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Konya Büyükşehir Belediyesi, Karade-
niz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve 
su baskınlarıyla mücadele çalışmalarına 
destek ekibi gönderdi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,”Halk 
Günü” etkinliği kapsamında ilçe sakinle-
rini belediyede ağırlıyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, birlikte yönetim an-
layışı çerçevesinde her fırsatta mahalle sa-
kinleri ve esnafla ile bir araya geliyor.
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si’nde incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Konya’da çeşmelerden akan suyun güvenle içilebileceğini söyledi.
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Soğuk çay tartışması cinayetle bitti

Konya’da yol kenarındaki bir dinlenme yerinde 
çay içmek için duran kadın müşteri ile işletmeci 
arasında çıkan tartışmada, silahla yaralanan ka-
dın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konya Seydişehir 
Karayolu üzeri Çayırbağı mevkisinde bulunan bir 
dinlenme yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ankara’dan Antalya istikametine giden 33 
yaşındaki Emel Göçer, yanında bulunan iki kadın 
arkadaşıyla yol kenarındaki dinlenme yerinde dur-
du. Burada çay söyleyen 3 arkadaş iddialara göre 
çayın soğuk olması nedeniyle işletme sahibiyle 
tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada işletme sahibi 
olduğu öğrenilen A.İ. (42) tabancayla Emel Göçer’e 
ateş etti. Emel Göçer ağır yaralanırken, çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadına sağlık 

ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı 
kadın hemen ambulansla Konya Şehir Hastanesi-
ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan şüpheli A.İ., Asayiş Şube Müdür-
lüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gö-
zaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. •İHA

Konya’da kurduğu inter-
net sitesi üzerinden kendisini 
personel alımı yapan firmanın 
halkla ilişkiler müdürü olarak 
tanıtıp özellikle genç kızları 
hastanelere personel alımı yap-
tığını söyleyerek dolandıran şa-
hıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya’da 10 genç kızın Karatay 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç 
Araştırma Büro Amirliği ekiple-
rine iş ararken dolandırıldıkları 
yönünde şikayette bulunması 
üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma-
larda, Y.A. (22) isimli 
şahsın “işin olsun” isimli 
internet sitesi üzerinden 
kendisini Konya Şehir 
Hastanesi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi-
ne eleman alımı yapan 
firmanın halkla ilişkiler 

müdürü olarak tanıttığını belir-
ledi. Polis, şüphelinin özellikle 
başvuru yapan genç kızlardan 
evraklarını isteyip banka hesa-
bına 120 TL yatırmalarını iste-
diğini de tespit etti. Daha önce 
de aynı yöntemle birçok kişiyi 
dolandırdığı anlaşılan şüpheli 
Y.A., polis tarafından yakalaya-
rak gözaltına alındı. Şüphelinin 
gözaltına alınmasının ardın-
dan mağdur olan kişilerin polis 
merkezlerine giderek şikayette 
bulunmaya devam ettiği öğre-
nildi. •İHA

Konya’da çıkan kavgada iki kişi si-
lahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Yah-
ya Çavuş Caddesi üzerindeki bir çay 
ocağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çay ocağı 
işletmecisi B.P. ve iş yeri komşusu Y.T. 
çay ocağının bahçesinde kimliği henüz 
belirlenemeyen iki kişiyle tartışmaya 
başladı.

Tartışmanın kısa süre sonra kavga-
ya dönüşmesiyle kimliği belirleneme-

yen şüphelilerden biri yanında bulu-
nan tabancayla B.P. ve iş yeri komşusu 
Y.T’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. 
Olay sonrası çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri-
ne ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk 
müdahalelerini yaparken, bacağından 
vurulan yaralılar ambulanslarla Konya 
Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilir-
ken, polis kaçan şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. •İHA

Konya’da uyuşturu-
cu ticareti yaptığı 
belirlenen sokak 
satıcılarına yönelik 
iki hafta içerisinde 
düzenlenen operas-
yonlarda çok sayı-
da uyuşturucu mad-
de ele geçirildi.

Konya’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen so-
kak satıcılarına yönelik iki hafta içerisinde düzenlenen 
operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.,

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde 
uyuşturucu ticareti yapanları tespit etti. İki haftalık ça-
lışma kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 
operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 68 
gram bonzai, 131 gram eroin, 4 bin 714 gram esrar, 126 
adet uyuşturucu hap, 44 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız 
tabanca, 5 yivsiz av tüfeği, 3 hassas terazi ve uyuştu-
rucu satışından kazanıldığı düşünülen 123 bin 430 lira 
ele geçirildi. Burada gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri 
alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı 
tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. •İHA
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Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu

Abi kardeşin miras
kavgası cinayetle bitti

Ereğli’de jandarmadan 
droneli denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dün 
akşam saatlerinde balık avı için 
arkadaşlarıyla birlikte açıldığı 

Beyşehir Gölü’nde fırtınaya 
yakalandıktan sonra teknesiyle 

birlikte kaybolan Mevlüt Uyanık, 
yaklaşık 20 saat sonrasında 

tutunduğu şamandıra ile yüzerek 
geldiğini söylediği karaburun 

plajı açıklarında su içerisinde sağ 
olarak bulundu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam sa-
atlerinde balık avı için arkadaşlarıyla birlikte açıl-
dığı Beyşehir Gölü’nde fırtınaya yakalandıktan 
sonra teknesiyle birlikte kaybolan kişi, yaklaşık 20 
saat sonrasında tutunduğu şamandıra ile yüzerek 
geldiğini söylediği Karaburun plajı açıklarında su 
içerisinde sağ olarak bulundu.

Beyşehir Gölü’nde sabah saatlerinden bu yana 
Jandarma Asayiş Botu’nun yanısıra ilçeye sevk 
edilen AFAD, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Baş-
kanlığı’nın da destek verdiği arama çalışmaların-
da dalgıçlar, 32 yaşındaki kayıp Mevlüt Uyanık’ın 
bulunabileceği ağ attığı Kuşluca ve Akburun Ma-
hallesi açıklarının yanısıra, Yeşildağ Mahallesi 
açıklarında da su altında aramalar gerçekleştirdi. 
Bölgeye sevk edilen bir askeri helikopter de ka-
yıp balıkçı teknesini bulabilmek için havadan göl 
üzerinde tarama faaliyetleri yürüttü. Beyşehir Jan-
darma Asayiş Botu ise kayıp Uyanık’ın bölgedeki 
adalara çıkıp sığınma ihtimaline karşı, adalar ve 
çevresinde de arama çalışmaları gerçekleştirdi. 
Ancak, akşam saatlerine kadar yapılan arama ça-
lışmalarından bir sonuç çıkmadı. Saat 18.00 sırala-
rında ise Karaburun Plajı açıklarında suda yüzen 
yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark eden plaj 
görevlileri jet boatla o bölgeye doğru hareket etti. 
Yardım isteyen kişinin kayıp olan ve dün akşam 
saatlerinden bu yana kendisinden haber alınama-
yan Mevlüt Uyanık olduğu tespit edilirken, ambu-
lans talep edildi.

Titrediği gözlenen kıyıya çıkarılan Uyanık’ın 
üzerine battaniye örtülürken, uyumaması için de 
konuşturulmaya çalışıldı. Uyanık, gölde ağ serer-
ken son 600 metre ağı serdiği esnada şiddetli fır-
tınada Ömer Çavuş adası yakınlarında dengesini 
kaybedip sırt üstü göle düştüğünü belirterek, o 
esnada sesini kimseye duyuramadığını belirtti. 
Birlikte balığa çıktıkları arama çalışmalarına katı-
larak dalgıç ve jandarma ekiplerine yer gösteren 
Ümit Karademir ise, arkadaşının bulunması üzeri-
ne sevinç gözyaşları döktü.

3-4 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU
Göle ağ serdikleri sırada şiddetli fırtına oldu-

ğunu ve bir anda arkadaşının teknesinin gözden 
kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber ala-
madıklarını dile getiren Karademir, “Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum, Allah devletimiz-
den milletimizden razı olsun. Ada sapağında, su-
yun içinde plaj açıklarında sağ salim bulundu çok 
şükür” diye konuştu.

Karaburun Plajı Sorumlusu Suat Sarıoğlan ise, 

plajda akşam saatlerine doğru müşterileri çıkar-
dıkları esnada 3-4 kilometre açıklardan bir ses 
duyduklarını, önce bu sesi kuş veya başka bir şey 
sandıklarını belirterek, “Bakınca kafasını gördük, 
sadece yardım istiyordu. Biz hemen jetboata ha-
ber verdik. Jetboatla şahsı aldık kenara getirdik. 
Bilinci açıktı, herhangi bir sıkıntı yoktu, cankurta-
ranlar gerekli ilk yardımı yaptı. Gölün 3-4 kilomet-
re açıklarında ve suyun içinde bulundu, teknesi 
yoktu. Kendi başına idi, sesi geliyordu. Üzerinde 
elbiseleri vardı. Onları çıkardık, üşüme ve titreme-
si vardı. Şahsı aldığımızda su yutmadığını gördük, 
bize çok aç olduğunu söyledi. Allah ailesine ba-
ğışladı, geçmiş olsun. Ambulansla hastaneye gön-
derdik” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, 
kıyıya çıkarılan Uyanık’la görüşüp sağlık durumu 
hakkında bilgi alırken, kendisini merak eden eşi 
de Uyanık’la görüştü. Uyanık daha sonra ambu-
lansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. •İHA

Konya’da iddiaya göre miras ka-
lan hissesi olan abisinden aldığı evi 
boş gören kardeş, çıkan tartışmada 
abisi tarafından tabancayla vurularak 
öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüp-
heli polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 
Öztekinler Sokak üzerinde bulunan 
bir sitede meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 62 yaşındaki Hacı G. 
kendisine miras kalan evi kardeşi 48 
yaşındaki Uğur G.’ye sattı. Uğur G., 
satın aldığı evi kontrol ettiği sırada 
aile büyüklerinden kalan eşyaların 
abisi Hacı G. tarafından satıldığı id-
diası üzerine abisini evinin önünde 
buluşmaya çağırdı. Burada buluşan 

iki kardeş konuşmaya başladı. Konuş-
manın kısa süre sonra tartışmaya dö-
nüşmesiyle Hacı G. yanında bulunan 
tabancayla kardeşi Uğur G.’ye ateş 
etti. Daha sonra zanlı yere yığılan kar-
deşi Uğur G.’yi olay yerinde bırakarak 
kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambu-
lans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 
yapılan müdahaleye rağmen Uğur G. 
olay yerinde hayatını kaybetti. Polis-
lerin incelemesinin ardından Uğur 
G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak 
üzere Konya Şehir Hastanesi morgu-
na kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan 
katil zanlısı Hacı G.’yi yakalamak için 
geniş çaplı çalışma başlattı. •İHA

Konya’nın Ereğli ilçesinde 
jandarma ekipleri, drone ile tra-
fik ve asayiş denetimi yaptı.

