
Yenigün’den Vali Toprak’a ziyaret Mercedes’ten indirimli kış bakımı
Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan,  Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak, Yazı İşleri 
Müdürü Rasim Atalay 
ve Yenigün Gazetesi 
Muhabiri Muhammed 
Esad  Çağla, kısa bir 
süre önce Konya Valiliği 
görevine atanan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak’ı 
ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileğinde bulundu.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Mercedes Benz marka 
araçların Konya bayisi 
olan Bayraktarlar 
Merkon’da fırsatlar 
bitmiyor. 31 Mart 
2019’a kadar devam 
edecek kampanya 
ile Mercedes Benz 
marka otomobili 
olan vatandaşlar 
Bayraktarlar Merkon’da 
yüzde 25’e varan kış 
bakım indirimi ile 
araçlarının bakımlarını 
gerçekleştirebilecek.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Aydınlar Ocağı 
şiirle yankılandı

Arif Nihat Asya’dan 
Necip Fazıl’a, Nazım 
Hikmet’ten Yaşar 
Oğuzcan’a, Monoliza’dan 
Kaldırımlar’a varıncaya 
kadar birbirinden güzel 
şiirleri yorumlayan şâir 
Hidâyet Çakır, en güzel 
şiir akşamlarını Aydınlar 
Ocağı’nda yaşattı. 
n SAYFA 5’TE

Cistus bitkisi raf 
ömrünü uzatıyor

04 Selçuklu personeli 
Kızılay’a kan verdi 05 AGD’li gençler

kamp yaptı 06 İş merkezinin çatısı 
alev alev yandı 

12 KİŞİDEN BİRİ 
KABIZLIK YAŞIYOR

HER İKİSİ DE SAMİMİ 
DAVA ADAMLARIYDI

TARIMSAL DESTEK 
31 MİLYONA ULAŞTI

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Yalman, Eke ve Alkan’ı anlattı

Büyükşehir çiftçinin yanında 

Kabızlık hali, bağırsak hareketlerininnormale göre 
azalması anlamına geliyor. Peki kabızlık halinin 
nedenleri neler? Uzmanlar, bağırsak hareketlerini 
normal hızında seyretmesine destek olabilecek 
önermli tavsiyelerde bulunuyor.

Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfi 
Yalman, kısa bir süre 
önce hayatlarını kaybe-
den vakıf insanları Ne-
cip Alkan’ı ve olan Sahip 
Eke’yi anlattı. Yalman, 
“Her ikisi de samimiyet 
ve gayretle çalışan dava 
insanlarıydı” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 31 ilçe-
deki çiftçilere 6 milyon lira tutarında fidan, fide ve 
tarımsal ekipman desteği verdi. Böylece Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası verilen tarımsal destek 31 
milyon liraya ulaştı.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Kışa rağmen 
çalışmalar sürüyor

‘Cumhur İttifakı 
dimdik duruyor’

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri bir yandan 
kumlama diğer yandan da alt 
yapı çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Karatay Belediyesi, 
kışa rağmen ilçenin muhtelif 
yerlerinde kumlama ve alt yapı 
çalışmalarını sürdürüyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

MHP Karatay İlçe Başkanlığı 
ziyaretinde konuşan Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, “Devletimizin bekası, 
milletimizin huzur ve mutluluğu 
için dimdik duran Cumhur 
ittifakımızla ne gerekiyorsa onu 
yaparız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Hayvana şiddette
cezalar yetersiz! 

Hayvanlara yönelik suçlardaki 
cezasızlık nedeniyle istismar ve 
şiddet olayları her geçen gün 
artıyor. Uzmanlar hayvanlara 
şiddetin en büyük sebebinin 
cezaların yeterli olmamasından 
kaynaklandığını ifade ediyor. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Teşkilatlara 
‘güven’ mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Selçuklu 
İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. 
Seçim çalışmalarında teşkilat-
lara güvendiklerini vurgulayan 
Usta, “Buradaki herkesin her 
kapıyı çalıp herkese dokunalım 
derdinin olduğunu biliyorum” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE
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Kargo paketi patladı!
İddiaya göre jandarmaya teslim edil-
mek üzere PKK’nin kargo bölümüne 
getirilen pakette patlama meydana 
geldi. Patlamada çalışanlardan 
Muharrem Küçük kolundan, Mehmet 
Genç de yüzünden yaralandı. Yara-
lılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli 
hastanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. 
Olay kısa süreli paniğe neden 
olurken, çıkan küçük çaplı yangın 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü. Yapılan 
incelemede paketin içerisinde akü 
olduğu, akünün, jandarmanın yaptığı 
bir operasyon sonucu ele geçirildiği 
ve kriminal laboratuvarına gönderil-
diği tespit edildi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

3 nedenli düşüş!
Mevlana Müzesi’nin en 

çok ziyaret edilen müzeler 
sıralamasında düşmesini 
turizmciler ekonomideki 

olumsuz duruma, restorasyon 
çalışmalarına ve Şeb-i Arus 

törenlerinde yaşanan bazı 
sorunlara bağlıyor

DÜŞÜŞÜN 3 ANA 
NEDENİ VAR

Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Der-
neği Başkanı Seda Kuşvuran, yaşanan düşüşü 
değerlendirdi. Kuşvuran, düşüş sebebini ekono-
mideki sorunlar, Mevlana Müzesi başta olmak 
üzere çeşitli turistlik alanlarda devam eden res-
torasyon çalışmaları ve Şeb-i Arus törenlerinde 
yaşanan bazı sorunlar olmak üzere 3 ana nedene 
bağladı.  
n HABERİ SAYFA 9’DA

2018’DE YENİDEN 
3. SIRAYA DÜŞTÜ

Konya’nın Türkiye geneli turizm po-
tansiyeline bakıldığında Konya öne 
çıkıyor. Bu özelliğiyle bakıldığında 
Mevlana Müzesi, 2016 ve 2017 yılında 
en çok ziyaretçi alan 1. müze olmuştu. 
2015 yılında aynı sıralamada 3. sırada 
yer alan Konya, 2 yıl yakaladığı başa-
rının ardından 2018 yılında yeniden 3. 
sıraya düştü.

Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Dr. Mikdat 
Çakır, “Kimyasallar 
yerine cistus bitkisi 
(laden) yüklediğimiz 
ürünlerde, ilk aşamada 
raf ömrünü artırıcı olarak 
daha iyi olma özelliği 
taşıdığını test ettik” dedi. 
n SAYFA 11’DE

Lütfi Yalman

Merhum Necip Alkan Merhum Sahip Eke



2 25 OCAK 2019HABER

Yenigün’den Vali Toprak’a hayırlı olsun ziyareti
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 

Başkanı, Basın İlan Kurumu (BİK) Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gaze-
te Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan,  
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Abdullah Akif Solak, Yazı İş-
leri Müdürü Rasim Atalay ve Yenigün 
Gazetesi Muhabiri Muhammed Esad  
Çağla, kısa bir süre önce Konya Valiliği 
görevine atanan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak’ı ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Hakkari’den Konya’ya atanan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak ile bir süre gö-
rüşen ve hayırlı olsun temennisinde 
bulunan Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, “Sayın 
Valim, şehrimize hoşgeldiniz. Rabbim 
şehrimize, devletimize ve milletimi-
ze hizmet yolunda muvaffak eylesin. 
Konya basını Osmanlı Devleti’nden bu 

yana örnek çalışmaları ile adından söz 
ettirmiştir. Milli Mücadele döneminde 
Konya basını bir duruş sergilemiştir. 
Konya basını her zaman vatanının, mil-
letinin ve bayrağının yanındadır. Yine 
Konya basını Konya’nın tanıtımına bü-
yük katkı sunmaktadır.  Yenigün Ga-
zetesi olarak Konya’nın ve Türkiye’nin 
sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Yenigün Gazetesi’ne çalış-
malarında başarılar diledi. Ziyarette 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı, Basın İlan Kurumu (BİK) Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gaze-
te Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan 
tarafından kaleme alınan ve Konya’ya 
dair projelerin yer aldığı, “Şimdi Büyük 
Konya Vakti” kitapçığı Vali Cüneyit Or-
han Toprak’a takdim edildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediyesi 
hizmette sınır tanımıyor

Karatay Belediyesi’nde hizmet 
durmuyor. Karatay Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yan-
dan kumlama diğer yandan da alt 
yapı çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor

Karatay Belediyesi, kışa rağ-
men ilçenin muhtelif yerlerinde 
kumlama ve alt yapı çalışmalarını 
sürdürüyor. Konu ile ilgili açıkla-
ma yapan Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, “Mahalle-
lerimizde yol kumlama ve altyapı 
çalışmalarımıza devam ediyoruz” 
dedi. Karatay’da her alanda bele-
diyecilik hizmetini, ilçenin mer-
keze uzak mahalleleri dahil bü-
tün noktalarda uyguladıklarına 
değinen Başkan Hançerli,  “Kışın 
yaşanan ulaşım sıkıntılarından 
kurtulmak ve vatandaşlarımızın 
evlerine huzurlu ve güvenli gidip 
gelmeleri için kumlama çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. İlçemizde 
çalışmalarımız yaz-kış demeden 
sürüyor. Kışın özellikle kumlama 
çalışmalarına yoğunluk verdik. 
Karatay Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekiplerimiz Çatal-

hüyük, Fevziçakmak, Karaaslan-
dede, Kerimdede, Doğuş, Yediler, 
İsmil, Erler, Mengene ve Orhan-
gazi mahallelerimizde kumlama 
çalışmalarını büyük bir titizlikle 
yürütürken; Ulubatlı Hasan, Fevzi 
Çakmak, Karaaslan Dede,  Hacı 
Yusuf Mescit, Karakulak, Gazi Os-
manpaşa mahallelerimizde ise alt 
yapı çalışmaları gerçekleştiriyor.” 
diye konuştu. 

TÜM MAHALLELERE 
EŞİT HİZMET

Çalışmaların mahallelerde 
koordineli olarak yürütüldüğünü 
söyleyen Başkan Mehmet Han-
çerli, yapılan çalışmalarda ihtiyaca 
göre hizmeti en kısa sürede yerine 
getirmek için çalıştıklarını dile ge-
tirdi. “Şems-i Tebrizi Mahallesinde 
hemşerilerimiz nasıl evine işine 
ayağına çamur değmeden gidebili-
yorsa, merkeze uzak mahallelerde 
de aynı imkanların tesisi için çalı-
şıyoruz.” diyen Başkan Hançerli; 
yayla yollarından ara sokaklara ka-
dar çalışmaların hummalı bir şekil-
de sürdüğünü belirtti.
n HABER MERKEZİ

Mercedes marka araçların Konya’daki tek bayisi olan Bayraktarlar Merkon’da fırsatlar bitmiyor. Bayraktarlar 
Merkon Otomobil Servisinde yüzde 25’e varan kış bakım indirimi fırsatını Mercedes Benz sahiplerine sunuyor

Bayraktarlar Merkon’dan 
kaçırılmayacak kampanya

Mercedes Benz marka araçların 
Konya bayisi olan Bayraktarlar Mer-
kon’da fırsatlar bitmiyor. 31 Mart 
2019’a kadar devam edecek kam-
panya ile Mercedes Benz marka oto-
mobili olan vatandaşlar Bayraktarlar 
Merkon’da yüzde 25’e varan kış ba-
kım indirimi ile araçlarının bakımla-
rını gerçekleştirebilecek. Başlatılan 
indirim kampanyası hakkında bilgi 
veren Bayraktarlar Merkon Otomo-
bil Servis Müdürü Songül Ören,  “Kış 
aylarında otomobil müşterilerimizin; 
güvenli ve konforlu bir araç kulla-
nımı gerçekleştirmelerini sağlamak 
amacıyla Otomobil Servisimize gele-
cek araçların kış bakımlarında yüzde 
25’e varan indirim kampanyası baş-
lattık. Kampanyamız 31 Mart 2019’a 
kadar geçerli olacak. Kampanyamız-
dan yararlanmak isteyen müşterile-
rimizin randevularını aldıktan sonra 
araçlarının bakımlarını; alanında 
uzman ve tecrübeli personellerimiz 
tarafından yapıp, müşterilerimize 
teslim ediyoruz” dedi.

‘DENEYİMLİ VE GÜLERYÜZLÜ 
PERSONEL İLE BAKIMLARI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Kış bakım indiriminden yarar-
lanmamak isteyen Mercedes kul-

lanıcıların Bayraktarlar Merkon ile 
iletişime geçmesinin yeterli olacağı-
na dikkat çeken Ören, “Sadece Bay-
raktarlar Merkon’a özel otomobil 
servisinde başlattığımız yüzde 25’e 
varan kış bakım indirimi kampan-
yasına katılmak isteyen müşterile-
rimiz 31 Mart 2019 tarihine kadar 
bizlere araçlarını getirmeleri yeterli 

olacaktır. Bayraktarlar Merkon ai-
lesi olarak araçların kışlık bakımı 
yapmanın yanında, müşterilerimize 
araçlarının servis hizmetleri ile ilgi-
li taleplerine de yardımcı oluyoruz.  
Tüm araçların bakımları alanında 
uzman, deneyimli ve güler yüzlü 
personel tarafından gerçekleştirili-
yor. Servisimize aracın giriş ve çıkış-

larında gerekli testleri sağladıktan 
sonra aracı müşterimize teslim edi-
yoruz. Yine araçlarını servise getiren 
müşterilerimizi mobil kılmak adına 
ikame araç uygulaması ile yardımcı 
oluyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘ORJİNAL PARÇA İLE BAKIMLARI 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Bayraktarlar Merkon olarak 
araçların bakımlarını orijinal Mer-
cedes Benz parçaları ve Mercedes 
Benz Madeni Yağları ile yaptıkları-
na vurgu yapan Ören, “ Servisimize 
gelen tüm araçların bakımlarını ger-
çekleştirirken orijinal yağ ve orijinal 
parça kullanıyoruz. Orijinal yağ ve 
orijinal yedek parça aracın ilk gün-
kü gibi konforlu kalmasına; aracın 
kullanım ömrü boyunca sıhhatli 
kalmasına; keyifli sürüşün uzun 
yıllar devam etmesine büyük katkı 
sağlıyor. Servisimize gelen araçlara 
yazılım güncellemelerini de ücretsiz 
olarak deneyimli personellerimiz ile 
müşterilerimizin hizmetine sunuyo-
ruz. Mercedes Benz marka otomobil 
sahipleri 31 Mart’a kadar devam 
edecek ve sadece Bayraktarlar Mer-
kon’a özel yüzde 25’e varan kış ba-
kım indirimini kaçırmasınlar” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Büyükşehir her zaman çiftçinin yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
tarımsal faaliyetlerin geliştirilme-
si ve yerinde kalkınma amacıyla 
2018 yılında 31 ilçedeki çiftçilere 
6 milyon lira tutarında fidan, fide 
ve tarımsal ekipman desteği ver-
di. Büyükşehir’in Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası verdiği tarımsal 
destek miktarı da 31 milyon liraya 
ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 
Konya genelinde tarıma ve tarım 

projelerine yönelik yaptığı destek-
lerini sürdürüyor. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya genelinde bölgeler 
arası gelişmişlik farkının gideril-
mesi, tarımsal üretimin ilçe ve 
mahallelerde artırılarak sürdürül-
mesi ve çiftçilerin desteklenmesi 
amacıyla desteklere devam ettik-
lerini belirtti. Başkan Altay, “31 
ilçemizde tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan insanlarımıza ek destek-
ler vermeyi sürdürüyoruz. Tarım-

sal kalkınma, yerel kalkınmanın 
önemli bir unsuru” dedi. 
2018’DE 6 MİLYON LİRALIK DESTEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2018 yılı destekleri kapsamında 
31 ilçedeki çiftçilere 6 milyon lira 
tutarında; 6 milyon 400 bin adet 
çilek fidesi, 95 bin 600 adet mey-
ve fidanı, 8 bin 500 adet plastik 
kovan altığı, 265 takım yüksek 
sistem bağ aparatı, Cihanbeyli 
Ağabeyli Mahallesi’nde Süt Top-
lama Merkezi kazandırılması ve 

büyükbaş hayvanlar için tırnak 
kesme makinesi desteği verdi. 

BUGÜNE KADAR 31 MİLYON 
LİRALIK TARIMSAL DESTEK 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 
ilçedeki üreticilere toplam 31 mil-
yon liralık fidan, fide ve tarımsal 
ekipman desteği sağlarken; çeşitli 
konularda çiftçilere ve okullardaki 
öğrencilere de tarımsal eğitimler 
veriyor. 
n HABER MERKEZİ

Çevresel ve sosyal çalışmaları 
nedeniyle Başkan Özgüven’e Türki-
ye’nin önemli platformlarından olan 
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi 
platformundan da bir ödül geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ödülle birlikte çevreci yak-
laşım ve yenilenebilir enerji kaynak-
ları olarak kurulan ve 1000 konutun 
ihtiyacını karşılayacak GES(Güneş 
Enerjisi Sistemi) projesi ile Kent & 
Başkan Dergisi’nin ardından ikinci 
ödülünü almış oldu.

Ödül için teşekkür eden Özgü-
ven: “Göreve geldiğimiz ilk günden 
bu yana Ereğli’mizin gelişmesi ve 
değerli hale gelmesi için canla baş-
la çalıştık. Birçok önemli hizmet ve 
projeyi tamamlayarak yatırımlarımı-

zı gerçekleştirdik. En önemlilerinden 
birisi olan GES projesi hem Beledi-
yemizin ihtiyacını karşılayacak hem 

de bir gelir kaynağı olacaktır. Bin 
konutun elektrik ihtiyacını karşıla-
yacak kapasitedeki bu projeyi Be-

lediyemiz kendi öz kaynaklarıyla 6 
milyon 639 bin TL’lik bir maliyetle 
gerçekleştirdik. Belediyemizin hızla 
artan yenilenebilir enerji kullanımını 
göz önünde bulundurarak başlattığı-
mız GES projemizle 1 yılda 1 milyon 
790 bin kw/s elektrik üreterek ihti-
yacımızı karşılamanın yanı sıra yılda 
yaklaşık 200 bin dolarlık ciddi bir ge-
lir de elde etmiş olacağız. Bu anlam-
da bu önemli projemizin ülkemizin 
önemli platformları tarafından ödüle 
layık görülmesi bizleri ayrıca mutlu 
ediyor. Bu projede emeği geçen her-
kesi tebrik ediyor, bizleri ödüle layık 
gören Anadolu Yerel Yönetimler 
Dergisi’ne teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Eczacılar Odası 
Korosu ilk konserini verecek

Konya Eczacılar Odası Türk 
Halk ve Türk Sanat Müziği Korosu 
çalışmalarını profesyonel ekip ve 
Şef Eczacı Şeref Dönder eşliğinde 
sürdürürken, 2019 yılı ilk konser-
lerini Konyalı meslektaşlarına 16 
Şubat 2019 tarihinde Konya Ec-
zacılar Odası Sosyal Tesisleri’nde 
yer alan çok amaçlı salonunda icra 
edecek.

Eczacılar ve çalışanları ile bir-
likte yaklaşık 2 yıl önce kurulan 
ve bugüne kadar çalışmalarını 
aralıksız sürdüren ve verdiği kon-
serlerle alkış ve takdir toplayan 
Konya Eczacılar Odası, Türk Halk 
ve Sanat Müziği Korosu, 2019 yı-
lının ilk konserini 16 Şubat 2019 
Cumartesi günü, Konya Eczacılar 
Odası çok amaçlı salonunda Kon-
yalı Eczacılara verecek.

