
‘Yerli üreticiyi küstürmemek lazım!’‘Cumhur İttifakı karşılık buldu’
200 bin tona kadar patates itha-
latından gümrük vergisi alınma-
yacağının açıklanmasının yerli 
üreticiye olumsuz yansıyabilece-
ğini belirten Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, “İthal 
patatesin, çiftçilerin üretimden 
vazgeçme veya patatesten 
başka ürünlere kaymasıyla ilgili 
algıya sebep olabilir. Çiftçileri-
miz endişeli” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

31 Mart seçimlerine giden 
süreci Konya Yenigün 
Gazetesi’ne değerlendiren 
AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, sürecin 
Cumhur İttifakı ile verimli bir 
şekilde değerlendirildiğini 
söyledi. Samancı, “Saha ça-
lışmalarında Cumhur İttifakı 
ile birlikte hareket ediyoruz.  
Cumhur İttifakının ruhunu 
sahada görüyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

AGD büyük ödüllü
sınava hazırlanıyor

850 milyon insan 
böbrek hastası!

Anadolu Gençlik Der-
neği’nin Türkiye gene-
linde düzenlediği büyük 
ödüllü Siyer-i Nebi 
Sınavı 20 Nisan’da 
yapılacak. 11 Şu-
bat’ta başlayan sınav 
başvuruları 31 Mart’ta 
son buluyor. 5 Mayıs’ta 
sonuçları açıklanacak 
olan sınavda dereceye 
girenlere büyük ödüller 
verilecek.  n SAYFA 5’TE

Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay 
Üniversitesi uzmanları, 
dünya çapında 850 
milyon insanın böbrek 
hastası olduğuna ve 
kronik böbrek hastalıkları 
sebebiyle yılda en az 2,4 
milyon insanın hayatını 
kaybettiğine vurgu 
yaparak alınabilecek 
önlemleri sıraladı. 
n SAYFA 5’TE

04 KTÜN’de, ilk 
diplomalar verildi 06 10Bebeğin cansız bedeni

çukurda bulundu!
Obezite hastalığı 
konferansla anlatıldı07 Define avcısı 7 kişi

suçüstü yakalandı

EGZAMA, HASTALIKLARIN 
HABERCİSİ OLABİLİR!

YENİGÜN’DEN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA
ARMAĞAN

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Tıp Bayramı Eki içeriğiyle dikkat çekiyor

Atopik dermatit (Egzema) (AD), bir çok faktöre (genetik, çevresel) 
bağlı olarak kronik bir cilt hastalığı olarak biliniyor. Çoğunlukla erken 
çocukluk döneminde başlayan bu hastalık, Atopik yürüyüş olarak 
adlandırdığımız sürecin ilk basamağında yer alıyor. Bu özelliği ile 
ileriki yaşlarda astım ve alerjik rinit gibi diğer alerjik hastalıkların 
gelişiminin habercisi olma özelliğini taşıyan hastalığa karşı uzmanlar 
uyarıyor.

Her alanda var olma hedefiyle 
hareket eden Yenigün Gazetesi, 
bu anlamda 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı da unutmadı.  “Tıp 
Bayramı Eki” ile okuyucularının 
karşısına çıkan Yenigün Gazetesi, 
sağlık çalışanlarının bu mutlu 
günlerine ortak oldu. Dolu dolu 
içeriğiyle dikkat çeken Yenigün 
Gazetesi Tıp Bayramı Eki, 
okuyuculardan tam not aldı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Bütün projelerimiz
istişareyle yapılacak’

‘Yatırımlar hız
kesmeden sürecek’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Cumhur İttifakı AK 
Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve ilçe 
teşkilatıyla birlikte esnaf ziya-
reti yaptı, mahalle buluşmaları 
kapsamında vatandaşlarla bir 
araya geldi.Kılca, hizmetlerin 
istişareyle gerçekleştirileceği-
ne vurgu yaptı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı 
Adayı Uğur İbrahim Altay, Kara-
pınar İlçesinde esnafları ziyaret 
ederek vatandaşlarla buluştu. 
31 Mart seçimlerinde Cumhur 
İttifakı’na destek isteyen Altay, 
Karapınar’a yatırımların hız 
kesmeyeceğini ifade etti.  
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Ezan susmaz!
Taksim’deki ezan ıslıklama rezaletini sert bir dille eleştiren EHAD Kurucusu Ali Özdemir, “Tarihi şuur ve idrakten 

habersiz olan zavallıların minarelerimizden okunan ezanı boykot etmeleri ne kadar acı bir durumdur” dedi
ÖZDEMİR’DEN EZAN 

PROTESTOSUNA TEPKİ
Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) 
Kurucusu Ali Özdemir, Konya’da 
yaptığı açıklamada, geçtiğimiz 
günlerde İstanbul Taksim’de ezan 
okunduğu sırada şuursuzca protes-
to edilmesine tepki gösterdi. Özde-
mir, “Ezan-ı Muhammediyi ıslıklarla 
protesto eden ve bu duruma sessiz 
kalanlar unutmasınlar ki bu coğraf-
yanın vazgeçilmez birleştirici gücü 
sadrımızdaki iman, minarelerimizde 
yankılanan ezan ve göklerde süzü-
len bayrağımızdır” dedi.

ALLAH NURUNU 
TAMAMLAYACAK

EHAD olarak hafız ve hafız adayları-
nı bilinçlendirmek için çalışmaları-
na devam edeceklerini dile getiren 
Özdemir, “Kafirler istemeseler de 
Allah’ın nurunu tamamlayacağına 
imanımızdan aldığımız manevi güç 
ile yapacağımız faaliyetlerle mille-
timizin duygularını istismar ederek, 
din kisvesi altına saklanarak dini ken-
di emelleri uğruna kullanan FETÖ 
gibi oluşumlara karşı gençlerimizi 
bilinçlendirmeyi sürdüreceğiz” diye 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Ali Özdemir

Hepimiz sorumluyuz!
İstihdam Seferberliği kapsamında KTO, KSO ve KTB Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı. Vali Cüneyit 

Orhan Toprak’ın başkanlık ettiği toplantıda 2019 İstihdam Seferberliği’nin ayrıntıları konuşularak detaylar anlatıldı. 
Toplantıda istihdam oluşturmanın vicdani bir sorumluluk olduğuna vurgu yapıldı. n HABERİ SAYFA 12’DE
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EGZEMAYA KARŞI DESTEK ÜRÜNLER 

Alerji kökenli cilt problemleri 
ABD’de çok sık karşılaşılan du-
rumlar. Özellikle klimanın yaz kış 
kullanıldığı bir ülke olduğu için cilt 

çok kuruyor. Havayı nemlendir-
me cihazlarının en çok satıldığı 
ülke olsa gerek  

Atopik dermatit (AD) yani 
egzama, çoğunlukla bebeklik 
ve erken çocukluk çağında 
başlayan, genetik faktörlerin 
eşlik ettiği, çeşitli allerjen-
lerle tetiklenebilen, tekrar-
layan, kronik, yangılı bir 
deri hastalığı. AD insidansı 
giderek artmakta ve son 40-

50 yıl boyunca her on yılda bir iki kat artış göstermiş. 
Bu oranlarda da ABD başı çekiyor. Hastalık özellikle 
sanayi ülkeleri ve kentlerde yüksek sosyoekonomik 
sınıfta gözleniyor. 

Deri kuruluğu ve yoğun kaşıntı hastalığın en önemli 
belirtileri. Kaşıntı nedeniyle özellikle uyku düzeninin 
bozulması ve yorgunluk hastaların okul ve iş hayatların-
da dikkat sorunlarına yol açabilir. Kuru, kızarık, kepekli 
ya da sızıntılı lezyonlar şeklinde olabilen ve tekrarlayan 
deri döküntüsü hastanın yaşına göre farklı bölgelerde ve 
özelliklerde olur. Tüm bu belirtiler ise yaşam kalitesini 
çok bozuyor. Başta kaşıntı olmak üzere bu belirtiler 
depresyona bile neden olabiliyor.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda hastalık belirtileri 
genellikle yüzü, dirsekler veya dizlerin iç kısmında orta-
ya çıkar ancak vücudun diğer alanlarında da görülebilir. 
Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ise genellikle 
eller, boyun, dirseklerin iç yüzü, dizlerin arkası ve ayak 
bileğini tutar.  Hastalığın kronik ve tekrarlayıcı olması 
nedeniyle tedavinin en önemli basamağı, hastalığı alev-
lendirici faktörlerden uzak durmaktır. Maalesef mevcut 
tedaviler hastalığın tekrar ortaya çıkmasını engelleyeme-
mektedir. Bu nedenle hastalığı kontrol altına alabilmenin 
en iyi yolu doktorun düzenlediği tedaviyi iyi bir şekilde 
uygulamaktır. 

Nemlendiriciler; deri kuruluğunu önlemek için 
her gün kullanılmalıdır. Kokusuz ve renksiz bir ürün 
seçilmesi daha uygundur. Soğuk Pres tıbbi bitki yağları 
(kenevir yağı, chia tohumu yağı, deve dikeni yağı vs) 
hem enflamasyonu engelleme hem de kuruluğu önlemek 
için çok yararlıdır.  
Kaynaklar: 1. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/196546
2.http://turkdermatoloji.org.tr/public/media/hasta_bilgilendirme/Atopik_Eg-
zema.pdf

Egzama son dönemlerde 
adını çok sık duyduğumuz bir cilt 
rahatsızlığıdır. Alerji, beslenme, 
çevresel faktörler, stres egzamayı 
tetikleyen faktörlerden olabiliyor. 
Egzama tanısı alan çocuklarda 
gıda ve özellikle ev tozu akarı 
gibi alerjenler ile temasın 
azaltılması, cilt lezyonlarının 
azalmasını ve tedaviye yanıtı 
arttırabilir. Kaşıntı ve kızarıklık 
en önemli belirtilerindendir. 
Ayrıca çocukluk dönemindeki 
egzama deri bulguları zamanla 
geçse de ilerleyen zamanlarda çocuğun alerjik 
rinit, astım, saman nezlesi gibi durumları 
ortaya çıkabilir. Bu açıdan kontrolü elden 
bırakmamakta fayda var. Ayrıca doktorunuz 
önerirse gıda alerji testi yaptırabilirsiniz. 

Bunların dışında günlük hayatımızda 
şunlara dikkat edebiliriz,

3 Yünlü giysiler yerine pamuk giysiler 
tercih edilebilir,

3 Uzmanlar tarafından atopik dermatitli 
çocukların haftada en fazla 2 ya da 3 kez 
yıkanması önerilir,

3 Çocukların banyo sürelerini de çok 
uzatmamak önemlidir. Vücut kuruluğunu 

engellemek için banyo sonrası 
çocuğunuzun vücudu nemli iken 
doğal içerikli nemlendiriciyi 
sürmeyi ihmal etmemekte 
alınabilecek önlemlerden biridir. 

3 Uzun süre banyoda kalan 
çocuklar için küvete soğuk pres 
yağlardan damlatabilirsiniz. 
Vücutlarının kurumaması için 
alabileceğiniz önlemlerden 
biridir. 

3 Çocukların çok 
kaşıntılı olduğu dönemlerde 
tırnaklarının kısa olmasına özen 

gösterebilirsiniz cildine zarar vermemesi için.
3 Kaşıntı süreci dayanılmaz bir hal alırsa 

doktorunuz önerisiyle alerji şuruplarına son 
çare olarak başvurabilirsiniz. 

3 Yeni giysileri çocuğunuza giydirmeden 
önce yıkamanızda fayda var.

3 Alerjik durumlarda çörekotu yağını 
dahilen ve haricen kullanmanızı şiddetle 
tavsiye ediyorum. Ben kızımın alerjik 
öksürüğünü çörekotu yağı ile kolaylıkla 
aşıyorum çok şükür naçizane sizinle paylaşmak 
isterim. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bu hafta size çörek otu ile chia tohumları 

ve bu tohumların yağlarından bahsedeceğim…
Eğer yeterli esansiyel yağ asitlerine sahip 

değilsek bunun sonucu cildin kuru görülmesi 
ve hissedilmesi olabiliyor. Bu nedenle Ome-
ga-6 (n-6) ve omega-3 (n-3) çoklu doymamış 
yağ asitleri normal cilt fonksiyonu ve görünü-
münde kritik bir rol oynuyor ve deri için şartlı 
olarak temel besinler olarak kabul edilir.

Günümüzde esansiyal yağ asitlerinden 
çörek otu ve chia tohumları ve yağları üzerine 
yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor.

Çörek Otu tohumu ve yağı Sedef, vitiligo 
ve egzama hastalıklarında olduğu gibi birçok 
sağlık faydaları için sebebi ile haricen uzun 
yıllardır kullanılıyor.

Chia tohumu ise ideal Omega6/3 oranıyla 
sağlıklı ve dengeli bir beslenme için ideal bir 

besin takviyesi. Dahilen olduğu kadar haricen 
de kullanılan chia tohumu Omega 3 içeriği 
dolayısıyla ve yağı Antifungal ve antibakte-
riyel özelliğine sahip. Chia tohumunun cilt 
nemlendirme ve deri hidrasyonunu düzenleme 
amacıyla da tercih ediliyor.  Yine yapılan araş-
tırmalarda Omega 3 içerikli yağların kronik 
egzama ve atopik dermatit gibi hastalıklarının 
tedavisine yardımcı olabileceği bildiriliyor.

Haftaya yepyeni bitkiler ile görüşmek 
üzere, sağlıkla kalın…

Referanslar: https://lpi.oregonstate.edu/mic/
health-disease/skin-health/essential-fatty-acids#over-
view ; MOHD ALI, Norlaily, et al. The promising 
future of chia, Salvia hispanica L.BioMed Research 
International, 2012, 2012. • NIEMAN, David C., et al. 
No Positive Influence of Ingesting Chia Seed Oil on 
Human Running Performance. Nutrients, 2015, 7.5: 
3666-3676. Schleicher P, Saleh M.Black cumin seed: 
the magical Egyptian herb for allergies, asthma, and 
immune disordes. Vermont Healing Arts Press; 1998. 
P 90. • Rochester, Al-Rowais NA. Herbal Medicine 
in the treatment of diabetes mellitus. Saudi Med 
J2002;23:1327-31. • Hufmann MA. Proc Nutr Soc 
2003;62:371-81.

Egzama, ciltte kuruluk, kaşıntı ve dö-
küntülerle seyreden, zaman zaman alevlen-
meler gösteren tekrarlayıcı bir cilt hastalığı-
dır. Egzama problemi yaşayanların büyük bir 
çoğunluğunda veya aile hikayesinde astım, 
alerjik rinit gibi farklı alerjik hastalıklar da 
eşlik eder.

Cilt kuruluğu ve şiddetli kaşıntı en 
önemli belirtilerdir. Kaşıntı, uyku düzenini bozacak ve sosyal hayatı olum-
suz etkileyecek düzeylere çıkabilir. Kızarık, kepekli ya da sızıntılı lezyonlar 
şeklinde cilt döküntüleri görülebilir ve yaşa göre vücudun farklı bölgelerinde 
dağılım gösterir. Genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücu-
dun herhangi bir yerinde de egzama hastalığı oluşabilir.

Egzama sebebiyle pullanan ve çatlayan deri mikroorganizmaların girişi-
ne açık hale geldiğinden enfeksiyonlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle egza-
ma bulguları ortaya çıktığında gecikmeden bir hekime danışılması ve erken 
tanı konulması, başarılı bir tedavi süreci için oldukça önemlidir. 

Egzama oluşumunda genetik faktörler, alerjiler ya da çeşitli kimyasallara 
maruziyet etken olabilir. Alerjik egzamada, alerjenin çok az miktarda teması 
bile egzamayı tetiklemek için yeterlidir. Kimyasal nedeniyle oluşan egzama-
da ise, temas devam ettiği sürece hastalık düzelmez.

Özellikle kış aylarında nem oranının düşük ve havanın da soğuk olması, 
egzama hastalığına bağlı şikayetleri artırır. Stres, sık sık sıcak banyo yapılma-
sı, terleme, yünlü ve sentetik kıyafetler, sağlıksız beslenme gibi faktörler de 
egzamanın alevlenmesine neden olabilir. Egzama kompleks bir hastalık ol-
duğu için beslenme, psikoloji ve cilt bütünlüğü gibi faktörlerin tümü bir arada 
değerlendirilmelidir. Egzama tedavisi için öncelikle tetikleyicilere maruziyet 
tespit edilmeli ve bunlarla temas kesilmelidir. En önemli tedavi basamağı cil-
din yeterince nemlendirilmesi ve bu sayede cilt bütünlüğünün korunmasıdır. 
Nemli cilt sağlıklı cilttir. Nemini kaybetmiş ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma, 
mikroorganizmaların geçişine açık olma gibi egzama bulguları oluşmaya 
başlar.  Egzama semptomlarını hafifletmek için ılık su ile banyo yapılmalı, 
sabun özelliği göstermeyen doğal temizleyiciler kullanılmalı, banyo süresi 
olabildiğince kısa tutulmalıdır. Banyodan çıktıktan sonra dakikalar içinde, 
cilt henüz nemini kaybetmeden, mutlaka parfümsüz, boyasız doğal ürünler 
yaygın olarak sürülmelidir.

Cilt üzerindeki koruyucu doğal lipid tabakayı destekleyecek şekilde yağ 
içeriği yoğun ürünler kullanılmalı, günde en az iki kez uygulama tekrarlan-
malıdır. Soğuk sıkım bitkisel yağlar bu amaçla kullanılabilir. Çörek otu yağı, 
gibi bağışıklık sistemini destekleyici etkileri olduğu bilinen yağlar, semptom-
ları azaltacağı için tercih edilebilir. Bununla birlikte, kişniş yağı,  gibi doğal 
yağların da kaşıntıyı hafiflettiği ve sakinleştirici etkisinin olduğu bilinmek-
tedir. Beslenmenin cilt sağlığındaki önemi tartışılmaz. Günlük diyetle yete-
rince vitamin, mineral, protein ve sağlıklı yağ asitlerinin alınması ve direk 
olarak cildin nem oranını etkileyeceğinden bol su içilmesi tedavi sürecinde 
çok önemlidir.

-Kalus U et al. Effect of Nigella sativa (black seed) on subjective feeling in patients with 
allergic diseases. Phytother Res. 2003 Dec;17(10):1209-14.

-Amin B et al. Black Cumin (Nigella sativa) and Its Active Constituent, Thymoquinone: An 
Overview on the Analgesic and Anti-inflammatory Effects. Planta Med. 2016 Jan;82(1-2):8-16. 
doi: 10.1055/s-0035-1557838. Epub 2015 Sep 14

-Aslam H et al. Immunomodulatory effect of thymoquinone on atopic dermatitis. Mol Immu-
nol. 2018 Sep;101:276-283. doi: 10.1016/j.molimm.2018.07.013. Epub 2018 Jul 18.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Atopik Dermatit 
(Egzama)

Çörek Otu ve Chia 
Tohumlarının 

Cildimize Etkileri

Nemli Cilt, 
Sağlıklı Cilttir

Egzama Hastalığı İle İlgili Neler Biliyoruz?
Atopik Dermatit her yaşta başlayabilirse de, genellikle olguların % 50 
kadarında ilk yaş içinde, % 80 kadarında ise ilk beş yaş içinde başlamaktadır

Ülkemizde Atopik Dermatitin sıklığı çocuklarda  % 2 – 10 arasında 
değişmektedir,  erişkin dönemde ise  %  1 – 3  kadar bir sıklıkta görülmektedir.

Atopik Dermatit (Egzema) 
Belirti ve Bulgular
Atopik deramtitin en önemli bulgusu 
cilt kuruluğudur. Kuruluğa bağlı 
olarak ciltte kaşıntılar meydana 
gelir. Kaşıntı atopik dermatite 
özgü cilt yaralarının çıkmasına 
neden olur. Kaşıntıyı terleme, 
sıcak, tahriş edici maddeler ve 
alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt 
bütünlüğü daha da bozulur ve 
egzema olarak tanımladığımız 
yaralar meydana gelir. Egzema 
kızarık, üzeri pütürlü ve 
sızıntı bulunan lezyonlardır ve 
hastanın yaşına göre vücudun 
farklı bölgelerinde ortaya çıkar.
Atopik Dermatit 
(Egzema) Tedavi
Atopik dermatit kronik bir hastalıktır 
ve kür sağlayacak bir tedavi yöntemi 
yoktur. Hafif vakaların önemli bir 
bölümü kendiliğinden geçer.
Tedavinin hedefleri:
• İlaç tedavisi
• Cildin nemlendirilmesi
• Koruyucu önlemler

Atopik dermatit hastalarının 
alacağı önlemler nelerdir?
1- Kaşıntı ve Döküntüyü 
Kötüleştiren Şeylerden Kaçının
• Tırnaklarınızı kısa, düz ve temiz tutun.
• Kaşıntı hissettiğinizde nemlendirici 
uygulayın.
2. Kimyasal Tahriş Edicilerden Uzak Durun
• Yeni satın aldığınız tüm elbiseleri giymeden önce 
yıkayınız. Formaldehid ve diğer tahriş edici kimyasallar 
yeni yapılmış elbiselerde bulunabilir.
• Diğer kumaşlara nazaran daha az tahriş edici olan 

pamuk veya pamuk karışımlı elbiseler giyinin. Rahatsız 
ediyorsa giysilerin etiketleri çıkarın. Dikiş yerleri kaşıntı 
yapıyorsa, evdeyken giysileri tersyüz giyinin. Yün veya 
tahriş edici kumaşlardan sakının.

