
Gülay Samancı:
Sözlerimizi 5 
yılda yapacağız 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Talha Bayrakçı 
vefatının 5. 
yılında anıldı
n HABERİ SAYFA 4’TE

Medova’nın 
ilk tüp ikizleri 
dünyaya geldi 
n HABERİ SAYFA 7’DE

MEDAŞ Sanat 
Galerisi’nde
seramik sergisi
n HABERİ SAYFA 5’TE

Aladağ, turizme katkı sağlayacak Emeklilere TOKİ’den 139 konut
Derbent ilçesi AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta’yı ağırladı. Aladağ Kayak 
Merkezi’nin turizm ve kültür bölgesi 
olarak onaylanmasında büyük çaba sarf 
eden Leyla Şahin Usta, kayak merkezinde 
incelemelerde bulundu. Aladağ Kayak 
Merkezi’nin Konya ve Derbent’e değer 
katacağını ifade eden Usta, “Aladağ 
Kayak Merkezi, Konya ve Derbent için 
büyük bir turizm ve ticaret merkezi haline 
gelecek” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımı ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
arasında imzalanan protokol sonrası 3+1 
ve 2+1 konutlar için ilk etap başvuruların 
ardından emeklilere yönelik ön başvurular 
da başladı. Emekli vatandaşlar için 94 
adet 2+1 konut, 45 adet 3+1 konut olmak 
üzere 139 adet kontenjan ayrıldı. Bu 
kapsamda talebin fazla olması durumunda 
kura ile hak sahipleri belirlenecek.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Momo’ya dikkat!

Uzman Pedagog İshak Orhan, çocukların psikolojisini olumsuz 
yönde etkileyen ‘Momo’ oyununun çocuklara korku saldığını 

söyledi. Orhan, “Momo karakteri çocukların beyinlerinde ciddi bir 
deformasyon oluşturuyor” dedi. n SAYFA 7’DE

26 yıl sonra şehit!

Vatani görevini yaptığı sırada kazan dairesindeki patlama sonucu 
hayatını kaybeden Konyalı piyade er Yaşar İnce’nin ailesi, 

oğullarının şehit kabul edilmesi için verdikleri 26 yıllık hukuk 
mücadelesini kazandı. n SAYFA 6’DA

ŞEHRİMİZİ GÜZEL BİR 
GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

ÇOK YÖNLÜ 
GELİŞMELİYİZ

Altay ve Kılca esnafı ziyaret etti

Prof. Dr. Caner Arabacı: 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur 
İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay ve Cum-
hur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri 
çalışmaları kapsamında MAR-SAN Sanayi Sitesi’ni 
ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Altay, “Şehri-
mizi güzel bir geleceğe yine hep birlikte taşıyaca-
ğız” dedi.

Selçuk Üniversitesi Medeniyet İnşası Topluluğu ta-
rafından Sultan 2.Abdülhamid Han’ı ve Çanakkale 
Zaferini anma programı düzenlendi. Gençlere Ça-
nakkale Zaferi’nin perde arkasını anlatan Tarihçi 
Prof. Dr. Caner Arabacı, “Çanakkale’de çok şehit 
vermemizin en büyük nedeni teknolojimizin yeter-
siz kalmasıydı. Çok yönlü yetişmemiz lazım” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Davanın 
takipçisiyiz!

‘Talepler yerine 
getirilmeli’

Büyük Birlik Partisi (BBP) ku-
rucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 
ölümünün 10. yılında dualarla 
anıldı. BBP Konya İl Başkanı 
Osman Seçgin, “Muhsin Baş-
kanımızın davasının takipçisi 
olacağız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, KPDK 
toplantısında ele alınması 
beklenen memura bayram ik-
ramiyesi, ek gösterge, yardımcı 
hizmetler sınıfı ve sözleşmeli 
personel istihdamı gibi konula-
rın yerine getirilmesini istedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Selçuklu ‘umut’ oluyor
Selçuklu Belediyesi, ilçede hizmet veren Selçuklu Umut Evi ile Konya dışından gelen hastalara ve yakınlarına ‘umut’ oluyor. Kanser 

tedavisi için Konya’ya gelen hasta ve yakınları burada ücretsiz olarak konaklayarak önemli bir maddi külfetten kurtulmuş oluyor. 
Kendi evindeymiş gibi hissettirilen tesisleri kullanan vatandaşlar hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Karaman kazanacak
AK Parti Karaman 

Belediye Başkan Adayı 
Mahmut Sami Şahin, 

“Karaman’a kıskandıran 
projeler yapmaya 

geliyoruz” diye konuştu 

ÖNEMLİ PROJELER 
PLANLANIYOR 

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı 
Mahmut Sami Şahin, seçim çalışmalarını 
sürdürüyor. Mütevazi kişiliği, farklı bakış 
açıları, çalışma hevesi, şehrine olan aşkı 
ile vatandaşlarda güzel bir izlenim bırakan 
Şahin’in Karaman için iddialı projeleri de 
var. Şahin, planladıkları projelerle Kara-
man’ın önemli bir gelişim sağlayacağını 
vurguluyor.

‘ŞEHRİN DOKUSUNU 
İYİ BİLİYORUZ’

“Şehri ve şehrin dokusunu çok iyi biliyoruz” 
diyen Şahin, “Şehrimizin geleceğine yöne-
lik projeler planladık. Bu bağlamda ileri 
seviyede atıksu arıtma tesisi, güneş, rüzgâr, 
biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımının yanı sıra hayvan pazar ala-
nı mezbaha ve kurban kesim alanı ile do-
ğaya duyduğu saygıyla birlikte gelişen bir 
şehir oluşturacağız” dedi.  n SAYFA 8 VE 9’DA 
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Selçuklu Belediyesi, ilçede hizmet veren Selçuklu Umut Evi ile Konya dışından gelen hastalara ve yakınlarına ‘umut’ oluyor. Kanser tedavisi için Konya’ya gelen hasta ve yakınları burada üc-
retsiz olarak konaklayarak önemli bir maddi külfetten kurtulmuş oluyor. Kendi evindeymiş gibi hissettirilen tesisleri kullanan vatandaşlar hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ediyor

Selçuklu ‘umut’ oluyor

Türkiye’de sadece birkaç şehirde 
olan ve şehir dışından gelen kanser 
hastalarının ücretsiz olarak konakla-
dığı ‘umut evi’ Selçuklu’da da uzun 
süredir hizmet veriyor. Selçuklu il-
çesinde bulunan Selçuklu Umut Evi, 
30 oda kapasitesi ile şehir dışından 
ve ilçelerde gelen kanser hastaları-
nın en rahat şekilde konaklaması ve 
tedavi sürecinde moral kazanmasını 
amaçlıyor. Lüks otel konforundaki 
tesislerde kalan hasta ve yakınları 
özel alanlarında kendi yemeklerini 
yapabildikleri gibi diğer ihtiyaçlarını 
da rahatlıkla karşılıyor.

30 ODALI TESİSLER 
SÜREKLİ DOLU OLUYOR

Konya dışından ve ilçelerden 
gelen kanser hastaları buradaki te-
davilerinin sürdüğü süre boyunca 
Selçuklu Umut Evi’nde konaklama 
imkanı buluyor. Hastaneler aracılığı 
ile iletişim kurulan hastalar, tedavi 
süreleri boyunca tesislerde misafir 
ediliyor. Selçuklu Umut Evi 30 oda 
kapasitesi ile kanser hastalarına ve 
yakınlarına ev sahipliği yapıyor. Has-
talar tedavi için hastaneye gideceğin 
ise Selçuklu Umut Evi’nin ücretsiz 
servisinden yararlanıyor. Ulaşım im-
kanı, tedavi sürecinde bulunan has-
talar içinde büyük kolaylık sağlıyor.

KENDİLERİNİ 
EVLERİNDE GİBİ HİSSEDİYORLAR

Selçuklu Umut Evi’nde konakla-
yan kanser hastaları ve yakınları, bu-
rada bütün ihtiyaçlarını karşılaşma 
imkanı buluyor. Tedavi gören has-
talar kendilerine uygun yemekleri, 
kendilerine ait mutfakta hazırlıyor. 
Ayrıca tesislerde duş ve televizyon 
gibi günlük hizmetler de bulunuyor. 
Hastanede tedavisi tamamlanan 
kanser hastaları ve refakatçileri gü-
nün büyük bölümünü tesislerde ge-
çiriyor. Öte yandan hastaların çama-

şır ve ütü gibi ihtiyaçları tesis içinde 
bulunan temizlik odasında giderili-
yor. Tesiste konaklayanlar burada 
çamaşırlarını yıkayarak, diğer temiz-
lik ihtiyaçlarını giderebiliyor.
RADYASYON İÇİN TOPRAK ÖNLEMİ

Tesislerde çalışanların hastalara 
olan ilgi ve alakası Selçuklu Umut 
Evi’nde konaklayanları oldukça 
memnun ediyor. Tesis bahçesinde 
bulunan kamelyalarda vakit geçir-
me imkanı sunulan hastalara, has-
tanede aldıkları radyasyonun daha 
çabuk atılabilmesi için toprakla vakit 
geçirmeleri de sağlanıyor. Tesis-
lerinde oldukça temiz ve hijyenik 
olması, hastalarla yakından ilgilenil-

mesi, moral kazanması açısından da 
oldukça önemseniyor.

HASTANELER ARACILIĞI
 İLE ULAŞABİLİRLER

Selçuklu Umut Evi tesis sorum-
lusu Mukaddes Koyuncu, burada 
verilen hizmetler hakkında Konya 
Yenigün Gazetesi’ne konuştu. Ko-
yuncu’nun açıklamaları şu şekilde; 
“5 yıldır Selçuklu Umut Evi’nde tesis 
sorumlusu olarak görev yapıyorum. 
30 yataklı olan umut evinde Konya 
dışından gelen kanser hastalarının 
burada ücretsiz olarak konaklama-
larını sağlıyoruz. Şehir dışından gel-
dikleri için bazen kalacak yerleri ol-
muyor, bazen otel masrafı ağır külfet 

oluyor. Burada bir refakatçi ile kala-
biliyorlar. Hastanede tedavi olduk-
tan sonra günün diğer bölümünü 
burada geçiriyorlar ve tedavileri ta-
mamlanıncaya kadar Selçuklu Umut 
Evi’nde kalıyorlar. Hastalarımız 
tedavi için hastaneye gittiğinde ve 
böyle bir ihtiyaçları olduğunda hem 
doktorlar aracılığı ile hem hastaneler 
bulunan bildirilerimiz ile Selçuklu 
Umut Evi’ne ulaşabilirler. 

HASTALARA MORAL 
OLMASINI İSTİYORUZ

Tesisimize ait bir de servisimiz 
var. Sabah hastaları tedavi için gö-
türüyor ve bittikten sonra yeniden 
buraya getiriyor. Geldikten sonra da 
burada hastalarımız vakit geçiriyor. 
Şu an odalarımızın tamamı dolu. Sel-
çuklu Umut Evi’nde toplamda 5 kişi 
hizmet veriyor. Burada konaklayan 
hastalarımızın bütün ihtiyaçları için 
çalışan bütün arkadaşlarımız elinden 
geleni yapmaya çalışıyor. Odalarımız-
da mutfak, banyo, televizyon gibi hiz-
metler var. Konaklayanların burada 
kendilerini evlerindeymiş gibi hisset-
meleri için çabalıyoruz. Kanser hasta-
lığı çok farklı bir durum. Buraya gel-
diklerinde rahat etmeleri, onlar için 
de ayrıca bir moral kaynağı oluyor. 

TESİSLERDEN HERKES MEMNUN
Buraya gelen hastalarımız ve 

yakınları verilen hizmetten oldukça 
memnun. Türkiye çok yaygın olan 
bir uygulama değil. Bize bol bol dua 
ediyorlar. Kiminin maddi olarak 
gücü olmadığı için otel konaklama 
durumu olmuyor. O yüzden burada 
kendilerini misafir ediyoruz. Bu da 
onları oldukça memnun ediyor. Çok 
dualarını alıyoruz. Türkiye’nin her 
yerinden gelen hastalarımız var. Ay-
rıca yurtdışından gelenler de oldu bu 
güzel hizmetten faydalandılar. 
n ONUR KALKAN
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İstihdam seferberliğine Beyşehir desteği
İş dünyasına teşvik imkanla-

rının sunulduğu “Burası Türkiye, 
burada iş var” sloganıyla başlatılan 
istihdam seferberliği 2019 kam-
panyasına Beyşehir Ticaret Odası 
da destek verdi. Beyşehir Ticaret 
Odası, İşkur Müdürlüğü, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun ortaklaşa 
düzenlediği toplantıda istihdam 
seferberliği kampanyasının detay-
ları anlatılarak ilgili teşvikler konu-
sunda detaylı bilgi verildi. Selçuk 
Üniversitesi Anamas Konukevi’nde 
düzenlenen toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Beyşehir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Akbıyık, “Burası Türkiye, 
Burada İş Var” sloganıyla başlatı-
lan İstihdam Seferberliği 2019’un 
başta işsizliğin azaltılması olmak 
üzere, üretime büyük katkı sağla-
yacağını söyledi. 

Bu seferberlik kapsamında iş-
verenlere, girişimcilere sekiz farklı 
teşvik sunulduğunu söyleyen Ak-
bıyık şöyle konuştu: “Bunlardan iki 

tanesi çok önemli. Birincisi, nisan 
ayı sonuna kadar sağlayacağınız 
her ilave istihdamın tam üç ay bo-
yunca ücretini, sigorta primlerini 

ve vergisini devlet karşılıyor. Bu üç 
ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 
2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira si-
gorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 

134 TL’yi devlet karşılamış olacak. 
İşveren cebinden sıfır maliyetle 
yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış 
olacak” dedi. Devamındaki dokuz 
ay boyunca da sigorta primlerini ve 
vergileri ödemeye devletin devam 
edeceğini söyleyen Akbıyık, “Yani 
aylık bin 113 lirayı devlet karşıla-
yacak. Biz işverenler olarak sadece 
çalıştırdığımız kardeşimize ücretini 
ödeyeceğiz. Bu arada belirtmek is-
terim, işe alınacak kişi kadın, genç 
ve engelli ise dokuz aylık süre 15 
aya kadar uzamış olacak. Yine ima-
lat sanayi ve bilişim sektöründe ay-
lık bin 113 lira olan prim ve vergi 
teşviki 2 bin 712 TL olarak verile-
cek. Buradan iş dünyasına çağrıda 
bulunuyorum. Gelin bu tarihi teş-
vikten yararlanın.”

İkinci olarak herhangi bir se-
beple işinde sıkıntı yaşayan girişim-

ciler için çok önemli bir destek geti-
rildiğini belirten Akbıyık, “Eğer bir 
işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, 
faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; 
çalışanlarının maaşı üç ay boyunca 
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeni-
yor. Yani burada devlet işverene 
diyor ki, düzenini bozma, istihdamı 
koru. Bu istihdam teşviki son dere-
ce faydalı ve önemli bir kampanya. 
Bu imkanı sanayicilerimiz, işveren-
lerimiz, girişimcilerimiz mutlaka 
değerlendirmeli.” diye konuştu. 

Toplantıya, Ticaret Odası Mes-
lek Komitesi üyeleri, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Erdem, Vergi Dai-
resi Müdürü Hacı Gönülal, İşkur 
Müdürü Mutlu Küçükibrahimoğlu, 
Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü 
Şefi Ömer Usta ve STK temsilcileri 
katıldı. n AA

Beyşehir’de partisinin yerel se-
çim çalışmalarını sürdüren AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
ilçe merkezine bağlı Sadıkhacı Ma-
hallesi sakinleriyle buluştu. Millet-
vekili Samancı, Cumhur İttifakı’nın 
Beyşehir belediye başkan adayı Üze-
yir Yaşar ile birlikte gittiği mahallede 
şunları söyledi: “31 Mart seçimlerin-

de vereceğiniz oylar sadece yerelde 
vereceğiniz bir oy anlamını taşımı-
yor, bu seçimde Cumhurbaşkanı-
mızı, Cumhur İttifakı’nı destekleme-
nizle birlikte aramıza nifak sokmak 
isteyenlere de güçlü bir tokatı da 
vurmuş olacaksınız. Bizleri bölmeye 
çalışanları vermiş olduğunuz oylarla 
yine toprağa gömeceğinize inanıyo-

ruz. 31 Mart’ta tüm dünyanın gözü 
bizim devletimizde, topraklarımızda 
olacak. Çünkü, buradan çıkacak olan 
ses dünya mazlumlarının da çıka-
racağı bir ses demek olacaktır.” AK 
Parti Beyşehir belediye başkan adayı 
Üzeyir Yaşar da, “31 Mart’ta beledi-
ye başkanı seçilirsem, seçim beyan-
namemizde ne söz verdiysek 5 yıl 

içerisinde yapacağız. Hiçbir zaman 
insanımızı aldatmayacağız, bizler 
aldatan olmayacağız.” dedi. Konuş-
masında, önümüzdeki yerel seçim-
de vatandaşlardan destek isteyen 
Yaşar, göreve gelmesi halinde yeni 
dönemde ilçe ve dış mahallelere ya-
pacağı hizmet ve projeleri anlattı.
n AA

Eşeğiyle kapı kapı
gezip oy istiyor

Konya Gençlik Merkezi
bölge birincisi oldu

ASRİAD Konya Şube 
heyeti Burdur’da

Asrın İş Adamları Derneği ülke 
genelinde yeni şubeler açmaya 
devam ediyor. Türkiye genelinde 
23’ncüsü olan Burdur şubesinin 
açılışında hazır bulunan ASRIAD 
Konya yönetimi diğer illerden ge-
len iş adamlarıyla da bir araya gel-
me fırsatı buldu. 