Koro, çalışmalarını profes-
yonel ekip ve Şef Eczacı Şeref 
Dönder eşliğinde haftada bir gün, 
ayda ise 4 gün olmak üzere çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Ko-
ronun şefliğini üstlenen Ecz. Şeref 
Dönder, çalışmalar hakkında şu 
açıklamalarda bulundu. “Kurul-

duğu gündün itibaren korumuz 
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği çalışmalarını ortak sürdür-
mektedir. Koromuza katılım için 
son günlerde çok yoğun bir talep 
var. Yaklaşık 40-50 kişinin katıl-
dığı çalışmalarımda hem eğitim, 
hem de eğlence şeklinde devam 
etmektedir. 2019 yılında 3 ayrı 
konser vermeyi planladık. İlk kon-
serimizi 16 Şubat 2019 Cumartesi 
günü, meslektaşlarımıza yönelik 
olarak oda çok amaçlı salonunda 
gerçekleştireceğiz. Çalışmaları-
mızı Konyamız’ın değerli saz üs-
tatlarıyla birlikte sürdürmekteyiz. 
Ayrıca TRT Saz sanatçımız Ferhat 
Erdem’de zaman zaman katıla-
rak bizlere destek vermektedir.. 
Tüm Eczacılarımızı ve Konyalı 
vatandaşlarımızı şimdiden konse-
re davet ediyoruz. Ayrıca bizlere 
bu imkanı veren Konya Eczacılar 
odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz 
ve yönetim kurulu üyelerine, ve 
Koromuza desteklerini esirgeme-
yen Konyamız’ın değerli saz üs-
tatlarına teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Karatay İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, “Devletimizin 
bekası, milletimizin huzur ve mutluluğu için dimdik duran Cumhur ittifakımızla ne gerekiyorsa onu yaparız” dedi

‘Devlet ve millet için
ne gerekirse yaparız’

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
ile İlçe Yönetimi, MHP Karatay İlçe 
Başkanlığı’nı ziyaret etti. 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin ardından 
oluşan Yenikapı Ruhunun daha da 
güçlenmesi adına gayret gösterme-
ye devam edeceklerini söyleyen AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, “İşin içinde ülkemizin 
bekası ile milletimizin huzur ve mut-
luluğu varsa ülkemize karşı kötülük 
peşinde olanlara karşı dimdik duran 
Cumhur İttifakımızın da güçlü irade 
ile azimleri var” dedi.  

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, MHP Karatay 
İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç ile ilçe yönetiminin de 
katıldığı ziyarette Hasan Kılca, MHP 
Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaars-
lan ve teşkilat mensupları tarafından 
kapıda karşılandı. 

Sıcak ağırlama dolayısıyla MHP 
İlçe Başkanı Karaarslan’a ve yöne-
timine teşekkür eden AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, Karatay’a hizmet etmek için 
yola çıktıklarına vurgu yaparak bu 

yolda Cumhur İttifakı olarak güzel 
işler yapacaklarına inandığını dile 
getirdi. 

‘SONUNA KADAR BİRLİKTEYİZ’
Kılca, “İşin özünde ülkemizin 

bekası, milletimizin huzur ve mutlu-
luğu varsa ülkemize kötülük yapan-
lara karşı her zaman dimdik duran 
Cumhur İttifakımızın güçlü iradeleri 
ve azimleri de var. 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin ardından oluşan ve 
özellikle de Yenikapı Ruhu ile devam 
eden bu güç birliğimiz de bizler için 
çok önemli. Bizler de bu birlikteliğe 
sonuna kadar sahip çıkacağız. Hep 
birlikte liderlerimizin de öncülüğün-
de Konyamız’a ve Karatayımız’a hiz-

met etmek adına sizlerin dua ve des-
teklerini bekliyoruz” diye konuştu. 

‘KARATAYIMIZ İÇİN GÜZEL 
HİZMETLER YAPACAĞINIZA 

İNANIYORUZ’
Ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getiren MHP Karatay İlçe 
Başkanı Remzi Karaarslan da Hasan 
Kılca’yı tebrik ederek şunları söyledi: 
“Sayın Genel Başkanımız ve genel 
merkezimiz, 31 Mart Yerel Seçim-
leri’nde kullanılmak üzere ‘Beka 
için milli karar, Cumhur için istikrar’ 
sloganını belirlediler. Bizler de bu 
anlayışla inşallah önemli ve güzel 
çalışmalar yapacağız. Zaten belediye 
başkanımız Sayın Mehmet Hançerli 

15 yıllık çalışmalarıyla takdir ettiği-
miz başkanımız. İnşallah sizler de 
şehrimize en güzel hizmetlerde bu-
lunacaksınız” dedi. 

HASAN KILCA’DAN ESNAF 
ZİYARETLERİ 

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç ve ilçe teşkilat mensupla-
rı, MHP İlçe Teşkilatı ziyaretinin yanı 
sıra İstanbul Caddesi üzerindeki es-
nafları da ziyaret etti, vatandaşlarla 
bir araya gelerek Karataylıların dua 
ve desteklerini istediler. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Özgüven’e bir ödül daha

Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, beraberindeki heyetle birlikte önce
MHP Karatay İlçe Teşkilatı’nı ardından Karatay esnafını ziyaret etti.
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Selçuklu Belediyesi personelinden Kızılay’a destek

Selçuklu Belediye personeli, Kı-
zılay Kan Merkezi tarafından yürütü-
len kan bağışı kampanyasına destek 
verdi. Sağlık açısından kan bağışının 
faydalı olduğu bilinirken,  Selçuklu 
Belediyesine her üç ayda bir kurulan 
platforma çalışanlar ve vatandaşlar 

yoğun ilgi gösteriyor. 
Selçuklu Belediyesi’nde gerçek-

leşen kan bağışı kampanyasına be-
lediye personeli yoğun ilgi gösterdi. 
Kızılay Kan Merkezi tarafından yürü-
tülen ve her üç ayda bir gerçekleşe-
cek olan kampanya ile isteklilerden 

kan bağışı alınıyor. Belediye hizmet 
binasına kurulan platformda, gö-
nüllü personel ve vatandaşlardan 
doktor kontrolünde toplanan kanlar 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kan 
vermek için sıraya giren belediye 
personeli ve vatandaşların gerekli 

tetkikleri yapıldıktan sonra kan ver-
mesine engel teşkil edecek herhangi 
bir rahatsızlığı bulunmadığı takdirde 
kan vermesi sağlanıyor. Selçuklu 
Belediyesince daha önce de Kızılay 
ile ortaklaşa kan bağışı kampanya-
ları düzenlendiği belirtilerek, kan 

bağışının önemli bir sosyal sorum-
luluk vazifesi olduğu, belediye per-
sonelinin kan bağışı kampanyasına 
verdiği desteğin bundan sonrada 
devam edeceği ifade edildi. Kan ver-
menin kemik iliğinin yağlanmasını 
önlediğini söyleyen uzmanlar, vücu-

dun kan yapımını canlı tutabilmesi 
için belli periyotlarda kan verilmesi 
gerektiğini, kan bağışının kişide baş 
ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yor-
gunluk gibi rahatsızlıkların gideril-
mesinde çok büyük katkısı olduğunu 
belirttiler. n HABER MERKEZİ

Deneyap Teknoloji 
Atölyesi kuruluyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, milli tekno-
loji hamlesinde rol alacak gençle-
rin gelişimlerini sağlamak üzere 
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 
İcraat Programı kapsamında des-
teklenen Deneyap Teknoloji Atöl-
yeleri Projesi’nin T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vak-
fı işbirliği ile ilk kısmının Konya, 
Adana, Ankara, Antalya, Edirne, 
Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İz-
mir, Manisa, Muğla ve Trabzon 
olmak üzere toplam 12 ilde hayata 
geçirilmeye başlandığını açıkladı. 
Bakan Varank, açıklamalarının de-
vamında “Deneyap Teknoloji Atöl-
yeleri Projesi” kapsamında öğrenci 
seçmeleri için başvuruların başla-
dığını belirterek, “Söz verdiğimiz 
gibi 81 ilde hayata geçireceğimiz 
100 Deneyap Teknoloji Atölyeleri 
Projesi’nin ilk adımını 12 ilimizde 
başlatıyoruz. Geleceğin Teknoloji 
Yıldızları Programı Türkiye’ye ya-
yılacak, gençlerimiz hayal edecek, 
araştıracak, geliştirecek, üretecek” 
diye konuştu.

Bakan Varank’ın Deneyap 
Teknoloji Atölyeleri Projesi ile ilgili 
açıklamalarının ardından konuyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
MEVKA Genel Sekreter V. Savaş 
Ülger “T.C. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı işbirliği ile 
hayata geçirilmesi noktasında ilk 
adımı atılan Deneyap Teknolo-
ji Atölyeleri’nin Konya’mızda da 
kurulacak olması bizleri son de-
rece memnun etmiştir. Yenilikçi 
bir eğitim modeli esas alınarak, 
tasarım-üretim, robotik-kodlama, 

elektronik programlama, yazılım 
teknolojileri, siber güvenlik, ener-
ji teknolojileri, havacılık ve uzay, 
nanoteknoloji ve yapay zekâ gibi 
alanlarda teorik ve uygulamalı eği-
timlerin verileceği teknoloji atöl-
yelerinde, geleceğin bilim insan-
ları, araştırmacıları ve girişimcileri 
keşfedilerek bu alanda gelişmeleri 
için her türlü imkân sağlanacaktır. 
Hayata geçirilecek olan proje okul-
ları yerli ve milli teknoloji hamle-
mizin beyin takımını oluşturacak 
donanımlı bireylerin yetiştirilmesi 
açısından büyük önem arz etmek-
tedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
katma değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi temel amacıyla kurulan 
atölyeler, 4. 5. 8. 9. sınıf öğrencileri 
ile lise hazırlık öğrencilerine yöne-
lik olarak aralarında şehrimizin de 
yer aldığı 12 ilimizde Mayıs 2019 
itibariye eğitimlere başlayacak. 
14 Ocak 2019 tarihinde başlayan 
sınav başvuruları 3 Şubat 2019 
tarihine kadar devam edecek, ma-
tematik, fen, algoritma ve genel 
kültür içeriklerinin olduğu, prob-
lem çözme, eleştirel düşünebilme, 
veri yorumlayabilme becerilerinin 
ölçüleceği sınav ise 17 Mart 2019 
tarihinde gerçekleştirilecektir. Ya-
zılı sınavın ardından, başarı gös-
teren öğrenciler Nisan 2019’da 
uygulama sınavına dâhil edilecek, 
nihai sonuçların açıklanması ile 
birlikte, Mayıs 2019 itibariyle eği-
time hak kazanan öğrenciler ilan 
edilecektir. Sınav başvurularının 
ücretsiz olacağı Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri Projesi’ne dâhil olmak 
isteyen gençler ve veliler ayrıntılı 
bilgileri “deneyapturkiye.org” in-
ternet adresinden edinebilecektir” 
ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçimleri için teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulundu

Usta: Selçuklu yeni 
başarılara imza atacak

Konya’da merkez ve ilçe bele-
diye başkanlarının belli olmasının 
ardından teşkilat çalışmaları da hız 
kazanmaya başladı. Konya’nın en 
büyük merkez ilçesi olan Selçuk-
lu’da 31 Mart seçimleri için saha 
hazırlıkları sürüyor. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.  
Birlik ve beraberlik mesajlarının 
verildiği ve 31 Mart Yerel Seçim 
süreciyle ilgili değerlendirmelerin 
yapıldığı ziyarette Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’nın yanı sıra ilçe yöne-
timi, ilçe kadın ve gençlik kollarının 
yanı sıra belediye meclis üyeleri de 
yer aldı.  

ÖZER: SELÇUKLU’DA EN İYİ
 NETİCEYİ ALMAK İSTİYORUZ
Konya’nın 31 ilçesinde adayların 

belli olması ile birlikte seçim süre-
cinin de fiili olarak başladığını ifade 
eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer,  “ Selçuklu, 
geleneği olan bir teşkilat. En önem-
li özelliğimiz ana kademesi, gençlik  
kolları, kadın kolları, mahalle baş-
kanları ve meclis üyeleri ile birlik 

ve beraberlik içerisinde, tek bir ses 
halinde uyumlu bir teşkilat olabil-
memiz. İnşallah bu bilgi, birikim, 
uyum ve tecrübemizi daha ileriye 
taşıyarak hep birlikte İl Yönetimi-
miz, Milletvekillerimiz, Genel Baş-
kan Yardımcımızla birlikte Konya’ya 
yakışır bir şekilde neticelendirmeyi 
arzu ediyoruz” dedi.  

USTA:  SELÇUKLU YENİ 
BAŞARILARA İMZA ATACAK

AK Parti İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta 
Konya’da ilçe adaylarının da açık-
lanmasından ve düzenlenen törenle 
tanıtılmasından sonra yerel seçim 
çalışmalarının startının verildiğine 
vurgu yaparak,  “ Aday tanıtımı-
mızdan önce de saha çalışmalarımız 
devam ediyordu. Ancak şimdi tam 
olarak seçim heyecanı ile çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Selçuklu 
Konya’nın en büyük merkez ilçesi 
ve nüfusu da yoğun. Önümüzde de 
zorlu bir süreç var. Bu zorlu sürecin 
üstesinden gelmekte teşkilatlarımı-
zın emeğinin, çabasının çok önem-
li olduğunun farkındayız. Bugüne 
kadar çok kısa sürede birlikte çok 
yoğun çalıştığımızı için bir birimizi 

çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. 
Buradaki herkesin her kapıyı çalıp 
herkese dokunalım derdinin oldu-
ğunu biliyorum. Bunları anlatmaya 
bile gerek yok ama ara ara birbiri-
mize güç vermek, destek vermek 
önemli. Pek çok aday adayımız oldu 
burada bir kişinin seçilmiş olması 
diğerlerinin değerini azaltmaz. Sel-
çuklu’da da Ahmet Pekyatırmacı 
başkanımızın seçim sonrasında se-
çilmiş bir başkan olarak mütevazi 
kişiliğiyle 5 yılı başarıyla ve çalışma 
aşkıyla tamamlayacağından eminiz” 
şeklinde konuştu. 

PEKYATIRMACI:  GECE 
GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Belediye Başkanlığı görevinin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından kendisine tevdi 
edilmesinden sonra yoğun bir şe-
kilde çalışmalara başladıklarını ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “ Görevin 
bize tevdi edilmesinin ardından 24 
Haziran Genel Seçimleri için hep 
birlikte zorlu ve  yoğun bir tempo-
nun içine girdik. 24 Haziran seçim-
leri bizim için önemliydi çok şükür 
orada Sayın Cumhurbaşkanımız 
yüzde 52 buçuk oy oranıyla seçildi. 

Hükümet kuruldu ve mecliste de 
Cumhur ittifakı kapsamında uyum-
lu bir çalışma devam ediyor. Şu an 
gündemimizde yerel seçim süreci 
var.  24 Haziran seçim sürecinde 
biz aynı zamanda yerel seçim için 
de çalışmalarımızı başlatmış olduk. 
Seçimlerden sonra da teşkilatımızla 
beraber yarın sanki seçim olacak-
mış gibi çalışmalarımıza devam 
ettik. Yerel seçim için de çok da za-
man kalmadı aslında.Ama elham-
dülillah kendimize güveniyoruz. 
Hem belediye olarak hem teşkilat 
olarak hem de vekillerimizin des-
teğiyle sahadayız. Çalışmalarımız 
ortada ve bundan sonra da inşallah 
çok daha hızlı bir şekilde gece gün-
düz demeden birlikte çalışacağız. 
Ben inşallah Konya’da bu zama-
na kadar aldığımız neticelerin çok 
üstünde bir oy oranıyla AK Parti 
olarak bu seçimde zafer kazanaca-
ğımıza inanıyorum. Bu başarıyı hep 
birlikte sağlayacağız. 31 Mart Yerel 
Seçimlerinden sonra da inşallah 
kesintisiz bir beş yıllık dönemde en 
hayırlı en güzel hizmetleri hep bir-
likte yapmak bize nasip olacak diye 
niyaz ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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AGD’li gençler Isparta’da kamp yaptı
İlk ve orta dereceli okullarda 

eğitime devre arası verilmesinin 
ardından Anadolu Gençlik Derne-
ği Karatay Temsilciliği Liseler ve 
İmam Hatipler Komisyonu tarafın-
dan lise öğrencilerine yönelik ola-
rak eğitim kampı düzenlendi. 

Geçtiğimiz haftasonu Ispar-
ta’da düzenlenen ve 2 gün süren 
kış etkinlikleri kampında öğrenci-
lere ilmi ve ahlaki konularda eği-
tim verilirken, kültürel faaliyetler 
ve oyunlarla da hoş vakit geçir-
meleri sağlandı. Birinci gün yapı-
lan etkinlikler çerçevesinde AGD 
Isparta Şubesi Dış İlişkiler Komis-
yon Başkanı Mustafa Eroğlu, AGD 
Isparta Şubesi Eğitim Komisyonu 
Başkanı Ramazan Yurt, AGD Is-
parta Şubesi İmam Hatipler Ko-
misyonu Başkanı Muhammed 
Tansever, AGD Karatay Temsil-

cisi Yusuf Özcan ve AGD Karatay 
Temsilciliği Eğitim Komisyonu 
Üyesi Mustafa Kara eğitim verdi. 
Kampın ikinci gününde ise gezi 
programları ve piknik oldu. 

Yapılan faaliyeti değerlendi-
ren AGD Karatay Temsilcisi Yu-
suf Özcan, “Gençlerimizin milli 

ve manevi gelişimlerine katkıda 
bulunmak için yürüttüğümüz faa-
liyetler kapsamında eğitim temelli 
organizasyonla düzenliyoruz. Yılın 
belli dönemlerinde yaptığımız bu 
faaliyetlerde gençlerimizin eği-
terek, kendilerini daha iyi ifade 
etmelerini sağlıyor, hem ahlaki 

yönden gelişimlerine katkıda bu-
lunuyor, hem de düzenlediğimiz 
sosyal ve kültürel etkinliklerle 
kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bu 
çerçevede içinde bulunduğumuz 
kış mevsiminde okullarda yarı dö-
nem tatilinin başlaması ile birlik-
te Isparta’da gerçekleştirdiğimiz 

ara dönem eğitim kampımızda 
gençlerimizi misafir ettik. Onlarla 
güzel etkinlikler yaptık. Gençleri-
mizin milli ve manevi değerlerine 
bağlı, vatanını ve milletini seven, 
kendisine, ailesine ve milletine 
faydalı insanlar olarak yetişmesi 
için faaliyetlerimiz bundan sonra 

da hız kesmeden devam edecek. 
Bu faaliyetlerimizde yer almak 
isteyen genç kardeşlerimizi bu-
lundukları bölgeye en yakın AGD 
şubesine, temsilciliğine ya da 
lokaline aileleriyle birlikte davet 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
n METE ALİ MAVİŞ

Kulu Belediyesi tarafından ya-
pımına başlanan ve inşaatı devam 
eden yeni Halk Kütüphanesi’nin, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar ve Kulu Belediye Baş-
kanı Ahmet Yıldız tarafından imza-
lanan protokolle, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne devri yapıldı.

Eski ve yeni yapılan kütüphaneyi 
gezen Yarar, “Belediye Başkanı Ah-
met Yıldız’a teşekkür ederiz. Yapmış 
olduğu bu güzel eserlerle kendisini 
daima anacağız. Eğitimden gelen bir 
kişi olarak katkısı çok fazla, emeğine 
teşekkür ediyorum. Kütüphane pro-

jesini çok beğendik, Kulu ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” diye ko-
nuştu.

Başkan Yıldız da Öğretmen evi 
ve Halk Kütüphanesi projesinin beş 
yıldızlı güzel bir eser olacağını be-
lirterek, “İlçemizin büyük bir eksiği 
olan öğretmen evi ve kütüphane 
eserini kazandırarak, ihtiyacı gider-
miş olmanın haklı sevincini yaşıyo-
ruz. Bu adımları atmakta bize katkı 
sağlayan müdürümüz başta olmak 
üzere herkese teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Beyşehir Belediye Başkan 
Adayı Yaşar esnafla buluştu

AK Parti Beyşehir Belediye 
Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, pazar 
yeri esnafıyla bir araya geldi. Kon-
ya’nın en genç adayı olan Üzeyir 
Yaşar, seçim çalışmalarını sürdü-
rüyor. Yaşar, kendisine eşlik eden 
AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri 
ile pazar yerini ziyaret etti. Pazar 
alanında tezgah açan esnafla soh-
bet eden Yaşar, istek ve şikayetle-
rini dinledi. Yaşar, “Önce millet, 
önce memleket” diyerek çıktıkları 
kutlu yolda partisinin aday olarak 
kendisine teveccüh göstermesi-
nin ardından hemen kolları sıva-

dıklarını ve seçim çalışmalarına 
başladıklarını belirterek, “Beyşehir 
ilçemize yakışır hayallerimizi in-
şallah hep birlikte gerçekleştirmek 
için geliyoruz. 31 Mart’ta yapıla-
cak mahalli idareler seçimlerinde 
genç bir kardeşiniz olarak sizler-
den destek bekliyoruz. Bu süreçte 
ilçemizin her köşesini karış karış 
gezerek, bu güzel coğrafyanın 
havasını teneffüs eden tüm insan-
larla, hemşehrilerimizle bir araya 
gelmenin gayretini göstereceğiz.” 
diye konuştu.
n AA

Kapıyı kıran hırsız işyeri 
çalışanlarınca yakalandı

Konya’da uyuşturucu bağımlısı 
olduğu iddia edilen bir kişi, pas-
tanenin kapısını kırarak içeri girip 
tatlı ve bozuk paraları çaldı. İş yeri 
çalışanlarınca yakalanan hırsızlık 
şüphelisi polise teslim edilirken 
yaşananlar güvenlik kamerasına 
yansıdı. 