• Çamaşır deterjanınız tahriş edici geliyorsa, kokusuz ve 
boyasız deterjanlar kullanın. İkinci bir durulama çamaşır 

deterjanındaki deterjan kalıntılarının giderilmesine 
yardımcı olabilir.
• Güneş yanmalarından kaçının. Yüksek faktörlü 
koruyucu güneş kremi kullanın. Güneş kreminiz 
tahriş edici ise, yüz için geliştirilmiş diğer ürünleri 

veya güneş kremlerini deneyin.
• Yüzdükten sonra duş yapın ve nemlendirici 

uygulayın.
3. Evinizin Sıcaklığını ve Nemini 

Uygun Hale Getirin. 

• Yaşadığınız ortamı rahat bir sıcaklık ve nem düzeyinde 
tutun.
• Egzersiz yaparken ve sıcak havalarda gevşek, geniş ve 
seyrek dokumalı kıyafetler giyinin.
4. Alerjenlerden Kendinizi Koruyun 
• Alerjiler atopik dermatit semptomlarınızı başlatabilir veya 
kötüleştirebilir. Alerjik reaksiyon gösterdiğiniz şeylere karşı 
alabileceğiniz birçok önlem vardır.
5. Besin Alerjileri Egzemayı Kötüleştirir
• Besin alerjileri atopic dermatitli hastaların yarısına 
yakınında bulunabilir. Mutlaka bir alerji ve   immünoloji 
uzmanı tarafından değerlendirilmeniz gereklidir.
6. Duygu durumunuz ve Stres, 
Egzemanızın Şiddetini Etkileyebilir
• Hastalığınızla daha iyi mücadele etmek için hastalığınızla 
ilgili olabildiğince fazla bilgi öğrenin.
• Aile bireyleriniz ve arkadaşlarınızın destekleyici olmasını 

sağlayın.
• Olumsuz durumları nasıl tedavi edeceğinizi öğrenin.
• Duygu ve stresle mücadelenizde yardım alın.
7. Enfeksiyonlara karşı dikkatli olun
• Cilt enfeksiyonları atopik dermatitli kişiler için sık sık 

problem oluştururlar. Kaşınan veya tahriş olan cilt 
daha kolay bir şekilde iltihaplanır.

Cilt enfeksiyonlarının belirtileri:
• Artan kızarıklık

• İltihap dolu şişlikler veya sızıntı
• Uçuklar ve ateş

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Referans:  http://www.caaad.org.tr/atopik-dermatit-alerjik-egzama/  ; http://www.aid.org.tr/hastaliklar/alerji-ve-bagisiklik-sistemi-hastaliklari/atopik-dermatit/
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Yenigün Gazetesi’nin sağlık çalışanlarına armağan ettiği “Tıp Bayramı Eki” okuyucudan tam not aldı. Tıp Bayramı Eki, 
Türkiye ve Konya sağlığı alanında merak edilen sorulara cevap verebilecek nitelikteki içeriğiyle dikkatleri üzerinde topladı 

Yenigün’den sağlık çalışanlarına armağan
Yenigün Gazetesi’nin sağlık 

çalışanları için özel çıkardığı Tıp 
Bayramı Eki, okuyucuların beğe-
nisine sunuldu. Sağlık aslanındaki 
farklı makale ve haberlerle dolu 
dolu bir içeriğe sahip olan Tıp Bay-
ramı Eki, okuyuculardan tam not 
aldı. 

Selçuklu Başşehri Konya, ta-
rihten aldığı güçle, gelişimini 
durmadan sürdürüyor. İçerisinde 
barındırdığı manevi havasıyla, 
tarım, sanayi, eğitim, sağlık, ula-
şım, turizm başta olmak üzere 
Konya, her alanda yakaladığı iv-
meyi büyük gayretle koruyarak, 
Türkiye’nin ‘Marka şehri’ yolun-
da ilerliyor. Konya bu özelliği ile 
bir çok alanda yakaladığı başarıyı, 

önemli markalar çıkararak taçlan-
dırıyor. Konya’nın bu yükselişini 
her zaman destekleyen Yenigün 
Gazetesi de, çıkardığı yayınlarla 
Konya’ya ışık tutuyor. Bir yan-
dan  ‘İyiliği gösterme, kötülük-
ten sakındırma’ temel düsturunu 
ilke edinen Yenigün Gazetesi, bir 
yandan ilkeli, cesur, dürüst, özel 
hayata saygılı, sorgulayıcı haber 
anlayışıyla hareket ederken, diğer 
yandan çıkarmış olduğu dergilerle 
Konya’nın başarısını gözler önüne 
seriyor. 
SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Her alanda var olma hedefiyle 
hareket eden Yenigün Gazetesi, 
bu anlamda 14 Mart Tıp Bayra-
mı’nı da unutmadı.  “Tıp Bayramı 

Eki” ile okuyucularının karşısına 
çıkan Yenigün Gazetesi, sağlık 
çalışanlarının bu mutlu günlerine 
ortak oldu. dolu dolu içeriğiyle dik-
kat çeken Yenigün Gazetesi Tıp 
Bayramı Eki, okuyuculardan tam 
not aldı. 

İÇERİK ANLAMINDA 
OLDUKÇA DOYURUCU

Yenigün Gazetesi’nin 14 Mart 
Tıp Bayramı dolayısıyla ortaya 
koyduğu özel dergi, sağlık alanın-
daki özel içeriğiyle göz dolduruyor. 
Başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca’nın Yenigün Gazetesi için 
kaleme aldığı makale olmak üze-
re, çok özel makalelerin ve haber-
lerin yer aldığı Yenigün Gazetesi 
Tıp Bayramı Eki, okuyucuları sık-

madan, bilgi sahibi olabilecekleri 
bir yayın olarak kendini gösterdi. 
Türkiye ve Konya’nın sağlık ala-
nındaki yeri, sağlık alanında ya-
şanan gelişmeler, Konya’nın yeni 
hastanelerindeki son durum, sağ-
lıklı bir hayat için gerekli uyarılar 
ve tavsiyeler gibi önemli bir bilgi 
kaynağı olarak sunulan Yenigün 
Gazetesi Tıp Bayramı Eki, oku-
yucularının beğenisine sunuldu. 
“Şimdi Gelişim Vakti” başlığıyla 
okuyucuların karşısına çıkan Yeni-
gün Gazetesi Tıp Bayramı özel eki, 
Türkiye’nin sağlık alanında geldi-
ği noktayı gözler önüne seren ve 
arşivlerde yer alabilecek bir bilgi 
kaynağı olarak dikkat çekiyor..
n HABER MERKEZİ

Alzheimer Derneği’nden 
Hançerli’ye teşekkür

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli Türkiye Alzheimer 
Derneği Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Figen Güney, Başkan Yardım-
cısı Dr. Berna Erayman, Denetle-
me Kurulu Başkanı Ayhan Alp ve 
Türkiye Alzheimer Derneği Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini 
ağırladı. Ziyaretten büyük memnu-
niyet duyduğunu belirten Başkan 
Hançerli, Türkiye’de bir ilk olma 
özelliğini taşıyan ve yapımı Karatay 
Belediyesi tarafından gerçekleş-
tirilen Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezinin, hem Alzheimer has-
taları hem de hasta yakınları için 
umut kaynağı olduğunu belirtti. 
Başkan Mehmet Hançerli, Alzhe-
imer Gündüz Yaşam Merkezinde 
düzenlenen eğitici programlar, se-
minerler ve toplantılar ile hasta ya-
kınlarının Alzheimer hastalığı hak-
kında bilgilendirildiğini vurguladı. 
Başkan Hançerli, Gündüz Yaşam 
Merkezinde, Alzheimer hastaları-
nın rehabilitasyonlarının gerçek-
leştirildiğini ve hasta yakınlarına 
da eğitimlerle destek olunduğunu 
söyledi. Alzheimer hastaları evle-
rinden Karatay Belediyesi’nin tah-
sis ettiği servisle alındığını dile ge-
tiren Başkan Hançerli, “Hastaları 
evlerinden alarak Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne götüren servis, reha-
bilitasyon sonrası tekrar evlerine 
bırakıyor. Bu sayede hem hastalar 

hem de hasta yakınları için ulaşım 
sorun olmaktan çıkıyor.” dedi. Baş-
kan Hançerli Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi’nde düzenlenen 
eğitici programlar, seminerler ve 
toplantılar ile hasta yakınlarının da 
Alzheimer hastalığı hakkında bil-
gilendirildiğini vurguladı. Başkan 
Hançerli Türkiye Alzheimer Der-
neği Konya Şubesi Başkanı Prof.
Dr. Figen Güney’e ve Türkiye Alz-
heimer Derneği Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu’na çok teşekkür etti.

Türkiye Alzheimer Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Figen Güney, Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezinde hastaların 
merkezde uzmanlar eşliğinde sa-
bah egzersizleri, resim boyama, 
el işi gibi aktivitelerle rehabilite 
edildiğini belirtti. Prof. Dr. Figen 
Güney Karatay Belediyesi tarafın-
dan tahsis edilen servis aracı ile 
uzmanlar eşliğinde evlerinden 
alınan hastaların rehabilitasyon 
sonrasında tekrar servisle evlerine 
bırakıldığını söyledi. Prof. Dr. Figen 
Güney, Alzheimer hastalarının ve 
hasta yakınlarının yaşam kaliteleri-
ni yükseltmek ve hastalığa dikkat 
çekmek için yapılan çalışmalar-
dan dolayı başta Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli olmak 
üzere emeği geçen herkese çok te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

‘Gönül belediyeciliğiyle
gönülden hizmet’

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı ve Cumhur İttifakı’nın 
Beyşehir Belediye Başkan Adayı 
Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalış-
maları için düzenlenen toplantıda 
İçerişehir Mahallesi sakinleriyle bir 
araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, toplantıda yaptığı 
konuşmada, 31 Mart’ta yapılacak 
seçimlerin önemine değindi. Bu 
seçimlerin sadece belediye baş-
kanlığı seçimi olmadığını vurgula-
yan Samancı, bunun ülke ile ilgili 
olarak genel boyutlarının da dik-
katle değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi. Yeni dönemin öncekiler-
den çok daha faklı bir dönem ola-

cağına konuşmasında vurgu yapan 
Samancı, “Yeni dönemde çok farklı 
bir belediyecilik anlayışını inşallah 
ülkemize, ilçemize getireceğiz. Bu-
nun adı da gönül belediyeciliği. İn-
şallah gönül belediyeciliği dönemi 
ile hem ülkemiz, hem de ilçemiz 
çok daha güzel hizmetlere kavuşa-
cak. İnsanımız, kendisini yöneten-
lerle birlikte el ele, gönül gönüle 
vererek yaşadığı yerleri daha iyi 
ve güzel noktalara getirecek.” diye 
konuştu. Belediye Başkan Ada-
yı Üzeyir Yaşar da, “Bu dönemde 
inşallah helvayı birlikte yapacağız. 
İçerişehir Mahallemizi ve gölümü-
zü bir bütün halinde inşallah turiz-
me kazandıracağız.” dedi. n AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ile birlikte 
seçim çalışmalarına katıldı. Kılca, yapılacak hizmetlerin istişareyle gerçekleştirileceğine vurgu yaptı

‘Bütün projelerimiz
istişareyle yapılacak’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Cumhur İttifakı AK Parti 
Karatay Belediye Başkan Adayı Ha-
san Kılca ve ilçe teşkilatıyla birlikte 
esnaf ziyareti yaptı, mahalle buluş-
maları kapsamında vatandaşlarla bir 
araya geldi.

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, 31 Mart Yerel Yönetimler Se-
çimlerine yönelik çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK 
Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Sema Ersöz, İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Muhammed Fatih Sert, ka-
dın ve gençlik kolları yönetim kuru-
lu üyeleri ile belediye meclis üyesi 
adayları; esnaf ziyareti yaptı. 

Mevlana Müzesi ve Mevlana 
Meydanı çevresi ile Mevlana Çar-
şısı’nda esnaflarla bir araya gelerek 
işyerine hayırlı işler dileyen Leyla 
Şahin Usta ve teşkilat mensupları; 
Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca’ya destek istedi.

USTA VE KILCA ESNAF
 ZİYARETİNDE SİMİT YAPTI

Esnafın taleplerini ve sorunları-
nı dinleyen AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
bir simitçi fırını ziyaretinde kollarını 
sıvayarak işyeri çalışanlarıyla birlikte 
simit hamuru açtı ve simit pişirdi.

Geçtiğimiz günlerde Erasmus 
Değişim Programı kapsamında 
gittiği Polonya’da bir alışveriş mer-
kezinde uğradığı bıçaklı saldırıda 
yaşamını yitiren Selçuk Üniversitesi 
öğrencisi Furkan Kocaman’ın aile-
sine taziye ziyaretinde de bulunan 
Leyla Şahin Usta, Hasan Kılca ve 
ilçe teşkilatı, Ribat Eğitim Vakfı’nı 

da ziyaret ederek vakfın yönetici ve 
üyeleriyle bir araya geldi.

USTA VE KILCA’DAN 
MAHALLE BULUŞMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Cumhur İttifakı AK Parti 
Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ve teşkilat mensupları; 
mahalle buluşmaları kapsamında 
ise Keykubat, Karaciğan ve Büyük-
sinan mahalle sakinlerini ziyaret etti. 

KARATAY’DA GÜZEL 
HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, her zaman vatandaşla 

bir arada olduklarını belirterek, “31 
Mart Seçimleri, ülkemiz ve memle-
ketimizin geleceği adına çok önemli. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da Kara-
tay’da Hasan Kılca Bey’i uygun gör-
düler. Kendisi oldukça tecrübeli ve 
dinamik. İnşallah sizler de 31 Mart 
günü teveccüh gösterirseniz ada-
yımızın Karatay ve sizler için güzel 
hizmetlere imza atacağına inanıyo-
ruz’’ diye konuştu.

TÜM PROJELERİMİZİ 
SİZLERLE İSTİŞARE EDEREK 

HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Cumhur İttifakı AK Parti Kara-

tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da 31 Mart Seçimlerine artık 
az bir süre kaldığına vurgu yaparak, 
“Kalan bu kalan süreyi en verim-
li ve dolu dolu geçirme adına gece 
gündüz gayret ediyoruz. Karatay’ın 
dört bir tarafında toplumumuzun 
tüm kesimleriyle bir araya geliyo-
ruz. Yeni dönem için Karatayımız 
ve hemşehrilerimiz için birçok proje 
hazırladık. İnşallah tüm hizmetleri-
mizi hemşehrilerimizin görüşlerini 
alarak hayata geçireceğiz. Tek ama-
cımız daha güzel bir Karatay’da hep 
birlikte yaşamak” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise, Keykubat, Kara-
ciğan ve Büyüksinan mahalle sakin-
lerinden her seçimde olduğu gibi 31 
Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde 
de AK Parti’ye ve adaylarına en güç-
lü desteği vermelerini istedi.
n HABER MERKEZİ
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Karapınar yatırımları yeni dönemde de sürecek
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ka-
rapınar’da esnafları ve vatandaş-
ları ziyaret ederek, ilçe halkından 
Cumhur İttifakı’na destek istedi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur 
İbrahim Altay, Karapınar İlçesinde 
esnafları ziyaret ederek vatandaş-
larla buluştu. Karapınar’da Başkan 
Altay’a, AK Parti Konya İl Yönetim 
Kurulu üyeleri Mehmet Yavuz ve 
Tevfik Tığlıoğlu, Karapınar Bele-
diye Başkanı ve Cumhur İttifakı 
Adayı Mehmet Yaka, AK Parti Ka-
rapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Karapınar 
İlçe Başkanı Ercan Alp eşlik etti.

İlk olarak Şehit Ömer Halisde-
mir Kapalı Pazar Yerinde esnafları 
ve alışveriş yapmaya gelen vatan-
daşları ziyaret ederek sohbet eden 
Başkan Altay, daha sonra Yeni 

Mahalle, Kale Mahallesi, Hacı İsa 
Mahallesi ile Sultan Selim Camii ve 
Külliyesi çevresinde esnafları ziya-
ret etti. 31 Mart’ta yapılacak seçim-

lerin ülkenin bekası açısından son 
derece önemli olduğunu belirterek, 
ilçe halkını Cumhur İttifakı’na des-
tek olmaya davet eden Başkan Al-

tay, Büyükşehir olarak ilçeye yap-
tıkları yatırımları yeni dönemde de 
sürdüreceklerini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçim-
leri öncesi çalışmalarına hız kazandı-
ran İYİ Parti Konya İl Başkanı Gök-
han Tozoğlu, İYİ Parti Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Oğuz Şim-
şek, Selçuklu Belediye Başkan Adayı 
Muammer Çağlayan ve Karatay Be-
lediye Başkan Adayı Ahmet Tamer 
sanayi esnafını ziyaret ederek pro-
jelerini anlattı. İYİ Parti Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Oğuz Şim-
şek, Selçuklu Başkan Adayı Muam-
mer Çağlayan ve Karatay Belediye 
Başkan Adayı Ahmet Tamer ve teş-
kilat mensuplarıyla birlikte Eski Sa-

nayi ve Karatay Sanayi bölgesinde ki 
esnaflara ziyarette bulunarak sohbet 
etti ve destek istedi. Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı imar çalışmala-
rının yanlış uygulandığını ifade ede-
rek şunları söyledi: “Bu gün bir imar 
revizyonu çıkardılar fakat bütün 
Konya’yı mağdur ettiler. Yoğunluk 
hesaplarıyla haksız yere belli bir böl-
geye daha fazla kat verdiler ve bazı 
vatandaşların katını düşürdüler. Ben 
mimarım ve her şeyin farkındayım. 
Emlak vergisi ile bu mağduriyeti gi-
derebiliriz. Vatandaş kaybediyorsa 
o kişiden emlak vergisi almayabilir. 

Bu mağduriyetin giderilmesi için bi-
rinci yöntem. Diğer bir yöntem ise 
arsan boş ve inşaat yapıyorsan yapı 
ve inşaat bedeli ödemeyeceksin. Va-
tandaşın gönlünü al. Projeler açık-
landı fakat Eski Sanayi Bölgesi için 
neler yapılacağı açıklanmadı. Ranta 
çevirdiler.”

İYİ Parti Selçuklu Belediye Baş-
kan Adayı Muammer Çağlayan ise 
ranta mahal vermeyeceklerinin altı-
nı çizerek “Biz belediye olarak ran-
ta asla izin vermeyeceğiz. Eğer bir 
şeyler yapılacaksa mülk sahibinin de 
kiracının da projede onayı olmalıdır 

ve iki tarafın gönlü de hoş tutulma-
lıdır” dedi. Bir değişim vakti geldiği-
ni belirten Çağlayan, “Yenilenelim. 
Artık biz varız. Harcamaların doğru 
yerlere yapılması için yollara düştük. 
Bu seçimlerle mevcut hükümete bir 
ihtar çekelim ve nöbeti devralalım. 
Onlarda bu süre içerisinde dinlensin 
ve düşünsünler ki vatandaşa yöne-
likn politikalar oluştursunlar. Biz İYİ 
Parti olarak bunun için hevesliyiz ve 
her zaman doğru, dürüst ve ilk gün 
ki hevesle çalışacağımıza söz veriyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta Askıda Kitap 
projesi hayata geçirildi

Seydişehir’in Çınaraltı
yeniden şekillenecek

Yunak ilçesinde, “Askıda Ki-
tap” projesi düzenlenen törenle ha-
yata geçirildi. Yunak Kaymakamlı-
ğı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından hayata geçirilen Askıda 
Kitap projesi törenle açıldı. Düzen-
lenen törene, Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, 
okul müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı. Yunak ilçe mer-
kezindeki kırtasiyecilere “Askıda 
Kitap” projesi kapsamında ayrı bir 
raf yapıldı. Kitap okumak isteyen o 
raflarda bulunan kitaplardan ücret-
siz bir şekilde yararlanabilecek. 