Ereğli İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, ilçe halkının 
huzur ve güveni için belirli nok-
talarda asayiş ve trafik denetim-
lerini hızlandırdı. Vatandaşların 
güvenli bir yaşam sürdürebilme-
si adına çalışmalarını, yaz dö-
neminde hareketliliğin arttığı 
bölgelerde artıran jandarma 
ekipleri, son olarak Türkmen 

Mahallesi yolu üzerinde drone 
ile denetim yaptı. Çok sayıda 
araç droneler ile kontrol edilir-
ken yapılan uygulamada trafik 
ve asayiş yönünden kontroller 
gerçekleştirildi. Uygulamalarda 
özellikle kurallara uymayan ve 
eksiği bulunan araç sürücülerine 
cezai işlem uygulandı. Jandarma 
ekipleri, uygulamaların yanı sıra 
vatandaşları da bilgilendirerek 
kurallara uyulması konusunda 
uyarılarda bulundu. •İHA
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Meram’ın “Yerli Ürün Pazarı” 
vatandaşların uğrak adresi oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Meram Belediyesinin işbirliği ile 
Melikşah Kapalı Pazar Alanı’nda 

her Cumartesi günü kurulan ‘Yerli 
Ürün Pazarı” vatandaşların uğrak 

adresi oldu.

Konya’da diyabet hastası annesi için bulamadığı ayakkabıyı kendi 
iş yerinde tasarladığı ayakkabılar ince bir işçilikten geçiyor.

Annesi için ürettiği ayakkabıyla dünya pazarına girdi

Cumartesi günleri Meram Melikşah Pazar Ala-
nı’nda kurulan ‘Yerli Ürün Pazarı’ doğal ürün al-
mak isteyenlerin adresi oldu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Meram Belediyesinin işbirliği ile Me-
likşah Kapalı Pazar Alanı’nda her Cumartesi günü 
kurulan ‘Yerli Ürün Pazarı” doğal ürünleri vatan-
daşlarla buluşturuyor. Kış ayları öncesi hazırlıklara 
başlayan vatandaşlar çiftçilerin kendi yetiştirdik-
leri ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

“KIŞ HAZIRLIĞI İÇİN YOĞUN İLGİVAR"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yer-

li Ürün Pazarı’nın işleyişi hakkında bilgi verirken 
“Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha 
önce Meram’ın farklı mahallelerinde çiftçilere yö-

nelik girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği 
eğitimleri verilmişti. Bu eğitimlerde sertifikaları-
nı alan çiftçilerimiz Cumartesi günleri Melikşah 
Pazar Alanımızda, kendi ürettikleri ürünleri hem-
şehrilerimizle buluşturuyor. Burada satışa sunulan 
ürünler, aracı olmadan direkt olarak üreticiden tü-
keticiye ulaştırılma özelliğine sahip. Böyle olunca 
fiyatlar da daha uygun hale geliyor. Son süreçte 
kış ayları öncesi hazırlık yapmak isteyen hemşeh-
rilerimiz bu pazara yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

“UYGUN FİYATLA ÜRETİCİDEN
TÜKETİCİYE ULAŞIYOR"
Başkan Kavuş, doğal ürünlere olan talebin 

gün geçtikçe daha da arttığını belirtirken, “Deği-
şen yaşam şartları ile birlikte yediğimiz ürünler-
deki kalite maalesef düşüyor. Bu sebepten dolayı 
hemşehrilerimiz, sağlıklı ortamlarda üretilen, iş-
lem görmemiş doğal ürün arayışına giriyor. Çift-
çilerimiz kendi ürettikleri ürünleri Melikşah Pazar 
Yeri’nde satışa sunarak, hem kendileri kazanıyor, 
hem de hemşehrilerimizin uygun fiyatla doğal 
ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Yerli Ürün Pazarı’nın 
kurulması ve çiftçilerimizin eğitimi konusunda 
verdiği destekten dolayı Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. •İHA

Konya’da diyabet hastası annesi için bulama-
dığı ayakkabıyı kendi tasarlayarak üreten ayak-
kabıcı, şimdi aynı ayakkabıdan 15 ülkeye ihracat 
yapmaya başladı.

Türkiye’nin önemli ayakkabı üretim merkezle-
rinden biri olan Konya’da, yıllardır ayakkabı üreti-
ciliği yapan Adem Can, şeker hastası olan annesi 
için doktorların önerdiği ayakkabıyı bazı büyük 
mağazaları gezmesine rağmen bulamadı. Adem 
Can, önerilen ayakkabı haricinde ayakkabı kulla-
namayan annesi için kardeşleri ve çalışanlarıyla fi-
kir beraberliği yaptıktan sonra doktorların tavsiye 
ettiği ayakkabının taslağını oluşturdu. Daha sonra 
tek çift için kolları sıvayan Adem Can ve kardeşleri 
yaklaşık bir hafta içerisinde tasarladıkları ayakka-
bıyı üreterek annesine giydirdikten sonra doktor 
kontrolünde de hiç bir sorun olmadığını öğrendi. 
Bunun üzerine annesinin hastalığından olan tanı-
dıkları için üretim yapan Can kardeşler, tasarımın 
patentini de aldıktan sonra çevre illere ürettikleri 
ayakkabıları göndermeye başladı. Can kardeşler, 
"Şeker Ayakkabısı" adı altında ürettikleri ayakkabı 
yıllar içinde rağbet görünce, üretimi geliştirmeye 
karar verdi.

"ÖZEL MALZEMELERLE DİYABET
AYAKKABISI DİYE ANNEME BİR
AYAKKABI YAPTIM"
Türkiye genelinde güzel dönüşler alan Adem 

Can, bununla beraber ilk olarak yakın ülkelere 
ayakkabısını pazarlamaya karar vererek yurt dı-
şına da açıldı. Bu sürecin kolay olmadığını anla-
tan Can, "Annemin şeker hastası olması sebebiyle 
doktora götürdüğümde ortopedik ayakkabı giy di-
yordu hocalar. Araştırıyordum alıyordum ve ayak-
kabı uygun olmuyordu.

Ben de ayakkabıcı olduğum için 
en son kendim geliştirmek için araş-
tırdım, özel malzemelerle diyabet 
ayakkabısı diye anneme bir ayakkabı 
yaptım. Annem memnun oldu, hocalar 
da baktı onlar da memnun oldu, ’bu 
ayakkabıya devam et’ dediler. Biz de 
ilk üretimimizi şeker ayakkabısı diye 
kutuların üstüne yazarak piyasaya 
verdik ve giyenler, alan şeker hastaları 
çok memnun oldu. Bizi arayıp görüştü-
ler memnun oldukları için biz de buna 
dayanarak diyabet ayakkabısı diye 
piyasaya arz ettik. Doğal olarak bizim önceki bir 
pazarımız vardı, kutunun üstüne şeker ayakkabısı 
diye yazınca insanlar, diyabet hastaları bunu sevi-
nerek aldılar ve bize döndüler. Böyle Türkiye gene-
linde Konya, İstanbul, İzmir ve Ankara’da müşteri-
lerimiz, pazar da oluştu" dedi.

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER GELMEYE 
BAŞLADI, ŞU ANDA İHRACATIMIZ
DEVAM EDİYOR"
Yıllardır ayakkabı üreticiliği yapan ve bir süre 

sonra yurt dışı pazarına adım atan Adem Can, 
“Yurt dışından teklifler gelmeye başladı, şu anda 
ihracatımız devam ediyor. Şu anda yaklaşık 15 ülke 
civarında varız. Yani spor, klasik, terlik ve sandalet 
hepsini üretiyoruz. Şimdi de çocuklara Ar-Ge yap-
maya çalışıyoruz, nasip olursa yakında çocuklar 
için de üreteceğiz. Dünyada tek bir marka olmayı 
düşünüyoruz, hedefimiz bu. Yani insanlara ulaş-
tırmaya çalışıyoruz. Bizim ayakkabılar derisi özel, 
içinde latex malzeme kullanıyoruz bu özelliği var. 
İçinin dikişsiz olması, anatomik tabanlıklar yapı-
yoruz, o özellikler var.

Yani normal ayakkabıdan bizim ayakkabıları-
mız özellikli" ifadelerini kullandı. Zorlu bir müca-
dele verdiklerini anlatan ayakkabı üreticisi Adem 
Can, "Çok güzel bir duygu ama mücadele edersen 
oluyor. Biz mücadele ettik, sabrettik ve elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şuanda bizim 
müşterilerimiz bizim ayakkabılarımızı giydiği za-
man çok mutlu oluyor, memnunlar yani. Öyle ol-
duğu için bizi duygulandırdı zaten bu hevesle bu 
işe girdik. Şimdi aylık bin-bin 500 civarında üreti-
mimiz var ama sipariş olduğu zaman daha yükse-
liyor bu" şeklinde konuştu. Üretilen ayakkabıların 
öncelikle analiz yaptıklarını aktaran Can, "Ayak 
analiz cihazı ile önce ayakları analiz yapıyoruz. 
Çünkü insanın yük dağılımını vücudunun yükünü 
ayaklar çekiyor. Yük dağılımına bakıyoruz, nerele-
re basınç yapmış bu ayakkabı. Önce giydiği ayak-
kabı nereye bastırmış noktaları vardır o noktalara 
bakıyoruz. Basınç yaptığı yerlere tampon yaparak 
ayağına göre tabanlık veriyoruz, yük dağılımı yap-
tırıyoruz. Yani bütün ayağa vücudun yükünü dağı-
tıyoruz" diye konuştu. •İHA
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Konya Büyükşehir-KOP işbirliğiyle
Seracılık İhtisas Bölgesi kuruluyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, 
seracılığın geliştirilmesi ve bu yolla sosyal destek 

alan ailelere destek olmak amacıyla “Seracılık 
İhtisas Bölgesi” işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Ovasında kavun hasadı zamanı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya’da seracılığın 
teşvik edilmesi için “KOP Seracılık İhtisas Bölgesi 
Projesi”ni hayata geçiriyor. Proje için düzenlenen 
imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresi’nin 
kurulduğu günden itibaren şehrin gelişimine çok 
önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu vesileyle 
Konya’nın projelerine destek veren Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