Burdur ASRİAD Şubesinin açı-
lışına katılan ASRİAD Genel Baş-
kanı Adnan Danışman, özellikle 
ekonomi noktasında çok fazla ih-
tiyaç duyulan “Nitelik” konusunu 
milletimizin gündeminde tutmak, 
güçleri oranında çözüme katkı ver-
mek ve gerektiğinde bu alanlarda 
inisiyatif almak üzere bu çatıyı inşa 

ettiklerini kaydederek ülke gene-
linde şube sayılarını artıracaklarını 
söyledi. ASRİAD Burdur şubesinin 
açılışında yönetimiyle birlikte ha-
zır bulunan Konya Şube Başkanı 
Mustafa Balta, Asrın İş Adamları 
Derneği’nin adım adım büyüyerek 
iş adamlarını bir çatı altına almaya 
devam ettiğini ifade etti. Konya şu-
besi olarak da Türkiye’nin her bir 
şehrine kurulacak şubelere destek 
verme amacıyla Konya yönetimi 
olarak yanlarında olmaya gayret 
göstereceklerini ifade eden Musta-
fa Balta, ASRİAD Burdur şubesinin 
hayırlı olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir’de Bağımsız Belediye 
Başkan adayı Mustafa Doğan se-
çim yarışında eşeğiyle sokak sokak 
gezip vatandaşlardan oy istiyor. 
Kendi afişini karakaçana giydiren 
Doğan, farklı bir seçim propagan-
dası etkinliğine imza attı. Kendi 
imkanlarıyla çıktığı yarışta bende 
varım diyen Doğan vatandaşla-
rında oldukça ilgisini çekti.  Mus-
tafa Doğan, çalışmalarına tarihi 
Akşehir Arasta çarşısında başladı. 
Eşeğiyle gezen Doğan çarşı esna-
fını tek tek gezerek aday tanıtım 

broşürlerini dağıttı.  Doğan seçim 
çalışmaları sırasında gazetecile-
re yaptığı açıklamada, “Bağımsız 
Belediye Başkan adayı olarak her 
parti bir araç giydiriyor. Biz de ho-
camızın karakaçanını giydirmeye 
karar verdik. Gücümüz buna yetti. 
Hem esprili, hem mizahi, hem de 
düşündürücü bir etkinlik yapalım 
dedik. Nostaljik Arasta Çarşısı’nda 
böyle bir uygulama yaptık. Vatan-
daşlar tebessümle karşıladı. İnşal-
lah sesimizi bu şekilde duyurmaya 
çalışacağız.” dedi. n AA

Gençlerin kişisel, sosyal, sanat-
sal gelişimlerine katkı sağlamayı 
amaçlayan Gençlik ve Spor Bakan-
lığı tarafından gençlerin yetenekle-
rini sergilemeleri için düzenlenen 
Türk Müziği Yarışması İç Anadolu 
Bölge Finali Ankara’da gerçekleşti. 

Türk Müziği Yarışması İç Anado-
lu Bölge Finalinde Konya Gençlik 
Merkezi; Özgün Yorumlama ka-
tegorisinde birinci olurken 18-23 
Yaş Solo Kız Ses kategorisinde ise 
ikinci oldu.
n HABER MERKEZİ

Derbent ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya ve Derbent 
turizmine büyük katkı sağlayacak olan Aladağ Kayak Merkezi Projesi’nin hızla ilerleyeceğini söyledi

Aladağ Kayak Merkezi 
Projesi hız kesmeyecek

Derbent ilçesi AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta’yı ağırladı. 
Aladağ Kayak Merkezi’nin turizm ve 
kültür bölgesi olarak onaylanmasın-
da büyük çaba sarf eden Leyla Şahin 
Usta, kayak merkezinde inceleme-
lerde bulundu. Aladağ Kayak Mer-
kezi’nin Konya ve Derbent’e değer 
katacağını ifade eden Usta, “ Aladağ 
Kayak Merkezi, Konya ve Derbent 
için büyük bir turizm ve ticaret mer-
kezi haline gelecek. Sadece kayak 
merkezi değil, yılın 4 mevsiminde 
faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği 
bir merkez haline getirmeyi plan-
lıyoruz. Bu konuda bütün projeler 
hazırlandı. Turizm merkezi ilan edil-
dikten sonra bölgenin tahsis edilme-
sinde de tamamlanma aşamasına 
gelmiş bulunuyoruz. Tesislerin yapı-
mına kısa zamanda başlanacak. Sa-
dece belediyeler değil, özel sektörün 
de bu alana gelmesi sağlanacak ve 
ülkemizin farklı şehirlerindeki kayak 
merkezlerinin standartlarının yaka-
lanabileceği 5 yıldızlı oteller şeklinde 
bir konaklamanın yapılmasını planlı-
yoruz. Tabi ki bir teleferik yapılması 
lazım. Ayrıca eğitim parkurları, yeni 
başlayanlar için parkurlar ve zorluk 
derecesi yüksek olan parkurlarla 
birlikte her kesime hitap edecek bir 
alana sahip olması sağlanacak. Pro-
jeyi 3 aşamada değerlendiriyoruz. 
Henüz kayak merkezi açılmadan 
vatandaşların gösterdiği ilgiyi de gö-
rüyoruz. 70 binin üzerinde kayak se-
ver kış mevsiminde tesisler olmadan 
Aladağ’da bulundu. İnşallah tesisler 
yapıldıktan sonra bu rakam daha da 
artacak. Erciyes, Palandöken ve Ulu-

dağ gibi Konya’nın da kış sporlarının 
yapılması için Aladağ’ı olacak” dedi.

Konya Valisi Sayın Cüneyit Or-
han Toprak’ın projeyi yakından 
takip ettiğini belirten Leyla Şahin 
Usta, “ Sayın valimiz geldiği ilk gün-
den itibaren kayak merkezi ile ilgili 
çalışmaları yakından takip ediyor. 
Desteğini gösteriyor. Kendisi de gel-
di incelemelerde bulundu. Atılması 
gereken hangi adımlar varsa sorum-
luluk alma adına adını ortaya koyan 
bir isim… Kendisine de teşekkürle-
rimizi sunuyoruz” ifadelerini kullan-
dı.

Derbent Belediye Başkanı Ham-
di Acar ise Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak ile  AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya 
Aladağ ve Derbent’e sağladığı katkı-
lardan dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

‘Ne söz verdiysek 5 yılda yapacağız’
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Başkan adayları Altay ve Kılca, MAR-SAN esnafını ziyaret etti ziyareti yaptı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Par-
ti Adayı Uğur İbrahim Altay, 22. 
Dönem AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Ürün, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve Cumhur 
İttifakı AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, MAR-
SAN Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek 
esnaflarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti 
Adayı Uğur İbrahim Altay ve Cum-
hur İttifakı AK Parti Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 
Mart Yerel Yönetimler Seçimleri 
çalışmaları kapsamında MAR-SAN 
Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.

Site içerisindeki tüm işyerlerin-
de sanayici ve esnaflarla bir araya 

gelen Başkan Uğur İbrahim Altay 
ve Hasan Kılca, 31 Mart’ta Cumhur 
İttifakı’na destek istedi.

Esnafın taleplerini dinleyen Al-
tay ve Kılca’ya; 22. Dönem AK Par-
ti Konya Milletvekili Halil Ürün, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, AK Parti İl ve İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik Kolları 
Yönetimi ve belediye meclisi üyesi 

adayları da eşlik etti.
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 
Mart’a artık kısa çok bir sürenin 
kaldığını hatırlatarak, “Bugüne 
kadar Konyamıza ve hemşehrile-
rimize en güzel şekilde hizmet et-
mek için gayret ettik. 31 Mart’ta 
hemşehrilerimizin teveccühleri 
ile inşallah çok daha fazla çabala-

yarak şehrimizi güzel bir gelece-
ğe yine hep birlikte taşıyacağız” 
dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da Konya’yı ve Karatay’ı 5 yıl 
boyunca yönetecek kadroların be-
lirleneceği 31 Mart’ın önemli bir 
dönemeç olduğuna vurgu yaparak 
şunları kaydetti: “Ülkemiz dört bir 

yandan türlü türlü algı operas-
yonları ve saldırılar altındayken 
önemli bir seçimi daha bu Pazar 
günü yapacağız. Hemşehrilerimi-
zin bizlere güzel bir teveccühü var. 
İnşallah 31 Mart akşamın güzel bir 
netice alarak Karatayımız ve insa-
nımız için en güzel hizmetleri ha-
yata geçireceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
TOKİ arasında imzalanan protokol 
kapsamında yapılması planlanan 
sosyal konutlar için emeklilere yöne-
lik ön kayıtlar başladı. Kayıtlar Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin inter-
net sitesi üzerinden alınıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un katılımı ile Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve Toplu Konut İda-
resi (TOKİ) arasında imzalanan pro-
tokol sonrası 3+1 ve 2+1 konutlar 
için ilk etap başvuruların ardından 
emeklilere yönelik ön başvurular 
da başladı. Emekli vatandaşlar için 
94 adet 2+1 konut, 45 adet 3+1 
konut olmak üzere 139 adet kon-
tenjan ayrıldı. Bu kapsamda talebin 

fazla olması durumunda kura ile hak 
sahipleri belirlenecek. Kura sonucu 
bu kategoriden hak sahibi olamayan 
başvuru sahipleri, diğer alıcılar kate-
gorisindeki başvuru sahipleri ile bir-
likte kuraya tabi tutulacak. Konutlar 
için banka şubelerine başvuru yap-
madan önce Konya Büyükşehir Be-
lediyesi internet sitesinden ön baş-
vuru belgesi alarak, Karatay, Meram 
ve Selçuklu Halk Bankası şubelerine 
gidilmesi gerekiyor. Karatay, Me-
ram ve Selçuklu ilçelerinde en az 
bir yıldır oturanların başvurabileceği 
sosyal konutlarla ilgili detaylı bilgiye 
www.konya.bel.tr adresinden ulaşı-
labiliyor.
n HABER MERKEZİ

Talha Bayrakçı vefatının 
5. yılında dualarla anıldı

İYİ Parti Adayı Şimşek
ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

2014 seçim çalışmaları sırasın-
da Başarakavak Mahallesi yakın-
larında konvoyda meydana gelen 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
AK Parti Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu Üyesi Talha Bayrakçı, vefa-
tının 5. yılında dualarla anıldı.

Seçim çalışmaları sırasında ge-
çirdiği trafik kazası sonucu hayatını 
kaybeden Talha Bayrakçı, vefatının 
5. yılında, kendi isminin verildiği 
Talha Bayrakçı İmam Hatip Orta-
okulu’nda düzenlenen hatim prog-
ramıyla anıldı.

Öğrenci ve öğretmenler ta-
rafından hazırlanan anma prog-
ramına AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 

Leyla Şahin Usta, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer ve Bayrakçı’nın ailesi katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan okunan dualarla devam eden 
anma programında katılımcılar 
Bayrakçı’nın ailesine tekrar tazi-
yelerini ilettiler.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Mimar Oğuz 
Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçim çalışmaları kapsamında 
Akören, Güneysınır ve Hatunsa-
ray’da ziyaretler yaptı. Gerçekleşen 
ziyarete İYİ Parti GİK Üyesi Sait 
Özcan, İYİ Parti Konya İl Başkanı 
Gökhan Tozoğlu, İYİ Parti Konya 
İl Yönetimi, İYİ Parti Akören İlçe 
Başkanı Ahmet Kabakçı, İYİ Par-
ti Akören Belediye Başkan Adayı 
İbrahim Ataç, CHP Akören İlçe 
Başkanı Seyit Mehmet Çalış ve en-
cümen adayları da katıldı.

Akören, Güneysınır ve Ha-
tunsaray’da halkın yoğun ilgisiyle 
karşılaşan Şimşek, tarım ve hay-
vancılığın sorunlarına değindi. 
Üreticinin mazot, gübre, yem, ve 
zirai ilaç fiyatlarındaki artışlardan 
dolayı üretemez hale geldiğini be-
lediye başkanı olduğunda her türlü 
desteği vereceklerini söyledi.

Üreticinin sütünü 2,5 liradan 
satın alacaklarını ve halka doğ-
rudan ucuz satacaklarını belirten 
Şimşek, “Özel sektör firmalarının 
kapasite aşımı nedeniyle satın 
alamadığı sütler, belediyemiz ta-
rafından 2,5 liradan toplanarak 
belirli bölgelerde oluşturulacak süt 
satış birimlerinde halkımıza ulaş-
tırılacaktır. Bu sayede hem üretici 
desteklenecek hem de şehrimizde 

yaşayan vatandaşlarımızın güven-
li, taze ve sağlıklı süt içmesi sağla-
nacaktır” dedi.

Bir torba yemin 80 lirayı geç-
tiğini belirten Şimşek, “Çiftçinin 
gübre, zirai ilaç, yem ve tohum ih-
tiyacını karşılamak için sanayileş-
menin önünü açacağız. Gerekirse 
büyükşehir belediyesi olarak çift-
çimizin bu tür taleplerini karşıla-
mak için yem fabrikaları kuracağız. 
Ürettiğimiz yemleri çiftçimize yarı 
fiyatına satacağız” şeklinde konuş-
tu.

Hibrit tohumun dışa bağım-
lı hale getirdiğini ve yerli tohum 
üretim merkezleri kurarak halka 
ücretsiz tohum dağıtacaklarını be-
lirten Şimşek, “Uygulanan yanlış 
politikalar neticesinde ülkemize 
ait tohumun yetersiz ve pahalı ol-
ması nedeniyle tarımda verimlilik 
tam olarak gerçekleşmiyor. Yerli 
tohumların daha verimli hale ge-
tirilebilmesi için ‘Tohum Üretim 
Merkezleri’ kuracağız. Çiftçilerimi-
zin ihtiyaç duyduğu ucuz ve kaliteli 
yerli tohumun üretimini arttırarak 
ürün verimliliğini en üst seviyeye 
çıkartarak, dışa bağımlılığı sonlan-
dıracağız. Ürettiğimiz yerli tohum-
ları çiftçimize ücretsiz dağıtacağız. 
Siz yeter ki üretin, biz ne gerekirse 
yaparız” ifadelerinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında dualarla anıldı. 
BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, “Muhsin Başkanımızın davasının takipçisi olacağız” dedi

‘Muhsin Yazıcıoğlu 
davasını unutmadık!’

Hain bir suikast sonucu haya-
tını kaybeden, Türkiye’de büyük 
bir kitle tarafından sevilen ve tak-
dir edilen Büyük Birlik Partisi (BBP) 
kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 
şehadetinin 10. yılında Mevlid-i Şe-
rif ve dualarla anıldı. BBP Konya İl 
Başkanlığı Zafer Meydanında hatim 
duasını ardından vatandaşlara helva 
ikram etti. Düzenlenen programa 
BBP Konya İl Başkanı Osman Seç-
gin, Konya Alperen Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı İl Başkanı Av. Seyit 
Özcan, BBP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Kezban Şimşek, BBP Kara-
tay İlçe Belediye Başkan Adayı Av. 
Kazım Birtane, BBP Meram Beledi-
ye Başkan Adayı Ömer Şimşek, BBP 
Selçuklu İlçe Belediye Başkan Adayı 
Av. Nursel Akgün ile parti ve vakıf, 
ocak yöneticileri katıldı.
‘DOSYAYI KAPATMAK İSTEYENLERE 

FIRSAT VERMEYECEĞİZ’
Helva dağıtımında konuşan BBP 

Konya İl Başkanı Osman Seçgin, 
“Bugün 25 Mart 2019 tarihinin üze-
rinden 10 yıl geçti. Şehit Genel Baş-
kanımızı hüzünle, rahmetle, özlemle 
yad ediyoruz. Muhsin Başkan bir 
okuldu. Muhsin Başkan bir ekoldü. 
Muhsin başkan okullara sığmayan, 
sokaklara sığmayan, Anadolu’ya 
sığmayan gençliğin 2,5 metrekare 
hücrelere sığdırıldığını gördük. Kur-

muş olduğu Büyük Birlik Partisinde 
hepimiz aynı kilimin desenleri diye-
rek farklılıklarımızın zenginliklerimiz 
olduğunu gösterdi. Bu farklılıkların 
bizim ayrışmamıza değil, birleşme-
mize vesile olması için mücadele 
etti. Şehit Genel Başkanımız 25 
Mart 2009 tarihinde hain bir sui-
kast girişimi sonrasında şehit edildi. 
Ama elhamdülillah 10 yıldır bizler 

onun yol arkadaşları olarak, onun 
emanetinin sahibi olarak, onun ayak 
izine basarak siyaset yapmaya çalı-
şıyoruz. Bu zamana kadar davasıyla 
alakalı somut bir adım atılamadı. Biz 
olayın başından bu yana şahadet sü-
reci diyorduk. Son bir yıldır bu işin 
suikast olduğuna inandık. Çünkü 
davayı akamete uğratmak istiyorlar 
ki davada görevli hâkim ve savcıla-

rı devamlı değiştiriyorlar. Dosyaya 
takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik 
kararı veren savcı başka bir yere 
başsavcı olarak atandı. Bu dosyayı 
kapatmak isteyenlere fırsat verme-
yeceğiz. Ve davamızın takipçisi ola-
cağız. Mevlid-i şerifimize katılan ve 
organizasyonda emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konyalı emekliler için konut başvuruları başladı
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Orman temiz havası ve görü-
nüşüyle her şeyden önce insan 
huzur verir. Çeşitli ürünlerinden 
yararlanılan ormanların günü-
müz yaşantısında önemli bir yeri 
vardır. Orman insanlığın bugün-
kü yüksek uygarlığa erişmesinde 
başlıca neden olmuştur.

Çevremizde gördüğümüz 
her şeyin temel taşını ağaç teş-
kil eder. Günümüz yaşantımızda 
en büyük yardımcımız odur. Her 

yerde her zaman onunla karşı-
laşmak mümkündür. Yurt eko-
nomisinde son söz onundur.

Ormanların önemini kavra-
mış olan uluslar konuya gerekti-
ği gibi eğilmişlerdir. Bir taraftan 
toplumu eğitme yolunu seçerken 
bir yandan da mevcut bulunanla-
rı korumakla ilgili tedbirler almayı 
ihmal etmemişlerdir. Yurdumuz 
düne kadar orman bakımından 
zengin olmasına rağmen halkın 

bilgisizliği, dikkatsizliği, neme 
lazımcılık zihniyeti buna benzer 
çeşitli nedenlerden dolayı bir çok 
ormanımız yok olmuştur. Günü-
müzde insanlığa çok yönlü ya-
rarları dokunan ağaç sevgisinin 
bilhassa geleceğin teminatı olan 
genç kuşağa aşılamak, vatandaş 
olarak başta gelen görevlerimiz-
den biridir.

Ayrıca sanayi devrimi sonucu 
insanoğlunun teknolojisindeki 

gelişim ardından karbon salını-
mındaki yükseklik ile dünyamızın 
iklimini etkilemeye başlamıştır. 
Atmosferimizde biriken karbon-
dioksiti en iyi ve en basit şekilde 
temizleyen bir araç yapmamız 
imkansız gibi ancak ağaçlar bu 
işi bizim yerimize yapabilmek-
tedirler. Atmosferdeki karbon-
dioksit oranını azaltmak için 
ağaçların çoğalması ormanlara 
dönüşmesi gerekmektedir. Bu 

sebeple ormanlar insanoğlunun 
geleceği içinde büyük bir öneme 
sahip eko sistemlere dönüşmek-
tedir.