Projeyle ilgili açıklamada bulu-
nan Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, “Biliyorsunuz 
askıda ekmek bizim kültürümüz. 
Ekmek en önemli gıdadır para 

kazandığımızda bile ekmek parası 
kazanmak deriz. Bu projeye “As-
kıda Kitap” ismini vermemizde 
amaç ise, Askıda Kitap, kitapta en 
az ekmek kadar ruhun gıdası için 
gerekli ondan dolayı askıda kitap 
dedik. Çocuklarımız gelsin bu ki-
taplardan alsınlar okusunlar. Asıl 
amacımız ilçede kitap okuma alış-
kanlığının oluşması, kitap okuya-
cak öğrencimizin cebimde param 
yok dememesi, gelip buralardan 
okumak istediği kitabı ücretsiz bir 
şekilde alıp okuyabilmesidir. As-
kıda kitapta en az askıda ekmek 
kadar ihtiyaç duyulan ve kullanılan 
bir uygulama olacağını düşünüyo-
rum” diye konuştu. Yapılan açılışın 
ardından isteyen öğrenciler istediği 
kitabı alarak faydalanmaya başladı.
n İHA

Seydişehir’de Hürriyet Cad-
desi üzerinde bulunan tarihi 
Muallimhane Camii ve Çınar altı 
adıyla bilinen bölge yeniden şe-
killenecek. Seydişehir Belediyesi 
tarafından yapılacak olan proje 
kapsamında kent mobilyaları ve 
sokak aydınlatmaları yenilenerek, 
halkın nefes alabileceği, hoş vakit 
geçirebileceği bir alan oluşturula-
cak. Uzun yıllardır vatandaşların 
hoşça vakit geçirdiği, dinlenme ve 
mola yeri olarak kullanılan Çınar 
Altını daha modern bir görünü-
me dönüştüreceklerini ifade eden 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“Muallimhane Cami ve Çınaraltı 
bölgesine modern ve ferah bir gö-
rüntü kazandırılacak. Yaya önce-
likli bir anlayış ile tasarlanan proje 
kapsamında vatandaşın rahatça 
oturabileceği küçük meydan ve 
alanlar da genişletilecek. Hayata 
geçireceğimiz proje ile ekonomik 
ve sosyal hayatı canlandırmayı 
amaçlıyoruz. Bu bölgemizde araç-
lardan çok, yayaların ve vatan-
daşlarımızın, önceliği söz konusu 
olacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da gelişimin öncüsü olmayı hedefleyen ve kısa sürede büyük yol alan Konya Teknik Üniversitesi’nde 
lisansüstü, lisans ve önlisans programlarını başarıyla bitiren öğrencilere diplomaları verildi

KTÜN’de ilk diploma 
heyecanı yaşandı

Konya Teknik Üniversitesi’nde 
(KTÜN) lisansüstü, lisans ve önlisans 
programlarını başarıyla bitiren öğ-
rencilere ilk diplomaları düzenlenen 
törenle verildi. Rektörlük Senato Sa-
lonu’nda Rektör Prof. Dr. Babür Öz-
çelik’in başkanlığında gerçekleştiri-
len senato toplantısında; lisansüstü, 
lisans ve önlisans programlarından 
mezun olmaya hak kazanan 64 öğ-
renciye diplomaları Rektör Özçelik 
ve senato üyelerince verildi.

‘ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞ 
BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMELİYİZ’
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 

Özçelik Senato toplantısında yap-
tığı konuşmada, KTÜN’ün, Kon-
ya’da stratejik kuruluşların faaliyete 
geçmesiyle birlikte Türkiye’deki 
üniversiteler arasında ilk sıralarda 
olmasına imkan sağlanacağını ifade 
etti. Üniversitenin bu amaca ulaş-
ması için akademik ve idari personel 

ile öğrencilere büyük sorumluluk-
lar düştüğünü söyleyen Prof. Dr. 
Özçelik, “Konya’da sanayi alanında 
önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu 
kapsamda, Aselsan’ın şehre kura-
cağı tesis, Konya için bir lokomo-
tif olacak. Bu da teknolojinin sınıf 
atlaması anlamına geliyor. KTÜN 
olarak Konya’da stratejik kuruluşla-
rın da faaliyete geçmesiyle birlikte 
Türkiye’de üniversiteler arasında ilk 
sıralara gelmeyi hedefliyoruz. Kon-
ya’da 30’a yakın Ar-Ge merkezi var. 
Özellikle Ar-Ge merkezli firmaların 
üniversitelerle iş birliği halinde ol-
ması gerekiyor. Şu anda üniversite 
– sanayi iş birliği maalesef istenilen 
düzeyde değil. Bu iş birliği, tekno-
lojimiz geliştiğinde ortaya çıkacak. 
Sanayi kuruluşları tarafından üst 
düzey ürünler tasarlanma hedefi 
konulduğu zaman firmalar üniver-
siteye daha fazla ihtiyaç duyacak.” 

şeklinde konuştu.
‘GELİŞİMİN ÖNCÜSÜ 

OLMAYI HEDEFLİYORUZ’
Dünya’da en iyi üniversiteler sı-

ralamasında üst sıralarda yer almak 
için devamlı çalışacaklarını belirten 
Prof. Dr. Özçelik, “Konya Teknik 
Üniversitesi olarak gelişimin ön-
cüsü olmayı hedefliyoruz. Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu ve Lisnansüstü Eğitim Enstitüsü 
olarak önce Türkiye’nin daha sonra 
da dünyanın en iyi üniversiteler sı-
ralamasında üst sıralarda yer almak 
için devamlı gayret içinde olacağız. 
Türkiye’de mühendislik fakülteleri 
içerisinde 13. sıradayız. Daha üst 
sıralara gelmek amacındayız. İn-
şallah geldiğimiz bu noktan sürekli 
ilerleyerek devam edeceğiz. Biz 
kendi uzmanlık alanımızda en iyi 

olurken diğer üniversitelerle de iş 
birliği halinde bulunarak, beraber 
proje üreterek beraber ilerlemiş 
olacağız. Üst düzey projeler üretip 
ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ça-
lışmalar yaparak araştırma üniver-
sitesi olmak bizim en büyük hede-
fimiz.” dedi.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde 
bulunan Prof. Dr. Özçelik, “18 Ma-
yıs 2018 tarihinde Konya Teknik 
Üniversitesi kuruldu. Köklü geçmişe 
sahip fakülteler üniversitemize ek-
lendi. Bulunduğunuz sektörde faa-
liyetlerinizi yürütürken üniversite 
ile bağlarınızı her zaman koruyun. 
Aidiyet her zaman çok önemlidir. 
Mutlaka her yıl mezuniyet törenleri-
ne katılarak ve mezunlar derneğine 
üye olarak, bir aile olarak bağımızı 
ve birlikteliğimizi devam ettirmenizi 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti’den sanayi esnafına ziyaret
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Anadolu Gençlik Derneği’nin Türkiye genelinde düzenlediği büyük ödüllü Siyer-i Nebi Sınavı 20 
Nisan’da yapılacak. 11 Şubat’ta başlayan sınav başvuruları 31 Mart’ta son buluyor

AGD büyük ödüllü
sınava hazırlanıyor

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Karatay Temsilciliği, 20 Ni-
san Cumartesi günü yapılacak olan 
Siyer-i Nebi Sınavı için hazırlıkları-
nı tüm hızıyla sürdürüyor. Sınav-
daki temel maksadın Peygamber 
Efendimiz’in hayatını gençlere en 
iyi şekilde anlatmak ve hafızaların-
da kalmasını sağlamak olduğunu 
dile getiren AGD Karatay Temsil-
cisi Yusuf Özcan, bu amaçla sınav-
dan önce dönem dönem ilçedeki 
okulları ziyaret ederek alanında 
uzman hocalar tarafından Siyer-i 
Nebi konulu eğitimler verildiğini 
söyledi. Sınavda derece elde eden 
öğrencilere de çeşitli ödüllerin ve-
rileceğini kaydeden Özcan, “Kara-
tay ilçemiz sınırlarında katılımın 
en üst seviyede olması için gayret 
ediyoruz. Bu amaçla sadece ilçe 
merkezinde değil, taşra mahalle-
lerinde de duyuru ve eğitim çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Hedef 
kitlemiz olan tüm ortaokullarda 
Efendimiz’in hayatının okunma-
sı konusunda çalışma yapıyoruz” 
dedi. 

KAYITLAR 31 MART’TA 
SON BULACAK

Her yıl yapılan ve geleneksel 
hale gelen Siyer-i Nebi sınavının 
bu yıl ‘Ortaokullar Efendimizin İzin-
de’ sloganıyla gerçekleştirileceğini 
kaydeden AGD Karatay Temsilcisi 
Yusuf Özcan, “Sınava ilişkin başvu-
rularımız 11 Şubat 2019 tarihinde 
başlamıştı. Son başvuru günü ise 31 
Mart Pazar’dır. Sınava katılım ücreti 
kitap ve sınav dahil sadece 5 TL’dir. 
Sınava girecek öğrencilerimiz baş-
vurularını yaptıklarında kendilerine 
verilecek olan kitapçıktaki bilgiler-
den sorumlu tutulacaktır. Kitap da-
ğıtımı Şerafettin Caddesi üzerinde 
bulunan Anadolu Gençlik Derneği 
Karatay Temsilciliği’nin yanındaki 

İstikbal Kitabevi’nden yapılacaktır. 
Ayrıntılı bilgi almak isteyen öğren-
ci ve velilerimiz 03323505238 ve 
05433631898 numaralı telefonlar-
dan irtibata geçebilirler” dedi. 

SINAV, 20 NİSAN’DA YAPILACAK
Sınavın 20 Nisan tarihinde saat 

11:00’de yapılacağını ve sınava gire-
cek olan öğrencilere ayrıca sınav gi-
riş yeriyle ilgili bilgilendirmenin ya-
pılacağını dile getiren Yusuf Özcan, 
“Siyer-i Nebi sınavımızın sonuçları 
5 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. 
Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler kayıt 
esnasında alınan iletişim adreslerine 
gönderilecek. Sınav sonuçlarının 
açıklanmasının ardından düzenlene-
cek olan törenle ödüller sahiplerine 
verilecek” ifadelerini kullandı. 

DERECEYE GİRENLERE 
BÜYÜK ÖDÜLLER VAR

Türkiye genelinde yapılacak 
olan sınavda ödüllerin hem Türki-
ye geneli boyutunun hem de Konya 
boyutunun olduğunu söyleyen Yu-
suf Özcan, dereceye giren öğrenci-
lere verilecek ödülleri de şöyle açık-
ladı: “Türkiye geneli sıralamada 1. 
olana 5 bin TL, 2. olana 4 bin TL, 3. 
olana 3 bin TL ödül verilecek. Konya 
genelindeki sıralamada 1. olana 3 
bin TL, 2. olana 2 bin TL, 3. olana 
bin TL, 4. olana yarım altın, 5. olana 
çeyrek altın ödülü verilecek. Ödülle-
rimiz bunlarla da sınırlı kalmayacak. 
Derece yapan öğrencilerime çeşitli 
ödüller de verilecek.”
n HARUN YILMAZ

Azerbaycan Büyükelçisi’nden 
Başkan Altay’a ziyaret

Azerbaycan Ankara Büyükel-
çisi Hazar İbrahim, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile 
birlikte Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 
ziyaret etti. Ziyarette ortak ilişkile-
rin geleceği konuşuldu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçi-
si Hazar İbrahim ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Azerbaycan iş dünyası tem-
silcilerinden bir heyetle Konya’da 
düzenlenen programa katıldıktan 
sonra Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ma-
kamında ziyaret eden Azerbaycan 
Büyükelçisi Hazar İbrahim, ülke-
sinin iş adamlarıyla Konya’ya ger-
çekleştirdikleri ziyaretin çok fayda-
lı geçtiğini belirtti. Farklı alanlarda 
işbirliği yapmayı umut ettiklerini 
kaydeden İbrahim “Cumhurbaş-

kanlarımız arasında en üst düzey-
de olan sıcaklık ve devletlerimiz 
arasında olan iki devlet tek millet 
anlayışıyla bu ilişkilerimizi daha 
da güçlendirelim” dedi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Kon-
ya’nın ticaretinin ve ekonomisinin 
gelişmesi bizim de en büyük istek-
lerimizden. Konya çok önemli bir 
sanayi şehri oldu. Bundan sonra 
da gelişime çok açık. Birlikte güzel 
işler yapacağımızı umut ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız da 
iş adamlarıyla Konya’da düzenle-
dikleri programın benzerini Azer-
baycan’da da yapmayı planladık-
larını dile getirerek, tek millet iki 
devlet olgusunun stratejik adım-
larını Konya’da atmak için güzel 
bir program gerçekleştirdiklerini 
söyledi. n HABER MERKEZİ

Sınav öncesinde Karatay genelindeki okullar ziyaret edilerek eğitim seminerleri veriliyor.

850 milyon insan böbrek hastası! 

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi uzmanları, dünya çapında 850 
milyon insanın böbrek hastası olduğuna ve 
kronik böbrek hastalıkları sebebiyle yılda en 
az 2,4 milyon insanın hayatını kaybettiğine 
vurgu yaparak alınabilecek önlemleri sırala-
dı. 

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmet-
leri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü Öğ-
retim Görevlilerinden Hatice Balcı ve Gülfi-
dan Başer, “14 Mart Dünya Böbrek Günü” 
dolayısıyla böbrek rahatsızlıkları belirtilerine 
ve korunmak için alınabilecek önlemlere 
dikkat çekti. 

Böbrek yetersizliğinin belirtileri hakkın-
da bilgiler veren Diyaliz Bölümü Öğretim 
Görevlisi Hatice Balcı, “Böbreklerin yetersiz-
liğinde bulantı, kusma, uyku hali, ileri hal-
sizlik ve nefes darlığı gibi şikayetlerin ortaya 
çıkmasına bu tür atık maddeler neden olur. 
Böbreklerimizin görevleri arasında su ve tuz 
dengesi ile tansiyonun ayarlanması da var-
dır. Böbreklerimiz işe yaramaz hale geldiğin-
de yediğimiz-içtiğimiz su ve tuzlar yeterince 
dışarı atılamaz ve sonuçta vücudumuzdaki 
su fazlalığı bacaklarımızda ve göz kapakla-
rımızda şişlikler, aşırı kilo alımı ve tansiyo-
numuzun yükselmesiyle kendini belli eder. 
Gerekli tedavi ve önlemler uygulanmazsa 
böbrek yetmezliği meydana gelebilir” diye 
konuştu. 

Kronik böbrek yetmezliğinin her geçen 
gün yaygınlaşan bir hastalık olduğunu ve 
dünya çapında 850 milyon insanın böbrek 
hastası olduğuna vurgu yapan Balcı, “Kro-
nik böbrek hastalıkları yılda en az 2,4 milyon 
ölüme neden olmaktadır ve şu anda 6. sıra-

da en hızlı büyüyen ölüm nedenidir. Şeker 
hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve 
ailede böbrek yetmezliği öyküsü varsa böb-
rek hastalığına yakalanma riskiniz daha faz-
ladır” dedi. 

‘40 YAŞINDAN SONRA KAN ŞEKERİ 
DÜZENLİ OLARAK ÖLÇTÜRÜLMELİ’

Böbrek sağlığını korumak için yapılabile-
cekler hakkında önerilerde bulunan Öğretim 
Görevlisi Gülfidan Başer ise, “Dünya Böbrek 
Günü 2019 teması ‘Her yerde herkes için 
sağlık’ olarak belirlenmiş ve bu kapsamda 
her ülkede, herkes böbrek sağlığını iyileş-
tirmek için somut önlemler almaya teşvik 
edilmektedir. 

Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle kro-
nik böbrek hastalığından büyük oranda ko-
runabiliriz. Buna göre, düzenli egzersiz yap-
malı, sağlıklı beslenmeli ve ideal kilomuzu 
korumalı, tuzu azaltmalı, yeterli sıvı almalı, 
sigaradan, aşırı alkol tüketiminden ve ağrı 
kesici ilaçlardan kaçınmalı, kan basıncımızı 
ve 40 yaşından sonra da kan şekerimizi dü-
zenli olarak ölçtürmeliyiz. Eğer şeker hasta-
lığımız, tansiyon yüksekliğimiz, kalp-damar 
hastalığımız veya ailemizde böbrek hastası 
olan kişiler varsa, kilomuz fazla veya yaşımız 
60’dan büyük ise böbreklerimizi yılda en az 
bir kere kontrol ettirmeliyiz. Böbrek hastala-
rının da hastalığın ilerlemesini geciktirmek 
için kan basıncı ve kolesterol takiplerini sık 
sık yaptırmaları gerekmektedir. Uygun ön-
lemler alındığında birçok böbrek hastalığı 
türü önlenebilir, geciktirilebilir veya kontrol 
altında tutulabilmektedir” ifadelerini kullan-
dı.
n HABER MERKEZİ
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Kopan halatın çarptığı
şahıs hayatını kaybetti

Tellere takılan yaralı
şahin kurtarıldı

Karaman’da bir mermer oca-
ğında meydana gelen iş kazasın-
da bir işçi hayatını kaybetti. Olay, 
merkeze bağlı Taşkale Köyü Kı-
zıllarağini mevkiinde bulunan bir 
mermer ocağında meydana gel-
di. Alınan bilgiye göre, mermer 
ocağında taş kesmede kullanılan 
makinenin kopan çelik halatı işçi 
Ali Rıza Yumrukaya’ya (35) çarp-

tı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 
Yumrukaya’nın kafası mermer 
bloklarına çarptı. Yumrukaya olay 
yerinde hayatını kaybetti. İşçi-
nin cenazesi olay yerinde yapılan 
incelemenin ardından Karaman 
Devlet Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

Aksaray’da, ayağına dolanan ip 
nedeniyle elektrik hattı tellerinde 
mahsur kalan kızıl şahin, kurtarı-
larak tedavi altına alındı. Karaö-
ren köyünde oturan köylüler, bir 
şahinin elektrik hattı tellerinde 
çırpındığını gördü. Şahinin, aya-
ğına dolanan ip nedeniyle tellerde 

sıkışıp kaldığının anlaşılması üze-
rine Doğa Koruma Milli Parklar 
Müdürlüğü’ne haber verildi. Köye 
gelen ekipler mahsur kalan kızıl 
şahini kurtardı. Ayağından yara-
landığı belirlenen şahin veteriner-
lik fakültesinde tedaviye alındı.
n DHA

Annesi hayvanlara yem vermek üzere ahıra gittikten sonra emekleyerek evden çıkan 11 aylık Nisan bebeğin 
cansız bedeni bahçede bulunan atık su çukurunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bebeğin cansız bedeni
çukurda bulundu!

Minibüsün altına saklanıp boğazına bıçak dayadı

Emirgazi ilçesinde 11 aylık Ni-
san Düriye Bayrakçı’nın cansız be-
deni, evlerinin arkasındaki atık su 
çukurunda bulundu. Bebeğin, an-
nesi ahırda hayvanlara yem verir-
ken emekleyerek evden çıkıp, çuku-
ra düştüğü üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında 
Kale Mahallesi’ne bağlı Hamdiler 
Yaylası’nda meydana geldi. Selda 
Bayrakçı (28), bebeği Nisan Düri-
ye’yi evde bırakıp hayvanlara yem 
vermek için ahıra indi. Bir süre son-
ra geri dönen Bayrakçı, kızını evde 
bulamadı. Kızını aramaya çıkan Sel-
da Bayrakçı, Nisan Duriye’yi evin 
arkasında üstü açık, içerisinde bir 

miktar su bulunan atık su çukurun-
da hareketsiz buldu. Eşi tarlada çift 
süren Selda Bayrakçı, kayınbirade-
ri Zafer Bayrakçı’dan yardım istedi. 
Zafer Bayrakçı, yeğenini sudan çıka-
rarak Emirgazi Devlet Hastanesi’ne 
götürdü. Doktorların yaptığı kontrol-
de bebeğin öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde 
inceleme yaptı. Evin giriş kapısının 
açık, 2 metre derinliğindeki çukurla 
mesafenin ise yaklaşık 16 metre ol-
duğu tespit edildi. Evden emekleye-
rek çıkıp, çukura düştüğü üzerinde 
durulan minik Nisan’ın cansız bede-
ni, otopsi için Konya’ya gönderildi.
n DHA

Karaman’da bıçakla yaralama 
olayına karışarak kaçan zanlı, polise 
yakalanacağını anlayınca park ha-
lindeki bir minibüsün altına girerek 
boğazına bıçak dayadı. Polis, şahsı 
uzun uğraşlar sonucu ikna ederek 
gözaltına aldı. 