Olay, dün gece saat 00.30 sı-
ralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Erenköy Mahallesi Yeni Sille Cad-
desi üzerinde bulunan bir pastane-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu 
ileri sürülen Haydar E. bisikleti 
ile pastaneye gelerek cam kapıyı 
açmaya çalıştı. Başarılı olamayan 
şüpheli bu kez bir tahta parçasının 

yardımıyla kapıyı zorlayarak kır-
dı. İçeriye giren şüpheli yaş pasta, 
pişmaniye ve kasadaki 130 lirayı 
alarak iş yerinden çıktı. 

Bu sırada cep telefonuna alarm 
programından bildirim gelen iş 
yeri çalışanları pastaneye gelerek 
şüpheliyi kaçmak istediği sırada 
yakaladı. Bu anlar ise iş yerinin gü-
venlik kamerası tarafından saniye 
saniye kayıt edildi. İhbar üzerine 
olay yerine ulaşan ekipler, şüp-
heliyi gözaltına alındı. Buradaki 
işlemlerin ardından Asayiş Şube 
Müdürlüğüne getirilen uyuşturucu 
bağımlısı ve sarhoş şahsın adliyeye 
sevk edileceği öğrenildi.
n İHA

Arif Nihat Asya’dan Necip Fazıl’a, Nazım Hikmet’ten Yaşar Oğuzcan’a, Monoliza’dan Kaldırımlar’a varıncaya kadar 
birbirinden güzel şiirleri yorumlayan şâir Hidâyet Çakır, en güzel şiir akşamlarını Aydınlar Ocağı’nda yaşattı

Aydınlar Ocağı’nda
şiir dolu bir akşam

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Şiir Dinletisi” yer aldı. Davudî 
sesiyle ve ezbere okuduğu şiirleriy-
le tanınan şâir Hidâyet Çakır, Tür-
kiye’nin yetiştirdiği usta şairlerin 
birbirinden güzel şiirlerini müzik 
eşliğinde yorumladı. Şiire doyan ve 
ozanların söylediği türküler ile ilahi-
leri severek dinleyen katılımcılardan 
büyük alkış alan şair Hidayet Çakır, 
kendisine bu imkânı tanıyan Konya 
Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Musta-
fa Güçlü’ye en kalbi teşekkürlerini 
sundu.
‘HER GECE KAPIMI ÇALAR GÖZLERİN’

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen şiir dinletisine başla-
madan önce araştırmacı-yazar Zeki 
Oğuz, şâir, yönetmen ve oyuncu 
Hidayet Çakır’ın biyografisi hakkın-
da kısa bilgi verdikten sonra kişiliği 
hakkında hatıralarını paylaştı. Şiir 
akşamına, son zamanda TRT’de 

çok çalınan “Her gece kapımı çalar 
gözlerin/ Açmasam yalnızım açsam 
yalnızım/Ayrılık peşime düştü bir 
kere/ Kaçmasam yalnızım kaçsam 
yalnızım…” şarkısının sözlerini 
okuyarak renk katan Âşık Salihi, 
şair Çakır için “Seni çok seviyorum. 
Ses tonunu çok seviyorum” dedik-
ten sonra Aydınlar Ocağı’nın Şair 
Çakır, gösterilen slayt sunumunda 
kendisini daha yakından tanıma 
fırsatı bulan dinleyicilere; Yunus 
Emre’nin “Aşkın aldı benden beni/ 

Bana seni gerek seni/ Ben yanarım 
dün ü günü/ Bana seni gerek seni” 
dizeleri ile diğer şiirlerini yorumladı. 
Bir âşık ile ozan İbrahim Demirtaş, 
sazları ve sözleriyle şair Çakır’ın şi-
irlerine eşlik ettiler. Şair Hasan Uk-
dem’in 1993’te yazdığı şiirlerini klip 
halinde perdeye yansıtılan resimler 
eşliğinde yorumlayan Çakır, Necip 
Fazıl’ın “Kaldırımlar” şiirini sunum 
olarak paylaştıktan sonra Sezai Ka-
rakoç’un “Mona roza siyah güler ak 
güller” şiirini okudu.

Sunuculuğunu Mine Çakır’ın 
yaptığı ve bir buçuk saat süren şiir 
dinletisinde Âşık Salihî, “Beni gurbet 
elinden kurtar Allah’ım Allah’ım!” 
adlı şiirini okudu. Program, şair Ça-
kır’ın kendi yazdığı “Bekleyiş, sabır 
ve tahammül” adlı şiirini yorumla-
masıyla sona erdi. Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Hidayet Çakır’a kitap hediye 
ettikten sonra toplu hatıra fotoğrafı 
çektirildi.
n HABER MERKEZİ

Kulu Halk Kütüphanesi protokolü yapıldı
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Konya’da “yaralama” suçun-
dan hakkında soruşturma açılan 
şüpheli, uzlaştırma kapsamında 
30 çocuğu sünnet ettirmesi kar-
şılığında ceza almaktan kurtuldu. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’da ya-
şayan E.E. ile H.E.S. arasında çıkan 
tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucu, H.E.S. yaralandı. Müşteki 
H.E.S’nin şikayetçi olması üzerine 
E.E. hakkında “yaralama” suçun-
dan soruşturma başlatıldı. Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı 
ilgili yasa kapsamına girmesi ve 
tarafların anlaşması ihtimali bu-
lunması sebebiyle uzlaştırmacıya 

gönderdi.
Uzlaştırmacının görüştüğü 

mağdurun, 30 çocuğun sünnet 
edilmesi için bir derneğe bağış ya-
pılması karşılığında şikayetinden 
vazgeçeceğini belirtmesi üzerine 
taraflar arasında uzlaşma sağlan-
dı. Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, taraflar ara-
sında karşılıklı uzlaşı ile toplumsal 
barışın korunmasına katkı sağlan-
dığını bildirdi. Uzlaştırmanın ama-
cına ulaştığını belirten Solmaz, 
çalışmalarda emeği geçenlere te-
şekkür etti.  n HABER MERKEZİ

İş merkezinin çatısı alev alev yandı
Konya’da bir iş merkezi-

nin çatısında çıkan yangın çok 
sayıda itfaiye ekibinin müda-
halesiyle söndürüldü. Yangın, 
saat 05.00 sıralarında merkez 
Meram ilçesi Şükran Mahallesi 
Alaaddin Bulvarında bulunan 
bir iş merkezinin çatısında çık-
tı. Edinilen bilgiye göre, cadde 
üzerindeki iş merkezinde henüz 
bilinmeyen bir sebeple yangın 
çıktı. Kısa sürede büyüyen alev-
ler çatıyı sardı. Yangını gören 
civardaki taksi şoförleri durumu 
hemen itfaiye, polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangına 
müdahale etmeye başladı. Yan-
gının büyümesi üzerine yangın 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. Olay yerine gelen 

itfaiye ekipleri yaklaşık bir bu-
çuk saatlik çalışmanın ardından 
yangını kontrol altına alarak 
söndürdü. 

Yangını fark eden taksi şofö-
rü Vedat Gürsoy, “Biz burada 
taksiciyiz. Dumanı fark ettik, 
baktık. Duman yükseliyor, du-

man çoğaldıkça alev çıkmaya 
başladı. Biz elimizden geleni 
yaptık” dedi. Yangınla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

Konya’da  PTT’nin kargo bö-
lümünde, bir kargo paketinin 
patlaması sonucu 2 kişi yaralan-
dı.  Olay, bugün saat 09.10’da 
PTT Mevlana Posta İletişim Mer-
kezi’nde meydana geldi. İddiaya 
göre jandarmaya teslim edilmek 
üzere kargo bölümüne getiri-
len ve içinde mühimmat olduğu 
belirtilen pakette belirlenemeyen 
nedenle patlama meydana geldi.

 Patlamada çalışanlardan Mu-
harrem Küçük kolundan, Mehmet 
Genç de yüzünden yaralandı. Ya-
ralılar, ambulanslarla şehirdeki 
çeşitli hastanelere kaldırılarak te-
davi altına alındı. Patlama sonu-
cu kargo bölümünde hafif hasar 
oluştu. Çıkan küçük çaplı yangın 
itfaiye ekipleri tarafından söndü-
rüldü. Olayla ilgili soruşturma sü-
rüyor.
VALİ TOPRAK OLAY YERİNE GİTTİ

Patlama haberinin ardından 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, patlamanın yaşandığı PTT 

Mevlana Posta İletişim Merke-
zi’ne giderek olay yerinde incele-
mede bulundu. Yetkililerden bilgi 
alan Vali Toprak, sonrasında yap-
tığı açıklamada, “Koli içindeki güç 
kaynağı patlamış. 

Çevresindeki kozmetik ürün-
ler alev almış. Bunun sonucunda 
da bir kişi hafif yaralanmıştır.” 
dedi. Vali Toprak, olay yerindeki 
incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

PATLAYAN PAKETTE AKÜ
OLDUĞU BELİRLENDİ

Konya’da PTT’nin kargo bölü-
münde patlayan jandarmaya ait 
paketin içerisinde, akü olduğu or-
taya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü 
Meram ilçesi Kumralı Mahallesi 
Taşocağı mevkiinde define ara-
mak isteyen 3 kişiden 2’sinin ken-
di yaptıkları patlayıcının infilak 
edip patlaması sonucu yaralandı-

ğı olayda ele geçirildiği ve kriminal 
laboratuvarına gönderildiği tespit 
edildi. Paketin yere bırakılmasıyla 
patlamanın yaşandığını, bu sırada 
yanındaki kolinin içinde bulunan 
parfümlerin de alev aldığı saptan-
dı.
GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Patlama anını ve o an yaşa-
nanları anlatan kargo çalışanları, 
“Daha önce hiç rastlamadığımız bir 
durumla karşı karşıya kaldık. Kar-
golardan bir tanesi bir anda yüksek 
bir gürültüyle patladı. Ne olduğu-
nu anlayamadık. Başta panik ya-
şadık. Patlamanın etkisiyle diğer 
kargolar da etrafa yayıldı. Kısa bir 
süre içerisinde kendimize geldik. 
Patlayan kargonun, jandarma ta-
rafından kriminale verilmek üzere 
gelen kargo olduğunu öğrendik. 
Küçük çaplı yaralanan arkadaşla-
rımız oldu. Olayı hemen polis ve 
ambulans ekiplerine bildirdik. Al-
lah’a şükür büyük bir sorun yaşa-
madık” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ / AA / DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
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Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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PTT Kargo’da 
korkutan patlama!

Sürücüyü darp iddiasıyla 
4 polise uzaklaştırma 

Takla atan otomobilin
sürücüsü yaralandı

Karaman’da trafik uygulaması 
sırasında bir sürücüyü darp ettik-
leri ileri sürülen 4 polis memu-
runun görevden uzaklaştırıldığı 
açıklandı. Karaman Valiliğinden 
yapılan yazılı açıklamada, “Dün 
saat 15.00 sıralarında, Karaman 
Ereğli yolu üzerinde bulunan Or-
ganize Sanayi Bölgesinde, trafik 
ekipleri tarafından yapılan dene-
tim esnasında, işçi servisi sürü-
cüsünün mesleki yeterlilik bel-
gesinin (SRC) olmadığının tespit 

edilmesi üzerine, servis sürücüsü 
ile görevli memurlar arasında 
yaşanan olaylara ilişkin servis sü-
rücüsünün darp edilmesi ile ilgili 
olarak 4 polis memuru, soruştur-
manın selameti açısından görev-
den uzaklaştırılmıştır. Karaman 
Cumhuriyet Başsavcılığınca adli 
işlem başlatılmış olup, idari yön-
den de soruşturma yapılmak üze-
re İçişleri Bakanlığından müfettiş 
talep edilmiştir” denildi.
n İHA

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil kontrolden çıkarak tak-
la attı. Kazada 1 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ak-
saray-Konya karayolunun 30. ki-
lometresinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Selman B. (53) 
idaresindeki 68 BH 645 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak takla attı. Ka-
zada yaralanan sürücü olay yerine 
gelen 112 acil yardım ekiplerince 
ilk müdahalesi olay yerinde yapıl-
dıktan sonra Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Yaralının durumunun iyi olduğu 
öğrenilirken, kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.   n İHA

‘Toplu sünnet’ karşılığında uzlaştılar
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ERKONSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Avukat Ali Süzgün, yerel 
seçim süreci ile ilgili açıklamalar-
da bulundu. AK Parti ile MHP’nin 
geliştirdiği Cumhur İttifakı aday-
larının isabetli isimler olduğunu 
dile getiren Başkan Süzgün, “Kon-
yamızın Cumhur İttifakı adayları 
geçtiğimiz gün açıklandı. Özellik-
le merkez ilçelerde tercih edilen 
isimler son derece başarılı. Beledi-
yecilik geçmişi olan, liyakat sahibi, 
şehrin sevdiği isimler olması bizim 
için de son derece önemli. Bu sü-
reçte yapılacak çalışmalar ile halkı-
mız en iyi ismi koltuğa çıkaracak-
tır. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Meram, Selçuklu ve Karatay başta 
olmak üzere tüm ilçe adaylarımıza 
başarılar diliyoruz. Konya, alt yapı 
hizmetleri, yol, okul, cami, ulaşım, 
sosyal tesis hizmetlerinin en iyisini 
hak eden bir şehirdir. ” dedi. 
YEREL SEÇİMLER ÜLKE GELECEĞİ 

İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Süzgün, yerel seçim sürecinin 

ülkenin geleceği adına önem ta-
şıdığına dikkat çekerek, “Malum 
olduğu üzere ülkemiz kritik bir sü-
reçten geçiyor. Doğu sınırlarımız-
da yapılan operasyonlar ve terörle 
mücadelede asrın kahramanlığı 
sergileniyor. Terör örgütleri bir bir 
püskürtülüyor. Bu süreçte siyasi 
iradenin güçlü olması gerekmek-
tedir. Yerel seçimler sadece be-
lediye başkanlığı seçimi manası-
na gelmemektedir. Halkın siyasi 
iradeye olan güven ve desteğini 
ölçmektedir. Halkımız bütün bun-

ları göz önüne alıp oyunu kullan-
malıdır” dedi. Şehre hizmet edip, 
göreve devredecek adaylara teşek-
kür eden Başkan Süzgün, milli ve 
manevi değerlere sahip çıkan, ülke 
menfaatini düşünen tüm adaylara 
başarılar diledi.

YERLİ ÜRETİM İÇİN SEFERBER 
OLMALIYIZ

Güncel ekonomik durumu da 
değerlendiren Başkan Süzgün, 
yerli üretimin üzerinde ısrarla 
durulması gerektiğini belirterek, 
“Yerli üretim bu ülkenin ekonomik 
kalkınmasını sağlayacak ana tema-
dır. Az ithalat, çok ihracat düsturu 
ile döviz kurlarına ve yüksek faizle-
re balta vurabiliriz. Çalışır, üretir ve 
ihraç edersek geleceğe daha emin 
adımlarla yürürüz. Bu süreçte dev-
let millet el ele vermeliyiz. Türki-
ye Cumhuriyeti, ABD’nin IMF’nin 
yaptırım ve sözleri ile dize gelecek 
bir ülke değil, şanlı geçmişi ve güç-
lü ekonomisi ile dünyada söz sahibi 
bir ülkedir” dedi.  n HABER MERKEZİ

‘Sürpriz bir adayla Selçuklu’ya talibiz’
Saadet Partisi Selçuklu İlçe Baş-

kanlığı Ocak ayı il divan toplantısı, 
başkanlık binasında gerçekleştiril-
di. Toplantıya Saadet Partisi önceki 
dönem ilçe başkanı Av. Mustafa 
Derbentli’nin yanı sıra çok sayıda 
partili katıldı.

Yanlış hukuk sistemi ile çeşitli 
travmaların yaşandığını belirten 
Mustafa Derbentli, sosyolojik ve 
psikolojik olarak bu travmaların 
çözüme kavuşturulması gerektiği-
ni vurguladı. Türkiye’nin üzerinde 
emelleri olan mihraklar olduğunu 
ifade eden Derbentli, “Bu mih-
rakların oyunlarına karşı teyakkuz 
halinde olunmalıdır. Yerel seçim-
lerde yine psikolojik ve sosyolojik 
baskı yapılacaktır. Tüm baskılara 
rağmen çözüm, sadece ve sadece 
Saadet Partisi teşkilatlarındadır” 

dedi. Farklı partilerin tabanların-
daki çatlaktan bahseden Derbentli, 
herkese ve her kesime hitap eden, 
onları kucaklayan, ortak payda ve 
değerlere sahip çıkan tek partinin 
Saadet Partisi olduğunu söyledi.

SELÇUKLU’YA SÜRPRİZ ADAY
Saadet Partisi’nin yerel seçim-

lerde yine gerek konsept, gerek 

vizyon ve tanıtımlar ile damga 
vuracağını ifade eden Saadet Par-
tisi Selçuklu İlçe Başkanı İbrahim 
Ceylan da Selçuklu için genç, di-
namik ve vizyon sahibi bir aday 
için çalışmaları hassas bir şekilde 
yürüttüklerini dile getirdi. Ceylan, 
istişarelerin sürdüğü bu dönemde 
Selçuklu için sürpriz olacak bir ada-

yı önümüzdeki günlerde açıklaya-
cağını dile getirdi.

‘İTTİFAKTA ÇARŞI KARIŞTI’
Konya’da bazı ilçelerde ittifak-

larda çatlak olduğunu, adayların 
geri çekildiğini ve ilçe yönetimle-
rinin istifalarının alındığını dile ge-
tiren İbrahim Ceylan, “Biz Saadet 
Partisi olarak yerel seçimlere tek 

başımıza gireceğimizi en başında 
söylemiştik. Bu minvalde de çalış-
malarımızı da hassas bir şekilde ya-
pıyoruz. Ama sırf oy rantı için bizleri 
farklı yerlere yerleştirmeye çalışan-
lar için şunu söylüyoruz. Korkular 
hakikati değiştirmez. Saadet Partisi 
bu memlekete en iyi şekilde geçmiş 
dönemlerde hizmet etti, bugünden 

sonra da hizmet etmeye devam 
edecek” ifadelerini kullandı.

