
Mevlana karşılanacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hz. 
Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 791. yıldönümü 

nedeniyle temsili karşılama programı yapılacağını belirterek, 
etkinlik hakkında bilgi verdi. n SAYFA 3’TE

Sit alanı ilan edildiler

Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla, Çumra’da-
ki Mezarlık Höyüğü, Kökez Höyüğü, kale ve kalealtı yerleşim alanı 
ile Hadim’deki 2 bölge sit alanı olarak tescillendi. n SAYFA 12’DE

Leylekler ardıçlarda 
kuluçkaya yattı

‘Türkiye sayesinde
ayakta duruyoruz’

Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, 
Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan leylek 

kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika’dan binlerce 
kilometre kanat çırparak, gelen leylekler, ardıç 

ağaçlarında kuluçkaya yattı. n SAYFA 6’DA

Konya Aydınlar 
Ocağı’nda 
Rus ve Ermeni 
mezalimini 
anlatan Azer-
baycanlı 
Dr. Ruşen 
Süleymanoğlu, 
“Osmanlı’nın 
zayıflamasıyla 
başımıza gelmeyen kalmadı. Türkiye olmasa Azer-
baycan diye bir şey kalmaz” dedi. n SAYFA 13’TE

03 Milli Anadolu Kartalı 
Eğitimi başladı 05 Oylar eşit çıkınca 

muhtarı kura belirledi 06 Yasa dışı bahis 
zincirine operasyon

BAHAR PSİKOLOJİK
DEĞİŞİMİ GETİRİYOR 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ
TEMEL İLKEMİZ OLACAK

GÖNLÜMÜZ GİBİ
KAPIMIZ DA AÇIK

Uzmanlardan önemli uyarı

Başkan Pekyatırmacı:

Başkan Hasan Kılca:

Bahar, hem psikolojik hem 
de fizyolojik değişimlerle 
birlikte geliyor. Baharda 
duygusal dalgalanmalar, 
depresyon, panik atak ve 
kaygı bozukluğu gibi has-
talıklar artış gösterebiliyor 
ya da nüksedebiliyor. Uz-
manlar bu konuda önemli 
uyarılarda bulunuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Selçuklu Belediyesi Fidanlığı’nda görev yapan Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya gel-
di. Başkan Pekyatırmacı, “Yeni dönemde de “gönül 
belediyeciliği” ilkesi ile hareket edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi olarak kapılarının herkese sonu-
na kadar açık olduğunun altını çizen Başkan Kılca, 
“Kapımız da telefonumuz da gönlümüz de hemşeh-
rilerilerimize açık. Karatayımızı istişare ve ortak akıl-
la yöneteceğiz” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Gürültüde trafik 
birinci sırada 

Şiddete karşı 
önlem şart!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Konya’nın da içinde bulunduğu 
Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahi-
sar, Amasya ve Aydın başta ol-
mak üzere, 23 ilin daha stratejik 
gürültü haritalarını tamamladı. 
Harita sonuçlarına göre, şehir-
lerde gürültü kirliliği nedenleri 
arasında “trafik” başı çekti.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Uluslararası Doktorlar 
Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği 
(AID) Yönetim Kurulu Başkanı 
Diş Hekimi Mustafa Necati Öz-
kan, sağlıkta şiddeti önlemek 
için daha caydırıcı önlemler 
almak gerektiğini vurguladı.  
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Büyük fırsat oluştu
Konya’da ilk kez gerçekleşecek makine sektörünün en büyük buluşma platformlarından biri olan MAKTEK Fuarında son teknoloji makineler 
ziyaretçilerle buluşuyor. Hilalsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Coplan, Devçelik Satış Müdürü Cihan Devecioğlu, Yuntes Ma-
kine sahiplerinden Yunus Derebağ ve Ak Makine Teknik Servis Yetkilisi Hüseyin Obik, fuardan memnun kaldıklarını söyledi. n SAYFA 10’DA

Hedefleri 2051! 
KTO Karatay Üniversitesi 

Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Karatay Medresesi’nin 
800. yılı olan 2051 yılında KTO 

Karatay Üniversitesi’nin yalnızca 
Türkiye’nin değil dünyanın en iyi 
üniversitelerinden biri olacağına 

yürekten inanıyorum” dedi

KTO KARATAY 
DEĞER KATIYOR

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversi-
tesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, 
KTO Karatay Üniversitesi Gelecek dönem 
Hedefler Toplantısı’nda basın mensuplarıyla 
biraraya geldi. “Öztürk, “1251 yılında Emir 
Celaleddin Karatay tarafından kurulan Kara-
tay Medresesi’nin ruhunu yansıtmaya çalışan 
KTO Karatay Üniversitesi, gün geçtikçe Kon-
ya’mıza değer katmaya devam ediyor” dedi. 

2051 HEDEFİNDE EN 
İYİLERDEN OLMAK VAR

KTO Karatay Üniversitesi’nin Konya’nın tarihi 
birikimi, bilimi, sanayi ve ticaretini aynı çatı 
altında buluşturan farklı misyon ve vizyona 
sahip bir üniversite olduğuna vurgu yapan 
Öztürk,  “Karatay Medresesi’nin 800. yılı olan 
2051 yılında KTO Karatay Üniversitesi’nin yal-
nızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyi üniver-
sitelerinden biri olacağına yürekten inanıyo-
rum” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Çumra OSB’yi 
konuştular

ASKON Konya Şube Yönetimi 
Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak, ASKON işbirliği ile 
yapımı devam eden Çumra 
OSB hakkında istişarelerde 
bulunuldu. n HABERİ SAYFA 5’TE
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DEPRESYONA KARŞI DESTEK ÜRÜNLER

Son yıllarda en çok duyduğumuz 
kelimelerden biri depresyon. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre global olarak 300 

milyon depresyon hastası var. ABD’de 
de erişkinlerin %6.7’si depresif ki bu 
da 16. 2 milyon gibi ciddi bir rakam. 
Erişkinlerin yüzde 15’inin hayatlarının 
bir döneminde depresyon yaşayacağı 
ifade ediliyor. 

Hayatın yoğunluğu ve artan stresin 
depresyon riskini artırdığı bir gerçek. 
Rakamlar da bunu doğruluyor. Peki 
depresyondan korunmak için neler 
yapabiliriz?

 • Düzenli uyuyun: Uyku sırasında 
vücudunuzda salgılanan kimyasal maddeler sizi depresyondan 
korumaktadır. 

 • Düzenli beslenin: Özellikle kan şekerinizi dengede 
tutmak depresyona karşı önleyicidir. Yüksek kan şekeri ile 
depresyon oranları artmaktadır.

 • Hareket edin: Depresyona karşı en önemli önlem 
egzersizdir. Bu konuda pek çok çalışma yapılmış ve olumlu 
sonuçlar elde edilmiştir. Egzersizin 15. dakikasından itibaren 
vücutta stres hormonları azalmaktadır.

 • Hobiler edinin: Kendinize ait meşguliyetleriniz olsun. İş 
ve aile hayatınızın streslerinden sizi uzaklaştıracak bir hobiniz 
olsun. Resim yapmak, balık tutmak, el işleri ile uğraşmak, 
bulmaca çözmek vs gibi hobi sizi hem depresyondan hem de 
bunama riskinden koruyacaktır.  Bu kişiler diğerlerine göre 7 
yıl daha uzun yaşamaktadır.

 • Sağlıklı yağlarla beslenin: Depresyondan korunmada 
Omega-3 yağ asitlerinin etkisi kanıtlanmıştır. Balık yağı, 
keten tohumu yağı, ceviz yağı ya da chia tohumu yağı yüksek 
Omega-3 kaynaklarıdır. Beslenmenizi bu yağlarla destekleyin.

Çok da zor olmayan bu önlemlerle depresyon riskinizi 
azaltarak sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilirsiniz. 
Kaynaklar:
• https://www.verywellmind.com/depression-statistics-
everyone-should-know-4159056
 • https://www.statista.com/topics/4569/depression-in-the-us/
 • https://www.webmd.com/depression/understanding-
depression-prevention#1
 • https://www.medicalnewstoday.com/articles/320502.php

Değerli okuyucular merhaba,
Güneşin yüzünü gösterdiği 

bu zamanlarda aslında çocukları-
mızında ruh sağlığında değişim-
ler oluyor.. Bu nedenle bu hafta 
çocuklarımızın ruh sağlığından 
bahsetmek istiyorum. Onların 
ruh sağlığı için aşağıdaki konula-
ra dikkat etmekte fayda var;

3 Çocuklarımız için en 
önemlisi onlara huzurlu ve mutlu 
bir aile ortamı sağlamak. On-
ları mutsuz kişiler olarak değil 
olumlu, geleceğe umutla bakan, 
sağlıklı ve üretken kişiler olarak 
yetiştirmeye gayret etmeliyiz. 

3 Çocuğun hayatının ilk yıllarındaki 
ebeveynleri ile olan ilişkisi onun ruh sağlığının 
gelişimindeki temel taşlardandır. Bu sebeple 
bu dönemlerde çocuklarımızla kaliteli vakit 
geçirmeye dikkat etmek gerekir. Onlarla oyun-
lar oynamak, yaşlarına göre gelişimlerine katkı 
sağlayacak aktiviteler yapmak inanın istedikle-
ri bir oyuncağı almaktan çok daha önemlidir. 

3 Çocuklarınızla mutlaka muhabbet edin, 
günlerinin nasıl geçtiğini sormalı, kreşe veya 
okula giden çocuğunuza bugün okulda ne 
hissettiğini sormayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü 
bu noktada anlattığı şeylerden ufak ipuçlarını 

mutlaka yakalayacaksınızdır. Bu 
ipuçlarından her şeyin yolunda 
gidip gitmediğini anlamanız çok 
zor olmayacaktır.

3 Çocuğunuza verdiğiniz 
sözleri mutlaka tutun, ya da 
tutamayacağınız sözleri lütfen 
vermemeye gayret edin. Bu da 
çocukların ruh sağlığı ve ahlaklı 
bir birey olmaları için çok önem-
lidir. 

3 Çocuklarınızı herhangi 
bir konuda uyarırken bunu 
yüksek sesle değil de kulağına 
eğilip kısık sesle söylemeniz 

onun üzerinde farklı bir etki yaratacak ve sizin 
sözünüzü daha çok dinleyecektir. 

3 Evde mümkün mertebe coşkulu olun, 
çocuklar neşeyi ve coşkuyu çok sever, ve ruh-
ları bundan beslenir. Mesela evde müzik açıp 
hep beraber dans edin, o zaman çocuğunuzun 
gözlerindeki mutluluğu ve kahkahalarındaki 
içtenliği hissedeceksiniz. 

3 Son olarak çocuklarımızın sevgi ile 
büyüdüğünü ve tüm gelişiminin bununla ilintili 
olduğunu unutmayın ve çocuklarınıza onları 
sevdiğinizi söylemeyi ihmal etmeyiniz. 

Sağlıcakla ve mutlu kalın, haftaya görüş-
mek dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Havaların değiştiği, güneşin yüzünü gösterdiği bu-

günlerde kendisini yorgun, bitkin ve keyifsiz hisseden-
lerin olduğunu biliyorum. Dışarıda güzel bir bahar 
havası var ama siz yataktan çıkmak istemiyorsunuz 
değil mi? Bu yaşadıklarınız bahar depresyonuyla 
ilgili olabilir. Bu duruma bahar depresyonu denili-
yor çünkü hep aynı dönemlerde kendini gösteriyor. 

Aslında vücudumuz yeni mevsime alışmak için çaba sarfediyor. 
Bu hafta sizlere kişniş tohumundan bahsetmeye devam edeceğim çünkü;
Kimyasal toksin ve ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılmasında klorofilden zengin 

gıdaların özellikle kişnişin rolü çok büyük. Petroselinik asit içeriği açısından zengin 
Kişniş; Latince adı Coriandrum Sativum L. olan kişniş apiceae ailesine ait, tıbbi alan-
da kullanılan bir bitki. Eski zamanlardan beri halk hekimleri tarafından kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarda kişniş tohumunun dahilen kullanımında;
• Anksiyete (kaygı-endişe hali), depresyon gibi rahatsızlıklarda etkili olabileceği gös-

terilmiştir.
• Sedatif (uyku verici) özelliğine de yer verilmiştir.
Kişniş tohumunun haricen kullanımında ise;
• Antifungal ve antibakteriyel etkileri bulunmaktadır.
• Tinea pedis  (ayak mantarı) gibi mantar enfeksiyonlarına karşı da destektir.
İçinizi ısıtan bahar aylarına yüzünüzü dönmeniz dileğiyle.
Haftaya yepyeni bir bitki ile görüşmek üzere, sağlıkla kalın…

Referanslar: BALDWİN Nigel; CANTOX Intertek Initial Assessment Coriander Seed Oil.  Food Safety Authority of Ire-
land, Haziran 2011. • CIOANCA, Oana, et al. Cognitive-enhancing and antioxidant activities of inhaled coriander volatile 
oil in amyloid  (1–42) rat model of Alzheimer’s disease. Physiology & behavior, 2013, 120: 193-202. • EMAMGHOREIS-
HI, Masoumeh; KHASAKI, Mohammad; AAZAM, Maryam Fath. Coriandrum sativum: evaluation of its anxiolytic effect 
in the elevated plus-maze. Journal of ethnopharmacology, 2005, 96.3: 365-370. 

Bahar bütün 
güzelliği ile 
geliyor. Doğa 
kış uykusundan 
uyanıyor. Hayat hareketlenmeye 
başlıyor güneşin sıcaklığı ile. Baharın 
temposuna ayak uydurmaya hazır 
mısınız? Daha doğrusu ruhunuz bu 
duruma hazır mı?

Kışın rehavetinden çıkmak, 
uyanmak biraz zaman alacak. 
Öncelikle bahar yorgunluğu ile baş 
etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra 
bahar depresyonunu da atlatmamız 
lazım. Güneşin daha fazla ısıtmaya 
başlaması ve havadaki nemin 
artması, vücudumuzda da bir takım 
değişiklikler olmasına neden olur. Bu 
değişiklikler ruhumuzu da etkiler ve 
depresyon belirtileri ile karşı karşıya 
kalırız.

Bahar depresyonundan 
korunmanın yolları elbette var. İşte 
bunlardan birkaçı;

 • Düzenli uyuyun.

 • Hareket edin.

 • Hobiler edinin.

 • Sağlıklı yağlarla beslenin.

Vücudu ve ruhunuzu güçlü ve 
dirençli tutmak için yapılacak en iyi 
uygulama ise, zihni güçlü ve huzurlu 
tutmaktır. Taptaze baharı içinize 
çekin, varlığınızı hissedin ve kendinizi 
hayatın akışa bırakın…

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Depresyonsuz
Günler İçin...

Kişniş Tohumu…

Baharı
İçinize 
Çekin…

Havada Depresyon Kokusu Var… 
Depresyona Karşı Alabileceğimiz Önlemler Neler? Depresyonla Nasıl Başa Çıkılabilir?

Hava değişimleri ile ruh hali arasındaki ilişki konusu en eski ve en popüler konularından bir tanesidir. Ama bahar hem psikolojik 
hem de fizyolojik değişimlerle birlikte geliyor. Baharda duygusal dalgalanmalar, depresyon, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi 

hastalıklar artış gösterebiliyor ya da nüksedebiliyor. Peki bu duygusal dalgalanmalara karşı neler yapmalıyız?

DEPRESYON 
BELİRTİLERİ 

NELERDİR?
1. Kendinizi 

boşlukta ya da üzgün 
hissediyorsanız,

2. Hayattan zevk 
almıyorsanız,

3. İştahınız azaldı ya da arttıysa,
4. Uykunuz azaldı ya da arttıysa,
5. Huzursuz ya da durgunsanız,
6. Halsiz ve yorgunsanız,
7. Kendinizi değersiz ya da suçlu 
hissediyorsanız,
8. Konsantrasyon güçlüğü ya da 
kararsızlık çekiyorsanız,
9. Aklınıza sık sık ölüm ya da intihar 
fikirleri geliyorsa,
Son 15 gündür bu belirtilerin 
çoğundan şikayetçi iseniz bu durumda 
aile hekiminize ya da bir psikiyatri 
polikliniğine başvurmanızı öneririz.

DEPRESYONLA NASIL
BAŞA ÇIKILABİLİR?
1. Depresyondan kurtulmak için yapılacak 
ilk şey günlük faaliyetleri arttırmaktır:
• Günlük faaliyetleri arttırmak daha aktif olmak, 
bir şeylerle uğraşmak, acı veren düşünceleri 
kişinin zihninden uzaklaştırmasına yardımcı 
olur.
• Kişi daha aktif olmaya başladıkça, daha 
fazlasını da yapabileceğini görecektir. Aynı 
zamanda daha açık ve berrak düşünmeye 
başlayacaktır.
2. Zamanı daha iyi kullanabilmek için 
yapılması planlanan işleri kaydetmek 
yararlıdır:
• Plan yapmak karasızlığı ortadan kaldırır.
• Plan yapmak işlere yeniden hakim olmayı 
hissettirir.
3. Depresyona yol açan önemli nedenlerden 
biri “düşünce hataları” olarak ifade edilen 
düşünce biçimi, yani olayları değerlendirme 
şeklidir. Düşünce hataları; ‘-meli, -malı 
şeklinde düşünme, abartma, ‘ya hep ya 
hiç’ şeklinde düşünme, etiketleme ve 

kişiselleştirmedir.
• ‘Her zaman herkese iyi davranmalıyım’, ‘Her 
zaman neşeli görünmeliyim’ gibi zorunluluk 
belirten cümleler kişiyi sıkıntıya sokar. Hiç 
kimse her zaman iyi davranamaz ve her zaman 
neşeli olamaz. Olumlu özelliklere sahip olmaya 
çalışılabilir, fakat olamayınca kişi kendisini 
cezalandırmamalıdır.
• İkinci bir düşünce hatası abartmadır. 
Depresyondayken, özellikle olumsuz olaylar 
daha da abartılır. Bazen günlük olaylar bile 
üstesinden gelinemeyecek zorluklar olarak 
görülebilir. Olaylar felakete dönüştürülmeden 
önce, düşünüldüğü kadar kötü olup olmadığını 
değerlendirmeye gayret edilmelidir.
• Bu düşünce hatasına şöyle bir örnek 
verilebilir. ‘Bir insan ya hep başarılıdır, ya da 
hep başarısızdır.’ İnsan böyle bir düşünceye 
sahipse, bir tek başarısızlığı bile hoş göremez. 
Örneğin; ‘Hayatımda iyi giden hiçbir şey yok, 
her şey kötüye gidiyor.’ Oysa hayatta her şey 
iyi ya da kötü olamaz. Bazı şeylerin kötüye 
gittiğini fark etmek, her şeyin kötü olduğu 
anlamına gelmez.
• İnsan bir işi başaramadığında kendisini ‘işe 

yaramaz ve beceriksiz’ biri olarak 
nitelendiriyorsa, etiketleme hatası 
yapıyor demektir. Her insanın 
olumlu ve olumsuzyönleri vardır. 
Böyle olumsuz sıfatlardan uzak 
durulmalıdır, çünkü çoğunlukla 
gerçeği yansıtmazlar ve 
insanın kendisini kötü 
hissetmesine yol açarlar.
• Son düşünce hatası, 
‘Zaten her şey beni 
bulur’ ya da ‘Benim 
yüzümden oldu’ gibi 
düşüncelerle ilgilidir. Örneğin; 
pikniğe gitmeyi düşünen ve 
yağmur yağdığında bunun kendi 
uğursuzluğundan kaynaklandığını 
düşünen insanlar gibi. Oysa hiç 
kimse bütün olumsuz olayları 
yönlendirebilecek kadar güçlü değildir.
• İnsanların kendilerindeki düşünce 
hatalarını bulmaya çalışmaları ve bunların 
yerine gerçekçi, yeni, olumlu düşünceler 
koymaya gayret etmeleri depresyonla 
başa çıkmada faydalı olacaktır.