Edinilen bilgiye göre, önceki 
gün öğle saatlerinde Tahsin Ünal 
Mahallesi Armutlu İş Merkezi’nin 
zemin katında annesi Nevin Ç. ile 
birlikte çay ocağını işleten Şevket 
Ozan G., iş yerine gelen kimliği 

belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başla-
dı. Tartışmanın büyümesi üzerine 
şahıslar bellerinden çıkardıkları bı-
çaklarla Şevket Ozan G.’yi iş mer-
kezinin içerisinde kovalamaya baş-
ladı. İş merkezinin birinci katındaki 
tuvalete kaçan Şevket Ozan G.’yi 
yakalayan şahıslar, sağ kasığından 
bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesi-
nin atar damara gelmesi nedeniyle 
aşırı derecede kan kaybettiği için 
durumu ağır olan Şevket Ozan G., 
kaldırıldığı Karaman Devlet Hasta-

nesinde tedavi altına alındı. 
Polis, yaptığı çalışma sonucu bı-

çaklama olayı gerçekleştiren iki zan-
lının eşkal ve kimliklerini tespit etti. 
Polis, yaptığı takip sonucu şahıslar-
dan ismi Cihat C., olduğu öğrenilen 
zanlıyı Hamidiye Mahallesi Fevzi 
Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Ma-
halleyi ablukaya alan ekiplerle bir 
süre yaşanan kovalamacanın ardın-
dan şüpheli şahıs, kaçamayacağını 
anlayınca park halindeki minibüsün 
altına girerek boğazına bıçak daya-

dı. Bunun üzerine tedbir amaçlı olay 
yerine sağlık ekibi istendi. Daha 
sora ise cadde trafiğe kapatıldı. 
Zanlı bir türlü ikna edilemeyince ya-
kınları olay yerine çağrıldı. Yapılan 
görüşmeler sonucu ikna edilen şüp-
heli elindeki bıçağı bırakarak polise 
teslim oldu. Ekip arabasına alınan 
şahıs, Emniyet Müdürlüğüne götü-
rüldü. Olay yerine gelen İl Emniyet 
Müdürü Fikret Bayrakrat ekiplerden 
bilgi aldı.
n İHA
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Kızını vermediği kişi tarafından vuruldu
Konya’da bir kişi iddiaya göre 

kızını vermediği kişi tarafından 
tüfekle vurularak yaralandı. Olay, 
merkez Meram ilçesi Çaybaşı Ma-
hallesi Karaman Caddesi üzerinde 
bulunan bir markette meydana 
geldi. İddiaya göre, İbrahim H. 
(43) daha önce kızı N.H.’yi iste-
yen Hasan Ö.’ye kızını vermedi. 
Bunun üzerine Hasan Ö., İbrahim 
H.’nin çalıştığı markete geldi. Ha-
san Ö. yanında getirdiği pompalı 
tüfekle İbrahim H.’ye ateş açıp 

bacağından yaraladı. Şüpheli şahıs 
olay yerinden kaçarken, çevrede-
kiler ise durumu polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekiple-
rinin müdahalesinin ardından 
bacağından vurulan İbrahim H. 
ambulansla Konya Numune Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Polis ekipleri ise markette 
incelemelerde bulundu. Olayla il-
gili soruşturma başlatıldı.
n İHA

İki otomobil kavşakta
çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Karaman’da iki otomobilin kav-
şakta çarpışması sonucu 3 kişi ya-
ralandı. İtfaiye tarafından sıkıştığı 
yerden kurtarılan şahıs ambulansa 
alınırken sağlık görevlilerine sık sık 
“Yara izi kalacak mı?” diyerek ses-
lendi. 

Kaza, saat 20.45 sıralarında 
100. Yıl Bulvarı Tren Garı Kavşa-
ğında meydana geldi. Alınan bilgi-
ye göre, kavşaktan dönmekte olan 
diş hekimi olarak görev yaptığı 
öğrenilen Semih D’nin (32) kullan-
dığı 70 DT 295 plakalı otomobil ile 
Abdulkerim Ö. (31) idaresindeki 34 
VF 2704 plakalı otomobil çarpıştı. 
Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil 
de savruldu. 70 DT 295 plakalı oto-

mobilin sürücüsü Semih D., sürücü 
mahallinde sıkıştı. Kazayı görerek 
yardıma koşan çevredeki vatandaş-
lar durumu sağlık ve itfaiyeye bil-
dirdi. Polis ekipleri de kaza yerinde 
güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyenin 15 
dakikalık çalışması sonucu Semih 
D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Se-
mih D., sedye üzerinde ambulansa 
götürülürken, sık sık sağlık görev-
lilerine “Yara izi kalacak mı?” diye 
sordu. Yaralı diğer aracın sürücüsü 
ile yanında yolcu olarak bulunan 
Mehmet Zeki E. de (30), başka bir 
ambulansla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altı-
na alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Aksaray’da uyuşturucu
operasyonu: 5 gözaltı
Aksaray’da sokak satıcılarına 

yönelik gerçekleştirilen uyuştu-
rucu operasyonunda 3 bin 589 
uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 
2 gram metamfetamin ele geçiril-
di. Operasyonda 5 şahıs gözaltına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 5 
şüphelinin uyuşturucu ticareti ve 
sokak satıcılığı yaptığı bilgisi üzeri-
ne çalışma başlattı. Bir süre yapılan 
teknik ve fizik takibin ardından ye-
terli delil ve bulguya ulaşan polis ve 
jandarma ekipleri, Sağlık Köy bel-

desinde 4, Taşpazar Mahallesi’nde 
de 1 adrese eş zamanlı operasyon 
düzenledi. Operasyon kapsamında, 
Halil Y., Yusuf S., Hüseyin Y., Dur-
muş O. ve Mahmut D. gözaltına 
alındı. Evlerde narkotik detektörü 
köpek ile birlikte geniş çaplı arama 
yapan ekipler, 3 bin 589 uyuşturu-
cu hap, 636 gram skunk, 2 gram 
metamfetamin ve uyuşturucu tica-
retinde kullanıldığı değerlendirilen 
4 bin 595 lira ele geçirdi. Gözaltına 
alınan 5 zanlı sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor. n İHA
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Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 200 bin tona kadar yapılacak olan patates 
ithalatından gümrük vergisi alınmayacağının açıklanmasının patates üreticisini küstürebileceğini belirtti 

Yerli çiftçinin ithal endişesi!
Ziraat Mühendisleri Odası Kon-

ya Şube Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu, 200 bin tona kadar yurt 
dışından ithal edilecek patatesten 
gümrük vergisi alınmayacak uygula-
manın, çiftçiyi küstürebileceğini söy-
ledi. Soylu, ‘’Geçen yıl 250 bin ton 
civarında üretim miktarında azalma 
oldu. Bu, o kadar çok büyük rakam 
değil. Türkiye daha önce 200 bin ton 
patates ithal etmedi. İthal patatesin, 
çiftçilerin üretimden vazgeçme veya 
patatesten başka ürünlere kayma-
sıyla ilgili algıya sebep olabilir. Çift-
çilerimiz endişeli” dedi. 

Türkiye’de 2018 yılında 4,5 mil-
yon ton patates üretimi yapıldığını 
belirten Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Soylu, “Patates 
toplam ürün desenimizde 135 bin 
ile 150 bin arasında değişen bir 
hektar alanına sahip. Bunun yüzde 
10’unu ise Konya Ovası oluşturuyor. 
Her yıl üretim miktarı değişmekle 
birlikte 4,5 ile 5 milyon ton arasında 
bu oran değişiyor. 2018 yılında 4,5 
milyon tonluk bir üretim söz konusu. 
Bu da diğer yıllara bakıldığı zaman 
üretimde çok fazla bir azalma söz ko-
nusu değil. Bir önceki yıla göre 250 
bin ton civarında bir azalma var. Bu 
da toplam üretimde yüzde 3- 4’lük 
bir orana denk geliyor. Aslında bu-
radaki sıkıntı üretim planlamasının 
doğru yapılmamasından kaynaklı bir 
sıkıntı” diye konuştu. 
‘FARKLI ALGIYA SEBEP OLABİLİR’

Yurt dışından ithal edilecek pa-
tates nedeniyle çiftçiler üzerinde 
farklı algının oluşabileceğini ve çift-
çinin bu ürüne küsebileceğini kay-
deden Soylu, şunları söyledi: “Çift-
çilerimiz açısından patates üretim 
sezonunun başındayız. Türkiye daha 
önce 200 bin ton patates ithal etme-
di. Üretim sezonunun başı olması 
sebebiyle Türkiye’de 140 bin hektar 
civarında bir patates ekim alanı or-
talaması var. Çiftçilerin üretimden 
vazgeçme veya patatesten başka 

ürünlere kaymasıyla  ilgili bir algıya 
sebep olabilir. O yüzden bu sürecin 
çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Patates 
yumrusuyla üretilen bir bitki. Dola-
yısıyla ithal yolla gelen yumrularla 
hastalıkların gelmesi mümkün. Bun-
ların sadece yemeklik olarak kullanı-
lacağını garanti edemeyiz. Yemek-
lik için alınır, üretim için kullanılır. 
Tarlalarımıza hastalıkların bulaşma 
riski de olabilir. Biz üretimin yüzde 
3- 4’ünü ithal ederek tüm üretimin 
yüzde 95’ini riske atmamamız ge-
rekiyor. Çünkü asıl patatesin tüke-
tildiği dönem eylül ve ekim  ayında 
başlayıp ilkbahar dönemine kadar 
olan kısım. Bu dönemdeki üretim şu 
an da çiftçilerimin ekimini yapacağı 
için çiftçilerimizin patates üretimiy-
le ilgili bir endişeye düşmemelerini 
gerektirecek sağlıklı açıklamaların 
yapılmasına ihtiyaç var.” 

‘YURT DIŞINDAN 
ALINAN UCUZ OLMUYOR’

İthal edilecek ürünün daha pa-
halı olduğunu dolayısıyla oradaki 
çiftçilerin desteklendiğini belirten 
Soylu, “Yurt dışından aldığımız 
ürünleri kesinlikle ucuza alamıyoruz. 
Türkiye ithalat kararı aldığı andan 
itibaren yurt dışındaki fiyatlarda 2’ye 

katlanıyor. Dolayısıyla bir kendi çift-
çimiz yerine yurt dışındaki çiftçileri 
desteklemiş oluyoruz. Çiftçilerimiz 
bir üründen küstüğü zaman o ürüne 
4- 5 yılda zor geri dönüyor. Patates 
gibi fiyatı dalgalanan bir üründe de 
bu çok daha sıkıntılı bir duruma yol 
açabilir. O yüzden üreticilerimize bu 
yılkı üretimle ilgili veya bundan son-
ra böyle bir ithalatın yapılmayacağı 
veya dile getirdiğimiz endişeleri göz 
önünde bulundurulacağına yönelik 
bir açıklama yapılmasının patates 
üreticilerini rahatlatacağı kanaatin-
deyim” dedi. 

‘PATATES İTHALATININ 
FİYATLARA ETKİSİ OLMAZ’

İthal edilecek patatesin, fiyat-
larda azalma etkisi oluşturmayaca-
ğını savunan Soylu, “Yapılacak 200 
bin ton patates ithalatının bu fiyat-
lara çok büyük bir etkisinin olmaya-
caktır. Uzun vadede de fiyatların çok 
yükselmesine dolaylı etki yapabile-
cek bir yapı göstermekte. Üreticiler 

bu konuda tedirginler. Üreticiler ile-
ride zarar etme riski olur diye büyük 
endişe içindeler. Bakanlığın çiftçileri 
rahatlatacak bir açıklama yapması 
gerekiyor. Aksi taktirde yaz sezo-
nunda sonbaharda da ithalat yapı-
labilir gibi bir algı oluşursa kimse 
patates üretmeye yanaşmaz. Tarım 
tam bir algı yönetimidir. Bunu doğru 
yönetmek gerekiyor. Bir panik hava-
sı estiği anda fiyatları önleyemiyor-
sunuz. Patates, soğan gibi depola-
nan ürünlerde muhakkak bu üretim 
planlamasının doğru yönetilmesi 
gerekiyor. Fahiş fiyatlara bizde kar-
şıyız. Ama çiftçinin hak ettiği üretim 
maliyetlerinin üzerinde bir satış fi-
yatları oluşması lazım. Yurt dışından 
alacağımız ürünlerde bizim yurt içi 
maliyetlerimizin çok üzerinde ol-
duğu için biz kendi çiftçimizi, kendi 
yerli üretimi destekleyerek tarımsal 
palanlamayı yapmanın yollarını ara-
malıyız” diye konuştu. 
n DHA

Konya’da 98 yaşındaki emek-
li kadın doktor, yalnız yaşadığı 
evinde hayatını kaybetmiş olarak 
bulundu. Yaşlı kadının odasında 
devrilen elektrikli sobadan çıkan 
küçük çaplı yangında dumandan 
zehirlenerek hayatını kaybettiği 
ihtimali üzerinde duruluyor. 

Olay, merkez Meram ilçesi Ar-
mağan Mahallesi Melikşah Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 
annesini her gün kontrole gelen 
Mehmet Ali Eren bu sabah da an-
nesinin yanına geldi. 

Eve giren Mehmet Ali Eren, 
annesinin odasında bulunan elekt-
rikli sobanın devrildiğini ve annesi 
Türkan Duru Eren’in de hareketsiz 
yattığını gördü. Annesini uyandır-
maya çalışan oğlu başarılı olama-
yınca durumu polis ve sağlık ekip-
lerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin kontrollerinde 98 
yaşındaki emekli jinekolog Türkan 
Duru Eren’in hayatını kaybettiği 
belirlendi. 

Bunun üzerine olay yerine polis 
ekipleri de sevk edildi. Polis ekip-
leri, 2 katlı müstakil evde yaşayan 
Türkan Duru Eren’in hayatını kay-
bettiği ve yanık kokusu gelen oda-
da incelemelerde bulundu. Türkan 
Duru Eren’in ilk belirlemelere göre 
ısınmak için yaktığı elektrikli soba-
nın devrilmesi sonucu çıkan küçük 
çaplı yangında dumandan etkile-

nerek hayatını kaybetmiş olabile-
ceği ihtimali üzerinde durulurken, 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Türkan Duru Eren’in cansız be-

deni incelemelerin ardından otopsi 
yapılmak üzere Konya Numune 
Hastanesi morguna kaldırıldı.
n İHA

Define avcısı 7 kişi suçüstü yakalandı
Beyşehir’de jandarma ekipleri, 

ilçenin üç farklı noktasında define 
aramak amacıyla kaçak olarak kazı 
yaptığı belirlenen 7 kişiyi suçüs-
tü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, 
jandarma ekipleri, birisi SİT alanı, 
birisi ormanlık alan, diğeri de tarihi 
kalıntıların yer aldığı üç farklı nokta-
da define aramak maksadıyla kaçak 
olarak kazı yapıldığı bilgisi üzerine 
harekete geçti. Jandarma ekipleri, 
kaçak kazı yaparken suçüstü yaka-
lanan H.Ç., O.C., U.S., A.Y.A., R.Ü., 
C.A. ve O.M.’yi gözaltına aldı. Kaçak 
kazı alanında yapılan incelemede ele 

geçirilen 3 adet dedektör, 1 adet hı-
zar motoru, 1 adet darbeli matkap, 
7 adet kazma, 8 kürek, 1 levye ve 
diğer kazıda kullanılan malzemelere 
el konuldu. İncelemelerde kırık testi 
parçası ve değerli olduğu düşünülen 
2 taş bulan jandarma, her üç alan-
da da 1 ile 2,5 metre derinliğe, 1,5 
metre genişliğe sahip kazılar gerçek-
leştirildiğini ortaya çıkardı. Bulunan 
testi parçası ve taşların müze mü-
dürlüğüne teslim edileceği öğrenil-
di. Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor.
n İHA

Yaşlı doktor evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

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

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

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
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

1-Mülkiyeti Derneğimize ait, aşağıda tapu kayıtları ve muhammen bedeli yazılı taşınmaz, kapalı zarf 
+ açık artırma ihale sureti ile 02.04.2019 Salı Günü kapalı zarf teklif + açık artırma ihale ile kiraya 
verilecektir.
2-İhale 02.04.2019 Salı Günü günü saat 15:00’de Sahibata Mahallesi, Taşkapu Medrese Sokak 
No:7’de bulunan Özel Kızılay Ticaret Borsası Hastanesi 7.kat idari bölüm toplantı salonunda 
yapılacaktır.
3-İhaleye gireceklerin 02.04.2019 Salı Günü günü saat 12:00’ye kadar geçici teminat bedellerini 
Muhasebe bölümüne ödemeleri gerekmektedir.
4-Şartname hakkında detaylı bilgi Türk Kızılay’ı Konya Şubesi Emlak işleri bölümünde verilir.
İrtibat Telefonu: 0332.351 42 13 ve  0332.3500204
5-Kurumumuz Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İlan Olunur.

Adres Ada Parsel M2’si 
Kullanım 

Alanı

Cinsi 1 Yıllık kira 
Muhammen 

Bedeli

Geçici 
Teminat

Sahibata Mahallesi,Hal Sokak 
No:2/A Meram Konya

41060 1 51,09 m² Dükkân 96.000,00 TL 9.600,00 TL

Sahibata Mahallesi,Hal Sokak 
No:2/F Meram Konya 

41060 1 46,88 m² Dükkân 102.000,00 TL 10.200,00 TL

İLAN
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ 

KONYA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 963994
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 243 Ada, 39 Parsel, GEREZ Mahalle, HANEY 
KOYAĞI Mevkii, Taşınmazın boş olduğu, üzerinde kendiliğinden yetişen yabani bitkilerin olduğu, 
teraslanmış olduğu, sulama imkanı bulunmayan tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Gerez Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 936,49 m²
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 3.745,95 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 328 Ada, 1 Parsel, GEREZ Mahalle, KİSLE Mevkii, 
Taşınmazın içerisinde 1 adet ev bulunduğu ve bunun çevresinde muhtelif yaş ve cinste meyve 
ağaçlarının bulunduğu, ağaçların damla sulama sistemi ile sulandığı tespit edilmiştir. Evin tek 
katlı ve 70 m² kullanım alanlı olduğu görülmüştür.
Adresi : Gerez Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 992,34 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 24.552,01 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 328 Ada, 15 Parsel, GEREZ Mahalle, KİSLE Mevkii, 
Taşınmazın yamaç arazisi olduğu, taşlık kayalık olduğu, tarıma çok elverişli olmadığı tespit 
edilmiştir.
Adresi : Gerez Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 1.381,12 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 2.071,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 332 Ada, 5 Parsel, GEREZ Mahalle, KİSLE Mevkii, 
Taşınmazın meyve bahçesi olduğu, teraslanmış olduğu ve üzerinde meyve bahçesi tesis edildiği, 
kapama kiraz bahçesi formunda olduğu, taşınmazın yanından geçen su karığından sulandığı, 
salma sulama yönteminin uygulandığı tespit edilmiştir.
Adresi : Gerez Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 976,96 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 17.130,01 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Hadim İlçe, 337 Ada, 10 Parsel, GEREZ Mahalle, KİSLE Mevkii, 
Taşınmazın boş tarla olduğu, hemen yanından geçen su karığından sulandığı, salma sulama 
yönteminin uygulandığı, sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Gerez Mahallesi Hadim / KONYA
Yüzölçümü : 266,10 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 1.330,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da 
malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış 
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar 
vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, 
rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İhale alıcılarının satışa konu parsellerin hisse bölünmemesi, ifraz edilmemesi ve 
arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında oluşabilecek 
değişiklikleri kabul etmiş sayılacakları ve bu hususları bilerek ve kabullenerek ihaleye 
katıldıkları geçerli sayılacaktır. 
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak 
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/58 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
 (İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
HADİM İCRA DAİRESİ

2018/58 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 963958

Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Beyhekim Konferans Sa-
lonu’nda, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Konya Tabip Odası 
işbirliği ile Obezite ve Obezite Cer-
rahisi Konferansı gerçekleştirildi. 

Konferansın açılış konuşmala-
rını Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş 
ve Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca gerçekleştirdi. 

Konferansa Selçuk Üniversite-
si Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, 
Hastane Başhekim Yardımcıları, 
yöneticileri ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardın-

dan panellere geçildi. İlk panelde 
söz alan Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Le-
vent Kebapçılar “Sağlık Sorunu 
Olarak Obezite” konusunda bilgi 
verdi. 

Daha sonra “Obezitenin Kon-
servatif Tedavisi” konusunu Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Di-
yetisyeni Pelin Onar anlattı. 

“Obezite Tedavisine Cerrahi 
Yaklaşımlar” konusunda paneli ise 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi ve Hastane Başhekimi 
Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz gerçek-

leştirdi. 
Doç. Dr. Yılmaz’ın konuşma-

sının ardından “Obeziteden Ko-
runma Yolları” konusunu Konya 
Eğitim Araştırma Hastanesi Di-
yetisyeni Aydanur Alime Soydan 
anlattı. 

Yoğun bir katılımla gerçekle-
şen panelde obeziteden korunma 
ve tedavi yöntemleri konusunda 
önemli bilgiler aktarıldı. 

Sunumların ardından katılımcı 
panelistlere Konya Tabip Odası ve 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tarafından plaket ve teşekkür bel-
geleri takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da yaralama, silahla 
ateş etme ve zorla fuhuş yaptırmak 
suçundan aranan ve haklarında 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 
3 şüpheli polisin operasyonuyla 
yakalandı. Operasyonlar Dere Ma-
hallesi, Küçük Bölcek Mahallesi 
ve Taşpazar Mahallesi’nde ger-
çekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 
aranan şahıslar kapsamında geniş 
çaplı araştırma ve takip başlatan İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si Aranan Şahıslar Büro Amirliği 
ekipleri, yaralama suçundan 4 yıl 
2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulu-
nan A.I. (29), fuhşa teşvik ve zorla 
fuhuş suçundan 1 yıl 8 ay kesinleş-
miş hapis cezası bulunan L.D. (32) 
ve havaya ateş açma suçundan 5 
ay kesinleşmiş hapis cezası bulu-
nan S.K. (31) isimli şüphelilerin 
adreslerini tespit etti. Yapılan ta-

kip sonucu yeterli delil ve bulgu-
lara ulaşan ekipler operasyon için 
düğmeye bastı. 3 ayrı mahallede 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
operasyonlarda 3 zanlı da yakala-

narak gözaltına alındı. Emniyette-
ki sorgularının ardından savcılığa 
sevk edilen şüpheliler, daha sonda 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Google Türkiye ve BTK işbir-
liği ile geliştirilen “İnternot Olma-
ya Var mısın?” platformu, 16-17 
Mart tarihlerinde Konyalı çocuk ve 
anne-babalarla buluşuyor.