‘KORKU TÜCCARLARINA 
ALDANMAYINIZ’

“Vatandaşlarımızdan isteğimiz 
İlçemizde veya Büyükşehir’de baş-
kanlar değiştiğinde veya partiler 
değiştiğinde korku iklimine dahil 
etmeye çalışan, korku tüccarların-
dan korkmamalarıdır” diyen Cey-
lan, “1 Nisan sabahında belediye 
otobüsleri yine çalışacak. Çöpler 
yine toplanacak. 1 Nisan’da imar 
ve planlama çalışmaları yine de-
vam edecek. Hizmet ve çalışmalar 
devam edecek. 1 Nisan da kıyamet 
kopmayacak. 1 Nisan korku tüccar-
larının, rant tüccarlarının kıyameti 
olacaktır” diyerek sözlerini tamam-
ladı.
n HABER MERKEZİ

BBP Konya’da 3 
ilçe adayını açıkladı

‘Belediyecilikte en iyi 
hizmeti hak ediyoruz’

Büyük Birlik Partisi Konya İl 
Başkanlığı 31 Mart 2019 tarihin-
de gerçekleşecek olan Mahalli 
İdareler Seçimlerinde Konya’nın 
Ahırlı, Yalıyühük ve Taşkent Be-
lediye Başkan Adaylarını açıkladı. 
Büyük Birlik Partisi olarak Konya-
lıların karşısına en güçlü adaylar 
ile çıkacaklarını ifade eden Büyük 
Birlik Partisi (BBP) Konya il Baş-
kanı Osman Seçgin, “Büyük Birlik 
Partisi Türk siyasi hayatında ilkeli, 
seviyeli ve dürüst parti imajını hiç 
bozmayan, milletin mayası ve isti-
kametin adresi olmuştur. Her za-
man Türk Milletinin duruşunu ve 
mahşer-i vicdanını temsil etmiştir. 
Bu bakımdan milletimizin gözü 
hep Büyük Birlik partisinin üzerin-
de olmuştur. Büyük Birlik Partisi 
olarak Konya’da kendi adaylarımız 
ve amblemimiz ile seçimlere gi-
receğiz. 31 Mart seçimlerini hem  

partimiz için, hem Konyamız için, 
hem de Alperenler için bir şahlanış 
ve zafer seçimlerine çevirme gaye-
siyle mücadele edeceğiz. Partimize 
Adaylık konusunda yoğun bir te-
veccüh var. BBP olarak Konyalının 
hemşerilerimizin gönlüne girecek , 
yapacakları çalışmalar ile Konya’yı 
marka şehir yapacak adaylarımızı 
belirlemek için yoğun bir şekil-
de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Konya adaylarımızı kısa süre içe-
risinde Konyalı hemşerilerimiz ile 
buluşturacağız. Büyük Birlik Par-
tisi olarak Konya’da Ahırlı Beledi-
ye Başkan Adayı olarak Mustafa 
Öncü, Yalıyühük’te Memiş Soylu, 
Taşkent’te Ali Beki Özçölmekci ile 
seçimlere gireceğiz. 31 Mart se-
çimleri , ülkemize  ve milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, kısa bir süre önce hayatlarını kaybeden vakıf insanları Ne-
cip Alkan’ı ve olan Sahip Eke’yi anlattı. Yalman, “Her ikisi de samimiyet ve gayretle çalışan dava insanlarıydı” dedi

‘Samimiyet ve gayretle
çalışmalar yaptılar’

Gençlik yıllarında tanıştı-
ğı Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hoca ile birlikte ömrünü Milli 
Görüş davasına adayan Necip Al-
kan’ı ve Eski Milli Gençlik Vakfı 
(MGV) Konya Şube Başkanların-
dan Yaylapınar, Veysel Karani ve 
Şifa Kız Kur’an Kurslarının der-
nek başkanlıklarını yapan ve bu-
güne kadar yüzlerce öğrenci ve 
hafızın yetiştirilmesinde büyük 
emekleri olan Sahip  Eke’yi Milli 
Görüş hareketinin önemli isim-
lerinden Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman 
Yenigün Gazetesine anlattı.

‘NECİP ABİ TAM ANLAMI 
İLE DAVA ADAMIYDI’

Necip Alkan’ın hayatında her 
attığı adımla ile ilgili fedakârlık 
izini görüldüğüne dikkat çeken 
Saadet Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Lütfi Yalman, “Necip abi 
Erzurum doğumlu olmasına rağ-
men küçük yaşlarda Konya’ya 
gelmiş, önceleri farklı fikirlerde 
olmasına rağmen Erbakan ho-
camızı tanıdıktan sonra İslami 
yolu tercih etmiş bir insan. Ne-
cip abinin hayatında her attığı 
adımla ile ilgili fedakârlık izini 
görülürdü. Hiç arka plan hesa-
bı olmamıştı. Sürekli koşar ve 
çalışır, arka planda bir şey bek-
lemez ve ortadan kaybolurdu. 
Necip abi üzerine düşen görev-
leri  fazlası ile eksiksiz bir şekil-
de yerine getirildi. Çok cesur bir 
insandı. Kimsenin ummadığı ve 
bilmediği fikirler ortaya atardı. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan ho-
camız ile ilişkileri oldukça güzel 
ve samimi idi. Necip abi her se-
çim çalışmasında ortaya çıkar, 
çalışmalarını sürdürüldü. İnsana 
lazım olduğu zaman Necip abi 
orada olurdu.  Necip Abiye Allah 
rahmet eylesin, mekânı cennet 
olsun. Necip abide fedakârlık ve 
orijinal fikirler, hesapsız çalışma 
adamıydı. Necip abi tam anlamı 
ile dava adamıydı. Necip abi tam 
bir mücahit idi. Necip abi hacca 
gidip geldikten sonra bizlerden 
davacı olduğunu ifade etti. Biz-
lerde kendisine neden davacı 

olduğumuzu sorduğumuzda; 
Hac bu kadar önemli idi, insa-
nın ruhunu olgunlaştırıyordu da 
bizlere neden önce söylemediniz 
dedi. Mesulsunuz dedi. Hacdan 
geldikten sonrada ruh ve manevi 
dünyasında ayrı bir olgunlaşma 
meydana gelmişti. Allah rahmet 
eylesin. Mekânı cennet olsun” 

ifadelerini kullandı.
‘DİSİPLİNDEN ASLA 

VAZGEÇMEZDİ’
Yüzlerce öğrenci ve hafızın 

yetiştirilmesinde büyük emek-
leri olan Sahip Eke’yi de anlatan 
Yalman, “Sahip abi askeriyeden 
emekli olduktan sonra tanıştık 
Sahip abi ile. Sahip abinin iç 

dünyasında samimiyet, dürüst-
lük, bir yiğitlik vardı. Kendisi 
ben Milli Gençlik Vakfında görev 
aldıktan sonra bir şeyler öğren-
diğini ifade ederdi. Geçmişin 
bomboş olduğunu ifade ederdi. 
Sahip abiyle tanıştıktan sonra 
Milli Gençlik Vakfı başkanı ola-
rak ben kendisini yurt müdürü 
olarak görevlendirdim. Yurtta 
öyle bir görev yapardı ki disiplin, 
düzen, temizlik ve resmi işlem-
lerin Hiçbirinde aksaklık olmaz-
dı. Sabah erkenden gelip akşam 
ne zaman gidilecekse geç vakit 
buradan ayrılırdı. Disiplinden 
asla vazgeçmezdi. Daha sonra 
kendisini kuran kurslarımızın ta-
kibi ile görevlendirdik. Sahip Eke 
çok sayıda hafızın yetişmesine 
katkı sağladı.  Allah Sahip abiye 
rahmet eylesin. Mekanı cennet 
olsun. Zor işlerin bile hakkından 
gelirdi.   Allah hem Necip Alkan 
abinin hem de Sahip Abiye Allah 
rahmet eylesin. Mekanları cen-
net olsun. Bizler her iki isminden 
gerçekleştirdikleri çalışmaları 
samimiyetle gayret ile ve Allah 
rızası için yaptıklarını biliyoruz” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Merhum Sahip Eke

Lütfi Yalman

Merhum Necip Alkan
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR 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 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
ZAYİ

287573 belge nolu B Sınıfı Ehliyetimi 
kaybettim, hükümsüzdür.

AHMET ARIKOĞLU

Z-440 ZAYİ
Geçici Kimlik Belgemi kaybettim, 
hükümsüzdür.

OMAR KADDUR

Z-441

 

KONU: FACEBOARD REKLAM MAHALLİ İHALE İLANI
1. Konya Havalimanında, nizamiye ile A kapısı arasındaki yol kenarında 1 Adet ve otopark çıkışı ile 
nizamiye arasındaki yol kenarında 1 adet olmak üzere beheri 3m*2m*1m ölçülerinde 12m²’lik toplam 
2 Adet (toplam 24m²)  faceboard reklam mahalli beheri kdv dahil yıllık 9912.-TL (Dokuz Bin Dokuz Yüz 
On İki Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek  31.12.2019  tarihine 
kadar kiraya verilecektir.
2. Söz konusu faceboard reklam mahallerine ait sözleşme ve ihaleye katılma şartları DHMİ Genel 
Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Konya Havalimanı Müdürlüğünden KDV 
dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.
3. İhaleye iştirak edecekler faceboard reklam mahalleri için 6000.-TL (Altı Bin Türk Lirası) geçici 
teminat vereceklerdir.
4. Kiralanacak mahallere talip olanlar; 14.02.2019 günü saat 14.00’e kadar ihaleye katılma şartlarında 
belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü genel evrak birimine vereceklerdir.  
Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular  kabul 
edilmeyecektir.
5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.
7. İhale; 14.02.2019 günü saat 14.30’da, DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa 
tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
EMNİYET MAH. MEVLANA BULVARI NO:32
06560  YENİMAHALLE/ANKARA
TEL: (312) 212 39 70  
FAX: (312) 212 54 22

(DHMİ)
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ)

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 935233

En çok ziyaret edilen müzeler listesinde 2016-2017 yıllarında birinci sırada yer alan Mevlana Müzesi, 2 yıl aradan sonra üçüncülüğe düştü. Turizmciler bu 
düşüşü; ekonomideki olumsuz durum, restorasyon çalışmaları ve Şeb-i Arus törenlerinde yaşanan bazı olumsuzluklar olmak üzere 3 nedene bağlıyor

Düşüşün üç sebebi var!
Konya, tarihi misyonu nede-

niyle, turizm açısından önemli bir 
şehir olma özelliği taşıyor. Özel-
likle Konya, öğretisiyle tüm dün-
yaya yayılan Hz. Mevlana nede-
niyle inanç turizminin önemli bir 
merkezi konumunda. Bu nedenle 
Konya, her yıl çok sayıda yerli ve 
yabancı turistin ziyaret ettiği şe-
hirler arasında yer alıyor. Bu da 
Konya’nın Türkiye geneli turizm 
potansiyeline bakıldığında Kon-
ya’yı öne çıkarıyor. Bu özelliğiy-
le bakıldığında Mevlana Müzesi, 
2016 ve 2017 yılında en çok ziya-
retçi alan 1. müze olmuştu. 2015 
yılında aynı sıralamada 3. sırada 
yer alan Konya, 2 yıl yakaladığı 
başarının ardından 2018 yılında 
yeniden 3. sıraya düştü. Turizm-
ciler Mevlana Müzesi’nde yaşanan 
bu düşüşü; ekonomideki sorunlar, 
Mevlana Müzesi başta olmak üze-
re çeşitli turistlik alanlarda devam 
eden restorasyon çalışmaları ve 
Şeb-i Arus törenlerinde yaşanan 
bazı sorunlar olmak üzere 3 ana 
nedene bağlıyor. 

2 YIL SONRA 3. SIRAYA DÜŞTÜ 
Mevlana Müzesi, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nca açıklanan  
verilere göre 2015 yılında 1  mil-
yon 806 bin 549 ziyaretçi sayısı ile 
Türkiye genelindeki müzeler içe-
risinde en çok ziyaret edilen yerler 
sıralamasında üçüncü olmuştu. 
2016 yılında bir ivme yakalayan 
Mevlana Müzesi, aynı sıralamada 
2 milyon 429 bin 573 ziyaretçi 
sayısı ile Türkiye sıralamasında 

birinciliğe oturmuş,  bu başarı 2 
milyon 480 bin 433 ziyaretçi sayısı 
ile 2017 yılında da devam etmişti. 
Ancak geçtiğimiz günlerde Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nca açıklanan 
2018 yılı rakamları, Konya’nın son 
2 yıldır elinde bulundurduğu 1.’li-
ğin kaybedildiğini ortaya koydu. 
Verilere göre 2018’de 2 milyon 
817 bin 386 kişinin ziyaret ettiği 
Mevlana Müzesi, sıralamada 3. 
oldu. En çok ziyaret edilen müze, 
2 milyon 980 bin 450 kişiyle Top-
kapı Sarayı Müzesi oldu. Ayasofya 
Müzesi ise, 2 milyon 890 bin 873 
kişi ile en çok ziyaretçiyi ağırlayan 
ikinci müze olarak kayıtlara geçti. 
DÜŞÜŞÜN 3 ÖNEMLİ SEBEBİ VAR

Bu rakamlara göre ilk iki sıra-

da yer alan Topkapı Sarayı Müzesi 
ve Ayasofya Müzesi ziyaretçi ra-
kamları ile Mevlana Müzesi ziya-
retçi rakamları arasındaki küçük 
bir fark bulunuyor. Turizmciler 
ise bu küçük farkı 3 temel nedene 
dayandırıyor.  Konuyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Konya 
Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme 
Derneği Başkanı Seda Kuşvuran, 
Hz. Mevlana’nın Konya için inanç 
turizmi açısından önemli bir değer 
olduğunu söyledi. Sadece Türki-
ye’nin değil dünyanın dört bir ya-
nından Hz. Mevlana’nın öğreti ve 
felsefesini yerinde görmek, öğren-
mek için birçok turistin Konya’yı 
ziyaret ettiğini dile getiren Kuşvu-
ran,  Mevlana Müzesi’nin ziyaret 

edilen yerler sıralamasında düşüş 
yaşamasını şöyle açıkladı, “Tabi 
bu sene biliyorsunuz ülkenin için-
den geçmiş olduğu ciddi bir eko-
nomik sorun sebebiyle insanlar 
seyahatlerini ertelediler. Ziyaretçi 
sayısının düşmesinde ekonomi-
nin ciddi bir olumsuz katkısı var. 
Bunun yanı sıra tadilatın da aynı 
yıla denk geliyor olması, müzenin 
içinde bulunan ve kayda değer gö-
rülmesi gereken kısımların büyük 
bir çoğunluğunun kaldırmış ya da 
tadilatta olmasının etkisi var. Res-
torasyon nedeniyle şuan müze, 
eskisi kadar fazla bir görsele sahip 
değil. Gelip giden misafirler de 
hem müzenin tadilatta olduğunu 
hem de görülmeye değer birçok 

eserin kaldırıldığını sosyal med-
yada paylaştığı zaman, gelmek is-
teyen diğer misafirlerin de bu ko-
nuda 2. kez düşünmesine neden 
oluyor. Haliyle görmek istedikle-
rini göremedikleri zaman olmu-
yor. Mevlana Müzesi uluslararası 
çapta bir müze. Yerli ve yabancı 
birçok ziyaretçi geldiği için haliyle 
yıpranıyor da. dolayısı ile tadilat-
lar da elbette yapılacak. Bu yazın 
da yapılabilir kışın da yapılabilir. 
Bunun bütçelerle de alakası var. 
Hem izin çıkacak hem para gele-
cek hem de tadilatları yapabilecek 
firmaların o dönemde müsait ol-
ması gerekiyor. Bunların hepsinin 
biraraya gelmesi o tarihe denk 
geliyormuş demek ki ama tabi 

yanlış bir tarih oldu. Hem Karatay 
Medresesi’nin hem İnce Minare-
nin hem Hz. Mevlana Türbesi’nin 
tadilatının aynı tarihe gelmesi hoş 
olmadı. Bu da ziyaretçi sayılarını 
etkiledi elbette. Bu bir etken. Ay-
rıca üçüncü bir etken;  Şeb-i Arus 
dönemi içerisinde gelen misafir 
sayısını da değerlendirdiğimiz de 
orada da hızlı trenin günler önce-
sinden dolu olması ve ek seferler 
konulması. Şeb-i Arus biletlerinin 
günler öncesinden tükenmiş ol-
ması ve satılmayan biletlerin son 
2-3 gün kala sistemde görünmesi, 
Şeb-i Arus’a daha fazla gelişi en-
gelledi. Çünkü insanlar planlarını 
bu şartlara göre yaptığı için gel-
medi.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK 

 2016-2017 yılı en çok ziyaret edilen müzeler listesinde 1. sırada yer alan Mevlana Müzesi, 2018 yılında
 3. sıraya düştü. Bu düşüşün nedenlerini turizmciler ortaya koydu.

Seda Kuşvuran
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CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, Gazeteci-Yazar Uğur Mum-
cu’nun katledilişinin 26. Yılı nede-
niyle bir mesaj yayımlayarak, İleri 
görüşlü bir gazeteci, büyük bir va-
tansever ve onurlu bir insan olan 
Usta Gazeteci - Yazar Uğur Mum-
cu’yu, haince katledilişinin 26. yılın-
da özlemle andıklarını söyledi.

Uğur Mumcu’nun büyük bir 
vatansever olduğunu belirten CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Uğur Mumcu, bir devrimci, özgür-
lükten, demokrasiden yana olan bir 
Gazeteci- Yazar olduğu gibi, aynı 
zamanda bir bilim insanıydı. Hain 
bir saldırı sonucu Katledilişinin 26. 
yılında anıyoruz, anmaya devam 
edeceğiz. Medya dünyasının, bilim 
dünyasının önemli bir ismiydi. Al-
lah rahmet eylesin diyoruz. Hala 
bekliyoruz. Silahı çeken katillerin 
arkasında kimler vardı, asıl failler 
kimlerdir; onların bulunması için 
söz verilmişti. Bugüne kadar verilen 
sözler yerine getirilmedi. Israrla ve 
kararlılıkla bekliyoruz. Uğur Mum-
cu’yu kimler katletti? Böylesine 
önemli bir ismi kaybetmenin acısını 
her yıl birlikte yeniden yaşıyoruz. 
Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yılmaz sa-
vunucusu Uğur Mumcu, yaşamını 

toplumun gerçekleri öğrenmesine 
adayan, gerçeklerin ve doğruların 
üzerine korkusuzca giden bir kişi ol-
duğu kadar, özgürlüğün simgesidir. 
Cumhuriyet’in sesi olmuştur. Onun 
aydınlık fikirleri, savunduğu ve inan-
dığı değerler, laik Türk Milletinin ak-
lında ve yüreğinde sonsuza dek var 
olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 
başarılı çalışmalarıyla, Türk halkında 
derin izler bırakan yurtsever, cesur 
ve aydınlık kalem, Cumhuriyeti, ba-
ğımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun 
üstünlüğünü savunan Uğur Mum-
cu’yu 26. ölüm yıl dönümünde saygı 
ve özlemle anıyor, nice Uğurlar ye-
tişmesini diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit Cumhuriyet ve 
demokrasi mücadelesiyle ucunu 
sivrilttiği keskin kalemi, 24 Ocak 
1993’te uğradığı suikastta kırılan 
Uğur Mumcu’yu aramızdan ayrılışı-
nın 26. yıldönümünde saygıyla an-
dıklarını söyledi. Uğur Mumcu’nun 
Tam Bağımsız Türkiye’nin emper-
yalizme karşı mücadelesinin simgesi 
olduğunu belirten Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit,“İlkeli 
ve cesur gazeteciliğin, tam bağım-
sız Türkiye’nin, emperyalizme karşı 
mücadelenin simge isimlerinden 
Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, maf-
ya ve siyaset ilişkisine, teröre, yol-
suzluğa karşı somut belgelere dayalı 
çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle 
hayatını derin yapıların ortaya çıka-
rılmasına adamış, bu yapıların ortaya 
çıkmasından endişelenenler tarafın-
dan katledilmiştir. Uğur Mumcu’nun 
özelleştirmeler ile ekonomik kaynak-
larımızın peşkeş çekilmeye başlan-
dığı bir süreçte katledilmesi sıradan 
bir terör saldırısı olamaz. Artık şu çok 
iyi anlaşılmıştır ki, her türlü terörün 
arkasında emperyalizm ve işbirlikçi-
leri vardır. Bugün hala Uğur Mum-
cu’nun katledilmesinin üzerindeki 
sis perdesinin bilinçli olarak aralan-
mamasını bu çerçevede değerlendir-
mek gerekir. Bu bağlamda geçmişte 

Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet 
Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan 
Dursun, Muammer Aksoy gibi ay-
dınlarımız cinayetlerle susturulmuş-
tur. Ancak Uğur Mumcu’nun da de-
diği gibi ‘Bir kalem susar, yerini bir 
başkası alır. Bu kalemler tükenmez. 
Ne kelepçeler, ne demir kapılar, ne 
iddianameler ve ne de beş yıldan 
yirmi yıla uzanan hapis cezaları, bu 
kalemleri korkutamadı, bundan son-
ra da korkutamaz.’ Eğitim-İş olarak 
Uğur Mumcu’nun ve diğer devrimci 
aydınlarımızın katillerinden elbet bir 
gün hesap sorulacağına yürekten 
inanıyor ve cinayetler, hukuksuzluk-
lar, yolsuzluklar karşısında suskun 
kalmayacağımızın bilinmesini istiyo-
ruz” dedi.  n HABER MERKEZİ

Çocuklara özgüven
kazandıracak proje

Bektaş: Uğur Mumcu 
büyük bir vatanseverdi

Yiğit: Uğur Mumcu’yu 
saygıyla anıyoruz

Çocuklardaki özgüven eksikliğini 
giderecek önemli bir projeye imza 
atıldı. Türkiye dahil 7 ülkedeki 20 
okul başlattıkları “Hello My Self-Re-
liance-Merhaba Özgüvenim Projesi” 
sayesinde çocukların yeteneklerini 
keşfetmelerine ve kendilerini daha 
rahat ifade etmelerine fırsat verile-
cek.