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Referans: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/8657,depresyon-1pdf.pdf?0
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Gürültünün şampiyonu ‘trafik’ oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, 
Amasya ve Aydın başta olmak üze-
re, 23 ilin daha stratejik gürültü 
haritalarını tamamladı. Harita so-
nuçlarına göre, şehirlerde gürültü 
kirliliği nedenleri arasında “trafik” 
başı çekti. Şehirler için gürültü kir-
liliğinin yaşam kalitesi açısından 
giderek önem kazanan bir konu 
olduğunu belirten Kurum, “Bakan-
lığımız tarafından kirliliğin azaltıl-
ması ve kontrolü amacıyla 2012 
yılından itibaren gürültü haritaları-
nın hazırlatılması çalışmalarına hız 
verilmiş ve çevresel gürültü alanın-
da yürütülen çalışmalar ile halkın 
huzur ve sükununun, beden ve ruh 
sağlığının korunması konusunda 
önemli adımlar atılmıştır.” ifadesini 
kullandı.

KONYA’NIN GÜRÜLTÜ 
HARİTASI ÇIKARILDI

Gürültü haritaları hazırlama ça-
lışmalarının 2012’de başlatıldığını 
hatırlatan Kurum, bu kapsamda 
2016 itibarıyla İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, 
Konya, Malatya, Adana, Adıyaman, 
Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişe-
hir, Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya, 
Samsun, Sivas ve Trabzon’da yer-
leşim alanlarının gürültü haritaları-
nın tamamlandığını vurguladı.

Kurum, gürültü haritalama ça-
lışmalarının 2017 ve 2018 yılların-
da da büyük bir hızla devam ettiği-
ni dile getirdi. 2018 sonu itibarıyla 
Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, 
Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, 
Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, 

Karabük, Karaman, Kütahya, Mar-
din, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa, 
Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van’ın 
yerleşim alanlarının gürültü harita-
larının tamamlandığını aktaran Ku-
rum, böylece bugüne kadar toplam 

46 ilin gürültü haritasının çıkarıldı-
ğını söyledi.

Diğer taraftan, Konya, Bursa, 
Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa, 
İstanbul ve Kocaeli’nin çevresel 
gürültü eylem planının da tamam-

landığına işaret eden Kurum, şöyle 
devam etti: “Harita sonuçları ve 
eylem planları incelendiğinde, il ba-
zında farklılık göstermekle birlikte 
genel itibarıyla insanları en fazla ra-
hatsız ettiği belirtilen gürültü türü-
nün karayolu kaynaklı gürültü yani 
trafik olduğu ortaya çıktı. Özellikle 
büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun 
olduğu ana arterlerin civarında ya-
şayan insanların çok daha fazla gü-
rültüye maruz kaldıkları sonucu or-
taya çıktı. Bununla birlikte yerleşim 
alanları içinde kalan havalimanları 
gürültüsü de diğer öncelikli gürül-
tülü alan olarak tespit edildi. Ayrı-
ca, kıyı illerde eğlence mekanları 
ile şehir merkezine yakın yerlerde 
bulunan demiryolları ve endüstri 
tesisleri de diğer gürültü kaynakla-
rını oluşturuyor.” n AA

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Ko-
mutanlığında 8-19 Nisan 2019 ta-
rihleri arasında icra edilecek Milli 
Anadolu Kartalı Eğitimi başladı. 

Milli Anadolu Kartalı Eğiti-
mi kapsamında, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının yoğun harekat 
ortamında çok uçaklı icra edeceği 
Mukabil Hava Harekatı görevle-
rine yönelik taktik planlama ve 

eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, 
envantere girmiş olan modern ve 
milli mühimmatların harekat gö-
revlerindeki taktik planlama usul-
lerini deneyerek eğitim seviyesini 
pekiştirmek amaçlanıyor. Ayrıca 
filoların hava-hava ve hava-yer 
görevlerini icra edecek şekilde çift 
rollü eğitimlerini artırmanın amaç-
landığı eğitimde, uçaklara entegre 

edilen modern sistemleri gerçeğe 
yakın tehdit ortamında test edile-
cek. Eğitimde farklı filolardaki pi-
lotları bir araya getirerek bilgi ve 
tecrübe aktarımını sağlanacak ve 
yakın zamanda icra edilmiş olan 
çok uçaklı harekat görevlerinden 
alınan dersleri taktik planlama ve 
eğitim ortamına aktarmak amaç-
lanıyor. 

Milli Anadolu Kartalı Eğitimin-
de, Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğından F-16 C/D uçakları, AS-532 
Cougar helikopterleri, CN-235 
uçakları, E-7T Havadan Erken 
İhbar ve Kontrol uçakları ve KC-
135R Havadan Yakıt İkmali uçak-
ları ile Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı unsurları iştirak edecek.
n İHA

SKM’de seramik
sergisi açılacak

Mart ayında 91 bin 71 
yolcu havayoluyla taşındı

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi Genel Müdürlüğü verilerine 
göre Konya’da Mart ayında hava-
yoluyla 84 bin 46’sı yurtiçi, 7 bin 
25’i yurtdışı olmak üzere toplamda 
91 bin 71 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ’ Genel Müdürlüğü ta-
rafından açıklanan 2019 yılı Mart 
ayı havalimanı istatistiklerine göre; 
mart ayında Konya Havalimanı’n-
da iç hat yolcu 8 4 bin 46, dış hat 
yolcu trafiği 7 bin 25, toplam yolcu 
trafiği ise 91 bin 71 oldu. 2019 yılı 
Mart ayında Konya Havalimanı’na 
iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 
627 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 58 
olmak üzere, toplam uçak trafiği 
685’e ulaştı. 2019 yılı Mart ayında 

Konya Havalimanı yük (kargo + 
posta + bagaj) trafiği ise 727 ton 
olarak gerçekleşti.

2019’DA 255 BİN 726 
YOLCUYA ULAŞILDI

Açıklanan verilerin Ocak ayının 
başından Mart ayı sonuna kadarki 
değerlerine bakıldığında ise Kon-
ya Havalimanı’nda hizmet verilen 
yolcu sayısının 255 bin 726 olduğu 
gözleniyor. 

3 aylık dönemde Konya Hava-
limanı’na toplamda bin 864 uçağın 
iniş kalkış yaptığı belirtilen açıkla-
mada, kargo, posta ve bagaj olmak 
üzere yük trafiğinde ise toplam 2 
bin 157 tonluk bir gerçekleşme ol-
duğu ifade ediliyor. 
n NAZİFE ARSLAN

Selçuklu Kongre Merkezi, 12 
Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan “Turku-
az” Karma Seramik Sergisine ev 
sahipliği yapacak. Selçuklu Bele-
diyesi tarafından Konya’ya kazan-
dırılan Selçuklu Kongre Merkezi 
etkinlikleriyle şehrin kültür, sanat 
ve sosyal hayatına katkı sağlamaya 
devam ediyor. Bu kapsamda Sel-
çuklu Belediyesi ve Necmettin Er-
bakan Üniversitesi işbirliğinde dü-
zenlenecek olan “Turkuaz” Karma 
Seramik Sergisi sanatseverlerin 
beğenisine sunulacak. ‘Turkuaz’ 
Karma Seramik Sergisi’nin açılışı 
12 Nisan 2019 Cuma Günü saat 

17:30’da Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecektir. Kü-
ratörlüğünü Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Seramik Bölümünden Dr. 
Öğr. Üyesi Mine Ülkü Öztürk’ün 
yaptığı sergiye Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden akademisyen 
ve öğrencilerin yanı sıra Türki-
ye’den ve farklı ülkelerden sanat-
çılar da eserleri ile katılacak. 90’a 
yakın seramik eserin Konyalı sanat 
severler ile buluşacağı ‘’Turkuaz’’ 
Karma Seramik Sergisi 5 Mayıs’a 
kadar 13:00 ile 20:00 saatleri ara-
sında ziyaret edilebilir.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 791. 
yıldönümü nedeniyle temsili karşılama programı yapılacağını belirterek, etkinlik hakkında bilgi verdi

Konya, Hz. Mevlana’yı 
karşılamaya hazırlanıyor

Anadolu’nun kadim şehirle-
rinden Konya, Hz. Mevlâna ve ai-
lesinin şehre gelişinin 791. Yıldö-
nümü kutlamalarına hazırlanıyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, 3 Mayıs’ta 
Rumi Özel Tren Seferiyle başla-
yacak etkinlikler kapsamında Fi-
listinli Le Trio Joubran grubunun 
konseri, Sufi Film Günleri, temsili 
karşılama programı, sevgi ve hoş-
görü yürüyüşü gibi etkinliklerin 
yapılacağını söyledi.

Günümüzden sekiz asır önce 
sevgiyle gerçekleşen kutlu bir 
yolculuğun son durağı olan Kon-
ya, Hak aşığı Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin Konya’ya gelişinin 791. 
Yıldönümü kutlamalarına hazırla-
nıyor. Konya Valiliği ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin gerçekleş-
tireceği Teşrif-i Konya karşılama 
törenleri bu sene ilk kez 3 Mayıs 
2019 Cuma günü siyaset, sanat, 
spor, akademi dünyasından önde 
gelen isimlerin katılacağı Rumi 
Özel Tren Seferiyle başlayacak. 
Trende ney dinletisi ve Mesnevi 
sohbeti eşliğinde medya, sanat, 
spor ve akademi dünyasından 
önemli isimler bulunacak. 

TEMSİLİ KARŞILAMA YAPILACAK 
Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan 

torunu Esin Çelebi ve ailesinin Ka-
raman’dan Konya’ya yürüyüşlerinin 
temsili olarak Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay tarafından karşılanmalarıyla baş-
layacak etkinlikler, Şems-i Tebriz-i 
Türbesinden Mevlana Türbesine 
yapılacak “Sevgi ve Kardeşlik Yü-
rüyüşü” ve Mevlana\’nın sandukası 
başında ‘Gülbank’ duasıyla devam 
edecek. 

FİLİSTİNLİ LE TRİO JOUBRAN 
GRUBU KONSER VERECEK 

Medya, spor, ilim ve kültür dün-
yasından davetlilerin katılacağı Teş-
rif-i Aruz kutlamaları kapsamında; 
sema gösterisi, Vuslat isimli tiyatro 
oyunu ve mistik müzikte dünya ça-
pında üne sahip üç kardeşten oluşan 
Filistinli Le Trio Joubran grubunun 
konseri de yer alacak. 3-5 Mayıs 
2019 tarihleri arasında ebru, sera-
mik, resim sergileri, Sokakta Sanat 
gibi etkinliklerin de yer alacağı kut-
lamalar, ilki geçtiğimiz yıl düzenle-

nen Sufisin Sufi Sinema Günleriyle 
sona erecek. 

‘791 YIL SONRA BU KUTLU 
GELİŞİ YENİDEN YAŞATACAĞIZ’
Konya’nın, Mevlana ve ailesinin 

gelişiyle birlikte ilim, sevgi ve hoş-
görünün merkezi haline geldiğine 
dikkat çeken Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’nın sekiz asır önce Belh’ten 
uzun bir yolculuk sonunda bu top-
raklara gelen Hz. Mevlâna ve ailesini 
kucaklayan merkez olduğunu belir-
terek, “İnsanın bir yolculuk halinde 
olduğundan söz eden Hz. Mevlâna, 
ilerleyen yıllarda fikir dünyasının 
gelişiminde bu uzun ve zahmetli 
yolculuğun payının büyük olduğunu 
ifade etmiştir. Selçuklu çağının Ho-
rasan’dan Endülüs’e uzanan, geniş 
İslam coğrafyasının en kıymetli ilim, 
felsefe ve sanat merkezlerinden biri 
olan Konya, Hz. Mevlâna ve ailesinin 
teşrifleriyle nice Hak dostunu bağ-
rına basmış ve daha büyük önem 
kazanmıştır. Düşünce ve eserleriyle 
Anadolu’ya sevgi barış ve kardeşli-
ği getiren Hak aşığı büyük düşünür 
Mevlana’nın şehrimize gelişlerini 
791 yıl sonra yeniden yaşatacağız” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Milli Anadolu Kartalı Eğitimi başladı
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KTO Karatay Üniversitesi’nin yaptığı projelerle bilim üretmeye devam edeceğini vurgulayan Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, “Karatay Medresesi’nin 800. yılı 
olan 2051 yılında KTO Karatay Üniversitesi’nin yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olacağına yürekten inanıyorum” dedi

Türkiye’nin yıldızı oldu
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay 
Üniversitesi Gelecek dönem Hedef-
ler Toplantısı’nda basın mensupla-
rıyla biraraya geldi. Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk’ün yan sıra 
toplantıya, Mütevelli Heyeti Başkan 
Yardımcısı Ramazan Biberci, Mü-
tevelli Heyeti üyelerinden Bahattin 
Kulu, Lütfi Can Başaran, Ramazan 
Yaşar, Mustafa Dolular ve Mustafa 
Koruyucu ile KTO Karatay Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade 
ve üniversitenin Genel Sekreteri Dr. 
Hüseyin Ergun da katıldı. Program-
da konuşan KTO Karatay Üniversi-
tesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk 
Öztürk, KTO Karatay Üniversite-
si’nin 10 yıl gibi kısa bir sürede böl-
genin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı 
olduğunu söyledi. KTO Karatay Üni-
versitesi’nin stratejik hedefler doğ-
rultusunda yoluna emin adımlarla 
devam ettiğini kaydeden Öztürk, 
“Temelleri “Ahilik” kültürüne yani 
kardeşliğe dayanan ve 1251 yılında 
Emir Celaleddin Karatay tarafın-
dan kurulan Karatay Medresesi’nin 
ruhunu yansıtmaya çalışan KTO 
Karatay Üniversitesi, gün geçtikçe 
Konya’mıza değer katmaya devam 
ediyor. Bir medeniyeti inşa edecek 
tüm unsurları bir ekosistem anlayı-
şı ile temin etmenin gayreti içinde, 
bilimin ışığında insanlığa faydalı 
olma çabasında bir üniversite olan 
KTO Karatay Üniversitesi, gücünü 
misyonundan ve 20 binin üzerinde 
üyesi ile Türkiye’nin en eski ve güçlü 
odalarından olan Konya Ticaret Oda-
sından alırken, hızlı büyüme evresini 
de sürdürmektedir. Türkiye’nin en 
güçlü sivil toplum kuruluşları arasın-
da yer alan odamız ile birlikte KTO 
Karatay Üniversitesi, iş dünyasının 
geniş tecrübesini, insana yatırım 
olarak ileri taşımaktadır” dedi. 

RAKAMLARLA KTO 
KARATAY ÜNİVERSİTESİ

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
akademik kadro ve öğrenci sayıla-
rını paylaşan Öztürk, “KTO Karatay 
Üniversitesi yaklaşık 400 akademis-
yen, 300’ün üzerinde idari personeli, 
39 ön lisans ve lisans programı, 28 
lisansüstü programı, 8 bin 500’e 
ulaşan öğrenci sayısı, 6 fakülte, 3 
enstitü, 2 yüksekokul ve 3 meslek 
yüksekokulu ile eğitimde öncü üni-
versite olma hedefine gün geçtikçe 
daha da yaklaşmakta, bu hedefini 
fiziki ve beşerî yatırımları ile daha da 
sağlamlaştırmaktadır. Bugün itiba-
riyle misafir öğretim elemanlarımız-
la birlikte yaklaşık 400 akademik, 
179 idari ve 129 destek hizmetleri 
personelimiz bulunmaktadır” diye 
konuştu. 

FİZİKİ YAPI BÜYÜYOR 
Üniversitenin fiziki altyapısı hak-

kında bilgiler veren Öztürk, 2018 
yılı mart ayında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin katkıları ile 16 
bin 98 metrekarelik KTO Karatay 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi TOBB 
Binası’nın açılışını yaptıklarını hatır-
lattı. “Geçtiğimiz aylarda da C Blok 
olarak nitelendirdiğimiz İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi,Sosyal ve 
Beşerî Bilimler Fakültesi ile Yabancı 
Diller Yüksekokulu’nun yer aldığı 13 
bin 121metrekarelik eğitim binamı-
zı üniversitemize kazandırdık” diyen 
Öztürk, Konya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ile sözleşme imzalaya-
rak üniversite kampüsü sınırları için-
de yer alan  74 bin 569 metrekarelik 
araziyi de üniversitenin bünyesine 
kattıklarının bilgisini verdi. Böylece 
toplam arsa büyüklüğünün 164 bin 
702 metrekare olduğunu belirten 
Öztürk, “Toplam açık alanımız da 
145 bin 669 metrekareye ulaşmış-
tır.  Vaziyet Planından da görüleceği 
üzere mevcut fiziki imkânlarımızın 
dışındaönümüzdeki dönemlerde 
yapılacak olan Mühendislik Fakülte-
si, Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİ-
TEK),Kütüphane, Konferans Salo-
nu, Kapalı Spor Salonu, Açık Spor 
Alanları, Kapalı Yüzme Havuzu, Tıp 
Fakültesi ve Hastanesi, Diş Hekim-
liği Fakültesi, Kreş Binası ve sosyal 
alanları ile KTO Karatay Üniversite-
si, ülkemizin en güzel kampüs alan-
larından birine sahip olacak.  Ayrıca 
Mühendislik Fakültesi, Akıllı Tek-
nolojiler Merkezi (AKİTEK) ve Kreş 
Binalarını kapsayan 8. etap inşaat 
işlerine dair ihale sürecini geçtiğimiz 
hafta başlattık. 8. etapinşaat çalış-
malarımız kampüs alanımız içerisin-
de; Mühendislik Fakültesi, AKİTEK 
Binası ve Kreş Binası’nın kaba inşaat 
işleri ile Kreş Binası’nın ince inşaat 
işlerinden teşkil, toplam inşaat alanı 
50 bin 12 metrekare (2 bin 520 met-
rekaresi Kreş Binası) olan yapım işini 
kapsamaktadır. 8. etapinşaat süre-
cinin tamamlanmasının ardından, 
kampüs alanımızda Kütüphane ve 
Spor Tesisleri inşaatlarına başlamayı 
planlamaktayız” diye konuştu. 