Dijital vatandaşlık kuralları ve 
internette güvenlik ipuçları üzeri-
ne kurgulanmış bir oyun platfor-
mu olan “İnterland” ile çocuklara 
nasıl “İnternot” olacaklarının an-
latılacağı etkinlikler, Konya Kent 
Plaza Alışveriş Merkezi’nde ger-
çekleşecek. Dijital çağın çocukları 
ile ebeveynler arasında bir diyalog 
köprüsü kurulması hedefiyle haya-
ta geçirilen “İnternot Olmaya Var 
mısın?” projesi kapsamında, Kon-
ya Kent Plaza Merkezi’nde 16-17 
Mart (Cumartesi-Pazar) tarihlerin-
de etkinlikler düzenlenecek.

Google Türkiye ve BTK işbirli-
ği ile geliştirilen proje kapsamında 
gerçekleşecek etkinliklerde, dijital 
vatandaşlık kuralları ve internet-
te  güvenlik ipuçları üzerine kur-
gulanmış bir oyun platformu olan 
“İnterland” ile çocuklara nasıl “İn-
ternot” olacakları anlatılacak.

Çocukların dijital vatandaşlık 
ve güvenlik konusunda bilinçle-
nerek çevrimiçi dünyayı güvenle 
keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını 
geliştirmelerine yönelik “İnternot 
olmaya var mısın?” projesinin bir 
diğer önemli hedefi ise dijital çağa 
doğan 6-12 yaş grubu çocukların 
yanı sıra, ailelerine ve öğretmenle-
rine de ulaşılarak nesiller arasında 
var olan dijital diyaloğun güçlendi-
rilmesini sağlamak. 

“İnternot olmaya var mısın?”  
projesinin üç  temel öğesi bulunu-
yor. Çocuklar için dijital vatandaş-
lık kuralları ve internette  güvenlik 
ipuçları üzerine kurgulanmış bir 
oyun platformu olan “İnterland”-
da, çocuklar İnternotları farklı oyun 
kurgularında takip ederek bilinçle-
niyor, bilgileniyor  ve yaratıcılıkla-
rını kullanarak güvenlik alanlarını 
oluşturarak dijital vatandaşlığın 
temel ilkelerini öğreniyorlar. Proje 
kapsamında ayrıca kılavuz niteli-
ğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital 
Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim 
Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm 
bireyler tarafından imzalanması 
beklenen “İnternot Olmaya Var 
mısın Taahhüdü” yer alıyor.
n HABER MERKEZİ   

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Konya 
Tabip Odası işbirliğiyle düzenlenen konferansta obezite hastalığı anlatıldı

Obezite hastalığı 
konferansla anlatıldı

Haklarında hapis cezası 
bulunan 3 suçlu yakalandı 

‘İnternot olmaya var mısınız?’
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‘Oylarımızla Büyük Türkiye yürüyüşüne destek olacağız’

AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, Hadim ve Taş-
kent’te düzenlenen mitinglerde 
31 Mart seçimlerinin önemini 
anlatarak Cumhur İttifakı için 
destek istedi. Akyürek, “31 Mart 
seçimleriyle sadece belediye 
başkanı seçmiyoruz, oylarımızla 
büyük Türkiye yürüyüşüne, li-
der ülke yürüyüşüne de destek 
oluyoruz” dedi. TBMM Bayındır-
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyü-
rek, AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, Milliyetçi Hareket Partisi 
MYK Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Bulduk Özdemir, AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Öz-
boyacı, Milliyetçi Hareket Partisi 

Konya İl Başkanı Murat Çiçek ile 
AK Parti ve MHP ilçe başkanla-
rı ile birlikte Hadim ve Taşkent 
ilçelerinde vatandaşlar buluştu.

‘OYLARINIZLA BÜYÜK TÜRKİYE 
YÜRÜYÜŞÜNE KATILIN’

Taşkent mitinginde konuşan 
Akyürek, “Konya Büyükşehir’de 
Cumhur İttifakı adayımız Uğur 
İbrahim Altay’a ve Taşkent’de 
de Taşkent Belediye Başkanı 
Osman Arı kardeşime güçlü bir 
destek bekliyoruz. 31 Mart se-
çimleriyle sadece belediye baş-
kanı seçmiyoruz, oylarımızla 
büyük Türkiye yürüyüşüne, li-
der ülke yürüyüşüne de destek 
oluyoruz. Türkiye düşmanları 
31 Mart seçimlerinde Cumhur 
İttifakı’nın başarısız olması için 
çalışıyor ama halkımızın deste-

ğiyle 31 Mart imtihanından da 
başarıyla çıkılacaktır” dedi. Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı, 
“Tüm kirli oyunlara rağmen ül-
kemiz dimdik ayakta. Ülkemizin 
başına gelenleri başka bir ülke 
yaşasaydı bugün ayakta kalama-
yacaktı” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi 
MYK Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Bulduk Özdemir de burada 
yaptığı konuşmasında, 31 Mart 
seçimlerinde her oyun büyük 
öneme sahip olduğunu ve se-
çimlere katılımın yüksek olması 
gerektiğini vurguladı.

‘HADİMİOĞLU’NU USTALIK 
DÖNEMİNE HAZIRLAYALIM’
Cumhur İttifakı’nın Hadim 

Belediye Başkanı ve Cumhur İt-
tifakı Adayı Ahmet Hadimioğlu 

için düzenlenen destek mitin-
ginde de konuşan katılan Akyü-
rek, iki dönem Hadim’e Belediye 
Başkanı olarak hizmet eden ve 
Cumhur İttifakı adayı Ahmet 
Hadimioğlu’na ustalık dönemin-
de de güçlü bir destek isterken; 
Hadim’e her gelişinde güzel şiir-
leriyle programlarına renk kattı-
ğını söylediği Hadimli Leyli Dayı 
ismiyle tanınan Mevlüt Özdil’i 
kürsüye çağırdı. 

Yazdığı dörtlüğü okuyan 
Leyli Dayı, ilçe halkından yoğun 
alkış aldı. AK Parti MKYK Üyesi 
ve Konya Milletvekili Sorgun da 
yaptığı konuşmada her oyun de-
ğerli olduğunu ve seçim günü de 
sahip çıkılması gerektiğini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ

‘Vatan ve millet için 
birlikte hareket ediyoruz’

Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Akşehir Belediye 
Başkan Adayı Salih Akkaya, Me-
mur-Sen Akşehir Temsilciliğinin 
hazırladığı istişare toplantısına 
katıldı. 

Akşehir Kültür Merkezinde 
gerçekleştirilen istişare toplantı-
sına; Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Akşehir Belediye 
Başkan Adayı Salih Akkaya, AK 
Parti Akşehir İlçe Teşkilat Baş-
kanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir 
İlçe Başkan Vekili Serdar Aytaç, 
Cumhur İttifakı Belediye Meclis 
Üyesi Adayları, Sendika Temsil-
cileri ile çok sayıda sendika üyesi 
katıldı. 

Toplantı saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından açı-
lış konuşmasını Eğitim-Bir-Sen 
Akşehir Temsilcisi Ferhan Ekici 
yaptı. Ekici, yaptığı konuşmada 
“Haklıyı güçlü kılmak, bireyin 
hakkını korumak, İnsan hakları-
na yönelik şiddet, baskı, zulüm 
ve haksızlığa karşı çıkıp, toplum 
kültürünün yapısını oluşturan 
milli ve manevi değerlerimize sa-
hip çıkarak, sendikal mücadelede 
her zaman toplum bilincinde ol-
malıyız” diye konuştu. 

Memur-Sen Akşehir İlçe 
Kurucu Başkanı Bilal Doğru ise, 
“Cumhur İttifakıyla bir araya ge-
lerek memleketin meselelerine 
sahip çıkan, insanımıza ve insan-
lığa yeni bir medeniyet, huzurlu 
bir hayat sunmak üzere bir araya 
gelen siz değerli insanları canı 
yürekten kutluyorum. Yolunuz 
ve yolumuz açık olsun” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Akşehir Belediye 
Başkan Adayı Salih Akkaya da, 
yaptığı konuşmada 31 Mart Ye-
rel seçimlerinin önemine dikkat 
çekerek, “AK Parti ve Milliyet-
çi Hareket Partisi olarak; vatan, 
millet, bayrak, namus, dinimiz ve 
ezanımız için birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ediyoruz. Bu 
birlik ve beraberlik; Cumhur İt-
tifakını doğurdu. Bu ittifakın to-
humları 15 Temmuz hain darbe 
girişimi gecesinde atıldı. Devle-
timizin bekası için bu birliktelik 
başladı ve Yenikapı ruhuyla daha 
da canlandı. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerimizde biraz daha vücut 
buldu ve inşallah 31 Mart yerel 
seçimleri ile beraber daha da pe-
kişecektir” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından sen-
dika üyelerinin görüş ve fikirleri 
alınarak istişare toplantısı sona 
erdi. n İHA

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, “Saha çalışmalarında Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ediyoruz.  
Cumhur İttifakının ruhunu sahada görüyoruz. Cumhur İttifakı her iki tabanda da karşılık buldu” dedi

‘İttifakın ruhu 
sahaya yansıyor’

Türkiye 31 Mart günü sandığa 
gidecek. 31 Mart2ta yapılacak se-
çimler öncesinde siyasi parti genel 
başkanları, Milletvekili, Belediye 
Başkan Adaylar, Belediye ve İl Ge-
nel Meclis üyeleri çalışmalarına 
ağırlık verdi. Konya’da da 31 Mart 
yerel seçim kampanyalarına tüm 
hızıyla devam ediyor. 31 Mart se-
çimlerine giderken AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı 31 Mart 
seçimlerini Konya Yenigün’e değer-
lendirdi.  Samancı 31 Mart seçim-
lerin önemli olduğuna dikkat çekti.

 ‘YAPARSA AK PARTİ YAPAR’
31 Mart seçimlerine yönelik 

çalışmaların yoğun şekilde devam 
ettiğine dikkat çeken AK Parti Kon-
ya Milletvekili Gülay Samancı, “31 
Mart seçimleri ülkemiz için önemli 
seçimlerden bir tanesi. Bu seçimin 
önemine binaen çalışmalarımızı 
yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 
Milletvekilleri, Belediye Başkan 
Adayları, İl Teşkilatımız, İlçe teş-
kilatlarımız, Gençlik Kollarımız ve 
Kadın Kollarımız yoğun bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Seçim 
çalışmalarımıza sağ olsunlar Kon-
yalı bakanlarımız da destek oluyor 
ve bizleri bu konuda yalnız bırak-
mayarak sık sık Konya’ya gelerek 
seçim çalışmalarına katılım sağlı-
yorlar. Çalışmalarımızı bakanları-
mız ile birlikte tempoyu artırarak 

devam ediyoruz.  Çalışmalarımız 
oldukça güzel gidiyor. 16 Yıldan 
bu yana AK Parti iktidarda.  16 yıl 
içerisinde milletimizin gönlünde 
yer almamız sebebi ile milletimizin 
gönlünde olmamız sebebi yapmış 
olduğumuz hizmetler. Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a olan te-
veccüh ve milletin gölünde olma 
olgusu ile birlikte bunun vermiş 
olduğu hazzı da yaşıyoruz. Gerçek-
leştirdiğimiz ziyaretlerde. Seçim ça-
lışmaları kapsamında vatandaşları-
mız ile sohbet ediyoruz. Mahalleri 
ve İlçeleri sorunlarını, yatırımlarını 
değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımı-
zın taleplerini dinliyoruz. Vatandaş-
larımız yapmış olduğumuz hizmet-
lerden dolayı memnun oluyorlar 
ve memnuniyetlerini bizlere dile 
getiriyorlar. Gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar oldukça güzel gidiyor.  
Esnaf, vatandaş ve ev ziyaretlerine 
ağırlık veriyoruz. Konya’ya kazan-
dıran eserlerin açılışları ve yeni ka-
zandıracak merkezlerin temel atma 
törenlerine katılım sağlıyoruz. Ya-
pılan protokoller ve açılışlar bizlerin 
çalışma gücünü de artırıyor. Yerel 
seçimlerde önemli olan şehrin or-
tak projelerine imza atabilmektir. 
Bu konuda da ciddi adımlar artıyo-
ruz. Yaparsa AK Parti yapar diyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

‘CUMHUR İTTİFAKI İLE 
SÜRECİ VERİMLİ BİR 

ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ’
AK Parti ve MHP arasında oluş-

turan Cumhur İttifakının seçim sü-
recini iyi değerlendirdiğine dikkat 
çeken Samancı, “Cumhur ittifakı ile 
süreci verimli bir şekilde yürütüyo-
ruz.  MHP’nin teşkilatlarından ve 
Milletvekillerinden beraber prog-
ramlar gerçekleştiriyoruz. Çalışma-
larımızı birlikte çok güzel şekilde 
yürütüyoruz.  Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli tarafından yapılan 
toplantılar ve çalışmalar neticesinde 
31 Mart seçimlerinde de Belediye 
Başkan Adaylarımız ve Meclis üye-
liklerinde ittifak halinde seçimlere 
katılım sağlandı. Saha çalışmaların-
da Cumhur İttifakı ile birlikte ha-
reket ediyoruz.  Cumhur İttifakının 
ruhunu sahada görüyoruz. Cumhur 
İttifakı her iki tabanda da karşılık 
buldu” dedi.

 ‘UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK 
OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Uyum içerisinde çalışmanın 
önemli olduğuna dikkat çeken Sa-
mancı, Konya ve ilçelerinde kayıp-
ların yaşanacağına dair çıkan söy-
lentilere de açıklık getirerek, “Çıkan 
dedikodular algı oluşturmak için 
söyleniyor. Birebir sahada çalışıyoruz 

ve zaman zaman anketlerde yaptı-
rıyoruz. Yaptırdığımız anketlerde 
milletvekili olarak bölgem oldukça 
iyi durumda. Cumhur İttifakın aday 
profili belli. Diğer aday profillerine 
baktığımız zaman kıyaslanmayacak 
derece de farkın olduğunu düşünü-
yorum. Uyum içerisinde çalışmak 
oldukça önemli. Çünkü Büyükşehir 
Belediye Başkanı, bölge milletvekili, 
belediye başkan çalışmaları şehre 
her zaman güç kazandırır. Ekip ça-
lışması çok önemlidir. O ekiple be-
raber uyumun olması hizmetlerin 
daha güzel getirilmesine vesiledir. 
Vatandaşımız bunun da bilincin de 
farkında. Bunların hepsi söylentide 
kalacak ve 31 Martta inşallah bun-
ların bir söylentide kaldığını hep 
beraber göreceğiz. Vatandaşlarımız 
hizmetin nereden geldiğini çok iyi 
biliyor” ifadelerini kullandı. Konya 
Yatırımlarını da değerlendiren Sa-
mancı, “Konya Milletvekilleri olarak 
takip ediyoruz. Şuanda yatırımların 
durdurulması gibi bir konu söz ko-
nusu değil. Yatırımlar konusunda 
hiçbir sıkıntımız yok. Yatırımlarımız 
kaldığı yerden devam edecek. Önce-
lik ve aciliyet sırasına göre yatırım-
larımız geliyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ın yeni dönem için açıkladığı 
projelerin de takipçisi olacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gülay Samancı

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı 
31 Mart seçimlerini Konya Yenigün’e değerlendirdi.
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Taksim’deki ezan ıslıklama rezaletini sert bir dille eleştiren EHAD Kurucusu Ali Özdemir, “Tarihi şuur ve idrakten 
habersiz olan zavallıların minarelerimizden okunan ezanı boykot etmeleri ne kadar acı bir durumdur” dedi

‘Şuuru olmayan zavallılar!’
Evrensel Hafızlar Derneği 

(EHAD) Kurucusu Ali Özdemir, 
Konya’da yaptığı açıklamada, geçti-
ğimiz günlerde İstanbul Taksim’de 
ezan okunduğu sırada şuursuzca 
protesto edilmesine tepki göster-
di. Özdemir, “Ezan-ı Muhamme-
diyi ıslıklarla protesto eden ve bu 
duruma sessiz kalanlar unutma-
sınlar ki bu coğrafyanın vazgeçil-
mez birleştirici gücü sadrımızdaki 
iman, minarelerimizde yankılanan 
ezan ve göklerde süzülen bayra-
ğımızdır” dedi. Evrensel Hafızlar 
Derneği (EHAD) Konya Şubesi 
tarafından, Dünya Hafızlar Haf-
tası münasebetiyle bir program 
düzenlendi. Programa EHAD Ku-
rucusu Ali Özdemir,  EHAD Konya 
Şube Başkanı Hüseyin Arpacı ve 
İlçe temsilcileri, Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Eski Konya Şube 
Başkanlarından Yusuf Güneş de 
katıldı.  Selçuklu Yunus Emre Yatılı 
Erkek Kur’an Kursu Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen program, 
kurs hocalarından Fatih Uygun’un 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Selçuklu Yunus Emre Yatılı Erkek 
Kur’an Kursu hocalarından Murat 
Kavuncu’nu yaptığı açılış konuş-
masının ardından EHAD Kurucusu 
Ali Özdemir, kürsüye çıktı. Evren-

sel Hafızlar Derneği’nin hafızlığı 
tanıtmak, teşvik etmek ve hafızla-
rın sorunlarına çözümler üretmek 
amacıyla çeşitli programlar yürüt-
tüğünü kaydeden Özdemir, Recep 
ayının ilk haftası olarak kutladıkları 
Dünya Hafızla Haftası münasebe-
tiyle biraraya geldiklerini söyledi. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed 
Mustafa (S.A.V)’in “Sizin en hayır-
lınız Kur’an-ı öğrenen ve öğrete-
ninizdir” buyurduğunu hatırlatan 
Özdemir, şunları söyledi,  “Allah 
Resulü Kur’an-ı Kerim’in sahih 
okunmasına, ezberlenmesine ve 
anlaşılıp hayata tatbik edilmesine 
çok önem vermiştir. Asr-ı saadette 
Efendimizin, sahabenin Kur’an-ı 

Kerim’i öğrenmesini-öğretmesi-
ni ve ezberleyerek hafız olması-
nı birçok vesileyle teşvik ettiğini 
biliyoruz. Hafızlar, bir anlamda 
Kur’an-ın hamisidirler. Peygamber 
Efendimizden günümüze on dört 
asırdır olduğu gibi bundan sonra 
da Kur’an-ın canlı şahitleri olarak 
dinimizin emirlerini, ezanımızı ve 
mukaddesatımızı nesilden nesile 
aktaracaklardır. Kur’an-ın tahrif 
edilmeden yaygınlaşmasında ve 
bugünlere gelmesinde hafızların 
büyük rolü vardır. Hafızlar kültürü-
müzde yaşayan e yürüyen Kur’an 
olarak nitelendirilmiştir. Manevi 
tahribatın ilacı Kur’an’dır. Manevi 
tahribatın yaygınlaştığı günümüz-

de ise Kur’an-a olan ihtiyaç da her 
geçen gün hızla artmaktadır. Keş-
mekeşin, kaosun ve kargaşanın iş-
gal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu 
Kur’an ve sünnete sarılmaktır. Ül-
kemizin de büyük bir manevi tahri-
batın eşiğinde olduğu bu zaman di-
liminde hafızlık müessesesini ihya 
etmenin önemi giderek artmakta-
dır. Ahlaki ve manevi tahribatın ila-
cı Kur’an’dır. İnsanları maneviyatla 
yeniden irtibatlandırmak hafızların 
en büyük vazifesidir.”

TARİHİ ŞUURDAN 
HABERSİZ ZAVALLILAR! 

Özdemir, yaptığı konuşmada 
ezanın da önemine dikkat çekti. 
“Ezan; sadece namaz vakitlerini 

bildiren bir sesleniş değil İslam’ın 
şiarı ve inana gönüllerin inşirahıdır” 
diyen Özdemir, ezanla mümin gö-
nüllerin huzura erdiğini, şeytan ve 
onun yolunu takip edenlerin ise son 
derece rahatsız olduğunu dile getir-
di. Çanakkale Savaşı’nda, 15 Tem-
muz FETÖ darbe girişiminde eza-
nın önemli bir uyanışı sağladığına 
dikkat çeken Özdemir, Taksim’deki 
talihsiz olayla ilgili şunları söyledi, 
“Bu tarihi şuur ve idrakten habersiz 
olan zavallıların minarelerimizden 
okunan ezanı boykot etmeleri ne 
kadar acı bir durumdur. Taksim’de 
sözde özgürlük adına düzenledikle-
rini iddia ettikleri bir yürüyüşte in-
sanı her türlü tutsaktan kurtararak 
Rabbimizin huzuruna davet eden 
Ezan-ı Muhammediyi ıslıklarla pro-
testo eden ve bu duruma sessiz 
kalanlar unutmasınlar ki bu coğraf-
yanın vazgeçilmez birleştirici gücü 
sadrımızdaki iman, minarelerimiz-
de yankılanan ezan ve göklerde 
süzülen bayrağımızdır. Dini değer-
lerimize karşı bir kısım insanların 
saygısızlıkları aslında yeni tezahür 
etmiş değil. Dün vardı, bugün var, 
yarın da olacaktır.”