Proje hakkında, “Çocuklarda 
kendini ifade edememe, arkadaş 
edinememe ve sosyalleşememe ile 
kendini gösteren ve akademik başa-
rısızlığında en önemli nedeni olan öz-
güven eksikliği problemi bütün okul-
larda yaşanmaktadır. Bu probleme 
dikkat çekmek, sebeplerini öğren-
mek ve çözüm yolları üretebilmek 
için Konya Zeki Altındağ İlkokulu 
koordinatörlüğünde Türkiye, Tunus, 
İtalya, Polonya, Ukrayna, Portekiz 
ve Romanya’da bulunan 20 okul 
“Hello My Self-Reliance-Merhaba 
Özgüvenim, “eTwinning projesini 
başlattılar. Böylece çocukların farklı 
kültürleri tanımasına, drama, resim, 
şiir, slogan yarışmaları ile yetenek-

lerini keşfetmelerine ve kendilerini 
daha rahat ifade etmelerine fırsat 
verildi. Yapılan anket çalışmalarıyla 
velilerde projeye dahil edilerek, bu 
konudaki görüşleri alındı. Rehber 
öğretmenler özgüvenli çocuk yetişti-
rebilmek için neler yapılabileceği ko-
nusunda velilere seminerler vererek 
onlarda da bu konuda bir farkındalık 
oluşturdular. Öğretmenlerimiz mut-
lu yarınlar için mutlu ve özgüvenli 
çocuklara ihtiyacımız olduğuna bu 
projeyle dikkat çekmiş oldular” de-
nildi. 

Projeye Konya’dan İçeriçumra 
Mithatpaşa İlkokulu, Akören Gazi 
Mustafa Kemal İlkokulu, Kanuni 
Sultan Süleyman İlkokulu, Piri Reis 
İlkokulu, Şekibe Aksoy İlkokulu, 
Mehmet Şükriye Sert İlkokulu, Ma-
hide Koşukçu İlkokulu, Selçuk ilko-
kulu, Osman Gazi İlkokulu, Ankara 
Ahmet Andiçen İlkokulu, Adapazarı 
Şehit Ahmet Akyol İlkokulu, Mersin 
Hürriyet İlkokulu, Sancaktepe İlko-
kulu katıldı.
n HABER MERKEZİ

Hayvanlara yönelik suçlardaki cezasızlık nedeniyle istismar ve şiddet olayları her geçen gün artıyor. Uzman-
lar hayvanlara şiddetin en büyük sebebinin cezaların yeterli olmamasından kaynaklandığını ifade ediyor

‘Hayvanlara şiddete
cezalar yeterli değil’

Hayvanlara yönelik suçlardaki 
cezasızlık nedeniyle istismar ve şid-
det olayları her geçen gün artarak 
devam ediyor. Sık sık gündeme ge-
len hayvanlara işkence ve şiddet ha-
berleri, kamuoyunu oldukça olumsuz 
etkilerken, verilen cezaların boyutu 
da tekrar gündeme geldi. Uzmanlar 
yönelik her türlü zarar karşısında ağır 
cezalar verilmesi ve cezaların yeterli 
olmadığını savundular. 
‘HAYVANLARA ŞİDDET HAPİS CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMALI’
Gün geçmiyor ki; yeni bir hayva-

na şiddet haberi ülke gündeminde 
yer almasın diyen Hayvan Dostları 
Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan 
Dağdelen, “ Hayvanlara yapılan iş-
kencenin hesabı sorulmalı. Bizler 
hayvanlara yönelik artan şiddetin 
gün geçtikçe artması ve yaşanan 
şiddetin son bulması için hüküme-
timizden acilen Hayvanları Koruma 
Yasası’nda köklü değişiklikler ya-
pılmasını istiyoruz.  Hayvana şiddet 
yapan bir kişi kabahatler Kanuna 
göre değil,  Türk Ceza Kanuna göre 
yargılanması lazım.  Cezalardan 
önce mecliste hayvanlara şiddet uy-
gulayanlara yönelik kanun teklifinin 
biran önce çıkması lazım.  Hayvana 
şiddet yapan bir kişi mutlaka hapis 
cezası ile cezalandırılmalı.  Hayvana 
yapılan şiddet, insana yapılacak şid-
detin öncü göstergesidir. Kendisini 
korumaktan aciz bir hayvana şiddet 
uygulayan kişi, yarın öbür gün uygun 
ortam bulduğunda çocuğa ya da ka-
dına da bu şiddeti döndürebilir. Biz-
ler papağandan köpeğe her hayva-
nın hakkının eşit olarak tanınmasını, 
hayvana şiddete cezaların caydırıcı 
seviyeye çekilmesini savunuyoruz 
Hükümetimizden acilen Hayvanları 
Koruma Yasası’nda köklü değişik-
likler yapılmasını istiyoruz. Bunun 
yanında soğuk kış günlerinde sokak 
hayvanlarını unutmayarak onlara bir 
kap ve su konusunda tüm vatandaş-
larımızı duyarlı olmaya davet ediyo-
rum” dedi.

‘HAYVANLARA YAPILAN ŞİDDETİN 
KAMU DAVASINA DÖNMESİ 
GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ’ 

Hayvanlara yapılan en büyük 
şiddetin sebebi kanunlarda caydırı-
cılık olmaması olduğuna dikkat çe-
ken, Konya Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonu Başkanı Avukat  Burçin 
Uyararslan, “  Sahipli bir hayvan 
şikâyete bağlı olarak hayvanına ezi-
yet edildiğinde kolluk birimlerine 
müracaat ettiği zaman 5199 sayılı 
kanuna göre para cezası verilirken, 
bu kişinin ceza alabilmesi için gi-
deceğimiz yol Türk Ceza Kanunu-
nun mala ceza verme suçundan 
kaynaklanılıyor.  Fakat şiddet sokak 
hayvanlarına yapıldığı zaman mala-
sef yapabileceğimiz hiçbir şey yok.  
Bundan dolayı sahipli ve sahipsiz 
hayvan ayrımını kaynaklandığından 
olduğunu düşünüyorum.  Hayvan-
lar can olarak değil, mal olarak kabul 
ediliyor. Kanunda yeteri kadar hapis 
cezaların öngörülmemesi,  bu tür 
eylemlerin kabahat olarak sayılması 
cezaların daha az nitelikte olmasına 
sebep oluyor.  Bizler hükümetimiz-
den hayvanlara şiddet yapan kişilere 
hapis cezası kararının uygulanması 
gerektiğini belirtiyoruz. Hapis ceza-
sında sonra ise, sağlıklı bir bireyin 
insana ve hayvana zarar verebile-
ceğini öngörmüyorum. Muhakkak 
şiddet uygulayan kişinin psikolojik 
olarak sorunları olması sebebi ile bu 
işlere başvurması sebebi ile hapis 

cezasının ardından psikolojik dene-
time alınması gerektiğine inanıyo-
rum.  Hayvanlara yapılan şiddetin 
kamu davasına dönmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Petshoplara  yönelik yeni 
düzenlemeler ve çalışmalar getiril-
meli.   Hayvanlara şiddeti tespit ve 
şiddet yapanların soruşturması kap-
samında Emniyet Müdürlüğü bün-
yelerinde özel ekipler kurularak hay-
vanlara şiddeti takip ve vatandaşları 
yaptırımlar vb konularda bilgilendi-
rilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu 
şekilde hayvanlara yönelik yaşanan 
şiddet olaylarında düşüşler meydana 
geleceğini, hatta hiç kalmayacağını 
düşünüyorum. Hayvanlara bir canlı 
gözü ile bakmamız gerekiyor” ifade-
lerini kullandı. 

‘CEZALAR ÇAYDIRICI DEĞİL’
Türkiye genelinde bulunan Hay-

van Hakları Komisyonları olarak 
5199 sayılı Kanunun eksikleri üzeri-
ne çalışmalar yaptıklarına dikkat çe-
ken Uyararslan, “ Türkiye genelinde 
Barolar bünyesinde kurulan Hayvan 
Hakları Komisyonlarında 5199 sayılı 
kanundaki eksiklerin giderilmesi adı-
na komisyon başkanları olarak Ka-
nunlar Genel Müdürlüğü kanundaki 
eksikleri tek tek ilettik. Anca bu konu 
ile ilgili bir dönüş olmadı.  Kanunlar-
da yaşanan eksiklik insanları cezayı 

işlerim zaten, bir sonuca çıkmaz al-
gısı yaratıyor. Mecliste şuanda bulu-
nan tasarıda eksiklikler var. Bizler bu 
tasarıyı kabul etmiyoruz. Tasarı ye-
niden gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Şu anki mevcut kanuni düzenleme-
de de, sahipli ve sahipsiz hayvanlar 
için 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası 
yaptırımı ön görülüyor. Dolayısıyla 
tekrardan 4 aydan 3 yıla kadar hapis 
cezası yaptırımı ön görmek herhangi 
bir değişiklik olmadığını gösteriyor. 
Verilen cezalarda üst sınır oldukça 
düşük. Cezalarda insanları hayvanla-
ra şiddetten caydırıcı bir durum yok” 
dedi. Uyararslan; hayvanlara yapılan 
kötü muamelenin kabahatler huku-
kunda değerlendirildiğini, verilen ce-
zaların caydırıcı olmadığını, hayvan-
lara karşı işlenen suçlarda cezaların 
arttırılması gerektiğini söyledi. 

‘ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİLER 
TOPLUMA KAZANDIRILMASI 

GEREKİYOR’
Uzman Psikolog Bayram Duy-

sak ise Hayvanlara şiddet yapan ki-
şinin güç gösterisinde bulunduğuna 
dikkat çekerek,  “ İnsanlar çevre-
sinde gösteremedikleri gücü, başka 
bir varlığa yada hayvanlara şiddet 
göstererek ortaya koyuyor. Yapılan 
davranış şiddeti dışa vurma olarak 
ifade edebiliriz. Şiddet uygulayan 

kişilerin geçmişine baktığımız za-
man ya şiddet gören kişiler olduğunu 
görüyoruz. Ya da şiddetin kendisine 
uygulanmasa bile anne baba arasın-
daki tartışmalar ve geçimsizliklerden 
dolayı doğan fiziksel şiddeti izlemiş 
olan kişilerde görülebiliyor. Şiddet 
uygulayan kişilere baktığımız zaman 
temelerinde güçsüz ve aciz oldukları 
ortaya çıkıyor. Kişiler yetersizlikle-
rini ve güçsüzlüklerini kendilerini 
ispatlamak adına hayvanlara ve di-
ğer varlıklara şiddet yaparak ortaya 
çıkarıyor. Şiddet uygulayan kişiyi 
direk olarak toplumdan dışlamadan, 
topluma kazandırılması gerekiyor.  
Şiddet uygulayan kişiyi topluma ka-
zandırmak insanı bir davranış olarak 
görüyorum.  Ailelere şiddetle alakalı 
eğitimler verilmesi gerekiyor” dedi.
PAKDEMİRLİ: HAYVANLARA YÖNELİK 
ŞİDDET SUÇ KAPSAMINA ALINACAK

Öte yandan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı 
açıklamada  , “Hayvanlara yönelik 
şiddetin suç kapsamına alınması-
nı, sahipli hayvanlarını sokağa terk 
edenlere yaptırım getirilmesini 
hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Bakan Pakdemirli’nin açıklamaları 
hayvanseverleri sevindirirken, alın-
cak karar ve uygulamalarda sonuna 
kadar destek olacaklarını ifade ettiler.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkan Dağdelen Burçin UyararslanBayram Duysak
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Beyşehir’de kan bağışı kampanyasına büyük ilgi
Beyşehir’de Türk Kızılayı kan 

bağışı kampanyası düzenledi. 
İlçe merkezinde, Atatürk Anıtı 
önündeki kan alma tırında yü-
rütülen ve 5 gün süren kan ba-
ğışı kampanyasına ilçe halkının 
ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar, 
kan bağışı yapabilmek için Anıt 
Alanı'nda sıraya girdi. Kan bağı-
şı kampanyasına vatandaşların 
yan ısıra kamu kurumlarında 
görev yapan çalışanlar da destek 
verdi. Türkiye Kızılay Derneği 
Beyşehir Şubesi Başkanı Nuret-
tin Koçer, yaptığı açıklamada, 
kan bağışı yapmanın bir insanlık 
görevi olduğunu belirterek, bir 
ünite kanın üç can birden kur-
tarabildiğinin altını çizdi. Koçer, 
kanın yapay olarak üretilemeyen 
ve kaynağı sadece insan olan 

bir sıvı olduğunu vurgulayarak, 
şunları kaydetti: "Kampanyamıza 
destek veren ilçe yöneticilerimi-

ze, kurum müdürlerimize, kamu 
personelimize, sivil toplum kuru-
luşlarımıza, esnafımıza ve vatan-

daşlarımıza bu duyarlılıklarından 
dolayı çok teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu toplanan kanlar, ihti-

yaç sahiplerine şifa olur. Sağlıklı 
olan herkesi kan Kızılayımızın 
düzenlediği bu ve benzeri kan 

bağışı kampanyalarına destek 
vermeye davet ediyorum."
n AA

Kent Plaza’da içinizi 
ısıtacak ‘Bir Kış Masalı’

Özel Armağan 
Koleji kış kampında

Kentplaza, sömestr tatilinde 
çocukların eğlenerek öğrenece-
ği birbirinden renkli oyunlara 
ve etkinliğe ev sahipliği yapı-
yor. 26 Ocak - 3 Şubat tarihleri 
arasında devam edecek olan Bir 
Kış Masalında; çocuklar karlarla 
kaplı bir ortamda kartopu savaşı 
yapıp, kardan adam bowlingi ile 
neşelenecek, penguen yarışları 
ile heyecanlanacak. Kar sapanı 
ile attıklarını devirecek, baston 
şeker oyunu ile beceriyi keşfe-
decek. Kardan Adam, Çerçeve 
ve Hediye Paketleme Yapım 
gibi atölyeleri ile Bu Kış Masa-

lından hiç uyanmak istemeye-
cek. 

Kent Plaza’nın küçük misa-
firlerinin yaşıtları ile birlikte ka-
liteli vakit geçirebileceği Bir Kış 
Masalı Etkinliği 26 Ocak - 3 Şu-
bat tarihlerinde 14.00 – 19.00 
saatleri arasında Konya Kentp-
laza AVM’nin zemin katında 
gerçekleştirilecek. Kentplaza, 
ziyaretçilerine heyecan ve mut-
luluk kaynağı olan etkinliklerine 
ve Kentcard sahiplerine sürpriz 
hediyeler kazandırmaya devam 
edecek.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji her sene 
geleneksel olarak 15 tatilde 
ortaokul öğrencilerine yönelik 
Konya dışında farklı bir ilde kış 
kampı düzenliyor. Armağan 
Koleji Müdür Yardımcısı Mus-
tafa Ekici, “Kış Kampına Arma-
ğan Koleji görevli öğretmenleri 
de giderek, öğrencilerin ders 
takibi, ders çalışma, dinlenme 
zamanları özenle düzenlen-
mektedir ve uygulanmaktadır. 
Buradaki amacımız, öğrencile-
rimizin en keyifli şekilde kalıcı 
öğrenmeyi sağlamalarıdır. Te-
miz hava, bol oksijen, eğlenceli 
arkadaş çevresi, her daim soru 
sorabilecekleri yardım alabi-
lecekleri branş öğretmenleri 
ile verimli bir ortam hazırlan-

maktadır. Çocuklarımız 1 hafta 
boyunca hem konu tekrarları 
,hem de eksik olan anlama-
dıkları konuyu öğretmenleri 
ile birlikte çözüme kavuştu-
ruyorlar. Kısacası kampta, ço-
cuklarımız güne sabah sporu 
ile başlıyor. Gün içindeki spor 
aktivitelerine grup şeklinde ka-
tılıyorlar. Ardından etüt ders 
tekrarları vb. şeklinde günlük 
programları devam etmekte-
dir. Kış kampı sadece derslerle 
sınırlı kalmıyor, uygun ahlaki 
koşullarda öğrencimizin ken-
di sorumluğunu alabilmesini, 
kendi başına kaldığında na-
sıl davranması gerektiğini ve 
daha birçok hayat dersi de içe-
riyor” dedi.  n HABER MERKEZİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, “Kimyasallar yerine cistus bitkisi (la-
den) yüklediğimiz ürünlerde, ilk aşamada raf ömrünü artırıcı olarak daha iyi olma özelliği taşıdığını test ettik” dedi

Cistus bitkisi gıdaların 
raf ömrünü uzatıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır, gıdalarda raf ömrünü 
artırmada kullanılan kimyasalların 
yerine Türkiye'de yetişen cistus (la-
den) bitkisinin kullanımı yönünde 
başarılı bir çalışma yaptıklarını be-
lirterek, "Kimyasallar yerine cistus 
bitkisi yüklediğimiz ürünlerde, ilk 
aşamada raf ömrünü artırıcı olarak 
daha iyi olma özelliği taşıdığını test 
ettik." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dü-
zenlenen "Turkcistus: Doğal Sağlık 
Ürünleri Kongresi"ne katılan Dr. 
Çakır, Türkiye'nin endemik bitkiler 
nedeniyle dünyanın en zengin ülke-
si olduğuna işaret etti. Kırsal bölge-
deki ekonomik gelişimin kalkınma-
sına katkı sağlayacak bir endemik 
ve tıbbi aromatik bitki potansiyeline 
sahip olduklarını vurgulayan Çakır, 
bu bitkilerin gıda, kozmetik ve ilaç 
sanayisinde kullanılan kimyasalla-
rın yerine kullanılabileceğini belirtti.

Üniversite sanayi iş birliğinde 
bu konuda çalışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Çakır, üzerinde çalışma 
yaptıkları cistus (Laden) bitkisini 
gıda sanayisinde kimyasalların yeri-
ni alabilecek seviyeye getirdiklerini 
kaydetti. Anadolu'da laden adıyla 
bilinen cistusun dünya kaynakla-
rının yüzde 90'ının ülke toprak-
larında yetiştiğine değinen Çakır, 
"Üniversite olarak Orman Genel 
Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye'nin 
her bölgesinde bu bitkiyi topladık. 
Hangi bölgede hangi laden çeşidi-
nin özelliklerinin yüksek olduğu-
nu tespit ettik. Bunda, antioksidan 
özelliği yani yaşlanmayı engelleyici, 
insan tabiatını destekleyici, doğal 
ürün noktasında en verimli noktayı 
hedefledik ve laboratuvar çalışma-
larını tamamladık" dedi.

Laboratuvar ortamından ürün 
çalışmalarına geçiş yaptıkları cistu-
sun, antioksidan oranı en yüksek 
endemik bitkilerden biri olduğunu 
dile getiren  Çakır, ürünün antiok-
sidan oranı yüksek kısımlarını ayırt 

ettikleri bilgisini verdi. Çakır, şöyle 
konuştu: "Bu çalışmada elde ettiği-
miz verileri, gıdalarda raf ömrünü 
artırmada kullanılan kimyasallar 
yerine monte ettik. Yani kimyasal-
ları ayıklayarak cistusun antioksi-
dan özelliğini ürünlere yükledik. 
Yüklediğimiz ürünlerde, ilk aşama-
da raf ömrünü artırıcı olarak, kim-
yasallardan daha iyi olma özelliği 
taşıdığını test ettik. Yani gıdanın raf 
ömrünü uzatan kimyasalların yarı-
sını çıkarttık ve cistus bitkisini koy-
mayı başardık. Cistus ile kimyasal 
koruyucuların yüklendiği et türev-
lerini, sos, salam gibi gıdaları aynı 
zamanda antioksidan oranı yüksek, 
bir nevi ilaç görevi işlevi gören, in-
san vücudunu onaran bir fonksiyo-
na dönüştürmüş olacağız."