Ormanlarımızın kıymetini 
bilmeliyiz. Kalkınmamızda çok 
yönlü yararları dokunan, doğaya 
renk katan bu yer üstü zengin-
liklerini korumak çok önemlidir. 
Ormansız bir ulusun kapısını er 
geç tehlike çanları çalar.

ORMANLAR 
HUZUR VERİR 

Karaduman: Savaşa 
değil, seçime gidiyoruz

Saadet Partisi’nden 
sevgi yürüyüşü

Saadet Partisi Konya İl Teş-
kilatı Şerafettin camiden Zafer’e 
kadar ‘Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleş-
tirdi. Yürüyüşe ilgi yoğun olurken 
Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Abdülkadir Karaduman, Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Hasan 
Hüseyin Uyar, Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Kenan Özcan, Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Sinan 
Toprak ve Meram Belediye Başkan 
Adayı Hüseyin Saydam vatandaş-
ları selamladı.

Zafer meydanında kısa bir ko-
nuşma gerçekleştiren Saadet Par-
tisi Konya Milletvekili Abdülkadir 
Karaduman, “Bir seçim sürecinin 
içerisindeyiz, savaş içerisinde de-
ğiliz. Dolayısıyla biz bu ülkenin 
kardeşliğini, bu ülkenin birlik ve 
beraberliğini bir seçim uğruna 
tüketemeyiz. Biz buna asla mü-
saade edemeyiz. Hangi partiye oy 
verirlerse versinler bütün vatan-
daşlarımız bizim kardeşlerimizdir. 
Önümüzdeki seçimlerde ülkeyi 
kim yönetecek onu değil Konya’yı 
kim yönetecek onu seçeceğiz” 
dedi. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap 
olduğunu vurgulayan Karaduman, 
“Birlikte sevgi vardır. Birlikte mer-
hamet, vatan, millet, bayrak var-
dır. Ama ayrılıkta her zaman zu-
lüm, yolsuzluk ve yoksulluk vardır. 
31 Mart Mahalli idareler seçiminin 

kardeşliğimize birliğimize vesile 
olmasını diliyorum” ifadelerini kul-
landı.

Saadet Partisi Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Hasan 
Hüseyin Uyar ise, “Şehir hiç kuş-
kusuz bir arada yaşama erdeminin 
en yüksek olduğu bir olgudur. Top-
lumların gelişmesinde, medeniyet 
tasavvurunda şehirler üstlenici 
bir role sahiptir. Bir arada yaşama 
kültürünün temelinde ise hak ve 
adalete dayalı bir yönetim anlayışı 
vardır. Biz şehirlerdeki yaşam kali-
tesinin yükseltilmesi ve ideal nok-
taya ulaşmasında ana itici gücün 
yerel yönetimler olduğunu düşü-
nüyoruz. İyi yöneticiler bir şehrin 
her türlü zorluğunu aşmada başarı 
göstereceğine inanıyoruz. Dürüst 
yönetilen bir şehirde sosyal, kültü-
rel ve ekonomik bütün dinamikle-
rin harekete geçirilmesi son derece 
önemlidir. Ancak bu potansiyeli 
harekete geçirmek için liyakat sa-
hibi, emanet bilincinde olan, hak-
kaniyetli ve erdemli yöneticilerin iş 
başına gelmesi gerekmektedir. 31 
Mart 2019’da yapılacak seçimler-
de şehrimizin kaderini etkileyecek 
önemli bir karar vereceğiz. Saadet 
Partisi olarak bu seçimlerde vatan-
daşlarımıza yeni bir yönetim anla-
yışı teklif ediyoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili Abdülkadir Karaduman 31 
Mart Mahalli idareler seçimleri 
kapsamında Çumra’da seçim ça-
lışmalarına katıldı. Saadet Partisi 
Çumra Belediye Başkan Adayı Ab-
dullah Uysal ile esnaf ve vatandaş-
ları ziyaret etti.

Girdiği kahvehanelerde çok 
sayıda vatandaşa seslenen Ka-
raduman, “Biz belediyelere per-
sonel alırken ehliyet ve liyakate 
önem verdik. Bizim akrabamızdır, 
koşulunu hiç sunmadık. Şimdi 
bu Muhteremler çıkıyor, yapacak 
vaatleri ve projeleri kalmadığı 
için sizlere Ankara’nın selamını 
getirdik, Cumhurbaşkanımızın 
selamını getirdik diyorlar. Hiç ku-
sura bakmasınlar Cumhurbaşkanı 
hepimizin Cumhurbaşkanı. Önü-
müzdeki seçimlerde ülkeyi kim 
yönetecek onu değil Konya’yı kim 

yönetecek onu seçeceğiz. Çum-
ra’yı kim yönetecek onu çözece-
ğiz. Esnafları geziyoruz 10 esnaf-
tan beşi elektrik yakmıyor çünkü 
faturalardan bezmiş durumdalar 
madem ülke savaşta ağlara zen-
ginlere yemek veriyorlar günlük 2 
milyon lira parayı neden harcıyor-
lar. Belediyeleri ellerine yüzlerine 
bulaştırdılar. İnşallah 1 Nisan sa-
bahı Milli Görüş belediye kadroları 
iş başına geldiği zaman geçmişte 
olduğu gibi Konya mızı kalkın-
dıracağız. Eğer bir belediyeyi bir 
siyasi parti kaybederse ülkeye hiç 
bir şey olmaz bu ülkenin inançlı 
ve azimli kadroları var, Bu ülke 
Mevlana’nın, Hacı Bayram’ın, 
Yunus Emre’nin hamuru ile yoğ-
rulmuş bir ülke Allah’ın izni ile 
ülkemize hiç kimse zarar veremez 
buna müsaade etmeyiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gençlere Çanakkale Zaferi’nin perde arkasını anlatan Tarihçi Prof. Dr. Caner Arabacı, “Çanakkale’de çok 
şehit vermemizin en büyük nedeni teknolojimizin yetersiz kalmasıydı. Çok yönlü yetişmemiz lazım” dedi

‘Teknolojiye yenildik
çok şehit verdik!’

Selçuk Üniversitesi Medeniyet 
İnşası Topluluğu tarafından Talha 
Bayrakçı Gençlik Merkezi Konferans 
Salonunda Sultan 2.Abdülhamid 
Han’ı ve Çanakkale Zaferini anma 
programı düzenlendi. Düzenlenen 
programa Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Caner Arabacı, ile topluluk 
üyeleri ile öğrenciler katıldı. 

‘BİZİM ÇOK YÖNLÜ 
YETİŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR’
Abdülhamid Çanakkale boğazın-

da yeniden sağlam savunma hatları 
ve bataryalar kurdurduğuna dikkat 
çeken Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Caner Arabacı, “Bizlerin Çanakkale 
şehitlerinin gazilerinin torunlarının 
İnsanlığa medeniyet getiren bilim 
ve teknoloji  için bilinç, çözüm ve 
düşünce geliştirmesine çok ihtiyaç 
vardır. İnsanlığımızın hali pür melali-
mize bir çözüm geliştirelim. Osmanlı 
sultanlarının taşıdığı sözün manası: 
yeryüzündeki bütün ezilenlerin ve 
mazlumların hamisidir. Bu yüce bir 
düşünce ve iman ister. Yeryüzünün 
böyle bir kafa ile yeniden inşasına 
ihtiyaç var. Onun için topluluğunu-
zun adı çok anlamlı. Abdülhamid 
Çanakkale boğazında yeniden sağ-
lam savunma hatları ve bataryalar 

kurdurmuştur. Abdülhamid oku-
maları yapmak lazım. Çünkü bizim 
üniversite gençliğimiz milletimizin 
ve insanlığımızın geleceğini teşkil 
ediyor. Bizim çok yönlü yetişmeye 
ve çevremizi yetiştirmeye ihtiyacımız 
var. Çanakkale İstanbul’un kapısı-
dır. Adamların derdi İstanbul’u ele 
geçirmektir. Onun için İstanbul’un 
korunması lazım. İstanbul’u nasıl 
koruyacaksınız. Onun için Abdülha-
mid’in devlet başkanlığı döneminde 
fabrikalar, tren yolları, her cinsten 
mektepler açması onun asaletinden-
dir. Abdülhamid çobanlık, tarım ile 
ilgili, hukuk alanında birçok yükse-
kokullar, ortaokullar, liseler açtırmış-
tır. Abdülhamid döneminde yetişen 
nesil Çanakkale’de şehit olmuştur. 
70.000 ortaokul öğrencisi, 10.000 ci-
varında lise ve yüksekokul düzeyinde 
yetişmiş nesil Çanakkale’de yok edil-
miştir. İngilizler bununla çok övünür-
ler” ifadelerini kullandı.

‘HAÇLI BİLİNCİ YENİDEN 
UYANDIRILIYOR!’

Çanakkale’deki haçlı bilincinin 
günümüzde yeniden uyandırılma-
ya çalışıldığını gördüklerine dikkat 
çeken Arabacı, “Çanakkale’ye sal-
dıranlar bir millet değildi. Haçlıy-
dı. Türkler Hristiyanlığı yok ediyor 
diye getirilmiş insanlardı. Cephede 
kandırıldığını anlayan insanlar oldu. 
Çanakkale’deki haçlı bilincinin gü-

nümüzde yeniden uyandırılmaya 
çalışıldığını görüyoruz. İngilizler 
Avustralya’dan 20.000 asker isti-
yorlardı. İlk başta alamadılar. Orada 
bir oyun döndürdüler. Müslüman kı-
yafetli öldürülmüş iki kişinin onlarca 
Hristiyan’ı öldürdüğü yaygarasını 
başlattılar. Ondan sonra Avustral-
ya’dan 400.000 asker topladılar. 
Aynı oyunu şimdi tekrar oynuyorlar. 
Yeni Zelanda’da 50 Müslümanın ca-
mide ibadet ederken şehit edilmesi-
ni bu açıdan bir düşünün. Bir zom-
bi, bir hayvan Hristiyanlığa hizmet 
düşüncesiyle yetiştirilmiş bir adam. 
Bir adam değil çünkü 73 sayfalık bir 
manifestosu var. Demek ki bir haçlı 
eğitimi veriliyor. Şu an Amerika’da 
haçlı ordusu yetiştirme çalışmaları 
var. Bu haftanın haberleri arasında 
var. Haçlı ordusu ve silahlı eğitim 
verme çalışmaları serbest ve gizli 
değil. Yani Çanakkale bir haçlı sal-
dırısıydı ve haçlı saldırısı bitmedi. 
Haçlının zihin dünyası yeniden taze-
leniyor ama hilal tarafı zayıf. Benli-
ğini kimliğini değerlerini, birleşmesi 
gerektiğini mümin kardeşliğini bil-
miyor” ifadelerini kullandı. 

‘TEKNOLOJİK YETERSİZLİK, 
ŞEHİT SAYISINI ARTIRDI’

Çanakkale’deki zaferin gerisinde 
Mehmetçikle diğer kardeşlerinin bir-
likteliği olduğuna dikkat çeken Ara-
bacı, “Mehmetçikle beraber koyun 

koyuna yatan Arap, Türk, Boşnak 
Çerkez, Kürt gönüllüleri vardı. Çün-
kü İstanbul giderse yeryüzünden 
İslam silinir düşüncesi vardı. Kendi 
vatanları işgal altında olduğu halde 
sadece Bosna’dan 15 bin civarında 
çoğu yayan gönüllü geldi. Yani haça 
karşı hilal birlikteliği vardı. Birlikten 
güç doğar. Birlik rahmettir. Ayrılık 
azaptır. Müslümanların dayanışma-
sı ve birleşmesi gerekiyor. Çanakka-
le’de çok şehit vermemizin bir se-
bebi de teknolojik yetersizliğimizdir. 
Düşman silahlarının menzili 15-17 
mil uzunluğunda bizim mermilerin 
menzili ise 7 mildi. Düşmanın uçak, 
denizaltı gibi araçlarının sayıları bize 
göre çok fazlaydı. Çanakkale dö-
neminde toplarımız düşük modelli 
olarak Knupp fabrikalarından ge-
liyordu. Almanya bize düşük tek-
nolojili silahlar veriyordu. Buradan 
şunu çıkarmamız gerekiyor. Yeni 
Çanakkale’ler ile karşılaştığımızda 
her müminin şahadet düşüncesini 
yüreğinde taşıması gerekiyor. Ama 
savaş sırasında gençliğimizi heba 
etmemek için, barış zamanında bili-
mi, teknolojiyi, yerli savunma sana-
yimizi geliştirmemiz gerekmektedir. 
Vatanseverliği alanımızda çok iyi ye-
tişerek göstermemiz lazım. Değilse 
Çanakkale şehitlerinin ruhlarını şad 
edemeyiz” şeklinde konuştu.
n EMİNE ÖZDEMİR

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde
Ulusal Seramik sergisi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
(MEDAŞ) Sanat Galerisi “Gedavet” 
isimli I. Ulusal Karma Seramik Ser-
gisine ev sahipliği yaptı. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi tarafından düzenlenen 
serginin açılışı Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve 
çok sayıda sanatseverin katılımı ile 
gerçekleşti. Türkiye geneli 70 sa-
natçının toplam 80 eseri yer alıyor. 
Eserler 30 Mart tarihine kadar ME-
DAŞ Sanat Galerisinde sanatsever-
leri bekliyor. 
n İHA

KTÜN’ün projeleri 
Bornova Fikirler Sergisi’nde

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fakül-
tesi öğrencilerinin kamusal alanlara 
yönelik tasarım çalışmaları, Borno-
va İçin Fikirler (BİF) 5. Tasarım Ser-
gisi’nde sanatseverle buluştu.

Bornova Belediyesi Yeşilova 
Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde dü-
zenlenen törenle açılan sergide, 
Konya Teknik Üniversitesi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim 
üyelerinin danışmanlığında, öğren-
ciler tarafından hazırlanan projeler 
yer aldı. Öğrencilerin proje dersle-
ri kapsamında grup çalışmasıyla 
hazırladıkları tasarımlar, 8 Nisan 
2019’a kadar ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ
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Elektrik tellerine çarpan
leylek tedavi altına alındı

Selçuklu Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü ekipleri, elektrik 
tellerine çarparak yaralanan leyleği 
koruma altına alarak tedavisi için 
veteriner hekime teslim etti. 

Selçuklu ilçesi Yazıbelen Ma-
hallesi’nde yaralı bir leyleğin tar-
lanın kenarında çırpındığını gö-
ren mahalle sakinlerinin Selçuklu 
Belediyesi Hizmet Masasına bilgi 
vermeleri üzerine harekete ge-
çen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, kısa sürede yaralı leyleğin 
bulunduğu bölgeye gitti. Elektrik 

tellerine çarparak sol kanadından 
yaralandığı tespit edilen leyleğe 
ilk müdahaleyi yapan ekipler, 
yarasından dolayı araç içerisinde 
elde taşıdıkları leyleği Karatay 
Belediyesi Hayvanat Bahçesinde 
görevli veteriner hekimlere tes-
lim etti. Veterinerlerin kontrolü 
altında bulunan leyleğin yarasına 
pansuman yapıldığı, kısa sürede 
sağlığına kavuştuktan sonra ye-
niden doğaya bırakılacağı belir-
tildi.
n HABER MERKEZİ

Vatani görevini yaptığı sırada kazan dairesindeki patlama sonucu hayatını kaybeden Konyalı piyade er Yaşar 
İnce’nin ailesi, oğullarının şehit kabul edilmesi için verdikleri 26 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

26 yıl sonra şehit!

Piyade Er Yaşar İnce, 23 Ağus-
tos 1993’de Mardin 70. Mekanize 
Tugayı Destek Kıtaları Komutan-
lığında vatani görevini yaparken 
kazan dairesinde meydana gelen 
patlamada hayatını kaybetti. Aileye 
önce şehitlik haberi verildi ancak 1 
yılın ardından, İnce’nin iş kazası so-
nucu hayatını kaybettiği, şehit kabul 
edilmediği belirtildi.

Oğullarının askerlik arkadaşla-
rının ifadelerinden olayı öğrenen, 
oğullarının şehit kabul edilmesi ge-
rektiğine inanan aile, haklarını hu-
kuki yollardan aramaya başladı. O 
günden buyana 26 yıldır çalmadık 
kapı bırakmayan ailenin son başvu-
rusu, Milli Savunma Bakanlığınca 
incelendi ve piyade er İnce’ye şehit-
lik hakları verildi. Oğullarının şehit-
lik hakkını kazanmasının mutluluk 
ve gururunu yaşayan aile, Konya 
Şehit Aileleri Derneği’nde hatim ve 
yemek programı düzenledi. Baba 
Ferit İnce, burada yaptığı konuşma-
da, oğullarının ilk zamanlarda şehit 
kabul edildiğini, bu nedenle karde-
şinin askerlikten muaf tutulduğunu 

anlattı.
‘ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK 

GURURLUYUZ’
Daha sonra ise olayın iş kazası 

olduğuna karar verilmesi üzerine 
hukuk mücadelelerinin başladığını 
belirten İnce, şunları kaydetti: “26 
yıldır çalmadığım kapı, gitmediğim 
yer, müracaat etmediğim hiçbir ku-
rum kalmamıştı. Bir sonuç alama-
mıştık. Ancak geçtiğimiz hafta içe-

risinde yetkililerden bizlere umutla 
beklediğimiz müjde geldi. Oğlumun 
şehit olduğu kabul edilmişti. Yıllar-
dır Şehit Aileleri Derneği önünde 
verilen hatim programına maddi 
durumumuz iyi olmadığı için bizler 
dahil olamamıştık ama şimdi Allah 
razı olsun yetkililer tarafından biz-
lere de aynı imkan tanınınca bizler 
de ahdımız olan hatim programını 
tertip etmek istedik. Çok mutluyuz, 

çok gururluyuz.”
‘BUGÜN YAŞAR’IMIN DÜĞÜN 

GÜNÜNÜ YAPIYORUM’
Anne Fatma İnce de yıllardır 

şehit oğlundan kalan bir mavi bere, 
bir de Türk bayrağı ile kendini te-
selli ettiğini söyledi. Oğlunun şehit 
olduğuna inandığı için mücadele 
verdiğini dile getiren İnce, “Davala-
rımız devam etti. Şimdi nasip oldu. 
Bayrağımız, milletimiz sağ olsun. 
Cumhurbaşkanımız (Recep Tay-
yip) Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı-
mız (Süleyman) Soylu’dan, sesimizi 
duyuran basından Allah razı olsun. 
Bugün Yaşar’ımın düğün gününü 
yapıyorum. Bana bu mutluluğu ev-
ladım verdi. Bayrağımız, milletimiz, 
vatanımız sağ olsun.” ifadelerini kul-
landı.