"ÖNCELİĞİMİZ SERACILIĞIN GELİŞMESİ 
İÇİN BİR OKUL OLUŞTURMAK"
Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimle uğ-

raşan vatandaşların gelirlerinin artırılması konu-
sunda KOP İdaresiyle koordineli bir çalışma yü-
rüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “KOP İdaresi 
Başkanımız Mahmut Sami Şahin başta olmak üze-
re tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. İmzalaya-
cağımız protokol ile yeni seralar kurmayı planlıyo-
ruz. Bu seralardaki hedefimiz öncelikle Konya’da 
seracılığın gelişimi için bir okul oluşturmak. Bu-
rada teknik eleman yetiştirilecek ve çiftçilerimize 
eğitim verilecek. İnşallah bundan sonra tarımla 
uğraşan vatandaşlarımızın seracılık vesilesiyle 
gelirlerinin artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

"BÜYÜKŞEHİRDEN SOSYAL YARDIM ALAN 
AİLELERE İSTİHDAM SAĞLANACAK"
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal 

yardımda Türkiye’ye örnek işler yaptıklarını vur-
gulayan Başkan Altay şöyle devam etti: “Bu ve-
sileyle Büyükşehir’den sürekli sosyal yardım alan 
aileler incelenerek içerisinden kadın ve genç is-
tihdam imkanı olan ve çalışma kapasitesi olan ai-
lelerimiz seçildi. Bu seralarımızda onlarla birlikte 
üretim yapmayı planlıyoruz. Böylece onları kendi 
emekleriyle geçinebilecek bir hale getirmek bizim 
bu projedeki en önemli hedeflerimizden. Ayrıca 
kadın ve genç istihdamı konusunda önemli bir 

aşama kaydetmiş ola-
cağız. Hem Türk Dün-
yası Belediyeler Bir-
liği Başkanlığı hem 
de Uluslararası Tarım 
Şehirleri Başkanlığı’nı 
yürütüyorum. Bu vesi-
leyle hem uluslararası 
arenadan hem de ulu-
sal bazda tarımla uğ-
raşan insanların bura-
da eğitim görecekleri 
bir alan oluşturuyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.”

"KOP OLARAK KALKINMAYA YÖNELİK 
PROJELERE DESTEK VERİYORUZ"
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut 

Sami Şahin ise, projenin Konya’ya hayırlı olmasını 
dileyerek, “Kalkınma, kısa süreli ekonomik çıkar-
lardan ziyade uzun süreli ekonomik çıkarları önce-
leyen; çevreyi, yoksulluğu, insan yaşam standar-
dını önceleyen sürdürülebilir bir anlayışa sahip 
olması gerekiyor. Bu çerçevede yerelde kalkınma-
yı desteklemek, insanların hayat standardını, eko-
nomik seviyelerini iyileştirmeye yönelik projelere 
KOP İdaresi olarak destek veriyoruz” diye konuş-
tu.

"ÜRETİMİN DÖNEMSEL OLARAK
UZATILMASI SAĞLANACAK"
Seracılığın son yıllarda gıda üretimiyle alaka-

lı öneminin arttığına dikkat çeken Şahin, “Tarım 
şehri Konya’mızda sera alanlarının artırılmasına 
yönelik bir gayretimiz var. Bu alanda hazırlanan 
projeleri de önceleyerek destekliyoruz. Konya’nın 
Türkiye’nin tarım üretimindeki gücüne katkısıyla 
potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz. Dönem-
sel olarak kısa bir zamanda değil, daha uzun süre-
lerde üretim yapılarak hem üretim yapan insanımı-

zın gelir seviyesi artacak hem de tarım üretiminde 
verimlilik elde etmiş olacağız. Projenin Konya’mı-
za ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin 
hazırlanmasında Büyükşehir Belediyemize teşek-
kür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Konuşmala-
rın ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve KOP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Şahin tarafından protokol imzalandı.

"MERAM ÇOMAKLI MAHALLESİNE 150 BİN 
METREKARELİK SERA BÖLGESİ KURULACAK"

Proje ile Meram’a bağlı Çomaklı Mahallesi’n-
de 150 bin metrekarelik alanda “Seracılık Tarımsal 
Üretim ve İhtisas Bölgesi” kurulması planlanıyor. 
4 etap halinde kurulacak bölgede birinci etap ola-
rak 30.000 metrekare sera alanı ve tarımsal eğitim 
merkezinin kurulması hedefleniyor. Kurulacak se-
ralarda yıl içerisinde 11 ay boyunca aktif üretim, 
kalan 1 ay içerisinde ise seraların bakım ve toprak 
hazırlığı işlemlerinin yapılması planlanıyor. Proje 
ile ayrıca; hem halkın geçimine hem de milli eko-
nomiye katkıda bulunmak; Büyükşehir Belediye-
si’nden yardım alan ailelerin istihdama katılması, 
kadın iş gücüne yeni istihdam sahaları sağlanma-
sı, çiftçi ve konuya ilgi duyan Konyalılara modern 
seracılık eğitimleri verilmesi ve uygulamalarının 
gösterilmesi hedefleniyor. •İHA

Konya’nın Çumra ilçesinin en büyük gelir 
kaynaklarından biri olan, kendine has tadı, ren-
gi ve kokusuyla talep gören Çumra kavunu ye-
tiştiriciliği her geçen yıl artıyor. Çiftçiler bu yıl 
ürünlerinin kuraklıktan etkilenmediğini ancak 
giderlerinin arttığını belirtiyor.

Mayıs ayı başında ekimi başlayan Çumra 
kavununda hasat, Temmuz ayı sonlarında baş-
layıp Ağustos ayı sonlarına kadar kademeli ola-
rak devam ediyor. Çiftçiler ise ekiminden hasat 
zamanına kadar olan sürede kavuna gözü gibi 

bakıyor. Hasatta sabahın ilk ışıklarında sapı 
kesilmeye başlayan kavunlar insan gücüyle 
tek tek tarladan toplanıyor. Üç kademeli olarak 
hasat işleminden geçirildikten sonra kavunlar 
Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Yıllar-
dır kavun üreticiliği yapan Mithat Büyükesen, 
“Kışın tarlamızı sürüyoruz, hazırlığını da daha 
sonraki aşamada yapıyoruz. Gübresini atıp Ma-
yıs, Haziran gibi ekimi yaptıktan 90 gün sonra 
hasada başlıyoruz, kademeli ekimlerimiz var 25 
Mayıs’ta ektiklerimiz var” dedi.

“Kalite ve verimde düşüş yok, maliyet arttı”
Son aylarda Konya Ovasındaki kuralık ne-

deniyle birçok üründe verim ve kalitede büyük 
oranda düşüş olduğunu belirten Mithat Büyüke-
sen, “Kuraklık bizi etkiledi ama nasıl sularımız 
80 tabanca gibi suyumuz vardı 30 veya 40 ta-
bancaya düştü. Şimdi Adana, Çukurova bizden 
ucuza üretiyor. Bizim ise 100 lira 105 gibi elektrik 
maliyetimiz var, bizi kuraklık sadece fazla sula-
ma nedeniyle etkiledi. Verimimizde bir düşüklük 
yok sadece maliyetlerimiz arttı. Yani 30 saatte 
suluyorsak bu sefer 60 saate çıktı. Fiyatlarımız 
geçen yıla göre aynı 18 kuruş, 19 kuruş veya 20 
kuruş civarı satıyoruz” şeklinde anlattı.

“İyi kavun çizgili ve ağır olacak”
Mithat Büyükesen kavun seçimiyle ilgili ola-

rak da, “İyi kavun nasıl seçilir dediğimizde ka-
vun ağır olacak, rengi ise iyice kızarmış ve dışı-
na biz kemre deriz çıtır deriz çizgileri olacak. İyi 
kavunu vatandaşlar bu şekilde seçebilir. Biz bu 
şekilde yetiştirdiğimiz ürünlerimizi Türkiye’nin 
her yerine gönderiyoruz ama siparişlere yetişe-
miyoruz” ifadelerini kullandı.

İstihdam alanında sorun yaşadıklarını söyle-
yen Büyükesen, “Benim çalışanlarım Afganistan 
uyruklu, neredeyse hep yerli gençlerimizi veya 
çalışacak kendi vatandaşımızdan kişileri bula-
mıyoruz. Ekim işini doğu bölgelerimizden gelen 
arkadaşlarımız yapıyor, hasatta ise bu arkadaş-
larımız geliyor çalışmaya” ifadelerini kullandı. 
•İHA
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Başkan Altay: “Çeşmelerden akan
suyu gönül rahatlığıyla içebilirsiniz”

Konya Büyükşehir
sel bölgesindeki 

çalışmalara destek oluyor

Beyşehir’de mahalle
yollarının kalitesi artıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü 

İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde 
incelemelerde bulunan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya’da 

çeşmelerden akan suyun güvenle 
içilebileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ince-
lemeler gerçekleştirdi. Konya’nın tüm noktaların-
da kaliteli içme suyu sağlamak için yoğun bir çaba 
sarf ettiklerini ifade eden Başkan Uğur İbrahim 
Altay, şehir merkezine günlük 400 bin metreküp 
suyu üç kaynaktan sağladıkları bilgisini paylaştı.

“İÇME SUYUMUZUN SAĞLIKLA
İLGİLİ BİR SORUNU YOK”
Bağbaşı Barajı’ndan gelip Seçme Arıtma Tesi-

si’nden yüzde 55, Altınapa Barajı’ndan gelip Ak-
yokuş Arıtma Tesisi’nden de yüzde 15 oranında 
suyun geçtiğini, ayrıca yaklaşık yüzde 30 oranın-
da suyun da kuyulardan çekildiğini aktaran Baş-
kan Altay, “2018 Haziran ayından önce neredey-
se tamamını kuyulardan çekerek Konya’nın içme 
suyunu karşılıyorduk. KOP kapsamında Bağbaşı 
Barajı’nda biriken memba suyu kalitesindeki suyu 
şehrimize 2018 Haziran’ında kavuşturduk. Maale-
sef, bu yılın kurak geçmesi, biraz da kış aylarında 
kuraklığı düşünüp tedbirli davranarak böyle bir 
karışım uyguluyoruz. Ama bu sadece suyun içim 
kalitesinde bir farklılık oluşturuyor. Memba suyu 
kalitesinde su içmeye alıştığımız için belki şu anda 
çeşmeden içtiğimiz su biraz sert geliyor ama içme 
suyumuzun sağlıkla ilgili herhangi bir sorunu yok. 
Biz evde ailece suyumuzu çeşmeden kullanıyoruz. 

Konyalı hemşehrilerimiz de gönül rahatlığıyla çeş-
me suyunu içebilirler” dedi.