DİKKAT ÇEKEN PROJELER 
Üniversite olarak yaptıkları ça-

lışmaklardan bahseden Öztürk, şu 
bilgileri paylaştı, “Son derece önem 
verdiğimiz Akıllı Teknolojiler Mer-
kezi (AKİTEK)Projesi hususunda, siz 
değerli basın mensuplarımıza bilgi 
vermek istiyorum.  Üniversitelerin 
bilim üreten merkezler olduğuna 
inanarak çalışmalarımızı da bu ek-
sende şekillendiriyor, şehrimize ül-
kemize nasıl katkı sunabiliriz buna 
kafa yoruyoruz. Bu kapsamda tarım 
kenti Konya’da, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından uygulanan, Av-
rupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 
milyon Avroluk KTO Karatay Üni-

versitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi-
ni hayata geçiriyoruz.Türk tarımının 
geleceği için AR-GE ve inovasyonun 
artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Konya, Türkiye 
tarım makineleri ve alet ihracatının 
yüzde 45, tarım makinelerinde kul-
lanılan parçaların yüzde 100, trak-
törlerde kullanılan parçaların yüz-
de 90ve Türkiye tarım makineleri 
üretiminin yüzde 65’ini karşılıyor. 
Projenin Konya’da hayata geçiril-
mesi ile; Tarım 4.0 ve Hassas Tarım 
platformlarına uygun ekipman üret-
mek, toprağın verimini arttırmak, 

gübre ilaç ve su dengesini en uygun 
seviyede tutarak ve hassas hasat 
toplama uygulamaları ile verimi en 
üst seviyeye ulaştırmayı amaçlıyo-
ruz. 800 adet güneş enerjisi paneli 
ile kendi enerjisini üreten üniversite 
modelini hayata geçirdik. Proje ile 
üniversitemizin yıllık elektrik ihtiya-
cının, ilerleyen dönemlerde yaklaşık 
yüzde 25’ini karşılamayı hedefle-
mekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi 
Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KARGİM),günü-
müzde büyük ihtiyaç konusu olan 
liderlik ve girişimcilik alanındaki 
boşluğu doldurmak, öğrencilere teo-
ri ile uygulamayı birleştirerek eğitim 
vermek, araştırmalar yapmak, aka-
demik çalışmalar gerçekleştirmek 
ve akademik düzeyde katkı sağla-
mak amacıyla kurulmuştur. KAR-
GİM ile girişimcilik ekosisteminde 
önemli roller üstlenecek bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Uzak-
tan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (UZEM), üniversitede veril-
mekte olan dersleri e-öğrenme ile 
desteklemek ve üniversite bünye-
sinde e-öğrenme yoluyla verilecek 
olan sertifika programlarının açılma-
sı, yürütülmesi ve koordinasyonunu 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
2016-2017 Güz dönemiyle başlayan 
çalışmalarımız, (bugün) 2018-2019 

Bahar döneminde (6. döneminde) 
başarıyla devam etmektedir. Bugün 
yaklaşık 4.500 kişi UZEM üzerinden 
ders almaktadır.  

KTO Karatay Üniversitesi Ya-
yıncılık ve Yapımcılık İktisadi İşlet-
mesi (KARYAY),2016 yılında yayın 
hayatına “KTO Karatay Üniversi-
tesi Yayınları” etiketiyle başlamış-
tır. Akademisyenlerimizin kitapları 
KARYAY üzerinden çıkmakta, bilim 
dünyasına katkılar sunmaktadır. 
KARYAY faaliyetleri kapsamında 
hepimizin de bildiği üzere bir dö-
nem filmi olarak üniversitemizin 
kuruluş mücadelesinin anlatıldığı 
“Direniş Karatay” filmi geçtiğimiz yıl 
mart ayında vizyona girmişti. KTO 
Karatay Üniversitesi olarak bölgede 
binlerce öğrenciyi sektörün öncü fir-
maları ile buluşturacak bir etkinliğe 
daha ev sahipliği yapmanın gurur 
ve heyecanını yaşıyoruz.Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde, üniversitemiz ev sa-
hipliğinde, KOP bölgesinde yer alan 
9 paydaş üniversitelerimiz ile 25-26 
Nisan 2019 tarihlerinde, İç Anadolu 
Kariyer Fuarı (İKAF) düzenliyoruz. 
Millî gururumuz olan ASELSAN, 
HAVELSAN, ROKETSAN gibi ku-
ruluşların da yer aldığı yaklaşık 150 
firmanın katılım sağlayacağı İç Ana-
dolu Kariyer Fuarı’nda yalnızca KTO 

Karataylı öğrenciler değil, bölgedeki 
üniversite öğrencilerimiz sektörün 
öncü isimleri ile tanışma, önemli iş 
bağlantıları oluşturma şansına erişe-
cekler.”

157 MİLYON TL BURS DESTEĞİ 
KTO Karatay Üniversitesi’nin 

öğrencilere önemli bir burs desteği 
verdiğini belirten Öztürk, üniversi-
tenin kurulduğu 2009 yılından bu 
yana yaklaşık 157 milyon TL burs 
desteği sağlandığının bilgisini verdi. 
“Gerçek bir vakıf üniversitesi olan 
üniversitemizde 2017-2018 akade-
mik yılında tam bursa karşılık gelen 
öğrenci oranımız yüzde 43 olmuş-
tur” diyen Öztürk, “Üniversitemiz, iş 
dünyasının üniversitesi olarak Kon-
ya Ticaret Odası üyeleri, birinci de-
rece yakınları ve eşlerine TYT, YKS, 
DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğ-
renci kontenjanı ile ön lisans veya 
lisans programına kayıt yaptırmaları 
halinde %15oranında Ahilik Bur-
sudesteği sağlamaktadır” şeklinde 
konuştu. 

EN İYİLER ARASINA GİRECEĞİZ 
Konya’nın geçmişten günümü-

ze farklı medeniyetlere ev sahipli-
ği yaptığını hatırlatan Öztürk, bu 
özelliğiyle insanlık tarihine ismini 
altın harflerle yazdığını söyledi. Sel-
çuklu’nun mirasının eğitimde, mi-
maride, bilimde ve sanatta önemli 
bir sorumluluk yüklediğine dikkat 
çeken Öztürk, şöyle devam etti, “Bu 
sorumlulukların da en önemli mis-
yon yürütücülüğünü şüphesiz ki 
köklü eğitim kurumlarımız oluştur-
maktadır.  KTO Karatay Üniversite-
si; Konya’nın tarihi birikimi, bilimi, 
sanayi ve ticaretini aynı çatı altında 
buluşturan farklı misyon ve vizyo-
na sahip bir üniversitedir. Karatay 
Medresesi’nin 800. yılı olan 2051 
yılında KTO Karatay Üniversitesi’nin 
yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın 
en iyi üniversitelerinden biri olaca-
ğına yürekten inanıyorum. Çünkü, 
KTO Karatay Üniversitesi olarak he-
deflerimizden sapmadan, yolumuza 
kararlılıkla devam ediyoruz.  2017 
yılında 13 projemiz ilgili kurum ve 
kuruluşlardan destek alırken, 2018 
yılında yüzde 100 artışla 26 pro-
jemiz destek almaya hak kazandı. 
Bilgi İşlem alt yapısına geçtiğimiz yıl 
yaklaşık 2 milyon TL yatırım yaptık. 
Türkiye’de sayılı olarak üniversite-
miz bünyesinde Siber Güvenlik Ofisi 
açtık. AKİTEK yatırımı ile Konya’da 
Ar-Ge ve İnovasyonun merkezi ol-
mak istiyoruz.” Konuşmaların ar-
dından KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öz-
türk ve beraberindeki heyet, basın 
mensuplarıyla birlikte üniversitenin 
kampüsünü gezdi. Öztürk, basın 
mensuplarına kampüs hakkında bil-
giler verdi. 
n HARUN YILMAZ

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, basın mensuplarına üniversite kampüsünü gezdirdi.

Toplantıya KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ramazan Biberci, Mütevelli Heyeti üyelerinden Bahattin Kulu, Lütfi Can Başaran, 
Ramazan Yaşar, Mustafa Dolular ve Mustafa Koruyucu ile KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve üniversitenin Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Ergun katıldı.

Selçuk Öztürk
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Muhasebeciler seminerle bilgilerini güncelliyor
Konya SMMM Odası “Kurum-

lar Vergisi Beyanında Özellik Arz 
Eden Konular, Mükellef Odaklı 
Vergileme ve Vergilemede Diji-
talleşme” konulu düzenlediği se-
minerde meslektaşları bir araya 
getirdi. Konya Vergi Dairesi Baş-
kanı Sayın Musa Kazım Ünver’in 
de katılımı ile gerçekleşen semi-
nere mali müşavirler yoğun ilgi 
gösterdi. TÜRMOB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Eray Mercan ve Konya 
Vergi Dairesi Grup Müdürü Sayın 
Emrah Yalçın’ın sunumlarıyla se-
miner başarıyla tamamlandı. 

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, mesleki an-
lamda bilgilerini güncellemek ve 
yeni çıkan mevzuatları takip et-
mek için üyelere yönelik eğitimle-
rin aralıksız devam ettiğini, mev-
zuatların sürekli değiştiği ve bu 
değişimleri meslektaşlarının takip 

etmesi gerektiğini belirtti.  ”Bu-
gün düzenleyeceğimiz semineri-
mizde Kurumlar Vergisinde özellik 
arz eden konuları hatırlatmak için 
ve vergide bürokrasiyi azaltmak 
için başlatılan dijital dönüşüm sü-

reci hakkında bilgi almak için bu-
radayız” dedi. 

Başkan Özselek, Mart Ayını yo-
ğun bir şekilde geçirdiklerini, aynı 
şekilde Nisan Ayında da yoğun iş 
temposu ile devam edeceğini be-

lirterek, oda yönetimi olarak eği-
tim faaliyetlerinin yanında sosyal 
etkinliklere de önem verdiklerine 
dikkat çekti. “İş hayatının stresin-
den bir nebze uzaklaşmak, yoğun 
iş tempomuz nedeniyle ihmal et-

tiğimiz sosyal hayatımızı biraz ol-
sun aktifleştirmek için 1 - 4 Mayıs 
tarihleri arasında Antalya’da 3. 
Yaza İlk Adım Eğitim Semineri 
programını düzenleyeceğiz.” diye-
rek meslektaşlarını da aralarında 

görmekten mutluluk duyacakları-
nı ifade etti.

Başkan Özselek’in ardından 
kürsüye gelen Konya Vergi Dairesi 
Başkanı Sayın Musa Kazım Ün-
ver, “Gelir İdaresi Başkanlığı artık 
E-dönüşüm süreçlerinde çok ciddi 
aşamalar kaydetmiş, elektronik 
defterle başlamış, bugüne gelindi-
ğinde hazır beyan sistemi gibi bir-
çok alanda aşamalar kaydetmiştir. 
2018 yılında 1.4 Milyon beyanı 
Hazır beyan sistemi üzerinden 
alınmıştır. 2018 bütçe gelirlerinin 
yüzde 86’sını bütçe gelirleri oluş-
turmaktadır. Vergi hepimizin ge-
leceğidir. Sizler verginin düzenli 
ödenmesi noktasında elinizden 
gelen gayreti sarf ediyorsunuz.” 
diyerek Mali Müşavirler ile Vergi 
Daireleri arasında gerçekleşen iş-
birliğinin öneme dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi, TÜ-
YAP Konya Fuarcılık tarafından 
Takım Tezgahları Sanayici ve İş İn-
sanları Derneği iş birliğinde organi-
ze edilen Konya MAKTEK Fuarı’na 
katıldı.

Avrupa’nın takım tezgahları 
sektöründe 3 büyük organizasyo-

nundan birisi olma özelliğini taşı-
yan fuar, protokol üyeleri tarafından 
kurdela kesiminin ardından açıldı. 
Konya Teknik Üniversitesi ise açtığı 
stand ile fuarda yerini aldı. Büyük 
ilgi gören stantta ziyaretçiler Konya 
Teknik Üniversitesi hakkında bilgi 
alarak öğrenci çalışmalarını incele-

me fırsatı buldu. 
Konya Teknik Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Babür Özçelik ve diğer 
protokol üyeleri de Konya Teknik 
Üniversitesi tarafından açılan standı 
ziyaret etti. 16 öğrenci topluluğu-
nun çalışmalarını sergilediği stantta, 
Anka-Teknik Topluluğu, Robotik ve 

Otomasyon Topluluğu ile Uzay Tek-
nolojileri’nin hazırlamış oldukları 
proje ve çalışmalar ziyaretçiler tara-
fından yoğun ilgiyle karşılandı.

20 ülkeden 276 firmanın katılım 
sağladığı fuar, 13 Nisan Cumartesi 
gününe kadar ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Oylar eşit çıkınca 
muhtarı kura belirledi

Avcılık ve Atıcılık Derneği
Bakan Tutal’ı ziyaret etti

Ilgın ilçesinde, muhtarlık yarı-
şında adaylar eşit oy alınca muh-
tar, kura ile belirlendi. İlçeye bağlı 
Tekeler Mahallesi’nde muhtarlık 
için 2 aday yarıştı. 143 seçmenin 
bulunduğu mahallede 138 seç-
men oy kullandı. 2 oyun geçersiz 
sayıldığı seçimde adaylar 68’er 
oy aldı. Oylar eşit çıktığı için ye-
niden sayım yapıldı ancak sonuç 
değişmedi. Bunun üzerine İlçe 
Seçim Müdürlüğünden görüş is-
tendi ve sandık kurulunca kura 
çekilmesine karar verildi. Çeki-
len kura sonucunda 2004-2014 
yılları arasında 10 yıl muhtarlık 
yapan 55 yaşındaki Ali Cengiz 
Ceylan, muhtarlığı kazandı. Diğer 
aday Adem Kayış ise İlçe Seçim 
Kuruluna itiraz etti. İtirazı değer-

lendiren İlçe Seçim Kurulu, talebi 
reddetti. Ilgın Adliyesinde maz-
batasını alarak göreve başlayan 
Cengiz, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Ilgın’a bağlı 19 kilometre 
uzaklıkta bir Yörük mahallesinde 
yaşadıklarını söyledi. Mahallede 
143 seçmen olduğunu ifade eden 
Cengiz, “İki aday olarak seçimle-
re katıldık. Geçerli oylar eşit çıktı 
ve sandık kurulunca kura çekildi. 
Kura bana çıktı. Şu anda mahal-
lemizde kazanan ya da kaybeden 
yoktur. Çünkü oylarımız eşittir. 
Hedefimiz ormanımızı büyüte-
rek yeşil bir mahallede yaşamak. 
Muhtarlığı devraldıktan sonra 
yola devam diyorum. Mahallemi-
ze hayırlı olsun.” diye konuştu.
n AA

Seydişehir Avcılık Atıcılık 
Derneği Başkanı Soner Güler ve 
dernek üyeleri Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ı makamında ziya-
ret ederek hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. 

Dernek Başkanı Soner Güler, 
belediyenin 5 yıllık hizmet sürecin-
de her alanda eksiklikleri giderdiği-
ni, özellikle sivil toplum kuruluşları 
ile ayrı gayrı olmadan yönetişim 
halinde bir dizi hizmetin altına 
imza attığını belirtti. Dernek olarak 
her zaman Belediye Başkanı Meh-

met Tutal’ın yanlarında olduklarını 
ifade eden Güler, yeni dönemde 
belediyenin hız kesmeden projele-
rini hayata geçirmeye devam ede-
ceğine inandığını belirterek yeni 
dönemin verimli ve dolu dolu geç-
mesi dileklerinde bulundu. Soner 
Güler, dernek adına Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’a 15 Temmuz 
tablosu hediye etti. Başkan Tutal, 
ziyaretlerinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek kendilerine 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şube Yönetimi Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak, ASKON işbirliği ile yapımı devam eden Çumra OSB hakkında istişarelerde bulunuldu

Çumra, Anadolu’nun 
sanayi bölgesi olacak

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım ve şube yönetim ku-
rulu üyeleri Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz’a hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu. Sohbet ortamında ge-
çen ziyarette konuşan ASKON Kon-
ya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
“Sayın başkanımıza yeni görevinin 
hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 
Kendileri uzun yıllar belediye tecrü-
besi olan bir isim. Çumra ve Çumra-
lı’yı yakından tanıyor. Güzel hizmet-
ler yapacağından yana hiç şüphemiz 
yok. Biz de Çumra Belediyesi ile 
birlikte yürüttüğümüz Çumra OSB 
projemizin tamamlanması ve bura-
nın iyileştirilmesinde ASKON olarak 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

EL ELE VERİP ÇUMRA’YI 
SANAYİ BÖLGESİ YAPACAĞIZ
Çumra OSB’nin Çumra ve Kon-

ya için büyük önem taşıdığının altını 
çizen Yıldırım, “Mevcutta müteşeb-
bislerin üretime başladığı Çumra 
OSB’de, 8 milyon metrekarenin üze-
rinde bir alana sahip genişleme ala-
nıyla bambaşka bir sanayi üssü kur-
mayı hedefliyoruz. Çalışmalarda çok 
önemli mesafe kat edildi. ASKON 

olarak çok önemli markaları buraya 
çektik ve çekmeye devam edeceğiz. 
Başkanımızla birlikte yapacağımız 
çalışmalarla Çumra OSB Türkiye’nin 
markası haline gelecek” dedi. 

‘ASKON İLE ÇUMRA OSB’Yİ 
DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ’

Ziyaretten memnun kaldığını 
ifade eden Çumra Belediye Başka-
nı Halit Oflaz da, “Ziyaretinizden 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Ülkemiz ve şehrimizin önde gelen 
bir STK’sının ziyareti bizleri mutlu 
etti. ASKON’u yakinen tanıyoruz. 
Çumramız’da yapımı devam eden 
Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük 
emekleriniz var. Üyelerinizden çok 
sayıda müteşebbis var. Genişleme 
alanı ile ilgili çalışmalar devam edi-
yor. Biz de bu sürecin takipçisiyiz. 
Çumra’nın büyük bir sanayi üssü ol-
ması adına elimizden geleni yapma-

ya gayret göstereceğiz. Hizmet üret-
mek için şimdiden kolları sıvadık. 
Hem altyapı, hem sosyal çalışmalar, 
hem sağlık yatırımları, tarımla ala-
kalı çalışmalar ve sanayi yatırımları-
nı topyekün yürütme gayreti içinde 
olacağız. Ben tekrar ziyaretleriniz-
den dolayı hepinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum” dedi. Ziyaret sohbet 
havasında devam etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi, MAKTEK Fuarı’nda
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Kulu ilçesinde, kamyon ile 
TIR’ın çarpışması sonucu 2 kişi ya-
ralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin 
Karacadağ Mahallesi’nde Mehmet 

Gürdal’ın (34) kullandığı 42 BZ 199 
plakalı TIR ile karşı yönden gelen 
İsmail Topkır yönetimindeki 42 SE 
048 plakalı kamyon çarpıştı. 