Programa, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ercan Yaşin ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Logo Üzeri 350 TL + KDV
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Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Konya’da bir çiftçinin evinde yapılan 
aramada tarihi eser ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri ihbar üzerine merkez Meram ilçesi 
Çukurçimen Mahallesinde çiftçilik yapan 
M.Ö.’nün evinde arama yaptı. Aramada 
sikke ve ok ucundan oluşan 26 parça tarihi 
eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Eserler 
İl Müze Müdürlüğüne gönderilirken şüpheli 
ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
n İHA

Ahırlı ilçesinde arıcılık yapan kişinin 12 arı 
kovanı çalındı. Ahırlı ilçesi Merkez Ma-
hallesi’nde arıcılıkla uğraşan Selami Şen, 
her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının 
bulunduğu bölgeye geldiğinde bazılarının 
yerinde olmadığını fark etti. Kovanlarını sa-
yarak kontrollerini yapan Şen, 12 kovanın 
çalındığını tespit edince durumu jandarma 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ahırlı 
Jandarma ekipleri, yaptığı incelemenin 
ardından hırsız veya hırsızların yakalanması 
için soruşturma başlattı.
n AA

Çiftçinin evinden
tarihi eser çıktı

Arıcının arı
kovanları çalındı

Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avcılığı yaptığı ileri 
sürülen 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.  Edinilen 
bilgiye göre, Beyşehir Gölü’ne sahili bulunan ilçeye bağlı 
Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde devriye görevini icra 
eden Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nesli 
tükenme tehdidi altında bulunan sülükleri, milli park saha-
sında kaçak yoldan toplayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Jan-

darma ekipleri, süzgeç ve kürek gibi malzemelerle çok sa-
yıda sülüğü doğal yaşam alanından ayırarak pet kavanozlar 
içerisinde toplayıp yasa dışı sülük avcılığı yaptığı iddiasıyla 
A.G. ve H.B.’ye toplam 6 bin 540 liralık idari para cezası uy-
guladı. Jandarma tarafından ele geçirilen sülükler yeniden 
doğal yaşam sahasına bırakıldı.
n AA

Jandarmadan sülük operasyonu

Kavgada bıçaklanan 
Afgan ağır yaralandı

Bıçaklı kavgada 
hayatını kaybetti

Karaman’da çıkan kavgada 
bıçaklanan Afganistanlı genç ağır 
yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 
Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, Afganistan uy-
ruklu Cuma Jomakan Safari (20), 
ile R.E. (17) ve C.P. (16) arasında 
henüz bilinmeyen bir nedenle tar-
tışma çıktı. Tartışmanın kısa süre 
sonra bıçaklı kavgaya dönüşme-
si üzerine Cuma Jomakan Safa-
ri, göğsüne ve sırtına aldığı bıçak 

darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde 
yere yığılan Safari, çevredeki vatan-
daşların çağırdığı ambulansla Kara-
man Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Safari, burada yapılan ilk tedavinin 
ardından hayati tehlike kaydıyla 
Konya Numune Hastanesine sevk 
edildi. Olaydan sonra kaçan, R.E. ve 
C.P., polisin yaptığı çalışma sonucu 
kısa sürede yakalanarak gözaltına 
alındı. Olayla ilgili soruşturma de-
vam ediyor.
n İHA

Karaman’da gençler arasında 
çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır 
yaralandı.  Olay, saat 16.30 sırala-
rında Nefise Sultan Mahallesi 2. İs-
tasyon Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik 
kamerasının kaydettiği görüntüler-
de elektrikli bisikletle gelen 2 kişi 
okuldan çıkan öğrencilerin arasında 
bulunan bir gençle kavga etmeye 
başladı. Kavgada göğsüne aldığı bı-
çak darbesi ile yaralanan Muammer 
Yasin K. (18), çevredeki vatandaşla-
rın çağırdığı ambulansla Karaman 

Devlet Hastanesine kaldırıldı. Du-
rumu ağır olduğu öğrenilen gencin 
hemen ameliyata alındığı bildirildi. 
Polis, olaydan sonra kaçarak kayıp-
lara karışan 2 şüpheliyi yakalayabil-
mek için çalışma başlattı. Olay yeri 
inceleme ekibi de kavganın meyda-
na geldiği yerde çalışma yaptı. Kav-
gaya karışanların olay yerinde bıra-
karak kaçtıkları elektrikli bisiklet ise 
otoparka çekildi. Ağır yaralı gencin, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kay-
betitği öğrenildi. Olayla ilgili soruş-
turma devam ediyor. n İHA
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‘Şehri yönetmekten maksat gönülleri kazanmak’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ad-
nan Menderes Sebze ve Meyve 
Hali esnafını ziyaret ederek, isti-
şarelerde bulundu. Başkan Altay, 
tramvaya binerek vatandaşlarla da 
sohbet etti. 

Selçuklu Belediye Başkanı, 
Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ah-
met Pekyatırmacı ile birlikte işyer-
lerine tek tek uğrayarak esnaflarla 
görüşen Başkan Altay, esnafları 
yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimle-
ri’nde ülkenin geleceği adına Cum-
hur İttifakı’nı desteklemeye davet 
etti. Ziyaretten duydukları mem-
nuniyeti dile getiren hal esnafı da 
Altay ve Pekyatırmacı’ya başarılar 
diledi. Ziyaretlerde Başkan Altay ve 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ve Konya Sebze ve Meyve Komis-
yoncuları Derneği Başkanı Adnan 

Pirinç de eşlik etti. Her fırsatta top-
lumun bütün kesimleriyle bir ara-
ya gelmeye özen gösteren Başkan 
Altay, hal ziyareti sonrası tramvaya 
binerek yolcularla sohbet etti.

Her fırsatta ilçenin farklı nok-
talarında vatandaşlarla bir araya 
gelmeye gayret gösterdiklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,“Selçuklu’da 

hayata geçirdiğimiz proje ve hiz-
metlerle her yaştan hemşehrimize 
hitap etmeye çalışıyoruz. Güvenilir, 
güler yüzlü ve gayretli belediyecilik 
anlayışı ile çıktığımız hizmet yarı-

şında her zaman  hemşehrilerimizle 
iç içe olduk. Hemşehrilerimizle olan 
güçlü gönül bağımız bizi bugünlere 
taşıdı. Amacımız Selçuklu’yu bu-
gün olduğu gibi gelecekte de cazibe 

merkezi olması. Bunun için de tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Selçuklu 
artık sadece Konya’nın değil Tür-
kiye’nin örnek gösterilen metropol 
belediyeleri arasında yerini aldı. Bu 
başarımızda bize dualarıyla destek 
olan, fikir, öneri ve eleştirileri ile 
katkı sunan tüm hemşehrilerimi-
ze şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Başkan Pekyatırmacı sözlerini 31 
Mart seçimlerinin bir beka mesele-
si olduğunu ifade ederek, “Ülkemi-
ze ekonomi üzerinden oynanmak 
istenen oyunlara hep birlikte şahit 
oluyoruz. Ancak şu unutulmama-
lıdır ki bizler millet olarak bir ve 
beraber olduğumuz müddetçe bu 
oyunları bozacak güce sahibiz. İn-
şallah bu seçimlerde de halkımızın 
destek ve dualarıyla Cumhur İtti-
fakı büyük bir zafere ulaşacaktır” 
diyerek tamamladı.  
n HABER MERKEZİ

Klasik yöntemler ile gebe kala-
mayan kadınlarda uygulanan teda-
vi şekli tüp bebek ile bir çift daha 
bebek sahibi oldu. Yaklaşık 1 yıldır 
Konya’da hizmet veren Medova 
Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ilk 
tüp ikizlerini kucakladı.

Medova’nın ilk tüp ikizleri ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. 
Dr. Mustafa Ulusoy, “Medova’nın ilk 
açıldığı zamanlarda Temmuz ayında 
tedaviye başladık. Evde tedavi yak-
laşık 18 gün sürdü. 11 gün yumurta 
gelişimi takip edildi. 13. Günde yu-
murta toplama işlemi gerçekleşti. 
Yumurta toplanması ile aynı saatler-
de aldığımız sperm örneklerini mik-
roçip dediğimiz yöntem uygulandı. 
Bu sayede sağlıklı spermler seçilerek 
en kaliteli yumurtaya mikroenjeksi-
yon (ICSI ) yöntemi ile döllendirme 
yapılıyor. 5 gün laboratuvarda emb-
riyo gelişimi gözleniyor. Gelişimin 
5. gününde en kaliteli embriyo-
lardan bir tanesi seçilerek transfer 
gerçekleşiyor. 18 gün bu şekilde 
tamamlanıyor ve 12 gün sonra ge-
belik haberi alınıyor. Mikroçip uygu-

lamasının tüp bebekte çığır açtığını 
belirten Dr. Ulusoy;  ‘Mikroçip sa-
yesinde doğala en yakın ayrıştırma 
yöntemi kullanılarak, yapısal olarak 
normal görünümlü, olgunlaşmasını 
tamamlamamış, hareket kabiliyeti 
yüksek ve DNA/genetik hasarı içer-
meyen spermlerin ayrıştırılması ve 
tüp bebek tedavilerinde kullanılması 
sağlanıyor. ‘ şeklinde açıklamalarda 
bulundu” dedi.

Erken doğan ikizlerin takibi-
ni gerçekleştiren Prof. Dr. Rahmi 
Örs ise, “32 haftalık zamanından 
önce doğan ikiz bebekler yaklaşık 
1 ay kadar Yeni Doğan Yoğun Ba-
kım Ünitesi’nde kaldılar. Bir süre 
solunum cihazı ile takip edildiler. 
Erken doğdukları için emme yut-
ma fonksiyonları gelişmediğinden 
ağızdan mideye takılan bir beslen-
me tüpü ile beslendiler. Anne ve 

baba yoğun bakım süresince her 
gün bebeklerini görme imkânı bul-
du. Bebeklerini ziyaret edebildiler. 
Anneler bebeklerini kanguru bakım 
ile daha yakından tanıma imkânı 
buldu. Aslında çok yoğun stresli bir 
ortam olan yeni doğan yoğun bakım 
süreci anne ve babanın bebekleri 
görebilmesi ve sürekli bebekleriyle 
ilgili bilgi alabilmesi sayesinde daha 
rahat geçti. Sonuçta bebekleri ta-
burcu oldu. Hastanemizin yeni do-
ğan yoğun bakım ünitesi gerçekten 
ailelerle sürekli iletişime açık, anne 
babaların hatta kardeşlerin bebek-
leri görmesine imkan veren, mane-
vi anlamda aile bireylerini de yoğun 
bakım sürecine katan bir ünitedir” 
dedi. 

İkiz tüp bebeklerini sağlıklı bir 
şekilde kucaklarına aldıkları için 
mutlu olduklarını belirten aile ge-
belik döneminde takiplerini yapan 
Uzm. Dr. Mustafa Ulusoy’a ve be-
beklerinin bundan sonra takibini 
yapacak olan Prof. Dr. Rahmi Örs’e 
teşekkürlerini iletti.
n HABER MERKEZİ

AFAD ekipleri Bozkır’da 
uygulamalı eğitim verdi

Bademcik ameliyatlarında 
yeni yöntem: Koblasyon 

Bademcik ameliyatlarında ağ-
rıyı azaltan yeni teknik ‘Koblasyon’ 
yöntemi hakkında bilgi veren Özel 
Medicana Konya Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Öğretim Üyesi Bahri Gez-
gin, hastanın bu yöntem sayesinde 
ağrılarının azaldığını ve daha kon-
forlu bir yaşam sürdüğünü kaydet-
ti. 

Gezgin, “Koblasyon, yumuşak 
doku cerrahisinde yeni bir teknik-
tir. Bu teknikte, sodyum iyonla-
rından oluşan plazma üretimine 
neden olan normal serum fizyo-
lojik ortamı kullanılarak, daha dü-
şük frekansta radyofrekans akımı 
geçiren bipolar elektrik akımı kul-
lanılmaktadır. Bu akımla çalışma 
alanında sodyum iyonları oluşur. 
Bu iyonlar hücreler arası bağları 
kırarak yaklaşık 60 derece sıcaklık-
ta dokular buharlaştırılır. Böylece 
bademcik boşluğunda, kas liflerin-
de ve sinir uçlarında çok az hasar 
oluşur. Plazmakinetik cerrahi tek-
niğinde ısı hasarını azaltmak için 
plazma ortamı kullanır. Koblasyon 
bademcik ameliyatı tekniklerinden 
birisi olan plazmakinetik cerrahi-
de oluşan 60-80 derece ısıda çev-
re dokulara klasik soğuk tekniğe 
göre daha az hasar oluşmaktadır. 
Bu da ameliyat sonrası dönemde 
oluşan ağrıyı azaltmaktadır. Ayrı-

ca bademcik boşluğuna bademciği 
çıkarmak için uygulanan kuvvet 
azalmakta ve daha az doku hasarı 
oluşmaktadır. Plazmakinetik ba-
demcik ameliyatı tekniği, koblas-
yon bademcik ameliyatı tekniğinin 
en yeni teknolojisidir. Plazmakine-
tik cerrahi, altın standart yöntem 
olarak kabul edilen soğuk disseksi-
yon yöntemine göre özellikle erken 
ameliyat sonrası dönemde daha az 
ağrıya neden olmaktadır. Ağrının 
az olması oral alımı çabuklaştır-
makta, hastaların günlük aktivite-
lerine dönüşü hızlandırmaktadır” 
dedi. 

Doktor Öğretim Üyesi Bahri 
Gezgin, son dönemin gözde tek-
niği olan ‘Koblasyon’ yöntemiyle 
yapılan bademcik ameliyatları es-
nasında kanamanın yok denebile-
cek kadar az olduğunu dile getire-
rek, “Ameliyat süresi kısalmakta, 
minimum doku hasarı sayesinde 
oluşacak ağrının daha az olmasıyla 
ameliyat sonrası beslenme, günlük 
aktivitelere dönüş süresi kısalmak-
ta ve hasta konforu artmaktadır. 
Ayrıca bu teknik, horlama cerra-
hisinde, yumuşak damak ve kü-
çük dil ameliyatlarında, burun eti 
ameliyatlarında ve diğer yumuşak 
doku ameliyatlarında kullanılabil-
mektedir” şeklinde konuştu.
n İHA

Bozkır ilçesinde Konya AFAD 
ekipleri tarafından Bozkır Devlet 
Hastanesi personeline acil durum 
ve afet halinde alınabilecek ted-
birler ve uygulanacak yöntemler 
hakkında uygulamalı eğitim veril-
di. AFAD Bölge Müdürlüğü tara-
fından gerçekleştirilen etkinlikte, 
bölgede olası afetlere karşı bilincin 
geliştirilmesi ve olağan üstü du-
rumlarda her bireyin bilinçli karar-
lar verebilmesi amaçlandığı akta-
rıldı. Bozkır Devlet Hastanesi’nde 
konuya ilişkin yapılan yazılı açıkla-
mada, “Konya Afad Ekipleri kurum 
personellerimize gerçekleştirmiş 

oldukları uygulamalı eğitimlerle 
bilgi ve becerilerini aktarmışlardır. 
Bozkır Devlet Hastanesi Personel-
leri olarak ilçemizde ve bölgemizde 
oluşabilecek Acil Durumlarda per-
sonellerimizin almış olduğu Eğitim 
gereği hem kendilerine, yakınla-
rına, hastalarımıza en güzel şekil-
de destek olacaklardır. Halkımız, 
Hastane olarak olabilecek böylesi 
bir durumda personellerimizin ge-
rekeni yapacağını bilmesini isteriz 
ve bölgemiz ve ülkemiz adına ümit 
ederiz ki böyle bir burumla karşı-
laşmamak tek temennimizdir.” 
denildi. n AA

Uzman Pedagog İshak Orhan, çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ‘Momo’ oyununun çocuklara korku 
saldığını söyledi. Orhan, “Momo karakteri çocukların beyinlerinde ciddi bir deformasyon oluşturuyor” dedi

Pedagogdan ailelere
‘Momo’ uyarısı!

Uzman Pedagog İshak Orhan, 
çocuklar ve ailelerine bilgisayar 
oyunları konusunda uyarılarda bu-
lundu. ‘Mavi Balina’ adlı oyundan 
sonra şimdi de ‘Momo’ adlı oyunun 
çocuklar için tehlikeli olduğunu ifa-
de eden Orhan, şunları söyledi:

‘’Bir süre önce ‘Mavi balina’ teh-
likesi vardı. Çocuklarımız bu oyunun 
etkisi altında kalarak intiharlara ka-
dar giden davranışlar içerisine girdi-
ler. Şimdi de ‘Momo’ tehlikesi ortaya 
çıktı. Ailelerin çocuklar telefonlarla 
neler yapıyor mutlaka bilmeleri la-
zım. Momo’da çocukların telefon-
larına gönderiliyor. Son dönemde 
ise videoların arasına konulmaya 
başlandı. Çocukların ergenlik dö-
nemlerinden faydalanıyorlar. Ergen-
lik döneminde çocukların ergenlik 
hormonları salgılanırken maalesef 
akıl hormonları duruyor. Bu kişiler 
bu durumu iyi biliyor. Çocukların 
beyinlerine korku salmak istiyorlar.”

BEYİNLERİNDE DEFERMASYONA 
NEDEN OLUYOR

Bu tür oyunların çocukların be-
yinlerinde deformasyona sebep ol-

duğuna dikkat çeken Orhan, “Ço-
cuklar meraklı şekilde birbirlerine 
‘Momo’ karakterini anlatıyorlar. 
Momo karakteri çocukların be-
yinlerinde ciddi bir deformasyon, 
korku ve gece terörü oluşturuyor. 
Çocuklar bu karakteri gördükle-
ri andan itibaren 5 dakikadan 30 
dakikaya kadar süren kendini 
kaybetmiş şekilde bağırma gibi 

durumlarla karşılaşılıyor. Önce-
likle çocukların, anne-babaları ve 
öğretmenleri tarafından bilinçlen-
dirilmeleri lazım. Çocukların bu 
karakterlerden etkilenmemeleri 
için çocukların kullandığı tablet ve 
cep telefonlarının kısıtlanması la-
zım. ‘Sussun’ diye ellerine verilen 
telefonlar çocukları bağımlı hale 
getiriyor” dedi.