Hem Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hem 
de İl Sağlık Müdürlüğü’nün günlük olarak suyun 
denetimini gerçekleştirdiğini kaydeden Uğur İb-
rahim Altay, “Günlük olarak kaynağa girişte, kay-
naktan çıkışta ve şebekenin belli oranda ölçekle-
nebilir numunesini alarak test ediyoruz. Konya’da 
suyun kalitesinde herhangi bir problem yok. Çeş-
melerden suyu güvenli bir şekilde içebilirsiniz” 
şeklinde konuştu.

Apartmanlardaki ve sitelerdeki depoların te-
mizliğinin de önemine dikkat çeken Altay, “Biz 
şebekeden ne kadar kaliteli su getirirsek getire-
lim özellikle apartmanlardaki depo temizliği çok 
önemli.

Depoların belirli periyotlarla temizlenme-
si gerekiyor. Apartman ya da site sakinlerimizin 
KOSKİ’ye başvurmaları durumunda bunu da ger-
çekleştiriyoruz ki musluktan temiz ve kaliteli su 
içebilelim” ifadelerini kullandı.

“SUYU TASARRUFLU KULLANALIM”
Su temininin yağışlara bağlı olduğu vurgusu 

yapan ve su israfına karşı uyaran Altay, “Bu yıl çok 
kurak bir yıl geçiriyoruz. Elhamdüllilah Konya’nın 
su teminiyle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok ama 
yapmamız gereken en önemli iş, suyu tasarruflu 
kullanmak. Lütfen muslukları açarken su kıtlığı 
içinde olduğumuzu, iklim değişikliği ve Konya’nın 
su problemi olduğunu unutmayalım. Suyu tasar-
ruflu kullanalım. Su geleceğimiz için çok önemli 
ihtiyacımız” diye konuştu. •İHA

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Karadeniz bölgesinde ya-
şanan sel felaketi ve su baskın-
larıyla mücadele çalışmalarına 
destek olmak üzere olayın he-
men ardından Sinop Ayancık’a 
araç ve ekip desteği gönderdi.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Sinop’ta yaşanan sel fe-
laketinde yaraları sarmak için 
bölgeye destek ekip gönder-
di. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karadeniz bölgesinde yaşanan 
sel felaketi sonrası çalışmalara 
destek olmak için Konya’dan 
olay sonrası hemen araç ve 
ekip desteği gönderdiklerini 
söyledi. Başkan Altay, “Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
nerede bir afet varsa hemen 

oraya giderek üzerimize dü-
şen ne varsa yapmaya gayret 
ediyoruz. Sel felaketi sonrası 
Sinop Ayancık’taki çalışmalara 
destek olmak için su tahliyesin-
de kullanılan kombine temizlik 
ve motopomp araçlarından olu-
şan 4 temizlik aracımızı ekiple-
rimizle birlikte hemen bölgeye 
gönderdik. Allah’ın izniyle bu 
acının da üstesinden millet 
olarak hep geleceğiz. Devle-
timiz yaraları en kısa sürede 
saracaktır. Biz de Konya olarak 
üzerimize düşeni sonuna kadar 
yapacağız. Selde yaşamını yiti-
ren vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Allah milletimizi her 
türlü afetten korusun” diye ko-
nuştu. •İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bey-
şehir Şamlar Mahallesinin 3 kilometre-
lik yolunu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 
yatırım programı kapsamında mahalle 
yollarında yoğun olarak çalışıyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye-
si’nin yatırım seferberliğinin devam et-
tiğini belirterek, sorumluluk alanların-
daki mahalle yollarını tamamlamak ve 
mevcut yolların kalitesini ve konforunu 
yükseltmek amacıyla çalıştıklarını söy-
ledi. Bu doğrultuda 2021 yatırım prog-
ramına alınan Beyşehir ilçesine bağlı 

3 kilometrelik Şamlar mahalle yolun-
da çalışmaların tamamlandığını ifade 
eden Başkan Altay, “Şamlar yolumuz 
yaklaşık 1 milyon liraya mal oldu. Yine 
Beyşehir ilçemize bağlı Kuşluca, Eylik-
ler ve Gölkaşı mahallelerimizde toplam 
10 kilometrelik yol çalışmamız devam 
ediyor.

3 milyon liraya mal olacak bu yolları 
da en kısa sürede tamamlayarak hem-
şehrilerimizin hizmetine sunmak için 
yoğun mesai yapıyoruz. Konyalılar her 
şeyin en güzeline layık. Bu şehre hiz-
met etmekten büyük mutluluk duyuyo-
ruz” diye konuştu. •İHA
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Meram’da muhtarlara
yönelik eğitim verildi

Başkan Kılca: 
“Karatayımız için tüm 

kadromuzla sahadayız”

Başkan Pekyatırmacı: “Gönül
belediyeciliği ilkesiyle çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı,"Halk Günü" etkinliği 
kapsamında ilçe sakinlerini belediyede ağırlıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen 
“Halk Günü” etkinliği ile vatandaşları makamında 
kabul ediyor. İlçe sakinleri buluşmalarda her tür-
lü istek, öneri, düşünce ve teşekkürlerini birinci 

ağızdan Başkan Pekyatırmacı’ya iletme imkanı 
buluyor. Selçuklu’da birliktelik ruhuna uygun bir 
şekilde gerçekleştirilen ve hizmet kalitesine de 
katkı sağlayan etkinlikte Başkan Pekyatırmacı, 
vatandaşların isteklerine çözümler sunarken ya-
pılabilecek noktasında ilgili başkan yardımcısı ve 
müdürlüklere de çözüm talimatı veriyor.

“SELÇUKLU’YU HEP BİRLİKTE DAHA
GÜZEL BİR GELECEĞE TAŞIYORUZ”
Selçuklu’ da ilçe halkının ihtiyaçları doğrul-

tusunda hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kül-
tür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir 
Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut 
projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. 
Bu hizmetlerimizi gerçekleştirirken çözüm odaklı 
hizmet anlayışı ve gönül belediyeciliği ilkesi ile 
hareket ediyoruz.

Bu kapsamda gücümüzü aldığımız hemşerile-
rimizi ziyaret ediyor her fırsatta da belediyemiz-
de ağırlıyoruz. Bu buluşmalar hizmet anlayışımı-
za katkı sağlarken hemşehrilerimiz ile olan gönül 
bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile oluyor. 
Merkezinde insan olan hizmet anlayışı doğrultu-
sunda birlik ve beraberlik içerisinde Selçuklumuzu 
daha güzel bir geleceğe taşımaya devam edece-
ğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” 
dedi. •İHA

Konya’nın merkez Karatay 
İlçe Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, birlikte yönetim anla-
yışı çerçevesinde her fırsatta 
mahalle sakinleri ve esnafla 
ile bir araya geliyor.

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, belediye başkan 
yardımcıları, birim müdürle-
ri ile birlikte yaptığı mahalle 
ziyaretlerini sürüyor. Başkan 
Hasan Kılca, bu kapsamda 
Saraçoğlu, Hacısadık ve Ulu-
batlı Hasan Mahallelerinde 
vatandaşlarla ve esnafla bir 
araya geldi. Vatandaşlarla 
sohbet eden ve talepleri din-
leyen Başkan Hasan Kılca, sık 
sık gerçekleştirdikleri mahal-
le ziyaretlerinde vatandaşlar-
la birebir görüşmeye devam 
edeceklerini söyledi.

Karatay’ın şehrin en çok 
değer kazanan ilçesi konu-
munda olduğunu kaydeden 
Başkan Kılca, aynı gelişim ve 
değer artışının devam edece-
ğini ifade ederek, “Hemşehri-

lerimizle bütünleşerek yapıla-
cak hizmetlerin daha verimli 
ve isabetli olacağını düşünü-
yorum. Bu noktada vatandaş-
larımızla olan muhabbetimize 
aralıksız bir şekilde devam 
ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerde Karataylıların ta-
lepleri üzerine en küçük so-
runlarını bile kısa zamanda 
çözüme kavuşturmak için ilgi-
li birimi harekete geçiriyoruz. 
Her zaman söylediğimiz gibi 
bizler daha kolay ulaşılabilir 
bir belediye olmak için saha-
da tüm kadromuzla varlığı-
mızı vatandaşlarımıza hisset-
tirmeyi amaçlıyoruz. Ortaya 
koyduğumuz her eserle insa-
nımızın gönüllerine dokun-
mak için çalışıyoruz. Çok şü-
kür hemşehrilerimiz de bunu 
sahada her fırsatta söylüyor. 
Vatandaşımızın bize gösterdi-
ği istikamette koşmaya, çalış-
maya ve ilçemizi geliştirmeye 
kararlı bir şekilde devam ede-
ceğiz” dedi. •İHA

Konya’nın merkez Meram İlçe Kay-
makamlığı tarafından muhtarlara yönelik 
eğitim programı düzenlendi.

Meram Kaymakamlığı tarafından 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
muhtarlara yönelik eğitim toplantısı ger-
çekleştirildi. Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve ilçe müdürlerinin katıldığı top-
lantıda, güncel konular hakkında istişare 
edildi.

Programda konuşan Meram Muhtar-
lar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve 
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi 
Demir, muhtarlarla yapılan bilgi alışveri-
şinin önemine dikkat çekerek, programın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere te-
şekkür etti.

“MERAM İÇİN HEP BİRLİKTE 
DERTLENİYORUZ”
Meram Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş, “Muhtarlarımızla sürekli istişare 
halinde olarak Meram için beraber dert-
leniyoruz, çalışmalara beraber yön veri-
yoruz.

Meram’da adeta bir aile ortamı oluş-
turuldu ve o ailenin bir parçası olmaktan 
çok mutluyum. Bundan önce olduğu gibi 
bundan sonrada bu aile içerisinde el ele 
vererek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına 
cevap vermeye devam edeceğiz” şeklin-
de görüş belirtti.

“TALEPLERİ BİRLİKTE
ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”
Muhtarlık kurumunun çok uzun bir 

geçmişe sahip olduğunu belirten Meram 
Kaymakamı Resul Çelik ise, “Muhtarlık o 
mahallede yaşayan insanlarımızın, rahat 
bir şekilde ulaşarak taleplerini iletebildi-
ği önemli bir yönetim kademesidir. Me-
ram Belediye Başkanımızla birlikte her 
zaman istek ve talepleri yerinde tespit 
ederek çözüme kavuşturma taraftarı ol-
duk. Muhtarlarımızla beraber omuz omu-
za vererek tüm konuları birlikte halletme-
ye çalıştık. Bundan sonra da hep birlikte 
Meramımızın daha da güzelleşmesi için 
gayret göstereceğiz” dedi.

