
Başkan Oflaz’a hayırlı olsun dediler10 milyonun üzerinde çilek fidesi
Çumra’da 31 Mart Mahalli İda-
reler seçiminde Cumhur İttifakın 
Adayı olarak  belediye baş-
kanlığını seçilen  Halit Oflaz’a 
hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. 
Bu kapsamda Konya’da ikamet 
eden Çumralı işadamı, yönetici 
ve esnaflardan oluşan heyet, 31 
Mart yerel seçimlerinde Çumra 
Belediye Başkanı olarak seçilen  
Halit Oflaz’a hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kırsal bölgelerde üretimi artır-
mak ve çiftçinin kalkınmasına 
katkı sağlamak amacıyla fide 
ve fidan desteğine aralıksız 
olarak devam ediyor. 2019 yılı 
desteklemeleri kapsamında 
Konya çiftçisine 75 bin fidan 
dağıtımını tamamlayan Büyük-
şehir, çiftçilere Nisan ve Mayıs 
aylarında 10 milyonun üzerinde 
çilek fidesi de dağıtacak. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

İlk Meclis toplantısını yaptılar
31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’nin ardından mazbatalarını 
alan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, yeni dönemin 
ilk Belediye Meclis Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. Toplantılarda 
yeni döneme ilişkin istişare-
ler yapılırken, yeni kurullar, 
komisyonlar ve üyelikler de 
belirlendi. n SAYFA 4’TE

03 Konya Lojistik 
Zirvesi gerçekleştirildi 05 Yetimlerin de 

dikili bir ağacı var 12 Gazeteci Örnek
dualarla uğurlandı

VERİMLİ KULLAN,
ÇOK YÖNLÜ KAZAN

AKKO, 71 ÜLKEYE 
İHRACAT YAPIYOR

ÇALIŞMA HEDEFİMİZ
VERİMLİLİK ÜZERİNE

Enerji verimliliği masaya yatırıldı

Fuarda kendilerini tanıtıyorlar 

Anadolu Kesici Takımlar fuarda

Yapılarda Enerji Verimliliği 
Derneği (VERİMDER) Ana-
dolu Buluşmaları kapsamın-
da Konya’da enerji verimli-
liği ve tasarrufu konusunda 
bilinmeyenleri masaya 
yatırıldı. Verimlilik ve ta-
sarruf konusunda önemli 
uyarılarda bulunuldu.

Konya’da ilk kez düzenlenen MAKTEK Konya 
Fuarı’nda stant açan AkkoMakine’nin Dış Ticaret 
Müdürü Mustafa Karakuş, firma olarak 71 ülke-
ye ihracat yaptıklarını, fuarla kendilerini tanıtarak, 
daha geniş bir yelpazeye ulaşmak istediklerini dile 
getirdi.

Anadolu Kesici Takımlar MAKTEK Konya Fuarın-
da ziyaretçileri ile buluşuyor. Genel Müdür Atilla 
Sinacı, “Kesici takımlar ve mühendislik alanında 
çalışmalar yapmaktayız. Temel çalışma hedefimiz 
temel verimlilik üzerine. Firma olarak mühendislik 
hizmetine önem vermekteyiz” dedi.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

NEÜ kampüsü 
ağaçlanacak

32 bin 654 
hastaya ulaştılar

80 şüpheliden 
13’ü yakalandı

NEÜ’nün bu yıl 6.’sını düzenle-
diği Geleneksel Ağaçlandırma 
Bayramı’nda yüzlerce fidan 
toprakla buluşturuldu. Rektör 
Prof. Dr. Cem Zorlu, hedefle-
rinin 4 yılda kampüsün tama-
mını ağaçlandırmak olduğunu 
söyledi. n HABERİ SAYFA 3’TE

2018 yılında Mobil Sağlık Hiz-
meti sunan ekiplerin 352 köye 
ziyaret gerçekleştirdiklerinin al-
tını çizen Prof. Dr. Koç, yapılan 
bu ziyaretler sonucunda 32 bin 
654 hastaya ulaşıldığını ifade 
etti. n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya merkezli 29 ilde FETÖ/
PDY’ye yönelik soruşturma 
kapsamında örgütün TSK’de-
ki mensuplarına “mahrem 
imamlık” yaptıkları iddiasıyla 
haklarında yakalama kararı 
çıkarılan 80 şüpheliden 13’ü 
daha gözaltına alındı.
 n HABERİ SAYFA 6’DA
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Fuar, sektöre omuz verecek
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayici 
ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen Konya 
MAKTEK Fuarı başladı. MAKTEK Konya Fuarı, 4 gün boyunca 
çok sayıda alım heyetinin yanı sıra 40 ülkeden katılımcıyı 
ağırlayacak.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, 20 ülkeden 176 firmanın katıldığı fuarla Konya’da takım 
tezgahları sektörünün üretimine ve ihracatına destek olmak 
istediklerini; fuarın Konya’da her 2 yılda bir yapılacağını ifade 
etti. n HABERİ SAYFA 13’TE

Riskli dönemdeyiz!
2019 yılında artarda 

gelen obrukların ciddi bir 
riski ortaya koyduğunu 
belirten Prof. Dr. Tahir 
Nalbantçılar, “Hassas 

ölçümler yapılarak 
ve obrukların nerede 

oluştuğu araştırılması 
lazım” dedi

CİDDİ KARARLARIN 
VERİLMESİ LAZIM

Konya Teknik Üniversitesi Uygulamalı 
Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Tahir Nalbantçılar, son dönemde artan 
obruklarla ilgili dikkat çeken açıkla-
malarda bulundu. Obrukların sıkı takip 
edilmesi gerektiğini belirten Nalbant-
çılar, “Bu konuda çok ciddi kararların 
verilmesi lazım. Bu konu ile ilgili ku-
rumlar el birliği ile çalışmalar yapması 
gerekiyor” dedi.

SİU TÜKETİMİNDE
DİKKATLİ OLMALIYIZ

Konya Ovası’nda su kullanım noktasın-
da dikkatli davranmak gerektiğinin de 
altını çizen Nalbantçılar, “Burası yağış 
noktasında Türkiye’nin en az yağış alan 
bir bölgesi. Diğer bölgelerde yağışlar-
la elde ettiğimiz suyu, bizim bu böl-
gede aynı oranda aynı miktarda elde 
edemiyoruz. Su tüketimi noktasında 
çok dikkatli davranmamız gerekiyor” 
ifadelerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 2’DE Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar

Ahmet Pekyatırmacı Mustafa Kavuş Hasan Kılca
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Büyükşehir’den çiftçiye fidan ve fide desteği
Konya Büyükşehir Belediye-

si, kırsal bölgelerde üretimi ar-
tırmak ve çiftçinin kalkınmasına 
katkı sağlamak amacıyla fide ve 
fidan desteğine aralıksız olarak 
devam ediyor. 2019 yılı des-
teklemeleri kapsamında Konya 
çiftçisine 75 bin fidan dağıtımını 
tamamlayan Büyükşehir, çiftçi-
lere Nisan ve Mayıs aylarında 10 
milyonun üzerinde çilek fidesi de 
dağıtacak.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin çiftçiye ve üreticiye yöne-
lik fide ve fidan desteği sürüyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 2014 
yılından itibaren uygulamaya 
başlanan Yeni Büyükşehir Yasası 
ile birlikte özellikle kırsal bölge-
lerde üretimi artırmak ve çiftçi-
nin kalkınmasına katkı sağlamak 

maksadıyla önemli yatırımların 
yanı sıra fide ve fidan desteği-
ne de büyük önem verdiklerini 

söyledi. Bu kapsamda, önceden 
alınan başvurular üzerine 2019 
desteklemeleri kapsamında Kon-

ya genelindeki 237 mahalleye 
yaklaşık 

75 bin adet fidan dağıtımı 
gerçekleştirildiğini ifade eden 
Başkan Altay, dağıtılan fidan-
lar arasında; asma, elma, kiraz, 
vişne, ahududu ve böğürtlen 
gibi çeşitlerin olduğunu belirt-
ti. Başkan Altay, Konya çiftçisi-
ne Nisan ve Mayıs aylarında 10 
milyon 400 bin adet çilek fidesi 
dağıtacaklarını ifade etti. Ayrıca, 
Akşehir Cezaevi’ne ve Selçuk 
Üniversitesi Çumra Meslek Yük-
sekokulu’na çeşitli miktarlarda 
elma, kiraz ve vişne fidanı veril-
diğini de kaydeden Başkan Al-
tay, Büyükşehir Belediyesi olarak 
çiftçiye ve üreticiye desteklerinin 
her zaman süreceğini sözlerine 
ekledi.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, “Konya yerleşim alanının bulunduğu alana gelmek üzere.  Bu konuda çok ciddi  kararların verilmesi lazım. Bu konu 
ile ilgili kurumlar el birliği ile çalışmalar yapması gerekiyor.  Hassas ölçümler yapılarak ve obrukların nerede oluştuğu araştırılması lazım” dedi 

‘Obruklar yakın takip edilmeli’

Konya ve çevresi sahip olduğu 
jeolojik yapı, yeraltı suları ve tekto-
nizmanın etkisiyle eskiden beri ob-
ruk oluşumlarına sahne olmuştur. 
Obruklar, oluşum dönemlerine 
göre eski ve güncel oluşumlu ob-
ruklar olarak sınıflandırabilir. Son 
dönemde Konya Havzası’ndaki 
obruk sayısında artış kaydedilmiş-
tir. Obruk sayısının artmasında; 
sahada kurak ve yarı kurak iklim 
koşullarının yaşanmasının yanı 
sıra beşeri faktörlerin etkileri de 
görülmektedir. Obruk oluşumları 
geçmişten beri insan faaliyetlerini 
olumlu ve olumsuz yönde etkile-
mektedir. Son yıllarda obruk olu-
şumlarının artması, özellikle yayla-
cılık faaliyetlerini ve tarım yapılan 
alanları olumsuz yönde etkilemeye 
başlamıştır. Uzmanlar bu nedenle 
obruk oluşan alanların jeolojik-je-
ofizik etütlere dayalı risk haritası 
oluşturulmasını, obruk oluşum sa-
haları sürekli izlenmesini ve  obruk 
oluşumu  önceden haber edilmesi 
gerektiğine dikkat çekiyor.

‘EN AZ YAĞIŞ ALAN BÖLGEDEYİZ’
Konya ovası ile birlikte kapalı 

bir havza içerisinde yer aldığına 
dikkat çeken Konya Teknik Üni-
versitesi Uygulamalı Jeoloji Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir 
Nalbantçılar, “Konya ovası ile bir-
likte kapalı bir havza içerisinde yer 
almaktadır. Burada Karaman ve 
diğer il ve ilçelerle birlikte adeta 
hapsolmuş bir coğrafyada kendine 
özgü ekosistem ve jeoloji özellik-
lere sahip bir coğrafyada bulun-
makta. Bunun Konya’nın ülkemi-
zin tahıl ambarı olması açısından 
faydalı tarafı var. Diğer taratanda 
ekosistem içerisinde jeolojik sis-
tem içerisinde çok dikkatli hareket 
edilmesi ve birisi yaptığı bir işle-
mi, diğeri tarafından fark edilebilir 
olacağı için kapalı alan içerisinde 
herkesin çok dikkatli ve temkin-
li hareket etmesi bir durumdur. 
Konya Meram’dan su çekildiği za-
man Çumra’nın da etkileneceğini, 
Çumra’da bunan bir vatandaşın 
su çekmesi ile birlikte Konya’nın 
etkilenebileceğini bir jeolik orta-
mın olduğunu bilmemiz gereki-
yor. Dolayısıyla birbirimizi bu sis-
tem içerisinde rahatsız etmeyecek 

olumsuz neticelere yol açmayacak 
şekilde bir planla hareket etmemiz 
gerekiyor. İç Anadolu nadide böl-
gesinin bazı özelliklerinde gözü-
müzün önüne alınması lazım. Bu-
rası yağış noktasında Türkiye’nin 
en az yağış alan bir bölgesi.  Diğer 
bölgelerde yağışlarla elde ettiği-
miz suyu, bizim bu bölgede aynı 
oranda aynı miktarda elde edemi-
yoruz. Buda dışarıdan bir su kay-
nağımız ile takviyemiz olmama-
sından kaynaklı olarak bizim gelen 
ile giden dev bütçede hareket et-
memiz gereken sorumluluğumuz 
var. Buda daha ihtimamlı şekilde 
hareket etmemizi öneriyor” ifade-
lerini kullandı.

‘SU TÜKETİMİ 
NOKTASINDA ÇOK DİKKATLİ 
DAVRANMAMIZ GEREKİYOR’
Su tüketimi noktasında dikkatli 

olunması gerektiğine dikkat çeken 
Nalbantçılar, “Tüm Türkiye’nin 
yıllık yağış miktarı 574 mm iken, 
diğer coğrafik alanlarda Karadeniz, 
Ege Bölgesi, hatta Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerin hepsi 
550 ve üzerinde iken. İç Anadolu 
Bölgesi Konya’nın da içinde bu-
lunduğu bölge 400 mm düzeyde. 
İç Anadolu’nun Konya kısmına 
baktığımıza zamanda bu rakam 
320’lerde. Neredeyse Türkiye or-

talamasına yarısına yakın oranda 
yağış alan bölgede yer alıyoruz. 
Buda bizlerin karşısında zaman 
içerisinde ciddi problemlerin oluş-
masına neden olmakta. Başta böl-
gede yüzeysel su kaynaklarımız, 
göletlerimiz, barajlarımızın suları 
yeterince dolmuyor. Diğer bölge-
lere göre. Dolduğu takdirde bizim 

de harcamamız gerekiyor. Yeni 
yapılan KOP projesi ile bu sıkıntı 
bir nebze olsun asılmış durumda.
Ancak oradan gelecek ek kaynak-
ların  başta Konya’nın içme suyuna 
önemli katkılar sağladı. Cumhur-
başkanımızın Başbakanlık döne-
minde  Jeoloji Mühendisleri Odası 
olarak kendilerine bir rapor takdim 

etmiştik.  Bu suyun Konya içme 
suyuna önemli katkısı olduğunu 
arz etmiştik. Çok şükür şehrimizin 
diğer yetkililerin ve Cumhurbaş-
kanımızın hassasiyetleri ile bugün 
gelinen nokta şehrimiz için umut 
ışığı oldu. Bu artı değeri bizlerin 
çok iyi şekilde değerlendirmemiz 
gerekiyor. Su tüketimi noktasında 
çok dikkatli davranmamız gereki-
yor” dedi.

‘ÇİFÇİLERİMİZİN TAMAMI
 MODERN ALETLER ULAŞMALI’
Çiftçilerimiz modern teknikler 

ile tam donanımlı hale getirilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Nalbant-
çılar, “Çiftçilerimiz modern tek-
nikler ile tam donanımlı hale ge-
tirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili 
birçok kredi ve destek sağlanılıyor. 
Ama bu duruma tüm çiftçi kesim-
lerin ulaşamadığı anlaşılıyor. Tüm 
çiftçi sisteminde bu sistemin oluş-
madığı gözüküyor.  Yetkililerin bu 
konuda pilot uygulamalarını bölge 
bölge  yaymaları gerekiyor. Bunu 
kamu kuruluşları ve özel sektör 
işbirliği ile bunu İç Anadolu’nun 
en hassas kalbi olan Konya ovasına 
yayması gerekiyor.  Bunu yaydı-
ğı takdirde de topyekun kontrollü 
bir su tüketimi söz konusu olacak.  
Bu kontrollü tüketimin neticesinde 
suyumuz en az şekilde kullanılmış 

olacak. Bununla birlikte Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile tarımla ilgili 
olan yetkililerin, kurumların da z 
su tüketen ürünlere yönelik ham-
leleri olması gerekiyor. Bunlarla 
ilgili çiftçilerimiz ve  toplumumuz 
bilinçlenmiş durumda. Bu konuda 
hiçbir eksik yok.  Bundan sonra da 
bilgilendirmeler devam edecektir. 
Bundan sonra Konya Ovasında  su 
tüketimi fazla olan ürünlerin ye-
rine, az su tüketen bitki türlerine 
destek verilmeli ve çiftçilerin suyu 
az kullanılması konusunda bilinç-
lendirilmeli. Tarım  ve Orman Ba-
kanlığının bölgesel bazlı, su bazlı 
destekler vermesi gerekiyor. Su bu 
coğrafya için oldukça önemli” ifa-
delerini kullandı.

‘KARAPINAR’DA YAŞANAN 
SORUN KONYA KAPALI 
HAVZASI İLE EŞDEĞER’

Karapınar’da, yeraltı sularının 
çekilip, toprağın göçmesiyle mey-
dana gelen obruklar, tehdit oluş-
turuyor. Karapınar’da yaşanan 
sorun Konya Kapalı Havzası ile 
eşdeğer olduğuna da dikkat çeken 
Nalbantçılar, “Bir tarafta beslenen 
su miktarı ile tüketilen su miktarı 
birbiri ile orantı olmaz ise eksiye 
düşer. Eksiye düşmek demek su 
seviyesinin yer altı seviyesinde 
düşmesi demektir. Yer altı seviye-
sinin düşmesi demek obruk olu-
şacak jeolojik ortamlarda obruk-
ların sayısı artması demek. Yılda 
bir iki tane obruk olurken, 2019 
yılında obrukların art arta gelme-
sinin sebebi bu işin riskli manaya 
geldiğini göstermektedir. Konya 
yerleşim alanının bulunduğu ala-
na gelmek üzere.  Bu konuda çok 
ciddi kararların verilmesi lazım. 
Bu konu ile ilgili kurumlar el bir-
liği ile çalışmalar yapması gere-
kiyor.  Hassas ölçümler yapılarak 
ve obrukların nerede oluştuğu 
araştırılması lazım. Günlük olarak  
obrukların riskli olarak takip edil-
mesi lazım. Yeri geldiğinde obruk 
gelmeden önce obruk hakkında 
obruğun olacağı ile ilgili bilgi ve-
rilmesi lazım. Obruk oluşumunu 
kontrol etmek zor ama, obruk ile 
oluşacak can ve mal kayıpları ön-
lenebilir” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar
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Çumralı işadamlarından Başkan Oflaz’a ziyaret
Çumra’da 31 Mart Mahalli İda-

reler seçiminde Cumhur İttifakın 
Adayı olarak  belediye başkanlığını 
seçilen  Halit Oflaz’a hayırlı olsun 
ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda 
Konya’da ikamet eden Çumralı 
işadamı, yönetici ve esnaflardan 
oluşan heyet, 31 Mart yerel seçim-
lerinde Çumra Belediye Başkanı 
olarak seçilen  Halit Oflaz’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. Ziya-
rete; Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar, 
Demirciler Petrol Sahibi Orhan 
Demirci, Aydın Çavuş Dinlenme 
Tesisleri sahibi Hidayet Onur, Öz-
taşlar Yedek Parça sahibi Salih 
Öztaş, Şen Demir sahibi Mustafa 
Şen, Selçuklu Düğün Malzemeleri 
sahibi Sadettin Kutlu,  Lalebahçe 
Muhtarı Mehmet Avcı, TARKOP 
Başkanı Seyit Mehmet Dağ, Boz-
kır Üçpınar Eski Belediye Başkanı 

Ziya Kuz, Kamsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Durmuş Ergün, Ayaslıer 
İnşaat sahibi Muzaffer Ayaslıer, 
Gürbüzler İnşaat sahibi Abdurrah-
man Gürbüz ve Ünüvar Tohumcu-
luk sahibi Mehmet Ünüvar katıldı.   
İşadamları heyeti  adına konuşan 