ÇEŞİTLİ TİKLER OLUŞUYOR
Bu karakterden korkan çocuklar-

da çeşitli tikler oluştuğunu ifade eden 
Orhan, “Bunu izledikten sonra çocuk-
lar evin içerisinde tek başına tuvalete 
bile gitmeye korkuyorlar. Evdeki tüm 
ışıkların açık olmasını istiyorlar. Öyle 
bir karakterin kendilerini izledikleri-
ni ve kendilerine zarar vereceklerini 
düşünüyorlar. Alt ıslatmalar, tırnak 
yemeler, çeşitli tikler oluşuyor. Ken-
dilerine hakim olamıyorlar. Anne ve 
babaların yanlarında dolaşıp onların 
bacaklarına sarılıyorlar. Korku içinde 
yaşıyorlar. Anne babalar onları anla-
malı, onlarla birlikte hareket etmeleri 
lazım. Tabi yavrum, haklısın, korku-
yorsun korkacak bir şey yok deme-
meliler. Çocuk için bu çok önemli. Bu 
karakter çocuklar için gerçekten kor-
kutucu bir şey. ‘Korkacak bir şey yok’ 
yerine, ‘Doğrudur korkuyorsun, ben 
senin yanındayım yavrum’ diyerek 
çocukla düzenli olarak ilgilenmeliler. 
Bu şekilde düzenli ilgilenirlerse 2 ay 
içinde çocukların bu hallerinin geçe-
ceğine inanıyorum” diye konuştu.
n DHA

Medova’nın ilk tüp ikizleri doğdu
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AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin ile bir günlük programa dahil 
olduk. Ziyaretlerine eşlik ettiğimiz Şahin, “Karaman’a kıskandıran projeler yapmaya geliyoruz” diye konuştu 

İddialı projeleri olduğunu belirten Şahin, “Birliktelik ve beraberliğimizle kazanan Karaman olacak. Projelerimizle, istikrarımızla geli-
şen, yenilenen, güzelleşen, büyüyen, güçlenen Karaman olacak. Tüm bunlar gayretle, azimle, gönülle, aşkla gerçekleşecek” dedi

Kıskandıran projelerle hizmet etmeye geliyoruz

AK Parti Karaman Belediye Baş-
kan Adayı Mahmut Sami Şahin ile 
bir gün geçirdik. Kendisinin seçim 
öncesi yaptığı ziyaretlerde yanında 
olarak izlenimler edindik. Mütevazi 
kişiliği, farklı bakış açıları, çalışma 
hevesi, şehrine olan aşkı ile bizler-
de güzel bir izlenim bıraktı. Tabii 
ki çok özel projeleri de var. Kendisi 
ile ziyaretlerde yaptığımız söyleşiyi 
sizlerle paylaşıyoruz.

Mahmut Sami Şahin kimdir?
1971 yılında Karaman’da doğdu. 

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 
1982 yılında ve Karaman İmam 
Hatip Lisesi’nden 1989 yılında me-
zun oldu.

Selçuk Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünü 1993 yı-
lında bitirdi ve aynı Üniversitede 
yüksek lisansını tamamlayarak 
Makine Yüksek Mühendisi oldu. 
1992-1993 döneminde S.Ü. Eğitim 
Fakültesi’nden Pedagojik Formas-
yon eğitimi aldı. Karaman’da bir 
süre devlet memurluğu görevinden 
sonra: özel sektörde makine imalat 
ve hidrolik otomasyon sektörle-
rinde yönetici olarak çalıştı. 1998 
yılında kendi firması olan Simya 
Hidrolik Otomasyon Ltd. Şirketini 
kurdu. 2000 yılında Karaman ve 
Konya’da otogaz dönüşüm ve pro-
jelendirmeleri yaptı.

2015 yılında kurulan Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tek-
nopark Yönetici A Ş kurucu şirket 
ortağı ve yönetim kurulu üyesi 
oldu. TÜBİTAK MAM Robotik Kü-
melenme Grup üyesi ve KOP bölge-
si İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi 
komite üyesidir.

TÜBİTAK ve Konya İnnopark A 
Ş. de proje değerlendirme panelis-
ti olarak görev yapmaktadır. 2010 
yılında Ak Parti Meram İlçe teşki-
latında yönetim kurulu üyesi ola-
rak göreve başladı ve Ar-Ge’den 
sorumlu Başkan Yardımcılığı ve 
İlçe Sekreterliği görevlerinde bu-
lundu. 2014 yerel seçimlerinde AK 
Parti’den Meram Belediyesi Meclis 
üyesi seçildi ve aynı zamanda Bü-
yükşehir Meclis Üyesi oldu.

Meram Belediye Başkan Vekilli-
ği, İmar Komisyonu Üyeliği, Yerel 
Kalkınma Komisyonu Başkanlığı ve 
Büyükşehir Encümen Üyeliği yaptı. 
Beş yıldır Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Vekilliği ve AK Par-
ti Büyükşehir Meclis Grup Başkan 
Vekilliği görevlerini yürütmektedir. 
Değişik sivil toplum kuruluşlarında 
aktif görev aldı ve sosyal faaliyet-
ler içinde bulundu. MMO, KIZILAY, 
MÜSİAD, KSO, KTO ve Selçuk Üni-
versitesi Mak. Müh. Bölümü Sanayi 

Danışma Kurulu üyelikleri bulun-
maktadır. Karaman ve Konya’da 
yatırımları devam etmekte olan 
Mahmut Sami Şahin halen kendi 
şirketinde Genel Müdür olarak gö-
rev yapmakta olup evli ve 4 çocuğu 
var.

Öncelikle adaylığınız 
süreci ve duygularınızı bizlerle 

paylaşabilir misiniz?
Tabi Karaman bizim memleke-

timiz. Karaman ki; hoşgörüsünün 
mimarı Mevlana’dır ki, Anneleri 
burada meftun, Karaman;  sevgisi-
nin sembolü Yunus Emre’dir, Kara-
manoğlu Mehmet Beydir, Kaptan-ı 
Derya Piri Reistir, Şark Fatih’i Ka-
zım Karabekir’dir, Türk dilinin 
Anadolu’da destanlaştığı yerdir. 
Karaman ki gönlümde hizmet aşkı 
büyüttüğüm yerdir.Birçok tarihi 
değere ev sahipliği yapan, gönül 
mimarlarımıza kucak açan kutlu bir 
şehirde birlikte yaşamanın manevi 
güzelliklerini yaşıyoruz.

Birliktelik ve beraberliğimizle 
kazanan Karaman olacak. Projele-
rimizle, istikrarımızla gelişen, ye-
nilenen, güzelleşen, büyüyen, güç-
lenen Karaman olacak. Tüm bunlar 
tabi ki gayretle, çalışmakla, azimle 
ve en önemlisi gönülle, aşkla ger-
çekleşecek.

Karaman Aşkıyla çalıştık ve 
projelerimizi belirledik. Karaman 
Aşkıyla yol haritamızı çizdik.   Bu 
şehir hepimizin şehridir. Bu ema-
net hepimizin emanetidir. Milleti-
mizle, hemşerilerimizle birlikte bu 
emaneti omuzlayacağız. Çünkü bu 
öyle büyük bir emanettir ki tek ba-
şına sırtlanamaz. Biz bir ve beraber 
olarak bu emanete, bu şehre sahip 

çıkacağız. Bizler şehre sahip olmak 
için değil, şehre sahip çıkmak için 
birlikte olacağız. 

Bizler sadece bugünün şehirle-
rine, bugünün insanına, bugünün 
Türkiye’sine karsı sorumlu deği-
liz. Bugünden yarını inşa etme-
nin, yarını imar etmenin sorumlu-
luğunu omuzlarımızda taşıyoruz. 
Karaman’ı öyle planlayacağız ki, 
çocuklarımıza, torunlarımıza gurur 
duyacakları bir medeniyeti, şehri 
miras bırakacağız.

Gönül gönle vereceğiz. Omuz 
omuza yürüyeceğiz. Karaman Aş-
kıyla çalışacağız. Desteğinizle Türk 
Dilinin Başkenti olan bu nadide 
şehrimizin gücünü, güzelliğini bü-
tün dünyaya ilan edeceğiz,  bütün 
dünyaya yayacağız.

Gelişen Karaman Olacak, Büyü-
yen Karaman Olacak, Güzelleşen 
Karaman Olacak, Yenilenen Kara-
man Olacak, Güçlenen Karaman 
Olacak. Kazanan Karaman Olacak.

Belediyecilikte Öncü, Şehircilik-
te Güçlü Karaman Olacak.

Benim gibi sizlerde gönlünüzde 
bu şehrin aşkını taşıyorsunuz. Bu 
şehre sevdalıyız. Bu yüzden hep 
heyecanlıyız. Bunun için enerji do-
luyuz. Yorulmak nedir bilmiyoruz.

Bu samimiyetle, bu gayretle 
başaracağız. Birlikte başaracağız. 
Birlikte şehrimize sahip çıkacağız. 
Şehirde yaşayan herkesi birlikte 
kucaklayacağız.  31 Mart yeni bir 
geleceğin başlayacağı gün olacak. 
Desteğinizle Karaman için yeni ve 
güzel bir gelecek başlayacak.

Seçildiğiniz takdirde 
hedeflediğiniz projeler neler?

Şehri ve şehrin dokusunu çok iyi 

biliyoruz. 15 yılda AK Parti beledi-
yeciliği bu şehre çok şey kazandır-
dı. Karaman hep yatırım aldı. Biz 
bu çitayı daha yükseğe çıkartmak 
için hizmete aday olduk. 

Şehrimizin geleceğine yönelik 
projeler planladık. Bu bağlamda 
ileri seviyede atıksu arıtma tesisi, 
güneş, rüzgâr, biyogaz gibi yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanı-
mının yanı sıra hayvan pazar alanı 
mezbaha ve kurban kesim alanı ile 
doğaya duyduğu saygıyla birlikte 
gelişen bir şehir oluşturacağız.  Sa-
dece doğada değil, şehir yaşantısın-
da da gelişeceğiz. 

Otopark sorununa çözüm olacak 
yer altı otoparkını hızlı bir şekilde 
yapıp, hizmete sunacağız. İnsanla-
rımızın alışveriş yapmaktan keyif 
alacağı eksiksiz ve modern bir pa-
zar alanını şehrimize kazandıraca-
ğız.

Sosyal alanda 
projeleriniz neler olacak?

Kadınlarımıza, yaşlılarımıza, 
gençlerimize ve engellilerimize ya-
şam alanları sunacağız. Yaşlılarımı-
za emekli konakları, kadınlarımı-
zın kendini geliştirebileceği sosyal 
alanlar, gençlerimize spor tesisleri 
ve kültürel tesisler sunmayı hedef-
liyoruz. 
ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLERE GİRMEK

Sayın Cumhurbaşkanımız hep 
ifade etti; ‘Gönül Belediyeciliği’ 
diye. Biz bunu çok önemsedik. Gö-
nüller girmek için çalışacağız. Ka-
pıları çalacağız. Düğünde, cenaze-
de, hastanede yanlarında olacağız. 
Halkımıza kapımızı açık tutacağız.

İŞADAMLARINI KARAMAN’A 
YATIRIMA ÇAĞIRIYORUM

Sanayi ve üretim anlamında 
çalışmalarınız neler olacak?

Karaman sanayisi çok güçlü. 
İlk 1000’de firmalarımız var. Hızlı 
Tren’in geçtiği 5. il. Yatırım teşvik 
bölgesinde yer alıyoruz. Gıda sa-
nayinde uluslararası markalarımız 
var. İşsizliğin yok denecek kadar az 
olduğu bir şehir. Biz bunları avan-
taja çevireceğiz. Ben buradan bir 
çağrı yapmak istiyorum; işadam-
larımızı Karaman’a yatırama davet 
ediyorum. Karaman yatırım yapıla-
cak en doğru şehirlerden bir tanesi. 
Mutlaka değerlendirilmeli. 

DÜNYA MARKASI ELMAMIZ VAR
Bizim bir değerli ürünümüz 

daha var Elma. Elma üretimin-
de Türkiye’de ilk 3’teyiz. Elmamız 
kıymetli. Bu şehir ciddi rakamlar-
da elma ihracatı yapıyor. Bunların 
hepsinin değerini bileceğiz. Çünkü 
hepsi bizim için çok kıymetli. 

Bayraktepe Projeniz var 
bunu önemsiyorsunuz, 

biraz bahsedebilir misiniz?
Bayraktepe projemizle guru-

rumuz, gölgesinde bizi birleştiren 
bayrağımızın dalgalanacağı anıtsal 
bir bayrak alanını ve önemli bir ye-
şil alanı şehrimize kazandıracağız. 
Burada alışveriş alanları, turistik 
alanlar, Karaman’ın ürünlerinin 
sergilenip satıldığı alanlar yer ala-
cak. Karaman çok yönlü bir şe-
hir. Burası Karamanoğlu Mehmet 
Beyliği’ne başkentlik yapmış bir 
medeniyetin adresi. Türkçe’nin ka-
bul edildiği bayramımız olduğu şe-
hir. Turistik bir yanımız da var. Bu-
raya ziyaretçileri çekmek o yüzden 
çok önemli. Biz anlamda projeler de 
üreteceğiz. n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (İŞLEME MERKEZİ)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞACAK 
VASIFLI İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ

• KUMLAMA 
• TESTERE

• DÖVME ÖPERATÖRÜ
• MONTAJ
• SEVKİYAT 

• ÇATLAK KONTROL 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332 239 01 51

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

TECRÜBELİ 
KAYNAKCİ VE 

MONTAJ PERSONELİ
alınacaktır

Fevzi Çakmak Mh. Büsan Organize Sanayi Bölgesi 
İmsan San. Sit. Yakamoz Cad. No:1/M Karatay/KONYA 

444 7 804
Yetkili kişi Hasan Yasar Karademir: 0532 368 11 42

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;
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Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

3 Meslek Lisesi mezunu
3 Daha önce UN FABRİKASI 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE BUĞDAY 
YIKAMACISI olarak çalışmış 

mesleki tecrübesi olan
3 Askerliğini yapmış

3 Konya’da ikamet eden

DEĞİRMENDE 
BUĞDAY YIKAMACISI 

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA

 

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI : MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.   
b) ADRESİ : Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA  
 
c) TEL : 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85   
d) KAYITLI E-POSTA : meram.dagitim@hs02.kep.tr   
2- İHALE KONUSU İŞLERİN :

İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI İŞİN SÜRESİ 
(GÜN)

YAPILACAĞI 
YER

2019/YP-113 KARAMAN-2 TR-11206 
BÖLGESİ İLE TR VE 
ŞEBEKE TESİS YAPIM İŞİ

 1.339.828,37 TL 150 KARAMAN

2019/YP-118 ALTINEKİN DEDELER DM 
VE DEDELER KÖK TESİSİ 
YAPIM İŞİ

 1.275.700,22 TL 150 ALTINEKİN / 
KONYA

a) İHALE USULÜ: Açık İhale   
b) İHALE DOKÜMANINA
ULAŞIM : - İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
   - KEP üzerinden,
   - İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir. 
c) İHALE İLGİLİSİ : R. Şeref KALFAOĞLU   
   seref.kalfaoglu@meramedas.com.tr   
d) İHALENİN YERİ : MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA   
e) İHALENİN ZAMANI : 05/04/2019 -  14:00   
f) İHALE DOSYASININ TESLİM 
FORMATI VE TESLİM YERİ : Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA   
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:    
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
d)Banka Referans Mektubu(İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir)
e) MEDAŞ’da taahhüdündeki aynı nitelikte iş miktarı 35.000.000,00TL(OtuzbeşmilyonTL)’yi 
geçemez. (Taahhüdündeki iş miktarı belgesini sunacaktır.)
f) İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedel kadar ortalama 
yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunacaktır.
g) İstekli son 10 yıl içerisinde en az teklif tutarının %90’ı oranında, en fazla 2 Sözleşme toplamı 
olacak şekilde İş Deneyim Belgesi sunmalıdır. 
-İş Deneyim Belgesi son 10 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde fiilen Tesis işi yapmış olduğunu 
gösterir nitelikte olacaktır.
h) MEDAŞ 2018 yılı sene sonu değerlendirmesinde, kısa listeden çıkarılmış Yapım Yüklenicileri 
ihaleye katılamaz.
ı) Şirketimiz ihalelerine, 
- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar,
- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini 
askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
- Sözleşmesini feshettiğimiz:
• Gerçek kişiler; bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri  ile söz konusu 
kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri,
• Tüzel kişiler;  bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri, söz konusu tüzel 
kişilerin doğrudan veya dolaylı ortakları, ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortak olduğu diğer ticaret 
şirketleri ile söz konusu kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri,
katılamazlar.    

İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 970650

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında 

istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 

3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek 

BAY-BAYAN 
personel alınacaktır.
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Selçuklu Belediyesi Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerinde Kullanılmak Üzere Temizlik 
Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/131120
1-İdarenin
a) Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr.Halil Ürün Caddesi 19 42070 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322487224 - 3322499263
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısımlı Toplamda 33 Kalemli Temizlik Malzemesi Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Horuzluhan Mahallesi Ferhatlı Caddesi No:5/A Adresinde bulunan 
   Selçuklu Belediyesi Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içinde mallar 
   teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. 
   Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 17.04.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 
Selçuklu KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. 
Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 969205

 

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine 
göre iptal edilmiştir. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/103777
1- İdarenin
a) Adresi : AKABE MAHALLESİ ALAADDAİN KAP CD ŞEHİT MEHMET 
   GÖKHAN SK 63 42020 ÇİMENLİK KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323552446 - 3323552447
c) Elektronik posta adresi : mevlanaogretmenevi@gmail.com
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin
tarih ve sayısı : 11.03.2019 - 3817
b) Gazetenin adı ve tarihi 
(yayımlanmış ise) : Konya Yenigün Gazetesi - 21.03.2019
3- İhale İptal Tarihi : 25.03.2019
4- İptal nedeni veya nedenleri
İlan, Teknik ve İdari şartname haricinde İhale dökümanlarının eksik olduğu tesbit edilmesinden 
dolayı ihale iptal edilmiştir.

İHALE İPTAL İLANI
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU-MEVLANA 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 970537

Kütüphaneler 
birer hazinedir, 
insan hayatına 
en büyük katkıyı 
katar. Aradığımız 
bütün bilgilerin 
kitaplarda olduğu, 
bizlerinde en asil 
vazifesi gelişmeleri 
kitaplar halinde 
kütüphanelerde 
saklamaktır. Altından değerli 
olan bilgi insanlığın ufkunu 
genişleterek insanları eğitir. 
Cahil bir millet olmaktan 
kurtularak özgürlüğe ulaşılabilir.