“DEĞİŞEN KOŞULLARDA EĞİTİM 
VE BİLGİYE İHTİYAÇ VAR”
Kaymakam Çelik, her kamu yönetimi 

kademesinde olduğu gibi zamanın getirdiği 
değişikliklerin muhtarlıklara da yansıyacağı-
nı belirterek, “Muhtarlık her ne kadar yapı-
larak öğrenilen bir meslek olsa da değişen 
koşulları göz önüne aldığımızda eğitim ve 
bilgiden mahrum bu görevin icra edilmesi 
zor oluyor. Bilgi, güç demektir. Yapılan işler-
den bilgili olan kişiler kaliteli iş üretiyor, daha 
huzurlu oluyor. Biz de, muhtarlarımızın daha 
rahat bir şekilde hizmet edebilmesi için eği-
tim programlarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim 
toplantımızın, hayırlı işlere vesile olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu. •İHA
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Milletvekili Sorgun: “Meram’da kısa
sürede başarılı çalışmalar yapıldı”

Genç Saadet
Karatay ve Selçuklu
başkanları değişti

POLİTİKA

AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Meram 
İlçe Başkanı Musta-
fa Dolular, Meram 
Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve 
AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Meh-
met Taylan, Gazze 
Caddesi esnaflarını 
ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti’nin 
20. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı 

mesajında, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdecisi, 
milletin partisi AK Parti bundan 20 yıl önce bir 

14 Ağustos günü ülkemizin üzerine bir güneş gibi 
doğdu. Ülkemizin her anlamda büyük sıkıntılar 
yaşadığı bir dönemde iş başına gelen AK Parti, 

milletimizin büyük teveccühü ile girdiği her 
seçimde birinci parti olmuş, siyasi tarihimizde 

kırılması zor bir rekora imza atmıştır” dedi.

Başkan Angı’dan 20. yıl mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Par-
ti’nin 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı.

Başkan Angı, mesajında, "Büyük ve güçlü Tür-
kiye’nin müjdecisi, milletin partisi AK Parti bun-
dan 20 yıl önce bir 14 Ağustos günü ülkemizin 
üzerine bir güneş gibi doğdu. Ülkemizin her an-
lamda büyük sıkıntılar yaşadığı bir dönemde iş 
başına gelen AK Parti, milletimizin büyük teveccü-
hü ile girdiği her seçimde birinci parti olmuş, siya-
si tarihimizde kırılması zor bir rekora imza atmış-
tır. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz 
kapatma davalarından e- muhtıralara, 17-25 Ara-

lık operasyonundan 
gezi kalkışması ve 
15 Temmuz hain dar-
be girişimi gibi pek 
çok anti demokratik 
müdahaleye maruz 
kalmış ancak mille-

timizin engin feraseti ve tankların önünde duran 
cesaretiyle demokrasimizi vesayet rejimine karşı 
korumuştur. Geride kalan 20 yılda pek çok başa-
rıya imza atan AK Parti döneminde ülkemiz adeta 
çağ atlamış, ekonomiden, sağlığa, iç ve dış poli-
tikadan enerjiye, tarımdan ulaşıma, turizmden 
insan haklarına kadar pek çok alanda devrim ni-
teliğinde çalışmalara imza atmıştır. Türk siyasi ta-
rihine adını altın harflerle yazdıran Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğindeki AK Parti, sadece ülkenizin 
değil, tüm İslam aleminin ve gönül coğrafyamızın 
umudu olmuştur. AK kadrolar olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da büyük bir aşkla ve 

şevkle ülkemize ve Aziz Milletimize hizmet etme-
ye ilk günkü inanç ve heyecanla çalışmaya, “Bü-
yük ve Güçlü Türkiye” hedefine inanç ve azimle 
yürümeye devam edeceğiz. Partimizin 20. Kuruluş 
yılı vesilesi ile bugüne kadar partimizin değişik 
kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava ar-
kadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden 
dava arkadaşlarıma Rabbimden rahmet diliyorum. 
AK Parti’mizin 20. kuruluş yılını kutluyor, ülkemize 
ve milletimize hayırlar getirmesini Rabbimden ni-
yaz ediyorum” dedi.

Başkan Angı mesajında, “Ülke olarak son 
dönemlerde büyük felaketler yaşıyoruz. Önce 
yangınlarla son olarak da Kastamonu, Sinop ve 
Bartın’da gerçekleşen sel felaketleri hepimizi 
derinden üzdü. Ülkemizin yaşadığı felaketlerde 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı di-
liyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden mu-
hafaza eylesin” ifadelerine de yer verdi. •İHA

AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana 
vatandaşların talep ve beklentilerine her za-
man hızlı çözümler üreterek her seçimden biraz 
daha güçlü çıktığını hatırlatan AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, ziyaretleri hakkında 
yaptığı açıklamada, “Biz bugüne kadar yap-
tığımız ya da projelendirdiğimiz her hizmeti 
vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde 
bulundurarak gerçekleştirdik. Tabi bunu ger-
çekleştirebilmek için her zaman sahada ve 
vatandaşlarımızla iç içe olma mecburiyetimiz 
var. Bizim sık sık yaptığımız bu ziyaretlerin te-
melinde bu anlayış var. Biz güçlü Türkiye he-
define vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola 
yürüyoruz. Bizi biz eden, diğer anlayışlardan 
farklı kılan şeyde budur. İşte bugün Meram’da 
esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerin temelin-
de bu anlayışımız var. Gazze Caddesi üzerin-
de bulunan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla 
hasbihal ettik, sorunları ve talepleri noktasın-
da istişarelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin 
gerek hükümetimizin icraatlarından gerekse 
Meram Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu 
memnuniyet bizleri bir kez daha gururlandırdı. 
Başta pandemi olmak üzere bizim dışımızdaki 
gelişmeler sebebiyle yaşanan sıkıntıları da el 
birliği ile aşacağız. Biz onlar için yine elimiz-
den gelenin fazlasını yapacağız. Bugüne kadar 
desteklerimizle sıkıntı yaşayan esnaflarımızın 

yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz” 
dedi.

“HER GÜZEL HİZMETİN BAŞLANGIÇ 
NOKTASI; İSTİŞAREDİR”
Ziyaretlerinde, esnafların sadece ekonomi-

nin ve ticaretin değil toplumun da en temel di-
reklerinden biri olduğuna vurgu yapan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise bu sebep-
le her yönden çok faydalı olduğunu düşündük-
leri bu tip ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirdikleri-
ni söyledi. Esnaflar ve vatandaşlarla yaptıkları 
istişarelerin hizmet stratejilerini belirlemede 
büyük rol oynadığına da işaret eden Başkan 
Mustafa Kavuş, “Biz hizmet anlayışımız gereği, 
vatandaşlarla görüşmelerimizi belirli bir zaman 
dilimine sığdırmıyoruz. Haftanın yedi günü, 
günün 24 saati vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bu 
ziyaretlerimizle de başta esnaflarımız olmak 
üzere her kesimden vatandaşlarımızla istişa-
relerde bulunma fırsatı yakalıyoruz. Bugüne 
değin bu ziyaretler, hizmet kalitemizin ve va-
tandaş memnuniyetinin artmasına maksimum 
fayda sağladı. Vatandaşlarımız, hem sorunla-
rını kolaylıkla anlatıp aktarabildikleri ve hızlı 
çözümler alabildikleri için bu ziyaretlerimizden 
çok mutlular. Esnaflarımız ve hemşehrilerimiz 
mutluysa biz de her daim mutluyuz. Bu neden-
le ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz aynı hızda 
devam edecektir” diye konuştu. •İHA

Saadet Partisi Karatay Gençlik Kolları Başkan-
lığına Enes Alper, Selçuklu Gençlik Kollarına ise 
Naim Karatepe getirildi.

Saadet Partisi’nde Karatay Gençlik Kolları Baş-
kanlığı görevini yürüten Muhammed Fatih Tokgöz 
görevini Enes Alper'e, Selçuklu Gençlik Kolları 
Başkanlığı görevini yürüten Fatih İnceçayır göre-
vini Naim Karatepe'ye devretti. Saadet Partisi Kon-
ya İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Sami Kollu, 
Enes Alper ve Naim Karatepe'ye ilçe başkanlığı 
görevini tevdi etti. •HABER MERKEZİ
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CHP Konya’dan 
Antalya’ya

yardım

POLİTİKA

CHP Konya İl Başkanlığı, Antalya’daki 
yangınlardan dolayı vatandaşların 
yaralarının sarılması için yardım 

kampanyası düzenledi.

MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı 

Süleyman Savran 
ve yönetim kurulu 

üyeleri Konya 
Şehit Aileleri 

Derneği Başkanı 
Recep Pekdemir’i 

ziyaret ederek, 
her zaman 
yanlarında 
olduklarını 
vurguladı.

MHP Selçuklu’dan Şehit
Aileleri Derneği’ne ziyaret

Milletvekili Karaduman’dan
Yeşilay Konya’ya ziyaret

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran 
ve yönetim kurulu üyeleri Konya Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Recep Pekdemir’i ziyaret ederek, her 
zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

MHP Selçuklu Başkanlığı görevine MHP Genel 
Merkezinin onayı ile atanan Süleyman Savran ve 
yönetim kurulu üyeleri tanışma ziyaretlerini ara-
lıksız sürdürüyor. Başkan Süleyman Savran ve yö-
netim kurulu üyeleri Konya Şehit Aileleri Derneği-

ni ziyaret etti. Ziyarette MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Süleyman Savran; “Canlarını bu vatan için seve 
seven veren şehitlerimizin bizlere mirası olan Şe-
hit ailelerinin her zaman yanında olduk ve olmaya 
da devam edeceğiz.

Tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyo-
ruz. Başkan Recep Pekdemir’in ziyarette gösterdi-
ği ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür edi-
yorum ” dedi.