EHAD BİLİNÇLENDİRMEYE 
DEVAM EDECEK 

EHAD olarak hafız ve hafız 

adaylarını bilinçlendirmek için ça-
lışmalarına devam edeceklerini dile 
getiren Özdemir, “Kafirler isteme-
seler de Allah’ın nurunu tamam-
layacağına imanımızdan aldığımız 
manevi güç ile yapacağımız faa-
liyetlerle milletimizin duygularını 
istismar ederek, din kisvesi altına 
saklanarak dini kendi emelleri uğ-
runa kullanan FETÖ gibi oluşum-
lara karşı gençlerimizin özellikle de 
hafız ve hafız adayı kardeşlerimizin 
bilinçlendirilmesine katkı sağlayan 
EHAD ailesi olarak devam edece-
ğiz. Kuruşundan bu güne kadar 
birçok hayırlı hizmete vesile olan 
Evrensel Hafızlar Derneği, 81 ildeki 
şubelerimiz ve 550’yi aşkın ilçedeki 
temsilciklerimiz ile hafızlık eğitimi 
gören öğrencilere sağladığı maddi 
ve manevi desteğin yanında, insan-
ların Kur’an’la irtibatlarını sağlam-
laştıran faaliyetler yürütmeye de 
devam etmektedir” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından EHAD 
Konya Şube Başkanlığında de-
vir-teslim yapıldı. Bir süredir EHAD 
Konya Şube Başkanlığı görevini yü-
rüten Mehmet Akif Balcı, görevi 
Hüseyin Arpacı’ya devretti. Yapılan 
devir-teslimin ardından program 
sona erdi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İkiz plakalı kamyonetler 
yan yana yakalandı

Yasadışı silah ticareti
yapan 2 kişi tutuklandı 

Konya’da park halindeki aynı 
marka ve model olan ayrı renk-
lerdeki iki kamyonette takılı aynı 
plaka polisi harekete geçirdi, araç 
sahibine 6 bin 2 lira para cezası 
kesildi. Olay, merkez Selçuklu ilçe-
si Akşemsettin Mahallesi İkiztepe 
Sokak üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerin-
de iki farklı renkli aynı plakalı kam-
yoneti gören vatandaşlar durumu 
polis ekiplerine bildirdi. İhbar üze-
rine olay yerine gelen polis ekipleri 
sokak üzerindeki park yerinde aynı 
marka ve modelde biri kırmızı di-
ğeri beyaz iki kamyonette 17 KK 
144 plakanın takılı olduğunu gör-
dü. Polis ekiplerinin araç sorgusu-
nun ardından beyaz olan aracın 
plakasının sahte olduğu anlaşıldı. 
Aracın bilgilerinden araç sahibine 
ulaşan polis ekipleri nakliyecilik 
yaptığı öğrenilen M.A.B.’yi aracın 
başına çağırdı. Beyaz kamyonetin 
şase bilgilerinden gerçek plakası-

nın 42 TY 554 olduğunu belirleyen 
polis ekipleri, aracın çekme belgeli 
olduğunu tespit etti. Araç sahibi-
nin ise çekme belgeli olan beyaz 
kamyoneti de nakliyecilikte kullan-
mak için böyle bir yola başvurduğu 
öğrenildi. 

ARAÇ SAHİBİNE 
6 BİN 2 LİRA CEZA KESİLDİ 

Kamyonetlerin başına gelen 
araç sahibine, araçlara ikiz plaka 
takmak ve çekme belgeli araç kul-
lanmaktan 6 bin 2 lira ceza kesil-
di. Araç sahibi M.A.B.’ye evrakta 
sahtecilikten de işlem yapılacağı 
öğrenildi. Araç sahibinin oğlu ise 
polis eşliğinde beyaz kamyonette-
ki sahte plakaları söktü. Araç sa-
hibi M.A.B. ise gözaltına alınarak 
Özalkent Polis Merkezi Amirliğine 
götürüldü. Polis sahte plakalara el 
koyarken, beyaz kamyonet olay ye-
rine gelen çekici eşliğinde otoparka 
çekildi.
n İHA

Isparta’da polis ekipleri tara-
fından bir eve düzenlenen operas-
yonda 29 adet ruhsatsız silahın ele 
geçirilmesiyle ilgili yürütülen so-
ruşturma kapsamında biri Beyşe-
hir’de olmak üzere gözaltına alınan 
2 şüpheli tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, alınan 
bir ihbarı değerlendiren Isparta 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 
Vatan Mahallesi’nde bir eve ope-
rasyon düzenledi. Polis, H.A.’ya ait 
eve düzenlediği baskında 29 adet 
7.65 milimetrelik ruhsatsız silah 

ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara 
el konulurken, 1 kişi de gözaltına 
alındı. Soruşturmayı derinleştiren 
polis, gözaltındaki H.A.’ya silahları 
temin ettiği öne sürülen A.Ö. isim-
li şüpheliyi de Konya’nın Beyşehir 
ilçesinde yakaladı. Beyşehir’den 
Isparta’ya getirilen A.Ö. ile birlikte 
Isparta’da yakalanan H.A., emni-
yetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edildi. Zanlılar, Isparta 
Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.
n İHA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın başkanlığında gerçekleştirilen, KTO, KSO ve KTB’nin ev sahip-
liğindeki İstihdam Seferberliği Bilgilendirme toplantısında verilen destekler tüm detaylarıyla anlatıldı

‘İstihdam oluşturmak
vicdani sorumluluktur’

Konya Ticaret Odası (KTO), 
Konya Sanayi Odası (KSO) ve Kon-
ya Ticaret Borsası (KTB) ev sa-
hipliğinde düzenlenen “İstihdam 
Seferberliği 2019” bilgilendirme 
toplantısı Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak’ın başkanlığında ger-
çekleştirildi. 

“İstihdam Seferberliği 2019” 
kampanyası kapsamında düzen-
lenen Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası, Konya Ticaret Bor-
sası Müşterek Meslek Komiteleri 
toplantısı Konya Ticaret Odası Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’ın başkanlık ettiği toplantıya 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü ve KTB 
Başkanı Hüseyin Çevik, SGK İl Mü-
dürü Murat Mustafa Yavuz, İŞKUR 
İl Müdürü Emrah Keleş ile odalar 
ve borsanın meslek komiteleri ve 
meclis üyeleri katıldı. Toplantıda 
istihdam seferberliği teşvikleri hak-
kında bilgilendirme sunumu yapıl-
dı. 

Toplantının açılışında konuşan 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Geç-
tiğimiz Ağustos ayından itibaren 
ülke ekonomimiz zorlu bir süreçten 
geçmektedir. Kısa vadede bitmeye-
ceğini öngördüğümüz bu süreçte 
işadamları olarak oturup ağıt yak-
mak yerine şehrimiz ve Ülkemizin 
daha ileriye gitmesi için birlikte 
mücadele edeceğiz. Hep beraber 
çalışarak Türkiye’yi eskisinden çok 
daha güçlü hale getireceğiz. Ocak 
ayında Cumhurbaşkanımızın çağrı-
sı ile İstihdam Seferberliği başladı. 
Meclis ve Meslek Komiteleri üye-
lerimizin başlatılan istihdam sefer-
berliğine, daha önce de olduğu gibi 
en etkili şekilde katılım sağlayaca-
ğına ve kampanyanın tüm üyeleri-
mize duyurulmasına katkı verecek-
lerine yürekten inanıyorum” dedi. 

‘İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 
KAPSAMINDA 8 ANA BAŞLIKTA ÇOK 

ÖNEMLİ DESTEKLER GETİRİLDİ’
KSO Başkanı Memiş Kütükcü 

de, dünya ekonomisinden ve ken-
di ekonomik yapımızdan kaynaklı 
zorlu bir ekonomik dönemden geç-
tiğimizin altını çizerek, “Bir taraftan 
bu süreci yönetirken bir taraftan da 
hem işletmelerimizi ayakta tutmak 
hem de istihdam piyasasını koru-
mak durumundayız. Bu anlamda 
devletimiz önemli adımlar atıyor. 
İşletmelerimizin yeni istihdam 

sağlaması veya mevcut istihdam 
yapısını koruması için de İstihdam 
Seferberliği kapsamında 8 ana baş-
lıkta çok önemli destekler getirildi. 
İş dünyamız bu desteklerden mut-
laka yararlanmalı. Bu desteklerden 
yararlanarak 2017’de olduğu gibi, 
2019’da da kampanyaya destek 
vereceğinize inanıyorum. Konya iş 
dünyasının yüksek katkısıyla bu sü-

reçten başarıyla çıkacağız” şeklinde 
konuştu. 

KTB Başkanı Hüseyin Çevik ise 
“Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 
Konya olarak birlikte hareket ede-
rek istihdam seferberliğine katılı-
yoruz. Türkiye’nin zor bir dönem-
den geçtiği bugünlerde, istihdam 
oluşturmak bizlere düşen vicdani 
bir sorumluluktur. Konya düşük 

işsizliğe sahip şehirlerden birisidir. 
Bu kampanya ile bu oranı daha da 
aşağıya çekeceğiz. Devletimizin 
verdiği desteklerle işletmelerimize 
birer işçi alarak seferberliğe destek 
olmalıyız. Tüm üyelerimizi kam-
panyaya katılmaya davet ediyoruz” 
dedi. 

‘ÜLKE OLARAK BU 
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN 

GELECEĞİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK’
Toplantının bu bölümünde son 

olarak söz alan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak da, iş adamlarımızın 
ülke ekonomisine sağladıkları katkı 
ile Konya ve Türkiye ekonomisini 
büyüttüklerini söyledi. Vali Toprak, 
“Konyalı tüccar ve sanayicilerimiz, 
her türlü zorluğa göğüs gererek va-
tanı ve milleti için çalışan, üreten 
insanlardır. Bildiğiniz gibi ülkemiz 
geçtiğimiz yaz aylarından itibaren, 
iç ve dış mihrakların etkisiyle eko-
nomide zor bir dönem geçiriyor. 
Ülke olarak bu zorlukların üstesin-
den geleceğimizden şüphemiz yok. 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
başlatılan istihdam seferberliğini 
Konya olarak bir program dahilin-
de yürüteceğiz. Her konuda va-
tanseverliğini gösteren Konyalı iş 
adamlarımızın bu kampanyaya en 
üst düzeyde destek vereceğine ina-
nıyorum” ifadelerini kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından 
İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah 
Keleş istihdam teşvikleri bilgilen-
dirme sunumu yaparak, teşvik 
paketinde yer alan desteklerin ay-
rıntılarını paylaştı. SGK İl Müdürü 
Murat Mustafa Yavuz da katılımcı-
ların teşvik paketi ile ilgili sorularını 
cevaplandırdı. n HABER MERKEZİ

Ali Özdemir
EHAD Konya Şube Başkanlığında devir-teslim yapıldı. Bir süredir EHAD Konya Şube 
Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Akif Balcı, görevi Hüseyin Arpacı’ya devretti.
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Çocuklar istedikleri her şeyi 
yaptırabildiklerini gördükleri an, 
patron olarak kendilerini görür, 
ipleri eline alır. İşte o zaman evde 
fırtınalar kopmaya başlar. Onlara 
patronun kim olduğunu gösterme-
lisiniz... Altın kural tutarlı olmak!

Çağımızda disiplin sanki kötü 
bir kelimeymiş gibi dudak büke-
rek algılanıyor. Etrafta o kadar çok 
“ebeveyn gurusu” var ki, tüm o 
verdikleri tavsiyeler karşısında artık 
ne yapmamız ve ne yapmamamız 
gerektiğini bilemez durumdayız. 
Doğal olarak ona neyin doğru 
neyin yanlış olduğunu da nasıl 
öğreteceğimizi bilemiyoruz. Eğer 
çocuğunuz deliler gibi bağırmayı 
alışkanlık edinmiş, dedesinin su-
ratına oyuncakları atıyor ya da gü-

lerek arkadaşı Ali’nin suratını çok 
ciddi tokatlıyorsa artık harekete 
geçme zamanı gelmiştir.

Neden disiplin?
Disiplin, çocuğunuzu güvene 

alır ve onu sosyal hayata hazırlar. 
Eğer kendinizi disiplin kelimesini 
kullanırken rahat hissetmiyorsanız, 
bu sizin bu kelimeden anladığınız 
yanlış anlamdan kaynaklanıyor-
dur. Anne-babaların çoğu disiplini 
cezayla karıştırırlar. Fakat disiplin, 
çocuğa öğretmek için çok önemli 
bir araç. Birçoğumuz disiplin keli-
mesini eski günlerle bağdaştırıyor. 
Çocukların dövüldüğü zamanlar-
la... Bu aslında sınırları çizmekle 
alakalı bir şey. Bunun da çok küçük 
yaşlardan itibaren edinilmesi gere-
kir. O zaman, eğitici bir yolla sınır-

ları belirlemeyi nasıl 
öğretebiliriz?

Sahanızı belirle-
yin

Bu işte altın kural, 
tutarlılık. Eğer bütün 
gün bir kurala uyması 
için çocuğu zorlayıp 
akşama da yumuşar-
sanız, ona karışık bir 
mesaj vermiş olursu-
nuz. Eğer, hayır de-
meniz belki demekse, bu çocuğu-
nuzun aklını karıştırır ve o da hep 
sınırları test eder. Ancak, tutarlı ol-
ması gereken sadece siz değilsiniz. 
İki ebeveynin de birbirleri ile uyum 
içinde olmaları şart. Çocuklar ge-

nelde iyi polis, kötü po-
lis oyununu oynamaya 
bayılırlar ve sizi de bir-
birinize karşı bir oyuna 
sokarlar.

Siz tam çocuğu bir 
süredir yatağa yatırma-
ya zorlarken kocanız bir 
anda işten gelip çocukla 
oyun oynamaya başlar-
sa o zaman kocanızı da 
disiplin altına sokmanız 

gerekebilir! Çocuğunuzun önünde 
birbirinize destek olun, kollayın, 
eşinizin haksız olduğunu düşünse-
niz bile bunu yapın. 

Tutarlılık her zaman sonuca 
ulaşır. Tutarlılığın kesinliğini sağ-

lamak için birtakım kurallarımız 
olmalıdır. Bu kuralların çocuk ta-
rafından anlaşılabilir olması ve on-
ları uygulamaya istekli olması için 
ailecek yapılan bir konuşmada hep 
beraber konuşularak karar verilme-
si gerekir. Çocuk bir kuralın koyul-
masında söz sahibi olduysa uygu-
lamada da daha istekli olacaktır. 

Ceza yerine davranışın sonu-
cunu görmesine yardım edin. Bu, 
hem uygun hem de çabuk sonuç 
veren işe yarayan bir kuraldır. Ay-
rıca çocuğunuzun karşılaştığı bir 
problemi çözmek yerine, problemi 
kendi başına çözebilmesi için onu 
teşvik edin. Onu çok fazla kurallarla 
boğmamaya çalışın. Belirli ve özel 
kurallar koyun. 

Kuralları bozmak

Her ne kadar tutarlı pozitif ebe-
veynler de olsanız bazen çocuğu-
nuzun kabul edilemez davranışları 
olacaktır. Eğer ufaklık, kız kardeşini 
kötü bir şekilde iterse ya da başka 
bir çocuğu ısırırsa ne yapacaksı-
nız?

Evet, dayanması zor bir durum 
ama o sırada fiziksel bir ceza ver-
mek durumu çok daha kötüleştirir. 
Böyle durumlarda yapmanız ge-
reken şey, çocuğunuzun dikkatini 
çekmek ve ona keskin bir şekilde 
bakmaktır. Keskin bakışlar genelde 
çocuklarda vicdan azabı ve piş-
manlık yaratmaz. Korkuyu artırır ve 
daha değişken olmaları için onları 
cesaretlendirir. Üstelik keskin bakı-
şın etkili olabilmesi için her seferin-
de daha sert olması gerekir.

ALTIN KURAL TUTARLI OLMAK!

Buğday ve arpa fiyatında
çiftçiye müjdeli haber

Borsadaki enerji şirketlerinin
büyüklüğü 52 milyar lira

Çiftçilerle bir araya gelen Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, AK Parti’nin, Türkiye ve 
İzmir’e birçok hizmeti bulunduğu-
nu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da 
yapılan seçimle 5 yıl süreyle göre-
ve geldiğini hatırlatan Pakdemirli, 
“Şimdi hep şunu bekliyorlar, şunu 
istiyorlar, oy oranlarında bir miktar 
düşüş olsun ki, tekrar seçimle ilgili 
gündem ortaya konulsun, muhale-
fet bunu istiyor. Bu bir haktır ama 
Türkiye’de çok fazla seçime gidil-
miştir. Son 16 yılda sizler destek 
oldunuz, bu iktidar ne istediyse 
yaptınız.” diye konuştu.

Sorunların hepsini bildikle-
rini dile getiren Pakdemirli, Tür-
kiye’nin son dönemde, bu kadar 
desteğe rağmen çok ciddi “istik-
rarsızlaştırma hareketi” yaşadığına 
işaret etti. Bakan olduğu dönemde, 
ortada hiçbir sebep yokken dövizin 
4 liradan 7,5 liraya kadar tırman-
dırıldığını vurgulayan Pakdemirli, 
“Bunu tırmandıran iç piyasalar 

değil, yurt dışından başlamış bir 
operasyon. Allah’a şükür kontrolü 
ele aldık, ama diğer taraftan girdi 
maliyetlerimiz de arttı.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Pakdemirli, normal seviyelere 
çekmelerine rağmen gübrenin ge-
çen seneye göre yüzde 50-55, ye-
min ise yüzde 40 arttığına dikkati 
çekerek, “Toprak Mahsulleri Ofisi, 
buğday ve arpada geçen yıla göre 
en az yüzde 25-30 daha yüksek fi-
yatla alım fiyatı açıklayacak.” dedi. 
Geçen yıla ait kalan destek ödeme-
lerinin çoğunu mart sonunda ta-
mamlamayı hedeflediklerini ifade 
eden Pakdemirli, “Mümkün mer-
tebe daha fazlasını vermek istiyo-
ruz. Ocak ayında 2 katrilyon, şu-
bat ayında 3 katrilyonun yanı sıra, 
mart ayında da 3,7 katrilyon lira 
toplam destek ödemesi yapacağız. 
Bugün Türkiye’nin destekleri biz 
geldiğimizde 1,9 milyar lira iken 
şu anda 16,1 milyar liraya geldi.” 
bilgisini paylaştı.
n AA

Borsada işlem gören 7 enerji 
firmasının aktif büyüklüğü 2018 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 
27,1 arttı. Buna göre, Ak Enerji, 
Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomon-
ti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş 
Elektrik ve Zorlu Enerji’nin aktif 
büyüklüğü geçen yıl sonunda 51 
milyar 849 milyon 36 bin 797 li-
raya yükseldi.  2017’de sektördeki 
söz konusu 7 firmanın toplam aktif 
büyüklüğü 40 milyar 796 milyon 
938 bin 732 lira düzeyindeydi. 
Bu dönemde Enerjisa Enerji’nin 
aktifleri yüzde 24,42 artışla 23 
milyar 125 milyon 41 bin liraya 
çıkarken, Zorlu Enerji’nin aktifleri 
yüzde 41,55 yükselişle 17 milyar 
163 milyon 860 bine yükseldi. Ak 
Enerji’nin aktifleri ise yüzde 2,97 
azalarak 5 milyar 704 milyon 568 

bin 702 lira düzeyinde gerçekleşti.
NET SATIŞLAR YÜZDE 43 ARTTI

Söz konusu dönemde firmala-
rın tamamı satışlarını önceki yıla 
göre artırdı. Şirketlerin net satışları 
bu dönemde 20 milyar 286 milyon 
508 bin 390 liradan yüzde 42,8 
artışla 28 milyar 970 milyon 101 
bin 923 liraya ulaştı. Bu dönemde 
en fazla satışı 18 milyar 346 mil-
yon 787 bin lira ile Enerjisa Ener-
ji gerçekleştirirken, bu şirketi 6 
milyar 729 milyon 806 bin lira ile 
Zorlu Enerji, 2 milyar 215 milyon 
717 bin 988 lira ile Ak Enerji izledi. 
Aynı dönemde net satışlarını oran-
sal olarak en çok artıran şirket yüz-
de 147,7 artışla Bomonti Elektrik 
olurken, onu yüzde 63,4 yükselişle 
Ayen Enerji ve yüzde 49,3 artışla 
Aksu Enerji izledi. n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında da 
ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı, daha da önemlisi büyük bir ihracatçı ülke haline gelmeliyiz” dedi

‘Sağlıkta ihracatçı ülke
haline gelmeliyiz’

Bilkent Şehir Hastanesinin açı-
lış töreninde konuşan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının 
14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti. 
Erdoğan, “Sağlık çalışanlarımıza yö-
nelik saldırıların asla affedilir, hafife 
alınır tarafı yoktur. Sağlık çalışanla-
rımıza saldıranlar doğrudan kendi 
canlarına, kendi canları kadar değer 
verdikleri yakınlarının sağlıklarına 
saldırdıklarının farkında değiller. 
Polislerimiz ve öğretmenlerimizle 
birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek 
gösterge meselesini söz verdiğimiz 
şekilde çözeceğimizi ifade etmek is-
tiyorum. Seçimden sonra ele alaca-
ğımız konulardan birisi budur” diye 
konuştu. 