Eşsiz bilgilerin kaynağı 
kitaplardan gelmektedir. 
Cahillikten geri kalmamak için 

kendimizi bilginin 
kaynağına bırakmalıyız. 
Huzura kavuştuğumuz 
gibi mutlu olmamız 
kaçınılmaz olur. Bilgi 
insanı geliştir, onlara 
öğretir. İnsanlar 
günümüzde her bilgiye 
internetten ulaşamaz, 
kütüphanelerde 
milyonlarca sayfa 

internette bulunmamakta. 
Aradığınız bilgilerin net ve doğru 
şekilde olması gerekmektedir. 
Kitap kaynaklarını öğrenmeli, 
araştırmalı ve kitapların o 
güzel kokusunu hissetmeliyiz. 
Teknolojik araçlar kitapların 
yerini tutmamaktadır. Bizim 

arkadaşımızdır, romanlarla 
kendimizi farklı bir dünyada 
hisseder yaşarız. Başka 
dünyalarda yaşam buluruz 
oralarda hayatımızı yaşarız. 
Kütüphaneler kitapların evidir, 
sahip çıkılmalı sahiplenmeli o 
şekilde hareket edilmelidir.

Kütüphaneler haftası ile 
kitaplara olan sevgimizi yaşar 
onu en güzel şekilde hissederiz. 
Kitapların değeri bilinmeli, sahip 
çıkılması gerekmektedir. Kitaplar 
toplumun gelişmesindeki en 
büyük etkiyi yaratır. Uzaklaşırsak 
cahillikten kurtulamayız. 
Unutmayalım kitaplar rehberdir, 
hayattır sahip çıkmalıyız.

KÜTÜPHANELER BİRER HAZİNEDİR

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Mustafa Görgülü dualarla defnedildi

Karatay İlçesi Yarma Mahallesinde imamlık yaparken Şırnak’a 
atanan Hüseyin Avni Yavuz’un sele kapılıp sürüklenen otomobilinde 

hayatını kaybeden eşi ve annesi  gözyaşlarıyla defnedildi

Yavuz ailesinin acı günü

Görgülü Grup Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve KOMÜT Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ali Görgü-
lü’nün amcası Mustafa Görgülü 59 
yaşında vefat etti. Merhum Mus-
tafa Görgülü’nün cenazesi dün 
öğlen namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından Üçler 
Mezarlığına dualarla defnedildi. 
Görgülü ailesini acı günlerinde 
akrabaları, sevenleri ile işadamları 
yalnız bırakmadı. Merhumun ya-
kınları cenaze töreninin ardından 
taziye dileklerini kabul etti. Mer-
hum Mustafa Görgülü 2 kız ve 1 
erkek çocuk babasıydı.  Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Mustafa 
Görgülü’ye yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına sabır 
ve başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Karatay İlçesi Yarma Mahalle-
sinde imamlık yaparken Şırnak’a 
atanan  müezzin Hüseyin Avni 
Yavuz’un sele kapılıp sürüklenen 
otomobilinde hayatını kaybeden 
eşi ve annesi gözyaşlarıyla  son 
yolculuğuna dualarla uğurlandı. 
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Şırnak 
Mevlana Camisi’ne atanan ve 
göreve başlamak üzere ailesiyle 
birlikte Cizre’ye giden müezzin 
Hüseyin Avni Yavuz’un otomobili, 
şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel 
suyuna kapılıp sürüklendi. Otomo-
bildeki müezzin ve 11 yaşındaki 
oğlu Hasan Yavuz sürüklenen 
araçtan kurtulurken, annesi Gül 
Nazik Yavuz (56) ve eşi Emine 
Yavuz (39) hayatını kaybetti.  Gül 
Nazik ve Emine Yavuz cenazeleri 
dün Öğlen namazına müteakip kı-
lınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığına dualarla defne-
dildi. Merhumelerin cenazesini 

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu  kıldırırken, Yavuz ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Hüseyin Avni 
Yavuz’un 15 Mart tarihinde Şırnak 
Mevlana Camisi’ne atamasının 
yapıldığı ve ailesiyle birlikte göre-
ve başlamak üzere Cizre’ye gittiği 
öğrenildi. Kazadan kurtulan 11 

yaşındaki Hasan Yavuz, annesinin 
ve babaannesinin cenazesine katıl-
dı. Müezzin Hüseyin Avni Yavuz 
ise cenazede gözyaşlarına hakim 
olamadı. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhumeler Gül Nazik Yavuz ve 
Emine Yavuz’a Allahtan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz.. n MEVLÜT EGİN
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‘Sivil memur asker gibi değerlendirilemez’
Bir dizi programlar kapsamında Kon-

ya’ya gelen Sivil Memurlar Sendikası (Sİ-
ME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun 
Konya’da sendika yöneticileri  ve üyeleri 
ile buluştu. Konya İl Başkanlığına yeni 
atanan Fehmi Mıngır ile Sendika temsil-
cileri ve üyeleriyle buluşan Dursun, sivil 
memurun asker kişi sıfatına dahil edil-
miş olmasının kabul edilebilir bir durum 
olmadığını ayrıca Savunma ve Güvenlik 
Hizmet Kolu kurulması konusunda da ıs-
rarlı olduklarını söyledi. Sivil Devlet me-
murlarına yapılan ayrıştırma ve üvey ev-
lat muamelesinin son bulması gerektiğini 
belirten Başkan Fehmi Mıngır, “Bizler 40 
bin sivil memur ve 140 bin kişiyi bulan 
aileleri olarak, Milli Savunma Bakanlığı 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışma-
nın risk ve güçlükleri çerçevesinde, mali 
haklarımızın askerlerle birlikte ele alı-
narak iyileştirilmesini ve ayrıştırılmanın 
son bulmasını, Fiili Hizmet Süresi Zam-

mı-Yıpranma Hakkının verilmesini, or-
duevi-sosyal tesis, lojman ve servislerden 
ayırımcılık yapılmadan faydalanmayı isti-
yoruz. Aldığım bu onurlu görevi layıkıyla 
yerine getireceğimin ve camiamızın hak 
ve menfaatlerine yönelik olarak her türlü 
girişimi yerinde ve zamanında yapacağı-
mın bilinmesini isterim” diye konuştu. 

‘SİVİL MEMUR ASKER GİBİ 
DEĞERLENDİRİLEMEZ’

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar 
Dursun ise konuşmasında TSK, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve TBMM’de görev 
yapan sivil memurların yetkili sendika-
sı olarak tüm sivil memur arkadaşların 
hak ve kazanımlarının geriye gitmemesi 
ve yeni kazanımlar elde edilmesi yönün-
deki çalışmalarının hızla devam ettiğini 
söyledi. Serdar Dursun şu açıklamalarda 
bulundu;  “Bunlardan bir bölümünde ya-
pılan düzenlemeler lehte sonuçlanırken, 
bir kısmında ise sivil memur camiası ha-

yal kırıklığına uğratılmıştır. Düzenlenen 
bir Kanun Hükmünde Kararname kap-
samında Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü Disiplin Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle sivil memurun asker 
kişi sıfatına dahil edilmiş olması bizler açı-
sından kabul edilebilir bir durum değildir. 
Sivil memur disiplin hükümleri açısından 
asker kişi gibi değerlendirilemez. Yapılan 
bu yanlışlıktan bir an önce geri dönülme-
si gerekmektedir. Sendika olarak bu ko-
nuyu TBMM’de görüştüğümüz pek çok 
milletvekiline ve Milli Savunma Komis-
yonu üyelerine ilettik. Çözüm noktasında 
hazırlamış olduğumuz değişiklik metnini 
de kendilerine ilettik.  SİME-SEN olarak 
bu noktadaki talebimiz yeni düzenlenen 
yasada yer alan Diğer Sınıflardaki Me-
murlar  ibaresinin çıkartılmasıdır”  diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Ticaret Odası Başkanı 
Mahmut Özkoç ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Edip Yıldız, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i 
makamında ziyaret ederek yaptığı 
hizmetlerden ve desteklerinden do-
layı teşekkür ettiler.

Ziyaretlerden duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Özgüven: 
“Geride bıraktığımız 5 yılda Ereğ-
li’mize kalıcı hizmetler kazandırdık. 
Gece gündüz demeden yürüttü-
ğümüz çalışmalarımızla şehrimizin 
çehresini değiştirmenin yanı sıra 
gelişimine ve sorunlarının çözümü-
ne yönelik önemli hamleler yaptık. 
Bunların en önemlisi OSB’nde is-
tihdamı artırmak amacıyla yaptı-
ğımız hamlelerdir. Ortadoğu’nun 
önemli bisküvi firmalarından birini 

OSB’mizde fabrika açmaya teşvik 
ederek ilk etapta yaklaşık 500 hem-
şehrimize iş olanağı sunmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz, tabi bu rakam 
gelecekte daha da artacak ve istih-
dam noktasında şehrimize katkısı 
olacak. Ayrıca süt üretiminde Türki-
ye’de ilk sırada yer alan şehrimizin 
üretimini daha da artırmak için de 

destek verdik, süt üretiminde yaka-
ladığımız başarıyı tüm dünyaya du-
yurmak için de çaba gösterdik. Tüm 
bunları yaparken Ereğli Ticaret Oda-
sı Başkanımız Mahmut Özkoç ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız 
Edip Yıldız ile sürekli istişare ve iş-
birliği içerisinde olduk. Onların da 

gayretleriyle Ereğli’mizi daha değer-
li hale getirecek projeler ürettik. Hiz-
met için çıktığımız bu yolda geriye 
dönüp baktığımızda bunları da yap-
tık diye onurlandığımız çalışmaları-
mız oldu. Her zaman Ereğli’miz için 
ne yapsak az diye düşündük ve daha 
fazla hizmet için düşüncelere gark 
olduk. Ve bu noktada takdir görmek, 
dua almak bizim en büyük mutlulu-
ğumuz ve kazancımızdır. Bu duygu 
ve düşüncelerle bizi nazik ziyaret-
leriyle mutlu eden Ereğli Ticaret 
Odası Başkanımız Mahmut Özkoç 
Bey ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanımız Edip Yıldız kardeşimize 
yürekten teşekkür eder, yaptıkları 
başarılı çalışmalar için de tebrik ede-
rim” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

2023 Eğitim Vizyon 
Belgesi dünya gündeminde

Ortaokul öğrencileri
projeleriyle yarışacak

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 
Programları Başkanlığınca 5, 6, 
7 ve 8. sınıf öğrencilerini temel, 
sosyal ve uygulamalı bilim alan-
larında çalışmalar yapmaya teşvik 
etmek, çalışmalarını yönlendirmek 
ve mevcut bilimsel çalışmalarının 
gelişimine katkı sağlamak ama-
cıyla düzenlenen 13. Ortaokul Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Konya 
Bölge Yarışmasının açılış programı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Fuaye Alanında gerçekleşti.

Yarışmaya Konya’nın dışında 
Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, 
Isparta ve Karaman illerinden de 

katılım oldu. 782 başvurunun ol-
duğu yarışmada 100 eser sergiye 
çıkmaya hak kazandı. 

TÜBİTAK Konya Bölge Koor-
dinatörü Doç. Dr. Mehmet Akif 
Erişmiş’in bilgilendirme ve selam-
lama konuşması yaptığı sergiye 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz 
Doğan,  Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal 
Hamarta, Konya İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca, akademisyenler, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

UNESCO ve Mektebim arasın-
da imzalanan iş birliği anlaşması 
ile Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyon 
Belgesi dünyaya duyuruldu. Ülke-
mizin STEM (Bilim, Teknoloji, Mü-
hendislik ve Matematik) alanında 
geleceğin en iyi uygulama mer-
kezlerinden biri haline getirilmesi-
ni, eğitim kalitesini önemli ölçüde 
artırmayı ve öğrencilerin öğrenme 
süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan 
Uluslararası STEM Projesi, ülke-
mizin 2023 Eğitim Vizyonu’nu 
dünyanın gündemine taşıdı. İş 
birliği kapsamında ülkemize gelen 
UNESCO Uluslararası Eğitim Di-
rektörü Dr. Mmantsetsa Marope,  
2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni in-

celeyerek değerlendirmelerde bu-
lundu. Uluslararası STEM eğitim 
projesi ve 2023 Vizyon Belgesinin 
birçok ortak paydasının bulundu-
ğunu belirten Dr. Marope, proje 
kapsamında uluslararası standart-
larda akredite edilmiş, Türkiye’nin 
kendine özgü STEM müfredatının, 
STEM öğretmen eğitimi Programı-
nın ve STEM ölçme & değerlen-
dirme programının hazırlanacağı-
nın altını çizdi. “Türkiye’nin 2023 
Eğitim Vizyon Belgesi”, UNESCO 
Uluslararası Eğitim Planlaması 
Enstitüsü tarafından resmi web 
sayfası ve ilgili mecralarda paylaşı-
larak dünyaya duyuruldu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, KPDK toplantısında ele alınması beklenen memura bayram ikra-
miyesi, ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfı ve sözleşmeli personel istihdamı gibi konuların yerine getirilmesini istedi

Memurun talepleri
yerine getirilmeli

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, 2019 yılı 
Kamu Personeli Danışma Kurulu 
(KPDK) için memur taleplerini sıra-
ladı. Başkan Doğrul, KPDK toplan-
tısında öncelikli konuların, memura 
bayram ikramiyesi, ek gösterge, 
yardımcı hizmetler sınıfı ve sözleş-
meli personel istihdamı olduğunu 
söyledi.

Milyonlarca kamu personelinin 
gözü, 31 Mart yerel seçimlerinin 
ardından yapılması beklenen, bu 
senenin ilk Kamu Personeli Da-
nışma Kuruluna (KPDK) çevrildi. 
Yılda iki defa yapılan bu toplantı-
ların ilkine Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Başkanı Önder Kahveci, 400 
bin memuru temsilen katılacak. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Türkiye Kamu-Sen Konya 
İl Temsilcisi Veli Doğrul, “2 milyon 
600 bin memur beklenti içinde. 
Bunlardan birisi bayram ikrami-
yesi. 12 milyon emekliye verilen 
ikramiye 2 milyon 600 bin me-
mura da verilebilir. Bu, alım gücü 
azalan memur için bayram olur. 
Ayrıca piyasalara da canlılık geti-
rir” dedi. Toplantılardaki öncelikli 
konulardan bir diğerinin de 3600 
ek gösterge olduğunu söyleyen 
Doğrul, “Bu, sadece bazı grupları 
değil tüm çalışanları kapsamalı. 
Yardımcı hizmetler sınıfı da kapsa-
ma alınmalı. Bu mümkün olmazsa 
bile en azından herkesin gösterge-
si 800 puan artırılmalı. Düzenleme 
hayata geçirilirse birçok kişi emek-
li olacak, istihdam alanı açılacak” 
diye konuştu.

İŞTE MEMURUN TALEPLERİ
Kamu-Sen olarak taleplerini 

sıralayan Doğrul, şunları söyledi, 
“Kamuda ‘ücretle öğretmen’, ‘vekil 
imam’ gibi statüler kaldırılıp kadro 
verilmeli. 2011 ve 2013’te sözleş-
meliler bir kereye mahsus kadroya 
geçmişti. Şimdi de 200 bin çalışanın 
kadroya geçmesini istiyoruz. Sözleş-
meli personelin kamu maliyesine 
bir yükü yok. Sadece iş güvencesi, 

aile bütünlüğü, tayin ve görevde 
yükselme hakkı kazanacaklar. Ta-
lebimiz, asgari ücretlilerde olduğu 
gibi memurlarda da verginin yüzde 
15’e sabitlenmeli. Memurlar, nisan 
ayında yüzde 20’lik dilime, kasımda 
da yüzde 27’lik dilime giriyor. Ocak 
ve temmuzda verilen zamlar, vergi 
nedeniyle memurun cebine yan-
sımıyor. Üniversite mezunu, hatta 
yüksek lisans mezunu hizmetliler 

var. Onlara kadro verilmeli. Nasılsa 
yeni hizmetli alınmıyor. Eskilere bir 
kerelik kadro verilmesinin bir zarara 
olmaz.” Ayrıca Doğrul, KPDK’ya ka-
tılacak olan Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Başkanı Önder Kahveci’ye, me-
murun beklentilerine cevap verecek 
olan bu taleplerin yerine getirilmesi 
konusunda verdiği mücadele için te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Özgüven’e teşekkür ettiler
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Muhtar adayı Arı: Avdul’a hizmet için yola çıktık
Çumra’ya bağlı Avdul Mahallesi Muhtar Adayı M. Fikri Arı, 

adaylık serüvenini ve seçildiği zaman yapacağı projeleri gazete-
mize anlattı. 

Halis niyet ve hizmet etme heyecanı ile yola çıktığını dile geti-
ren Muhtar Adayı M. Fikri Arı, “Avdul doğdum büyüdüğüm ma-
halle. Burası Çumra’ya bağlı, ağırlıklı çiftçilikle uğraşılan, 350’ye 
yakın seçmeni olan bir mahalle. Ben buranın sevdalısı olarak, 
mahallemizin ve halkımızın en iyi hizmeti almasını gönülden ar-
zuluyorum. Muhtar olma isteğimdeki tek gaye bu. Doğduğum 
topraklara hizmet etmek için tüm köylülerimizden destek istiyo-
rum” dedi. 

Hedeflediği hizmetleri de anlatan Arı, “Malum muhtarlık bir 
aracılıktır. Halk ile devlet arasında aracı olur, halkın istediklerini, 
mahallenin eksikliklerini devlete yaptırtırsınız. Biz bu anlamda 
mahallemizdeki düğün salonunu büyüteceğiz. Mahallemize bir 
sağlık ocağı kazandırma çalışmasını yürüteceğiz. Okulumuzun 
yapımını hızlandıracağız. Sosyal bir alan kazandıracağız. Altyapı 
ihtiyaçlarında sürekli belediyenin kapısında olacağız. Özetlersek 
köyümüzle ortak kararların, ortak ihtiyaçların takipçisi olacağız. 
İstişareyi bırakmayacağız” diye konuştu. Arı, tüm Avdul Mahal-
lesi sakinlerinden destek beklediğini sözlerine ekledi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Hacıkaymak Mahallesi Muhtar 
Adayı Hacı Mustafa Kaymak, 31 
Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 
yerel mahalli seçimlerinde, Hacı-
kaymak mahallesinde iddialı. Seçi-
me kısa bir zaman kalmasına rağ-
men Muhtar Adayı Hacı Mustafa 
Kaymak, projelerini mahalle sakin-
lerine her sahada, hem de ofisinde 
anlatmaya devam ediyor.