Kazada yaralanan iki sürücü de 
araçta sıkıştı. İtfaiye görevlilerin-
ce araçtan çıkarılan yaralılar, 112 
Acil Servis ekiplerince Kulu Dev-

let Hastanesine kaldırıldı. Durumu 
ağır olan iki sürücü Konya’ya sevk 
edildi.
n AA

7 ilde FETÖ’ye yönelik
operasyon: 7 gözaltı

İnşaatın balkonu 
çöktü: 1 işçi yaralı 

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/
PDY’ye yönelik yürütülen soruş-
turma kapsamında, 7 kişi gözal-
tına alındı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’ye yö-
nelik yürütülen soruşturmada, ör-
güt üyesi olduğu tespit edilen 8’i 
muvazzaf jandarma, 1’i meslekten 
ihraç edilen jandarma astsubay, 1’i 
askeri okuldan atılan öğrenci ile 

2’si ‘mahrem abi’ olmak üzere top-
lam 12 şüpheli hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, bu sabah Konya 
merkezli 7 ilde belirlenen adresle-
re eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonlarda 7 kişi, gözaltına 
alındı. Ekiplerin, 5 şüphelinin ya-
kalanması için de çalışmalarını sür-
düğü belirtildi.  n DHA

Karaman’da  inşaat balko-
nunun çökmesi sonucu 6 metre 
yükseklikten düşen işçi Nesip De-
mir (46) yaralandı.  Olay, bugün 
sabah saatlerinde Yeni Şehir Ma-
hallesi’nde bir inşaatta meydana 
geldi. İşçi Nesip Demir, inşaatın 
birinci katının balkonuna kurulan 

iskelede çalışırken, balkon aniden 
çöktü. Çöken balkonla birlikte is-
kelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 
6 metre yükseklikten düşen Demir 
yaralandı. Demir, çağrılan ambu-
lansla Karaman Devlet Hastane-
si’ne kaldırıldı. 
n DHA

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynayan ve kazandıkları paraları üniversite öğrencilerinin he-
saplarına belirli bir ücret karşılığında yatıran çeteye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Yasadışı bahis 
zincirine operasyon

Aksaray merkezli 5 ilde, in-
ternet üzerinden yasa dışı bahis 
oynayan ve kazandıkları paraları, 
üniversite öğrencilerinin hesap-
larına belirli bir ücret karşılığında 
yatırtan çeteye yönelik operasyon 
yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. 
Çetenin hesaplarına para aktar-
dıkları öğrencilere, yeni öğrenciler 
buldurarak, zincir oluşturduğu or-
taya çıktı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri,  inter-
net üzerinden yasa dışı bahis oy-
nayan bir çeteyi belirledi. Bunun 
üzerine çalışma başlatan polis,  
çetenin il sorumlusunun, gitti-
ği kafeteryalarda temasa geçtiği 
üniversite öğrencilerinden sabı-
ka kaydı bulunmayan ve paraya 
ihtiyacı olanları belirleyip, kendi-
lerine aracılık etmesini sağladığı 
tespit edildi. Öğrencilerin internet 
hesapları ve GSM bilgileri aracılı-
ğıyla, internet üzerinden yurt dı-
şındaki yasa dışı bahis sitelerine 
girdikleri, kazandıkları paraları bu 

öğrencilerin hesaplarına yatırttık-
tan sonra aldığı belirlendi. Çetenin 
bir süre birlikte çalıştığı öğrencile-
rin, çeteye yeni öğrenciler kazan-
dırmalarını sağlayarak zincir oluş-
turduğu da ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu 
ile ortak yapılan araştırmada 16 
ayrı bankadan, farklı hesaplara 
yüklü miktarlarda para aktarıldı-

ğını belirleyen polis, bahis zinciri 
oluşturan çetenin yüklü miktarda 
vurgun yaptığını tespit etti.

Polis, yapılan araştırmaların 
sonunda Aksaray ile İzmir, Artvin, 
Mersin ve Antalya’da önceden be-
lirlenen adreslere eş zamanlı bas-
kın düzenledi. Baskında üniversite 
öğrencilerinin de aralarında bu-
lunduğu 15 şüpheli gözaltına alın-

dı. Adreslerde yapılan aramalarda 
ise bahis oyunlarından elde edildi-
ği tahmin edilen 250 bin TL ve çok 
sayıda banka kartı ele geçirildi. 

Şüpheliler sorgulanmak üzere 
Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü. Çetenin diğer üyeleri-
nin belirlenmesi için soruşturma 
sürüyor.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
12 Nisan 2019 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3621

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Leylekler Vadisi’nin konukları geldi

Beyşehir ilçesinde bulunan 
Leylekler Vadisi, Türkiye’nin en 
büyükleri arasında yer alan ley-
lek kolonisine ev sahipliği yapıyor. 
Afrika’dan binlerce kilometre ka-
nat çırparak, gelen leylekler, ardıç 
ağaçlarında kuluçkaya yattı.

Afrika’dan, Nil Vadisi üzerin-
den gelen leylekler, Beyşehir ilçesi-
nin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, 

Anamas Dağı eteklerindeki ardıç 
ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. 
Leylekler, kuş gözlemcileri ile do-
ğaseverlerin ilgisini çekiyor. An-
kara Doğal Denge Derneği Yöne-
tim Kurulu üyesi Nevzat Ağaoğlu, 
Leylekler Vadisi’nin yaklaşık 2 bin 
500 leyleğe ev sahipliğini yaptığını 
söyledi. Dernek olarak bölgedeki 
leylekleri korumak için çalışma-

lar yaptıklarını kaydeden Ağaoğ-
lu, ‘’Burada ardıç ağaçları üzerinde 
26 leylek yuvası var. Dar alanda, 
bu kadar yoğun bir yuvanın oldu-
ğu başka bir yer görmedim. Ley-
leklerin sağlıklı üreyebilmeleri ve 
yaşayabilmeleri için maruz kaldık-
ları tehlikeleri ortadan kaldırmaya 
çalışıyoruz. Bu tehlikelerden bir 
tanesi elektrik telleri, bir tanesi de 

kirlilik. Geçen yıl proje kapsamında, 
elektrik tellerini izole ettik. Bu yıl da 
elektrik direklerinin üzerine yapay 
yuvalar yaptık” diye konuştu. 

Nevzat Ağaoğlu, leyleklerin 
Beyşehir’e gelmesinin nedenin, göl 
nedeniyle sulak alan olması ve top-
raklarının besin bulmaları nokta-
sında verimli olmasından kaynak-
landığını belirtti.  n DHA

Kamyonla TIR çarpıştı, sürücüler ağır yaralandı
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‘İlkemiz gönül belediyeciliği olacak’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Selçuklu Beledi-
yesi Fidanlığı’nda görev yapan Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 
ile bir araya geldi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, göreve başlama-
sının ardından belediye personeli 
ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Tesisler Mü-
dürlüğü’nde görev alan personeli 
ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
de teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 
Selçuklu’ya yapılan her hizmette 
çalışanların büyük pay sahibi ol-
duğunu ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı, “Yeni dönemde de “gönül 
belediyeciliği” ilkesi ile hareket 
edecek, ilçemize değer katacak hiz-
metleri hep birlikte gerçekleştire-
ceğiz” dedi.

‘GAYRETİMİZ, ÇABAMIZ 
SELÇUKLU İÇİN OLACAK’

31 Mart Seçimlerinin ardından 
yeni bir hizmet dönemine girildiğini 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ülke 
olarak 24 Haziran seçimlerinde 
yeni bir sisteme geçtik ve Türkiye 
31 Mart Yerel Seçimleriyle bu sis-

temin ilk seçimini yaptı. Seçimin 
ardından yerel yönetimlerde yeni 
bir dönem başlamış oldu ve ülke-
mizin geleceğinde 2023 yılına ka-
dar dört buçuk yıllık seçimsiz bir is-
tikrar süreci var. Bu kesintisiz süreç 
bizim hizmetlerimizi ve planlama-
larımızı gerçekleştirebilmemiz için 
çok büyük önem arz ediyor. Bu za-

mana kadar Selçuklu ilçesinde çok 
güzel hizmetler yapıldı. Bundan 
sonraki dönemde de güzel hizmet-
ler yapmak ve Selçuklu’ya daha da 
değer katmak için hep birlikte aynı 
azim, heyecan ve gayretle çalışaca-
ğız. Selçuklu ilçemizde yüzde 67.44 
oy oranıyla ciddi manada bir oy al-
dık. Bu bizim için büyük bir başarı 

ve bunda herkesin emeği var. Bu 
sebeple hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Biz bu neticeleri  sizlerin 
gayretleriyle, özverili çalışmalarıyla 
alıyoruz. Selçuklu 650 bin kişilik 
nüfusu ve büyüklüğü ile neredeyse 
Konya’nın dörtte birine tekabül edi-
yor ve Selçuklu’nun başarısı aynı 
zamanda da Konya’nın başarısı 
anlamına geliyor. İnşallah bundan 
sonraki süreci en iyi şekilde yürüt-
mek bizlerin görevi. Selçuklu ilçesi 
gelişmiş bir ilçe ve herkesin gözü 
önünde. O sebeple hizmetlerimiz-
de hata yapma lüksümüz yok. Bir 
kamu hizmeti yapıyoruz. 650 bin 
vatandaşımızın hakkını gözeterek 
işimizi en iyi şekilde yapmak zorun-
dayız” dedi. Selçuklu’da kimsenin 
gönlünü kırmadan herkesi kucak-
layarak hizmet edeceklerine vurgu 
yapan Başkan Pekyatırmacı,“Park 

Bahçeler büyük bir müdürlük ve 
hizmet alanımız çok geniş. Sizler 
de bu anlamda belediyemizin birer 
temsilcisi durumundasınız. Hem 
çalışmalarınızda hem de hemşeh-
rilerimizde diyaloglarınızda titiz 
olmanızı ve güler yüzlü olmanızı 
sizlerden özellikle rica ediyorum. 
Seçim döneminde de söylediğimiz 
gibi biz “Gönül Belediyeciliği” ilke-
siyle hareket ediyoruz. Güler yüzlü, 
gayretli ve samimiyet çerçevesinde 
hizmet ediyoruz. Sizlerin sahada-
ki çalışmaları da bu çerçevede çok 
önemli. Sizlere bu zamana kadar 
yapmış olduğunuz çalışmalar se-
bebiyle teşekkürlerimi sunuyorum. 
Allah birliğimizi daim etsin Cum-
hurbaşkanımızı başımızdan eksik 
etmesin diyerek hayırlı çalışmalar 
diliyorum” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Okulda Darhane 
Çorbası etkinliği

Karbonmonoksitten
zehirlenen çift öldü

Yalıhüyük ilçesi İmam Hatip 
Ortaokulu’nda öğrenciler Darhane 
çorbası etkinliği düzenledi. Oku-
lun toplantı salonunda öğrencile-
rin pişirip davetlilere servis ettiği 
Darhane çorbası etkinliğinde, yö-
resel kıyafetler, yer sofraları, tahta 
kaşıklar, yöresel yer sergileri eşli-
ğinde programa katılan misafirlere 
servis edildi.

Okul Müdürü Salahaddin Er-
gun etkinlikle ilgili verdiği bilgide, 
“Darhane çorbasının Yavuz Sul-

tan Selim döneminden beri Türk 
Yemek Kültüründe yeri vardır. 
Öğrencilerimize ve misafirlerimize 
bu kültürü tanıtmak ve yaşatmak 
adına öğretmen arkadaşlarımız ve 
öğrencilerimiz ile birlikte böyle bir 
faaliyet düzenledik.” dedi. Progra-
ma İlçe Müftüsü Önder Özkan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Orhan Bala-
ban, Halk Eğitim Müdürü Mustafa 
Metli, Vakıf Müdürü Murat Yılmaz, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı.
n AA

Doğanhisar ilçesinde sobadan 
sızan gazdan zehirlenen çift haya-
tını kaybetti. Ayaslar Mahallesi’n-
de yaşayan Emine Ayşe (70) ve Ra-
mazan Öztürk (71) çifti, komşuları 
tarafından evlerinde hareketsiz ya-
tarken bulundu. İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil Servis ekip-

leri, çiftin sobadan sızan karbon-
monoksitten zehirlenerek hayatını 
kaybettiğini belirledi. Polisin olay 
yerindeki incelemesinin ardından 
cenazeler, otopsi için Doğanhisar 
Devlet Hastanesi morguna götü-
rüldü.
n AA

Beyşehir’de 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız aday olarak seçilen İlçe 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, düzenlenen devir teslim töreninin ardından yeni görevine başladı

Beyşehir’de Adil 
Bayındır dönemi

Beyşehir Belediye Başkanlığı 
makamında gerçekleştirilen törende 
eski Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, şehrin mührünü yeni Başkan 
Adil Bayındır’a teslim etti. Özaltun, 
yeni görevinde başarı dilediği hiz-
met bayrağını teslim ettiği Bayın-
dır’a çiçek takdim etti.

Beyşehir Belediyesi hizmet bi-
nası önünde düzenlenen devir tes-
lim mitinginde alanda toplanan coş-
kulu kalabalığa hitab eden Başkan 
Bayındır, kendisine 4’üncü kez bele-
diye başkanlığı görevini layık gören 
hemşerilerine teşekkür etti.

26 Mart 1989’da başlayan sü-
reçte üst üste 3 dönem ilçeye hiz-
met ettiğini hatırlatan Bayındır, “3 
dönem siz bana güvendiniz. Ben 
sizin yüzünüzü kara çıkarmama-
ya çalıştım. Sizlerle beraber 7’siyle 
70’iyle  sabahın 6’sından gecenin 
2’sine kadar hep çalıştık, hepimiz 
birlikte şehrimize hizmet ettik.Eme-
ği geçen herkesten Allah razı olsun” 
diye konuştu. 

Daha sonraki süreçte bir müd-
det ara verdiklerini vurgulayan Ba-
yındır, “Ara verdik, dedik ki; bizden 
sonra birileri gelsin… O süreç içinde 
emeği geçen her arkadaşa teşekkür 
ediyorum. Çünkü, yaptıkları vardır 
Allah razı olsun demek boynumun 
borcudur.”ifadelerini kullandı.

Bugün hep birlikte bir yolculuğa 
daha çıktıklarını konuşmasında vur-
gulayan Bayındır, şöyle devam etti: 
“Bu, 5 senelik bir yol. O üç dönem 
değil bu. 5 senelik bir yol. İnşallah 
Beyşehir birliğini kurarak çıktığımız 
şu 70-80 günlük yolda 31 Mart ak-
şamı inandınız, güvendiniz. AK Par-
tili, MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili 
bütün insanlarımız, partili partisiz 
herkes inandınız, 31 Mart akşamı 
bizi sandıktan çıkardınız. Bugün, 
dün 90+9. Gün hani maç 90 dakika 
oynanır 90’da hakem uzattı. Önceki 
gün mazbatamızı aldık. Bu şehrime, 
bölgeme, bütün beldelerime, köy-
lerime, gölümün etrafında yaşayan 
herkese hayırlar getirsin. Yüreğimi 
tutuyorum; çok laflar söylendi geldi 
geçti, biz herkesi seviyoruz. Gün, ol-
gunluk içinde karşılayıp yüreğimizi 
elimize alıp karşınıza çıkma günüy-
dü. Ben büyüklük yapmadan, kibire 

kapılmadan bir 5 yıl yedisiyle yedi, 
yetmişiyle yetmiş ilgiyle yaklaşarak 
ilçeme hizmet etmenin gayreti içeri-
sinde olacağım. Bu kapı sizin, benim 
değil. Sizlerin emanetini taşıyaca-
ğım orada, o kapıdan her şekilde gi-
receksiniz, her türlü adaleti görecek-
siniz, samimiyeti göreceksiniz. 

“FOTOĞRAF BELEDİYECİLİĞİNİ 
NOKTALAYACAĞIM…”

Yüreklerden çıkmamaya çalışa-
cağım beş sene, fotoğraflarda olma-
yacağım hiç…  Fotoğraf belediye-
ciliğini de noktalayacağım. Zira biz 
fotoğrafımızı gönüllerde görüyoruz. 
Oy veren, vermeyen demeden Al-
lah rızası için bu bir emanet olarak, 
yüce Allah’ın bizi sınavdan geçirdi-
ğini görerek ve yarın bunun vebali 
ile yaşayacağımızı beş sene arkasın-
dan da başararak alnımızın akıyla 
çıkmayı biliyoruz, Yüce yaradandan 
bize bunu nasip etsin diyoruz. Yara-
dana sığınacağız hep beraber çünkü 
Beyşehir iddialı projeleri hak eden 
bir ilçe.”

ÜÇ FABRİKA SÖZÜ İÇİN 
KOLLAR SIVANIYOR..

Konuşmasında, seçim sürecin-
de ilçe halkına sözünü verdiği  3 
fabrikanın ilçeye kazandırılması ko-
nusunda çalışmalara hemen başla-
yacaklarını da vurgulayan Bayındır, 
“Beyşehir Organize Sanayisinde 
3 fabrika lafımızı yerine getirebil-
mek adına önce dedik arazi, hemen 

akabinde tahsis, hemen akabinde 
de  benim iş bekleyen, benim elim-
den tutup yol ol diyen gençlerime 
hizmet vermek benim boynumun 
borcudur.Sizler eksiğimizle, kusuru-
muzla, hatamızla, sevabımızla bizi 
çok sevdiniz, ben de hepinizi çok 
sevdim.Allah hepinizden razı olsun. 
Önümüzdeki günler ilk olarak önce-
likli olduğu için ilk onu söyleyeceğim 
öncelikle. Huğlu ve Üzümlü’nün ih-
tisas organizesini, Doğanbey’imizin 
et entegre bölgesini çözmek bu böl-
gede durağan bir ekonomiyi hızlan-
dırmak Adil Bayındır’ın boynunun 
borcudur. Buraya kadar inşallah siz 
gereğini yaptınız. Ben sizi mahcup 
etmeden, bu adam iyi diyenlerin 
yüzünü kara çıkarmadan çalışmam 
gerektiği bilinci ile sizlere verdiğim 
sözleri yüce Allah’a niyaz ediyorum. 
Beni bu iddiaların sahibi Adil Bayın-
dır’a yardım etsin. Sizlerden tek bir 
dileğim var, hep beraber çalışacağız, 
şehrimizi temiz tutacağız. Sabahın 
6’sı dün çıktım, naylonlar poşetler 
geziyor, hep beraber bunlara engel 
olacağız. Bu şehri tertemiz hale geti-
receğiz. Kanallarımız öyle, yosunlar, 
yeşiller içinde olmayacak. Şehrimin 
çimleri, ağaçları sararmayacak, gül-
lerimiz solmayacak. Ben hem sizi 
hem de bu şehri çok seviyorum.”