Tevfik Dündar, Başkan Oflaz’a yeni 
görevinde başarılar diledi. Dün-
dar, Konya’da birçok Çumralının 
yaşadığını hatırlatarak, “Çumra, 
Konya için önemli bir ilçe. Bizlerde 
Konya’da Çumra adına güzel işler 
yapıyoruz. İşadamları ve sanayi-

ciler olarak Çumra’nın ekonomik 
anlamda kalkınması için elimizden 
gelen tüm desteği vermeye hazı-
rız. Çumra’mız Konya için oldukça 
önemli. Çumralı hemşerilerimizin 
desteği ile Çumra Belediye Başkanı 
olarak seçilmenizden dolayı sizlere 

tebrik eder, Yeni görevinizde ba-
şarılar diliyoruz” dedi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Çumra Belediye Başkanı  Halit Of-
laz da , “Çumra’nın kalkınması  ve 
gelişmesi için işadamlarımız, sana-
yicilerimiz ve hemşerilerimiz ile el 

birliği ile yöneteceğiz.  Cumhurbaş-
kanımız ve AK Parti Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 
Mart Gönül Belediyeciliği doğrultu-
sunda çalışmalarımız gerçekleştire-
ceğiz” dedi.
n MEVLÜT EGİN

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Lojistik Bilgi Toplu-
luğu tarafından Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde Konya Lojistik Zirvesi 
düzenlendi. Düzenlenen progra-
ma Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Diken, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Lojistik Bilgi Topluluğu 
Kurucu Başkanı Tolga Özdemir ile 
çok sayıda işadamı ve öğrenci ka-
tıldı. Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Lojistik Bilgi Toplulu-
ğu Kurucu Başkanı Tolga Özdemir, 
“ Bu etkinliğimizde bizleri yalnız 
bırakmayan değerli hocalarıma ve 
katılımcılara ve sponsorlarımıza te-
şekkür ediyorum. Bu etkinliğimizi 
13 günde planladık ve son bir haf-
ta’da katılımcılarımıza bilgi verdik. 
Bizler bir amaç uğruna bu üniver-
siteye geldik ve 4 senemizi doldur-
duk. Arkamızda ve yanımızda her 
daim duran hocalarımıza teşekkür 
ediyoruz. Hocalarımızın desteği ve 
bilgi birikimleri ile buralara geldik. 
İnşallah buradan mezun olduktan 

sonra da daha iyi yerlere geleceği-
mizi inanıyorum” ifadelerini kul-
landı.
‘ÜLKE OLARAK DIŞ TİCARET FAZLASI 

VERMEMİZ GEREKİYOR’
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

(NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakülte-
si Dekanı Prof.Dr. Ahmet Diken de 
öğrencilere tavsiyelere bulunarak, 
“  Ülke olarak genç nüfusumuz 
var. İşsizlik var ülkemizde. Bunun 
çaresi üretimdir. Bizim ülkemizin 
döviz problemi var. Bizlerin mut-
laka mutlaka dış ticaret fazlasını 
vermemiz gerekiyor. Bunun çaresi 

ihracattır yani üretimdir. Bir ülke-
de üretim var ise, büyümek istiyor 
ise, gelişmek istiyorsa o ülke üretim 
yapmak zorunda , ihracat yapmak 
zorunda. Yani Lojistiğin gelişmesi 
zorunda.  Lojistik Bilgi Topluluğu 
Kurucu Başkanı Tolga Özdemir ve 
çalışma arkadaşlarına göstermiş 
oldukları gayret ve çalışmalardan 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
Gençlere de tavsiyelerde bulunan 
Diken gençlere kendilerini geliştir-
me ve ingilizc eğitim il ilgili önemli 
uyarılarda bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Kadın gücü içermeyen
sanayi eksik kalmıştır’

Dünyada traktör üreten ilk ka-
dın unvanını taşıyan Erkunt Trak-
tör Kurucusu Zeynep Erkunt Ar-
mağan, Fortune Dergisi tarafından 
gerçekleştirilen araştırmada bu yıl 
da “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Ka-
dını” arasında yer aldı.

Erkunt Armağan, şirketinin 
büyüklüğü ve global ekonomide-
ki önemi, kurumun performansı, 
yönetimin kariyer çizgisinde nasıl 
ilerlediği ve sosyo kültürel kalkın-
maya etkileri gibi önemli kriterleri 
aşarak Fortune listesine girerek 
büyük bir başarıya imza attı.

Amerika’da düzenlenen, 
“Dünyada Şirketini En Hızlı Büyü-
ten 50 Kadın CEO” araştırmasın-
da da 3’üncü kez listeye giren tek 
Türk sanayici unvanına sahip Zey-
nep Erkunt Armağan, son yıllarda 
kadın platformlarında cinsiyet eşit-
liği için gerçekleştirdiği çalışmala-
rını kendi şirketinden başlatarak 
sektöre yayıyor; üniversite öğren-
cileriyle de sık sık bir araya gelerek 
iş hayatındaki tecrübelerini pay-
laşıyor. Ayrıca, genç girişimciler 
için de cesaret veren görüşleri yeni 
kuşaklar tarafından yakından takip 
ediliyor.

‘KADIN İŞGÜCÜ ARTMALI’
37 yıllık sanayi yolculuğunda 

makine ve otomotiv sektörünün 
gelişmesi için çalıştığını ifade eden 
Zeynep Erkunt Armağan, şunla-
rı söyledi: “Ülkemizdeki kadın ve 
erkek nüfusu neredeyse eşitken, 
iş hayatındaki görüntünün erkek 

nüfus ağırlıklı olması mı, yoksa 
makine sektörü gibi tüm üretim 
dallarının kalbi olan bir sektörde 
toplam nüfusun ancak % 10’unun 
kadın olması mı daha düşündürü-
cü bilemiyorum. Bu verileri çok iyi 
analiz etmeliyiz. Başka bir deyişle 
toplumun en iyi yarısını içermeyen 
iş hayatı ne kadar hızlı ilerleyebilir 
iyi düşünmek ve ülkenin gelişimi 
için kadınları hızla iş hayatına da-
hil etmek gerekli.  Kadınlarımızın 
son derece akıllı olduğunu, anali-
tik düşünebildiğini, çıktıkları yolda 
sabırla, sebatla muhakkak başarıya 
ulaşabildiklerini 37 yıldır görüyo-
rum ve örnek teşkil etmeye çalışı-
yorum.”

‘BAŞARIYI AİLEME VE ÇALIŞMA 
AŞKIMA BORÇLUYUM’

Yıllardır kalkınmanın anahta-
rının sanayiden geçtiğini söyledi-
ğini ve bunun gereklerini yerine 
getirmeye çalıştığına dikkat çeken 
Erkunt Armağan, “Bu gerekliliğin 
içine kadın istihdamı da dahil. Bir 
kadın olarak makine sektöründe 
ulaşabildiğim tüm başarıyı ailem-
den aldığım güce ve sektör ayırt 
etmeden hissettiğim çalışma aş-
kına olduğu kadar, zaman zaman 
sektörde kendimi yalnız hissetme-
me rağmen geri adım atmadan 
çabalamama borçlu olduğumu da 
biliyorum. Sanayici kadınların hızla 
çoğalmasını ve ülkemizin nüfus da-
ğılımının iş hayatına da yansıması-
nı diliyorum” ifadesini kullandı.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’nün bu yıl 6.’sını düzenlediği Geleneksel Ağaçlandırma Bayramı’nda yüzlerce fidan toprakla buluşturul-
du. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, hedeflerinin 4 yılda kampüsün tamamını ağaçlandırmak olduğunu söyledi 

‘4 yıl içinde kampüsün 
tamamı ağaçlanacak’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Köyceğiz Yerleşkesinde Kon-
ya Orman Bölge Müdürlüğü ile or-
taklaşa düzenlenen “VI. Geleneksel 
Ağaçlandırma Bayramı”nda yüzler-
ce fidan toprakla buluştu. Öğrencilik 
yıllarında Selçuk Üniversitesi Kam-
püsünün ağaçlandırma faaliyetleri-
ne katıldığını aktararak öğrencilere 
seslenen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Bugün Selçuk Üniversitesi 
yeşil bir kampüse sahipse bu, o gün 
fidan diken öğrenciler sayesindedir. 
Sizin bugün verdiğiniz emekler de 
böylece gelecek için faydalı olacak. 
Orman Bölge Müdürlüğümüzün 
desteğiyle yapılan protokol çerçe-
vesinde inşallah 4 yıl içeresinde 
kampüsümüzün tamamı ağaçlandı-
rılacak. Gelecek nesiller üniversite-
mize geldiklerinde yeşil bir kampüs-
te okuyacaklar. Bu konuda kesinlikle 
kararlıyız” ifadelerini kullandı. 

‘HER ÖĞRENCİMİZ BİR FİDANIN 
BAKIMINI ÜSTLENECEK’

Üniversiteye kayıt yaptıran her 

öğrenciye bakımını üstleneceği bir 
fidan verilmesi konusunda çalış-
ma yürüttüklerini açıklayan Rektör 
Zorlu, “Üniversiteye kayıt yaptıran 
öğrenciler öğrenim hayatı boyunca 
kendilerine verilen fidanların bakı-
mını üstlenecek ve mezun olduğun-
da da görevi yeni gelen öğrencilere 
devredecek. Böylece her öğrencimi-

zin kendi adına bakımını üstlendiği 
bir ağacı olacak. Sizin dikeceğiniz bir 
fidan yarın buranın orman olmasını 
sağlayacak. Sizler de bir fidansınız 
ve geleceği şekillendireceksiniz. Bu-
nun gibi sizlerin dikeceği her fidan 
da geleceğin ormanlarını şekillendi-
recek” şeklinde konuştu. 
‘AMACIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 

ÜLKEMİZİN YÜZDE 30’UNU 
ORMANLIK ALAN HALİNE GETİRMEK’

Konya Orman Bölge Müdürü İs-
mail Poyraz ise, orman varlığını ar-
tıran ender ülkelerden olduğumuzu 
belirterek, “2003 yılında Türkiye yü-
zölçümünün yüzde 27,4’ü orman-
larla kaplıyken şuan bu oran yüzde 
28,6’ya ulaşmış durumda. Amacı-
mız önümüzdeki yıllarda ülkemizin 
yüzde 30’unu ormanlık alan haline 
getirmek. Ormanlarımızı her türlü 
tehlikeye karşı korumak, ormanlık 
alanları artırmak ve bakımlarını ak-
satmadan yapmak ana gayemiz ol-
malıdır. Her yıl 8 ila 10 milyon fidanı 
Konya’da toprakla buluşturuyoruz. 
Bugün burada ise bin adet sedir ve 
karaçam fidanını toprakla buluştur-
muş olacağız” dedi. 

Konuşmaların ardından öğren-
ciler ve protokol üyeleri yüzlerce 
fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik 
Konya’nın geleneksel pilav ikramıy-
la sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Lojistik Zirvesi gerçekleştirildi

Tolga Özdemir Prof. Dr. Ahmet Diken

Prof. Dr. Cem Zorlu
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Karatay Belediye Meclisi, yeni döneme başladı
Karatay Belediyesi Meclis Üye-

lerinin mazbatalarını almalarının 
ardından yeni dönemin ilk meclis 
toplantısı gerçekleştirildi. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Meclis Üyeleri ile birlikte yoğun 
bir seçim süreci yaşadıklarını be-
lirterek; cadde-cadde, sokak-sokak 
sürdürdükleri seçim gezilerinde 
vatandaşlarla hemhal oldukları-
nı söyledi. Başkan Kılca, gerçek-
leştirilen çalışmaların Türkiye’de 
Konya’nın, Konya’da Karatay’ın en 
yüksek oy oranına sahip olmasında 
büyük katkısı olduğunu vurguladı. 
Bu desteğin büyük bir sorumluluk 
da getirdiğini belirten Başkan Kılca; 
büyük gayret ve tevazu içerisinde 
hep birlikte çalışacaklarını söyledi. 
Başkan Kılca, Meclis Üyelerine her 
konuda istişare içerisinde olacak-
larını belirtti. Başkan Kılca, 15 yıl 

boyunca AK Parti Belediyeciliğinin 
Karatay’a büyük hizmetler gerçek-
leştirdiğini vurgulayarak; Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye ve 

önceki dönem Meclis Üyelerine 
teşekkür etti. AK Parti Belediyeci-
liğinin farkını göstermeye devam 
edeceklerini belirten Başkan Kılca 

“2023 vizyonuna uygun bir şekilde 
Karatay’ı hep birlikte yöneteceğiz” 
dedi. Mazbataların alınmasının 
ardından Karatay Belediyesi’nde 

yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı 
gerçekleştirildi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, meclis top-
lantısının hayırlara vesile olmasını 

diledi. Başkan Kılca, çok yüksek 
bir oy oranı ile göreve geldiklerini 
ve halkın teveccühü karşısında so-
rumluluklarının büyük olduğunu 
dile getirdi. Karatay’a ve Konya’ya 
hizmet etmek için çalışacaklarını 
belirten Başkan Kılca, Meclis Üye-
lerine başarılar diledi.
‘İKİ YENİ MÜDÜRLÜK İHDAS EDİLDİ’

Gerçekleşen meclis toplantısın-
da 1. ve 2. Meclis Başkan vekilleri, 
Başkanlık Divanı, Belediye Encü-
meni ve İhtisas Komisyonları oy-
lama ile belirlendi. Meclis toplantı-
sında Muhtarlarla koordinasyonun 
daha iyi sağlanabilmesi için Muh-
tarlık İşleri Müdürlüğü ve Konya’da 
tarımsal üretimin en yoğun olduğu 
ilçelerden olan Karatay’da büyük 
bir ihtiyaca cevap verecek Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü ihdas edildi.
n HABER MERKEZİ

‘Modern Meram’ı 
birlikte dizayn edeceğiz’

31 Mart Yerel Seçimlerinin ar-
dından yeniden şekillenen Meram 
Belediyesi Meclisi ilk toplantısını 
Mustafa Kavuş’un başkanlığın-
da gerçekleştirdi. Belediye Meclis 
Salonunda gerçekleşen toplantıda 
mazbata töreni ve grup toplan-
tısı yapıldı, komisyonlarda görev 
alacak isimler belirlendi. Toplantı 
öncesinde her meclis üyesini ayrı 
ayrı tebrik eden Başkan Mustafa 
Kavuş, ilk toplantıya katılan AK 
Parti Meram ilçe Başkanı Mustafa 
Dolular ile birlikte Meclis üyelerine 
mazbatalarını takdim etti. 

‘ÇÖZÜM ODAKLI VE ŞEFFAF BİR 
ANLAYIŞLA HAREKET EDECEĞİZ’

Daha sonra geçilen meclis 
toplantısında açılış konuşmasını 
yapan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, yerel seçim so-
nuçlarının Türkiye’ye, Konya’ya 
ve Meram’a hayırlar getirmesi te-
mennisinde bulundu. Yeni meclis 
üyelerine de çalışmalarında başa-
rılar dileyen Başkan Kavuş, birlik, 
beraberlik, uyum, huzur ve ahenk 
içinde bir çalışma dönemi geçiril-
mesini diledi. Bu meclisin rekor 
bir oyla göreve geldiğini hatırlatan 
Başkan Kavuş sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bu oy oranı sırtımızdaki 
yükü artırıyor. Meram için çok 
daha fazla çalışmamızı gerektiri-
yor. Durmadan dinlenmeden vakit 

kaybetmeden çalışmamız lazım. 
Bugünden sonra, vatandaşımızın 
sorunlarına çözüm odaklı yakla-
şarak, şeffaf bir anlayış ile hareket 
edeceğiz. Varolan sorunları birer 
birer çözecek, bundan sonrası için-
de geleceğin modern Meram’ının 
temellerini atacak şekilde çalışma-
larımızı sürdüreceğiz” 

YENİ KURULLAR, 
KOMİSYONLAR VE ÜYELİKLER 

OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ
Açılış konuşmasının ardından 

seçimlere geçildi. Başkan Vekilleri, 
Encümen Üyeleri ve Katip Üyele-
rinin seçimi ile başlayan süreçte 
daha sonra ihtisas komisyonlarının 
belirlenmesi ve üyeliklerinin seçil-
mesine geçildi. İmar ve Plan Bütçe 
Komisyonunun yanısıra Engelsiz 
Şehir, Kadın ve Aile Komisyonu, 
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komis-
yonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, 
Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Ko-
misyonu’nun kurulmasına karar 
verildi ve bu komisyonlar için de 
üyeliklerin seçimleri gerçekleştiril-
di. Konya Belediyeler Birliği ve Ta-
rihi Kentler Birliği Meclis üyelikle-
rinin seçimlerinin ardından meclis 
gündemine geçildi. 

Meram Belediyesi ilk Meclis 
Moplantısı, günün anısına çektiri-
len hatıra fotoğrafı ile son buldu.  
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlı-
ğında gerçekleştirdi. Toplantıda meclis çatısı altında görev yapacak komisyonlar için üye seçimleri de yapıldı

Yeni dönemin ilk 
meclisi toplandı
Selçuklu Belediyesi yeni döne-

min ilk meclis toplantısı Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı başkanlığında gerçekleştirildi. 
Meclis toplantısında belediyenin 
farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca 
görev alacak yeni meclis üyeleri de 
oylama ile belirlendi. Başkan Yar-
dımcıları ve birim müdürlerinin de 
yer aldığı meclis toplantısı İstiklal 
Marşı ve tüm şehitler için okunan 
Fatiha ile başladı. 

Meclis üyelerinin kendilerini 
tanıttıkları ilk meclis toplantısının 
katip üyeliklerini en genç meclis 
üyeleri olan Ak Parti Meclis Üyesi 
İbrahim Okur, Muhammed Erdem 
ve Abdullah Ergin yaptı. Meclis baş-
kan vekilliği ve divan katip üye seçi-
miyle devam eden toplantıda Tahir 
Özer ve Ali Ziya Yalçınkaya, Meclis 
1. ve 2. Başkan vekilliğine seçildi. 
Toplantıda belediye encümeni, imar 
komisyonu, plan bütçe komisyonu, 
eğitim sağlık ve çevre komisyonu 
üyeliklerinin yanı sıra Anadolu Me-
deniyetleri Belediyeler Birliği, Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği, Konya 
Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler 
Birliği’nin asil ve yedek üyeleri de 
seçildi. 

Yeni dönemin ilk meclis top-
lantısında meclis üyelerine hitap 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,Selçuklu’da 
yeni dönemde önemli  hizmetlerin 
gerçeklemesi dileğinde bulundu. 
Başkan Pekyatırmacı, “Belediye 
çalışmalarının önemli bir bölümü 
meclis çalışmalarından oluşuyor. 
Birçok arkadaşımız yeni seçildi. Bir 
kısım arkadaşımızda ikinci dönem 
için meclis üyeliği yapıyorlar. Bu dö-
nem Ak Parti’den, Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden ve İyi Parti’den arka-
daşlarımız mecliste yer aldılar. Yeni 
dönemin bütün meclis üyelerimize, 
Selçuklu ilçemize, belediyemize ve 
tüm hemşehrilerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Önemli olan Selçuk-
lu’ya hayırlı hizmetler yapabilmek. 
Bu manada meclis çalışmalarının 
birlik ve beraberlik içinde başarılı 
çalışmaların gerçekleştirilmesini te-
menni ediyorum.” dedi. 