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep 
Pekdemir ise “ MHP Selçuklu İlçe Başkanımız Sü-
leyman Savran ve yönetim kurulu üyelerinin ziya-
retleri bizleri sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Başka-
nımız Savran’a yeni görevinde başarılar diliyoruz, 
Her zaman yanımızda olduklarından dolayı emi-
niz” dedi. Ziyaret karşılıklı verilen günün anısına 
hediyelerle ve çektirilen fotoğraflar ile son buldu. 
•HABER MERKEZİ

Milletvekili Karaduman’a Saa-
det Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, İl Başkan Yardımcıları Ali 
Genç, Abdullah Altuntaş, Saadet Par-
tisi Konya İl Gençlik Kolları Başkan 
Yardımcısı Ömer Kart eşlik etti. Ger-
çekleştiren ziyarette Saadet Partisi 
heyetine Yeşilay Konya Şube Başka-
nı Dr. Zeliha Üstün Argon tarafından 
Yeşilay Konya Şubesinin çalışmala-
rının yanında YEDAM Konya’nın ça-
lışmaları hakkında bilgi verdi. Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman da Türkiye’nin en önem-

li ve köklü sivil toplum örgütlerinden 
biri olan Yeşilay’a her türlü desteği 
vereceklerini belirterek Yeşilay Konya 
Şube Başkanı Dr. Zeliha Üstün Argon 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalış-
malarında başarılar diledi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Ze-
liha Üstün Argon ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Kiziler ve Ali Bacak 
Saadet Partisi Konya Milletvekili Ab-
dulkadir Karaduman ve beraberin-
deki heyete çalışmalarında başarılar 
diledi. •HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman, kısa süre önce Yeşilay Konya Şube 

Başkanlığına seçilen Dr. Zeliha Üstün Argon ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Yardım kampanyası çerçevesinde daha 
önce gönderilen 1 araçla birlikte, bugün de 2 
araç yardım malzemelerini Antalya Akseki’ye 
teslim edilmek üzerine gönderdi. Düzenledik-
leri yardım kampanyası hakkında bilgi veren ve 
kampanyaya destek veren ilçe başkanlarına ve 
partililere teşekkür eden CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, “Oman yangınlarının yaşandığı 
illerimizdeki vatandaşlarımızın yaralarını sarıl-
ması ve yanlarında olduğumuzu hissetmeleri 
için Konya il Başkanlığı olarak bir yardım kam-

panyası düzenledik. Bir nebze de olsa yaraları-
nın sarılmasına katkıda bulunmaktan mutlu olu-
ruz. Gıda ürünleri, giyim ve battaniyeden oluşan 
yardım malzemesinin ilk aracını Seydişehir ilçe 
başkanlığımızdan gönderdik. Yardım malzeme-
lerini vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde 
temin ettik. Bu günde il başkanlığımız ve Ilgın 
ilçe başkanlığımızla birlikte 2 aracı Akseki ilçe 
başkanlığımıza teslim edilmek üzere gönderdik. 
Endişemiz sosyal devlet anlayışının gereğini ik-
tidarın yeterince yerine getirememesi ve yangın 

bölgelerindeki vatandaşlarımızın yaralarının sa-
rılamamasıdır. Vatandaşlarımızın kaderine terk 
edilmesidir. Bizim beklentimiz vatandaşlarımı-
zın yaralarının sarılması ve kaderlerine terk edil-
memesidir. Bu yangınlarda Kızılay ile THK’nın 
pasifize edilmesiyle bir yanlış daha yapılmıştır. 
Umarız iktidar bir daha böylesine hatalar yap-
maz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarar. Halkı-
mızın doğal afetlerdeki yardımseverliği bütün 
dünyada örnek gösteriliyor” dedi.

•HABER MERKEZİ
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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, pandemi 
öncesinde nadir olarak görülen ancak pandemi 
döneminde sıklığı giderek artan ’Guillain-Barre’ 
sendromunun kas güçsüzlüğüne ve felç duru-
muna sebep olduğunu belirterek, bu sendroma 
yakalanan hastalara acil müdahale gerektiğini 
söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzma-
nı Doç. Dr. Faik İlik, Covid-19 geçiren kişilerde 
nörolojik hasarlar hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Salgın sonrası yapılan çalışmalarda 
hastaların üçte birinden fazlasında nörolojik tu-
tulumun gözlendiğini ifade eden Doç. Dr. Faik 
İlik, bu sayının daha da yüksek olabileceğinin 
düşünüldüğünü söyledi. Covid-19 enfeksiyonu 
ile birlikte ya da sonrasında pek çok nörolojik 
durumun ortaya çıktığını kaydeden Doç. Dr. İlik, 
"Bu durum çeşitli mekanizmalarla açıklanmakta-
dır. Virüs direk olarak sinir hücrelerini etkileye-
bilir. Virüse karşı vücudun bağışık yanıt hücre-
lerinin oluşturduğu aşırı cevap sinir hücrelerine 
hasar verebilir. Parkinson Hastalığı ve Multiple 
Skleroz gibi hastalıklarda hastalığın gidişatına 
olumsuz yönde etki edebilir. Covid-19 enfeksi-
yonunun uzun vadeli olumsuz etkisi deneysel 
ortamlarda henüz kanıtlanmamış olsa da hem 
Covid-19 klinik olayları hem de kronik nörolo-
jik bozuklukların yerleşik dinamikleri hakkında 
mevcut bilgiler, Covid-19 enfeksiyonunun po-

tansiyel bir tetikleyici veya 
nörolojik bozukluklar için risk 
faktörü olabileceğini düşün-
dürmektedir" diye konuştu.

"Guillain-Barre
sendromuna yakalanan 
hastalara acil
müdahale gerekir"
Covid-19 enfeksiyonu ne-

deniyle artmış pıhtılaşma 
eğilimin beyin damar tıka-
nıklarına neden olabileceğini 
anlatan Doç. Dr. Faik İlik, "Bu 
hayatı tehdit eden bir durum 
olup bu hastalar en hızlı şe-
kilde uygun tedaviyi almalı-
lar. Beyin damar tıkanıklığı 
olan hastaları uygun zaman-
da tedavi etmek hastaların 
felç kalmalarını önleyebilir, 
hayat kurtarıcıdır. Kliniği-
mizde Covid-19 enfeksiyonu 
sırasında ve hemen sonrasında beyin damar 
tıkanıklığı olan hastalarımızı tedavi ederek ta-
burcu ettik. Covid-19 enfeksiyonu sonrasında, 
pandemi öncesinde nadir olarak gördüğümüz 
ancak pandemi döneminde sıklığı giderek ar-
tan Guillain-Barre sendromu da önemli bir has-
talıktır. Guillain-Barre Sendromunda sinirlerin 

etrafındaki miyelin kılıf bağışıklık sistemi tara-
fından zarara uğratılır. Bunun sonucunda sinir 
iletiminde aksamalar meydana gelir. Bu da kas 
güçsüzlüğüne ve felç durumuna sebep olur. Bu 
hastalara acil müdahale gerekir. Hızlı bir şekil-
de nöroloji kliniğine yatırılarak uygun tedaviler 
başlanmalıdır" ifadelerini kullandı. •İHA

SAĞLIK

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, hipotiroidi hastalarında 
çok sayıda semptom ve belirtilerin ortaya çıktığını belirterek, 

hipotiroidinin sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, bu 
nedenle sıklıkla gözden kaçtığını söyledi.

Doç. Dr. Akyürek: “Hipotiroidi sinsi,
sessiz ve yavaş gelişen bir hastalıktır”

Doç. Dr. Faik İlik: “Pandemi döneminde
‘Guillain-Barre’ sendromu sıklığı arttı”

Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uz-
manı Doç. Dr. Ömer Akyürek, hipotiroidi hastalığı 
hakkında bilgiler verdi. Hipotiroidinin, tiroit bezi-
nin vücudun ihtiyaç duyduğu miktardan daha az 
miktarda tiroit hormonu üretmesi anlamına geldi-
ğini anlatan Dr. Ömer Akyürek, “Tiroit hormonları 
vücut metabolizmasının çalışma hızını belirleyen 
başlıca hormon olmasından dolayı hipotiroidili 
hastalarda genel olarak metabolizma yavaşlar. Bu 
nedenle hastalarda; halsizlik, yorgunluk, çabuk 

yorulma, soğuğa karşı artan hassasiyet, kabızlık, 
cilt kuruluğu, kilo alımı, el, yüz ve ayaklarda şiş-
me, ses kısıklığı, kas güçsüzlüğü, yüksek koleste-
rol seviyesi, uykusuzluk, denge ve koordinasyon 
sorunları, libido kaybı, kansızlık, kas ağrıları ve 
hassasiyet , adet düzensizliği, saçlarda seyrekleş-
me, ince, kırılgan saç veya tırnaklar, kalp ritminde 
yavaşlama, depresyon, hafızada zayıflık gibi çok 
sayıda semptom ve belirtiler ortaya çıkar. ‘Enerji 
seviyem azaldı, pilim bitti, kilo veremiyorum, dep-
resyondayım, sürekli yorgunum ve sürekli uyumak 
istiyorum, mutsuzum’ diyorsanız; unutmayın, hi-
potiroidi sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hasta-
lıktır. Bu nedenle de sıklıkla gözden kaçar” dedi.

“Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda 
mutlaka tiroit fonksiyonuna bakılmalıdır”
Hipotiroidinin tanısının hekim tarafından tıbbi 

öykünün alınması ve fizik muayenenin yapılmasını 
takiben basit bir kan testi ile koyulabileceğini kay-
deden Dr. Akyürek, “Tiroit bezi hormonlarının ye-
terli salgılanıp salgılanmadığı T3, T4 ve TSH hor-
monu testi ile değerlendirilir. Tiroit bezine karşı 
üretilen AntiTiroglobülin, AntiTPO gibi antikorlar 
ve tiroit ultrasonografisi de yardımcı tanı testleri-
dir. Erişkinlerde hipotiroidinin en sık nedeni Has-
himoto hastalığıdır. Hipotiroidi, kadınlarda ve 60 
yaş üzerinde daha sık görülür. Ailede hipotiroidi 
hikayesi olması durumunda risk artar. Bunun dı-
şında tiroit bezinin büyümesi (guatr), baş ve bo-
yun bölgesine radyasyon alımı, tiroit cerrahisi, tip 

1 diyabet, vitiligo gibi diğer bağışıklık sistemi has-
talıkları (otoimmün hastalıklar) ve tiroit bezinin 
çalışmasını etkileyebilecek bazı ilaçların kullanı-
mı hipotiroidi riskini artırır. Gebelerde ve gebelik 
planlayan kadınlarda mutlaka tiroit fonksiyonuna 
bakılmalıdır. Çünkü hipotiroidi gebelik ihtimalini 
düşürdüğü gibi tiroid hormonları bebeğin hem zi-
hinsel hem de bedensel gelişimi için son derece 
önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Tiroit hormonunun mideden emilimi
için aynı anda yanında başka bir ilaç
kullanılmamalıdır”
Hipotiroidi tedavisinin, eksik olan tiroit hor-

monunun yerine konmasıyla gerçekleştiğini dile 
getiren Akyürek, “Hastaların hemen hemen ta-
mamında yaşam boyu tedavi gereklidir. Günlük 
tiroit hormonu gereksinimi yaş, cinsiyet ve vücut 
ağırlığına göre kişiden kişiye değişiklik gösterir. 
Yaşamın belirli dönemlerinde doz değişikliği gere-
kebilir. Takipte doz ayarlaması TSH kan ölçümle-
rine göre yapılır. Hipotiroidi için kullanılan ilaçlar 
sabah aç karnına ve kahvaltıdan en az yarım saat 
önce alınır. Tiroit hormonunun mideden emilimi 
için aynı anda yanında başka bir ilaç kullanılma-
malıdır. Hipotiroidi hastaları için özel bir diyet 
önerilmez. Ancak ülkemizde halen orta derecede 
iyot eksikliği olduğu için özellikle gebelik planla-
yan, gebe veya emziren kadınlarda günlük 100-
150 mcg iyot takviyesi yapılması gereklidir” diye 
konuştu. •İHA
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Gelecek 30 yılda yeni kanser olgularında yüzde 50 artış olacağının öngö-
rüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Selçuk Cemil Öztürk, “Hastalık yaygınlığı 

artsa da yeni, modern ve kişiye özel tedavilerin uygulanmasıyla pek çok 
kanser türünde sağ kalım oranları da artabilir” dedi.