“BEYŞEHİR BİRLİĞİ
 OLARAK ÇALIŞACAĞIZ”

Bayındır, konuşmasında Bey-

şehir Belediye Başkanlığı’na seçim 
sürecinde aday olan isimler ile siya-
si partilere de teşekkür etti; “Seçim 
sürecinde karşılıklı sözler olur, bun-
lar gelip geçer. Asıl olan bu gündür.
Ben bu seçim esnasında aday olan 
arkadaşlara da, partilere de teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullanan Ba-
yındır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediye meclisi 25 kişi. İnşal-
lah arkadaşlarımızla el birliği olaca-
ğız. Beyşehir birliği olarak çalışaca-
ğız. ‘Önce şehrim’ diyenler geldiğini 
biliyorum. İşte önce şehrim diyenler 
burada. O yüzden partilerimizden 
neyi koparabileceğimizi hep beraber 
bileceğiz bu şehrin insanı uğruna. 
Bizim boynumuzun borcu bu, bura-
dan ilan ediyorum; bütün parti baş-
kanları, STK temsilcileri ve kenarda 
köşede nerede olursa olsun, Beyşe-
hir önce Beyşehir diyenler bir olaca-
ğız, hep beraber koşacağız, mücade-
le edeceğiz, kenarda durmayacağız. 
Elimizi taşın altına koyacağız. Allah 
çıktığımız bu yolda bizleri mahcup 
etmesin diyerek, sizlerden razı olsun 
diyerek, hepinize sonsuz teşekkürler 
ederim.”

Konuşmaların ardından Kur’an-ı 
Kerim okundu, dualar edildi, hizmet 
binası önünde kurban kesildi. Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır, daha 
sonra makam odasında tebrikleri 
kabul etti.
n HABER MERKEZİ
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Aygül SARI’nın

babası İlyas SARI’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 980705  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

 İLAN

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

ZAYİ
Taşpınarlar Kıraathanesi’ne 
ait ruhsatımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

Teyfik NALBANT

Z-471 ZAYİ
A-076101 ve A-076150 seri numaralı 1 Cilt 
faturamı kaybettim, hükümsüzdür.

ÇAĞDAŞ MANDUZ
SELÇUK V.D.: 56371093622

Z-472
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AK MAKİNA EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYOR

DEV ÇELİK 37. YILINI KUTLUYOR 

FUARLARIN TAMAMINA KATILIM SAĞLIYORUZ

HİLALSAN İLGİ ODAĞI OLDU

1969 yılından günümüze kadar 
ülke sanayimizin gelişiminde, ulusal 
ve uluslararası bir çok platformda 
çok önemli başarıların altına imza 
atan Ak Makina MAKTEK Konya’da 
ziyaretçilerle buluşuyor. AK Makina 
Teknik Servis Yetkilisi Hüseyin Obik, 
“Ak Makina 1969 yılından günümü-
ze kadar ülke sanayimizin gelişimin-
de, ulusal ve uluslararası birçok plat-
formda çok önemli başarıların altına 
imza atmıştır. 

47 yıl önce üretmiş oldukları ta-
kım tezgahları sanayi de hala aktif 
olarak çalışmakta olup yüksek tekno-
loji mühendisliği tecrübesi ve dünya 
markaları ile olan teknik iş ortaklığın-
dan oluşan güçle, bir çok sektöre üst 
düzey hizmetlerini sürdürmektedir.  
1969 yılında ülkemizin 4. takım tez-
gâhı fabrikasını kurmuş olmaktan ve 
hala aktif bir şekilde çalışan üretim 
makinelerimizi ülke sanayisine ka-

zandırmış olmaktan gurur duymak-
tayız. 

CNC tezgahları, plastik ve metal 
enjeksiyon makinaları, pres hatları, 
sac işleme makinaları, robot otomas-
yon sistemleri, üniversal takım tez-
gahları ürünlerinin satış, planlama 

ve servis hizmetleri ile ülke sanayi-
mizin önemli kuruluşlarına çözüm 
ortağı olmuştur. Anahtar teslimi 
yüzlerce üretim projenin altına Türk 
mühendisleri ile imza atarak ülke ge-
lişiminde büyük katkıda bulunmaya 
devam etmektedir” dedi.

Yapılan işin öneminin ve has-
sasiyetinin bilincinde olan uzman 
kadrosu ile  1983 yılından günümü-
ze dek  hizmet vermiş ve vermeye 
devam eden Dev Çelik MAKTEK 
Konya Fuarında yerli ve yabancı işa-
damları ile buluşuyor. 

Dev Çelik Yönetim Kurulu Üye-
si ve Satış Müdürü Cihan Devcioğlu, 
“Devçelik olarak sektörde 37. yılını 
bu yıl kutluyor. Dev Çelik olarak sa-
nayinin vasıflı çelik satışını üstleni-
yoruz. Son 15 yıldır aktif olarak satış 
ağırlıklı çalışıyoruz. 

Türk ekonomisinin temel taşla-
rından olan otomotiv yan sanayi ve 
makine imalat sanayisinin dünya 
markaları arasında yerini alabilmesi 
ancak kaliteli üretim ve buna bağlı 
olan kaliteli hammaddelerin kulla-
nımıyla mümkün olacağı inancın-
dayız. Ayrıca kalitesinden ödün ver-
meyen Asil Çelik - Çemtaş - MKE 

fabrikalarının ürünleri ile kalitesine 
güvendiğimiz ithal çelik ve endüst-
riyel malzemelerinin de satışını 

yapmaktayız. Müşterilerimize en iyi 
hizmet vermeye gayret ediyoruz” 
dedi.

1996 yılında Konya da sanayi 
sektörüne hizmet vermeye başla-
yan Yuntes makine sektöründe li-
der ve öncü olmaya devam ediyor. 
Yuntes alanında gerçekleşen fuarın 
tamamına katılım sağlayarak yerli 
ve yabancı ziyaretçilerle buluşuyor. 
Yuntes Makine Sahiplerinden Yu-
nus Derebağ, “Yuntes olarak sektö-
rümüz ile ilgili fuarların tamamına 
katılım sağlıyoruz. Yuntes maki-
nenin öncelikli amaç ve vizyonu 
sanayiciye kaliteli hizmet ve destek 
vermektedir. Bu düşünce tarzıyla 
ürün yelpazesini giderek artırmış 
ve Türkiye’de makine sektörün-
de adından ilk sıralarda bahsettir-
meye başlamıştır. Ayrıca dünyaca 
ünlü alanında uzmanlaşmış birçok 
firmanın distribütörlüğünü alarak 
yine kalitesinden ve hizmetinden 
ödün vermemiştir. Türkiye’de en-
düstriyel makinaların her çeşidini 

bulunduran Yuntes makina üniver-
sal tezgah, CNC tezgah, istifleme 
makinaları ve bunların alternatifle-
rini bir çatı altında toplamıştır. Fuar 

kapsamında firmalarımızın üretimi 
gerçekleştirdiğimiz ürünlerin tanıtı-
mını bunun yanında firmamızı anla-
tıyoruz” şeklinde konuştu. 

Konya’da ilk kez gerçeklen  ma-
kine sektörünün en büyük buluşma 
platformlarından biri olan MAKTEK 
Fuarından HİLALSAN ilgi odağı 
oldu. Fuar hakkında değerlendirme-
lerde bulunan HİLALSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı Yardımcısı Mustafa 
Coplan,” 1984 yılında kurulan Hİ-
LALSAN, manuel sac makasları ile 
başladığı üretime, bu gün Hidrolik 
Kombine Makaslar, Hidrolik Presler, 
Redüktörlü Giyotin Makaslar, CNC 
Hidrolik Giyotin Makaslar ve CNC 
Hidrolik Abkant Presler ile devam 
etmektedir. 

Kuruluşumuzun temelinde yer 
alan en önemli varlığımız olan ha-
yal gücü ve bu hayallere hayat ve-
ren yüksek özgüvenimiz ile Türkiye 
için çalışıyor, katma değer üretiyor, 
global bir şirket olma hedefiyle ilerli-
yoruz. Firmamız dünya pazarlarında 
HİLALSAN markası ile hizmet ver-

mekte olup bugün beş kıtaya ulaş-
mış, müşterilerine vermiş olduğu 
güven ve potansiyelini her geçen 
gün daha da artırmaktadır. 

Hilalsan Makina, genç ve dina-

mik kadrosu ile geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de birçok başarıya 
imza atmayı hedef seçmiştir.Kalite, 
güven, istikrar için HİLALSAN” ifa-
delerini kullandı.

Konya’da ilk kez gerçekleşecek makine sektörünün en büyük buluşma platformlarından biri olan MAKTEK Fuarında son teknoloji 
makineler ziyaretçilerle buluşuyor. Fuara katılan firmalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerle iş bağlantıları kurmaya çalışıyor

Son teknoloji görücüye çıktı

HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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TOYOTA Plaza OTOJEN’de çok avantajlı servis kampanyası
Toyota sahipleri bu baharı çok 

özel avantajlar içeren servis kam-
panyasıyla karşılayacaklar. KONYA 
Toyota Plaza OTOJEN’de 30 Nisan 
tarihine kadar sürecek “İlkbahar 
Servis Günlerinde” tüm Toyota 
modellerinde fren balata ve diskler-
de yüzde 25 indirim uygulanacak.

Bunun yanında 3 yaş ve üzeri 
Toyota modellerinde de filtre pa-

ketleri için yüzde 20 indirim sağ-
lanırken, tüm bakım işçiliklerde de 
yüzde 30’luk indirim ile Toyota kul-
lanıcılarına avantaj sunulacak.

Toyota sahiplerinin tüm bu 
indirim ve avantajlardan yararlan-
mak için yapmaları gereken tek 
şey, otomobillerini yaz bakımı için 
Konya Toyota Plaza OTOJEN’e gö-
türmek olacak. n HABER MERKEZİ

Merkezi Karaman’da bulunan 
ve günlük 200 ton buğday işleme 
kapasiteyle “Bulgurun Anavata-
nı”ndan yola çıkarak büyük bir ihra-
cat pazarına seslenen Duru Bulgur, 
“Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri” 
kitabıyla Türk mutfağının saklı kal-
mış lezzetlerini gün yüzüne çıkardı.

Ürettiği 16 çeşit bulgurla sek-
töründe lider konumda olan Duru 
Bulgur, ihracatta yeni pazarlara ve 
yeni yatırım planlarına odaklanır-
ken, Anadolu’da 12 bin yıllık geç-
mişe uzanan bulgurun hikayesini 
“Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri” 
kitabıyla gözler önüne seriyor. 

AB ülkelerinin büyük bölümü 
başta olmak üzere; Avustralya, 
ABD, Kanada, Çin ve Japonya dahil 
olmak üzere pek çok ülkede milyon-
larca tüketiciye ulaşan Duru Bulgur, 
bakliyat üretiminde de her geçen yıl 
pazar payını yükseltmeyi hedefliyor. 
Şirketin faaliyetleri ve büyüme he-
deflerinin yansıtıldığı toplantıda ba-
sın mensuplarına bilgi veren Duru 
Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı 
İhsan Duru, 1935 yılında temelleri 
atılan şirketin bugün 51 farklı ülkeye 
ihracat yapabilen bir kapasiteye eriş-
tiğini söyledi. İhsan Duru, merkezi 
Karaman’da olan Duru Bulgur’un 
üretim tesislerinde kapasite artırı-
mına giderek, bu sayede artan iç ve 
dış talebe hızla cevap verdiklerini 

ifade etti. 3 farklı merkezde günlük 
200 ton buğday işleme kapasitesiyle 
çalıştıklarını anlatan Duru, bulguru 
sofralarda hak ettiği konuma taşı-
mak için yenilikçi projeler geliştir-
diklerini aktardı. 
‘BULGURDA LOBİCİLİK YAPIYORUZ’

Türk mutfağının unutulmaya 
yüz tutan bulgur tariflerini tanıtan 
‘Anadolu’nun Bulgurlu Yemekle-
ri’ isimli bir kitap çalışmasına imza 
attıklarını anlatan Duru Bulgur Yö-
netim Kurulu Başkanı İhsan Duru, 
Türkiye’nin dünya gastronomi li-
ginde üst sıralarda yer alabilecek 

potansiyele sahip olduğunu, ancak 
tanıtım konusunda geç kalındığını 
söyledi. Türkiye’nin yemek çeşitle-
ri dikkate alındığında, dünyanın en 
büyük üç mutfağından biri olduğu 
bilgisini paylaşan Duru, “Şirketimiz 
Türk bulgurunu dünyaya tanıtma 
misyonunu sahipleniyor. Bugüne 
kadar bu amaç doğrultusunda ses 
getiren adımlar attık. Anadolu, 12 
bin yıllık tarihiyle, bulgurun tüm 
dünyada anavatanı olarak kabul edi-
liyor. Bizim topraklarımızda yeşer-
miş böylesi bir zenginliği, dünyaya 
anlatmak sorumluluğunu üzerimiz-

de hissediyoruz. Yurt dışında katıldı-
ğımız fuarlarda bu konuda temaslar 
yürütüyoruz. Bu bakımdan bulgur-
da lobicilik faaliyetlerine ciddi mesai 
harcıyoruz. Yabancı iş ortaklarımıza 
Türkiye’nin yerel lezzetlerinin çeşit-
liliği hakkında ayrıntılı bilgiler aktarı-
yoruz.” sözleriyle yürütülen çalışma-
ları özetledi. 

KİTAPTA 175 FARKLI BULGURLU 
YEMEK TARİFİ YER ALIYOR

Anadolu’nun Bulgurlu Yemekle-
ri kitabının içeriğini anlatan Dr. Ner-
min Işık, kitabın hazırlanma aşama-
sında, tarifler için çok sayıda kaynak 
kişiyle görüşüldüğünü ve bulgurla 
ilgili geniş tabanlı bir literatür tara-
ması yapıldığını söyledi. Nermin Işık, 
“Kitapta yer alan yemek tarifleri; 
çorbalar, etli bulgur yemekleri, köf-
teler, dolma ve sarmalar, bulgurlu 
sebze yemekleri, salatalar, pilavlar, 
hamur işleri ve tatlılar olmak üze-
re dokuz bölüm altında toplandı. 
2003’teki basılan ilk baskıda yer 
verilen 112 farklı yemek tarifine, 63 
yeni tarif daha ekleyerek 175 farklı 
tarif ile ikinci baskımızı gerçekleştir-
miş olduk. Tarifler denenerek, kita-
ba destek veren çok sayıda panelist 
tarafından değerlendirildi. Uygun 
görülmeyen tarifler, kaynak kişilerin 
bilgisine başvurularak tekrar denen-
di ve standart ölçüleri geliştirildi ” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Ilgın’da başarılı
polisler ödüllendirildi

Yalıhüyüklü öğrencilerin 
hedefi finalde yarışmak

Ilgın ilçesindeki başarılı polisler 
“Üstün Başarı Belgesi” ile ödüllen-
dirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
görevli 25 polis memuruna, gös-
terdikleri başarılı çalışmalarından 
dolayı “Üstün Başarı Belgesi” ve-
rildi. İlçe Kaymakamı Yunus Fatih 
Kadiroğlu Türk Polis Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 174. yıl dönümü 
kutlamaları etkinlikleri kapsamın-
da Emniyet Müdürlüğü’nde dü-
zenlenen törende başarılı polisleri 
kutladı. Emniyet Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, “Üstün Başa-
rı Belgesi” alan polislerin, Ilgın’da 
uyuşturucu madde ile mücadele 
kapsamında iki yıldır yapılan ça-

lışmalar neticesinde uyuşturucu 
ticaret yapan 32 zanlıyı yakalayıp, 
150 zanlıya da uyuşturucu mad-
de kullanmaktan işlem yapan Suç 
Önleme Büro Amirliği personelle-
ri, 2 kişiyi kasten öldürme suçun-
dan Diyarbakır adli birimlerince 
araması bulunan yaklaşık 3 yıldır 
firari olan şahsın yakalanması olay-
larında yürütülen operasyonlarda 
üstün başarı gösterdikleri kayde-
dildi. Programda başarılı olan polis 
ekiplerine takdirnameleri amirleri 
tarafından verildi. Törende, İlçe 
Emniyet Müdürü Kemal Gürcan 
Atasoy da hazır bulundu.
n AA

Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğ-
rencileri münazara yarışmasında 
çeyrek finale adını yazdırdı. Kon-
ya Mevlana Kültür Merkezi’nde 
yapılan “Haydi, Konuş Bakalım” 
münazara yarışmasında ilk turda 
“Sosyal Medya Zararlıdır” tezini 
savunan Yalıhüyük Anadolu Lise-
si, Taşkent Avşar Çok Programlı 
Lisesini eleyerek bir üst tura çık-
mıştı. Yalıhüyük Anadolu Lisesi 
son olarak karşılaştığı Halkapınar 

Çok Programlı Lisesini eleyerek 
çeyrek finale adını yazdırdı. Okul 
Müdürü Mehmet Kandırmaz okul 
olarak çok iyi çalıştıklarını hedefle-
rinin finale çıkmak olduğunu belir-
terek, “Öğrencilerimizi çalıştıran 
ve büyük emeği olan ve motive 
eden okulumuz öğretmenleri Gü-
lay Özkan, Sedef Kocaman, Erkan 
Aktürk, Fatma Gedik’e teşekkür 
ediyorum.” dedi.
n AA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Kapımız da telefonumuz da gönlümüz de hemşehrileri-
lerimize sonuna kadar açık. Karatayımızı istişare ve ortak akılla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı

‘Kapımız da gönlümüz
gibi sonuna kadar açık’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, 31 Mart Seçimlerinin ardın-
dan bir yandan hazırladıkları pro-
jeleri hayata geçirmek adına çalış-
malarını gece gündüz sürdürürken, 
projelerin hayata geçmesi adına 
toplumun tüm kesimleriyle de bir 
araya gelerek istişarelerde bulunu-
yor. Karatay Belediyesi olarak kapı-
larının herkese sonuna kadar açık 
olduğunun altını çizen Başkan Kılca, 
“Kapımız da telefonumuz da gönlü-
müz de hemşehrilerilerimize açık. 
Karatayımızı istişare ve ortak akılla 
yöneteceğiz” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, göreve gelmesinin hemen ar-
dından yeni dönemde hayata geçi-
recekleri projeler için kolları sıvadı. 
Başkan Hasan Kılca bir taraftan pro-
jeler için büyük gayret gösterirken 
diğer taraftan da Cuma ve Mahalle 
Buluşmaları, esnaf ziyaretleri ile 
STK programlarının yanı sıra baş-
kanlık makamında toplumun tüm 
kesimleriyle de her fırsatta bir araya 

geliyor. 
‘KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ 

HEMŞEHRİLERİMİZE 
ARDINA KADAR AÇIK’

Kılca, vatandaş ve esnaf buluş-
malarına büyük önem verdiklerini 
aktararak, “Adaylığımız sürecinde 
belediye başkanı olduktan sonra 
kapımızın, telefonlarımızın ve gön-
lümüzün her zaman açık olacağı ile 
ilgili vatandaşlarımıza söz vermiştik. 