‘SELÇUKLUMUZ İÇİN
 ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BAŞARILI 

HİZMETLERE İMZA ATACAĞIZ’
Selçuklu’da önceki dönem hiz-

metlerine dikkat çeken ve başarılı 
çalışmaların gerçekleştirildiğini ifa-
de eden Başkan Pekyatırmacı, “Yeni 
dönemde de öncelikli ihtiyaçların 
dikkate alındığı ve yediden yetmişe 
her yaştan bireyin faydalandığı sos-
yal, kültürel ve fiziki hizmetlerin ye-
rine getirilmesi için büyük gayretle 
çalışacağız. Selçuklu ilçemiz çok bü-
yük bir ilçe olarak öne çıkmaktadır. 
Bugün 650 bin nüfusuyla ülkemiz-
de 50 ilden daha büyük bir ilçedir. 
İlçemizin kuruluşundan itibaren çok 
değerli hizmetler yerine getirildi. 
Her yıl hem nüfus oranımız artıyor, 
hem de hizmet alanımız genişliyor. 
2014 yılından bu yana yeni Büyük-
şehir Yasası ile ilçemizin mücavir 
alanlarında yer alan dış mahallelerle 

birlikte mahalle sayımız 72 oldu. Bu 
72 mahallemize hizmet edebilmek 
için büyük bir gayretle çalışıyoruz, 
gece gündüz demeden koşturmaya 
devam ediyoruz” dedi.

‘HİZMET ÜRETEBİLMEK 
İÇİN HERHANGİ BİR ENGEL 

BULUNMAMAKTADIR’
Belediye hizmetlerinin bir bay-

rak yarışı olduğunu vurgulayan 
Başkan Pekyatırmacı, “Bu yarışta 
önceki dönemlerde görev alan ve 
hem ilçemize hem Konyamıza çok 
değerli katkılar sunan değerli bele-
diye başkanlarımıza değerli meclis 
üyelerimize, belediyemizde çalışmış 
olan personellerimize bu zamana 
kadar yapmış oldukları hizmetler-
den dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Bugün Selçuklu örnek gösterilen bir 
ilçe haline gelmiştir. Hem ülkemiz-
de, hem de şehrimizde pek çok alan-
da ve pek çok konuda örneklik teşkil 
eden  işler yapıldı. Yapılan hizmetler 
ve üretilen işlerle sadece ilçemize 
değil, Konyamıza değer katan gü-
zel eserleri de ortaya koymuş olduk. 
Selçuklu Kongre Merkezi, Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 
Sille ve Sille Baraj Parkı gibi eserler 
ilçe standartlarının çok üzerinde il 
ve bölge ölçeğinde yapılmış olan çok 
değerli yatırım ve hizmetlerdir. Bu-
nunla birlikte mahallelerimiz için de 
çok önemli hizmetler yapıldı. Bugün 
Milli Eğitim alanında ortaya konulan 
SEDEP projesi, son üç yıl boyunca 

Milli Eğitimin müfredatına girmiş 
ve bütün ülkemize örnek olmuş bir 
projedir. Yedi yıldır da bu projeyi ba-
şarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bun-
larla beraber Selçuklu Belediyespor 
Kulübü bugün 30 bin üyesiyle hem 
yaz spor okulları hem de uzun dö-
nem spor okulları ile Türkiye’nin en 
büyük en dinamik amatör spor ku-
lüplerinden bir tanesi olma özelliğini 
taşıyor. Ayrıca gençlerimize, öğren-
cilerimize istedikleri branşta en iyi 
şekilde spor yapma imkanı sağlayan 
bir yapıdadır. Bu anlamda yüzlerce 
hizmet yapıldı. Fakat daha yapılabi-
lecek birçok hizmet var. Bu mecli-
simizin 2024 yılına çok önemli hiz-
metlere imkan sağlayacağına, çok 
önemli kararlar alacağına, ilçemize 
ve ilimize değer katacak yatırımlara 
imza atacaklarını düşünüyorum. Bu 
doğrultuda yine hep birlikte gayret 
ederek yolumuza devam edeceğiz. 
Önümüzde iş üretebilmek için her-
hangi bir engel bulunmamaktadır. 
Burada yer alan 45 meclis üyemiz 
hemşehrilerimize faydalı olacak 
çalışmaları yapabilmek için hazır 
durumdalar. Bütün meclis üyeleri-
mizin samimiyetle ve gayretle ha-
reket edeceklerine olan inancımız 
tam. Önümüzdeki dönemin hayırlı 
hizmetlere vesile olmasını temenni 
ediyorum” dedi. 

2019-2024 yılları arasında Sel-
çuklu’ya hizmet verecek olan be-
lediye meclisi 45 üyeden oluşuyor. 
Cumhur ittifakından 43 meclis üye-
sinin bulunduğu mecliste İyi Par-
ti’de 2 üye ile temsil ediliyor.
n HABER MERKEZİ
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Karaman Belediyesi’nde devir-teslim töreni 
AK Parti’li Ertuğrul Çalış-

kan’dan Karaman Belediye Baş-
kanlığı görevini devralan MHP’li 
Savaş Kalaycı, Karaman’a hizmet 
için gece gündüz çalışacaklarını 
söyledi. 

Öğleden sonra İlçe Seçim Ku-
rulundan mazbatasını alan MHP’li 
Savaş Kalaycı, belediyeyi de dev-
raldı. MHP İl Başkanlığı önünde 
toplanan partililer belediye kadar 
mehter eşliğinde yürüdü. Belediye 
binasının girişinde yapılan duanın 
ardından devir-teslim için makam 
katına çıkan Savaş Kalaycı’yı kapıda 
eski Belediye Başkanı Ertuğrul Ça-
lışkan karşıladı. Çalışkan ile Kalay-
cı, alkışlar arasında makama geçti. 
Burada Çalışkan, şehrin mührünü 
Kalaycı’ya teslim etti. 

Karşılıklı verilen hediyelerin 
ardından konuşan Ertuğrul Ça-

lışkan, başta Savaş Kalaycı olmak 
üzere Milliyetçi Hareket Partisi 
ve ülkücü camiasına hayırlı olsun 
diyerek, “Savaş başkanım da bu 
şehri, bugünkü olduğu yerden çok 
daha güzel noktalara taşıyacak-
tır. Birlik beraberlik içerisinde en 
güzel taşıyacağına canı gönülden 
inanıyorum. Çıktığınız bu yolda, bu 

davada ve hizmet kervanında birlik 
ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
bozmasın. Rabbim utandırmasın. 
Hayırlı mübarek olsun” dedi. 

Savaş Kalaycı da “Buradan baş-
kanımıza çok teşekkür ediyoruz. 
Ertuğrul başkanımıza gittiği görev 
yerinde de Karaman’ımızı unutma-
yacağından eminiz. Kendisinin de 

söylediği gibi bizlere sonsuz destek 
olacağından da hiç şüphemiz yok. 
Karamanımızı daha iyi yerlere ulaş-
tırmak için gece gündüz çalışaca-
ğız” diye konuştu. 

Yapılan konuşmalardan sonra 
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 
aşağıya kadar inerek Ertuğrul Ça-
lışkan’ı, uğurladı. n İHA

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği Ilgın Temsilciliği 500 fidanı top-
rakla buluşturdu. Konya İnsan Hak 
ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım 
Derneği Ilgın Temsilciliği’nin prog-
ramı kapsamında yetim çocuklar 
ve vatandaşlar fidan dikti. İHH Il-
gın Temsilcisi Abdullah Yağcı Ilgın 
ilçesi Çavuşcugölü yolundaki Yetim 
Hatıra Ormanı alanında düzenlenen 
etkinlikte yetimlerin keyifli saatler 
geçirdiğini söyledi. Yetimlere doğa 

sevgisi aşılamak ve insanlığa fay-
dalı işler yapma şuuru kazandırmak 
için toplandıklarını aktaran Yağcı, 
“Yetim çocuklarımız gönüllüler ve 
öğrenciler burada. Kalabalık bir aile 
olarak 500 fidanı dualarla toprakla 
buluşturduk. Bu yıl 2’incisi yaptığı-
mız bu programı, doğanın yenilen-
mesi için burada yetim yavruları-
mızla gerçekleştiriyoruz. İnsanların 
yeşille bezenmiş bir doğada yaşa-
ması için bu fidan dikimi etkinliği 

önemli.” diye konuştu.
Yağcı, yetimlerin kendilerini fi-

dan gibi hayal ettiğini belirterek, 
şunları kaydetti: “Nasıl bir fidan bü-
yüyüp ağaç olunca insanlığa hizmet 
veriyorsa bu yetimlerimiz de en gü-
zel şekilde yetişip insanlığın hayrına 
olan işleri yapacaklardır. İnşallah ye-
timlerimiz onlara verdiğimiz emek-
lerle büyüyecekler. Bu işler birer eği-
timdir. Fidan dikmek bu eğitimin bir 
parçasıdır. Bu yavrularımız da doğa 

sevgisi kazanıyor. İnsana hizmet 
etme, faydalı ve hayırlı işlerle uğ-
raşma alışkanlığı kazanacaklar. Bu 
yavrularımız, sokak çocuğu olmaya-
cak. Ülkesine, ailesine ve çevresine 
hayırlı faydalı bireyler olarak yetişe-
cek.” Programa, Kaymakam Yunus 
Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı 
Yalçın Ertaş, Ilgın Tügva Temsilcisi 
Ramazan Yağcı ile vatandaşlar ka-
tıldı. 
n AA

Beyşehir’de kanallarda 
bahar temizliği başladı

Çiftçilere ceviz ve 
badem fidanı dağıtıldı

Beyşehir ilçesinde, halk arasın-
da Çarşamba kanalı olarak bilinen 
Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kana-
lında Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan temizlik çalışması yapıldı. Bey-
şehir Belediyesi’nden yapılan yazılı 
açıklamada, Beyşehir Gölü’nden 
Konya Ovası’na su taşıyan kanal-
da, regülatör kapaklarının kapalı 
olması dolayısıyla alana gelişigüzel 
olarak atılan atık ve çöplerin gö-
rüntü kirliliği oluşturması üzerine 
harekete geçen Beyşehir Beledi-
yesi Park ve Bahçeler ile Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma 

başlattığı belirtildi. Açıklamada, 
kanala iş makinelerinin indirildiği, 
görevliler tarafından ise kanal bo-
yunun tertemiz bir hale getirilmesi 
için uzun süre devam eden mesai 
yaptığı, kanaldan toplanan çöplerin 
kamyonla çöp toplama merkezine 
taşındığı kaydedildi. Beyşehir’de 
bahar temizliği kapsamında, ben-
zer çalışmanın Yeni Mahalle, Ter-
miye Çayı’nda da gerçekleştirildiği 
belirtildi. Kanalın iş makinelerinin 
de seferberliği ile görsel kirlilikten 
kurtarıldığı kaydedildi.
n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük ilçesinde 6 çiftçiye 
965 adet ceviz ve badem fidanı da-
ğıtıldı. Göksu Taşeli Havzası Kal-
kınma Projesi (GTHKP) çalışması 
çerçevesinde çiftçilere ceviz ve ba-
dem fidanları dağıtıldı. Konuyla il-
gili Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Mevlüt Semerci yaptığı 
açıklamada, “Proje kapsamında 
teraslanmış alanların tarıma ka-
zandırılması için ceviz ve badem 
fidanları dağıtıldı. İlçemizde iklim 

şartlarına uygun ceviz ve badem 
yetiştiriciliği ilk defa yapılacak olup 
ilçemiz ve üreticilerimize hayırlı ve 
bereketli olmasını diliyorum. Ta-
rım geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da önemli olacaktır. Projeler 
gerçekleştikçe badem ve ceviz üre-
timinde önemli bir yere sahip ola-
caktır. Dağıtımı yapılan fidanların 
İlçemiz çiftçilerimize hayırlı olsun.” 
dedi.
n AA

Mazbatasını alan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’de bir 5 yıl daha hizmet etme yetkisinin halk tarafından 
kendisine verildiğini belirterek, seçimden önce vadettikleri projeleri yerine getirmek için çalışacaklarını söyledi

‘Projelerimizin hepsi
tek tek gerçekleşecek’

Akşehir Belediye Başkanlığına 
tekrar seçilen Salih Akkaya mazba-
tasını İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. 
Mazbata töreni için AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Cum-
hur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri 
ve Partililerle birlikte Adliye Bina-
sına gelen Belediye Başkanı Salih 
Akkaya mazbatasını Ağır Ceza Reisi 
Mustafa Başar ve İlçe Seçim Müdü-
rü Aziz Orak’tan aldı. 

Burada kısa bir konuşma yapan 
Başkan Akkaya, “Bir 5 yıl Akşehiri-
mize hizmet etmiştik. Akşehir hal-
kımız bir 5 yıl daha hizmet etmek 
için bize fırsat verdi. Belediye meclis 
üyesi arkadaşlarımla beraber Cum-
hur İttifakı ekibi olarak AK Parti ve 
Milliyetçi Hareket Partisi ilçe baş-
kanlarının da desteğiyle Akşehirimi-
ze bu önümüzdeki 5 yıllık dönemde 
inşallah güzel hizmetler yapacağız. 
Projelerimizi paylaşmıştık inşallah 
onları bir bir gerçekleştireceğiz. Ak-
şehirli hemşehrilerimizin bize olan 
güvenini boşa çıkarmayacağız” diye 
konuştu. 

Başkan Akkaya’nın konuşması-
nın ardından Cumhur İttifakı Bele-
diye Meclis Üyeleri de mazbatalarını 
aldı. Mazbata töreninin ardından 
Belediye Binasına geçiş yapan Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı 
belediye girişinde belediye birim 
müdürleri ve belediye personeli çi-
çeklerle karşıladı. 

Belediye girişinde bir açıklama 
yapan MHP İlçe Başkanı Salih Akça 
“31 Mart 2019 Mahalli idareler se-
çiminde Adalet ve Kalkınma Partisi 
ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin Ak-
şehir teşkilatlarının yoğun gayretleri 
sonucunda Cumhur İttifakı Adayı-
mız Salih Akkaya beyefendi bugün 
itibariyle mazbatasını almıştır. Ken-
disine hayırlı ve uğurlu olmasını di-

liyorum. Bundan sonraki süreçte de 
tüm seçmenlerimizin ve bizlerin 81 
projenin yapılacağı noktasında her 
hangi bir tereddüdümüz bulunma-

maktadır” diye konuştu. 
AK Parti İlçe Başkanı Abdurrah-

man Çardakoğlu da, “Mevcut Bele-
diye Başkanımız Salih Akkaya Bey 

yeniden aday gösterildi ve halkımı-
zın teveccühü ile seçildi. Çalışma-
larımıza hız kesmeden yine devam 
edeceğiz” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya da yaptığı konuşmada, 
yoğun seçim döneminin ardından 
bugün tekrar göreve başladıklarının 
altını çizerek, “Az önce mazbatamızı 
aldık. 

Kolları sıvadık, inşallah Akşe-
hir’imizin hak ettiği daha da güzel 
yatırımları Akşehir’le buluşturmak 
üzere yola çıkıyoruz. Allah yolumu-
zu açık eylesin, yardımcımız olsun 
inşallah” diye konuştu. 

Başkan Akkaya seçim çalışma-
ları sırasında kendilerine destek ve-
renlere de teşekkür etti. Konuşma-
ların ardından yapılan dua sonrası 
makamına çıkan Başkan Akkaya 
tekbirler eşliğinde makam koltuğu-
na oturarak tebrikleri kabul etti.
n İHA

Yetimlerin de dikili bir ağacı var
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Doğuştan görme engelli olan 
ve biyonik göz ameliyatıyla göre-
bileceğini öğrenen Ahmet Özkan 
(22), 300 bin lirayı bulan ameliyat 
için imkanı olmadığını söyledi. Ha-
yırseverlerin desteğini beklediğini 
ifade eden Özkan, ‘’En büyük ha-
yalim sevdiğim kızın yüzünü göre-
bilmek. İş insanlarından, spor cami-
asından, hayırseverlerden yardım 
bekliyorum” dedi.

Görme engelli Ahmet Özkan, 
yapılan tetkiklerde biyonik gözle 
görebileceğini öğrendi ancak bu se-
vinci SGK’nın biyonik göz maliyeti-
ni karşılamadığını öğrenince yarım 
kaldı. Lise mezunu olan Özkan, sa-
nayide kaynak ustası olarak çalışan 
babası 300 bin lira ameliyat parasını 
karşılayamayınca hayırseverlerden 
destek istedi. Daha önce ameliyat ol-
duğunu ancak görme yeteneğini ka-
zanamadığını söyleyen Ahmet Öz-
kan, ‘’Sadece gözümdeki katarakt 
alındı. Bana hastanede biyonik göz 

ameliyatı olursam gözümün açıla-
cağını söylediler. Biyonik göz ame-
liyatının Türkiye’de yaygınlaşmaya 
başladığını öğrendim. Bu ameliyatın 
gerçekleşmesi için de 300 bin lira 
gerekiyor. Bu ameliyatı devlet karşı-
lamıyor. Ben de umudumu hayırse-
verlerde arıyorum. Artık sesimi kim 
duyarsa yardım bekliyorum” diye 
konuştu. 
‘SEVDİĞİM KIZI GÖRMEK İSTİYORUM’

Bir kız arkadaşı olduğunu ve ev-
lilik planları yaptığını anlatan Ahmet 
Özkan, sevdiği kızın yüzünü görmeyi 
çok istediğini belirterek, ‘’İnsanların 
yüzlerini, uzun veya kısa olduklarını, 
seslerinden şekillendirmeye çalışı-
yorum. Eğer biyonik göz ameliyatı 
olursam görebileceğim. Gözüm açı-
lırsa, çocukluk arkadaşım, sevdiğim 
kızı görmek istiyorum. En büyük 
hayalim onun yüzünü görebilmek.  
İş insanlarından, spor camiasından, 
hayırseverlerden yardım istiyorum” 
dedi. n DHA

Ayran yüklü minibüs 
devrildi, şoförü yaralandı

Aksaray’da kontrolden çıkan 
ayran yüklü minibüsün devrilmesi 
sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 
16.00 sıralarında Yavuz Sultan 
Selim Mahallesi Organize Sanayi 
Bölgesi yolunda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Organize Sa-
nayi Bölgesi’nden şehir merkezi is-
tikametine seyreden Muhammed 
T. idaresindeki 68 ED 837 plakalı 
minibüs, yağmurdan kayganlaşan 
zeminde sürücüsünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi. Ters dönen 
minibüste bulunan sürücü Mu-
hammed T. yaralandı. Diğer sü-
rücülerin haber vermesi üzerine 
olay yerine 112 Acil Yardım ekip-
leri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk 
müdahale olay yerinde yapıldıktan 
sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Konya merkezli 29 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün TSK’deki mensuplarına “mahrem 
imamlık” yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 80 şüpheliden 13’ü daha gözaltına alındı

Gözaltına alınanların 
sayısı 29’a yükseldi

Konya merkezli 29 ilde, Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma kapsamında 
örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) yerleştirdiği askeri persone-
le “mahrem imamlık” yaptıkları 
iddiasıyla haklarında gözaltı kararı 
çıkarılan 80 zanlıdan 13’ü daha ya-
kalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturma kapsa-
mında daha önce gözaltına alınan 
örgüt mensubu askeri personel 
ve bu personele “mahrem imam-
lık” yaptığı tespit edilen kişilerin 
verdiği ifadeler doğrultusunda be-
lirlenen 80 şüpheliden 13’ü daha 
gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların 
sayısı 29’a yükseldi. Adreslerinde 
bulunamayan 51 şüphelinin yaka-
lanmasına yönelik çalışmalar de-
vam ediyor. Konya merkezli 29 ilde 

dün, FETÖ/PDY’ye yönelik soruş-
turma kapsamında örgütün Türk 
Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleş-
tirdiği askeri personele “mahrem 

imamlık” yaptıkları iddiasıyla 80 
şüpheli hakkında yakalama kararı 
çıkarılmıştı. Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Şubesi ekiplerince dü-
zenlenen operasyon kapsamında 
şüphelilerden 16’sı gözaltına alın-
mıştı. n AA

Biyonik göz takılırsa görebilecek

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Yaralı bulunan şahin
koruma altına alındı

Tarla sulamaya giden 
adamın cenazesi bulundu 

Konya’da bir kişi ta-
rafından yaralı vaziyette 
bulunan şahin koruma 
altına alındı. Edinilen bil-
giye göre, Kadınhanı ilçesi 
Kolukısa Mahallesinde bir 
vatandaş tarafından arazi-
de kanadından yaralı hal-
de bulunan şahin, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. 
Bölge Müdürlüğü ekipleri-
ne teslim edildi. Milli park-
lar görevlileri, yaralı şahini 
tedavisi yaptırılmak üzere 
Karatay Hayvanat Bahçe-
si Veteriner Hekimliğine 
götürüldü. Yaralı şahinin 
tedavisinin ardından yeni-
den doğal yaşam alanına 
salınacağı bildirildi. 
n İHA

Çeltik ilçesinde gece tarla su-
lamak için evinden çıkan bir kişi, 
sabah tarlada ölü olarak bulundu. 
Olay, Çeltik ilçesine bağlı Gökpı-
nar Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, mahallede 
yaşayan Ali Fuat Ağca (53), gece 
saatlerinde evinden çıkarak tarla 
sulamak üzere motosikletle arazi-
ye gitti. 