“Onkolojik tedaviler kişiye
özel tedavilere doğru evriliyor”

Bilinçsiz yapılan dişlerde ağartma
işlemi kalıcı hasarlara neden oluyor

Islak saçla uyumayın

Medicana Çamlıca Hastanesi Medikal Onkolo-
ji Uzmanı, Uzm. Dr. Selçuk Cemil Öztürk, onkolojik 
tedaviler konusunda açıklamalarda bulundu. Uzm. 
Dr. Öztürk, mevcut istatistik verileri ışığında gele-
cek 30 yılda yeni kanser olgularında yüzde 50 artış 
olacağının öngörüldüğünü söyleyerek, "Hastalık 
yaygınlığı artsa da yeni, modern ve kişiye özel te-
davilerin uygulanmasıyla pek çok kanser türünde 
sağ kalım oranları da artabilir" ifadelerini kullandı.

Temel olarak kanser bilimi olan medikal onko-
lojinin, kanser hastalıklarının tanı ve ilaç tedavisi-
nin yanı sıra ömür boyu takibi, destekleyici teda-
vileri ve hatta önlenmesini de kapsadığını belirten 
Uzm. Dr. Öztürk, “Kanser ile ilgili tüm bilgiler, çe-
şitleri, tüm evreleri, teşhis ve tedavileri medikal 
onkolojinin ilgi alanına girer. Tüm bilimsel veriler-
den yola çıkarak, kanserin aşılması noktasında ge-
rekirse kemoterapi ve cerrahi birimler ile işbirliği 
yaparlar” dedi.

Uzm. Dr. Öztürk, kanser tedavisi sürecinde il-
gili cerrahi bölüm, radyoloji, radyasyon onkolojisi, 
patoloji gibi branşlarla da yakın iletişim içinde 
olduklarını belirterek, bu bağlamda hastanın ih-
tiyacına yönelik tedaviler, destek tedaviler, ağrı 
tedavileri ve psikolojik desteğinde planlandığını 
söyledi.

"Onkolojik tedavilerin geleceği"
Her geçen gün kansere yönelik tedavilerle il-

gili umut verici çalışmalar ve araştırmalar yapıldı-
ğını söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, "Bunların oldukça 
sevindirici sonuçlara ulaşanlarının da olduğunu 
söyleyebiliriz" dedi. Uzm. Dr. Öztürk, onkolojik te-
davilerin geleceğine yönelik ise şu bilgileri verdi: 
“İmmunoterapiler (bağışıklık tedavileri) ve hedefli 
ilaçlar giderek artan oranda farklı kanser türlerin-
de kullanılmakta ve gelecek vadetmektedir. Gü-
nümüzde onkolojik tedaviler giderek kişiye özgü 
hale gelmekte, hassaslaşmakta, hastalığın değil 
“hastanın tedavisi” kavramını ön plana çıkarmak-
tadır. Son yıllarda “Precision Medicine” dediğimiz, 
Türkçede “hassas tıp, kişiselleştirilmiş tıp” olarak 
ifade edebileceğimiz; kişinin tümör tipi, tümör 
özellikleri için; tümör dokusu ya da kanda dolaşan 
tümör hücresi bileşenleri değerlendirilerek, ayrın-
tılı genetik analizler yapılmaktadır. Benzer şekilde 
mikroskop altında daha ayrıntılı patolojik analiz-
ler de gelişmektedir. Tüm bu analizler eğer ilişkili 
bir mutasyon dediğimiz genetik kusur tespit edilir 
ise, hedefli ya da akıllı ilaçlar veya immunotera-
pilerin kullanımı için öngörü sağlayabilmektedir. 
Analizlerin sonuçlarına göre ilaç seçimi yapıl-
maktadır. Dolayısı ile klasik kemoterapilerden, 
her hastanın tümör analizlerine göre belirlenen, 
elbette yan etkileri çok daha kabul edilebilir olan 
tedavilere doğru bir geçiş gerçekleşmektedir. Her 
geçen gün, bu yeni, hedefli/akıllı ilaçların, tamam-

lanan çalışma sonuçları açıklanmakta ve kullanım 
alanları genişlemektedir. Bunların sonucu olarak 
sağ kalımlar belirgin iyileşmekte, tedavilerin yan 
etkileri azalmakta, diğer organ ve dokularımızın 
göreceği zararlar da makul ölçüde gerilemektedir. 
Yeni ve hedefli ilaçlar, immunoterapiler konusunda 
artan deneyimlerimiz, ilaçlara olan hakimiyetimizi 
de artırmakta ve aldığımız iyi ve olumlu sonuçlar 
bizleri daha çok cesaretlendirmekte, umudumuzu 
artırmaktadır”. •İHA

Yanlış beslenme ya da doğal sebep-
lerle sararan ve lekelenen dişleri, ağart-
ma yöntemiyle eski beyaz hallerine dön-
dürmek mümkün. Ancak doktor kontrolü 
olmadan yapılan bilinçsiz beyazlatmalar 
dişlerde kalıcı hasarlara neden olabilir.

Kişisel görünümüne özen gösteren-
lerin en çok önem verdiği şeylerden biri 
beyaz ve temiz dişlere sahip olmak. An-
cak zamanla, tükettiğimiz besinler başta 
olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapı-
sal nedenler, dişlerin sararmasına ya da 
lekenmelere yol açabilir. Bu lekelerden ise 
ağartma yöntemiyle kurtulmak mümkün. 
Peki, bu işlem nasıl yapılıyor ve sonrasın-
da bakım yaparken nelere dikkat etmek 
gerekiyor? Yakın Doğu Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nden Doç. 
Dr. Özgür Irmak’tan, diş beyazlatma ve 
bakımı hakkında önemli ipuçları...

Dişler neden renk değiştirir?
Günlük hayatımızda tükettiğimiz, 

çay, kahve, alkol gibi içecekler ve boya-
yıcı yiyeceklerin diş minesine tutunarak 
dişte renklenmeye neden olabileceğini 
söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Özgür Irmak, dişlerdeki renk değişiminin 
en önemli sebeplerinin başında ise tütün 
kullanımının geldiğini söylüyor. Yaş faktö-
rünün de dişlerdeki renk değişimlerinde 
belirleyici faktörlerden olduğunu belirten 
Doç. Dr. Özgür Irmak “Dış mine tabakası 
fırçalama ve diğer faktörler nedeniyle za-
manla aşınır. Aşınma sonucu incelen mi-
nenin altında daha sarımsı renkteki dentin 
tabakası yüzeyden yansır ve sonuçta diş 
daha sarı renkte görünür” diyor.

Bazı lekelenmelerin, diş hekimi tara-
fından yüksek devirli fırça yardımıyla te-
mizlenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Irmak, 
dişin içine işlemiş, antibiyotik kaynaklı 
veya yaşlanmaya bağlı renklenmeler için-

se ağartma tedavisi uygulanması gerekti-
ğini belirtiyor.

Diş ağartma, diş yüzeyinde herhangi 
bir aşındırma yapmadan dişlerin doğal 
rengini açmanın çok etkili bir yoludur. 
Ağartma tedavisi, ağartıcı maddenin diş 
yüzeyinde belli bir süreyle etki etmesi 
sonucu dişin içerisine nüfuz edip, dişteki 
renklenmiş yapıları daha açık bir renge 
dönüştürmesi esasına dayanıyor. Bu işlem 
hekim tarafından klinikte yapılabileceği 
gibi hekim kontrolünde evde de uygulana-
biliyor. Doç. Dr. Özgür Irmak, ileri derece-
deki vakalarda her iki uygulamanın birlik-
te yürütülebileceğini söylüyor. İki ila dört 
hafta içinde tamamlanan tedavi ile sadece 
mevcut doğal dişlerin tonu açılabiliyor. 
Protezler ve dolgular üzerinde ise herhan-
gi bir değişim oluşturmuyor.

Diş ağartması tedavisinin sonucunun 
kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Yakın 
Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Irmak, 
ağartmanın etkilerinin üç yıla kadar süre-
bildiğini söyledi.

Ancak dişlerde renklenmeye neden 
olan beslenme alışkanlıkları devam etti-
rildiği takdirde bu sürenin kısalabileceği-
ne de vurgu yaptı. Bazı bireylerde, tedavi 
sırasında veya sonrasında, dişler soğuğa 
duyarlı hale gelebilir. Özellikle evde uygu-
lanan ağartma tedavisinde diş etlerinde 
hafif tahriş olabilir. Belirtiler genellikle ge-
çicidir ve tedavinin bitiminden birkaç gün 
sonra kendiliğinden kaybolur.  •İHA

Doruk Yıldırım 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Uz-
manı Op. Dr. Mu-
hammet Özlü, baş 
ağrısı ve burun tı-
kanıklığı ile kendi-
ni gösteren sinüzi-
tin kişinin hayatını 
olumsuz yönde et-
kilediğini söyledi. 
Op. Dr. Muham-
met Özlü, sinüzitin 
Türkiye’de her yıl 
15 milyon kişiyi etkilediğini belirtti.

Soğuk algınlığı ve nezlenin hemen ardından akut (kısa 
sürede ilerleyen, had safhadaki) sinüzitin ortaya çıktığını 
söyleyen KBB Uzmanı Muhammet Özlü, burun tıkanıklığı, 
sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, çevresinde ağrı, diş 
ağrısı ile karışabilen yanak ağrısı, yüzde basınç hissi, öne 
eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı ve kötü ağız kokusu be-
lirtilerinin bulunabileceğini ifade etti.