Türkiye'deki bitki türlerinde 
yaptıkları çalışmaların, hem sağlık 
hem de ekonomik olarak faydası-
nı göreceklerinin altını çizen Çakır, 
kekik, defne, cistus, deve dikeni, 
lavanta gibi bitkileri, katma değeri 
yüksek olarak satmaları gerektiği-
ni vurguladı. Bir liraya sattıkları bu 
ürünleri bin lira, 30 bin lira olarak 
geri aldıklarını dile getiren Çakır, 
"Özellikle kozmetik ve ilaç sektörü-

ne harcanan paralar düşündüğün-
de bunun önemi ortaya çıkıyor. 3 
liraya sattığımız kekiği, ilaç sana-
yiinde 30 bin liraya fonksiyonel bir 
ürün olarak alıyoruz. Bunu satın 
almamak bir başarı ve bunu da sa-
tabilmek ikinci bir ekonomik girdi." 
ifadelerinde bulundu.

Bitkileri ekonomiye kazandır-
dıkları zaman kırsal alanda göçün 
azalacağını ve bir zenginliğin sağ-
lanacağını belirten Çakır, insansız-
laşmış toprakları tekrar insanlarla 
verimli hale getirmenin önemli ol-
duğunu dile getirdi.

Bitkilerin ve gıdaların artık si-
ber güvenlik konusuna girdiğini 
savunarak, dünyada artık nükleer 
savaşların değil hücreleri tahrip 
eden savaşların başlayacağını ileri 
süren Çakır sözlerini şöyle sürdür-
dü: "Ülkenizin güvenilir gıda tedbi-
rini almazsanız sizi, gıda üzerinden 
vücudunuzu kitlesel ölümlere dö-
nüştürecek şekilde zehirleyebilirler. 
Ülkenizin gıda güvenliğini sağlama-
nın yanında güvenilir gıda haline 
dönüştürmek ve bunu koruyacak 
siber tehditleri de almanız lazım. 
İnsan vücudunu tahrip edecek, 
hücre sistemini bozacak bu siber 

saldırıları önleyecek şekilde, hücre-
leri onaracak bitkileri, vücudunuza 
yüklemeniz lazım." diye konuştu. 

‘ENDEMİK BİTKİLERİ MUHAFAZA 
ETMELİYİZ’

Uluslararası Biyolojik ve Siber 
Güvenlik Derneği Başkanı Zeki 
Aksoy ise insan vücudundaki hüc-
relerin dışarıdan değişik besinlerle 
değiştirilebileceğini ileri sürdü. Ak-
soy, gıdalarla insanın düşünme ve 
üretme yeteneğine saldırılabilece-
ğini dile getirerek, şunları söyledi: 
"Siber güvenlik bir yazılımın güven-
liği olmakta ama gelecekte bu böyle 
olmayacak. 

En büyük saldırı insan beyni-
ne yapılacak saldırıdır. Bu komuta 
kontrol merkezini oluşturan hüc-
relerin yapısını değiştirdiğinizde o 
insanı eski sağlığına getirebilir mi-
yiz? Getiremeyeceğimize göre bes-
lenme ile bunu geciktirebiliriz ya 
da DNA yapılarını muhafaza altına 
alabiliriz. Gelecekte en büyük siber 
saldırıların insan beynine olacağını 
öngörmemiz lazım. Endemik bitki  
sahalarını korunma altına alınması 
gerekiyor ve neye iyi geldiğine yö-
nelik bir veri tabanı oluşturmalıyız."
n AA
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‘Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara 

Harp Okulunda Milli Savunma 
Bakanlığı Harita Genel Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan HGM 
Atlas ve HGM Küre uygulamaları-
nın tanıtılması töreninde konuştu. 
Belediye başkanlığı döneminde 
özellikle harita çalışmalarında Milli 
Savunma Bakanlığının merkezin-
den başka hiçbir müracaat edilecek 
yer olmadığını, bunun şimdi yay-
gınlaşmaya başladığını kaydeden 
Erdoğan, “Bir taraftan Google, bir 
taraftan Yandex. Fakat bizim çok 
daha ileri gitmemiz gerekiyordu. 
Şimdi HGM'nin Milli Savunma 
Bakanlığı çatısı altında güçlü bir 
şekilde ortaya çıkmış olması bizler 
için bir iftihar vesilesidir. Her türlü 
takdirin üzerindedir. Her ne kadar 
bugün resmen hizmete açıyor ol-
sak da bu uygulamaların gerisinde 

Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm 
birikiminin yattığını biliyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Suriye’de yürütülen askeri ope-
rasyonlara da değinen Erdoğan, 
“Suriye'de yürüttüğümüz askeri 
operasyonların bir amacı kendi sı-
nırlarımızı güvenlik altına almaksa 
diğer amacı da oradaki insanların 
huzurunu sağlamaktır. Dün Rusya 
seyahatimizin ana ekseninden biri-
ni bu oluşturuyor. Attığımız adım-
lar bunun için. Buradaki huzuru 
nasıl sağlarız, Afrin'de nasıl sağla-
rız, İdlib'te, Cerablus'ta nasıl sağla-
rız, Suriye'nin özellikle bize yakın 
olan bölgesinde ki Sayın Trump'ın 
ifadesiyle ‘O 20 mil, yani 30-32 ki-
lometre derinlikte' bunu nasıl sağ-
larız. Bütün bu çalışmalar bunun 
için. Yoksa bizim Suriye'de işgal 
diye bir derdimiz yok. Bize 780 bin 

kilometrekarelik vatan toprakları-
mız yeter. Ama biz buraya nereden 
geldik? Biz buraya 20 milyon kilo-
metrekarelik topraklardan kaybe-
de kaybede kaybede 780 bin kilo-
metrekareye geldik. Biz sıradan bir 
kabile devleti değildik ve şu anda 

da biz bir kabile devleti değiliz. Biz 
anlı şanlı bir Türkiye Cumhuriyeti 
devletiyiz. Burada topraklarımızda 
en ufak bir parselasyona müsaade 
etmeyiz.”

‘SURİYE'DE İNSANİ AMAÇLARLA 
BULUNAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR’

“Suriye'de insani amaçlarla bu-
lunan tek ülke Türkiye'dir” ifadesini 
kullanan Erdoğan, “Bölgedeki diğer 
tüm güçlerin ajandalarında başka 
hesaplar projeler vardır. Cumhuri-
yet dönemi boyunca yerli ve milli 
anlayışla güvenliğimizi tahkim et-
meye yönelik attığımız her adımda 
çarpıcı bir gerçekle yüzleştik. Bu 
gerçek gereken siyasi ekonomik as-
keri güce sahip değilseniz birliğinizi 
beraberliğinizi sağlama almamış-
sanız kimsenin gözünüzün yaşına 
bakmayacağını bilmelisiniz. Kıbrıs 
Barış Harekatında Ege'de yaşanan 
gerginliklerde bu gerçeği gördük. 
Asala terör örgütünün saldırıların-
da bu gerçeği gördük. 1984 yılın-
dan beri yürüttüğümüz bölücü te-
rörle mücadele bu gerçeği gördük. 
Karabağ'ın işgalinde Bosna'da ya-
pılan katliamlarda tüm çırpınışları-

mıza rağmen netice alamayarak bu 
gerçeği gördük. AB üyelik sürecin-
de diğer tüm üyelerden farklı mua-
melelere maruz kalarak bu gerçeği 
gördük. Suriye'de 2011 yılından 
beri süren krizde bu gerçeği gör-
dük. Sınırlarımıza dayanan DEAŞ 
ve PKK/YPG teröristlerin karşı yü-
rüttüğümüz mücadele sırasında 
bu gerçeği gördük. Ülkemizdeki 
terör örgütleriyle mücadelemizin 
önü sürekli kesilmeye çalışılarak 
bu gerçeği gördük. İşte bunun için 
Türkiye'yi her alanda 16 yıldır güç-
lendirmek için büyütmenin kendi 
ayakları üzerinde durdurabilmenin 
mücadelesini veriyoruz. Düştüğü-
müzde tekme atmak için bekleyen 
o kadar çok kesim var ki ne olursa 
olsun ayakta kalmanın önemini çok 
iyi biliyoruz” dedi.
n İHA

Yaya öncelikli trafik için
devlet eylem yapacak

‘İşbaşı eğitim ödemesi
85 TL’ye çıkartıldı’

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, önümüzdeki günlerde yaya 
öncelikli trafik için Türkiye'nin en 
önemli devlet eylemlerinden biri-
nin gerçekleştirileceğini belirterek, 
"Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, 
bütün ilçelerinde, bütün okulları-
nın önünde, meydanlarda, kavşak-
larda hep birlikte olarak gerçekleş-
tireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da 
bir otelde gerçekleştirilen "Tra-
fik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı 
ve Değerlendirme Toplantısı"nda 
yaptığı konuşmada insanların tra-
fik kazası riskiyle neredeyse burun 
buruna yaşadığına dikkat çekerek, 
bunun için trafik meselesini sürekli 
konuşmaktan, sürekli kampanya 
yapmaktan, bu meseleyi çözmek 
için çare üretmekten bıkmadıkları-
nı, yorulmadıklarını kaydetti. Dün-
ya Sağlık Örgütü'nün 2016 rapo-
runa göre dünyada yılda 1 milyon 
350 bin kişinin trafik kazaları se-
bebiyle hayatını kaybettiğini ifade 
eden Soylu, dünyadaki genel ölüm 
sebepleri arasında trafik kazaları-

nın dokuzuncu sırada olduğunu 
söyledi. Cumhurbaşkanlığınca ya-
yınlanan birinci ve ikinci 100 Gün-
lük Eylem Planları doğrultusunda 
da trafik güvenliği konusunda çe-
kinmeden, korkmadan, tereddüt 
etmeden ve hedef odaklı bir yakla-
şıma sahip olduklarını dile getiren 
Soylu, stratejilerinin denetimi ve 
eğitimi arttırmak ile saha pratiğine 
odaklanmak olarak üç ana sac aya-
ğı olduğuna değindi. 2018 yılında 
2017 yılına göre trafik denetim-
lerini yüzde 14,2 oranında arttır-
dıklarını bildiren Soylu, "Özellikle 
toplu can kayıplarının yaşandığı 
otobüslere yönelik denetimlerimizi 
bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 
63, 2018'de ise yüzde 11 arttırdık. 
Hatta zaman zaman Osmanlı'daki 
gibi tebdil-i kıyafet yaptık, otobüs-
lere yolcu gibi binip denetimler 
gerçekleştirdik. Bu şekilde 26 bin 
500 aracı denetledik. Okul servis 
araçları denetimlerimizi de 2017 
yılına göre 2018 yılında yüzde 60.5 
arttırdık" diye konuştu.
n İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
"Bilişim sektöründeki mesleklerde 
İŞKUR tarafından düzenlenen iş-
başı eğitim programlarında günlük 
ödeme miktarını 85 TL'ye çıkar-
dık" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafın-
dan düzenlenen "Endüstri 4.0 ve 
Sendikaların Geleceği" programına 
katıldı. Programın açılış konuşma-
sını yapan Bakan Selçuk, Türki-
ye'nin sivil toplum alanında vakıf 
kültürünün güçlü olduğu tarihsel 
bir arka plana sahip olduğunu be-
lirtti. Endüstri 4.0'ın dördüncü sa-
nayi devriminin yeni bir dönüşüm 
sürecine işaret ettiğini aktaran Sel-
çuk, "21. yüzyılda dördüncü sanayi 
devrimi ile yepyeni ve bambaşka 

dinamik bir gündemle karşı kar-
şıyayız. Bu kapsamda bizlerin de 
hükümet olarak dönüşüm süreci 
için kaldıraç hizmetler sunma, ge-
rekli çalışmaları insan ve zaman 
odaklı bir şekilde gerçekleştirme 
sorumluluğumuzu bir kez daha 
gündeme getiriyor. Hükümetleri-
mizin son 16 yıldır attığı adımlar 
neticesinde ekonomimizin önem-
li bir ivme yakaladığına hepimiz 
şahidiz. Yerli İHA'larımız, ALTAY 
tankımız, GÖKBEY helikopterimiz, 
yerli tasarım otomobilimiz ve yerli 
çip üretimimiz gibi pek çok alanda 
stratejik ihtiyaçlarımızı kendimiz 
tasarlayabilir, geliştirebilir, ürete-
bilir hale geldik ve hatta bunların 
ihracatını yapıyoruz" şeklinde ko-
nuştu.
n İHA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekeleme-
ye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın” dedi

‘Bunların alayının
oyununu bozacağız’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 
tüm belediye başkan adaylarının 
katılımıyla düzenlenen MHP Aday 
Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ankara 
Spor Salonunda düzenlenen progra-
ma partililerin yoğun katılımı oldu. 
Salonda MHP'nin yerel seçimlerde 
kullanmak üzere belirlediği "Beka 
İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstik-
rar" sloganı ve pankartlar yer aldı.

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Bahçeli, konuşma-
sının başında 24 Ocak 1993'te Mil-
liyetçi Çalışma Partisi'nin 4'üncü 
Olağanüstü Kongresi yapıldığını 
anımsattı. Bu kongrede MÇP-M-
HP bütünleşmesi sağlandığını, 27 
Aralık 1992 partinin bölünüp par-
çalamak istenildiğini, Türkeş'siz bir 
parti planlandığını hatırlatan Bahçe-
li, "Aynı isimler 12 Eylül sonrası bu 
işin bittiğini, boş işlerle uğraşıldığını, 
gayretlerin boşuna olduğunu söyle-
mişler, üstelik farklı siyasi partilere 
postu sermişler, kapağı atmışlardı. 
Benzerlerine yakın bir dönemde de 
şahit olunmadı mı? Yükseliş Kole-
ji'ndeki oyunların, Türkeş'siz MHP 
peşine düşenlerin çok değil, bir-
kaç yıl önceye kadar farklı isimlerle 
aynı tür komplolara heves ettikleri 
görülmedi mi? Ancak unuttukları 
veya bilmedikleri bir gerçek vardı, 
bu dava dualıdır, bu dava ihlaslıdır, 
bu dava kutludur, bu dava şehitle-
rin kanı üzerinde imanlı kalplerin 
feragatleriyle yükselmiş, bugünlere 
gelmiştir" diye belirtti. 

‘YENİ BİR BARZANİ MODELİ 
KAFALARDADIR’

ABD'nin dayattığı güvenli bölge 
teklifiyle terör örgütlerinin güvenli-
ğini sağlamak istediğinin ön planda 
olduğunu dile getiren Bahçeli, milli 
bekanın risk ve tehditlerin mar-
kajında olduğunu belirtti. Bahçeli, 
"Yeni bir Barzani modeli kafalarda-
dır, yeni bir özerk yapılanma günde-

min başköşesindedir. Geçen hafta 
Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li Se-
natörün YPG'yi PKK'nın politik kolu 
olarak itiraf ve ifadesi hala akıllar-
dadır. ABD'nin Suriye'den çekildim 
çekiliyorum iddiaları her geçen gün 
anlam ve inandırıcılığını kaybediyor. 
Menbiç'te, Afrin'de ABD'li askerlere 
yönelik peş peşe manidar saldırılar 
gerçekleşiyor. Ve Türk milleti Fırat'ın 
doğusuna girilmesini, teröristlerin 
imha edilmesini sabırsızlıkla bekli-
yor. Kaybedilen her gün, her saat, 
her an aleyhimizedir. Fırat'ın doğusu 
hainlerden temizlenmedikten sonra 
vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan 
başlayarak 30 km'lik derinliğe ka-
dar bir güvenli bölge kurulacaksa, 
bunun denetim, kontrol ve yönetimi 
kesinlikle Türkiye'de olmalıdır. Baş-
kalarının stratejik türbülansına kapı-
lırsak tedavisi çok zor yaralar alırız. 
Başkalarının eline avucuna bakar-
sak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız. 

ABD'nin uluslararası hukuka tama-
men aykırı, insanlık vicdanına, insan 
haklarına, devletlerin egemenlik 
haklarına bütünüyle ters teklif ve 
dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, 
Ortadoğu'da önümüzdeki süreçte 
meydana gelecek olaylar bugünleri 
mumla aratacaktır. Güvenli bölge 
önerisini, terör örgütlerinin güvenli-
ği için planlayanlar ateşle oynamak-
tadır. Türkiye'ye karşı güvenli bölge 
kurmayı aklından geçirenler gaflet 
ve dalaletin pençesindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti milli gü-
venliğini tehdit eden terör örgütle-
riyle mücadelede hiçbir devletten, 
hiçbir güç odağından müsaade is-
temeyecek, izin alma sırasına gir-
meyecektir. Biz onuruna düşkün, 
adam gibi adam bir milletiz. Biz 
bağımsızlığına tutkun ve bağlı bir 
ülkeyiz. Hiç kimse fıtrat değişti zan-
netmesin, kan yine o kandır. Menbiç 
Yol Haritasına uymayan, PKK/YPG/

PYD'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle 
ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yö-
netilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla 
aziz milletimizin sabrını test etmek-
tedir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, merhum Alparslan Tür-
keş'in, “Birlikte hayır, ayrılıkta azap 
vardır. Kürtler ne kadar Kürt'se biz 
de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar 
Türk'sek onlar da o kadar Türk'tür" 
sözünü anımsattı.

‘HAYALİ SEÇMEN ÜRETİLDİĞİNİ 
İDDİA EDENLER BEYHUDE YERE 

ÇIRPINMASIN’
31 Mart 2019 Mahalli İdareler 

Seçimleri kapsamında çalışmala-
rın günbegün arttırıldığının altını 
çizen Bahçeli, "Cesur olacağız, öz 
güven içinde hareket edeceğiz, 
umutsuzluğu, yanımıza, yöremize 
sokmayacağız. Kötümserlere ortam 
açmayacağız. Karamsarlara fırsat 
vermeyeceğiz. Kara propagandadan 
geçinenlere karşı birlik içinde olaca-
ğız, diri duracağız, saflarımızı sımsı-
kı tutacağız. Cumhur İttifakı'na bağlı 
kalacağız, bu kapsamda Milliyetçi 
Hareket Partisi adaylarının olduğu 
yerde partimize, AK Parti'nin adayla-
rının olduğu yerde AK Partiye oy ve 
destek vereceğiz. Yeni darbe senar-
yoları dillendirenlerin, bunun için el 
ovuşturanların başına dünyayı yıka-
cağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kal-
kışanlar, sandığın meşruiyetini leke-
lemeye yeltenenler, yalanlarla hayali 
seçmen üretildiğini iddia edenler 
beyhude yere çırpınmasın, alayının 
oyununu bozacağız. CHP'nin kriz 
ve kaos siyasetini milli iradenin des-
teğiyle un-ufak edeceğiz. Sabırla, 
şuurla, coşkuyla, gözümüzü yüksek 
ufuklardan ayırmadan, milletimizin 
bütün fertlerini bir, eşit ve kardeş 
görerek 31 Mart'ta Cumhur İttifa-
kı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni 
başarıyla buluşturacağız" mesajını 
verdi.
n İHA
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B.B. Erzurumspor’da 
Erhan ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Beledi-

ye Erzurumspor’da orta saha oyuncusu Erhan Çelenk’in 
sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. BB Erzurumspor 4 
sezon mavi- beyazlı formayı giyen Erhan Çelenk ile yolla-
rını ayırdı. Mavi-beyazlı ekiple 3 yıl üst üste şampiyonluk 
yaşayarak Süper Lig’e çıkan Erhan Çelenk, sezon başın-
da yaşadığı sakatlık yüzünde uzun süre sahalardan uzak 
kaldı. Sakatlığından sonra gösterdiği performansla Tek-
nik Direktör Mehmet Özdilek’in gözüne giremeyen Çe-
lenk’in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. BB Erzurumspor 
resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verdi: “Futbolcumuz Erhan Çelenk’in kulü-
bümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 
Kaptanımız Erhan Çelenk’e formamızı giydiği dönemde 
yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutul-
maz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki 
kariyerinde başarılar dileriz.”  n İHA

Novak, gollerine 
devam ediyor

Trabzonspor’un, geçtiğimiz sezonun devre arasında 
Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan trans-
fer ettiği Çek futbolcu Filip Novak, 2018 yılında Spor Toto 
Süper Lig’de attığı 6 golle en golcü savunma oyuncusu 
olurken, başarılı oyuncu 2019 yılında da gollerine devam 
ediyor. 

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında 
deplasmanda Balıkesir Baltok’u 3-1 yenerek tur atlayan 
bordo-mavililerde müsabakanın ilk golü Novak’tan gel-
mişti. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen bun-
lardan sadece birini değerlendiren Çek oyuncu, 2018 
yılında attığı 6 golle, yılın en çok atan savunma oyuncusu 
olurken, 2019 yılında da Ziraat Türkiye Kupasın’da golle-
rine devam etti. 