Sabah saatlerinde tarlaya gi-
den bir vatandaş ise Ağca’yı mo-
tosikletinin yanında hareketsiz va-
ziyette buldu. Olayın bildirilmesi 
üzerine sağlık ve jandarma ekip-
leri yönlendirildi. Sağlık görevli-
leri şahsın hayatını kaybettiğini 
belirlerken, jandarma ekipleri gü-
venlik şeridi çekip inceleme yaptı. 
Ölümün şüpheli olarak değerlen-
dirilmesinin ardından Ali Fuat 

Ağca’nın cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Çeltik Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Yapılan otop-

side Ağca’nın kalp krizi geçirerek 
hayatını kaybettiği belirlendi.
n İHA
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Teşekkür

Belleğimizdeki yeri asla yok olmayacak eşsiz değerimiz, eşimiz, 
annemiz, kayınvalidemiz, anneannemiz, babaannemiz ve 

kardeşimiz, sevgili Hanımefendi, canımız; 

Münevver UÇLUSOY’un 
Cenazesine bizzat katılarak, çiçekler sunarak, mesaj çekerek, telefon 

ederek, yerinde ve evinde ziyaret ederek, naklinde ve defninde hizmet 
vererek, acılarımızı paylaşan bizi teselli eden, yüreğimize su serpen, hısım 
akrabaya, dost ve hemşehrilerimize, gelse de gelmese de tüm halkımıza, 

yarım sayfa yayını ile bu acımızı hemşehrilerimize duyuran ve ailemize baş 
sağlığı dileyen Yenigün Gazetesi sahibine, muhabirine, yazarına çizerine, 

sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi saygılarımızla sunarız. 
Eşi: Av. Şaban Uçlusoy, Çocukları: İbrahim, Suzan, Ferhat, 

Damadı: Av. İbrahim Cumhur Kırlı, Gelini: Gökçen, 
Torunları: Hasan Kırlı, Semih Kırlı, Sümeyye Kırlı, Ecem, Atakan, 

Oğuzhan. Kardeşleri: Hüseyin Erdur ve Meral Turgut.

Özel öğrencilerin özel annelerine destek

35 yıllık köklü geçmişi ve Tür-
kiye’de 7 il, 11 kampüste sürdür-
düğü eğitim faaliyetleri ile eğitim-
de mihenk taşı olan Nesibe Aydın 
Eğitim Kurumları’nın öğrencileri, 
Konya Okulları öncülüğünde dü-
zenlendiği konser ve resim sergisi 
ile Kadın Hakları Sosyal Sorumlu-
luk Projesi’ne imza attılar. İki yıla 
yakın bir sürede hazırlanan ve tüm 
geliri, özel eğitim merkezlerinde 
eğitim gören engelli çocukların 
annelerine meslek edindirmek için 
harcanacak olan görkemli geceye, 
1300 davetli katıldı.

Nesibe Aydın öğrencilerinin 
kadın temalı yaptıkları birbirinden 
güzel 80 adet yağlı boya tablo ser-
gisiyle başlayan, 250 kişilik dev 
bir kadro tarafından hazırlanan 
gecenin açılış konuşmasını yapan 
Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, 
Eğitimci ve Yazar Nesibe Aydın; 
“Bir kadın olarak, 35 yıl önce çıktı-
ğım bu yolculukta, Türkiye’nin dört 
bir yanına eğitim ışığı saçan okul-
larımızda, binlerce kız çocuğuna 
eğitim vermenin ve başarılarımla 
onlara rol model olmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. Kadınlarımızın 
yaşadığı sorunlara dikkat çekmek 
ve engelli çocuklarımızın annele-
rinin meslek edinmesi için muhte-
şem bir program hazırlayan Nesibe 
Aydın Ankara, Konya, Antalya, Ko-
caeli ve Mersin Okulları öğretmen 
ve öğrencilerimle gurur duyuyo-
rum. Bu programa, 2019 Eylül’de 
eğitim ve öğretime başlayacak olan 
Diyarbakır ve Gaziantep Okulları-
mızın öğretmen kadrosu da des-
tek verdiler. 1.000 kişilik eğitim 
kadromuz, 5000 öğrencimiz ve 
velilerimizle birlikte, Büyük Nesibe 
Aydın Ailesi olarak, ülkemizin ve 
kadınlarımızın her zaman yanında 

olacağız.” dedi.
Nesibe Aydın Okullarının, ka-

dın hakları Sosyal Sorumluluk pro-
jesi çerçevesinde Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleştirdiği sergi 
ve Yonca Lodi konserinden elde 
edilen gelir Özel öğrencilerin özel 
anneleri için geçtiğimiz günlerde 
iki derneğin girişimleriyle Karatay 
ve Selçuklu Özel Öğretim Uygu-
lama okullarında açılan ‘Mor Cep-
kenli Kadınlara Mor Laleler’ projesi 
çerçevesinde açılan Dikiş Atölyesi-
nin geliştirilmesi için bağışlandı.

Konser sonunda teşekkür ko-
nuşması yapan Nesibe Aydın Kon-
ya Okulları Yönetim Kurulu Üyesi 
Can Ünal, “ İki yılı aşkın bir sürede 
hazırlanan ve tüm geliri, özel eği-

tim merkezlerinde eğitim gören 
engelli çocukların annelerine mes-
lek edindirmek için harcanacak 
olan Kadın Hakları Sosyal Sorum-
luluk Projemizi, 1.300 davetlinin 
katılımıyla Konya Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleştirdik. 250 
kişilik bir ekip ile bu görkemli ge-
ceyi bizlere yaşatan öğretmen, öğ-
renci, veli ve mezunlarımıza Büyük 
Nesibe Aydın Ailesi olarak teşek-
kür ediyoruz. Ayrıca Dikiş Atöl-
yesi projesine imza atan Dernek 
başkanlarımız Av. Elife Kazancı ve 
Lütfiye Ayar Hanım efendilere de 
bu anlamlı projeye imza attıkların-
dan dolayı, okulum adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

2018 yılında Mobil Sağlık Hizmeti sunan ekiplerin 352 köye ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını 
çizen Prof. Dr. Koç, yapılan bu ziyaretler sonucunda 32 bin 654 hastaya ulaşıldığını ifade etti

Mobil Sağlık Ekipleri
32 bin hastaya ulaştı

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ve hizmet başkanları 
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Baş-
kanları ile İl Sağlık Müdürlüğü Kon-
ferans Salonu’nda bir araya geldi. 
İstatistikî veriler eşliğinde TSM’lerin 
2018 yılı genel değerlendirilmesinin 
yapıldığı toplantı da mobil sağlık hiz-
metleri sunan ekiplere de sağlık hiz-
metlerinde kullanılmak üzere mobil 
sağlık çantaları dağıtıldı. 

Toplantının açılış konuşma-
sını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Koç, sorunları daha detaylı bir 
şekilde istişare edebilme adına bu 
tür toplantıları daha özellikli bir 
hale getirdiklerini söyledi. İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 1,5 yıl içinde tekli 
yapıya adaptasyon ve icraatlar açı-
sından ciddi mesafeler kat ettiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “45 ayrı 
1. basamak sağlık yatırımı projemiz 
şu anda merkez ve ilçelerimizde de-
vam etmektedir. İlçelerimize önemli 
sağlık eserleri kazandırma adına yo-
ğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah 

görev dönemimiz sonunda bu yatı-
rımların pek çoğu tamamlanacak ve 
bu dönemin imzası olarak hatırlana-
caktır” dedi.

Sağlık hizmetine ulaşımın zor 
olduğu belde, köy ve en ücra nok-
talarda koruyucu sağlık hizmetle-
rinin ulaşılabilirliğini ve etkinliğini 
sağlamak amacıyla ‘Mobil Sağlık 

Hizmetleri’ uygulamasının haya-
ta geçirildiğini hatırlatan Prof. Dr. 
Koç, “Mobil Sağlık Hizmetlerimiz 1 
ebe, 1 hemşire ve 1 şoförden oluşan 
ekiple vatandaşlarımızın evlerine 
ziyaretler gerçekleştirerek gebe ve 
çocuk izlemleri, sağlık eğitimlerinin 
verilmesi, pansuman, enjeksiyon, 
tansiyon ve şeker takibi gibi kronik 

hastalıların takibini yapmakta ve 
evde yatağa bağımlı hastalarımıza 
sağlık hizmetleri sunmaktadır” dedi. 

İl Sağlık Müdürlüğü olarak 24 
tane Mobil Sağlık Hizmeti veren 
ekip kurduklarını belirten Prof. Dr. 
Koç, “Ekiplerimizin sağlık hizmet-
lerini daha nitelikli sunabilmeleri 
ve standardizasyonu sağlamak için 
Bakanlığımızın ilgili mevzuatında 
belirttiği tıbbi malzemeler standart 
hale getirilerek mobil çanta oluştu-
rulmuştur. Çanta içerisinde sağlık 
hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan 
asgari malzemeler (Tansiyon aleti, 
entübasyon seti, bebek tartısı, ateş 
ölçer, şeker ölçüm cihazı, oksijen 
tüpü, pansuman ve sütur malzeme-
leri gibi ) konularak, mobil ekipleri-
mize teslim edilmiştir” dedi. 2018 
yılında Mobil Sağlık Hizmeti sunan 
ekiplerin 352 köye ziyaret gerçek-
leştirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. 
Koç, yapılan bu ziyaretler sonucun-
da 32 bin 654 hastaya ulaşıldığını da 
sözlerine ekledi. n HABER MERKEZİ

Kılca’dan Karatay 
İlçe Emniyet’e ziyaret

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatı Başkanı Mehmet Genç  
ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  Polis 
Teşkilatının  174. Kuruluş Yıldö-
nümü münasebetiyle Karatay ilçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Demir-
gül’ü   ziyaret etti. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, huzur ve güven orta-
mının devamlılığını sağlamak için 
gece gündüz demeden azim ve 
kararlılıkla çalışan tüm emniyet 
mensuplarını gayretlerinden dola-
yı tebrik etti. 

Başkan Kılca, Karatay’da ku-
rumlar arası işbirliğinin önemine 
dikkat çekerek; Karatay Belediye-
si tarafından yapımı devam eden 
Köprübaşı Polis Merkezinin yeni 
binasının en kısa sürede tamam-
lanması için çalışmaların sürdü-
ğünü dile getirdi. Başkan Kılca, 
yaklaşık 6 Milyon TL’ye mal olan 

Köprübaşı Polis Merkezi’nin 2000 
m² alanda bodrum kat dahil 3 
katlı olarak inşa edildiğini söyledi. 
Köprübaşı Polis Merkezinde idari 
kısımların yanı sıra emniyet men-
suplarının faydalanması için sosyal 
alanlara da yer verildiğini belirten 
Başkan Hasan Kılca; aktivite ve 
kondisyon odası, çalışma odası ve 
çok amaçlı salonun da yer aldığı 
Köprübaşı Polis Merkezi’nin hayırlı 
olmasını diledi.

Karatay ilçe Emniyet Müdü-
rü Mustafa Demirgül, Başkan 
Kılca’nın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek; ken-
dilerine yeni görevlerinde başarılar 
diledi. Mustafa Demirgül, Kara-
tay’ın güvenli ve huzurlu bir ilçe 
olması için hummalı bir çalışma 
temposu içerisinde olduklarını be-
lirterek; Karatay Belediyesi’ne de 
katkılarından dolayı teşekkür 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



11 NİSAN 2019 9

 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 İLAN

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

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
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli Selçuklu İlçesi Mimarsinan Mahallesinde bulunan 
28958 Ada 1 parsel nolu ve Betonarme 15 Katlı Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 3. 
Giriş, 1. Katta, 2 bağımsız projesindeki yeri belirlenerek Şeker Mahallesi, Ziyalı Sokak, No: 3B/2 
deki4.185,00 m² arsada 34/2400= 59 m² arsa paylı Mesken, 14 cilt, 1325 sayfasında borçlu adına  
TAM hisse ile kayıtlıdır.Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün inşaatı; 4.185,00 m² yüzölçümlü 
arsa üzerine blok nizamda betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Konu taşınmazın yer 
aldığı binada 3 adet giriş bulunmakta olup; onaylı mimarı projesine ve tapu kütüğüne göre mahallen 
girişler 1.Giriş, 2.Giriş ve 3.Giriş olarak isimlendirilmiştir. Dava konusu taşınmaz 3. Girişte yer 
almaktadır. Bina bodrum, zemin ve 13 normal kat olmak üzere toplam 15 kattan oluşmaktadır. 
Binanın bodrum katında; sığınak, jeneratör odası, enerji odası, hidrofor odası, kazan dairesi, 4 adet 
depolu dükkan, 2 adet depolu fırın, 1. Giriş zemin katında; 1 adet depolu dükkan, 3 adet dükkan ve 
1 adet depolu fırın, 2.Giriş zemin katında; 1 adet depolu dükkan, 4 adet dükkan ve 1 adet depolu 
fırın, 3.Giriş zemin katında; 1 adet depolu dükkan ve 3 adet dükkan, 1., 2.ve 3. Girişlerde; 1., 2., 3., 
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Katlarda her katta 2?şer adet daire, 1. Giriş 13. Katta; 1 adet kapıcı 
dairesi, 2. Giriş 13. Katta 2 adet mesken ve 3. Giriş 13. Katta 1 adet kapıcı dairesi bulunmaktadır. 
Taşınmazın bulunduğu binada 4 adet depolu dükkan, 10 adet dükkan, 2 adet depolu fırın ve 74 
adet mesken olmak üzere toplam 90 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Site yeşil alanlar oturma 
alanları, açık otopark ve site girişi kontrol noktası ve her blok girişlerine sesli ve görüntülü diafon 
sistemi mevcuttur. Sitenin bulunduğu parsel çevresi betonarme bahçe duvarı üzeri ferforje demir 
ile çevrili olup çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkulün dış 
cephesi akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina girişi site bahçesi içinden, zemin kat düzeyinden 
ve binanın güneydoğu cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu 3. bina girişi, 
bina giriş cepheleri karşıda olmak üzere binaya karşıdan bakıldığında binanın sağ tarafında yer 
alan ilk giriştir. Bina giriş kapısı alüminyum profildir. Bina giriş holü, kat holleri, merdiven evi ve 
sahanlıkların zemini seramik, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Merdiven korkulukları ise 
alüminyum profildir. Her girişte 2’ şer adet asansör ve yangın merdiveni mevcuttur. Binanın ısıtma 
sistemi bina içi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.Taşınmaz 3. Giriş cephesi karşıda olmak üzere 
bina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Taşınmaz onaylı projesine göre net 148 m2, brüt 166 
m² kullanım alanına sahip olup Antre-hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 2 banyo- 2 
adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminant parke, duvarları duvar 
kağıdı kaplı, tavanı ise alçıpan asma tavandır. Mutfak zemini seramik, duvarları fayans kaplı, tavanı 
ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta sunta lam mutfak dolabı ve ankastre ürünleri mevcut 
olup tezgahı suni mermerdir.Antre ve hol zeminleri seramik, duvarları duvar kağıdı kaplı, tavanları 
ise alçıpan asma tavandır. Antrede sunta lam vestiyerli dolap mevcuttur. Islak hacimlerin zemini 
seramik, duvarları fayans kaplı, tavanı ise plastik boyalıdır. Banyo içerisinde klozet, ayaklı lavabo 
ve duşakabin mevcuttur. Pencere doğramaları PVC’den mamul ve çift camlıdır. Daire giriş kapısı 
çelik ve iç kapılar panel kapıdır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki 
gayrimenkulün ısıtılması kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Keşif sırasında taşınmazda Ayşe 
Güven ikamet etmektedir. Yaklaşık 4 yaşında olan bina kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi : Şeker Mahallesi, Ziyalı Sokak, No: 3B/2 kapı
Yüzölçümü : 148 m2
Arsa Payı : 34/2400
İmar Durumu : İnşaat tarzı ayrık nizam Emsal: 2.10, Konut + Ticaret Sahasına isabet 
   etmektedir. Yol, yeşil alan ve benzeri faktörlerden etkilenmemektedir.
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır. 
1. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 23/07/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 İCRA 
   MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:  Konya İli Selçuklu İlçesi Feritpaşa Mahallesinde bulunan 
15140 Ada 3 parsel nolu ve Dokuzar Katlı A ve B Bloklarda Toplam Yirmi Üç Dükkan ve Kırkiki 
Meskeni Havi Apartman nitelikli ana taşınmazda A Blok 5. Katta, 22 bağımsız projesindeki yeri 
belirlenerek Feritpaşa Mahallesi, Kerkük Caddesi, No: 27/14 deki2401,00 m² arsada 780/36015= 
52 m² arsa paylı Mesken, 28 cilt, 2723 sayfasında borçlu  adına TAM hisse ile kayıtlıdır.Taşınmazın 
bulunduğu ana gayrimenkulün inşaatı; 2401 m² yüzölçümlü arsa üzerine blok nizamda betonarme 
karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmakta olup A Blok ve B Blok 
olarak isimlendirilmiştir. Dava konusu taşınmaz A Blok üzerinde yer almaktadır. Bina bodrum, 
zemin ve 7 normal kat olmak üzere toplam 9 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında; sığınak, 
kalorifer dairesi, zemin katında; 9 adet dükkan, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Katlarda her katta 4?er adet 
daire, bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binada 9 adet dükkan, 21 adet mesken olmak üzere 
toplam 30 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkulün dış cephesi 
akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina girişi zemin kat düzeyinden ve binanın kuzeydoğu cephesi 
üzerinden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı alüminyum profildir. Bina giriş holü, kat holleri, merdiven 
evi ve sahanlıkların zemini seramik, duvarları mermer kaplı ve tavanları plastik boyalıdır. Merdiven 
korkulukları ise ahşap ve demir doğramadır. Binanın ısıtma sistemi bina içi kalorifer sistemi ile 
sağlanmaktadır.Taşınmaz onaylı projesine göre net 123 m2, brüt 138 m² kullanım alanına sahip olup 
Antre-hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 2 banyo- 2 adet balkon hacimlerinden 
oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini vernikli taban tahtası, duvarları plastik boyalı, tavanı plastik 
boyalı ve kartonpiyerlidir. . Mutfak zemini seramik, duvarları fayans kaplı, tavanı ise plastik boyalı 
ve kartonpiyerlidir. Mutfakta sunta lam mutfak dolabı mevcut olup tezgahı mermerdir.Antre ve hol 
zeminleri seramik, duvarları plastik boyalı, tavanları ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Antrede 
sunta lam vestiyerli dolap mevcuttur. Daire giriş kapısı çelik ve iç kapılar sunta doğrama kapıdır. 
Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması 
kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.Keşif sırasında taşınmazda Salih Poçan ikamet etmektedir. 
Yaklaşık 21 yaşında olan bina kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi : Feritpaşa Mahallesi, Kerkük Caddesi, No: 27/14 Kapı Nolu  Meskendir.
Yüzölçümü : 123 m2
Arsa Payı : 780/36015
İmar Durumu : İnşaat tarzı 8 Kat, Konut + Ticaret Sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır. 
1. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 23/07/2019 günü 14:35 - 14:40 arası

Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 İCRA 
   MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli Selçuklu İlçesi Mimarsinan Mahallesinde bulunan 
28958 Ada 1 parsel nolu ve Betonarme 15 Katlı Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 3. 
Giriş, 2. Katta, 4 bağımsız projesindeki yeri belirlenerek Şeker Mahallesi, Ziyalı Sokak, No: 3B/4 
deki4.185,00 m² arsada 34/2400= 59 m² arsa paylı Mesken, 14 cilt, 1323 sayfasında borçlu  adına 
TAM hisse ile kayıtlıdır.Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün inşaatı; 4.185,00 m² yüzölçümlü 
arsa üzerine blok nizamda betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. 
Konu taşınmazın yer aldığı binada 3 adet giriş bulunmakta olup; onaylı mimarı projesine ve tapu 
kütüğüne göre mahallen girişler 1.Giriş, 2.Giriş ve 3.Giriş olarak isimlendirilmiştir. Dava konusu 
taşınmaz 3. Girişte yer almaktadır. Bina bodrum, zemin ve 13 normal kat olmak üzere toplam 15 
kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında; sığınak, jeneratör odası, enerji odası, hidrofor odası, 
kazan dairesi, 4 adet depolu dükkan, 2 adet depolu fırın, 1. Giriş zemin katında; 1 adet depolu 
dükkan, 3 adet dükkan ve 1 adet depolu fırın, 2.Giriş zemin katında; 1 adet depolu dükkan, 4 adet 
dükkan ve 1 adet depolu fırın, 3.Giriş zemin katında; 1 adet depolu dükkan ve 3 adet dükkan, 1., 
2.ve 3. Girişlerde; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Katlarda her katta 2?şer adet daire, 1. 
Giriş 13. Katta; 1 adet kapıcı dairesi, 2. Giriş 13. Katta 2 adet mesken ve 3. Giriş 13. Katta 1 adet 
kapıcı dairesi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binada 4 adet depolu dükkan, 10 adet dükkan, 
2 adet depolu fırın ve 74 adet mesken olmak üzere toplam 90 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Site 
yeşil alanlar oturma alanları, açık otopark ve site girişi kontrol noktası ve her blok girişlerine sesli 
ve görüntülü diafon sistemi mevcuttur. Sitenin bulunduğu parsel çevresi betonarme bahçe duvarı 
üzeri ferforje demir ile çevrili olup çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Taşınmazın yer aldığı ana 
gayrimenkulün dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyasıdır. Bina girişi site bahçesi içinden, zemin 
kat düzeyinden ve binanın güneydoğu cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu 
3. bina girişi, bina giriş cepheleri karşıda olmak üzere binaya karşıdan bakıldığında binanın sağ 
tarafında yer alan ilk giriştir. Bina giriş kapısı alüminyum profildir. Bina giriş holü, kat holleri, merdiven 
evi ve sahanlıkların zemini seramik, duvarları ve tavanları plastik boyalıdır. Merdiven korkulukları ise 
alüminyum profildir. Her girişte 2’ şer adet asansör ve yangın merdiveni mevcuttur. Binanın ısıtma 
sistemi bina içi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.Taşınmaz 3. Giriş cephesi karşıda olmak üzere 
bina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Taşınmaz onaylı projesine göre net 148 m2, brüt 166 
m² kullanım alanına sahip olup Antre-hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 2 banyo- 
2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminant parke, duvarları 
duvar kağıdı kaplı, tavanı ise alçıpan asma tavandır. Mutfak zemini seramik, duvarları fayans kaplı, 
tavanı ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta sunta lam mutfak dolabı ve ankastre ürünleri 
mevcut olup tezgahı suni mermerdir.Antre ve hol zeminleri seramik, duvarları duvar kağıdı kaplı, 
tavanları ise alçıpan asma tavandır. Antrede sunta lam vestiyerli dolap mevcuttur. Islak hacimlerin 
zemini seramik, duvarları fayans kaplı, tavanı ise plastik boyalıdır. Banyo içerisinde klozet, ayaklı 
lavabo ve duşakabin mevcuttur. Pencere doğramaları PVC’den mamul ve çift camlıdır. Daire giriş 
kapısı çelik ve iç kapılar panel kapıdır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır 
durumdaki gayrimenkulün ısıtılması kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.Keşif sırasında taşınmazda 
kiracı ikamet etmektedir. Yaklaşık 4 yaşında olan bina kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi : Şeker Mahallesi, Ziyalı Sokak, No: 3B/4 kapı numaralı meskendir.
Yüzölçümü : 148 m2
Arsa Payı : 34/2400
İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar planında ayrık nizam Emsal: 2.10, Konut + Ticaret Sahasına 
   isabet etmektedir. 
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 23/07/2019 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 İCRA 
   MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK’nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan”elektronik 
ortamdailan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/1825 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1825 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 978189

Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, 
öğretmenlerin öğrencilerin davra-
nışlarını kabul edip etmemeleri çok 
önemlidir. Kabul çizgisi değişkendir 
ve üç sebebi vardır.

1. Öğretmendeki değişiklikler,
2. Öğrencideki değişiklikler
3. Durum ve çevredeki değişik-

likler,
Öğrenci davranışların kabul 

edilebilir ve edilemez davranışlar 
arasındaki ayrım, ilişkilerde ortaya 
çıkacak meselelerin, öğretmenler 
tarafından halledilmesine yardım-
cı olacaktır. Fakat burada öğret-
men-öğrenci ilişkisine ortaya çıkan 
sorunun kime ait olduğunun çözül-
mesi gerekir. Öğretmenler kendile-
rini doğrudan ilgilendirmeyen, öğ-
rencinin özel sorunları ile doğrudan 
ilgilendiren sorunları ayırt etmelidir. 

Öğrencilerin okuldan kaynaklanan 
ya da kaynaklanmayan birçok so-
runları da vardır ve bu sorunlarla 
baş etmeye çalışırlar.

3.Öğrencilerin sorunları oldu-
ğunda öğretmenler ne yapabilir?

Birçok öğretmenin iki ortak 
şikâyeti vardır; yardımcı olmak-
ta yetersiz kalışları ve yardım için 
el uzattıklarında geri çevrilmeleri. 
Öğretmenler, sorun ortaya çıkın-
ca, sorunları nasıl etkili bir biçimde 
tepki göstereceklerini bilemedik-
lerinden yardımcı olamazlar. Öğ-
retmen, öğrencinin davranışının 
kabul edilemez olduğu mesajını 
verir, onun değişmesini, sanki so-
runu yokmuş gibi davranmasın ve 
sorunu ne olursa olsun onu bir ke-
nara bırakmasını ister. Öğretmenin 
bu yaklaşım diline “Kabul etmeme 

dili” denir.
Kabul Etmeme Dili 

= İletişimin On İki En-
geli

Bunlar öğrencinin 
öğrenmesini engelle-
yen sorunları çözme-
sinde gerekli olan iki 
yönlü iletişimi yavaşla-
tır, engeller ya da bü-
tünüyle yok eder.

1. Emir vermek 
yönlendirmek,

2. Uyarmak gözdağı vermek,
3. Ahlak dersi vermek,
4. Öğüt vermek, çözüm ve öne-

ri getirmek,
5. Öğretme, nutuk çekmek, 

mantıklı düşünceler 
önermek,

6. Yargılamak, eleş-
tirmek, suçlamak, aynı 
düşüncede olmamak,

7. Ad takmak, alay 
etmek,

8. Yorumlamak, 
analiz etmek, tanı koy-
mak,

9. Övmek, aynı dü-
şüncede olmak, olumlu 

değerlendirme yapmak,
10. Güven vermek, destekle-

mek, avutmak, duygularını paylaş-
mak,

11. Soru sormak, sınamak, sor-
guya çekmek, çapraz sorgulamak,

12. Sözünden dönmek, oya-
lamak, alay etmek, şakacı davran-
mak, konuyu saptırmak.

Her ne kadar öğretmenler, 
kabul etmeme dili kavramını (12 
Engel) öğrencilerle kurdukları ileti-
şim alışkanlıklarını çözümleme ve 
değiştirmede çok yararlı bir araç 
olarak görüyorlarsa da, şüphelerini 
üç temel soru üzerinde yoğunlaştı-
rırlar:

1. Gerçekleri söylemenin, öğüt 
vermenin ve açıklamanın nesi yan-
lış? (Öğretmenin asıl vazifesi bu 
değil mi?)

2. Övmek ve değerlendirmek 
neden engel olsun? (Övme iyi dav-
ranışları pekiştirir)

3. Soru sormak neden etkisiz 
kabul ediliyor? (Çünkü bu öğret-
mede en değerli yollardan)

Kabul Dili Neden Güçlüdür?
“12 Engel” kabul etmeme dili-

dir, çünkü sorunu olan kişiye, de-
ğişmesi gerektiği, sorunlu olmanın 
kabul edilemeyeceğini ve sorunlu 
kişide bir sorun bulunduğunu ile-
tir. Bir kişi, başka birini içtenlikle 
kabul eder ve iletebilirse, o kişide 
yardım etme yeteneği var demek-
tir. Başkalarını oldukları gibi kabul 
etmek, ilişkileri kuvvetlendirmede 
önemli bir etkendir. Kabul, küçü-
cük tohumları bile en güzel çiçeğe 
dönüştürebilecek verimli bir toprak 
gibidir.  Burada asıl iş tohumdadır. 
Genç insan da kendi organizmasın-
da bir gelişme yeteneği taşır. Kabul, 
gencin gizli gücünün ortaya çıkma-
sına imkân sağlar. Kabul, çocukları 
açar, onları, duygularını ve sorunla-
rını paylaşmak için yüreklendirir.

KABUL DİLİ NEDEN GÜÇLÜDÜR?

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED GÜRBÜZER

EĞİTİMCİ YAZAR
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Okul idarecileri koordinasyon için toplandı
Konya İl Milli Eğitim Müdürü 

Seyit Ali Büyük’ün başkanlığında 
müdür yardımcıları ve şube mü-
dürleri, ilçe milli eğitim müdür-
leri, maarif müfettişleri koordina-
törü ve yardımcıları, öğretmenevi 
müdürlerinin katılımı ile Konya 
Öğretmenevi Meram Şubesinde 
toplantı gerçekleştirildi.

İki oturum olarak planlanan 
toplantı gündeminde “İnsana, 
zamana ve çevreye duyarlılık pro-
jesi (zilsiz eğitim), dezavantajlı 
okulların hami projesi ile güç-
lendirilmesi,  MTSK sınav de-
ğerlendirmeleri, izinsiz eğitim 
ve barınma hizmeti veren yer-
ler hakkında bilgilendirme, özel 
okullar ile işbirliği yapılmadan 
önce il milli eğitim müdürlüğüne 
bilgilendirme yapılması ve onay 
alınması, görev alanlarımıza hâ-

kimiyet ve öğretmenler odasının 
huzur adası haline getirilmesi, 
iletişim becerileri ile protokol ve 
nezaket kurallarına riayet edil-

mesi, başarıyı artırmaya yönelik 
projelerin hayata geçirilmesi, AB 
ve eTwinning projeleri, MEVKA 
ve KOP projeleri ile ilgili konulara 

yer verildi. İkinci oturum günde-
minde öğretmenevlerinin gelişti-
rilmesi, kaliteyi artırmaya yöne-
lik yapılacak çalışmalar, müşteri 

memnuniyeti ve standartların ya-
kalanması, protokol ve nezaket 
kuralları, ‘öğretmenlerimiz hiz-
metin en iyisine layıktır’ düstu-

runun ilke edinilmesi, izleme ve 
değerlendirme faaliyetlerinin gö-
rüşülmesi konuları ele alındı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da, Çerkez dilinin ya-
şatılması için çalıştay düzenlen-
di. Dünyanın değişik ülkelerinde 
yaşayan Çerkezler çalıştayda bir 
araya geldi. Ilgın İlçesine bağlı İh-
saniye Mahallesine göç eden Çer-
kezlerden emekli astsubay Yılmaz 
Dönmez (50), 2012’de Çerkez dili-
nin yaşatılması amacıyla Adige Dil 
Derneğini kurdu. Derneğin ilk kez 
organize ettiği Çerkez Dil Çalıştayı 
için Kanada, ABD, Hollanda, Al-
manya, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suriye, Ürdün, İsrail ve Rusya’dan 

100 kişi, İhsaniye Mahallesine 
geldi. Türkiye’nin çeşitli bölgele-
rinden de dil uzmanlarının katıl-
dığı çalıştayda, Çerkez dilinin gra-
meri, okunup yazılması, Çerkezce 
Televizyon yayıncılığı, çizgi filmler 
hazırlanması konuları masaya ya-
tırıldı. 

Çalıştayda Çerkez dili yayın ya-
pan bir televizyon kanalının açıl-
masının kararlaştırıldığını belirten 
kurucu Başkan Yılmaz Dönmez, 
İçişleri Bakanlığı’nın Çerkez dili 
konusunda hazırlanan iki projeye 

destek verdiğini, dilin yaygınlaş-
tırılması amacıyla kurulacak tele-
vizyon kanalına TRT yönetiminin 
de sıcak baktığını söyledi. 

‘İSRAİL’DEKİ ÇERKEZLER 
TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR’
Çalıştay katılımcılarından İs-

rail’in Suriye sınırındaki Çerkez 
Köyü Kfar Kama’da yaşayan eği-
timci Şevki Ercan (60) Osmanlı 
- Medine tren yolunun güvenliği-
nin sağlanması amacıyla Osman-
lı Devleti tarafından 1870’de bu 
köye yerleştirilen Çerkezlerden 

olduğunu söyledi. Son yıllarda 
Türkiye’nin itibarının yükseldiğini 
dile getiren Eran, “Orada yaşayan 
Çerkezler dil konusuna çok önem 
veriyor. Şu an Türkçe ve Çerkezce 
öğrenmek için insanlar adeta can 
atıyor. Arapça, İbranice ve İngi-
lizce konuşuyorlar ancak şimdi 
Türkçe konusunda çok istekliler. 
Türkiye’ye çok rağbet var. Türkiye 
ile Kfar Kama’da yaşayanlar ara-
sında evlilikler yapılmaya başlan-
dı” dedi.
n İHA

‘Kariyer Günleri’
etkinliği buluşturdu

En genç belediye 
meclis üyesi oldu

Meram Diltaş Anadolu Lise-
si Rehberlik Birimi ve Diltaşlılar 
Derneği tarafından düzenlenen 
etkinlikte farklı meslek grupların-
dan birbirinden başarılı konuk-
lar 10 ve 11. Sınıf öğrencileri ile 
buluştu. İki saat süren program 

oldukça keyifli geçti. Yoğun me-
saileri arasında vakit ayırarak 
Diltaş’ın etkinliğine katılan ve bi-
rikimlerini öğrencilerle paylaşan 
misafirlere yöneticiler tarafından 
teşekkür edildi.
n HABER MERKEZİ

Yerel Seçimlerde Seydişehir’de 
en genç belediye meclis üyesi AK 
Parti listesinde yer alan Süleyman 
Çatlıoğlu oldu. 25 yaşındaki Çat-
lıoğlu, mazbatasını alarak resmen 
Belediye Meclis Üyesi olarak  gö-
revine başladı. Eti Alüminyum 
Tesislerinde çalışan ve 21. Sıradan 
Seydişehir Belediye Meclis Üyesi 
seçilen Süleyman Çatlıoğlu, halen 
AK Parti Gençlik Kollarında Siyasi 
ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Baş-
kan Yardımcılığı görevini yürütü-
yor.

“Her zaman partimin destek-
çisi olarak hareket ettim” diyen 
genç meclis üyesi Süleyman Çat-
lıoğlu, “Bir AK Parti neferi olarak 
attığım her adımda davama sa-
hip çıkıp teşkilatıma yardımcı ol-
mayı düşündüm. Gençliğin azim 
ve kararlılığı ile on yıldır AK Parti 
Seydişehir Gençlik Kolları Başkan-
lığı bünyesinde çeşitli görevlerde 

bulundum. Bu süre zarfında bana 
verilen görev ve sorumlulukları 
layıkı ile yerine getirerek başarılı 
adımlar attım. Şuanda da Gençlik 
Kollarında Siyasi ve Hukuk İşlerin-
den Sorumlu Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütüyorum. Bu başarı 
grafiğim başta Gençlik Kolları Baş-
kanım Mevlüt Polat olmak üzere 
İlçe Başkanım Kemalettin Atalay 
ve Belediye Başkanım Mehmet 
Tutal’ın da teveccühleri ile 21. sı-
radan Belediye Meclis Üyesi seçil-
dim. Bundan sonrada aynı azim ve 
çalışkanlıkla ilçeme, belediyeme 
ve bölgeme hizmet etmeye devam 
edeceğim. Beni bu göreve layık 
gören ve de desteklerini esirge-
meyen Gençlik Kolları Başkanım 
Sayın Mevlüt Polat’a, İlçe Başka-
nım Sayın Kemalettin Atalay’a ve 
Belediye Başkanım Sayın Mehmet 
Tutal’a teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Anadolu Buluşmaları kapsamında Konya’da enerji verimliliği ve 
tasarrufu konusunda bilinmeyenleri masaya yatırıldı. Verimlilik ve tasarruf konusunda önemli uyarılarda bulunuldu

Verimli kullan,
çok yönlü kazan

Türkiye’de enerji verimliliği ve 
tasarrufu konusunda bilinçlendir-
me seferberliği başlatan ve gittiği 
her ilde enerji verimliliği konusun-
da bilinmeyenleri masaya yatıran 
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği 
- VERİMDER,  Anadolu Buluşmala-
rı’nın 7.’sini Konya’da gerçekleştirdi. 

Tüm Anadolu Buluşmaları’nda 
enerji verimliliği ve tasarrufun her 
ile özel ihtiyaçlarına dikkat çeke-
rek ısı yalıtımı dolasıyla verimlilik 
konusunda farkındalık yaratmayı 
amaç edinen VERİMDER, Konya 
toplantısında özellikle “ısı yalıtımı 
ürünleri ve uygulaması” konusun-
da “merdiven altı uygulamaların” 
neden olabileceği hayati sonuçlara 
dikkat çekti. VERİMDER İcra Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin bu 
konunun yanı sıra tüketicilere enerji 
verimliliğiyle ev ekonomisinde olu-
şacak tasarrufu işaret etti. 