Göreve geldikten sonra kapılarımı-
zı herkese açtık ve günün her saati 
hemşehrilerimizle bir araya geliyo-
ruz. Büyük bir aile, sıcak ve samimi 
bir ortamda hemşehrilerimizle bir-
likte çaylarımızı içiyor; vatandaşla-
rımızın taleplerini alıyoruz. Ben bu 
vesileyle dua, güler yüzleri ve des-
tekleriyle bizleri yalnız bırakmayan 
tüm hemşehrilerime, dostlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 

‘HEMŞEHRİLERİMİZLİ 
İSTİŞARELERİMİZ HİZMETLERİMİZİ 

ŞEKİLLENDİRİYOR’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, belediye olarak katılımcı, 
istişare odaklı ve şeffaf bir yönetim 
anlayışı uygulayacaklarını belirterek 
hazırladıkları projeleri de yine geniş 
bir istişareler neticesinde oluşacak 
ortak kararla hayata geçireceklerinin 
altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, şun-
ları kaydetti: “Hayata geçireceğimiz 
bütün hizmetlerde toplumumuzun 
tüm kesimlerinin görüş ve önerile-
rine büyük önem vereceğiz. Hem-
şehrilerimiz de bu buluşmalarla gö-
rüşlerini taleplerini bizlere iletiyor. 
Bizler de ilçemiz ve mahallelerimizle 
ilgili projelerimizi kendilerine anlatı-
yoruz. Hemşehrilerimizle olan isti-
şarelerimiz ve daha sonra belediye 
yöneticilerimizle olan görüşmeleri-
miz neticesinde oluşan ortak kararla 
bütün projelerimizi hayata geçirece-
ğiz. Bu süreçte tüm hemşehrilerimi-
zin katkısı önemli.” n HABER MERKEZİ

Anadolu’nun bulgurlu lezzetleri kitaplaştı
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Konya Valiliği emekli Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Gazeteci,

İbrahim 
YILDIRIM’ın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

70 yaşında Hakk’a yürüyen Konya Valiliği emekli Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gazeteci İbrahim 
Yıldırım, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi

İbrahim Yıldırım 
dualarla uğurlandı

Konya Valiliği emekli Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Gazeteci İb-
rahim Yıldırım (70) Hakk’a yürüdü. 
Merhum Yıldırım’ın cenazesi dün 
ikindi namazına müteakip Hacıveyis 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığına defne-
dildi. Cenazeye Vali Yardımcısı Meh-
met Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Büyükşehir Beledi-
ye Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Eş-
gin, Konya Gazeteciler Başkanı Sefa 
Özdemir, Konya Tabip Odası Baş-
kanı Seyit Karaca, Sarraflar Derneği 
Başkanı Mehmet Kuşdemir,  Ribat 
İnsani Yardım Derneği Onursal Baş-
kanı Abdullah Büyük başta olmak 

üzere merhum Yıldırım’ın sevenleri 
katıldı. Tekbir ve dualarla omuzlarda 
taşınan merhum Yıldırım’ın cenaze-
si, toprağa verildi. Yenigün Gazetesi 

olarak merhum İbrahim Yıldırım’a 
Allah’tan rahmet, ailesine, yakınları-
na ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır 
diliyoruz. n MEVLÜT EGİN

Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla, Çumra’daki Mezarlık Höyüğü, Kökez 
Höyüğü, kale ve kalealtı yerleşim alanı ile Hadim’deki 2 bölge sit alanı olarak tescillendi

Sit alanı olarak 
tescillendiler

Konya Kültür Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulunun, 18.01.2019 tarih 
ve 5878 sayılı, 01.02.2019 tarih ve 
5892, 5893, 5894, 5898 ve 5899 
sayılı koruma ve sit alanı tescillerine 
ilişkin kararları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Resmi Gaze-
te ’de yayımlandı. Buna göre Kon-
ya’nın Çumra İlçesi Taşağıl Mahal-
lesi sınırları içinde yer alan Mezarlık 
Höyüğü, Konya’nın Çumra İlçesi 
Yenisu Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan sarnıç, Çumra İlçesi Alibey-
hüyüğü Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunan kale ile kalealtı yerleşim 
alanı, Hadim İlçesi Kaplanlı Mahal-
lesi sınırları içerisinde bulunan eski 
yerleşim yeri, Hadim İlçesi Çiftepı-
nar Mahallesi sınırları içerisinde yer 
alan eski yerleşim alanı, sit alanı ola-
rak ilan edildi. 

1. VE 3. DERECE 
SİT ALANI İLAN EDİLDİLER

Konya Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu, bazı kararlar 
almak üzere 1 Şubat tarihinde 
toplandı.  Konya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun toplan-

tıda aldığı kararlar doğrultusunda 
Çumra ve Hadim’de bulunan bazı 
bölgeler sit alanı olarak ilan edil-
di. Resmi Gazete’de yayımlanan 
karar doğrultusunda; Çumra İlçesi 
Taşağıl Mahallesi sınırları içerisin-
de bulunan Mezarlık Höyüğü’nün 
2863 sayılı yasada belirtilen özel-
likleri göstermesi nedeniyle1. ve 
3. derecede arkeolojik sit alanı tes-

cil edilmesine karar verildi. Yine 
Çumra İlçesi Yenisu Mahallesi 
sınırları içerisinde bulunan Kökez 
Höyüğü’nün  2863 sayılı yasada 
belirtilen özellikleri göstermesi ne-
deniyle 1. ve 3. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine 
karar verilirken, aynı mahallede 
mülkiyeti Çumra Belediyesi’ne ait 
olan sarnıcın Korunması Gerek-

li Taşınmaz Kültür Varlığı olarak 
tescil edilmesine karar verildi. 
Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Ma-
hallesi sınırları içerisinde yer alan 
Kale ve Kalealtı Yerleşim Alanının 
2863 sayılı yasada belirtilen özel-
likleri göstermeleri nedeniyle 1. ve 
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ola-
rak tescil edilmesine karar verildi. 

HADİM’DE 2 BÖLGE 
Toplantıda Çumra’nın dışında 

Hadim’de bulunan bazı bölgelerle 
ilgili de kararlar alındı. Buna göre; 
Hadim İlçesi Kaplanlı Mahallesi 263 
ada, 1 No’lu orman parseli  sınırları 
içerisinde yer alan eski yerleşim ala-
nının 2863 sayılı yasada belirtilen 
özellikleri göstermesi nedeniyle 1. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmesine karar verildi. Yine 
Hadim İlçesi Çiftepınar Mahalle-
si sınırları içerisinde bulunan Eski 
Yerleşim Alanının 2863 sayılı yasa-
da belirtilen özellikleri göstermesi 
nedeniyle 3. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine karar 
verildi. 
n ONUR KALKAN

Sağlık çalışanlarına 
etkili iletişim eğitimi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ta-
rafından 112 Acil Sağlık Hizmetle-
ri bünyesinde görev yapan yaklaşık 
bin sağlık çalışanına ‘Etkili iletişim, 
halkla ilişkiler, kriz yönetimi, ku-
rum kültürü ve aidiyet bilinci’ ko-
nulu eğitim düzenlendi.  Öğretim 
Görevlisi Mustafa Öztürk tara-
fından verilen eğitimler sonunda 
sağlık çalışanlarına sertifikaları İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç’un da katıldığı program ile 
verildi. Acil Sağlık Hizmetleri Baş-
kanı Dr. Ahmet Ergin, “Konya’ya 
hizmet etme adına aslında hep 
birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Bu 
yolculuğun sonu ile ilgili hedefleri-
miz var. Bu hedeflerimize ulaşma 
adına en büyük hazinemiz siz ça-
lışanlarımızdır. Bu nedenle bu tür 
eğitimlere büyük önem veriyoruz” 
dedi. 

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç da, hasta ve ya-
kınlarının davranışlarını etkili bir 
iletişim kurarak çözebilmenin ve 
onların tavırlarını önceden anla-
yabilmenin sağlık alanında çok 
önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. 
Koç, “Bizler kendimize değer ver-
meli, yaptığımız işe değer vermeli 
ve en önemlisi de hizmet sundu-
ğumuz insanlara değer vermeliyiz. 
Bunu sağladığımız zaman hem 
bizler hem de hizmet alan vatan-
daşlarımız mutlu olacaktır. Bu eği-
tim faaliyetlerimizin temelini işte 
bunlar oluşturmaktadır” dedi. 

1-11 Nisan 2019 tarihleri ara-
sında düzenlenen ve günde yak-
laşık 100 sağlık çalışanın katıldığı 
eğitim programı hatıra fotoğrafı 
çekilmesi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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2019 Konya yatırımlarının yüzde 28’i gerçekleştirildi
Konya’daki yatırımcı kuruluş-

ların 1. dönem izleme raporları-
nın görüşüldüğü İl Koordinasyon 
Kurulu toplantısı, Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Kamil Sağ-
lam başkanlığında gerçekleştiril-
di. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meclis salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya; rektörler, kaymakam-
lar, belediye başkanları, kamu 
kurum ve kuruşların bölge ve il 
müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Vali Yardımcısı Meh-
met Kamil Sağlam, “Yatırımcı 
kuruluşlardan alınan 1. Dönem 
İzleme Raporlarına göre 2019 
yılında Yatırım Programında bu-
lunan 687 adet yatırım projesi 
üzerinde çalışılmaktadır. Bu pro-
jelerin toplam bedeli 15 milyar 
721 milyon TL,  2019 yılı toplam 
ödenekleri ise 2 milyar 94 mil-

yon TL’dir. 31 Mart 2019 tarihi 
itibarıyla bu ödenekler toplamı-
nın 587 milyon TL’si harcanarak 
yüzde 28’lik nakdi gerçekleşme 
sağlanmıştır. 687 adet yatırım 
projesinden 67 adet proje biti-

rilmiş, 477 adet proje üzerinde 
çalışmalar sürmekte olup, 78 
adedi ihale aşamasında, 65’ine 
ise başlanamamıştır. Başlana-
mayan yatırımların etüt-proje ve 
kamulaştırma çalışmaları ile iha-

le hazırlıkları devam etmektedir” 
dedi. Projelerin sektörlere dağılı-
mını da özetleyen Vali Yardımcısı 
Sağlam, “Tarım Sektöründe 147 
adet, madencilik sektöründe 1 
adet, enerji sektöründe 26 adet, 

ulaştırma sektöründe 122 adet, 
eğitim sektöründe 220 adet, 
sağlık sektöründe 18 adet ve di-
ğer kamu hizmetleri sektöründe 
153 adettir. Biten projeler tarım 
sektöründe 7, Madencilik sek-

töründe 1, enerji sektöründe 2, 
ulaştırma sektöründe 8, eğitim 
sektöründe 34, sağlık sektöründe 
2 ve diğer kamu hizmetleri sek-
töründe 13 adettir” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Yurt içinde ve yurt dışında sağ-
lık ve tıbbi çalışmalarında bulunan 
Konya Uluslararası Doktorlar Sağlık 
ve Tıbbi Yardım Derneği (AID) Yö-
netim Kurulu Başkanı Diş Hekimi 
Mustafa Necati Özkan, sağlıkta şid-
det olaylarına dikkat çekti. Konya 
Numune Hastanesi Acil Servis’inde 
görevli Hemşire Tuğba Yılmaz’ın 
kendini bilmez bir hasta yakını ta-
rafından darp edilmesinin kabul 
edilemez bir durum olduğunu söy-
leyen Mustafa Necati Özkan, “Tatil, 
bayram ve hafta sonu demeden ai-
lesinden fedakârlık yaparak büyük 
bir özveri ile çalışan hekim, hemşi-
re ve diğer sağlık çalışanlarımıza bu 
saygısızlığı ve şiddeti hiçbir şekilde 
kabul etmiyoruz. Çünkü bu eller bi-
zim sağlığımıza hizmet için varlar. 

AID ailesi olarak yapılan ve daha 
önce yapılmış sağlıktaki bütün şid-
det içerikli saldırıları kınıyoruz. Sal-
dırıları da canilik ve terör olarak ka-
bul ediyoruz. Yapılan saldırının bir 
benzerini yarın yaşamamak adına 
sağlıkta şiddete hayır diyoruz”  ifa-
delerini kullandı.

Şiddet olaylarının artık şahıs ba-
zından çıkıp, bir sağlık terörü haline 
geldiğine değinen Özkan, şiddet uy-
gulayanlara yönelik caydırıcı ve ön-
leyici cezalar verilmesini ve sağlıkta 
şiddetin önlenmesine yönelik dü-
zenlemenin Bakanlıktan çıkarılma-
sını talep etti. Özkan, şiddete maruz 
kalan başta hemşire Tuğba Yılmaz 
ve sağlık camiasına geçmiş olsun di-
leklerini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ, Kırşehir’deki
çözüm ortaklarıyla buluştu

Demir direk ve tel 
çalan şahıs yakalandı 

Meram Elektrik Dağıtım AŞ 
(MEDAŞ), her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirdiği elektrik mühen-
disleri ve elektrik fen adamları ile 
bilgilendirme ve görüş alışverişi 
toplantılarına Kırşehir’de başladı. 

MEDAŞ’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşen toplantıya MEDAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Halil Coşkun 
Tunçez, Tüketici Hizmetleri Mü-
dürü Mustafa Sağlam, Proje ve 
Kamulaştırma Müdürü Ethem Ko-
nar, Kırşehir’de görevli İşletme So-
rumluları, Kırşehir Elektrikçiler ve 
Elektronikçiler Odası Başkanı Ke-

nan Kerimoğlu ile serbest çalışan 
elektrik mühendisleri ve elektrik 
fen adamları katıldı. 

MEDAŞ yetkililerinin enerji ta-
lepleri, proje onayı ve tesis kabulü 
konularında yaptığı sunumlarda; 
uygulama değişiklikleri ile hizmet 
kalitesini arttırmak ve bağlantı 
süreçlerinin iyileştirilmesi için ya-
pılan çalışmalar paylaşıldı. Sonra-
sında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu, mühendisler ve fen 
adamları uygulamalar ile ilgili talep 
ve önerilerini dile getirdi.
n İHA

Seydişehir ilçesinde ormanlık 
alanın korunması için dikilen de-
mir direkleri ve tel örgüleri çalan 
kişi jandarmanın yaptığı çalışma ile 
kısa sürede yakalandı. Olay, Seydi-
şehir’e bağlı Oğlakçı Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Oğlakçı Sulama Göleti ya-
nında bulunan Seydişehir Orman 
İşletme Şefliği tarafından ağaçlan-
dırılan alanın korunması için çeki-
len galvanizli tel ve demir direk-
lerin çalındığı ihbarını alan Çavuş 
Jandarma Karakol Komutanlığı 
ekipleri harekete geçti. Jandarma 
ekipleri yaptıkları araştırmada kısa 
sürede direklerin Dikilitaş Mahal-

lesinde oturan M.B. tarafından 
çalındığını ve çaldığı tel ve direk-
leri Çat Mahallesindeki bahçesine 
çektiğini tespit etti. Bahçede ince-
leme yapan ekipler dikili olan direk 
ile çekilmiş telin çalınan teller ve 
direklerle uyumlu olduğunu an-
cak direklerin fark edilmemesi için 
üzerinin boyandığı belirledi. Tel ve 
direkleri çaldığı iddia edilen M.B. 
jandarma tarafından gözaltına alı-
nırken yapılan sorgusunda suçunu 
itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli, jan-
darmadaki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevk 
edildi.
n İHA

Konya Aydınlar Ocağı’nda Rus ve Ermeni mezalimini anlatan Azerbaycanlı Dr. Ruşen Süleymanoğlu, “Os-
manlı’nın zayıflamasıyla başımıza gelmeyen kalmadı. Türkiye olmasa Azerbaycan diye bir şey kalmaz” dedi

‘Azerbaycan’ı ayakta 
tutan Türkiye’dir’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“Azerbaycan’da Yanvar (Ocak) ve 
Hocalı Katliamları” gündeme geldi. 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ruşen 
Süleymanoğlu, 20 Ocak 1990’da 
Sovyet Ordusunun Bakü’de yaptı-
ğı katliam ile Ermenistan’ın Dağlık 
Karabağ’ı işgal etmesi ve ardından 
Hocalı’da yaptığı insanlık dışı katli-
amları sunum halinde dile getirdi. 

İl Halk Kütüphanesinde ger-
çekleştirilen sohbetine, Azerbay-
can’ın tarihte kaybettiği toprakları 
görüntülü olarak sunan Dr. Ruşen 
Süleymanoğlu, 1828’de İran-Rusya 
arasında imzalanan Türkmençay 
Antlaşmasıyla Azerbaycan toprakla-
rının ikiye bölündüğünü ve İran ta-
rafında kalan Azerbaycan’da 35-40 
milyon Türk yaşadığını ifade ederek 
başladı. Rusya’nın, Osmanlı toprak-
larından bilinçli bir şekilde Azer-
baycan topraklarına göç ettirilen Er-
menilerin nüfus olarak çoğalmaları 
üzerine Ermenistan’ı kurdurduğunu 
ifade eden Süleymanoğlu, “Ermeni-
ler, Azerbaycan topraklarına yerle-
şince tarihi mirasımızı yok etmeye 
başladılar. Karabağ’daki tüm kabir-
lerimizi söktüler. Yerine haç işareti 
bulunan sahte kabirler koydular” 
dedi.

AZERBAYCAN TÜRKİYE 
SAYESİNDE AYAKTA

Osmanlı’nın zayıflamasıyla bir-
likte Azerbaycan’ın akıbetinin kö-
tüleştiğini belirten Süleymanoğlu, 
“Osmanlı’nın zayıflamasıyla başımı-
za gelmeyen kalmadı. Şimdi Türki-
ye olmasa Azerbaycan diye bir şey 
kalmaz. Ermeniler, Rusya’nın eliyle 
bunu halleder. 1918’de Mehmet 
Emin Resulzade, Azerbaycan De-
mokratik Devleti’ni kurdu. Baskıla-
rın artması neticesinde  omurganın 
da zayıf olması sonucu devlet da-
ğıldı. Ermeniler 1000 kişiyi katletti. 
1920’de Sovyet Rusya, Azerbay-
can’ı işgal ediyor. 70 sene Sovyet-
lerin hâkimiyeti altında kalıyor. O 
yıllarda hiç cami kalmadı ve hepsini 
ahır yaptılar. Nenem bana anlatırdı. 
Camilerdeki dini kitapları toplayıp 

yaktılar. Başı kalpaklı ne kadar ziya-
lı erkek varsa ortadan kaldırıp yeni 
nesli kendileri gibi yetiştirdiler” dedi.