‘ESKİ TÜRKİYE’DE İÇİMİZİ EN ÇOK 
ACITAN KONULARDAN BİRİSİ SAĞLIK 

SİSTEMİNİN EKSİKLERİYDİ’
Kanuni Sultan Süleyman’ın 

“Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi, olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatır-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski 
Türkiye’de yaşanan sağlık sorunla-
rını anlatarak, “Eski Türkiye’de içi-
mizi en çok acıtan konulardan birisi 
sağlık sisteminin eksikleri, yanlışları, 
yetersizlikleri yüzünden ortaya çıkan 
vahim görüntülerdi. Yaşı 35-40’ın 
üzerinde olan her Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı bu görüntüleri 
bizzat yaşamıştır. Hastanelerimiz 
adeta dökülüyordu, vatandaşımız 
doktora ulaşana kadar öyle eziyet 
çekiyordu ki, sağlam bile olsa has-
talığı tavan yapıyordu. Hadi doktora 
ulaştı diyelim, tetkikler, tahliller için 
doğru dürüst altyapı yoktu. Diyelim 
ki onu da geçtik, muayenesini oldu, 
reçetesini aldı, bu defa da ilaç bula-
mıyordu. Acillerin durumu çok daha 
fenaydı. İster acilden, ister polikli-
nikten gelsin, kendisine çıkartılan 
faturayı ödeyemediği için hastanede 
rehin kalan, ölüsü dahi rehin alınan 
veya arka kapılardan kaçmak zo-
runda bırakılan insanlarımız vardı. 
Ambulans denilen araçlar sadece 
dört teker ve kaportadan oluşan 
minibüslerdi. Bunu yaşadım onun 
için söylüyorum. Ben de öyle bir 
minibüste kazadan sonra dört arka-
daşımla beraber Bolu’dan Düzce’ye 
getirildim, orada bile maalesef bize 
serum takacak hemşire bile yoktu. 
Böyle bir süreci yoktu. Parası olan 
yurt dışına gidiyordu, olmayan çile-
sini burada dolduruyordu” şeklinde 
konuştu. 
‘AMACIMIZ, SAĞLIK HİZMETLERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR 
CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURMAKTIR’

Bilkent Şehir Hastanesinin mer-
kezinde yer aldığı bölgede 600 dö-

nümlük bir sağlık vadisi ve yaşam 
bilimleri teknoloji geliştirme bölge-
sini de kuracaklarını söyleyen Erdo-
ğan, “Biz bu konudaki bütün gerekli 
olan araç gereci de bu 600 dönüm-
lük bölgede inşa edeceğimiz yerler-
de üretmeye başlayacağız. Burada 
garbın ilmini de alacağız, onlarla bir-
likte yatırımlara da gireceğiz ve ken-
di kendimize yeter hale geleceğiz. 
Üniversitelerimizde bu tür beyinler 
var, hocalarımız var, yurt dışında 
olan hocalarımız var, onları da tek-
rar ülkemize davet edeceğiz. Ama-
cımız, hekimlerimizin ve mühendis-
lerimizin aynı endüstri çatısı altında 
çalışabileceği sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesine yönelik bir cazibe 
merkezi oluşturmaktır. Burada tesis 
edeceğimiz bölgede elektronikten 
makineye, biomedikal mühendis-
liğinden fiziğe, kimyaya, genetiğe 
kadar tüm bilim dalları birlikte ça-
lışma yapabilecektir. Tıbbi ürünlerin 
fikir aşamasından üretim aşamasına 
geçecek tüm süreçleri de bu bölgede 
yürütebileceğiz. Ürünlerin geliştiril-
diği ve kullanıldığı yerlerin birbiri ile 
iç içe olması hem yetişmiş persone-
lin verimli kullanımını temin edecek 
hem de maliyetleri düşürecektir. Bu 
projemizin diğer bir katkısı yetişmiş 
insan gücümüzü ülkemizde tutmak-
la kalmayıp, dışarıdan beyin göçünü 
teşvik edecek olmasıdır. Buradan 
Sağlık Bakanlığımız ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımıza bu önemli 
görevi veriyor, bir an önce hayata 
geçirmelerini bekliyorum. Tıpkı sa-
vunma sanayinde olduğu gibi ilaç 
ve tıbbi teknolojiler alanında da ül-
kemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı 
daha da önemlisi büyük bir ihracatçı 
ülke haline gelmeliyiz” diye konuş-
tu. 

‘BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYACAK 
HİÇBİR FANİ GÜÇ KALMAYACAK’
Merhum Adnan Menderes’in 

ağır bir şekilde ihmal edilmiş İs-

tanbul’a yollar, bulvarlar, köprüler, 
altyapı yatırımları kazandırdığını 
hatırlatan Erdoğan, Barbaros Bul-
varı, Beşiktaş’tan Yıldız’a doğru 
tırmanırken Vatan ve Millet cadde-
leri, Maslak Bulvarı gibi bugün dahi 
İstanbul’a nefes aldıran projelerin 
hep Adnan Menderes’in ürünü ol-
duğunu aktardı. Erdoğan, o dönem-
de muhalefetin projeleri “yollar yağ 
gibi, ekmeğe sürüp yeriz herhalde” 
diyerek eleştirdiklerini paylaştı. Er-
doğan, “Şimdi eminim Bilkent Şehir 
Hastanemizi görünce ‘uzay üssü 
gibi hastane, herhalde buradan aya 
gideriz’ diyeceklerdir. Biliyorsunuz 
Türkiye Uzay Ajansının kuruluş ka-
nununu iptal için Anayasa Mahke-
mesine götürdüler. Bizim hasreti-
miz bu, bunların bir milletvekili de 
yapılan yol ve köprüleri kemirerek, 
buzdolabı yalayarak beslenir, dün-
ya liderleri ile övünürler. Bunlar 
‘her şey müstahak’ diyerek kendi 
kifayetsizliğinin suçunu millete yük-
lüyor. Milletinin geleceği için haya-
li olmayan, vizyonu olmayan işte 
böyle saçmalar, işte böyle kin kusar. 
Ülkesi için hedefi olmayan kendini 
işte bu duruma düşürür. Biz bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da kimin ne dediğine bakmadan 
sadece milletimizin neye ihtiyacı 
varsa, ülkemizin nereye ulaşması 
gerekiyorsa o doğrultuda çalışmaya 
devam edeceğiz. Bugüne kadar ül-
kemize kazandırdıklarımız bundan 
sonra yapmayı planladıklarımızın 
sadece alt yapısıdır. Türkiye’yi 2023 
hedeflerine ulaştırarak dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirdiğimizde Allah’ın izniyle önü-
müzde bizi yolumuzdan alıkoyacak 
hiçbir fani güç kalmayacak” vurgu-
sunu yaptı. 

‘AVRUPA’NIN EN BÜYÜK, 
DÜNYANIN 3. BÜYÜK HASTANESİ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 
sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı 

kutlayarak şunları söyledi: “Böyle bir 
günde şehir hastanemizi vatandaş-
larımızın hizmetine sunmak bizim 
için ikinci bayram olmuştur. Avru-
pa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük 
hastanesi olan bu sağlık kompleksi, 
sadece bir hastane değil, her biri 
alanında özelleşmiş hastanelerden 
oluşan bir hastaneler şehridir. Bu 
şehir, 1 milyon 312 bin metrekare 
kapalı alana sahip 8 ayrı hastaneden 
oluşmaktadır. Toplam da 3 bin 704 
nitelikli yatağa sahiptir, 674 adet 
yoğun bakım yatağı ile her düzey-
de yoğun bakım hastalarımızı kabul 
edecektir. İçinde hibrit ameliyatha-
ne olarak adlandırılan son teknolo-
jiyle donatılmış müdahale ve görün-
tüleme işlemlerinin aynı zamanda 
yapılabildiği ameliyathaneler olmak 
üzere toplam da 131 tam donanımlı 
ameliyathane mevcuttur. 904 adet 
hasta muayene odasında aynı anda 
hasta kabul edilebilecek kapasiteye 
sahiptir. Günde 30 bin hastaya hiz-
met vermesi beklenmektedir. 2023 
hedefine yürüyen güçlü Türkiye’de 
şehir hastanelerini sağlıkta gelinen 
ve hizmetin alınabildiği son nokta 
olarak hedefliyoruz. Amacımız, bu 
hastanelere başvuran her hastanın 
sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını 
bir merkezde sonuçlandırmaktır. Bu 
bölgeyi sağlık teknolojileri vadisi-
ne dönüştürmek istiyoruz. Sağlıkta 
nihai vizyonumuz işaret ettiğiniz 
gibi, tüm toplum olarak sağlıklı ha-
yat tarzının benimsendiği, herkesin 
sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç 
halindeki herkesin vaktinde ve ka-
liteli sağlık hizmetine kolayca erişe-
bildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır. 
Sağlık turizmini bir devlet politikası 
haline getirip kuruluşunu gerçekleş-
tirdiğimiz Ulusal Sağlık Hizmetleri 
Anonim Şirketi mahareti ile kapa-
sitemizi dünyaya duyurmayı hedef-
liyoruz.”
n İHA

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED GÜRBÜZER

EĞİTİMCİ YAZAR
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Fener iç sahada
3 puan arayacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda 
oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan 

kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor

Haftaya küme düşme hattının 1 puan 
önünde 28 puanla 14. sırada giren sa-
rı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sa-
dece 1 galibiyet alabildi. Teknik direktör 
Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup 
Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 
7. sırada girdi.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe’de, Demir Grup Si-

vasspor maçında 2 futbolcu yer alamaya-
cak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü 
belli olacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart 
cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan 
Mathieu Valbuena, yarın forma giyeme-
yecek. 

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki 
son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar’ın ise du-
rumu maç günü netlik kazanacak. Dirar’ın 
da bu karşılaşmada forma giyme şansının 

zayıf olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler-
de, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ro-
berto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve 
Roman Neustaedter, sarı kart ceza sını-
rında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup 
Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri 
durumunda MKE Ankaragücü maçında 
forma giyemeyecek.

ERSUN YANAL’IN 
KADIKÖY’DE LİG YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun 
Yanal’ın sarı-lacivertli takımın başında 
Kadıköy’de ligde yenilgisi bulunmuyor. 
Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy’de 
22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 
beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Si-
vasspor, bugün yapacakları maçla Süper 
Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecek. Si-

vasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-
2006 sezonundan itibaren iki ekip arasın-
da yapılan 25 maçtan 16’sını Fenerbahçe, 
4’ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da 
berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 
7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 be-
raberlik alan Fenerbahçe’nin toplam 59 
golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. 
Sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsaba-
ka 0-0 tamamlandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR 
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper 

Lig’de İstanbul’da 13. kez karşılaşacak. 
İki takım arasında Kadıköy’de yapılan 12 
maçtan 10’unu sarı-lacivertli ekip, birini 
kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma 
da berabere bitti. Kadıköy’de Sivasspor’a 
31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol 
gördü. Geçen sezon İstanbul’daki maçta 

ev sahibi ekip 4-1 galip geldi. Öte yandan 
Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol 
attığı rakibine son 4 randevuda puan kay-
betmedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en 

farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezo-
nunda Sivas’ta 5-1’lik sonuçla aldı. Si-
vasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 se-
zonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip 
ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonu-
nun son maçında Fenerbahçe’nin deplas-
manda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu 
ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk 
yarısında İstanbul’da Fenerbahçe’nin 5-2 
kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer 
gol, iki takım arasındaki en gollü müsa-
bakalar olarak kayıtlara geçti. 
n AA

Donk’un sözleşmesi 
1 maç sonra uzayacak

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 
ligde 1 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otoma-
tik olarak 1 sezon uzayacak. Yapılan anlaşmaya göre 
Donk’un bu sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakası 
oynaması gerekiyordu, oyuncu bugüne kadar 20 maçta 
oynadı. Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Ryan Donk’un 
sözleşmesi uzuyor. Sarı-kırmızılıların 29 Haziran 2018 ta-
rihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı 
açıklamada, Donk’un 2018-2019 sezonunda 21 Süper 
Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda 
sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti. 

Hollandalı futbolcu bu sezon Süper Lig’de 13, UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde 6 ve UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 
kez forma giydi. Toplamda 20 maçta süre alan Donk, 
bu hafta deplasmandaki Bursaspor karşılaşmasında da 
oynaması durumunda sözleşmesi 1 sezon daha otomatik 
olarak uzayacak. n İHA

Şenol Güneş’in 
milli heyecanı

A Milli Futbol Takımı’nda 2. kez göreve gelen Şenol 
Güneş, 22 Mart’ta oynanacak Arnavutluk maçıyla tam 5 
bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında saha-
ya çıkma heyecanı yaşayacak. Milli takımda son maçına 
Şubat 2004’te çıkan Güneş’in, Danimarka ile oynanan 
dostluk maçında forma şansı verdiği futbolculardan sa-
dece 3’ü faal olarak top koşturuyor. Mircea Lucescu ile 
yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Ta-
kım’ı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e emanet 
etmişti. Güneş ile Haziran 2019 yılından geçerli olmak 
üzere 4 yıllığına anlaşma yaptığını duyuran TFF, tecrübeli 
hocayı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu Elemeleri’nde 22 
Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile oynanacak 
maçlar için de göreve çağırdı. n İHA

Hikmet Karaman: 
Moral bozmak yok 

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet 
Karaman, Başakşehir maçı öncesi futbolcularını motive 
ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında 
lig lideri Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan İstikbal 
Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman, 
oyuncuları ile yakından ilgileniyor. Lideri Kayseri’den 
puansız göndermenin hesabını yapan teknik direktör 
Karaman, özellikle forvet oyuncu Artem Kravets’in ken-
dini toparlamasını istedi. Son idmanda Artem Kravets’i 
yanına çağırarak kısa bir konuşma yapan Karaman, Çay-
kur Rizespor maçını unutmasını ve Medipol Başakşehir 
maçına konsantre olmasını istedi. Karaman, bu sezon 
ligde sadece 3 gol atabilen Artem’e, “Önümüzde önemli 
maçlar var. Moralini bozma. Goller de kaçıracaksın. Ama 
kendini daha çok maça vermelisin. İyi konsantre ol. Bu 
hafta sana çok ihtiyacım var. İyi çalış. Kafandaki sorun-
ları kenara bırak. Maça konsantre ol” diye direktifler ver-
di. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 14 maçta görev ya-
pan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, Yeni Malatyaspor, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gol atma başarısı 
gösterdi. n İHA

Trabzonspor’da zorunlu değişim
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman, Süper Lig’de cumartesi günü Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor oynayacağı 
maçta mecburi değişikliğe gidecek. Spor 
Toto Süper Ligin 26. haftasında 16 Mart 
Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan 
Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Kara-
man, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle 
hafta içinde yaptığı antrenmanları eksik bir 
kadro ile sürdürdü. Cezalı ve sakat oyun-
cular nedeniyle Erzurum ekibi karşısında 
zorunlu değişikliğe gidecek olan Karaman, 
savunmada ve orta sahada değişiklik yapa-
cak. 

SAVUNMA VE ORTA 
SAHADA DEĞİŞİKLİK 

Trabzonspor’un son oynadığı Akhi-
sarspor maçında sakatlanan Kamil Ahmet 
Çörekçi bu hafta içinde yapılan çalışma-

larda takımla birlikte yer almadı. BB Er-
zurumspor maçında oynaması zor olan 
Çörekçi’nin yerine bu bölgede Hüseyin 
Türkmen’in oynaması bekleniyor. Hüse-
yin’in yerine ise savunmada Toure ve Hos-
seini’nin oynaması bekleniyor. Cezalı olan 
Yusuf Yazıcı’nın yerine ise geçtiğimiz hafta 
Akhisarspor maçında bu oyuncunun yerine 
oyuna dahil olan Olcay Şahan’ın ilk on birde 
başlaması bekleniyor. 

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK SINAV 
Trabzonspor, Avrupa kupalarına ka-

tılma yolunda Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ile kritik mücadeleye çıkacak. 
Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi 
ekip, bordo-mavili takım ile oynayacağı 
karşılaşamaya dönüm noktası olarak ba-
karken, Karadeniz ekibi ise üst basamakla-
ra tırmanma adına ve milli araya da moralli 
girmeyi hedefliyor. n İHA

Korkmaz: Ligin ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık
Antalyaspor Teknik Direktörü Bü-

lent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’de 
Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları 
maçla ilgili, “Cumartesi günü en 
önemli maçlarımızdan birini kazana-
rak taraftarımıza hediye etmek istiyo-
ruz.” dedi. 

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Te-
sisleri’nde düzenlediği basın toplan-
tısında, ligin 26. haftasında 16 Mart 
Cumartesi günü sahalarında Aytemiz 
Alanyaspor ile karşılaşacaklarını 
anımsattı. 

Geçen hafta Galatasaray’a 5-0 
mağlup oldukları maçta iyi oynamala-
rına karşın futbol şansının yanlarında 
olmadığını aktaran Korkmaz, Aytemiz 
Alanyaspor karşısında iyi oyun, futbol 

şansı ve taraftar desteğiyle maçı ka-
zanmayı hedeflediklerini söyledi.

Alacakları bir galibiyetin birçok 
şeyi değiştireceğini vurgulayan Kork-
maz, “Cumartesi günü en önemli 
maçlarımızdan birini kazanarak taraf-
tarımıza hediye etmek istiyoruz.” diye 
konuştu. 

“BASKI HİSSETMİYORUM”
Kırmızı-beyazlı ekibin Süper 

Lig’in ikinci yarısında çok gol ye-
mesiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, 
takımda hücuma çıkarken bloklar 
arasında boşluklar oluştuğunu belirtti.

Korkmaz, takım halinde hücum, 
takım halinde savunma yapmaya 
çalıştıklarını dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Sezonun ilk yarısında bunu 

iyi yaptık. İkinci yarıda bu sistemde 
kopmalar oldu. Bunun için de çalış-
malarımızı ve analizlerimizi yapıyo-
ruz. İnşallah bundan sonraki maç-
larda bu sıkıntıyı yaşamayız. Sezon 
başından beri çok fazla olay yaşadık. 
Bu süreçte sürekli olumlu düşünerek 
hareket ettik. Ligin ikinci yarısına is-
tediğimiz gibi başlayamadık. Puan 
durumu da onu gösteriyor. Ancak 
yenildiğimiz maçlara da baktığınızda 
iyi oynuyoruz ama kırılma anları bizim 
lehimize dönmüyor. Kötü oynarsanız, 
yenilirsiniz ama iyi oynarken kırılma 
anlarında oyun bize dönmediğinde 
istediğimiz sonucu alamıyoruz.” 

Takımın düşme hattına yaklaş-
masının baskı oluşturup oluşturma-

dığı sorusu üzerine Korkmaz, hayatla-
rının baskı ve stres üzerine olduğunu, 
hakemlerden daha çok oyuncu ve 
teknik direktörlerin her maçta bunları 
yaşadığını aktardı.