Türkiye’nin dört bir yanında 
enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı se-
ferberliği başlatan Yapılarda Enerji 
Verimliliği Derneği – VERİMDER, 
kamu kurumları, bürokrasi, üni-
versiteler, medya, inşaat - enerji 
sektörleri ve kanaat önderlerini bil-
gilendirmeye devam ediyor. Geçti-
ğimiz yıl büyük ilgi ile karşılanan ve 
Samsun’dan Adana’ya, İzmir’den 
Antalya’ya kadar her ilde ısı yalıtımı 
ve enerji verimliliği alanında farklı 
konuların masaya yatırıldığı Anado-
lu Buluşmaları’nın yeni durağı Kon-
ya oldu.

Toplantının başkanlığını yürüten 
ve yalıtım konusunda hayati başlık-
ları katılımcılara aktaran VERİMDER 
İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre 

Alkin; “Bugün vatandaşın cebin-
den çıkan paranın büyük bir kısmı 
ısıtılamayan ya da soğutulamayan 
evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en 
fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olma-
yan binalarda oluşuyor. Binalarda 
tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 
80’i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için 
kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina 
sahipleri, faturalarında da yüzde 
50’ye varan tasarruf elde edebiliyor” 
dedi. VERİMDER İcra Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Emre Alkin’in başkan-
lığında düzenlenen toplantıda, ısı 
yalıtımı için doğru malzeme seçimi 
ve sistem standartlarına sahip paket 

sistem kullanımının önemi katılım-
cılara detaylı bir şekilde sunuldu.

YALITIM İÇİN SİSTEM 
ÇÖZÜMLERİNİ TERCİH EDİN

Isı yalıtımının hem doğayı hem 
de cebi koruyacak faydalarının yanı 
sıra nasıl uygulanması gerektiği ile 
ilgili de detayların paylaşıldığı Konya 
buluşmasında, uzmanlar tarafından 
konuya ilişkin yapılan araştırmalar 
paylaşıldı. 

Isı yalıtımının yapılarda önemli 
bir sistem bileşeni olduğunu belir-
ten uzmanlar, yalıtım için kullanı-
lacak çözümlerin tek bir elden yani 
“paket sistem olarak” temin edilme-

sinin tüketiciyi de koruduğunu vur-
guluyorlar. Isı yalıtım sistemlerinin 
birçok bileşenden oluşan “kompozit 
yapılar” olması nedeniyle birbirin-
den farklı üretim hattından çıkmış 
ürünlerin dış cepheye zarar verdi-
ğine ve uyumsuzluklar yarattığına 
dikkat çekiyorlar.

Ayrıca uzmanlar, farklı üretici ve 
markaların aynı cephede uygulan-
maya çalışılmasından doğacak tek-
nik sıkıntıların yanı sıra uygulama 
sonrası müşteri destek hizmetinde 
de “muhatap bulamama” sorunuy-
la da karşı karşıya kalındığına vurgu 
yapıyorlar. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da, Çerkez dil çalıştayı düzenlendi

Yılmaz Dönmez
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Bir dönem Konya basınında emek 
harcayan, yaygın basının kuruluşlarının 

Konya temsilciliklerinde gazetecilik yapan

Cevat
ÖRNEK’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Bir dönem Konya basınında emek harcayan, yaygın basının kuruluşlarının Konya temsilciliklerin-
de gazetecilik yapan Cevat Örnek, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti

Eski Gazeteci Cevat
Örnek hayatını kaybetti

Konya Basının Emektarlarından 
ve Yaygın Basın Konya temsilcilik-
lerinde gazetecilik yapan Cevat Ör-
nek, yakalandığı amansız hastalık 
sonucu önceki vefat etti. Yakalandı-
ğı gırtlak kanseri tedavisi gören ve 
öncesi gün hakkın rahmetine ulaşan 
Merhum Gazeteci Cevat Örnek’in 
cenaze namazı Nalçacı Hacı Kemal 
Onsun Camiinde kılınan öğle nama-
zındın ardından Musalla mezarlığına 
defnedildi. Merhum Cevat Örnek bir 
kız ve iki oğlan olmak üzere 3 çocuk 
babasıydı. Merhum Gazeteci Cevat 

Örnek’e Allah’tan rahmet, Örnek 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve 

sabırlar diliyoruz.
n HABER MERKEZİ

Enginar sağlığa 
ciddi faydaları olan lez-
zetli bir besinken, birçok 
kişinin beğenmediği bir 
tattır. Çok da sofralar 
da bulunmayan ama 
birçok vitamin ve mine-
rali içerisinde besleyen 
bir besindir. İçeriğinde 
A, K, C vitamini, kalsi-
yum, demir, potasyum, 
magnezyum, folik asit 
ve fosfor gibi daha birçok vitaminler 
bulunur. Lif ve antioksidan içeriği 
oldukça yüksektir. Sağlığa birçok fay-
dası vardır. Enginar kolestrolü sağlıklı 
bir seviyede tuttuğu için karaciğerde 
oluşabilecek sorunların önüne geçer, 
sindirim sistemini güçlendirir. Kemik 
sağlığı açısından önemlidir. Hücre-
lerin yenilenmesini ve güçlenmesini 
sağlar. Kabızlığı giderir. İdrar söktürü-
cüdür. Vücudu toksinlerden arındrır. 
Kalp ve damar sağlığını korur. K vi-
tamini yönünden zengin bir besindir. 
Alzheimer ve demansa  neden olan 
beyin sinirleri hasarına karşı koruyu-
cu olduğu bilinen K vitaminin kişile-
rin beslenmesinde de yer almalıdır. 

Düşük kalorili bir besin 
olmasıyla kilo vermek 
isteyenler rahatlıkla tü-
ketebilirler.

Enginarın Karaci-
ğere faydaları vardır. Bu 
özelliği sayesinde vücut 
için hayati önem taşı-
yan bütün organların 
sağlığının korunmasına 
katkı sağlamaktadır. 
Bunun yanında ko-

lesterolün yükselmesi sonucu kalp 
ve karaciğeri tehdit eden sorunlar 
ortaya çıkar. Aşırı kolesterol sonucu 
karaciğerin olası zararlardan bünyeyi 
korumak için emilim yapması gere-
kir. Bu da karaciğeri yorar. Enginar 
kolesterolü sağlıklı seviyede tuttuğu 
için karaciğerin bu ağır yükünü ha-
fifletir ve karaciğerin sağlığını korur. 
Bütün bu özelliklerinin yanında ko-
lesterolü dengeleyerek yüksek ko-
lesterolden kaynaklanan felç ve inme 
gibi risklerden korur.

Enginar mevsimi geldiyse ye-
mek gerek…

Sağlıcakla kalın…
www.nuraclan.com

ENGİNAR MEVSİMİ

Ereğli ilçesinde jandarma ekip-
lerince yapılan yol kontrolünde oto-
büste yolcu olarak bulunan Irak uy-
ruklu şahsın valizinde kaçak sigara 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı 
Zengen Jandarma Karakol Komu-
tanlığı ekipleri tarafından Ada-
na-Ankara E-90 karayolu üzerinde 

uygulama yapıldı. Arama da Irak’ın 
Musul şehrinden yola çıktığı öğre-
nilen otobüs durduruldu. Araçta 
yapılan aramada yolcu olarak bulu-
nan Irak uyruklu şahsa ait valizde, 
çeşitli miktarlarda bandrolsüz si-
gara ele geçirildi. Bandrolsüz siga-
ralara jandarma ekiplerince imha 
edilmek üzere el konuldu. n İHA

Iraklı şahsın valizinde 
kaçak sigara ele geçirildi

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Polis merkezini arayarak kavga ihbarında bulunan özel bir spor merkezindeki sporcular, polis 
ekiplerini salonda alkışlarla karşıladı. Polislere pasta ikram edilip saz eşliğinde şarkılar söylendi

Kavgaya giden polise
sazlı pastalı sürpriz

Karaman’da kavga ihbarına gi-
den polis ekipleri, 10 Nisan Polis 
Haftası nedeniyle sporcular tarafın-
dan hazırlanan sürprizle karşılaştı. 
Özel bir spor merkezinin sporcula-
rı, kavga ihbarında bulundu. İhbarı 
yapılan spor merkezine kısa sürede 
gelen polis ekipleri ile gece bekçi-
leri, hiçbir şeyden habersizce kav-

gaya müdahale etmek için salona 
girdiklerinde sporcular tarafından 
alkışlarla karşılandılar. Kendileri 
için hazırlanan sürpriz karşısında 
oldukça etkilenen polisler, sporcu-
larla tek tek tokalaşarak teşekkür 
ettiler. Daha sonra polisler kendileri 
için hazırlanan pastanın mumunu 
üfleyerek söndürdüler. İkram edilen 

pastayı yiyen polisler, çaylarını yu-
dumlarken, saz eşliğinde kendileri 
için çalınan ‘Mihriban’ türküsünü 
dinlediler. Sporcular, Türk bayrağı 
altında polislerle günün anısına ha-
tıra fotoğrafı da çektirdi. 

Spor Merkezi sahibi Tuncay Öz-
demir, 10 Nisan Polis Haftası dola-
yısıyla sporcularımızla birlikte böyle 

bir organizasyon yapmaya karar 
verdik. Yaptığımız bu sürprizle po-
lislerimizin yüzünü güldürebildiysek 
ne mutlu bizlere. Askerimiz gibi po-
lislerimiz de bu vatanı korumak için 
canla başla çalışıyor. Onların yüzleri-
ni güldüre bildiysek ne mutlu bize” 
diye konuştu.
n İHA

Yunak’ta öğrenciler polisleri ziyaret etti
Yunak ilçesinde 10 Nisan Po-

lis Haftası kutlamaları kapsamında 
ilkokul öğrencileri Yunak Emniyet 
Amirliğini ziyaret etti. Yunak İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü organizas-
yonunda Atatürk İlkokulu öğrencile-
ri, Okul Müdürü Arif Alpay Selçuk, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
İşcan ve şube müdürleriyle birlikte 
ilçe emniyet amirliğini ziyaret ede-

rek polislerin Polis Haftasını kutladı. 
Öğrencileri kapıda karşılayan İlçe 
Emniyet Amiri Ufuk Başlık öğrenci-
lerle tek tek ilgilenerek polislik mes-
leği ve polis karakoluyla ilgili bilgiler 
verdi. Öğrencilerin yaptığı resimler 
polis memurlarına hediye edildi. 
Daha sonra öğrenciler polis araçla-
rıyla ilçeyi gezdi.
n İHA
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Her geçen gün genişlettiği  ürün yelpazesi ile en kaliteli ve en çok çeşidi üretmekte kararlı olan 
Akko Makine 71 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Akko Makine standı fuarda yoğun ilgi görüyor 

AKKO Makine’den 
71 ülkeye ihracat
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafın-

dan Takım Tezgahları Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle 
düzenlenen Konya MAKTEK Fuarı 
başladı. Konya’da ilk kez gerçekleş-
tirilen fuarda  alım heyetinin yanı 
sıra 65 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. 
Takım tezgahları sektörü için köprü 
görevi gören fuarın 250 milyon do-
larlık iş hacmi yaratması bekleniyor. 

Gerçekleştiren fuarda Avrupa 
Ülkeleri, Asya Ülkeleri, Afrika, Gü-
ney Amerika Ülkeleri ve Orta Doğu 
Ülkeleri olmak üzere şimdilik 55 
tane ülkeye mal sevkiyatına devam 
eden, sektörünün önemli firmala-
rı arasında yer alan AKKO Makina 
yerli ve yabancı işadamları ile fuarda 
buluşuyor. Akko Makine Firma Yet-
kilisi ve Dış Ticaret Müdürü Musta-
fa Karakuş AKKO firması hakkında 
önemli bilgi vererek , “1986 yılında 
Abdullah Karakuş tarafından kuru-
lan AKKO Oto. Mak. Hırd. San. Tic. 
Ltd. Şti. olarak Tornalama Takımla-
rını, Diş ve Kanal Açma Takımlarını, 
Delik Delme Takımlarını, Frezeleme 
Takımlarını ve Özel Takımları üret-
mekteyiz. 90 metrekarelik bir torna 
atölyesinde Konya sanayisine mer-
haba demiştik. Şu an 8 bin bin met-
rekareye yakın bir alanda Türkiye, 
Japonya, Almanya, İsveç gibi ülke-
lerin ürettikleri son teknoloji tezgah 
ve ekipmanlarımızla yıllık 180 bin  
adet üretim kapasitemizle, standart 
3 bin çeşit takım üretimi yapmak-
tayız. Müşterilerimize “yok” sat-

mamak için 100 bin adet civarında 
üretilmiş ürün stoklarımızda mev-
cuttur. Fabrikamıza, özel ürettirdiği-
miz çelik hammadde girer ve bütün 
üretim süreci bünyemizde gerçekle-
şir. Çeliğin işlenmesinden tutunda 
ısıl işlemine, üzerindeki kaplamaya 
varıncaya kadar her türlü işlem bir 
entegre tesis olan AKKO’da gerçek-
leşir” ifadelerini kullandı. 

‘FİRMA OLARAK 71 ÜLKEYE 
İHRACATIMIZ MEVCUTTUR’

Konya’da fuarın  gerçekleşme-
sinin  avantajlı olduğuna dikkat çe-
ken  Karakuş, “Firmamız CNC Torna 
Takım Tezgahlarının kesici takım ve 
tutucuların üretimini yapmaktadır. 
Firma olarak 71 ülkeye ihracatımız 
mevcuttur. Ürün çeşidi olarak 7 bin 
çeşit  stanttan  ürünümüz katalog-
larımızda ve bunun yanında 3 bin 
çeşit özel takımlarımızın üretimi 
mevcuttur. Dünya’nın 20 ülkesinde 
bayilik sistemi, geri kalan dünya’nın 

51 ülkesinde ise satıcılar şeklinde 
dünya pazarına girmekteyiz. Türki-
ye’de sektörümüzün lider ve öncü 
firmasıyız.  Ürettiğimiz ürünlerin 
yüzde 70 ihracatını gerçekleştiriyo-
ruz. Fuar kapsamında yurtdışından 
birçok müşterimizi Konya’da fuar 
kapsamında misafir ediyoruz. Firma 
olarak müşterilerimizi üretmediği-
miz  ürünleri, üreten işadamlarımız 
ile görüştürerek  ahilik geleneğini 
yaşatıyoruz. Konyamız’da fuarımı-
zın gerçekleşmesi bizler için oldukça 
avantajlı. MAKTEK’in Konya’da ger-
çekleşmesi bizleri oldukça mutlu etti. 
Bu yüzden dolayı da firma olarak fu-
ara katılım sağladık. Almanya’da da 
bir şirketimiz bulunmakta. Avrupa 
organizasyonunu Almanya’dan ger-
çekleştiriyoruz. Ürettiğimiz malları 
oraya gönderiyoruz. Satış ve orga-
nizasyonumu oradan yapmaktayız” 
dedi..
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu Kesici Takımlar Genel Müdürü Atilla Sinacı, “ Temel çalışma hedefimiz temel 
verimlilik üzerine. Firma olarak mühendislik hizmetine önem vermekteyiz” dedi

‘Mühendisliğe 
ağırlık veriyoruz’

Sektöründe 20 yıldan bu faaliyet 
gösteren Anadolu Kesici Takımlar 
MAKTEK Konya Fuarında ziyaretçi-
leri ile buluşuyor. Müşteri odaklı çalı-
şan ve mühendislik hizmetine ağırlık 
veren Anadolu Kesici Takımlar Fir-
ması alanında gerçekleştirdiği faali-
yetler ile ön plana çıkıyor.MAKTEK 
Konya ve Fuarı ve  Anadolu Kesici 
Takımlar hakkında bilgi veren  Ge-
nel Müdür  Atilla Sinacı , MAKTEK 
Konya Fuarının sektör için önemli 
olduğuna dikkat çekti. Sinacı Konyalı 
sanayicileri, işadamlarını ve öğrenci-
leri fuara davet etti.

‘FİRMA OLARAK MÜHENDİSLİK 
HİZMETİNE ÖNEM VERMEKTEYİZ’

Anadolu Kesici Takımlar olarak 
20 yıldan bu yana sektörde faaliyet 
gösterdiklerine dikkat çeken Ana-
dolu Kesici Takımlar Genel Müdü-
rü Atilla Sinacı, “Firmamız 20 yıldır 
sektörde faaliyet göstermekte. Kesici 
takımlar ve mühendislik alanında 
çalışmalar yapmaktayız. Temel ça-
lışma hedefimiz temel verimlilik 
üzerine. Anadolu Kesici Takımlar 
otomotiv endüstrisi başta olmak 
üzere her türlü sanayi kuruluşunda 
kullanılan metal kesme, tornalama, 
frezeleme ve delme takımları ile 
yüksek teknoloji ürünü kesici takım 
ve tutucuların imalatını, ithalatını ve 
toptan ticaretini yapmaktadır. Firma 
olarak mühendislik hizmetine önem 
vermekteyiz. Verimlilikte Kararlılık 
Anadolu Kesici Takımlar’ın çalışma 
sistemi ve faaliyetlerinin temelini 
oluşturur. İnsan, doğa ve anapara 
kaynaklarının sorumluluk bilinciyle 
kullanılmasıyla güvenilir ve sürekli 
sonuçlar sağlama sözü veriyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

‘TÜM KONYALILARI 
FUARA BEKLİYORUZ’

MAKTEK Konya Fuarının önemli 
olduğuna dikkat çeken Sinacı, “Ana-
dolu Kesici Takımlar’nın hedefi, 
pazarda iyi bir tüzel kişi olarak eko-
nomik, sosyal ve çevre alanlarında 
olumlu bilinirlik kazanmak; çalışan-

larının ve iş ortaklarının bu değer-
lerle gurur duymasını sağlamaktır. 
Bizler sadece ürünü satmıyoruz, 
ürünü sattıktan sonra mühendislik 
hizmetlerine de önem veriyoruz.  İş 
ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentileri-
ni eksiksiz belirleyip hedef odaklı bir 
projeyle, yüksek kalite ve teknolojik 
donanıma sahip ürünleri, doğru za-
manda tedarik ediyoruz.   Metalik 
malzemelerin şekillendirilmesinde 
yaygın olarak kullanılan kesici ta-
kımlarda en önemli nokta, işlemin 
minimum maliyetle, gerekli kalite 
beklentilere en uygun şekilde ger-
çekleştirilmesidir. Bunun için ise 
kesici takım malzemesi, işlenecek 
metalik malzemenin özelliklerine ve 
kesme hızına bağlı olarak doğru se-
çilmelidir. Metal esaslı takımlar, ma-
liyeti düşük fakat daha düşük sıcak-
lıklarda ve hızlarda kullanılır. Karbür 

esaslı takımlar, yüksek kızıl sertlikleri 
ve kesme hızları ile karakterizedir. 
Seramik malzemeler ise tokluk deza-
vantajlarına ve maliyetlerine karşın, 
yüksek sıcaklıklardaki mekanik ve 
kimyasal kararlılıkları ile iş parçası ve 
takım malzemesi arasındaki etkileşi-
mi minimize eder. Demir içerikli me-
tallerin işlenmesinde elmas kesiciler 
sadece, demir dışı ve metal olmayan 
malzemelerin üretimi ile sınırlandırı-
lır. MAKTEK Konya Fuarı, Konya sa-
nayisi için oldukça önemli. Konya’da 
faaliyet gösteren sanayicilerimizi, iş 
adamlarımızı ve öğrencilerimizin bu 
fuarı görmeleri kendileri için oldukça 
önemli. Tüm Konyalıları fuara bekli-
yoruz. MAKTEK Konya Fuarında fir-
malar kendi tanıtımını yapmalarının 
yanında, yeni ürünlerini de fuarda 
sergiliyorlar” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle düzenlenen Konya MAK-
TEK Fuarı başladı. Konya MAKTEK Fuarı, 3 gün boyunca çok sayıda alım heyetinin yanı sıra 40 ülkeden katılımcıyı ağırlayacak

MAKTEK kapılarını açtı
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafın-

dan Takım Tezgahları Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiy-
le düzenlenen Konya Maktek Fuarı 
başladı. Konya Maktek Fuarı, 3 gün 
boyunca 10’un üzerinde alım heye-
tinin yanı sıra 40 ülkeden katılımcı-
yı ağırlayacak.  Düzenlenen törene; 
TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörü Babür Özçelik, 
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahret-
tin Yokuş, iş adamları, sanayiciler 
ve vatandaşlar katıldı. 