Tarihe 20 Yanvar Katliamı ola-
rak geçen Sovyet Rusya’nın 1990’da 
Bakü’yü işgaliyle birlikte Azerbay-
can’da, Ebulfez Elçibey önderliğinde 
ayaklanmaların da başladığını dile 
getiren Süleymanoğlu, “Rus-Erme-
ni işbirliğiyle kurulan ortak ordu, 
gece 23.30’dan sonra yüzlerce in-

sanı çocuk, kadın ve yaşlı demeden 
katletti. 130 kişi şehit oldu ve744 
kişi yaralandı. 841 kişi hapsedildi” 
diye konuştu.

‘ERMENİLER FIRSAT 
BULDUKÇA KATLİAM YAPMIŞ’
Karabağ Meselesi ve Hocalı 

Katliamı üzerinde de duran Süley-
manoğlu, dünyada etkili ve güçlü 
iki lobinin Ermeni ve Yahudi lobileri 
olduğuna işaret ederek şu bilgileri 

verdi:
“Ermeniler 1982, 1988, 1994’de 

fırsat buldukça Azerbaycan’da katli-
am yapmışlar. Karabağ’daki işgalde 
1 milyon göç var. 30 bin şehit var. 
Hocalı stratejik ehemmiyeti olan bir 
yer.  Ermeniler buraları göğüs göğse 
çarpışarak almadılar. Siyasi oyunlar 
ve içeriden satın aldıkları kişilerle or-
dularımızı geri çektirerek bir şekilde 
oraları aldılar. Açlıktan, susuzluktan 
çoğu çocuk dağlara kaçan halkın 
çoğu (-10 derece) soğukta donarak 
ölmüşler. Ermeniler gelip bu ölü in-
sanların kafa derisini yüzüyor, kelle-
sini kesiyor ve vücutlarını delik deşik 
ediyorlar. Yâni insanlık dışı işkence 
ve zulüm yapıyorlar. Onların şöyle 
sözleri var: “Biz süngülerin ucuna 
geçirerek Türk kanı içtiğimizde ken-
dimizi bir başka hissediyoruz.” Esir 
aldıkları insanları camilerin içine 
hapsedip yakıyorlar.”

Sohbetin sonunda Konya Aydın-
lar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mus-
tafa Güçlü, Azerbaycanlı öğretim 
görevlisi Ruşen Süleymanoğlu’na, 
“Ceddimiz Osmanlı” adlı kitabı he-
diye etti. Sohbet, toplu çekilen hatıra 
fotoğrafıyla son buldu.

Şiir Okumalarında ise şairlerden 
Kul Remzi ve Hasan Ukdem, kendi 
yazdıkları şiirlerini okudular.
n HABER MERKEZİ

Sağlıkta şiddete caydırıcı önlemler getirilmeli
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Melnjak: Yenilgiyi 
telafi edeceğiz

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta-
sında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını 
sürdürdü. Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde 
gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin soru-
larını yanıtlayan Hırvat defans oyuncusu Dario Melnjak 
Beşiktaş maçında farklı mağlup olmayı hak etmediklerini 
söyledi. Melnjak, “Skorun oyunu yansıtmadığını düşünü-
yorum. Yenildik, istediğimiz skoru elde edemedik fakat 
genel olarak takımın zihinsel olarak çok iyi bir durumda 
olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki karşılaşmada da 
bu yenilgiyi telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. 
Maça ilk başladığımızda biz daha istekliydik, istediğimizi 
maça daha iyi yansıtabiliyorduk ama tam o anda ilk golü 
yedik. Sonrasında ikinci golü yedik ve devre arasına biz 
çok üst düzeyde oynamamıza rağmen mağlup girdik. 
Daha sonrasında topun kontrolü bizdeydi, topa sahip olan 
bizdik, pozisyonlara girdik ama bir şekilde atamadık. On-
lar attılar, aradaki fark da buradan kaynaklandı. Tekrar 
söylemekte fayda var, bence skor hiçbir şekilde oyunun 
hakkını yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.  n İHA

Fernando Muslera 
10 maçta gol yemedi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın kale-
cisi Fernando Muslera 27 karşılaşmada 27 gol yedi. Fe-
nerbahçe’de ise kalecilerden Harun Tekin 16 maçta 23, 
Volkan Demirel de 11 maçta 15 kez kalesini gole kapata-
madı. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe 
ile Galatasaray ezeli rekabette pazar günü karşı karşıya 
gelecek. İki takım için önemli olan bu müsabakada ka-
lecilere büyük iş düşecek. Ligde sarı-kırmızılılar 27 golle 
Başakşehir’in arından ligin en az gol yiyen ikinci takım 
konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise kalesinde 38 
gol gördü. Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi, bu sezon 
ligde oynanan hiçbir maçı kaçırmadı ve 27 maçın hepsin-
de 90 dakika süre aldı. Fenerbahçe’de ise geride kalan 
27 hafta kaleyi 2 isim korudu. Sarı-lacivertlilerde Harun 
Tekin 16, Volkan Demirel 11 maçta süre aldı. Söz konusu 
müsabakalarda Harun 23 gol yerken, Volkan ise 11 gole 
engel olamadı. Bu sezon Muslera 10 maçta kalesini gole 
kapatırken, Harun 5, Volkan da 1 müsabakayı gol yeme-
den tamamladı.  n İHA 

‘Kasımpaşa maçını 
kazanmamız gerekir’

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hafta 
sonu oynayacakları Kasımpaşa maçını kayıpsız geçirip, 
sezon hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi. Lig-
de son 7 haftaya gelindiğini anımsatan Korkmaz, “Ka-
sımpaşa son haftalarda oyun ve skor anlamında formda 
olarak karşımıza gelecek. Bizim hedeflediğimiz puanı 
yakalamak için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekir. 
Evimizde taraftarımızın önünde bunu yapabilecek güçte-
yiz ve takım olarak hazırız.” dedi. Kasımpaşa maçının 
kendileri açısından önemli olduğuna değinen Korkmaz, 
“Ne olursa olsun bu maçı kaybetmememiz gerek. Ala-
cağımız her puan ve  galibiyet bu sezonun finaline bizi 
yaklaştıracak. Önümüzdeki maçı kayıpsız geçirip, hede-
fimize ulaşmak istiyoruz.” diye konuştu. Antalyaspor’un 
oynadığı maçlarda ikinci golü kalesinde görmesinin 
ardından farklı yenilgi aldığının hatırlatılması üzerine 
Korkmaz, şöyle konuştu: “Doğru işler yapıyoruz ama bir 
an önce gol bulma isteğiyle oyundan çabuk kopuyoruz. 
Oyuncularla da bunu konuştuk. Bunu yaşamasak maçın 
bitimine kadar oyuna ortak olacağız, en azından kaybet-
meden maçı bitirebileceğiz. Bu hafta inşallah olmaz. 
Sonrasında ligde altımızda olan takımlarla oynayacağız. 
Sonraki haftalarda bunu yaşamamız lazım.”.  n AA

Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyet peşinde
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular 

Murat Yıldırım ve Mustafa Akbaş, Spor Toto 
Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alan-
yaspor’u konuk edecekleri müsabakada ga-
libiyet hedeflediklerini söyledi. Sarı-siyahlı 
ekip hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisle-
ri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 
sürdürürken, futbolcular Murat Yıldırım ve 
Mustafa Akbaş, gazetecilere açıklamada bu-
lundu. Murat Yıldırım, geçen hafta Galatasa-
ray karşılaşmasında istedikleri oyunu sahaya 
yansıtamadıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ma-
çında Galatasaray karşısında iyi mücadele 
ederek, ikinci maç için avantaj elde ettiklerini 
aktaran Murat, “Önümüzdeki lig maçının ar-
dından Galatasaray’ı burada yenerek, finale 
çıkmamız lazım. Hem lig hem de kupa bizim 
için önemli. İki kulvarda da başarılı olmayı is-
tiyoruz. Şu an ligde 5. sıradayız, yerimizi ko-
rumak istiyoruz. Ligi üst sıralarda tamamla-

mak bizim için başarı olacak.” diye konuştu.
“KUPAYI MALATYA’YA 

GETİRECEĞİZ”
Sakatlığı dolayısıyla takımdan ayrı kalan 

Mustafa Akbaş ise bugün takımla antrenman 
yapmaya başladı. Mustafa, takım olarak ligi 
ve kupayı önemsediklerini dile getirerek, 
“Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu kupayı al-
mak. Bunun için de önümüzde iki maç kaldı. 
En iyi şekilde hazırlanarak kupayı Malatya’ya 
getireceğiz. Lig de kupa da bizim için önemli. 
Hem ligde hem de kupada kalan maçlarımızı 
almak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin “Sarı siyahlı takımın de-
fansında ligin ilk yarısına göre zafiyet olduğu-
nu düşünüyor musunuz?” sorusuna Mustafa 
Akbaş, “Sakatlıklar dolayısıyla o arka dörtlü 
antrenmanda bile hiç beraber çalışamadı. 
Beraber ne kadar çalışır, maça çıkarsak sa-
vunmanın da o kadar iyi olacağını düşünüyo-
rum.” yanıtını verdi.  n AA

Hedef 4’te 4 yapmak!
Spor Toto Süper Lig’de bugün saat 20.30’da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 

3 puanla ayrılarak yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda 
Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak 4’te 4 yapmayı hedefliyor

Avrupa Kupaları’na katılma yolunda 
üst basamakları zorlayan bordo-mavili-
ler sahadan galibiyetle ayrılması halinde 
de bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazan-
ma başarısı gösterecek. Trabzonspor, 
Bursaspor maçını kazanması halinde 
bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanma 
başarısı göstermiş olacak. Bordo-mavi-
liler son 3 maçta sırasıyla evinde Akhi-
sarspor’u 2-1, deplasmanda Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor’u 1-0, yine evinde 
Antalyaspor’u 4-1’le geçti. Karadeniz 
ekibi, Bursaspor maçını da kazanması 
durumunda bu sezonki seri galibiyet re-
korunu kıracak. 

DEPLASMANDA İKİNCİ 
GALİBİYETİNİ ALMAYA ÇALIŞACAK 
Tabzonspor, Bursaspor maçını ka-

zanarak bu sezon üst üste ikinci deplas-
man galibiyetini de almaya çalışacak. 
Ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 

13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 
4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 17 
puan toplamasına rağmen üst üste 6 
puan dış saha maçlarında çıkartamadı. 
En son geçen sezonun 31. haftasında An-
talyaspor’u 2-1, 33. haftasında da Bur-
saspor’u 3-1 yenerek rakip sahada art 
arda iki maç kazanan bordo-mavililer, 
BB Erzurumspor galibiyetinin ardından 
Bursaspor’u da yenmesi halinde bu se-
zon dış saha müsabakalarında peş peşe 
iki maç kazanmış olacak. 

KARAMAN, BURSASPOR’A KARŞI İLK 
GALİBİYETİNİ ALMAYA ÇALIŞACAK 
Bu sezon bordo-mavili takımın ba-

şında önemli işlere imza atan Teknik 
Direktör Ünal Karaman, Bursaspor kar-
şısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. 
Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oyna-
nan karşılaşma 1-1 biterken, Karaman 
daha önce çalıştırdığı Karabükspor, MKE 

Ankaragücü ve Konyaspor’un başında ra-
kibine karşısında galibiyet alamamıştı. 

BURSASPOR CEPHESİ
Bursaspor, bugün sahasında karşı-

laşacağı Trabzonspor maçında mutlak 
3 puan hedefliyor. Ayrıca yeşil-beyazlı 
takımın yeni Teknik Direktörü Mesut 
Bakkal ilk kez takımın başında sahaya 
çıkacak. 

Yeşil-beyazlılar, bugün Trab-
zonspor’u konuk edecek. Son 13 maçta 1 
kez kazanabilen ve 6 beraberlikle 9 puan 
toplayan Bursa ekibi, düşme hattının bir 
üst sırasında yer alıyor. Karadeniz tem-
silcisi ise son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 
beraberlik elde etti. Bursaspor alt sıra-
lardan kurtulmak isterken, Trabzonspor 
ise çıkışını sürdürmek istiyor. 

LİGDE 86. RANDEVU 
Bursaspor ile Trabzonspor bugün oy-

nayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 

86. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 
oynanan 85 karşılaşmada bordo-mavili-
ler 43 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 
yeşil-beyazlılar ise 12 mücadelede gü-
len taraf olmayı başardı. Trabzon 128 
gol atarken, Bursa is 68 kez fileleri ha-
valandırdı. 

MESUT BAKKAL İLK MAÇINA ÇIKIYOR 
Öte yandan Samet Aybaba ile geçen 

hafta yollarını ayrılmasının ardından 
takımın başına geçen Mesut Bakkal sa-
haya iniyor. Zorlu bir sıralamada takımın 
başına geçen Bakkal, iyi bir başlangıç 
hedefliyor. Bu karşılaşmadan alınacak 
3 puanla birlikte yeşil-beyazlılar da azda 
olsa nefes alma peşinde. Ayrıca Bur-
saspor taraftarlarının da maça ilgi gös-
termesi ve tribünlerin büyük bir kısmını 
doldurması bekleniyor.  
n İHA

Papis Cisse: Gol kralı olmak gibi bir hedefim yok
Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen ve 

gol krallığında zirvede yer alan Diagne’nin 
en yakın takipçisi olan Cisse, ”Açıkçası bu 
konuda bir hedefim veya hırsım söz ko-
nusu değil. Tamamen takımın başarısına 
odaklanmış durumdayım. Gol krallığı ko-
nusunda yukarıda olmaktansa, takımımın 
ligi yukarıda bitirmesi benim tercihimdir” 
dedi. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 
28. haftasında oynayacağı Evkur Yeni Ma-
latyaspor maçı hazırlıklarını Alanyaspor 
Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde bugün yap-
tığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör 
Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ant-
renmana, sakatlığı süren Cenk Ahmet Al-
kılıç dışında tüm oyuncular eksiksiz katıldı. 
İdmandan önce doğum günü olan Fernan-
des ve Welinton için kutlama yapıldı. Ar-
dından ısınma hareketleri ile antrenmana 
başlayan turuncu-yeşilli ekip, daha sonra 
5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 
Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümü-
nü ise çift kale maç yaparak tamamladı. 
Turuncu-yeşilli ekip çalışmalarına yarın 
yapacağı tek idmanla devam edecek. 

“SÜPER LİG’DE 
YÜKSEK MÜCADELE VAR” 

Süper Lig’in diğer liglere göre nasıl ol-
duğu sorulan Cisse, “Bu zor bir soru oldu 
aslında. Süper Lig elbette bir Premier Lig 
ya da bir Bundesliga değil fakat diğer lig-
lerle karşılaştırdığımız zaman bir hayli zor 
olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yüksek 
mücadele var, teknik var, taktik var. Dı-
şarıdan ilk düşündüklerinde Süper Lig çok 
iyi olarak algılanamayabilir. Belki birçok 
insan bunun farkında olmayabilir. Çünkü 
gerçekten zor bir lig ve mücadeleci bir lig” 
diye konuştu. 

“BAZI ARKADAŞLARIM BU KONUDA 
BENİMLE DALGA GEÇİYORLAR” 
Bir gazetecinin kaçırdığı penaltıları 

sorması üzerine yanıt veren Cisse, ”Bazı 
arkadaşlarım bu konuda benimle dalga 
geçiyor. ‘Zor golleri atıyorsun ama penaltı-
ları gole çeviremiyorsun’ diye. Açıkçası ilk 
defa başıma böyle bir şey geliyor. Çünkü 
gerek Fransa liginde gerek Almanya ligin-
de gerekse İngiltere’de penaltıları atıyor-
dum. Türkiye’de başıma geldi. İlk penaltı 

kaçırdığım maçtan önceki antrenmanda 
14’de 14 yapmıştım ama maça çıktığımız-
da bir türlü gole çevirememiştim. Bütün 
iş orada başlamıştı. Ama futbolda bu tür 
şeyler var. Umarım gelecekte bu tür şeyler 
yaşamam” ifadelerini kullandı. 

“TAMAMEN TAKIMIN BAŞARISINA 
ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM” 

Gol krallığında zirvede yer alan Diag-
ne’nin en yakın takipçisi olarak yönetilen 
soruları da cevap veren Cisse, şunları söy-
ledi: Açıkçası bu konuda bir hedefim veya 
hırsım söz konusu değil. Tamamen takı-
mın başarısına odaklanmış durumdayım. 
Gol krallığı konusunda yukarıda olmak-
tansa, takımımın ligi yukarıda bitirmesi 
benim tercihimdir. Bu yüzden, açıkçası 
bu konuda dediğim gibi hırsım yok ama 
takımımın ligi yukarıda bitirmesi, benim 
de gol krallığında yukarıda olmam tabii ki 
beni mutlu eder. Önümüzde zorlu bir Ma-
latyaspor maçı var. Kesinlikle zor bir maç 
olacak. Zor bir deplasman. İnşallah galibi-
yetle döneriz.”. 
n İHA



Özel sporculardan 
Ömer Ersöz’e ziyaret 

Okullararası Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda 
mücadele edecek olan özel sporcular, Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. 12-14 Nisan 2019 
tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan Okullararası 
Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil 
edecek Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu özel sporcuları 
ve antrenörleri şampiyonaya gitmeden önce Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ün konuğu oldu. Özel spor-
culara ve antrenörlerine Türkiye Şampiyonası’nda başarı 
dileklerinde bulunan İl Müdürü Ömer Ersöz, sporculardan 
madalya sözü aldı.  n SPOR SERVİSİ

Bilecikliler Hayır Derneği 
Remzi Ay’ı ziyaret etti 

Bilecikliler Hayır Cemiyeti Derneği Başkanı Ahmet 
Özçiğdem, Konya Amatör Spor Kulüpler Federasyonu’nu 
ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi ve Unormak firmasının kat-
kılarıyla gerçekleşen Unormak-Bilecik Futbol Turnuvası’na 
desteklerinden dolayı Bilecikliler Hayır Cemiyeti Derneği 
Başkanı Ahmet Özçiğdem ve dernek üyeleri Konya ASKF 
Başkanı Remzi Ay’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Özçiğ-
dem; Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Federasyon 
Başkanı Remzi Ay, Futbol İl Temsilcisi Tahir Taşyüz ve 
Eğitim Sekreteri İbrahim Karabacak’a teşekkürlerini ilete-
rek forma ve Bilecik Köyü kitabını hediye etti. Konya ASKF 
Başkanı Remzi Ay ise, gençleri sporla buluşturma adına 
asıl teşekkürü kendilerinin hak ettiğini belirterek çalışma-
larında kolaylıklar diledi..  n SPOR SERVİSİ

Meramlı sporcular 
Konya’yı gururlandırdı

Open Kick Boks Avrupa Kupası 4 – 7 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Binlerce 
sporcunun katıldığı turnuvada Meram Belediyesporlu kick boksçular elde ettikleri başarılar ile yine 
takdir topladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklama ile sporcuları tebrik etti

Türkiye adına Open Kick Boks Avrupa 
Kupasına katılan Meram Belediyespor-
lu sporcular, turnuvadan 5 madalya ile 
döndü. Yakaladıkları bu başarılar ile spor-
cuların, Konya’nın ve Meram’ın gururu 
olduklarının altını çizen Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Sağlıklı nesiller 
yetiştirebilmek ve sporun bir yaşam bi-
çimi haline getirilmesi için gençlerimizi 
teşvik etmeye, spora ve sporcuya destek 
vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. 
29 ülke, 361 kulüp ve 2500 sporcunun 
katıldığı turnuvadan madalyalarla dönen 
sporcular Konya’nın ve Meram’ın gururu 
oldu. Altın madalyaya uzanan isimlerden 
Sabriye Gür, bu başarısıyla Dünya Şam-
piyonası’nda da Türkiye’yi temsil etmeye 
hak kazandı.  