Yerel mahalli seçimlerinde Ha-
cıkaymak mahallesinde muhtar 
adayı olan Hacı Mustafa Kaymak, 
‘Kaymak gibi Hacıkaymak’ sloga-
nıyla çalışmalarını tüm hızıyla de-
vam ettiriyor. Çalışmaları hakkında 
bilgi aktaran Hacıkaymak Mahalle-
si Muhtarı Hacı Mustafa Kaymak, 

“Mahallemizde komşuluk ilişkileri-
nin güçlü olduğu, huzurlu, güvenli 
ve mutlu bir Hacıkaymak mahallesi 
hedefiyle yola çıktık. Bugüne kadar 

yaptığımız alanlarda ve ofisimizde 
mahalle sakinlerine projelerimiz 
tek tek anlattık. İnşallah teveccüh 
bizden yana olursa, ‘kaymak, gibi 
Hacıkaymak’ mahallesini yapacağı-
mız çalışmalarla oluşturacağız. Ha-
cıkaymak Mahallesi kazanacaktır. 
Mahalle sakinlerine verdiğimiz tüm 
sözlerin arkasında olacağız. Sahsım 
bu mahalle de doğdum ve bu ma-
halleye hizmet etmek istiyorum” 
dedi.

Hacıkaymak Mahallesi Muhtarı 
Hacı Mustafa Kaymak’ın azaları ise 
şu isimlerden oluşuyor. Necati Di-
lek Erdoğdu, Yaşar Orhan, mustafa 
Tepe, Fuat Özdemir, Sabit Gökçil, 
Vahit Bilgiç, Ömer Faruk Saydam 

ve Salih Sezer
HACIKAYMAK MUHTAR ADAYI HACI 

MUSTAFA KAYMAK KİMDİR?
Hacıkaymak Mahallesinde doğ-

du. Atatürk Üniversitesi Güvenlik 
Bilimleri Fakültesi mezunu. Devlet 
bakanı danışmanlığı yaptı.

2016 yalında emekli olduktan 
sonra çok sayıda sivil toplum ku-
ruluşlarında ve sosyal sorumluluk 
projelerinde gönüllü olarak görev 
yaptı.

Konya’da Krom spor ve Kadın-
hanı spor kulüplerinde futbol oyna-
dı. Hacıkaymak Muhtar adayı Hacı 
Mustafa Kaymak ikisi mühendis ve 
biri öğretmen olmak üzere üç ço-
cuk babasıdır. n HABER MERKEZİ

25 yıllık muhtar yeni 
dönemde de aday

‘Bu yola en iyi hizmeti 
vermek için çıktım’

25 yıldır Kozağaç 
Mahallesi’nde muhtar-
lık yapan İhsan Sözer,  
31 Mart mahalli idare-
ler seçimlerinde yeni-
den aday olduğunu ilan 
etti. 25 yıldır Kozağaç 
Mahalle Muhtarlığını 
yapan İhsan Sözer, yap-
tığı açıklamada muh-
tar adaylığı hakkında 
bilgiler verdi. Sözer, “ 
Halkın vermiş olduğu oylarla muh-
tar seçilip göreve geliyoruz. Muh-
tarların elinde resmi bir yaptırım 
yok. İçimizde çalışma aşkımız var, 
çalışıyoruz. Mahallemizin ne kadar 
noksanı, yapılması gereken yerle-
ri varsa bunları bir dilekçe halinde 
Büyükşehir Belediyesi ya da Meram 
Belediyesi’ne sunuyoruz. Muhtar-
ların görevi mahallelerin eksiklerini 
yetkili mercilere iletmektir. 25 sene-
dir yaptıklarımla Kozağaç halkının 
kalbine girdim. Kozağaç halkının 
teveccühü üzerine tekrar aday ol-
dum. Seçildiğim o günden bugüne 
kadar halkıma hizmet etmeye de-
vam ettim ve etmeye devam ede-
ceğim. Görev sürem boyunca ma-
hallemize birçok hizmetin gelmesi 

için mücadele ettik. 
İnşallah yeni dönemde 
de bu hizmetlere kal-
dığımız yerden devam 
edeceğiz. Yeni dönem-
de muhtar olmamız 
halinde mahallemize 
Aile Sağlık Merkezinin 
yapılmasını, Zermeram 
Projesi dahilinde olan 
ve Meram Konutları 
civarına cami yapılması 

için çalışma yapacağız. Mahallemiz-
de bulunan mevcut Pazar yerinin 
kapalı Pazar haline getirmek için 
mücadele edeceğiz. Yine Mahalle-
mize emekliler Lokali kazandıraca-
ğız. Mahallemize Alışveriş Merkezi 
ve mağazaların gelmesi için müca-
dele edeceğiz. Mahallemizde kalan 
kısımlarına doğalgaza kavuşması 
için mahalle sakinlerimiz ile beraber 
çalışmalar gerçekleştireceğiz. Des-
tek Mahalle sakinlerimizden. Hiz-
metler bizden olacak. 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak olan Mahalli 
İdareler Seçimlerinin başta mahal-
lemiz olmak üzere tüm milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını cenabı 
Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

31 Mart’ta gerçek-
leştirilecek seçimlere 
artık sayılı günler kal-
dı. Kalan zamanı en iyi 
şekilde değerlendirmek 
için gecesini gündüzü-
ne katan adaylar; pro-
jelerini anlatıyor, seç-
menden destek istiyor. 
Konya’nın tanınmış 
isimlerinden İbrahim 
Günay da Hacıkaymak 
Mahallesi için kolları sıvadı ve muh-
tar adayı oldu. Günay’ın özellikle 
sosyal alandaki fikirleri dikkat çekici. 

İBRAHİM GÜNAY, 
HACIKAYMAK MAHALLESİNDE 

‘BEN DE VARIM’ DEDİ
Türkiye, 31 Mart 2019’da bir 

kez daha sandık başına gidecek ve 
belediye başkanları, belediye meclis 
üyeleri ve muhtarlar için tercih ya-
pacak. Bu kritik tariheiki haftadan 
daha kısa bir süre kaldı. Hal böyle 
olunca zamanı en verimli bir şekilde 
değerlendirmek isteyen adaylar da 
çalışmalarına hız verdi. Vatandaş-
larla bir araya gelen adaylar, hem 
seçmenin düşüncesini alıyor hem 
de hayata geçirmeyi planladığı pro-
jelerini anlatıyor. Son dönemde bi-
raz daha ön plana çıkan muhtarlık 
makamı için de kıyasıya bir müca-
dele var. İşte o adreslerden biri de 
Selçuklu ilçesine bağlı Hacıkaymak 
Mahallesi. Aliya İzzetbegoviç Kültür, 
Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı 
İbrahim Günay, ‘bu yarışta ben de 
varım’ diyerek kolları sıvadı. Gece-
sini gündüzüne katan Günay, sosyal 
faaliyetlere büyük önem veriyor. 

İHTİYAÇ SAHİBİNİN 
YANINDA OLACAĞIM

31 Mart seçimlerinde göreve 
gelmesi halinde her türlü düşün-
ceye önem vereceğini ve Hacıkay-
mak Mahallesinin çıtasını daha da 
yükseltmek için gayret gösterece-
ğini belirten Günay, “bu yola Ha-
cıkaymak Mahallesine en iyi hiz-

meti verebilmek için 
çıktım. Seçilmem ha-
linde her zaman ihtiyaç 
sahibinin, engellinin 
ve mağdurun yanında 
olacağım. Mahalle hal-
kımızla bir araya ge-
lerek onların fikirlerini 
alacağım. Onların sade-
ce mutluluklarını değil, 
hüzünlerini de payla-
şacağım. Birlik ve be-

raberliğin sağlanması için elimden 
gelen gayreti göstereceğim. Sosyal 
projeleri hazırlarken farklı fikirlerden 
de yararlanacağım. Kimsesiz, öksüz, 
dul ve yetimlerin yanında olacağım. 
Mahalledeki eksikleri el birliği ile gi-
dermeye çalışacağım” dedi.  

MAHALLE HALKININ GÖRÜŞLERİ 
BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Hacıkaymak Mahallesinde otu-
ran ve işsiz olan vatandaşların iş 
sahibi olması için kamu ve özel sek-
törle birlikte hareket edeceğini ifade 
eden Günay, ihtiyaç sahiplerinin 
eksiklerinin giderilmesi için hayır-
sever iş adamlarıyla görüşeceğini 
kaydetti. Günay, “kapı kapıdolaşıp 
mahalle halkımızla ile bir araya ge-
lerek, apartman toplantılarına dahil 
olarak istek, öneri ve görüşleri dinle-
yeceğim” diye konuştu. ‘Bilge Kral’ 
olarak anılan Aliya İzzet Begoviç’in 
adını taşıyan camide gerçekleşti-
rilen konferans, panel, söyleşi ve 
sempozyum gibi etkinliklerin cema-
atin yoğun bir ilgisiyle karşılandığını 
anlatan Günay, manevi gün ve haf-
talarda yapılan organizasyonların 
cemaatin yanı sıra mahallelinin de 
camiye gelmesini sağladığını kay-
detti. Takdir toplayan ve sıra dışı 
cami olarak ünlenen ibadethane-
deki tüm etkinliklerin, “Bilge Kral 
Aliya’nın Camisi” isimli kitapta bir 
araya getirildiğini ifade eden Günay, 
muhtar seçilmesi halinde bu tarz et-
kinliklerin artacağını vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Yenişehir Mahallesi Muhtar Adayı olan Muammer Helvacıoğlu, mahalleye hizmet gayesi ile yola çıktıklarını, 
mahalle halkının teveccühü ile muhtar seçilirse, mahalle kültürünü yeniden canlandıracağını söyledi

‘Mahallemize hizmet
için çaba harcayacağız’

31 Mart 2019 Pazar günü ya-
pılacak Mahalli İdareler Seçimi ön-
cesinde Belediye Başkan Adayları 
ve muhtarlar çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Bu kapsamda Konya’da 
Basın, Yayın Dağıtım sektöründe 
çalışmalar yürüten Muammer Hel-
vacıoğlu 31 Mart seçimlerinde Ye-
nişehir Mahallesi Muhtar Adayı oldu 
ve çalışmalarına hız verdi. 

Mahalleye hizmet gayesi ile yola 
çıktığına dikkat çeken Helvacıoğlu, 
“bizler için mahalle muhtarlığı ile 
Başbakanlık arasında bir fark yok-
tur, hizmet gayesi ile çıkılan her yol 
tekdir. Bildiğiniz gibi 2018 yılında 
Meram’da yeni bir yapılanmaya 
gidildi. Lâdikli, Yenice ve Hacı İsa 
Efendi mahallelerimiz birleşerek 
Yenişehir Mahallesi adı verildi. Biz-
de mahallemizin adına yakışır bir 
şekilde muhtarlığımız nasip olursa 
yepyeni bir şehir konseptiyle mahal-
lemizi geliştirmek niyetindeyiz. Bu 
kapsamda mahallemizde eksikliği-
ni hissettiğimiz ne varsa gidermek 
için gayret edeceğiz. Okullarımızın 
önlerindeki güvenlik problemleri, 
camilerimizin bakımları, yol yapım 
çalışmalarının getirdiği trafik zorluk-
ları, çocuk oyun alanları, gençlerimiz 
için sosyal ve kültürel faaliyet alan-
ları gördüğümüz eksikliklerdendir. 
Bunları inşallah en kısa zamanda 
gidereceğiz” dedi. 

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN 
CANLANDIRACAĞIZ

Göreve gelmesi halinde mahalle 

kültürünü yeniden canlandıracağına 
dikkat çeken Helvacıoğlu, “Osman-
lı’dan devralınan mahalle kültürü ne 

yazık ki günümüz koşullarında sür-
dürülememiştir. Mahalle bir yaşam 
biçiminden bir barınma biçimine 
dönüşmüştür. Hatta bu işlevinden 
de hızla uzaklaşarak konaklama bi-
rimlerine evrilmiştir. Mahalle kül-
türü bize aslında çok şey ifade eder. 
Sosyal dayanışmayı, birbirlerini 
tanıyan ve birlikte ibadet eden in-
sanların cemaat halinde yaşaması, 
aynı camide ibadet etmeleri, sorun-
ları beraber çözmeleri şeklinde bu 
ifadeyi genişletebiliriz. Bizim ama-
cımız işte bu kültürü tekrar mahal-
lemize aşılamaktır. Mahallemizde 
gördüğümüz bir diğer eksiklik ise, 
inşaatlarda yeterli güvenlik önlem-
lerinin alınmadığıdır. Bu konuda da 
gereken özeni göstereceğimizden 
emin olabilirsiniz. Mahalle sakinle-
rimizin her zaman bize ulaşabilmesi 
için resmi çalışma saatleri içerisinde 
muhtarlık ofisimizin kapıları tüm va-
tandaşlarımızın muhabbetine açık 
olacaktır. Başka bir önceliğimiz ise 
Yenişehir Mahallemizde yardımlaş-
ma kooperatifi oluşturup ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşmaktır. İşte bu gaye ve 
hedeflerle çıktığımız yolda bizimle 
aynı şuuru taşıyan ve 31 Mart yerel 
seçimlerinde desteklerini benden 
esirgemeyen tüm mahalle sakinleri-
ne sonsuz şükranlarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.
n MEVLÜT EGİN

Hacıkaymak, kaymak gibi olacak



1527 MART 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 28 18 7 3 64 32 32 61
2.TUZLASPOR 28 16 7 5 52 17 35 55
3.MANİSA B.Ş.B. 28 14 10 4 52 22 30 52
4.F. KARAGÜMRÜK 28 16 4 8 42 30 12 52
5.ŞANLIURFASPOR 28 14 7 7 40 29 11 49
6.ETİMESGUT BLD. 28 12 6 10 35 31 4 42
7.PENDİKSPOR 28 11 8 9 40 37 3 41
8.SİVAS BELEDİYE 28 10 7 11 36 40 -4 37
9.ZONGULDAK 28 9 9 10 29 34 -5 36
10.KIRKLARELİSPOR 28 9 7 12 37 35 2 34
11.KAHRAMANMARAŞ 28 9 7 12 29 38 -9 34
12.BAK SPOR KULÜBÜ 28 8 10 10 31 46 -15 34
13.TARSUS İDMAN Y. 28 8 9 11 34 45 -11 33
14.FETHİYESPOR 28 5 13 10 28 33 -5 28
15.BANDIRMASPOR 28 7 7 14 34 48 -14 28
16.K. A. SELÇUKSPOR 28 4 12 12 37 54 -17 24
17.TOKATSPOR 28 4 10 14 22 37 -15 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 28 5 6 17 23 57 -34 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

En iyi performans ödülü 
Konyalı antrenörün oldu

Yaptığı başarılı çalışmalarla adını spor camiasına du-
yuran Konyalı antrenör Ziya Ak ödüllendirildi. AK Gençlik 
Spor Kulübü antrenörü Ziya Ak, 2018 Yılın Enleri Antrenör 
performans Onur Ödülünün sahibi oldu. Geçtiğimiz gün-
lerde Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Performans 
Spor Kulübü’nün düzenlediği 2018 Yılın enleri ödül töre-
ninde yılın antrenör performans ödülüne Konya’dan Ak 
Gençlikspor Antrenörü Ziya Ak layık görüldü. Kick Boks 
Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’nın da katıldığı prog-
ramda Kırşehir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Per-
formans Spor Kulübü Başkanı Yusuf Aslan’dan ödülünü 
alan Ziya Ak, kendisini bu ödüle layık gören Kırşehir ili ve 
belediyesi üst yöneticilerine, Kick Boks Federasyon Baş-
kanı Salim Kayıcı’ya ve Performans Spor Kulübü Başkanı 
Yusuf Aslan’a spora ve sporcuya verdikleri katkı, destek 
ve değerden dolayı teşekkür etti. n SPOR SERVİSİ 

Dar bölge bisiklet şampiyonası tamamlandı
Bisiklet Federasyonu tarafından ilk 

kez uygulamaya konulan Dar Bölge Bi-
siklet Yarışı geçtiğimiz hafta sonu Kon-
ya’da gerçekleştirildi. Yarışta 78 sporcu 
kıyasıya bir mücadele verdi. Türkiye 
Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet prog-
ramında yer alan Konya’daki ilk dar 
bölge yarışı olan Hasan Kılıç  -Hasan 
Can Kupası Bisiklet Yarışı geçtiğimiz 
hafta sonu Konya Büyükşehir Belediye-
si stadyumu etrafında gerçekleştirildi. 
Yıldız A - B ve Gençler kategorilerinde 
gerçekleştirilen dar bölge bisiklet yarış-
larında 78 sporcu katılırken, 15 hakem 
görev yaptı. Şampiyonaya Konya, Çum-
ra ve Ankara’dan ikişer takım katıldı. 
Soğuk bir hava koşulan yarışlarda bisik-
letçilerin mücadelesi ve performansları 
takdir topladı. 

ÖDÜLLERİ KÜÇÜKBAKIRCI VERDİ
Yıldız Erkekler A kategorisinde 1. 