‘KONYA’DAN, SEKTÖRÜN 
ÜRETİMİNE, İHRACATINA 

DESTEK OLMAK İSTİYORUZ’
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-

metleri Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü, fuarın açılışında yaptığı ko-
nuşmada, İstanbul’da iki yılda bir 
düzenlenen fuarın bu yıl itibarıyla 
Konya’da da iki yılda bir gerçek-
leştirileceğini söyledi. Ersözlü, “ 
Dünyanın kendi konusunda takım 
tezgahları sektörünün Avrupada’ki 
üç büyük fuarından ve dünyadaki 5 
büyük fuardan bir tanesi olan MAK-
TEK Fuarı ilk kez Konya’da bugün 

ziyarete açıldı. MAKTEK Konya 
olarak bu fuarı hazırlamaktan do-
layı TÜYAP Fuarcılık olarak çok 
mutluyuz. 20 ülkeden 176 firma 
fuarımıza katılıyor. MAKTEK Konya 
Fuarına, 65 ülkeden ziyaretçileri-
miz olacak. Şuanda yurt içi ve yurt 
dışından yatırım yapacak olan sana-
yicilerimiz üretimin her safhasında 
ihtiyaç duydukları makineleri bu 
fuarda görebilecekler. İleri tekno-
loji ürünleri olan bu makineler, ilk 
kez Konya’daki fuarda sergileniyor. 
Başta Konya olmak üzere bölgemiz-
de üretim yapan tüm sanayicimi-
zi fuara davet ediyorum. Endüstri 
4.0’ın en önemli örnekleri fuarda 

sergileniyor. Artık dünyada aranı-
lan bir marka olan Maktek marka-
sını Konya’ya getirdik. Konya’da 2 
yılda bir yapılacak fuar, takım tez-
gahları sektöründe, yani makina 
yapan makinelerin sergileneceği 
konseptte hazırlandı. İlk senesin-
de 20 ülkeden 276 firma katılıyor. 
Yüksek teknoloji makinaların sergi-
lendiği bu fuarda ilk kez Konya’ya 
gelen firmalar var. Şu anda iyi bir 
talep var. İlk günden gayet olum-
lu bir katılım görüyoruz. Firmalar 
memnunlar. İnşallah fuarın son 
gününe kadar da gerek yurt içinden 
gerek yurt dışından gelen ziyaret-
çilerle iyi bir ticarete ev sahipliği 

yaparız. Konya’dan, sektörün üreti-
mine, ihracatına destek olmak isti-
yoruz” dedi. Üretim işi yapan bütün 
sanayicilere fuarı ziyaret etmelerini 
öneren Ersözlü, “Katkıları dolayısıy-
la TİAD’a, Makine İmalatçıları Bir-
liğine, KOSGEB’e, Konya ticaret ve 
sanayi odasına teşekkür ediyorum. 
4 gün boyunca ziyaretçilerimizi 
bekliyoruz” dedi.
‘TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜNE 
HERKESİN DESTEK OLMASI LAZIM’

Fuarcılık noktasında Konya’nın 
önemli bir yere geldiğine dikkat çe-
ken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Konya’mız için farklı bir gü-
zelliği birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz 

ay, Tarım Fuarı ile Avrupa’nın en 
önde haline gelen bu mekan, bugün 
ilk defa makine teknolojileri, takım 
tezgahları, her türlü metal işleme 
makineleri ve donanımlarıyla be-
raber pek çok firmayı Konya’mızda 
görüyoruz. Konya sanayimizdeki bu 
altyapının geleceğe taşınması adına 
bu fuarın Konya’mızda birincisinin 
başlamış olması önemli. Özellikle 
Konya’daki makine imalatçıları-
mız endüstri 4.0’ı yakaladıkları ile-
ri teknolojili makineler yapmışlar. 
Bundan 20-25 yıl önce yurt dışına 
gittiğimizde fuarlarda gördüğümüz 
üretimi, bugün yerli olarak yapılı-
yor olması hepimizi gururlandırıyor. 

Türkiye’nin bu güçlü yürüyüşüne 
herkesin destek olması lazım. Şeh-
rimiz adına önemli bir fuara ev sa-
hipliği yapılıyor” ifadelerini kullandı. 

‘MAKTEK FUARI, SON 
DERECE KRİTİK BİR FUAR’

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü de MAKTEK’in 
önemli bir fuar olduğuna dikkat çe-
kerek, “MAKTEK Fuarı İstanbul Fu-
arı ile dönüşümlü olarak iki yılda bir 
Konya’da düzenlenecek. Bu durum 
Konya’mız adına bu son derece 
sevindirici bir gelişme. Konya’nın 
MAKTEK gibi bir marka ile fuar 
yapıyor olması son derece önemli 
bir kazanım. Şuan tüm sektör bu-
rada. Bu fuarında Tarım Fuarı gibi 
Konya’nın marka fuarlarından bir 
tanesi olması ve her geçen fuarda 
daha da güçlenerek Konya’da kalıcı 
hale gelmesi hedefimiz. Konya’da 
Makine Fuarı açısından başarılı 
bir il zaten. Bundan sonrası süreç-
te daha da güçlü olacağız inşallah. 
MAKTEK Fuarı, son derece kritik 
bir fuar. Çünkü yatırım, üretim ve 
teknoloji bu fuar makineleri ile ger-
çekleştiriliyor. Burada ne kadar iyi 
bir teknoloji sahibiyseniz, üretim 
kabiliyetinizde o kadar teknolojik 
oluyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Aytemiz Alanyaspor’da 
Malatyaspor hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haf-

tasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni 
Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başla-
dı. Turuncu-yeşilli takım, iki günlük iznin ardından Cen-
giz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başla-
yan idman, istasyon ve iki takım halinde dar alanda topa 
sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Üçlü turnuvayla 
sona eren antrenmana Junior Fernandes ve Cenk Ahmet 
Alkılıç katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malat-
yaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman-
la sürdürecek.  n AA

Bursaspor, Bakkal 
gözetiminde çalışıyor

Bursaspor’un yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 
takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İbrahim Yazıcı Özlüce 
Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mesut Bakkal idaresinde 
gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İlk 30 
dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma hareket-
leri yapıldı. Daha sonra eğlenceli bir oyun oynayan fut-
bolcuların keyifli olduğu görüldü. Ardından topla çalışma 
yapılırken, basına kapalı bölümde ise taktik antrenman 
gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Umut Meraş ve Abdul-
lahi Shehu takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-beyazlılar, bugün 
yapacağı antrenmanla cuma günü oynayacağı Trab-
zonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.  n İHA

Derbide ilk golün 
önemi büyük

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar 
günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray 
arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan 
taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 25 yılı kapsa-
yan son 51 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez 
mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü 
attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe 
ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı. İki 
takım arasında yapılan son 51 lig maçının 7’si gollü be-
raberlikle sona erdi. Bu müsabakaların altısında ilk golü 
Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan 
taraf oldu. İki takım arasındaki son maçta ise Galatasaray 
2-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı. Habe-
re konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına 
rağmen Galatasaray, Fenerbahçe’nin geri dönüşüne en-
gel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe-Ga-
latasaray rekabetinde yapılan son 51 lig mücadelesinin 
7’si ise golsüz sona erdi. 

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 17 maçın 
9’unu kaybetmedi.Bu mücadelelerin 3’ünde rakiplerin-
den 3 puan alan sarı-lacivertliler, 6 maçtan ise beraber-
likle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor, 
Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında 
mağlup duruma düşmesine rağmen 3 puana uzandı. Sa-
rı-lacivertliler, bu sezon özellikle derbilerde yaptığı geri 
dönüşlerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe, bu sezon ilk 
derbisini seyircisi önünde Beşiktaş’a karşı oynadı. Bu 
mücadelede 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 
eşitliği sağlayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Daha sonra 
deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve 2-0 yenik du-
ruma düşen Fenerbahçe, rakibinden 1 puan alırken, ga-
libiyeti kaçıran taraf oldu. Fenerbahçe, bu sezonki en çok 
ses getiren geri dönüşe ise Beşiktaş karşısında imza attı. 
Sarı-lacivertliler Vodafone Park’taki maçta 3-0 yenik düş-
mesine rağmen üst üste bulduğu gollerle 1 puan almayı 
başardı. Fenerbahçe ayrıca bu sezon 3 karşılaşmada öne 
geçmesine karşın galibiyete ulaşamadı. Sarı-lacivertli-
ler, bu maçların 1’inden puansız ayrılırken, diğer ikisinde 
1 puanla yetindi.   n AA

Karaman: Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik 

Direktörü Hikmet Karaman, ligin son haf-
talarında bütün takımların büyük bir mü-
cadele içerisinde olduğunu söyleyerek, 
“Ciddiyeti elden bırakmadan, çalışma-
larımıza devam edip, sonuçları alıp ma-
tematiksel olarak rahatlamak istiyoruz” 
dedi. 

İM Kayserispor, Spor Toto Süper 
Lig’in 28. haftasında sahasında ağırla-
yacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını 
sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik 
Direktör Hikmet Karaman yönetiminde 
antrenman yapan futbolcular, kısa alanda 
pas çalışmasının ardından teknik çalışma 
yaptı. 

Antrenman öncesinde gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik 
Direktörü Hikmet Karaman, ligin son haf-
talarında bütün takımların büyük bir mü-
cadele içerisinde olduğunu söyleyerek, 

“Bu hafta kendi evimizde oynayacağız. 
Daha sonra deplasman var. 2 maçlık 
periyotta en yüksek puanı almaya çalışa-

cağız. Dolayısıyla her maçın zor olduğunu 
biliyoruz. Rakiplerimizin almış olduğu 
skorlarda ortada. Ciddiyeti elden bırak-

madan, çalışmalarımıza devam edip, 
sonuçları alıp matematiksel olarak rahat-
lamak istiyoruz. Birinci hedefimiz budur. 
Biz bütün puanlara talibiz. Bizim gibi diğer 
takımlarda aynı şeyi söylüyor. Sahada ne 
yaptığımız ve futbol olarak ne gösterdiği-
miz önemli. Ne kadar geliştiğimiz önemli. 
Bunları üstüne koya koya devam ediyo-
ruz. Her hafta maç oynayacağız. O maç-
lardan alacağımız puan ve puanlar bizim 
için önemli. Eğer yukarıya doğru da bir 
tırmanış olursa da, tırmanırız. Zaten biz 
Erciyes’iz, tırmanmayı severiz” şeklinde 
konuştu. 

ÖZEL ÇOCUKLARDAN 
ANTRENMANA ZİYARET 

Öte yandan, özel bir rehabilitasyon 
merkezinde öğrenim gören öğrenciler, 
antrenmanı ziyaret etti. Futbolcularla soh-
bet ederek fotoğraf çekinen öğrenciler, 
Hikmet Karaman’a da taktik verdi.  n İHA

Erol Bulut: Demek ki 
işimizi doğru yapıyoruz
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın 
kendisini 6-7 maçtır takip ettiğini dile getirerek, “Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz. 

Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı” dedi
Süper Lig’de geride kalan 27 haf-

tada topladığı 37 puanla 5. sırada yer 
alan Evkur Yeni Malatyaspor’da Ay-
temiz Alanyaspor maçının hazırlıkları 
sürüyor. İdman öncesi gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Ma-
latyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 
kupa maçının 2 ayaklı bir maç olduğu-
nu, ikinci maçta akıllı olmaları gerek-
tiğini söyledi. 

“7 HAFTAYI İYİ DEĞERLENDİRİP 
HEDEFİMİZE ULAŞMAMIZ GEREKİYOR” 

Galatasaray karşısında istemedik-
leri bir sonuç aldıklarını kaydeden Bu-
lut, “İstediğimiz oyunu vermiş olduk. 
Sahada agresif oynadık. Yakaladığı-
mız birkaç pozisyon vardı onları değer-
lendirmiş olsaydık oyundan galip ola-
rak ayrılacaktık. Maalesef ikinci maçta 
kaybettiğimiz 3-0’lık maçta kupada oy-
nadığımız o agresif oyunumuzu oyna-
yamadık. En büyük etkenin o olduğunu 
düşünüyorum. Birde Murat Yıldırımın 
kontrolsüz bir hareketi vardı. O penal-
tıya neden oldu. Başka bir maçta böyle 
bir pozisyon olsa penaltıyı verir miydi, 
onu da düşünmemiz lazım. Çünkü bir-
kaç kez izledim, yüzde yüz net bir pe-
naltı olmadığını düşünüyorum. İkili bir 
mücadele var. Galatasaray stadında 
oynuyorsan ceza sahasında o şekilde 
hamleye gitmeyeceksin. Ettiğinde de 
penaltı oluyor. 2. golü de zaten tam bir 
değişiklik yapmak isterken yediğimiz 
bir gol oldu. O da Emre Akbaba’nın 
kafa topunda Diagne’ye çarpan top gol 
oldu. Çarpmamış olsaydı Fabien topu 
kurtaracaktı. 3’üncüsü de zaten olan 
bir penaltı. İstemediğimiz bir sonuç. 
3-0 mağlup olduk ama bu futbolda bu 
var. O yüzden biz önümüzdeki 7 hafta-
yı en iyi şekilde değerlendirip istedi-
ğimiz hedefe ulaşmamız gerekiyor ve 
bunu da başaracağımıza inanıyorum” 
şeklinde konuştu. 

“MHK BAŞKANINI TELEFONLA MI 
ARAMAM GEREKİYOR” 

Galatasaray maçında hakem Ya-
şar Kemal Uğurlu’nun Teknik Direktör 
Fatih Terim’in yanına gidip pozisyonu 
açıklamasını doğru bulmadığını ifade 

eden Bulut, “Sonuçta orada 2- 3 da-
kikalık bir muhabbet, izah etme var. 
Sonra zaten 45+’ya eklendi bence. 
Zaten penaltı oldu ondan sonra. Ha-
kem hiçbir şeyi bir teknik direktöre 
izah etmesi gerekmiyor. O zaman 
benim de sormam gerekiyor. Benim 
de konuşmak istediğim de bu gerçek-
leşmiyor ve 4. hakemden tribün bize 
gösteriliyor. ‘Hocam devam ederseniz 
tribüne gönderilirsiniz’ diye. Bu da 
doğru değil. Zaten dördüncü hakemle 
konuşamıyorsun. Dördüncü hakemle 
de konuşmayınca kimle konuşmam 
gerekiyor? MHK Başkanı’nı telefonla 
mı aramam gerekiyor anlamadım. 
Birileriyle konuşmamız gerekiyor. 
Onunla konuşma, bununla konuşma 
o zaman iki tarafa aynı olması lazım” 
ifadelerini kullandı. 

ERTAÇ ÖZBİR VE MURAT 
AKÇA AÇIKLAMASI 

Süresiz kadro dışı bırakılan ve id-
manlara bugün tekrar katılan Ertaç Öz-
bir ile Murat Akça ile ilgili de konuşan 
Erol Bulut şunları söyledi: 

“Hatalarını anladıklarını düşünü-
yorum. Antrenman sonrası zaten iki 
arkadaşımızla da bir görüşme yapaca-
ğım. Ondan sonra net kararımızı zaten 
onlara da açıklamış olacağız. Bizimle 
antrenmanlara devam edeceklerse, 
önümüzdeki süreçte iyi gözlemleye-
ceğiz. Gerekiyorsa doğru gördüğümüz 
şeyler varsa bizimle devam edecekler. 
Aynı şekilde davranışları devam eder-
lerse zaten bizime olmayacaklar.” 

“FİORENTİNA 6- 7 MAÇTIR 
BİZİ TAKİP EDİYOR” 

İtalya basınında çıkan Fiorentina 
iddialarına ilişkin konuşan Erol Bulut, 
bir Türk teknik direktör olarak adının 
Avrupa’da iyi takımlarla anılmasının 
gurur verici bir olay olduğunun altı-
nı çizerek, “Demek ki işimizi burada 
doğru yapıyoruz. Ben de konuyla ilgi-
li bilgi sahibi oldum. 6- 7 maçtır bizi 
takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir 
olay ama şu ana kadar Fiorentina ile 
görüşmemiz olmadı” diye konuştu.  
n İHA

Trabzonspor’da rekabet yeniden başladı
Spor Toto Süper Lig’de uzun zaman-

dır rekabet ortamından uzak kalan Trab-
zonspor’da, forma savaşı yeniden başladı. 
Teknik Direktör Ünal Karaman’ı tatlı bir 
sıkıntı sarmaya başladı. 

Sezon başından beri kadro sıkıntısı 
yaşayan Trabzonspor giden oyuncular, 
transfer yasağı ve sakatlıklar nedeniyle 
kadro derinliğini kaybetmiş, uzun bir süre 
rekabet ortamından uzak kalmıştı. Altyapı-
dan gelen oyuncuların istikrarlı bir şekilde 
takıma katkı vermesi, sakat oyuncuların 
da dönmesiyle birlikte bordo-mavili takım-
da özlenen rekabet ortamı yeniden doğdu. 

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın An-
talyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk on 
birin yanı sıra yedek kulübesinden oyuna 
dahil ettiği oyuncuların da takıma katkı 
vermesiyle sahadan 4-1’lik skor ile ayrılan 
Karadeniz ekibinde, deneyimli çalıştırıcı 
haftada deplasmanda oynanacak olan 
Bursaspor maçı öncesinde ilk on birini be-
lirlemeye çalışıyor. 

Antalyaspor maçında sakatlığı nede-

niyle forma giyemeyen Novak’ın yerinde 
ilk on birde sahaya çıkan Ibanez, uzun bir 
aradan sonra ilk on birde başladığı maçta 
Ünal Karaman’ın vermiş olduğu görevleri 
yerine getirdi. Bursaspor maçına yetiştiril-
meye çalışılan Novak ile Ibanez arasında 
tatlı bir rekabet başladı. Pereira’nın yoklu-
ğunda savunmanın sağından görev yapan 
Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise tedavisi sü-
rüyor. Ünal Karaman, bu bölgeyi yeniden 
Pereira’ya teslim etmeyi planlıyor. Savun-
mada ise Toure forma beklerken, Hüseyin 
Türkmen ve Hosseini bu bölgeyi kolay ko-
lay bırakmayacak gibi görülüyor. Orta sa-
hada ise önemli işler yapan ve her geçen 
gün performansını yükselten Abdulkadir 
Parmak ve Sosa ikilisi de Ünal Karaman’ın 
tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ab-
dulkadir Ömür’ün dönmesiyle birlikte ise 
Karaman’ın nasıl bir tercih yapacağı me-
rakla bekleniyor. Antalyaspor maçında tek 
forvet olarak Ekuban’ı kullanan Karaman, 
cezalı olan Rodallega’nın yerine Olcay 
Şahan’a görev vermişti. Bu maçta önem-

li bir performans ortaya koyan ve gol de 
atan oyuncunun Bursaspor maçında forma 
giyip giymeyeceği ise büyük oranda Ünal 
Karaman’ın ileri uçta Rodallega’yı tercih 
edip etmeyeceğine bağlı. 