Trabzonspor’un Çek savunma oyuncusu Spor Toto 
Süper Lig’de giydiği toplam 32 maçta 6 gol atarken, Zi-
raat Türkiye Kupasında giydiği iki maçta ise 1 gol kayde-
derek , Trabzonspor forması altında resmi maçlarda 7 gol 
kaydetmiş oldu.  n İHA

Daniel Larsson 
Akhisarspor’dan ayrıldı

Akhisarspor, İsveçli oyuncu Daniel Larsson ile karşı-
lıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2016/2017 sezonu devre 
arasında transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu 
yeşil–siyahlı forma ile çıktığı 46 müsabakada 4 gol ve 3 
asistlik performans gösterdi. Böylelikle Akhisarspor’daki 
yabancı oyuncu sayısı da 14’e düşmüş oldu.   n İHA

Göztepe, 42 yıl sonra çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor’u saf dışı 

bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyon-
da 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere 
kaldığı Antalyaspor’u dün 3-0 yenerek saf dışı bırakan 
Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale 
yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 
1977’de deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan 
sarı-kırmızılı ekip, İzmir’de 30 Mart 1977’de konuk 
ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda et-
mişti.  

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970’te kazanan Göz-
tepe, 1966-1967’de ise finale kadar yükselmişti.   

Göztepe’nin ara transfer döneminde kadrosuna 
dahil ettiği Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ilk 
golünü Antalyaspor karşısında attı. Sezon başında 
Antalyaspor’dan transfer edilen Deniz Kadah ise Göz-
tepe’de 8. resmi maçında ilk golünü kaydetti. 

LİGDE RAKİP GALATASARAY
Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden 

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesin-
de 26 Ocak Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlaya-
cak. Ligde bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe’yi 1-0, 
Beşiktaş’ı da 2-0 mağlup eden Göztepe, Galatasaray 
karşısında da galibiyet arayacak. Cezalı Alpaslan Öz-
türk’ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Na-
bil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem 
Atakan Kesgin’in sakatlıkları bulunuyor.  
n AA

Bursasporlu futbolcuların moralleri yerinde
Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haf-

tasında deplasmanda İstikbal Mobilya 
Kayserispor ile karşılaşacak olan Bur-
saspor’da futbolcuların idmanlardaki ne-
şeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Antren-
man öncesi açıklamalarda bulunan Teknik 
Direktör Samet Aybaba ise, “Kayseri zor 
bir deplasman. Çok coşkulu, çok koşan bir 
takım. Biz de öyle bir takımız. İki takım-
dan bir tanesi kırılır diye düşünüyorum” 
dedi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’n-
deki antrenmanda futbolcuların neşeli 
tavırları dikkatlerden kaçmazken, Allano 
Lima, Diafra Sakho ve Barış Yardımcı sa-
londa fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ayrıca 
gribal enfeksiyon geçiren Stephane Badji 
de antrenmana katılmadı. 1,5 saat süren 
antrenmanda, futbolcular kondisyon çalış-

masının ardından dar alanda paslaşmayla 
idmana devam etti. Basına kapalı bölüm-
de gerçekleştirilen çalışmada ise taktik 
antrenmanı gerçekleşti. Teknik Direktör 
Samet Aybaba, basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada zor bir maça çıkacaklarını 
belirterek “Kayserispor, Hikmet hocadan 
sonra ivme kazandı. 2 galibiyet, 2 bera-
berlikleri var. Zor bir deplasman. Çok coş-
kulu, çok koşan bir takım. Biz de öyle bir 
takımız. İki takımdan bir tanesi kırılır diye 
düşünüyorum. Oyuncularımızın istekleri 
her geçen gün artıyor. Destek de artıyor, 
o nedenle işlerini daha iyi yapacaklar diye 
düşünüyorum” diye konuştu. 

UMUT ELİMİZDEKİ 
TEK SANTRAFOR

Diafra Sakho’nun sahalara dönüşüne 

ilişkin de görüşlerini bildiren Aybaba, 
“Alternatif oyuncu konusunda sorunumuz 
var zaten. Umut elimizdeki tek santrfor. 
Elinden gelen her şeyi yapıyor, bence çok 
iyi iş çıkarıyor. Alternatif oyuncu olunca 2 
santrfora dönebiliyorsunuz. Biz de bunu 
uygulamaya çalıştık ve ikisi de bir araya 
geldiğinde çok iyi iş yaptılar. Oyun bu, 
bir yere gittiğinde siz tedbir alacaksınız, 
müdahale edeceksiniz. Farklı bir yöne 
gittiğinde de farklı değişiklikler yapa-
caksınız. Oyuncularımızın hepsinin iyi 
olması, formda olması elimizdekileri de 
güçlendirir” ifadelerini kullandı. 

Yeşil beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen 
Havalimanı’ndan kalkacak tarifeli uçak 
ile birlikte Kayseri’ye geçecek.  
n İHA

Kayseri’de Bilal şoku!
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bilal Başacıkoğlu şoku yaşanıyor. Sezon başında 

Hollanda’nın Feyenoord takımından transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu Bilal Başacıkoğlu’nun futbol hayatı tehlikeye girdi

Bel fıtığı bulunan Bilal’in dinen ağrı-
ları yeniden arttı. Aşırı derecede ağrı his-
settiği için Akhisarspor ile oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçı 
kadrosundan da çıkarılan Bilal Başacı-
koğlu, sarı kırmızılı takımın dünkü idma-
nına da katılmadı. Evinde istirahat eden 
Bilal’in tahlil ve tetkikleri hem Kayseri’de 
hem de İstanbul’daki doktorlar tarafından 
incelenecek. 

AMELİYAT İHTİMALİ VAR
Bugün İstanbul’a giderek bir dizi tet-

kiklerden geçecek olan Bilal’in raporları 
geleceğine ışık tutacak. Bursaspor ma-
çında forma giymesi imkansız olan Bilal 
için öncelik olarak iğne ilaç tedavisi iste-
necek. Bilal’in ağrıları giderilebilirse ligin 
ilk yarısında olduğu gibi takımla birlikte 
çalışabilecek. Ancak ağrılarının dinme-
mesi ve ilaç tedavisinin netice vermemesi 

halinde ise ameliyat olması istenecek. 
Gurbetçi futbolcu için ameliyat ihti-

mali var. Ameliyat olması gerekirse sezo-
nu kapatacak olan Bilal Başacıkoğlu’nun 
ameliyat sonrasında ne zaman futbola dö-
neceği dahi tartışma konusu. Bir çok kişi 
bel fıtığı ameliyatını riskli görüyor. Fizik 
tedavi ile fıtık sürecinin geride kalması da 
sağlanabiliyor. 

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkan 
Yardımcısı ve Profesyonel Takım Sorum-
lusu Mehmet Çakmak Uyar, Bilal Başa-
cıkoğlu’nun tedavi görerek takıma katıla-
cağına inandığını söyledi. Uyar, “Bilal’in 
bel fıtığı var ve bundan ötürü Akhisarspor 
maçında oynatılmadı. Evinde istirahat 
eden Bilal’in tedavisine başlandı. Kendisi 
yarın İstanbul’a giderek kontrollerden ge-
çecek. Umarım kısa sürede takıma katılır. 
Bilal bizim için önemli futbolcu. Transferi 

dahi gündemde olabilirdi. Umarım ciddi 
bir durum olmaz” dedi. 

Bilal, bu sezon İstikbal Mobilya Kay-
serispor forması ile 18 lig maçının 18’in 
de görev alırken 1187 dakika sahada kal-
dı. Hiç gol atamayan ve asisti bulunma-
yan Bilal, sarı kırmızılı forma ile 4 Ziraat 
Türkiye Kupası maçında oynadı. 

İSTİKBAL MOBİLYA 
KAYSERİSPOR’DA BİR İLK

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik 
Direktörü Hikmet Karaman’ın isteği ile 
Kadir Has Stadı’ndaki soyunma odasına 
özel televizyon takıldı. 

Ziraat Türkiye Kupası’na veda ederek 
sadece Spor Toto Süper Lig kulvarında 
mücadele gösterecek olan İstikbal Mobil-
ya Kayserispor’da bir ilk yaşandı. Ertuğrul 
Sağlam’ın yerine göreve getirilen teknik 
direktör Hikmet Karaman, özel televizyon 

istedi. Kadir Has Stadı’nda bulunan İstik-
bal Mobilya Kayserispor soyunma odası-
na dev ekran televizyon isteyen Hikmet 
Karaman’ın isteği yerine getirildi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor soyunma 
odasına 65 inç televizyon takıldı. Ancak 
soyunma odasına takılan televizyonu mar-
kasından ötürü beğenmeyen Karaman, 
değiştirilmesini istedi ve bu isteği de yö-
netim tarafından kabul gördü. Kayserispor 
Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, 
kulüp olarak teknolojiye uyum sağlamaya 
çalıştıklarını ifade ederek Karaman’ın bü-
yük ekran televizyon isteğini yerine getir-
diklerini söyledi. Mehmet Çakmak Uyar, 
“Hikmet Karaman hocamız istedi. Biz de 
yaptık. Hocamız devre arasında veya maç 
sonrasında pozisyonları tekrar tekrar izle-
yecek, izlettirecek ve daha sağlıklı karar 
verebilecek” dedi. n İHA
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Anadolu Selçukspor’dan 
Hüseyin Çevik’e ziyaret

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 
Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, 2. Başkan Okay Tınkır ile 
birlikte Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Çevik’i makamında ziyaret etti. Atiker Konyaspor 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydınalp’in de hazır bu-
lunduğu ziyarette Başkan Zahir Renklibay, Anadolu Sel-
çukspor’un Yönetim Kurulu, futbolcu kadrosu ve ligdeki 
son durumu hakkında bilgiler verdi. Renklibay, Hüseyin 
Çevik’in başkanlığında Konya Ticaret Borsası yönetim 
kurulundan ve üyelerinden Atiker Konyaspor’un altyapı-
sı olan Anadolu Selçukspor’a hafta sonunda oynanacak 
Fethiyespor maçı başta olmak üzere tüm karşılaşmalar-
da destek vermelerini istedi. Hüseyin Çevik, yaşanan zor-
lukları iyi bildiğini ve Konya Spor camiası olarak kulüp-
lerin yaşatılması adına herkesin elinden geleni yapması 
gerektiğini kaydederken Konyaspor’a olduğu kadar pilot 
takım Anadolu Selçukspor’a da destek vermeye gayret 
edeceğini bildirdi. Ziyaretin sonunda Zahir Renklibay, 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Çevik’e üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı Ana-
dolu Selçukspor formasını hediye etti.  n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediye 
kaleye takviye yaptı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup ekiplerinden Sarayönü 
Belediyespor, ligin ikinci yarısında oynayacağı ilk maç 
öncesinde kalesini güçlendirdi. İlk devrede kalesini ko-
ruyan Altay Kartal ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 
Konya ekibi, Sercan Şen ile sözleşme imzaladı. Daha 
önce de Sarayönü forması giyen Sercan, Kulüp Başkanı 
Nazif Solak’ın da bulunduğu imza töreninde resmi sözleş-
meyi imzaladı. Bu hafta sonu Karaman Belediyespor ile 
oynayacağı maç ile sezonun ikinci devresini açacak olan 
yeşil siyahlı ekip, çıkış yakalayarak tehlikeli bölgeden 
uzaklaşmak istiyor.  n SPOR SERVİSİ

Konyalı bisikletçiler Dar Bölge Bisiklet Yarışları’na katılacak
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve yöne-

tim kurulu üyeleri, Bisiklet branşını geliştirmek ve ileri gö-
türmek adına, Türkiye Bisiklet branşında İlk kez ‘Dar Bölge 
Bisiklet Yarışları’ isminde bir dizi etkinliklere imza atacak. 
Bisiklet Federasyonu 2019 yılı faaliyet programına alınan 
‘Dar Bölge Bisiklet Yarışları’ şampiyonaları hakkında bilgi 
veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakır-
cı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

8 BÖLGE OLUŞTURULDU
Küçükbakırcı, faaliyet programı dışında yer alan günlerin 

de değerlendireceğini ifade ederek, “Federasyon olarak ülke 
genelinde bulunan sporcularımız federasyon faaliyet prog-
ramında bulunan Türkiye Bisiklet Şampiyonaları dışındaki 
gün ve haftalarda Dar Bölge Bisiklet Yarışları’nda mücadele 
edecekler. Dar Bölge Bisiklet yarışları için ülke genelinde 8 
bölge oluşturuldu. Doğu Anadolu, Trakya, Güney Doğu Ana-
dolu, Trakya, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi (2) 
olmak üzere 8 ayrı bölgede yarışlar gerçekleştirilecek. Kon-
yalı bisikletçiler, İç Anadolu Bölgesinde Konya-Ankara-Kara-
man ve Çankırı İlleriyle mücadele edecek. Bu yarışlar günlük 
olarak gerçekleştirilecek. Dar Bölge Bisiklet Yarışları 2019 
yılında Nisan-Mayıs ayı içerisinde, bisiklet federasyonunun 
faaliyet programında yer alan şampiyonalarının olmadığı 
gün ve haftalarda yapılacak. Bu yarışlar sporcularımızın yarış 
tecrübelerini artıracaktır. Dar Bölge Bisiklet Yarışları, Türkiye 
bisiklet tarihinde bir ilk olacaktır. Federasyon olarak bisiklet 
sporunu kalkındırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. 
2019 yılında birçok başarıya imza atmayı hedefliyoruz” dedi.  
n SPOR SERVİSİ

Selman Özboyacı’dan TSYD Konya Şubesi’ne ziyaret
Ak Parti’nin gençlik ve spordan so-

rumlu Konya milletvekili Selman Özboya-
cı, TSYD Konya Şubesi’ni ziyaret ederek, 
şube başkanı Murat Dönmez ile bir süre 
görüştü.

TBMM’nin en genç 9, partisinin ise en 
genç 5 milletvekilinden birisi olan Selman 
Özboyacı, Konya’da gençlerin sporla uğ-
raşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
sık sık bir araya geldiğini, yeni tesislerin 
hayata geçmesi noktasında gerekli çalış-
maları yaptıklarını söyledi.

NÜFUS ARTTIKÇA 
İHTİYAÇLAR ARTIYOR

Büyükşehir başta olmak üzere ilçe 
belediye başkanları ile ilkokuldan itibaren 
üniversite çağındaki tüm gençlerin kötü 
alışkanlılara alışmamaları için spora nasıl 

başlatabiliriz sorusunu sorduklarının altını 
çizen milletvekili Özboyacı, “Ben de genç 
bir milletvekili olarak, onların dertlerini, 
sıkıntılarını yakinen biliyorum. Bu kap-
samda belediyelerimizin yaptıkları spor 
tesisleri ortada. Bakanlığımızın da son yıl-
lardaki yaptıkları tesisleri de biliyoruz. Ye-
terli mi; elbette değil. Nüfusumuz arttıkça 
ihtiyaçlarda artıyor. Ama 20 yıl öncesine 
bakacak olursak çok iyi durumdayız. Kon-
ya’da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürümüzle sürekli olarak birlikteyiz. Yeni 
dönemde yapılacak olan yüzme havuzları, 
kapalı spor salonları, tenis kortlar ve diğer 
spor tesisleri ile gençlerimizin daha iyi 
şartlarda spor yapabilmelerine olanak ta-
nımak için çalışmalarımızı aralıksız olarak 
sürdürüyoruz” dedi.

MEB’İN DEVREYE 
GİRMESİ GEREKİYOR

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dön-
mez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yap-
malarının gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin 
spor arenasında başarıyla temsil edecek 
olan yavrularımızın daha erken yaşlarda spo-
ra başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
da devreye girmesi gerekiyor. Bugün nasıl 
‘Topyekün enflasyonla mücadele’ ediyorsak, 
hem başarı, hem de sağlığımız için de ‘top-
yekün spor’ yapılmasına olanak sağlanması 
gerekiyor” diye konuştu. Ziyarette TSYD Kon-
ya Şubesi yönetim kurulu üyeleri Mürsel Çe-
tin ve Halil İbrahim Parlak da hazır bulundu.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, 2018’de 
61 madalya kazandı

Selçuklu Belediyespor Kulübü 2018 yılında katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarından 
toplamda 61 madalya ile döndü. Spor okullarında da binlerce öğrenciye eğitim veren Selçuklu, 

burada lisanslı sporcular yetiştirerek Konya ve Türkiye adına önemli başarılar kazanıyor
Türkiye’nin en büyük amatör spor 

kulüplerinden birisi olan Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü  geçtiğimiz yıl katıldığı 
şampiyonalardan başarılı sonuçlarla 
döndü. Mavi-Beyazlı kulüp 2018 yılında 
7 branşta katıldığı Türkiye, Avrupa ve 
Dünya şampiyonalarından 24 altın, 14 
gümüş ve 23 bronz madalya ile döndü. 
Bir çok sporcusunu da Milli Takımlara 
kazandırmayı başaran Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü başarılı bir yılı geride 
bıraktı. Tekvando, Karate, Kick Boks, 
Jimnastik, Wushu, Güreş ve Judo gibi 
bireysel branşlarla, Türkiye’nin çeşitli 
illerinde düzenlenen şampiyonalara katı-
lan Selçuklu Belediyespor Kulübü  2018 
yılında toplam 61 madalya toplayarak 
önemli bir başarıya imza attı.

7 BRANŞ, 61 MADALYA!
Selçuklu Belediyespor Kulübü 2018 

yılında Cimnastik branşında  4 madal-
ya, Kick Boks’ta 6 madalya, Karate’de 
4 madalya, Judo’da 8 madalya topladı. 
Selçuklu Belediyespor kulübünde en çok 
madalya toplayan branşlar ise 17 madal-
ya ile Wushu, 13 madalya ile güreş ve 
9 madalya ile Tekvando branşları oldu. 
2018 yılında Kick Boks branşında sporcu 
Fatih Koçyiğit İtalya’da düzenlenen Dün-
ya Gençler Kick Boks Şampiyonasında 
üçüncülük elde ederek önemli bir başa-
rıya imza attı. Güreş branşında ise Cihat 
Liman düzenlenen Avrupa Şampiyona-
sında milli forma altında bronz madalya 
kazanarak Konya’yı ve Selçuklu Beledi-
yespor’u başarılı bir şekilde temsil etti.

SPOR OKULLARINDAN YETİŞİYORLAR
Türkiye’nin en büyük amatör spor 

kulüplerinden birisi olan Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü aynı zamanda spor okul-
ları faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Her 
yıl on binlerce çocuğun sporla tanıştığı 
Selçuklu Belediyesi Spor Okulları aynı 
zamanda Selçuklu Belediyespor Kulübü-
nün altyapısını oluşturuyor. Spor Okulla-
rından yetişen çocuklar başarılı oldukları 
branşlarda eğitim gördükten sonra Sel-

çuklu Belediyespor Kulübü lisanslı spor-
cusu oluyor. Türkiye ve Avrupa ve Dünya 
derecelerinin elde edildiği birçok branşta 
spor okullarından yetişen çocukların im-
zası bulunuyor.

HOKEY, JUDO ve BİSİKLET TAKIMLARI 
BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Takım 

sporlarında da başarılı bir yılı geride bı-
raktı. Judo Süper Liginde mücadele eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takı-
mı Spor Toto Judo Süper Ligini 5.sırada 
tamamladı. Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü Hokey Takımı ise hem açık alan hem-
de salon liginde süper ligde yer alıyor. 
Temsilcimiz Salon Süper Ligini bu sezon 

5.sırada tamamlayarak önemli bir başarı 
elde etti. Hokey Takımı kalecisi Abdullah 
Ensar Turna  ise 2017 ve 2018 yıllarında 
düzenlenen Avrupa Şampiyonalarında en 
iyi kaleci seçildi. Gençler kategorisinde 
faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü Bisiklet Takımı ise sezonu 
üçüncü sırada tamamladı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 18 12 4 2 35 8 27 40
2.MENEMEN BELEDİYE 18 10 6 2 35 23 12 36
3.ŞANLIURFASPOR 18 10 5 3 25 19 6 35
4.F. KARAGÜMRÜK 18 10 4 4 32 20 12 34
5.MANİSA B.Ş.B. 18 9 6 3 30 11 19 33
6.PENDİKSPOR 18 8 5 5 27 24 3 29
7.TARSUS İDMAN Y. 18 7 6 5 27 24 3 27
8.ETİMESGUT BLD. 18 6 5 7 21 24 -3 23
9.KIRKLARELİSPOR 18 6 4 8 22 23 -1 22
10.SİVAS BELEDİYE 18 6 4 8 20 24 -4 22
11.ZONGULDAK 18 5 6 7 21 26 -5 21
12.DARICA G. BİRLİĞİ 18 5 5 8 18 24 -6 20
13.KAHRAMANMARAŞ 18 5 5 8 16 23 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 18 4 7 7 18 29 -11 19
15.K. A. SELÇUKSPOR 18 3 8 7 23 31 -8 17
16.FETHİYESPOR 18 2 9 7 17 25 -8 15
17.TOKATSPOR 18 2 6 10 13 26 -13 12
18.BANDIRMASPOR 18 2 5 11 19 35 -16 11
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Türkiye’de 12 Kişiden 1’i
Kabızlık Sorunu İle Karşı Karşıya
Kabızlık hali, bağırsak hareketlerinin normale göre azalması anlamına geliyor. Peki kabızlık halinin

nedenleri neler? Bağırsak hareketlerini normal hızında seyretmesine destek neler yapılmalı?