Korkmaz, normal şartlardaki bas-
kıya alışkın olduğunu kaydederek, 
“Açıkçası üzerimde baskı hissetmi-
yorum. Oyuncularıma, takımıma ve 
kulübüme güveniyorum. Ligin böyle 
gideceğini az çok kestirebiliyordum. 
Dolayısıyla üzerine basarak ‘Bizim 
ilk hedefimiz 41 puan.’ dedim. Do-
layısıyla bu hala ilk hedefimiz. Bu 
sezonun zor olacağını sezon başında 
söyledim, hala daha söylüyorum.” 
ifadelerini kullandı. 
n AA



1515 MART 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 26 16 7 3 56 32 24 55
2.F. KARAGÜMRÜK 26 16 4 6 42 26 16 52
3.TUZLASPOR 26 15 6 5 48 15 33 51
4.MANİSA B.Ş.B. 26 12 10 4 46 22 24 46
5.ŞANLIURFASPOR 26 12 7 7 34 29 5 43
6.ETİMESGUT BLD. 26 10 6 10 31 30 1 36
7.PENDİKSPOR 26 9 8 9 35 36 -1 35
8.KAHRAMANMARAŞ 26 9 7 10 27 31 -4 34
9.SİVAS BELEDİYE 26 9 7 10 31 36 -5 34
10.BAK SPOR KULÜBÜ 26 8 10 8 30 37 -7 34
11.KIRKLARELİSPOR 26 9 6 11 36 33 3 33
12.ZONGULDAK 26 8 9 9 27 31 -4 33
13.TARSUS İDMAN Y. 26 7 9 10 31 42 -11 30
14.BANDIRMASPOR 26 7 6 13 31 42 -11 27
15.FETHİYESPOR 26 4 13 9 26 31 -5 25
16.K. A. SELÇUKSPOR 26 4 11 11 33 48 -15 23
17.DARICA G. BİRLİĞİ 26 5 6 15 22 51 -29 21
18.TOKATSPOR 26 3 10 13 20 34 -14 19

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Altay’dan sporcu 
merkezi müjdesi!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ile birlikte KOMEK Karatay Kurs Merkezi’nde ve Karatay ASEM’de kursiyerlerle 

bir araya geldi. Başkan Altay, “Çocukları her türlü bağımlıktan kurtarmanın yolu spordur” dedi

Spor kulüpleri vasıtasıyla çocukların 
spor yapmasını ve spor tesislerinden daha 
fazla faydalanmasını sağlamayı planladık-
larını ifade eden Başkan Altay, çocukları 
her türlü bağımlılıktan kurtarmanın tek 
yolunun spor yapmalarını sağlamak oldu-
ğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) Karatay Kurs Merkezi ile Karatay 
Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (ASEM) 
ziyaret etti. Başkan Altay, Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca ile birlikte ilk ola-
rak KOMEK Karatay Kurs Merkezi’ni ziyaret 
etti. Başkan Altay burada sınıfları dolaşarak 
kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Daha son-
ra Karatay ASEM’i ziyaret eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca 
burada da kursiyerle bir araya geldi. KO-

MEK’in Konya’nın değil, Türkiye’nin önemli 
markalarından biri haline geldiğinin altını 
çizen Başkan Altay, KOMEK’in 61 bin 735 
kayıtlı üyesi olduğunu ve bu zamana kadar 
700 binin üzerinde kişinin KOMEK’lerde 
eğitim aldığını kaydetti. KOMEK’lerde va-
tandaşların hem meslek öğrendiğini hem 
de sosyalleşme imkanı bulduğunu ifade 
eden Başkan Altay, KOMEK’lerle ilgili yeni 
dönemde bazı gelişmeler yapmayı planla-
dıklarını söyledi.
SPORCU SEÇME MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

Yeni dönemde yapacakları en önemli 
işin çocuklarla ilgili olduğunun altını çizen 
Başkan Altay, “Selçuklu’da özellikle başar-
dığımız bir iş vardı. Spor kulüpleri eliyle ço-
cuklarımızın spor yapmasını sağlamak. Bu 
dönemde inşallah merkez ilçelerimizde ve 
diğer ilçelerimizde ilçe belediyelerimizin 
kulüpleriyle birlikte hem spor alanlarımı-

zın sayısını artırmayı planlıyoruz hem de 
belediyelerimizin kulüpleri eliyle çocukla-
rımızın mahallelerindeki spor tesislerinden 
faydalanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın 
hepsine yaz tatillerinde spor yapma olanağı 
sunmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediye-
si olarak da bir sporcu seçme merkezi inşa 
ederek çocuklarımızın vücut yapısına göre 
uygun branşlarda spora başlamalarını arzu 
ediyoruz” diye konuştu.
ÇOCUKLARIMIZIN TEKNOLOJİ BAĞIMLISI  
HALİNE GELMESİNE ENGEL OLMALIYIZ

Başkan Altay, çocukları her türlü ba-
ğımlıktan kurtarmanın tek yolunun onların 
arkadaşlık edinmelerini ve spor yapmala-
rını sağlamak olduğunu belirttiği konuşma-
sını şu sözlerle tamamladı: “Bağımlıktan 
kastımızın içinde internet ve ekran bağım-
lılığı da var. Çocuklarımızı mutlaka tekno-
lojinin imkanlarından faydalandıracağız 

ama bunun bağımlılık haline gelmesine 
engel olmamız gerekiyor. Yine ilçelerimiz-
de inşa edeceğimiz kamp merkezlerimizde 
inşallah her yıl 10 bin çocuğumuzu en az 
2-3 günlük kamplara götürerek orada tek-
nolojiden uzakta tabiatla iç içe arkadaşlık 
edinebilecekleri alanlar oluşturmayı plan-
lıyoruz.”

GURUR VERİCİ MANZARA
Karatay Belediye Başkan Adayı Ha-

san Kılca da “Konya’mız için gurur verici 
bir manzara. KOMEK ve ASEM artık bir 
üniversite olma yolunda ilerliyor. Buralar 
sadece güzel ve hoş vakit geçirme yerleri 
değil, aynı zamanda meslek öğrenerek ev 
ekonomimize bir katkı sağlama alanları. 
Buraların yapımında işletilmesinde emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde 
konuştu. 
 n SPOR SERVİSİ

Dilara Narin 3 altın 
madalya kazandı

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nın altıncı günün-
de kazanılan 6 madalyayla, Türkiye’nin toplam madalya 
sayısını 20’ye çıktı. Türkiye Halter Federasyonundan yapı-
lan açıklamaya göre, ABD’nin Las Vegas kentinde düzen-
lenen şampiyonanın altıncı günü sona erdi. Konya Seydi-
şehirli sporucu Dilara Narin’in kadınlar 76 kiloda kazandığı 
3 altın madalyadan sonra, Onur Demirci de erkekler 96 
kiloda Türkiye’ye birer altın, gümüş ve bronz madalya ge-
tirdi. Koparmada 145 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya 
uzanan Onur, silkmede 170 kiloyla bronz madalya aldı. 
Onur, toplamda 315 kiloya ulaşarak gümüş madalya elde 
etti. Milliler, şampiyonanın altıncı günü sonunda madalya 
sayısını 20’ye (9 altın, 3 gümüş, 8 bronz) yükseltti.
 n SPOR SERVİSİ 

Ak Gençlik sporcuları 
iki madalya kazandı

Ak Gençlik Spor Kulübü 2 sporcu ile Mersin’in Tarsus 
ilçesinde yapılan Uluslararası Kick Boks Tarsus Kupası’na 
katıldı. Ak Gençlik Spor müsabakaları şampiyon olarak 
tamamladı. 86 kilo Low Kick branşında Fatih Ertürk 1., 75 
kilo Full Contack branşında Hasan Emre Demirhan ise 2. 
olarak önemli bir başarı elde etti. Kulüp Başkanı ve Ant-
renörü Ziya Ak dereceye giren sporcuları tebrik ederek, 
“Çalışmalarımızın semeresini madalya ile görmek bizleri 
ve sporcularımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Dereceye 
giren sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Ayrıca her 
zaman maddi manevi desteklerini esirgemeyen sporun ve 
sporcunun yanında olan Küçük Grup yönetimine, Bozkır-
lılar Mismar AVM yönetimine ve Hiposan yönetimine te-
şekkür ediyorum” dedi. “Çocuklara destek, geleceğimize 
destektir” ifadelerini kullanan Ziya Ak, sporculara yeterli 
destek bulamadıklarını Konyalı iş adamlarını ve esnafları 
da spora destek olmaya davet etti.  n SPOR SERVİSİ 

Yerlikaya: Hedef 2071’i dizayn edebilmek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 
hedeflerinin 2023, 2051 ve 2071 Türkiye gençliğinin 
sporunu dizayn edebilmek olduğunu belirterek, “İnşal-
lah Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu bu yıllara 
hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız” dedi. Sportif alan-
da 2002 yılında başlayan tesisleşme hamlesinin her gün 
biraz daha genişlediğini belirten Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Hamza Yerlikaya, “Tesislerimizin adetlerini 
her yıl üzerine koyarak artırıyoruz ve biz diyoruz ki genç-
lerimiz, sporcularımız, aileler çocuklarını spora teşvik 

etsin daha başarılı bir toplum spor seven, spora yön-
lenen kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik için 
teşvik ediyoruz. Görüyorsunuz çocuklarımız gençlerimiz 
salonlarımızda ve salonlarımız revaçta. Biz salonlarımı-
zı 365 gün 24 saat kullanılmasını istiyoruz ve kullandırı-
yoruz. Biz başarılarla dolu seneler arzu ediyoruz. Bizim 
hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye’sinin gençliğini 
sporunu dizayn edebilmek. İnşallah Cumhurbaşkanımı-
zın işaret etmiş olduğu bu yıllara hedeflere hızlı bir şekil-
de ulaşacağız” diye konuştu.  n İHA

Zahir Renklibay: Mazerete 
bakmadan kazanmak zorundayız

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’da Kulüp Başkanı Zahir Renkli-
bay, Pazar günü oynanacak olan Pendikspor 
maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 
Ligin son haftalarında yaşanan puan kayıpla-
rına bir son vermek için bu hafta sonunda iç 
sahada oynanacak Pendikspor maçını mutlak 
suretle kazanmak istediklerini belirten Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay, “Son haftalarda 
yaşadığımız beklenmeyen puan kayıpları 
hepimizi derinden üzdü. Ama bu zor günleri 
atlatabilecek ve bu sonuçlara dur diyebile-
cek iradeli bir kadroya sahibiz. Geçtiğimiz 
hafta teknik direktörlük görevine getirdiğimiz 
Abdurrahman Baysangur ve ekibi ile birlikte 
yeni bir sayfa açtık. Kendi sahamızda oynaya-
cağımız ilk maç ile başlayan bir süreç yaşa-
yacağız. Ve bu sürece galibiyetle başlayarak 
devam edeceğiz. Buna bizler inanıyoruz. Son 

haftalarda yaşadığımız sakatlıklar ve cezalı-
lar takımımızı fazlası ile etkiledi. Ama artık 
hiçbir mazerete bakmadan kazanmak zorun-
da olduğumuz bir maç oynayacağız” dedi.

KONYALILARDAN DESTEK İSTEDİ
Pendikspor maçında Konyalı futbolse-

verlerin desteğini yanlarında görmek iste-
diklerini dile getiren Renklibay, “Pendikspor 
maçını kazanarak yeniden moral bulmak ve 
camiamızla bütünleşmek istiyoruz. Konya 
spor camiasının desteğine bu hafta, hiç ol-
madığı kadar ihtiyacımız var. Taraftarlarımı-
zın bu maçta yanımızda olması, maç boyun-
ca futbolcularımıza destek olması bizim için 
önemli. Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Stadyum’unda saat 15.00’te baş-
layacak maçımızı gelin bir bayram havasına 
çevirelim. Alacağımız galibiyet maç sonunda 
birlikte kutlayalım. Gelecekte mahallemiz-

den çıkacak genç kardeşlerimizin formasını 
giymesini istediğimiz Anadolu Selçukspor’u-
muza hak ettiği desteği verelim” ifadelerini 
kullandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Pendikspor ile TFF 2. lig Kırmızı Grup 27. 

hafta müsabakasında 17 Mart Pazar günü 
iç sahada karşılaşacak olan Konya Anadolu 
Selçukspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik 
direktör Abdurrahman Baysangur ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde Karatay Belediyesi 
Tatlıcak tesislerinde gerçekleştirilen çalışma 
koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken dar 
alanda yapılan pas ve 5’e 2 oyun ile devam 
etti. Koordinasyon çalışmasının ardından yarı 
sahada oynanan taktik çift kale maç ile ta-
mamlandı. Sinan Özkara’nın katılmadığı ant-
renmanda Enes Akgün takımdan koşu yaptı. 
n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediye 
seriye bağladı 

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans or-
taya koyan Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’taki Konya 
ekiplerinden Sarayönü Belediyespor, son maçlar-
daki çıkışı ile dikkat çekti. Son 4 maçının tamamı-
nı kazanan yeşil siyahlı takım, 10 maçında sadece 
2 kez yenildi. Kazandığı puanlar ile alt sıralarda 
uzaklaşan Sarayönü, ilk yarıda kaybettiği puanların 
üzüntüsünü yaşıyor. Konya ekibi oynadığı 19 maçın 
ardından 30 puan ile 6.sırada yer alıyor. Temsilci-
miz bu hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile 
karşı karşıya gelecek. n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57
2.GALATASARAY 25 14 7 4 52 25 27 49
3.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4.TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5.ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6.EY MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7.DG SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8.A. ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9.İM KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
10.ANTALYASPOR 25 9 5 11 26 41 -15 32
11.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12.KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14.FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16.GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17.BB ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Çift Başlı Kartal 
yerini aldı

Atiker Konyaspor taraftarının yapımını uzun süredir 
beklediği Çift Başlı Kartal heykeli nihayet tamamlandı. 
Uzun süredir taraftarın gündeminde olan konu önceki haf-
talarda yönetim tarafından projelendirilmiş ve Çift Başlı 
Kartal heykeli için harekete geçilmişti. Yapımı tamamla-
nan heykel dün stadyum önündeki yerine monte edildi. 
Yeşil beyazlı renklere gönül veren taraftarlar ilk günden 
heykele büyük ilgi gösterdi.  n SPOR SERVİSİ

Rakip Çaykur 
Rizespor’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekipleri Çay-
kur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor’a para ve 
bazı taraftarlarının kartlarına bloke cezası verdi.  TFF’den 
yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor’a taraftarlarının 
neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 40 bin, Kayse-
rispor Kulübüne de aynı gerekçeyle 60 bin lira para cezası 
verildiği belirtildi. 

Ayrıca, çeşitli gerekçelerle iki kulübün bazı tribünde-
ki taraftarlarının 2’şer maç müsabakalara girişlerinin en-
gellenmesine karar verildiği aktarıldı.  Öte yandan, Spor 
Toto 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Osmanlıspor da 
çeşitli gerekçelerle para cezası aldı.  n AA

Recep Çınar: Kara 
bulutları dağıtacağız

Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Atiker Konyaspor yarın Çaykur Rizespor’u mağlup ederek 
çıkışa geçmek istiyor. Şanssız puan kayıpları yaşadıklarını belirten Konyaspor As Başkanı Reçep 

Çınar, “Bu maçı galip tamamlayıp, üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıtacağız“ dedi
Spor Toto Süper Lig’de 6 maçtır galip 

gelemeyen Atiker Konyaspor, yarın ko-
nuk edeceği Çaykur Rizespor’u yenerek 3 
puan özlemini sonlandırmayı amaçlıyor. 
Son olarak ligin 19. haftasında 27 Ocak’ta 
sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup 
eden yeşil-beyazlı takım, bu maçtan son-
ra hem iç hem de dış sahada galibiyete 
hasret kaldı.Antalyaspor galibiyetinin ar-
dından deplasmanda oynadığı maçlarda 
20. haftada Bursaspor ile 0-0, 22. haftada 
Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Konya 
temsilci, 25. haftada da Beşiktaş’a 3-2 
mağlup oldu. 

Atiker Konyaspor, sahasında oyna-
dığı Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor 
maçlarından 1-1 beraberlikle ayrılırken, 
İstikbal Mobilya Kayserispor’a ise 1-0 ye-
nildi.  Ligin son 6 haftalık periyodunda 4 
puan alabilen Atiker Konyaspor, Çaykur 
Rizespor maçından galip ayrılarak, lig-
deki galibiyet hasretine son verebilmenin 
hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Sü-
per Lig’in 13. haftası öncesinde takımın 
başına getirilmesiyle çıkışa geçen Kon-
yaspor, Kocaman yönetiminde çıktığı 13 
maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağ-
lubiyet aldı. Ligin 26. haftasına 35 puanla 
5. sırada giren Atiker Konyaspor, Çaykur 
Rizespor’u yenerek üst sıraları yükselme-
ye çalışacak.

ÇINAR: “ÜÇ PUAN ALACAĞIMIZ BİR 
MAÇTAN PUANSIZ AYRILDIK”

Konyaspor Kulübünün kurumsal ileti-
şimden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, 
yaptığı açıklamada, Süper Lig’in ikinci ya-
rısındaki ilk iki maçta Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ve Antalyaspor’u yenip, iler-
leyen haftalar için yoğun beklenti içerisine 
girdiklerini söyledi. 

Ligin devam eden haftalarında maç 
kazanmayı alışkanlık haline getiremedik-
lerini ifade eden Çınar, şöyle devam etti: 
“Eğer kazanmayı alışkanlık haline getire-
bilseydik, bugün bizim konumumuz çok 
daha farklı olabilirdi. Belki de bugün ilk 3 

takım arasında Atiker Konyaspor’un ismi 
olurdu. Tabii ki süreçteki sakatlıklar, ceza-
lar ve hakemlerin maç sonuçlarına olum-
suz tesir etmeleri bizim puan kayıplarımı-
za neden oldu. Atiker Konyaspor olarak 
maç sonlarında hakemleri konuşmak 
bizim en büyük rahatsızlıklarımızdan biri-
si. Biz ne kadar konuşmak istemiyorsak 
da hakemler konuşmamız için bilerek 
ya da bilmeyerek hatalar yapıyorlar. En 
son örnek, Beşiktaş maçının uzatma da-
kikalarındaki penaltı pozisyonu. Üç puan 
alacağımız bir maçtan puansız ayrıldık. 
Bütün bu olumsuzluklara, bazı şanssız po-
zisyonları da eklemek lazım ama futbolun 
içerisinde bunlar var. Daha doğrusu futbol 
hatalar oyunu.”   

“KALAN 9 MAÇ VE 
TORBADA 27 PUAN VAR”

Çınar, önlerinde Çaykur Rizespor 
maçı olduğunu ve bu müsabakayı galip 
tamamlamak istediklerini dile getirdi. 
“Ligde kalan 9 maç ve torbada 27 puan 
var.” ifadelerini kullanan Çınar, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Atiker Konyaspor ola-
rak hedefimizi son maçın son saniyesine 
kadar kovalayacağız. Bazı nedenlerden 
dolayı puan kayıpları yaşamamış olsay-
dık, pozisyonumuz çok daha farklı ola-
caktı. Biz bütün maçlarımıza bir önceki 
karşılaşmanın kaybını telafi etmek için 
değil, kazanmak için çıkıyoruz. Cumartesi 
günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına 
da kazanmak için çıkacağız. Bu maçı galip 

tamamlayıp, üzerimizde dolaşan kara bu-
lutları dağıtacağız. Karakterli bir oyuncu 
grubumuz, bu oyuncu grubuna her türlü 
desteği veren yönetim ve taraftarlarımız 
var.” n AA

RPS

Serkan’dan Vali Toprak’a ziyaret

Atiker Konyaspor’un yıldız kalecisi 
Serkan Kırıntılı Konya Valisi Cüneyit Top-
rak’ı makamında ziyaret etti. Kalecimiz 
Serkan Kırıntılı ve kulüp menajeri Seçkin 
Özdil Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı 

makamında ziyaret etti. Vali Toprak ziya-
rette son haftalardaki performansı nede-
niyle milli kalecimiyi tebrik ederek başarı 
diledi. Serkan ise Vali Toprak’a forma 
hediye etti.  n SPOR SERVİSİ

Stadyumdaki mescitlere 
mihrap konuldu

Atiker Konyaspor 
taraftarının en çok 
şikayet ettiği konuların 
başında gelen stadyum 
içindeki mescitlerin 
durumu iyileştirilmeye 
devam ediliyor. Daha 
önce fiziksel şartları 
taraftarın isteği doğrul-
tusunda düzeltilen mes-
citlere şimdi de mihrap 
konuldu. Konu ile ilgili 
Konyaspor yönetimin-
den yapılan açıklama-
da, “Taraftarlarımızın 
istek ve talepleri 
doğrultusunda stadyu-
mumuzda bulunan 28 
mescidin kıble ve yön 
tayinleri için hazırlanan 
mihraplar yerlerine 
monte edilerek hizmete 
sunulmuştur” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Çaykur Rize maçının hakemi Çakır Anadolu Kartalı çalışmalarını sürdürüyor
Atiker Konyaspor’un yarın evinde ağırla-

yacağı Çaykur Rizespor maçını hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını 
Alpaslan Dedeş ve Bahattin Duran yaparken 
maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta müsaba-
kalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türki-
ye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 
tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haf-
tanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Si-
vasspor: Bülent Yıldırım

Yarın: 13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Ri-
zespor: Cüneyt Çakır, 16.00 Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık, 
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa: Halis Özkah-
ya, 19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 
Zorbay Küçük, 19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ser-
kan Çınar

17 Mart Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malat-
yaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya, 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol 
Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu, 19.00 Bur-
saspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, Ç. Rizespor ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. 

Atiker Konyaspor, 16 Mart Cumar-
tesi günü Ç. Rizespor ile iç sahada 
oynayacağı 26.hafta maçının hazırlık-
larını yaptığı antrenmanla devam etti. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman 

ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen antrenmana tedavilerine 
devam edilen ve takımdan ayrı çalışan 
Mustapha Yatabare, Fallou Diagne, 
Mücahit Atalay katılmadı. 

Adis Jahovic’in takımdan ayrı ola-
rak Atletik Performans Antrenör Alper 

Aşçı ve fizyoterapist Ahmet Bayrak 
yönetiminde çalıştığı antrenmana alt 
yapı oyunculardan Ali Karakaya da 
katıldı. 

Koşu, ısınma hareketleri ve pas 
çalışması ile başlayan antrenman, 
pas-orta-şut çalışması ile sona erdi.  
n SPOR SERVİSİ
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