TRABZONSPOR, 
HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig’de, 12 Nisan 
Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın 
hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yıl-
maz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal 
Karaman, yönetiminde yapılan çalışmaya 
tedavileri süren Onazi ve Kamil Ahmet 
Çörekçi katılmadı. Novak ise takımla bir-
likte çalışmalara başladı. Bordo-mavililer 
koşunun ardından Bursaspor maçına yö-
nelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleş-
tirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen 
antrenmanı, Yılmaz Çebi İlkokulu ve Bah-
çeşehir Koleji öğrencileri ile Vakfıkebir 
Anadolu İmam Hatip Lisesi futsal takımı 
sporcuları ziyaret ederek, teknik heyet ve 
oyuncularla bir araya geldi. n İHA



Konya’da pedallar 
okullar için çevrildi 

2018-2019 öğretim yılı Okullararası Bisiklet Yarışları 
09 Nisan 2019 tarihinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Stad-
yumu çevresinde yapılan Okullararası Bisiklet Yarışları so-
nucunda; Yıldızlarda 1.Ramazan Yılmaz (İçeri Çumra İHL), 
2.Şahin Küçükkara (Hoca Ahmet Yesevi), 3.Ali Küçük (Fev-
zi Çakmak OO), 3.Ramazan Türkmen (Ahmet Haşhal, Genç 
B 1.Osman Çelik (Gençlik Temel Lisesi), 2.Mehmet Alsaç 
(Çumra Mesleki TAL), 3.Muhammed Çevik (Gençlik Temel 
Lisesi), 3.M.Talha Vanlı (Karatay Mesleki TAL), Genç A 
1.Ersin Akıl (Meram Kozağaç Teknik EML), 2.Talha Yaman 
(Meram Kozağaç Teknik EML), 3.Fatih Deniz (Gençlik Te-
mel Lisesi), 3.Hakkı Çelikel (Meram Kozağaç Teknik EML) 
oldu.  n SPOR SERVİSİ

Masa tenisi gününde 
dereceye girenler belli oldu 

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl 
Temsilciliğince Dünya Masa Tenisi günü dolayısıyla ya-
pılan müsabakalar tamamlandı. Müsabakalar sonucunda 
Minik Kızlarda 1.Ayşe Sıla Sayıcı, 2.Ayşe Nisa Bozkurt, 
3.Gülsüm Sena İpek, 4.Halime Aceyman, Minik Erkeklerde 
1.Enes Tüfekçi, 2.Eren Yılmaz, 3.Habib Radi Uyar, 4.Meh-
met Akif, Genç Erkeklerde 1.Hüseyin Togay, 2.Burak Emre 
Alaydın, 3.Mehmet Arif Çağlayan, 4.Ömer Acarer, Genç 
Kızlarda 1.Dilan Togay, 2.Ayşe Erkci, 3.Sümeyye Akkan, 
4.Hatice Kabakçı olurken Veteranlarda ise 1.Mustafa Sa-
raç, 2.Kaan Şalvarcı, 3.Fatih Ekinci oldu.  n SPOR SERVİSİ

Minik öğrenciler ‘sağlıklı hayat’ için yürüdü

Konya’da minik öğrenciler sağlıklı 
hayat için yürüdü. Meram İlçe Eğitim 
Müdürlüğü ve 5 ilkokulun ortak düzen-
lediği etkinliğe 15 Temmuz Milli Birlik 
İlkokulu, Alakova İlkokulu, Ali İhsan 
Dayıoğlugil İlkokulu, Gödene Toki Şehit 
Yunus Berber İlkokulu ve Üresinler İlko-
kulu öğrencileri katıldı. 

Birlikte Daha İyiye Daha Güzele 
projesi kapsamında yapılacak olan et-
kinliklerden biri olan sağlıklı hayat yü-
rüyüşü dün Kozağaça Piknik Alanı’nda 
gerçekleştirildi.

 Hava şartları nedeniyle Sağlık 
Haftası’nda yapılamayan ve bu haftaya 
ertelenen etkinliğe 300 öğrenci katıldı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK
Sağlıklı hayata yürüyüşünde, toplu 

konutlarda ve kapalı alanlarda doğadan 
uzak yetişen öğrencilerin doğayı ve spo-
ru tanıması amaçlandı. Etkinliğe öğren-
cilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler 
de katıldı. Öğrenciler ilk olarak ellerin-
deki ‘Sağlık için el ele’ yazılı dövizler 

ile Kozağaç Piknik Alanı içinde yürüdü. 
Daha sonra sportif faaliyetler gerçekleş-
tirilirken, son olarak minik öğrenciler 
park içinde beslenmelerini yaptı. Alınan 
bilgilerde bu tür etkinliklerin artarak de-
vam edeceği ve ilerleyen günlerde kitap 
okuma sınavı yapılacağı ifade edildi. 
n SPOR SERVİSİ 

Tınkır: Mücadelemizi 
asla bırakmayacağız!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 2. Başkan Okay Tınkır yaptığı açıklamalarda 

Tarsus İdman Yurdu maçında önemli bir galibiyet aldıklarını ve ligde kalmak için mücadeleyi 
asla bırakmayacaklarını ifade etti. Tınkır ayrıca, Konyaspor yöneticilerine de teşekkür etti

2. Lig Kırmızı Grup’ta ligde kalma 
mücadelesi veren Konya Anadolu Sel-
çukspor, 30.hafta maçında Tarsus İdman 
Yurdu’nu yenerek hayata döndü. 10 hafta 
aranın ardından galibiyet yüzü gören yeşil 
beyazlı ekip, Pazar günü deplasmanda 
ligdeki en kritik maçlarından bir tanesine 
çıkacak. Yavru Kartal, Fatih Karagüm-
rük’e konuk olurken, düşme hattındaki 
rakiplerinin de puan kaybetmesini bekle-
yecek. Konya Anadolu Selçukspor’da 2. 
Başkan Okay Tınkır, ligdeki son durumları 
hakkında değerlendirmelerde bulundu ve 
ligde kalacaklarını belirtti.

Tarsus İdman Yurdu karşısında alınan 
galibiyet ile bir seri yakalamak ve seri-
ye devam etmek istediklerini kaydeden 
Konya Anadolu Selçukspor 2. Başkanı 
Okay Tınkır, “Geçtiğimiz hafta içinde oy-
nadığımız Şanlıurfaspor maçının ardın-
dan da söylemiştim ama yine maalesef 
taraftarımız gereken ilgiyi göstermedi. 
Ancak futbolcu arkadaşlarımıza ve teknik 
heyetimize güvendiğimizi ve yolumuza 
devam edeceğimizi hep söylemiştik. Tar-
sus İdman Yurdu karşısında güzel ve haklı 
bir galibiyet aldık.  Rakiplerimizin de puan 
kaybettiği bir haftada kazançlı olduğumu-
zu düşünüyorum. Bu maçla birlikte bir seri 
yakalamak ve seriye devam etmek istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ
Ligde kalmak için son haftaya kadar 

mücadele edeceklerini de dile getiren 
Okay Tınkır, “Önümüzdeki hafta sonunda 
Karagümrük ile deplasmanda karşılaşa-
cağız. Takımımız hazırlıklarına başladı. 
İnanıyorum ki futbolcularımız ve teknik 
heyetimiz Karagümrük deplasmanından 
da gerekli puan veya puanları alacak-
lardır. İnşallah alacağımız bu puanlarla 
takımımız ligde kalacak. Mücadelemizi 
asla bırakmayacağız ve sonuna kadar 
sürdüreceğiz. Ben buradan son iki maçta 
ortaya koydukları mücadele ve aldıkları 
4 puandan ötürü futbolcu arkadaşlarımı 
ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bize 
destek olmak amacıyla yanımızda olan 

Konyaspor’umuzun değerli yöneticilerine 
de teşekkür etmek istiyorum” şeklinde 
konuştu.

KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI 
DEVAM EDİYOR

TFF 2. Lig Kırmızı grup 31. Hafta mü-
sabakasında hafta sonunda deplasmanda 
Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor’da bu maçın 
hazırlıkları sürüyor. Karatay Belediye-
si Tatlıcak tesislerinde teknik direktör 
Abdurrahman Baysangur ve yardımcı 
antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen 
antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından 
futbolcular yarım sahada taktik bir çalış-
ma gerçekleştirdi. Antrenmanı Kulüp Baş-
kanı Zahir Renklibay ve başkan yardımcısı 
Recep Çınar da takip etti. n SPOR SERVİSİ

Faysal Bayramoğlu: Tecrübe yılımız oldu
Konya Süper Amatör Küme’de sezon geçti-

ğimiz hafta tamamlandı. Ligde Ereğlispor şam-
piyon olurken, Yeni Emirgazi Belediyespor, Yeni 
Doğanhisarspor ve Ülküm Gençlikspor bir alt lige 
düştü. Süper Amatör Küme ekiplerinden Meram 
Kara Kartallar teknik direktörü Faysal Bayramoğ-
lu sezonu değerlendirdi. Bayramoğlu bu sezonun 
kendileri için tecrübe yılı olduğunu ifade etti.

GALİBİYET İSTİYORDUK OLMADI
Süper Amatör Küme’de sezonu 26 puanla 

9. sırada tamamlayan Meram Kara Kartallar’da 
teknik direktör Faysal Bayramoğlu sezonu değer-
lendirdi. Bayramoğlu Selçukspor maçı hakkında, 
“İki takımın da bir iddiası olmayan bir maçtı. 
Burada kazanmayı isteyen taraf iki teknik adam-
dı diyebilirim. Hem Bekir Hoca hem de ben ka-
zanmayı oyunculardan daha çok istedik. 2-0 öne 
geçtik ve ilk yarıyı bu skorla tamamladık. İkinci 

yarıya da aynı hızla başladık ama rakip yakaladığı 
fırsatları iyi değerlendirdi ve kazanan taraf oldu. 
Galibiyetle tamamlamak istiyordum ancak olma-
dı. Hem Selçukspor’u hem de Bekir Hocayı tebrik 
ediyorum. İlk yarısı 2-0 biten maçı çevirmek kolay 
değil, bunu başardılar.” dedi.

HER ŞEYE RAĞMEN İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK
Faysal Bayramoğlu sezonla ilgili değerlendir-

mesinde ise, “Sezona Emirgazi galibiyeti ile baş-
lamıştık. İyi mücadele edip maçı kazandık. İkinci 
haftadan itibaren bizim için bazı şeyler istediği-
miz gibi gitmedi. Ilgın Belediyespor karşısında 
kötü oyunla kaybettik bunu kabul ediyorum ancak 
sonraki haftalara baktığımızda çoğu maçımız için 
beraberliğe üzüleceğimiz maçları kaybettik. Ligin 
ilk yarısını belki 25 puanla tamamlayabilecekken 
13 puanla tamamladık. Bunu da ortaya koyduğu-
muz oyun üzerine söyleyebiliyorum. Ligin ikinci 

yarısında bazı oyuncularımızın takımdan ayrıl-
masına rağmen biz transferi düşünmedik, genç 
oyuncularımıza güvendik. Burada dezavantajımız 
Emirgazi Belediyespor maçı oldu. Biz iyi oynama-
mıza rağmen 1 puan aldık rakip karşısında daha 
sonra Emirgazi ligden çekilince bizim ligde kal-
mak için mücadele ettiğimiz rakipler artı üç puan 
aldı. Biz bunu almadan yine ligin ikinci yarısında 
13 puan aldık. Her şeye rağmen iyi bir sezon ge-
çirdiğimize inanıyorum. Baktığınız zaman Ereğ-
lispor’un evinde tek puan kaybı bize karşı, ligin 
ilk yarısında iyi bir kadrosu olan Kadınhanı Be-
lediyespor’a karşı beraberlik… Bunların önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bu yıl bizim için tecrübe 
yılı oldu, inşallah önümüzdeki sezon daha iyi bir 
Kara Kartallar’ı Konyalılara izlettireceğimize ina-
nıyorum” ifadelerine yer verdi.  
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



Anadolu Kartalı Atiker Konyaspor, 
Süper Lig’de 8 haftadır galibiyet ala-
mıyor. Son olarak Medipol Başakşe-
hir’e 2-0 yenilen yeşil beyazlı takım, 
Cumartesi günü Sivasspor’u yenerek 
yeniden çıkışa geçmek istiyor. Mo-
rallerin bozuk olduğu Konyaspor’a 
taraftardan destek geldi. Nalçacılılar 
Taraftarlar Derneği bir açıklama ya-
parak yarın antrenmana gideceklerini 
ve teknik heyet ile futbolculara des-
tek vereceklerini belirtti. Nalçacılılar 
Taraftarlar Derneği açıklamasında, 
“Sevgi emek ister” ifadelerine yer 
verdi.

‘YOLLAR HEP DÜZ OLMAZ’
Konyaspor taraftar gruplarından 

Nalçacılılar Taraftarlar Derneği açık-
lamasında, “Son dönemde alınan 
sportif neticelerin Konyaspor camia-
sı üzerinde oluşturabileceği negatif 
enerjinin önüne geçmek amacıyla, 
cuma akşamı yapılacak olan antren-
mana çıkarma yapıyoruz. Şampiyon-
luk kelimesinin telaffuzunun kolay 
ama gerçekleştirilmesinin meşakkatli 
ve emek istediğini biliyor ve buna 
göre davranıyoruz. Bu uğurda gün, 
hafta veya ay değil, bir ömür feda 
edilecekse, bizler onu da göze aldık. 
Hem teknik heyet hem de futbolcu kar-
deşlerimizin bu zor dönemde yanında 
olmak isteyen Konyasporlu taraftar-
larımızı organizasyonumuza bekliyo-
ruz. Sevgi emek ister, Yollar hep düz 
olmaz, Virajlarda dikkat, yokuşlarda 
kuvvet, inişlerde SABIR ister...” dedi.

FUTBOLCULAR VE 
TARAFTAR STADYUMDA 

BİRARAYA GELECEK
Nalçacılılar’ın yapacağı antren-

man ziyareti Konya Büyükşehir Bele-
diye Stadyumu’nda gerçekleştirile-
cek. Yarın 15.00’te Sivasspor maçının 
son antrenmanını yapacak olan Atiker 
Konyaspor, daha sonra stadyuma 
geçerek taraftarlarla biraraya gele-

cek. Binlerce meşalenin yakılacağı 
ziyarette futbolculara ve teknik heyete 
moral verilecek. Ziyaret için stadyu-
ma ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Atiker Konyaspor Kayacık Tesis-

leri’nde yaptığı antrenmanla Spor 
Toto Süper Lig’in 28.haftasında DG 
Sivasspor ile oynayacağı maçın ha-
zırlıkların sürdürdü. Teknik Direktör 
Aykut Kocaman ve yardımcı antre-
nörler yönetiminde yapılan antren-
mana tedavilerine devam edilen ve 
takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı ile 
Abdou Razack Traore katılmadı. Diğer 
oyuncular saha etrafında parkurda da-
yanıklılık ve çabukluk çalışması yaptı. 
Bu bölümde takımla birlikte çalışan 
takım kaptanlardan Ömer Ali Şahi-
ner, ikinci bölümde fizyoterapist Salih 
Kırışka yönetiminde takımdan ayrı 
çalıştı. 3 seri üzerinden yapılan 4’e 
4 top çalışmasının ardından oynanan 
çift kale maç ile antrenman sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

Sivasspor’da Konyaspor 
hazırlıkları devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28’inci hafta-
sında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker 
Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 
kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu 
ile başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından 
kırmızı-beyazlı ekip, idmanı koordinasyon hareketle-
riyle devam etti. Gruplar halinde top kapma ve pas ça-
lışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla 
tamamladı. Demir Grup Sivasspor, bugün kulüp tesis-
lerinde yapacağı idmanın ardından Konya’ya hareket 
edecek.  n AA

Fenerbahçe’de 
derbi mesaisi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta-
sında pazar günü Ülker Stadyumu’nda Galatasaray 
ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Can 
Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yö-
netiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de 
başladı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sa-
katlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölüm-
deyse sahada, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 
devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 
5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 takımı-
nın da katılımıyla dar alanda gerçekleştirilen çift kale 
maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel 
çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, derbi hazır-
lıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.  n İHA

Atiker Konyaspor 
polisleri ağırladı

Atiker Konyaspor, Türk Polis Teşki-
latı’nın 174. Kuruluş yıldönümü dola-
yısı ile Konya’da görev yapan polisleri 
kulüp binasında ağırladı. Konyaspor’un 
bütün maçlarında görev yapan iç ve dış 
saha karşılaşmalarında güvenliği sağ-
layan Konya Emniyet Müdürlüğü Spor 
Güvenliği Şube Müdürlüğü polislerini 
ağırlayan yeşil beyazlı kulüp, polis me-
murların forma hediye ederken, çiçek 
vererek pasta kesti. Türk Polis Teşkila-
tı’nın 174. Kuruluş yıldönümü dolayısı 
ile yapılan açıklamada ise, “Türk Polis 
Teşkilatı’mızın 174’üncü kuruluş yıl 
dönümünde vatanımızın bölünmez bü-
tünlüğü, huzuru, güveni ve refahı için 
çalışan, canlarını feda eden teşkilat 
mensuplarımızı kutluyor, şehitlerimi-
zin aziz hatırasını rahmetle yâd ediyor, 
gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” 
ifadelerine yer verildi. 
n SPOR SERVİSİ

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

‘Bir olma vakti’

Konyasporlu Ali Karakaya’ya milli davet

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un son maçlarda aldığı kötü sonuçların ardından Nalçacılılar 
Taraftarlar Derneği yaptığı açıklama ile bu zorlu süreçte Konyaspor’un yanında olduklarını belirtti. 

Ayrıca Nalçacılılar Grubu, yarın antrenmana giderek takımlarına destek olacaklarını açıkladı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın 16 ve 18 Nisan’da Fransa ile 
deplasmanda oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu 
belli oldu. Kadroda Atiker Konyaspor’dan Ali Karakaya da davet edil-
di. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday 
kadroya davet edilen oyuncular 13 Nisan Cumartesi günü TFF Ha-
san Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde toplanacak. 
Ay-yıldızlı takım, 16 Nisan Salı günü TSİ 18.00’de Pierre Pibarot Sta-
dı’nda ve 18 Nisan Perşembe günü de TSİ 12.00’de Michel Platini 
Stadı’nda Fransa ile iki kez karşı karşıya gelecek. 

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki milli takımın 
aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Doğan Alemdar 
(İstikbal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor).

Defans: Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Muhammed Emin Sarıka-
ya (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Çağtay Kurukalıp (Ka-
sımpaşa), Yusuf Şahin Örnek (FC Köln), Hakan Yeşil (1461 Trabzon).

Orta saha: Polat Abay (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antal-
yaspor), Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Samed Onur (Bayer Lever-
kusen), Berke Avaz (Beşiktaş), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), 
Ferhat Çoğalan (Lille), Muhammet Tunahan Taşçı (NEC Nijmegen), 
Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Tolga Özdemir (Bochum).

Forvet: Salih Kavrazlı (Altınordu), Tiago Süer Barbaros Çukur (Az 
Alkmaar).  n AA

RPS
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