REFERANSLAR:  Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor açıklama 25 Ekim 2017, https://elazigism.saglik.gov.tr/TR,27094/kabizlik.html

Kabızlığın Nedenleri 
Nelerdir?
 • Kötü beslenme alışkanlığı (Fazla 
miktarda kafein alımı, düzensiz 
beslenme zamanları v.b)
 • Diyetteki yetersiz fiber (Lif)
 • Egzersiz eksikliği
 • Sıvı gıdaların tüketimindeki 
azlık
 • Bağırsak hareketlerinin 
kendi isteğiyle engellenmesi
 • Stres ve anksiyete bozuklukları
 • Rutin hayattaki bazı değişiklikler. (Hamilelik, seyahat v.b)
 • İlaçların yan etkileri
 • Tıkanıklığa neden olan bağırsak hastalıkları (Kanser, Crohn 
hastalığı, divertikül v.b)
 • Bazı operatif komlikasyonlar (Karın içi yapışıklıklar)

Kabızlık Belirtileri 
 • Baş ağrısı
 • İştahsızlık
 • Dilde paslanma
 • Haftada 3’ten aşağı dışkılama
 • Dışkılamaların % 25’inden 
fazlasında;
 • Aşırı ıkınma ve 
zorlanma
 • Sert, kitle 
şeklinde dışkı
 • Tam 
boşalamama hissi
 • Anorektal 
tıkanıklık 
hissi

Kabızlığa Karşı Nasıl Önlem 
Alabilirsiniz?
 • Daha fazla fiber (Lifli gıda) 
tüketilmesi
 • Meyvelerin kabuklarını 
soymadan yenmesi
 • Kurutulmuş meyve yenmesi 
(Kayısı, üzüm, erik vs)
 • Kabuklu çiğ sebze tüketilmesi
 • Daha fazla su içilmesi (Günde 
8-10 bardak sıvı veya su)
 • Düzenli egzersiz yapılması (Düzenli yürüyüş, karın 
egzersizleri)
 • Düzenli dışkılama alışkanlığı kazanılması
 • Dışkılama uyarılarının engellenmemesi. 

 • Düzenli yemek yenmesi. (Yiyeceklerin iyi ve yavaş 
çiğnenmesi)

 • Stresin azaltılması

Zade 
Vital 

Intefix

Zade Vital 
Keten 

Tohumu 
Yağı

Burnunuzu Hafifletmeye ve Sağlığınıza Destek Ürünler

ABD’de yaklaşık 42 milyonun 
problemi olan kabızlık hakkında 
pek çok inanış var. Ancak bun-

ların bir çoğu aslında inanılan 
gibi değil.

Hepimiz kabızlığın 
tanımında hemfikir miyiz?: 
Kabızlığın tıbbi tanımı 
haftada üç kezden az dış-
kılama. Bununla birlikte 
başka pek çok durum ka-
bızlık gibi algılanabiliyor.

Yaşlandıkça kabızlık 
kaçınılmaz: Yaşlandıkça 

barsakların daha yavaş çalışması doğal. Yine yaşlan-
dıkça kullanılan bazı ilaçların kabızlığa yol açması 
da. Bunula birlikte sağlıklı yaş alırken kabızlığın da 
önüne geçilebilir. Kabızlık yaşlılıkta kader olmak 
zorunda değil.

Az lifli beslenme kabızlığa neden olur: Elbet-
te lifin barsak hareketlerinde önemi büyük ancak 
kabızlığı tamamen lifli beslenmedeki eksikliğe 
bağlamak doğru değil.

Yoğurt kabızlığı tedavi eder: Yoğurdun barsakla-
ra olan faydaları şüphesiz. Bununla birlikte yenilen 
yoğurdun probiyotik içeriği önemli. Ayrıca da tek 
çözüm değil.

Çok su içmek kabızlığa iyi gelir: Çok su içmek 
iyidir. Ancak çok su içmek size idrar yaptırır. Ka-
bızlığa bir çözüm getirmesi garanti değildir. Çok su 
içip hala kabız olabilirsiniz.

Siz hareket edin barsaklarınız da hareket eder: 
Aynı su içmek gibi hareket etmek de iyi bir eylem-
dir. Ancak herkeste kabızlığın çözümü değildir.

Kabızlıkla mücadele bir süreçtir. Bu süreç içinde 
altta yatan pek çok neden değerlendirilmeli ve çö-
zümlenmelidir. Kabızlık tedavisinde kullanılan bir 
çok ilaç ve destekleyici tedavi vardır. Önemli olan 
nedeni iyi tanımlayıp doğru tedaviyi belirlemektir.

Kaynaklar:
 • Anna Medaris Miller. 8 myths about constipation. April 8, 

2015. www.health.usnews.com
 • Haider Warraich. Beyond aggravation: Constipation is an 

American epidemic. 17 August, 2017.www.statnews.com

Değerli okuyucular 
merhaba,

Bu hafta bir çok çocuğun 
yaşadığı veya zaman zaman 
yaşama ihtimali olan kabızlık 
konusunu konuşacağız. Kabızlık 
tedavisi zor bir problem 
olabiliyor çoğu zaman. İyi 
tedavi edilememiş kabızlık 
iştahsızlığa, kakada kan 
görülmesine, ağrılı dışkılamaya 
ve en sonunda kaka kaçırmaya 
sebep olabilir. Uzun süre kabız 
olan çocukların popolarında 
çatlak oluşabilir. Bu da dışkılarken 
ağrıya yol açar. Çocuk ağrıdan kaçmak 
için tuvalete gitmeyi reddeder. Kakasını 
tutar. Tutulan kaka sertleşir ve dışkılarken 
daha da canını yakar ve süreç kısır döngüye 
girer. 

Kabızlığa neden olan bir başka önemli 
etken de çocukların okula başladıktan sonra 
tuvalet alışkanlığını düzenleyememeleri. 
Okul çağındaki çocuklar okulda tuvalete 
girmemek için okul öncesi çocuklar da 
oyuna ya da çizgi filme dalmaları, herhangi 
bir şeyle oyalanlanmaları nedeniyle dışkıyı 

yapmayı erteliyorlar. Bu 
tip durumlarda aşağıdaki 
konularda aksiyon 
alabilirsiniz;

3 Her yemekten 20-
30dk sonra çocuğunuza 
tuvalete gitmesini 
sağlayabilirsiniz. “Kakam 
yok.” Dese bile 10-15 dk 
kadar tuvalette oturması 
için onunla tuvalette oyun 
oynayabilirsiniz.

3 Popodaki çatlaklar 
için gün içinde 10 dakika 

ılık suya oturtmanız işe yarayabilir. 
3 Beslenmesine lifli gıdalar eklemeniz 

faydalı olacaktır. 
3 Hergün mutlaka bir çeşit meyve 

tüketmesine özen gösterebilirsiniz. 
3 Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı 

tercih edebilirsiniz. 
3 Ayrıca düzenli olarak çocuklarınıza 

zeytinyağı, çörekotu yağı gibi ürünlerden 
takviye yapmanız kabızlıkla karşılaşma 
ihtimalinizi azaltacaktır. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Türkiye’de hayat kalitesini düşüren önemli rahatsız-

lıklardan biri olarak kabızlık geliyor. 
Peki hangi bitkinin yağının kabızlığa karşı bize des-

tek olduğunu biliyor musunuz? Keten tohumu yağı…
Öncelikle bitkimizi tanımakla başlayalım; 

Keten, ılıman ve trobikal bölgelerde doğal olarak yetişen ve tüm dünyada lif, tohum ve 
yağı için kültürü yapılan bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Mısır mezarlarında bu bitkiden 
dokunan kıyafetler bulunduğu için, bu bitkinin orijininin Mısır olduğu düşünülmekte.  

Ketenin kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir ve binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bir 
çok alanda karşımıza çıkıyor. Ancak ketenin kendisi kadar tohumunun soğuk pres yöntemi 
ile çıkarılan yağı da tıbbi alanda önemli bir yere sahip.

Keten tohumu yağı, bitkisel kaynaklı Omega 3 yağ asidi olan ALA (alfa-linolenik asit) 
açısından zengin olmakla beraber, kronik konstipasyonu (kabızlık) olan hastalarda tedavi-
ye yardımcı olarak kullanılabiliyor.

Kalp-damar sistemi hastalıklarında, bazı kan lipid (yağ) seviyelerinin düzenlenmesin-
de ve hafif gastrointestinal (sindirim sistemi ile ilgili) rahatsızlıklarda tedaviye yardımcı 
oluyor.

Balık yağı kullanamayan yetişkinlerde özellikle vejetaryenlerde bitkisel Omega 3 
(ALA) kaynağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: Prof.Dr. Ulvi Zeybek, Ecz. Muzaffer Haksel Türkiye’ de ve Dünyada Önemli Tıbbi Bitkiler ve 

Kullanımları; ARGEFAR&HELVACIZADE SAĞLIK YAYINLARI-1, İzmir-2011 

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Kabızlık bağırsak ritminin 
bozulmasıyla ortaya çıkan bir 
sorundur. Rahat dışkılayamama, 
bağırsaklarda tam boşaltamama 
hissi, sert dışkılama, seyrek 
dışkılama, zaman zaman şişkinlik 
ve ağrılı dışkılama gibi bulgularla 
kendini gösterebilir. Yaşam kalitesini önemli dereceden bozan 
bir rahatsızlıktır.

Ülkemizde neredeyse on kişiden birinde ortaya çıkan bu 
sorun, sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Her yaşta görülebilir 
ancak ilerleyen yaşlarda sıklık ve ciddiyetin arttığı görülür. 
Stres, gebelik, düzensiz beslenme, gıdalardaki katkı maddeleri, 
yoğun iş temposu, ilaç kullanımı gibi durumlar ve bazı 
hastalıklar kabızlık şikayetinin oluşmasına zemin hazırlar.

Her hastalığın tedavisinde olduğu gibi, kabızlıktan 
kurtulmak için de ilk yapılması gereken, yaşam tarzında ve 
düşünce sisteminde değişiklik yapmaktır. Stresten uzak kalmayı 
öğrenmek, düzenli beslenme ve dışkılama alışkanlıkları 
kazanmak, bol sıvı almak ve posalı, lifli gıdalar tüketmek,  hızlı 
bir düzelme sağlayacak basit uygulamalardır. Keten tohumu 
yağı gibi, bağırsak pasajının sağlıklı devamlılığını destekleyen 
ürünler düzenli kullanıldığında önemli katkılar sağlar.

Dışkılama hissi kesinlikle ertelenmemelidir. Alaturka 
tuvaletler daha kolay dışkılama sağlar. Diğer tuvaletlerde ise 
ayakların altına bir yükseklik konulması, karın içi basıncını 
ve bağırsak kanal çıkışını anatomik olarak desteklediği için 
fayda sağlar. Nefes egzersizleri, meditasyon, yoga veya günlük 
egzersizler gibi yatıştırıcı ve dengeleyici aktiviteler, ikinci 
beynimiz olan bağırsaklarımızın eski dengesine kavuşmasını 
kolaylaştırır. 

Daha önce hiçbir yakınması olmayan bir kişide birden 
bire kabızlık başlaması, dışkılama alışkanlığında değişiklik 
meydana gelmesi, istemsiz kilo kaybı, ailede barsak kanseri 
varlığı, kansızlık, dışkı çapında incelme, dışkılama sırasında 
kanama olması gibi durumlarda mutlaka bir gastroenteroloji 
uzmanına başvurulmalı ve kolon kanseri için ileri 
değerlendirmeler yapılmalıdır.

Hayatımızda ve vücudumuzda yapmak istediğimiz iyileştir-
me ve düzeltmeler, dikkat, ilgi, özen ve emek isteyen, daha iyi 
olan halimize doğru giden bir yoldur. Yolunuz hep açık olsun.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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



Rakip Antalyaspor 
antrenmanına fırtına engeli

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda 
Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, şiddet-
li fırtına nedeniyle antrenmanı fitness salonunda yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor, haf-
ta sonu deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 
Maç için hazırlıklarını sürdüren takım, Atilla Vehbi Konuk 
Tesisleri’nin bulunduğu Yeşilbayır’da etkili olan fırtına 
nedeniyle sahada topla çalışma yapamadı.

Öğle saatlerinde toplanan futbolcular, ilk olarak sa-
hada düz koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, düz 
koşu sonrası sahadaki antrenmanı bitirdi. Çalışmaya fit-
ness salonunda devam eden takım, salonda kuvvet ağır-
lıklı çalışmalar yaptı. n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M.BAŞAKŞEHİR 18 11 5 2 26 10 16 38
2.GALATASARAY 18 9 5 4 36 21 15 32
3.EY MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32
4.KASIMPAŞA 18 9 2 7 37 29 8 29
5.TRABZONSPOR 18 8 5 5 34 26 8 29
6.BEŞİKTAŞ 18 8 5 5 31 24 7 29
7.ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28
8.ANTALYASPOR 18 8 4 6 19 21 -2 28
9.DG SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24
10.BURSASPOR 18 4 10 4 18 18 0 22
11.GÖZTEPE 18 7 1 10 20 22 -2 22
12.A. ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21
13.İM KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20
14.ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20
15.FENERBAHÇE 18 3 8 7 17 25 -8 17
16.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17
17.BB ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16
18.Ç. RİZESPOR 18 2 9 7 20 28 -8 15

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Heyecan zirvede!
İkinci yarıya Erzurumspor galibiyeti ile başlayan temsilcimiz Atiker Konyaspor’da heyecan 

dorukta. Zirve mücadelesi adına Pazar günü evinde Antalyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan 
Anadolu Kartalı bu maçı kazanırsa bambaşka bir dünyaya yelken açacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da Pazar günü Saat 16.00’da 
evinde ağırlayacağı Antalyaspor maçının 
hazırlıkları sürüyor. Dün günü tek antren-
manla kapatan Konyaspor’da Teknik Direk-
tör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler 
yönetimindeki antrenman salonda yapılan 
CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile baş-
ladı. Oyuncular çabukluk hareketlerinin 
ardından 5’e 3 top kapma çalışması yaptı.

Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. 
Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana 

tedavilerine devam edilen Selim Ay,Paolo 
Hurtado, Jens Jonsson ile birlikte Mustap-
ha Yatabare, Moryke Fofana katılmadı.

ANTALYASPOR 
HEYECANI YÜKSELİYOR

Erzurumspor galibiyeti ile ikinci yarıya 
iyi bir başlangıç yapan Atiker Konyaspor 
şimdi de gözünü Antalyaspor’a dikti. Ay-
kut Kocaman’ın gelişi ile birlikte yükselişe 
geçen Anadolu Kartalı’nın kazanmayı alış-
kanlık haline getirebilmesi ve üst sıralara 
tırmanışını sürdürebilmesi için bu maçı 

kazanmak zorunda. 
Yeşil beyazlılar kritik maçtan galibiyet 

ile ayrılırsa bu sezonki hedeflerini gerçek-
leştirme adına önemli bir mesafe almış 
olacak. 

RAKİP DÜŞÜŞTE
Sezon başında ligin düşme adayı ta-

kımlarından olarak görülen Antalyaspor 
sürpriz bir şekilde iyi bir performans gös-
tererek önemli puanlar almıştı. Devre ara-
sında önemli oyuncularını kaybeden kırmızı 
beyazlılar son haftalardaki düşüşü ile dikkat 

çekiyor. Ligde son 3 maçtır kazanamayan 
Akdeniz temsilcisi son olarak Göztepe’ye 
3-0 mağlup olarak Türkiye Kupası’ndan da 
elendi. 

Ekonomik problemlerle boğuşan An-
talyaspor’un bir başka dikkat çeken özel-
liği ise ligin istatistiksel anlamda en kötü 
takımlarından biri olması. Kırmızı beyazlı 
ekip topla oyun, pas oyunu, takım boyu, 
toplam şut gibi pek çok önemli istatistikte 
ligin dibinde yer alıyor.  
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Aykut Kocaman’a anlamlı ziyaret
Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne-

ği Konya Şube Başkanı Mehmet Oğuzhan 
Petekçi ve beraberindeki heyet, Kayacık 
Tesisleri’nde Atiker Konyaspor Teknik Di-
rektörü Aykut Kocaman’ı ziyaret etti.

Ziyarette dernek çalışmaları hakkında 
bilgi veren Başkan Petekçi, yapılan sos-
yal etkinliklerle ve projelerle farkındalık 
oluşturarak vatandaşları hemofili ve tala-
semi konusunda bilgilendirdiklerini ifade 
etti ve bu konuda sosyal projelere olan 
katkılarını da göz önünde bulundurarak 
Konyaspor’dan ve Teknik Direktör Aykut 
Kocaman’dan destek istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifa-

de eden Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
üzerlerine düşen görevi yerine getirmek-
ten ve katkı sağlamaktan mutluluk duya-
caklarını söyledi.

Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne-
ği Konya Şube Başkanı Mehmet Oğuzhan 
Petekçi, daha sonra Teknik Direktör Aykut 
Kocaman’a üzerinde kendisinin ve ailesi-
nin fotoğrafının bulunduğu dokuma tablo 
ve dernek hediyelerini takdim etti.

Anadolu Hemofili ve Talasemi Derne-
ği Konya Şubesi’nden gelen ziyaretçiler 
sonra futbolcularla günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
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Antalyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek Süper Lig’de 19. hafta heyecanı başlıyor
Atiker Konyaspor’un Pazar günü 

evinde Antalyaspor’u ağırlayacağı kri-
tik maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 
Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta maç-
larını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulundan yapılan 
açıklamaya göre temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un Antalyaspor maçını 
Volkan Bayarslan yönetecek. Bayars-
lan’ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağ-
lar Uyarcan ve Candaş Elbil yaparken 
maçın dördüncü hakemi Erkan Özda-
mar. 

19. hafta maçlarında düdük çala-
cak hakemler şunlar:

Bugün: Beşiktaş-Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor: Mustafa Öğretme-
noğlu

Yarın: İstikbal Mobilya Kayse-
rispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğur-
lu, 19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent 
Yıldırım

27 Ocak Pazar: Çaykur Ri-
zespor-Akhisarspor: Suat Arslanbo-
ğa, Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 

Volkan Bayarslan, Demir Grup Si-
vasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi: Fenerbahçe-Ev-
kur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık, 

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete 
Kalkavan, MKE Ankaragücü-Aytemiz 
Alanyaspor: Halis Özkahya
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Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta, 
bugün yapılacak tek karşılaşmayla başla-
yacak. Ligde haftanın açılış maçında Be-
şiktaş, İstanbul’da Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’u konuk edecek. Hafta, 28 
Ocak Pazartesi günü oynanacak 3 müsa-
bakayla tamamlanacak.

Bugün: 20.30 Beşiktaş-Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

Yarın: 16.00 İstikbal Mobilya Kayse-
rispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi 
Kadir Has), 19.00 Göztepe-Galatasaray 
(Bornova)

27 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Ri-
zespor-Akhisarspor (Çaykur Didi), 16.00 
Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Bü-
yükşehir Belediye), 19.00 Demir Grup Si-
vasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbah-
çe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker), 20.00 
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İs-
tanbul Başakşehir Fatih Terim), 20.00 
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 
(Stadı henüz açıklanmadı). 
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