BAŞARILI SPORCULAR ŞU ŞEKİLDE;
Uluslararası turnuvada dereceye gi-

ren sporcuların isimleri ise şöyle: Sabriye 
Gür; Full Contact 70 Kilo Şampiyona 1.’si, 
N.Nisanur Demirok; Point Fighting 42 Kilo 
1.’si, Şeyma İyiel; Full Contact 70 Kilo 
2.’si, E.Abdullah; Point Fighting 37 Kilo 
3.’sü, Muzaffer Karabulut; Full Contact 51 
Kilo 3.’sü.

“SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK 
ADINA GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK 

ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 
04-07 Nisan tarihleri arasında Antal-

ya’da yapılan 4.Uluslararası Avrupa Ku-
pası’nda dereceye giren sporcuları tebrik 
eden Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi 
kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onla-
rı spora teşvik etmek, geleceğimiz adına 
atılmış en önemli adımlardan biri ola-
cağının bilincindeyiz. Türkiye, Konya ve 
Meram son 16 yılında bu anlayış çerçeve-
sinde çok önemli adımlar attı, çok büyük 
yatırımlar gerçekleştirdi. Geleceğimizi 
emanet edeceğimiz gençlerimizin, daha 
rahat, daha güzel ve daha sağlıklı ortam-

larda spor yapabilmeleri için Türkiye’nin 
dört bir yanında olduğu gibi Meram’ı-
mızda da tesisler yükselttik, yatırımları 
hayata geçirdik ve spor alt yapısında çok 
önemli hizmetler ortaya koyduk. İşte aldı-
ğımız bu ödüller, bu yatırımların meyve-
leri. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, spo-
run yaşam biçimi haline getirilmesi için 
çocuklarımızı teşvik etmemiz gerekiyor. 
Bugüne kadar süregelen spora ve sporcu 
gençlere verilen desteği bugünden son-
rada artırarak devam ettireceğiz. Bu şam-
piyona da alınan ve göğsümüzü kabartan 
bu başarılar vesilesi ile şahsım ve Meram 
adına madalya kazanan sporcularımızı, 
antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi 
tebrik ediyor, başarılarının artarak devam 
etmesini ümit ediyorum” şeklinde konuş-
tu. n SPOR SERVİSİ

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na sayılı günler kaldı
16 Nisan’da başlayacak 55’inci 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu, ilk yıllarındaki rotasına dönerek 
Marmara Denizi etrafında gerçekleş-
tirilecek. TUR’da her sene olduğu gibi 
2019’da da dünyanın en iyileri sahne 
alacak. Türkiye Bisiklet Federasyo-
nu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana 
geleneksel olarak düzenlediği ve bu 
sene üçüncü kez en üst yarış katego-
risi olan ‘UCI World Tour’ takviminde 
yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu 16-21 Nisan 2019 ta-
rihleri arasında ‘nostaljik’ bir rotada 
sporseverlerle buluşacak.

1963’te ‘Marmara Turu’ adıyla 
başlayan, 1965’te uluslararası nitelik 
kazanan ve sonraki sene ilk defa Cum-
hurbaşkanlığı makamı himayesinde 
gerçekleştirilen yarış, 55’inci yılında 
yine Marmara Denizi çevresinde, ilk 
rotasına benzer bir güzergâhta koşu-
lacak. Altısı World Tour takımı olmak 

üzere 17 takımdan 119 bisikletçi, ya-
rış boyunca iki defa kıta değiştirecek. 
İstanbul’dan yola çıkarak Tekirdağ 
üzerinden tarihi Gelibolu Yarımada-
sı’nda şehitlerimiz ve savaş kurban-
larına selam duracak yıldız sporcular, 
Avrupa’dan Asya’ya geçecek. Edre-
mit, Balıkesir ve Bursa’nın ardından 
‘Kraliçe Etap’ta geçilecek Kartepe 
tırmanışı büyük ihtimalle TUR’un 
kazananını belirleyecek. Sakarya ve 
Kocaeli üzerinden gerçekleştirilecek 
son etapta ise bisikletçiler Avrasya 
Tüneli’nden geçerek Sultanahmet 
Meydanı’nda finiş görecek.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE
World Tour kategorisindeki tek kı-

talararası bisiklet yarışı olan Cumhur-
başkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 
da dünya bisikletinin odak notası ola-
cak. TUR, 2008 yılından bugüne ol-
duğu gibi yine başta Eurosport olmak 
üzere 120’nin üzerinde ülkede, ulusal 

ve uluslararası prestijli kanallar ara-
cılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile 
dünya genelinde geniş bir erişim ağı-
na ulaşacak.

TUR’UN KUPASI ÇOK ÖZEL
Altı gün sürecek bu nefes kesen 

mücadeleyi zirvede tamamlayacak 
takım ve klasman lideri bisikletçiler, 
üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle be-
zeli özel bir kupanın sahibi olacak. 
Selçuklu Yıldızı, bütün olarak adaleti 
ve özgürlüğü temsil ediyor. Yıldızın 

her köşesi; merhamet, şefkat, sabır, 
doğruluk, sır tutmak, sadakat, cö-
mertlik ve şükür anlamlarını taşıyor. 
Kupanın formu için ise bir bisikletçi 
bacağının baldır ile bilek arasındaki 
bölümünden esinlenildi.

Genel klasman liderinin turkuaz 
mayoyu üzerinde taşıyacağı organi-
zasyonda en iyi tırmanışçıya kırmızı, 
en iyi sprintere yeşil, Türkiye güzellik-
leri primleri liderine ise beyaz mayo 
verilecek. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
DÜNYA BARIŞINA KATKI

Sporun birleştirici yönünün altını 
çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TUR’la ilgili açıklamasın-
da “Tarih boyunca barış ve dostlu-
ğun yayılmasına büyük hizmetlerde 
bulunan milletimiz, günümüzde 
hem atasporları ile olan köklü bağ-
larını korurken, hem de yeni tanıdığı 
spor dallarına büyük ilgi gösteriyor. 

Farklı kültür ve inançların bir arada 
yaşamaya imkan bulduğu ülkemiz 
birçok uluslararası spor faaliyet-
lerine ev sahipliği yaparak dünya 
barışına da katkı sunuyor. Tüm ka-
tılımcılara başarılar diliyor, organi-
zasyonda görev alan herkese teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NOSTALJİK BİR COŞKU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-

met Muharrem Kasapoğlu, Avrupa 
ve Asya’yı bağlayan Çanakkale’den 
dünyaya sevgi, hoşgörü ve barış 
mesajları iletileceğini söylerken, 
TUR’un ilk yıllarındaki rotasına dön-
mesi ile beraber nostaljik bir coşku 
içerisinde olduklarını vurgulayan 
TBF Başkanı Erol Küçükbakırcı ise 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
yoğun talepler sonucunda bu yılki 
organizasyonu farklı bir parkurda 
yapmaya karar verdiklerini dile ge-
tirirdi.  n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 30 18 7 5 67 40 27 61
2.TUZLASPOR 30 16 9 5 55 20 35 57
3.F. KARAGÜMRÜK 30 17 5 8 45 32 13 56
4.MANİSA B.Ş.B. 30 15 10 5 57 24 33 55
5.ŞANLIURFASPOR 30 14 9 7 40 29 11 51
6.ETİMESGUT BLD. 30 13 7 10 38 33 5 46
7.PENDİKSPOR 30 12 9 9 45 39 6 45
8.KIRKLARELİSPOR 30 11 7 12 41 35 6 40
9.ZONGULDAK 30 10 9 11 33 38 -5 39
10.KAHRAMANMARAŞ 30 10 7 13 32 40 -8 37
11.SİVAS BELEDİYE 30 10 7 13 37 49 -12 37
12.TARSUS İDMAN Y. 30 9 9 12 39 48 -9 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 30 8 12 10 35 50 -15 36
14.BANDIRMASPOR 30 8 7 15 40 51 -11 31
15.FETHİYESPOR 30 5 14 11 29 36 -7 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 30 5 13 12 40 54 -14 28
17.TOKATSPOR 30 5 11 14 25 39 -14 26
18.DARICA G. BİRLİĞİ 30 5 6 19 23 64 -41 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Bilardoda şampiyonlar belli oldu

2018-2019 öğretim yılı Okullararası 
Yıldızlar ve Gençler 8 Top Pool Bilardo İl 
Birinciliği, 08-10 Nisan tarihleri arasında 
yapıldı. Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından 
Masse Bilardo Salonu’nda düzenlenen 
Yıldızlar ve Gençler 8 Top Pool Bilardo 
İl Birinciliğinde 8 okuldan 28 sporcu 
mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve he-
yecanlı geçen müsabakalar sonucunda 
Yıldız Kızlarda 1. Esra Yakut 2.Rumeysa 

Çakal, 3.Hatice Doğan, Yıldız Erkeklerde 
1.İbrahim Uzun, 2.Serkan Çakal, 3.Ah-
met Liman ve Mustafa Koman, Genç 
Kızlarda 1.Eda Nur Özesen, Genç Erkek-
lerde 1.Furkan Çetin, 2.Furkan Hoyraz, 
3.Kemal Hoyraz ve Adem Aydoğdu oldu. 
Dereceye giren sporcuların madalya ve 
başarı belgelerini Türkiye Bilardo Fede-
rasyonu Konya İl Temsilcisi Erdoğan Avcı 
ile okul öğretmenleri ve antrenörler tak-
dim etti. n SPOR SERVİSİ

Hokeyde il şampiyonası tamamlandı

2018-2019 öğretim yılı Okullararası 
Gençler Hokey İl Şampiyonası oyna-
nan final müsabakaları ile sonuçlandı. 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sa-
raçoğlu Spor Tesisleri Hokey Sahası’n-
da oynanan karşılaşmalar sonucunda 
Genç Erkeklerde 1.Karatay Sadreddin 
Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 
2.Konya Spor Lisesi, 3.Mehmet Akif 

Ersoy Anadolu Lisesi, 3.Atatürk Anadol 
Lisesi, Genç Kızlarda 1.Konya Spor Li-
sesi, 2.Bozkırlılar Vakfı Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, 3.Mehmet Akif Ersoy Ana-
dolu Lisesi, 3.Atatürk Anadolu Lisesi 
oldu. Maçlar heyecan fırtınası şeklinde 
geçerken, başarılı sporcular büyük se-
vinç yaşadı.
n SPOR SERVİSİ



Süper Lig’de oynadığı son 8 kar-
şılaşmadan galibiyet alamayan Atiker 
Konyaspor’da yarın oynanacak olan 
Sivasspor maçının hazırlıkları devam 
ediyor. 

Son dönemde sakat oyuncuların 
çokluğundan tam kadro çalışma imka-
nı bulamayan Anadolu Kartalı’nda bu 
oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldür-
dü. Geçtiğimiz hafta sakatlıkları nede-
niyle oynayamayan Ömer Ali Şahiner, 
Ali Çamdalı ve Abdou Razack Traore 
takımlara çalışmalara başladı. Tam 
kadro çalışan Atiker Konyaspor’un 
Sivasspor maçına tam kadro çıkması 
bekleniyor. 

KONYASPOR TAKTİK ÇALIŞTI
Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasın-

da yarın DG Sivasspor’u konuk edecek 
Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde 
yaptığı antrenmanla günü değerlendir-
di. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde ger-
çekleşen antrenmanda Paolo Hurtado 
takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih 
Kırışka gözetiminde çalıştı. Çabukluk 
ve ısınma hareketleri ile başlayan ant-
renman 3 grupta oynanan 5’e 3 top ça-
lışması ile devam etti. Oyuncular şut ve 
gol çalışmasının ardından 3 takım halin-
de dönüşümlü olarak oynanan çift kale 
maçlar ile antrenmanı tamamladı.

SİVASSPOR KONYA’YA GELDİ
Demir Grup Sivasspor, deplas-

manda oynayacağı Atiker Konyaspor 
müsabakası öncesi Sivas’ta ki hazır-
lıklarını tamamlayarak dün karayolu 
ile Konya’ya geldi. Spor Toto Süper 
Ligi 28. hafta müsabakalarında ya-
rın 16.00’da deplasmanda A. Kon-
yaspor ile karşılaşacak Demir Grup 
Sivasspor, Sivas’ta sürdürdüğü çalış-
malarını tamamlayarak dün karayolu 
ile Konya’ya geldi. Kırmızı-beyazlı 
ekibin bugün Konya’da yapacağı ant-
renmanın ile hazırlıklarını tamamla-
yarak kampa girip maç saatini bekle-
yecek. 

TARAFTAR BUGÜN 
İDMANI ZİYARET EDECEK

Atiker Konyaspor’un, Sivasspor 
maçı öncesi yapacağı son idmanda 
taraftarlar takımını yalnız bırakmaya-
cak. Nalçacılılar Grubu, alınan kötü 
sonuçların ardından takımının yanında 
olduğunu gösterecek ve Konyaspor’un 
antrenmanını ziyaret ederek destek 
verecek. 15.00’te yapılacak olan ant-
renmandan sonra Konyasporlu futbol-
cular ile taraftarlar Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda biraraya 
gelecek. Yapılacak ziyaret için şehir 
merkezinden ücretsiz otobüsler kaldı-
rılacak.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 
28.hafta başlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasının açılış maçın-
da bugün Bursaspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Bu 
hafta zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol 
Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını oy-
nanacak.  Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında heye-
can bugün, yarın, 14 ve 15 Nisan’da oynanacak maç-
larla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bursaspor, 
Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu hafta şampiyonluk ya-
rışını yakından ilgilendiren müsabakalarda Beşiktaş 
ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray 
karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor’u konuk 
edecek. Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı 
şöyle: Bugün

20.30 Bursaspor – Trabzonspor. Yarın 16.00 
Çaykur Rizespor – Göztepe, 16.00 Atiker Konyaspor 
- Demir Grup Sivasspor, 19.00 Beşiktaş - Medipol 
Başakşehir. 14 Nisan Pazar 13.30 İstikbal Mobilya 
Kayserispor - MKE Ankaragücü, 16.00 Antalyaspor – 
Kasımpaşa, 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz 
Alanyaspor, 19.00 Fenerbahçe – Galatasaray. 15 Ni-
san Pazartesi 20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
– Akhisarspor.  n SPOR SERVİSİ

‘Son maça kadar 
mücadele edeceğiz’
Büyükşehir Be-

lediye Erzurumspor 
Teknik Direktörü 
Hamza Hamzaoğlu 
Akhisarspor maçın-
dan galibiyetle ay-
rılmak istediklerini 
ifade ederek müsa-
bakanın galibiyete 
en çok ihtiyacı olan 
iki takımın maçı 
olacağını söyledi. BB Erzurumspor Teknik 
Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüp tesis-
lerinde düzenlenen antrenman öncesinde 
soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig’in. 
28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü 
sahasında oynayacakları Akhisarspor 
maçını değerlendiren Hamzaoğlu, Akhi-
sarspor maçından galibiyetle ayrılmak 
istedikleri ifade ederek “Artık ligin son 
haftaları yaklaşıyor geçen hafta kötü bir 
mağlubiyet aldık. Trabzonspor maçında ki 
mücadelemizi yeniden deneyeceğiz. Tes-
lim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa 
ve hakem hatalarına rağmen asla teslim 
olmayacağız. Son ana kadar da bu mü-
cadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah bu hafta 
kesinlikle kazanmamız gereken bir maça 
çıkacağız. Her şeyimizi ortaya koyarak bu 
maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyoruz. 
Oyuncularımızda bizlerde bu doğrultuda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 
n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 27 18 7 2 43 13 30 61
2.GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55
3.BEŞİKTAŞ 27 14 8 5 58 36 22 50
4.TRABZONSPOR 27 13 7 7 49 37 12 46
5.Y. MALATYASPOR 27 10 7 10 37 36 1 37
6.KASIMPAŞA 27 11 4 12 46 49 -3 37
7.A. ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37
8.İ. M. KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36
9.ATİKER KONYASPOR 27 8 11 8 32 32 0 35
10.ANTALYASPOR 27 10 5 12 30 45 -15 35
11.Ç. RİZESPOR 27 8 10 9 39 40 -1 34
12.D. G. SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34
13.FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32
14.ANKARAGÜCÜ 27 9 5 13 28 42 -14 32
15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28
16.GÖZTEPE 27 8 3 16 26 35 -9 27
17.AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24
18.ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Kartal’da son rötuşlar

Konyaspor maçına Zorbay Küçük atandı

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, yarın kendi evinde Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın 
hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı takım bugün yapacağı son çalışmanın ardından kampa 
girecek. Kritik maç öncesi Anadolu Kartalı’nda sakat oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldürdü

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan 
maçlarda görev yapacak hakemler belli olurken, Fener-
bahçe- Galatasaray derbisini Ali Palabıyık’ın yöneteceği 
açıklandı. Beşiktaş - Başakşehir müsabakasında ise Cü-
neyt Çakır görev alacak. Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
Sivasspor ile kendi sahasında oynayacağı karşılaşmayı ise 
Zorbay Küçük yönetecek. Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta-
sında oynanacak olan maçlarda göre alacak hakemler bel-
li oldu. 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray 
arasında oynanacak olan dev derbiyi hakem Ali Palabıyık 
yönetecekken, Beşiktaş ile lider Başakşehir arasında oy-
nanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig’in 
28. haftasında oynanacak olan müsabakalarda hakem ata-
maları şöyle: Bugün 20.30 Bursaspor - Trabzonspor: Bülent 
Yıldırım. Yarın 16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Yaşar Ke-
mal Uğurlu, 16.00 Konyaspor - Sivasspor: Zorbay Küçük, 
19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Cüneyt Çakır. 14 Nisan Pazar 
13.30 Kayserispor - Ankaragücü: Halis Özkahya, 16.00 E. 
Y. Malatyaspor - Alanyaspor: Serkan Çınar, 16.00 Antal-
yaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen, 19.00 Fenerbahçe 
- Galatasaray: Ali Palabıyık. 15 Nisan Pazartesi 20.00 BB 
Erzurumspor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa.  n İHA

RPS
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