Muhammet Çevik (Taşkentspor), 2. 
Muhammet Talha Vanlı (Taşkentspor), 
3.Mehmet Albaç (Çatalhöyük Çumra 
Belediyespor) olurken, Yıldız Erkekler 
B kategorisinde Mustafa Talha Özdil 
(Gençlikspor), 2. Berkant Yücel (Genç-
likspor), 3. Abdullah Melih Bingöl 
(Gençlikspor) oldu. Genç Erkekler kate-
gorisinde ise 1. Hakkı Çekilel (Selçuklu 
Belediyespor), 2. Fatih Deniz (Taş-

kentspor), 3. Ramazan Dağlı (Selçuklu 
Belediyespor) derece kazandı. İlk üçe 
giren bisikletçilerin ödüllerini Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakır-

cı, yönetim kurulu üyesi Tevfik Erdoğ-
du, Konya Bisiklet Sporu Kulübü Baş-
kanı Fatih Yılmaz, merhum bisikletçi 
Hasan Kılıç’ın oğlu Ali Kılıç tarafından 

verildi. İlk üçe giren sporculara,  Konya 
Bisiklet Spor Kulübü tarafından madal-
ya ve para ödülü takdim edildi. 
n SPOR SERVİSİ

Konya’da dart 3.ayak 
müsabakaları tamamlandı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dart İl Temsilcili-
ği faaliyet takviminde yer alan Dart 3. Ayak Müsabakaları 
Okçuluk Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonucunda Kü-
çüklerde 1.Musa Ahmet, 2.Göktuğ Efe Çam, 3.Sudenaz 
Somuncu, 4.Berru Şimşek, Yıldız Kızlarda 1.İrem Kuzu, 
2.Azra Şahin, 3.Mine Aktaş, 4.Pelin Ulukara, Yıldız Er-
keklerde 1.Osman Küçük, 2.Mehmet Cura, 3.Arda Adem, 
4.Mehmet Enes Enik, Genç Kızlarda 1.Ayşenur Atay, 2.Züh-
re Akgümüş, 3.Feyza, 4.Azra, Genç Erkeklerde 1.Yahya 
Yaşar, 2.Halit Harmankaya, 3.Mehmet Sert, 4.Zafer Ak-
baş, İkili Yarışlarda 1.Mehmet Sert-Batuhan Koçer, 2.Veli 
Çoban-Gülsüm Naz Sarıca, 3.Caner Mulazımoğlu-Hüseyin 
Gürbüz, 4.İrem Kuzu-Havva Nur oldu.  n SPOR SERVİSİ

Satrançta hamleler 
okullar için yapıldı

2018-2019 öğretim yılı Okullar Küçük ve Minikler 
Satranç İl Birinciliği Müsabakaları yapıldı. İsviçre sistemi 
6 tur, Minik Kızlar ve Küçük Kızlar kategorilerinde İsviçre 
sistemi 5 tur olarak oyuncu başına 45’+30’’ zaman tem-
posuyla yapılan Okullar Küçük ve Minikler Satranç İl Bi-
rinciliği Müsabakaları sonunda dereceye giren okullar şu 
şekilde oluştu; Minikler Genelde 1.Özel Profesyonel Eği-
tim İlkokulu 1.Takım, 2.Özel Konya Alp İlkokulu 1.Takım, 
3.Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu, 4.Özel Profesyonel 
Eğitim İlkokulu 2.Takım. Minik Kızlarda 1.Özel Konya 
Nesibe Aydın İlkokulu 2.Yazır Şehit Osman Küçükdillan 
İlkokulu 3.Özel Konya Alp İlkokulu 1.Takım, 4. Özel Kon-
ya Alp İlkokulu 2.Takım. Küçükler Genelde 1.Özel Kon-
ya Nesibe Aydın Ortaokulu 1.Takım, 2.Özel Profesyonel 
Eğitim Ortaokulu 2.Takım, 3.Özel Meram Yöntem Orta-
okulu, 4.Karatay Ortaokulu. Küçük Kızlarda 1.Mehmet 
Nuri Küçükköylü İHO, 2.Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 
1.Takım, 3.Özel Profesyonel Eğitim Ortaokulu, 4. Karatay 
Ortaokulu oldu.  n SPOR SERVİSİ

Zahir Renklibay: Her şey kendi elimizde
Geçtiğimiz hafta sonunda Bandırmaspor deplas-

manından alınan bir puanın ve 3-0’dan maçı çevir-
menin önemine dikkat çeken TFF 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay, “Kendi sahamızda önce Şanlıurfaspor 
ardından Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağız. 5 gün 
içinde oynayacağımız bu iki karşılaşma deyim yerin-
deyse kaderimizi belirleyecek. 2 maçlık bu seride 
Konya Spor kamuoyu da yanımızda olursa başara-
mayacağımız bir şey yok” dedi.

İKİ MAÇ KADERİMİZİ 
BELİRLEYECEK

Bandırmaspor deplasmanında zoru başardıkları-
nı ve çok önemli bir puan aldıklarını kaydeden Başkan 
Zahir Renklibay, “ 3-0 geriye düşmelerine rağmen 
mücadeleyi bırakmayıp 3-3 beraberliği sağlayan ve 
hatta galibiyeti alabilecek pozisyonları bulan ekibi-
mizi tebrik ediyorum. Son haftalarda yaşadığımız 
puan kayıplarının ardından takımımızın Bandırma 

deplasmanında gösterdiği direnç çok önemli. Lige 
sarılma adına alınan bir puan kadar 3-0’dan maçı 
çevirebilmek çok daha önemliydi. Kalan haftalarda 
sahaya daha güçlü ve daha güvenli çıkacağız. Şimdi 
önümüzde iki önemli maçımız var. Kendi sahamızda 
önce Şanlıurfaspor ardından Tarsus İdman Yurdu ile 
oynayacağız. Beş gün içinde oynayacağımız bu iki 
karşılaşma deyim yerindeyse kaderimizi belirleye-
cek. Şu anda her şey kendi elimizde. Bu güne kadar 
gerekli desteği ne yazık ki alamadık. Şanlıurfaspor 
ile başlayacak 2 maçlık bu seride Konya Spor kamu-
oyu da yanımızda olursa başaramayacağımız bir şey 
yok. Nasıl Bandırma deplasmanından 3-0’dan gelip 
3-3’lik skoru yakaladıysak bu iki maçta da istediği-
miz sonuçlarla sahadan ayrılacağız. Kendi evimizde 
oynadığımız son maçta yaşadığımız sorunları tekrar 
yaşamamak adına Konya şehrinin gücünü yanımız-
da hissetmek istiyoruz” ifadelerinin kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’nun hedefi 
Türkiye şampiyonası
Alt yaş gruplarında önemli başarılar elde eden Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı, U16 ve U18 

takımı ile şampiyonalarda fırtınalar estiriyor. Mavi beyazlı takım, U16 ve U18 takımı ile Anadolu 
Şampiyonası’na hazırlanırken, bu şampiyonayı da geçerek, Türkiye Şampiyonası’na katılmak istiyor

Kahramanmaraş’ta yapılan bölge 
şampiyonalarında Konya’yı temsil eden 
ve aldığı başarılı sonuçlar ile tekdir top-
layan Selçuklu Belediyespor U16 ve U18 
takımında hedef Türkiye Şampiyonası 
olarak belirlendi. Takım antrenörü Os-
man Bardakcı, Konya Yenigün Gazete-
si’ne yaptığı açıklamalarda, Antalya ve 
Trabzon’da yapılacak olan Anadolu Şam-
piyonası’nı geçerek, son 8 takım arasına 
katılmak istediklerini belirtti. U16 takımı 
ile daha büyük yaş grupları ile mücadele 
ettiklerini de ifade eden Bardakcı, “Kon-
ya’da son 20 yılda yapılmayanı yapmak 
istiyoruz” dedi.

BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK
U16 takımı ile U18 şampiyonaların-

da mücadele eden ve buradan başarılı 
sonuçlarla dönen Selçuklu Belediyespor 
Basketbol Takımı Antrenörü Osman Bar-
dakcı, kazandıkların başarıların üstüne 
koyarak devam etmek istediklerini dile 
getirdi. Bardakcı, “U16 takımı olarak 
başarılı olduğumuzu biliyoruz. Bu jene-
rasyon ile Bölge Şampiyonası’nı geçerek 

U16 Anadolu Şampiyonası’na gitmeye 
hak kazandık. Tabi bizim bu oyuncularla 
asıl hedefimiz Türkiye Şampiyonası’na 
katılmak. Bu hedefimizi de zaten 2001-
2002 yaş grubu ile mücadele ederek 
göstermiş olduk. U18 takımında elde et-
tiğimiz başarıyı U16 takımı ile de göste-
rebileceğimize inanıyoruz. U16 takımımız 
kendi yaş gruplarını geçerek kendilerin-

den büyüklerle de oynamaya ve onlarla 
başa baş mücadele etmeye başladı. Kah-
ramanmaraş’ta da, Gaziantep’te de güçlü 
takımlara karşı güzel galibiyetler aldık. 
Hedefimiz U16 kategorisinde Türkiye 
Şampiyonası’nı görmek. Umarım bunu 
gerçekleştirebiliriz. Son dönemde elde 
ettiğimiz başarıların artarak devam etme-
si için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ARTIK HEDEFLERİ VAR
Genç oyuncuların üst liglerde oyna-

yan takımlardan teklif aldığını ve iyi bir 
jenerasyon olduklarını sözlerine ekleyen 
Osman Bardakcı, “Şu an 2001 ve 2002 
yaş grubunda olan arkadaşlarımızdan 
Basketbol Gençler Ligi’nde oynayanlar 
var. Ayrıca Konyaspor ile yeni bir yapı-
lanmaya gidildi. A Takım şu an ligde mü-
cadele ediyor.

Önümüzdeki sene gençler takımının 
da olması düşünülüyor. Bu takımlar alt 
yaş grupların oynayan oyuncular için bir 
hedef. Önceki yıllarda üst liglerde takım 
olmadığı için oyuncu yetiştirme konu-
sunda eksiklikler yaşanıyordu ama şimdi 
gidebilecekleri ve hedefledikleri takımlar 
var. Kendilerini gösterme şansları var. 
Zaten oynadığı şampiyonalar oyuncu-
lardan kendini gösterenler oluyor. Bazı 
sporcularımıza teklifler geliyor. Bunları 
ilerleyen süreçte değerlendireceğiz. 
Umarım çocuklarımız için güzel olur” 
şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ



Nalçacı’dan Zengenli 
miniklere yardımeli

Atiker Konyaspor taraftarı ses getiren sosyal sorum-
luluk projelerine devam ediyor.

Nalçacı Grubu ile Karatay Belediyesi Gençlik Kolları-
nın ortak projesi kapsamında Ereğli’ye bağlı Zengen kö-
yünde anasınıfının tamirat tadilat bakım işlemleri yapıldı 
ve öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları giderildi. Eğitim gör-
dükleri anasınıfı daha modern ve ferah bir hale getirildi.

Nalçacı Taraftar Grubu Lideri Ertan Soğancı bundan 
sonra bu tür sosyal faaliyetler içinde daha sık yer alacak-
larını ve grup üyeleriyle birlikte Konyaspor aidiyetinin 
daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için yoğun çaba har-
cayacaklarını söyledi.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nın
rakibi Adanaspor

Atiker Konyaspor lige verilen milli arada ikinci ha-
zırlık maçını bugün Adanaspor ile oynayacak. Milli arayı 
iyi değerlendirmek isteyen Anadolu Kartalı bugün saat 
14.00’te Kayacık Tesisleri’nde TFF 1. Lig takımlarından 
Adanaspor’u ağırlayacak. Alınan kötü sonuçların ardın-
dan milli arada oyun formatında değişikliğe gitmeyi plan-
layan teknik direktör Aykut Kocaman’ın bugünkü maçta 
kalan 8 maçta ortaya koyacağı taktik kurguyu  ve kadroda 
yapacağı değişiklikleri denemesi bekleniyor. 

Konyaspor daha önce Eskişehirspor ile karşılaşmış 
ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.  
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un 
rakipleri belli oldu

Atiker Konyaspor’un da katıldığı Uluslararası U12 
İzmir Cup’ta, gruplar belli oldu. Atiker Konyaspor, 5-6-7 
Nisan’da düzenlenecek turnuvada Anderlecht, AZ Alkma-
ar, Bursaspor, Celtic, LOSC Lille, Neftçi PFK, Sigma Olo-
mouc ve Slask Wroclaw takımlarıyla birlikte A Grubu’nda 
mücadele edecek.  n SPOR SERVİSİ

Milli takım milli ruhu geri getirdi
İstikbal Mobilya Kayse-

rispor Teknik Direktörü Hik-
met Karaman, Şenol Güneş 
yönetimindeki A Milli Futbol 
Takımı’nın, tekrar Türkiye’ye 
milli ruh getirdiğini söyledi.

Süper Lig’in 27. haftasın-
da deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor ile oynayacağı ma-
çın hazırlıklarına kulüp tesis-
lerinde devam eden Kayse-
rispor’da, antrenman öncesi 
gazetecilere açıklama yapan 
Karaman, A Milli Futbol Takı-
mı’nın 2020 Avrupa Şampiyo-
nası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’na 2 ma-
çını da kazanarak iyi bir başlangıç yapmasının 
kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Milli takımın aldığı sonuçlar kadar Deniz 
Türüç’ün de son maçta sergilediği futbolun 
göğüslerini kabarttığını vurgulayan Karaman, 
şu ifadeleri kullandı:

“Milli takımı, Şenol Güneş hocamızı, eki-
bini ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Eskişe-
hir’i de tebrik ediyorum, tribünleri doldurdular. 
İyi maç çıkardılar. Hem birinci maçta hem de 
ikinci maçta farklı taktik anlayışları sergileyen 

Şenol Güneş yönetimindeki 
milli takımımız, tekrar Tür-
kiye’ye milli ruh getirdi. Bu 
arada oyuncumuz Deniz Türüç 
de son maçta iki asist yaptı. 
Oyun içinde hem defansif hem 
ofansif anlamda başarılı bir 
şekilde görevini yerine getir-
mesi Kayserispor olarak göğ-
sümüzü kabarttı. Bizden giden 
bir oyuncunun oyunu başarılı 
tamamlaması hepimizi mutlu 
etti. İnşallah zaman içerisinde 
milli takıma giden oyuncu sa-
yısını çoğaltırız.”

Ligde oynayacakları Sivasspor maçı ha-
zırlıklarına da devam ettiklerini, deplasmanda 
alacakları puan ya da puanların Kayserispor’u 
iyi yerlere getireceğini aktaran Karaman, “Ar-
tık seçimlerden sonra lige döneceğiz. Milli 
takımda olan oyuncularımız var. Bir an önce 
onların dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 
Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 
oradan alacağımız 3 veya 1 puan bizi çok iyi 
yerlere taşıyacaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu.  
n AA

Sakatlık kabusu 
bitmek bilmiyor!

Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle yüzü gülmeyen Atiker Konyaspor’da 
kahreden bir haber daha Ömer Ali Şahiner’den geldi. Deneyimli futbolcu Eskişehirspor 
ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Ömer Ali 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da sakatlık kabusu bitmek 
bilmiyor. Sezon başından beri en önem-
li oyuncularını zaman zaman sakatlığa 
kurban veren Anadolu Kartalı’na son 
kötü haber Ömer Ali Şahiner’den geldi. 
Deneyimli futbolcu Cumartesi günü Es-
kişehirspor ile oynanan hazırlık maçında 
sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada 
oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak ka-
lacağı açıklandı.  

ÖMER ALİ 1 AY YOK
Atiker Konyaspor Kulübü, arka üst 

adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen 

Ömer Ali Şahiner’in 3-4 hafta sahalardan 
uzak kalacağını açıkladı. Ömer Ali Şahi-
ner, Yeni Malatyaspor maçında da sakat-
lanmış ve 2 hafta forma giyememişti. 

Atiker Konyaspor’un 23 Mart Cu-
martesi günü Eskişehirspor ile oynadığı 
hazırlık maçında sakatlanan Ömer Ali Şa-
hiner’in maç sonrasında çekilen MR’ında 
arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit 
edildi. 1 ay önce de aynı sakatlığı yaşa-
yan 27 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 
3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı. Şahi-
ner, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 20 maç-
ta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

10 Şubat’ta oynanan Yeni Malatyaspor 
maçında da sakatlanan Ömer Ali Şahiner, 
Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynanan 
maçlarda forma giyememişti. Göztepe, 
Beşiktaş ve Rizespor’a karşı oynayan 
Ömer Ali, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak 
kalacak. 

TAM KADRO PLANI HAYAL OLDU
Son dönemde artan sakatlıklar ne-

deniyle milli arayı iple çeken Konyaspor 
lige verilen arada sakat oyuncularının 
iyileşmesi ile birlikte kalan 8 maçta bütün 
oyuncularından faydalanmayı planlıyor-
du. Ancak Ömer Ali Şahiner’in sakatlığı 

sonrası bu hayal de suya düştü. 
NEREDEYSE SAKATLANMAYAN YOK
Atiker Konyaspor’da sezon başından 

beri neredeyse sakatlanmayan oyuncu 
kalmadı. Üçüncü kaleci Mücahit Atalay 
da dahil olmak üzere Petar Filipovic, 
Selim, Ali Turan, Diagne, Uğur, Ferhat, 
Opanasenko, Jevtovic, Jens Jonsson, 
Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali, Hurtado, 
Traore, Yatabare, Jahovic   kısa ve uzun 
süreli sakatlıklar yaşadı. 

En uzun sakatlık dönemini ise sezon 
başında büyük umutlarla transfer edilen 
Hurtado geçirdi. n SPOR SERVİSİ

RPS

Süper Lig’de seyirci ortalaması yükseliyor
Spor Toto Süper Lig’de, geçen sezona göre 

seyirci ortalaması arttı. Passolig yetkililerinden 
alınan bilgiye göre Süper Lig’in geçen sezonki 
maçlarını ortalama 12 bin 821 kişi izledi. Ligde 
bu sezon ise söz konusu sayı 14 bin 205’e çıktı. 
Süper Lig’deki seyirci ortalaması geçen sezona 
göre bin 384 kişi arttı.

YABANCI İLGİSİ ARTIYOR 
Süper Lig’e farklı ülkeden insanların ilgisi 

de artmaya başladı. Özellikle Galatasaray’ın 
Yuto Nagatomo’yu almasının ardından bu sezon 
da Beşiktaş’ın Shinji Kagawa transferiyle Japon 
taraftar sayısı bine yaklaştı. Japon futbolsever-
ler, özellikle Galatasaray Passolig Kart’a ilgi 
gösterdi.

En çok Passolig Kart alan ülke vatandaşları 
da Almanya, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nden oldu. Passolig verilerine göre İn-
giliz vatandaşları en çok Fenerbahçe Passolig 
Kartı alırken, en az Beşiktaş Passolig Kartı temin 
etti.

Azerbaycan vatandaşları ise en çok Galata-
saray Passolig Kartı çıkardı.  Süper Lig’in 23. 
haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 
oynanan derbi maçını bin 500’den fazla yabancı 

uyruklu vatandaş izledi. 
GENÇLERİN İLGİSİ FAZLA

Passolig kartlarına 18 yaş altı futbolseverle-
rin ilgisi de fazla oldu ve bu sayı 400 bine yaklaş-
tı. 80 yaş üzeri Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 
ise 3 bin civarında bulunuyor. En yaşlı bayan ta-
raftar ise 98 yaşında bir Konyaspor taraftarı. Bu 
sezonun başından beri 500 bine yakın kişi Pas-
solig ailesine katıldı. En fazla kart artışı sırasıyla 
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oldu.

GELİRLER DE ARTIYOR 
Süper Lig’de gelirler de artış gösterdi. Ge-

çen sezon Süper Lig kulüplerinin maç günü ge-
lirleri, bir önceki sezona oranla yüzde 52 artarak 
400 milyon lira yaklaşmıştı. Ligde geçen sezon 
yer alan 18 takımın maç günü geliri ortalaması 
22 milyon lira oldu. 2016-2017 sezonunda li-
gin ortalama maç günü geliri 15 milyon lirada 
kalmıştı. Maç günü gelirlerinde 4 büyük takım, 
geçen sezon ortalama 87 milyon lira gelir elde 
etti. Maç günü gelirinde ilk sırada 40 bin seyirci 
ortalamasını aşan Galatasaray yer aldı. Sarı kır-
mızılı ekip, geçen sezon 128,5 milyon lira maç 
günü geliri elde etti.  
n AA
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