Kronik (müzmin) sinüzitte ise kuru öksürük, hafif ateş 
veya mide rahatsızlığının da görülebileceğini kaydeden 
Özlü, kronik sinüzitte ise koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, 
burun tıkanıklığı, koku alamama ve özellikle geceleri artan 
öksürük belirtileri görüldüğünü söyledi. Sinüziti olan pek 
çok hastanın hayat kalitelerinin bozulduğunu belirten Op. 
Dr. Muhammet Özlü “Sinüzit; burun tıkanıklığı, burun ve ge-
niz akıntısı, baş ağrısı, öksürük, halsizlik ve dikkat kusuruna 
neden oluyor. Bu hastalar ise dikkatlerini toplayamadıkları 
için konsantrasyon sıkıntısı yaşıyorlar” dedi.

Doruk Yıldırım Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Muham-
met Özlü, “Burun içinde kıkırdak, kemik eğrilikleri, burun 
etlerinde büyüme, polip oluşumu ve alerjili rinit bulunduğu 
durumlarda kolayca sinüzit oluşabilir. Bu gibi durumlarda 
ameliyat veya medikal (ilaç) tedavi uygulanmalıdır” dedi.

Op. Dr. Muhammet Özlü açıklamasının sonunda, saçları 
yıkadıktan sonra kurutmadan uyumak veya ıslak saçlarla dı-
şarıya çıkmanın baş ağrısı ve burun tıkanıklığı yapabileceği-
ni belirtirken, nezle, grip ve benzeri üst solunum yolu enfek-
siyonları, reflü, sigara, hava kirliliğinin de alerjik durumların 
da sinüzite sebebiyet verebileceğini dile getirdi. •İHA
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KTO Karatay Üniversitesi
AKİTEK ile ilklere imza atıyor

Boeing 737’nin motor kapağı TUSAŞ’ta üretilecek

Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi’nin başlangıcının talep analizi 
noktasında yoğunlaştığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim 

Nesimioğlu, “Dünya Bankası’nın verilerine göre 1970 yılından bu yana 
dünya nüfusu 2 katına çıkmıştır. Ancak ekilebilir arazilerde artış bu 

oranla paralel olmamakla beraber sadece %25 artış göstermiştir. Yani, 
birim tarım alanıyla daha fazla insanı doyurmak zorunda olduğumuz 

gerçeğiyle yüzleşmekteyiz” dedi.

Türkiye’nin Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİ-
TEK)’ne sahip tek üniversitesi olan Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yoğun AR-GE 
odaklı mühendislik eğitimi ile ilklere imza atmaya 
devam ediyor.

AKİTEK Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Barış 
Samim Nesimioğlu, AKİTEK hakkında açıklama-
larda bulundu. Konya’nın, tarım makineleri alanın-
da Türkiye’de öncü iller arasında olması dolayısıy-
la, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 
akademisyenleri tarafından yapılan talep analizi 
çalışmaları sonuç buldu. Akıllı Teknolojiler Mer-
kezi projesinin başlangıcının talep analizi nokta-
sında yoğunlaştığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Barış 
Samim Nesimioğlu, “Dünya Bankası’nın verilerine 
göre 1970 yılından bu yana dünya nüfusu 2 katına 
çıkmıştır. Ancak ekilebilir arazilerde artış bu oran-
la paralel olmamakla beraber sadece %25 artış 
göstermiştir. Yani, birim tarım alanıyla daha fazla 
insanı doyurmak zorunda olduğumuz gerçeğiyle 
yüzleşmekteyiz.” açıklamalarına yer vererek bu 
konunun çözüm yolları hakkında da bilgilendirme-
ler yaptı.

Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Ne-
simioğlu, konvansiyonel yani klasik tarım anlayışı-
nı terk edip yenilikçi teknolojiler ortaya koymanın 
önemini vurgulayarak; “Günümüzdeki birim tarım 
alanından daha fazla verimlilik alma amacını he-
defleyen tarım platformu, Tarım 4.0 olarak adlan-
dırılıyor. Bunun temelleri 1990’lı yılların sonunda 
uydu pozisyonlama sistemlerinin sivil halka açıl-
masıyla hassas tarım olarak başlamış, bugün ise 
bu durum Tarım 4.0 terimi ile ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla sektördeki trend giderek akıllı tarım 
makinalarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu teknolo-
jiler sayesinde geliştirdiğimiz projenin; birim alan-
dan tarımdaki verimliliği arttırarak ekilebilir alan-
larımızdan daha fazla mahsul elde etme, onları 
daha verimli kullanma, girdi maliyetlerini azaltma 
ve daha sürdürülebilir tarım ortaya koyma konu-
sunda uzun vadede çok yönlü etkileri olacaktır.” 
ifadelerine yer verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 5 MİLYON EURO 
FON DESTEĞİ ALAN PROJE “AKİTEK”
Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin kurulma süre-

cinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Ne-
simioğlu, “Akıllı teknolojilerle donatılmış tarım 
ekipmanları üretimindeki eksilikleri tespit edip, 
bunların hepsine tek tek çözüm önerisi hazırla-
dık. Bu çözüm önerilerimiz ile Konya’yı muazzam 
bir merkez kazandırma projesine dönüştürmeyi 
hedefleyerek Avrupa Birliği’ne ve Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’na sunduk ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı otoritesinde yürütülen Rekabetçi Sektör-

ler Programı altında bu projeye yaklaşık 5 milyon 
Euro tutarında bir fon almaya hak kazandık” şek-
linde konuştu.

AKİTEK’TEN İKİ AYRI YETENEK:
“PROTOTİPLEME VE DOĞRULAMA”
AKİTEK Proje Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Sa-

mim Nesimioğlu, merkezin bilhassa prototipleme 
ölçüm ve test anlamında yeteneğinin çok yüksek 
seviyede olduğunu vurgulayarak; “Merkezimizde 
prototipleme yeteneğimizi, mekanik ve elektronik 
prototipleme olarak 2 alt kategoriye ayırabiliriz. 
Mekanik prototipleme yeteneklerimiz çerçevesin-
de, gerçeği ile birebir mekanik özellikleri sergile-
yebilen fakat çok farklı malzemelerden oluşan hem 
plastik hem metal baskı üretebileceğimiz teknolo-
jik 3 boyutlu yazıcılarımız mevcuttur. Elektronik 
prototipleme alanında ise fikirden prototiplemeye 
uzanan elektronik baskı devre gerçekleştirebilece-
ğimiz tüm cihazlarımız bulunmaktadır” dedi.

Hassas ölçüm cihazlarının önemine de deği-
nen Dr. Öğr. Üyesi Nesimioğlu, “Test, ölçüm ve 
doğrulama kısmında ise daha ziyade elektronik 
yeteneklerimiz ön plana çıkıyor. Burada, hassas 
ölçüm cihazlarımız, 50 GHz frekansına çıkabilen 
sinyal spektrum analizörümüz ve vektör network 
analizörümüz bulunmaktadır. Aynı zamanda da 
elektronik bazlı ekipmanların elektro-manyetik 
testlerini yapabileceğimiz bir yankısız odamız var-
dır” sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE TEK "AKİTEK"
Dr. Öğr. Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, “Türki-

ye’de, saydığımız yetenekleri teker teker icra eden 
az sayıda kıymetli merkez bulunmasına rağmen, 
bir AR-GE projesinde ihtiyaçlar dahilinde bütün-
cül olarak tüm bu prototipleme, test ve doğrulama 
hizmetlerini bir arada sunan başka merkez yok. 
Dolayısıyla KTO Karatay Üniversitesi olarak Akıllı 
Teknolojiler Merkezi’nde öncelikle Konya Bölgesi-
ne daha sonra ise tüm Türkiye’ye birden çok bile-
şenin bir arada bulunduğu etkileşimli bir merkez 
vadediyoruz.

Amacımız, ulusal çapta bilinen ve Türkiye’de 
belli birtakım işler başararak mantalitesini oturt-
muş, AR-GE denince akla gelen merkezlerden biri-
si olmak. Daha uzun vadede ise odağı çerçevesin-
de uluslararası projeler yürüterek Türkiye dışında 
da akla gelen öncü bir merkez olmayı hedefliyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

AKİTEK’İN KAPISI TÜM ÜRETİM
ENDÜSTRİSİNE AÇIK
Akıllı Teknolojiler Merkezi’nin finansal sürdü-

rülebilirliğini sağlayarak büyümeyi gaye edindi-
ğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Nesimioğlu, “Yapacak 
çok şeyimiz var. İlki belli başarılar elde edip sür-

dürülebilirliğimiz sağlamak. Sonrasında ise yete-
neklerimizi arttırmak büyük önem taşıyor. Talebe 
bağlı olarak ya cihazlarımızın sayısını arttıracağız 
ya da bu taleplere istinaden ekipman parkımızı 
sürekli geliştirme gayreti içerisinde olacağız. Akıl-
lı Teknolojiler Merkezi’nin temel noktası tarım ma-
kinaları gibi gözükse de kapımız tüm üretim en-
düstrisine açık. Biz tarım makinaları alanında bir 
AR-GE merkezinden fazlası olacağız. Tarım ma-
kinalarını dönüştürmek, tarım 4.0 ile alakalı ekip-
man üretmek konusunda farklı bir çağ açmak için 
bu merkezi kurduk. Fakat diğer üretim kollarında 
faaliyet gösteren üreticilerimizin de AR-GE proje-
lerinde onların çözüm ortağı ve hizmet sağlayıcısı 
olacağız. Başka bir ihtiyaçları olduğunda sonuna 
kadar yanlarında olmak için azami gayret sarf ede-
ceğiz” diyerek bütün sektöre güvence verdi.

“AR-GE DENEYİMİ İLE MEZUN OLMUŞ
ÖĞRENCİLER YETİŞTİRECEĞİZ”
Oluşturulacak istihdam ve mevcut üreticileri 

daha bilgili hale getirme konusunda da faaliyet 
göstereceklerini söyleyen Nesimioğlu, “Projemiz 
kapsamında hali hazırda sanayide çalışan beyaz 
ve mavi yakalı personelin akıllı teknolojiler hu-
susunda daha bilgili hale gelmesi, önceliklerimiz 
arasında yer almaktadır. Mevcutta tarım makina-
ları üreticilerimizde çalışan mühendislerimize çok 
sayıda eğitim vermek çözüm kurgularımız arasın-
dadır. Diğer yandan KTO Karatay Üniversitesi’n-
de AR-GE proje kültürünü bilen, akıllı tarım ma-
kinaları sektöründe çalışıp direkt çıktı verebilecek 
yetenekli öğrenciler yetiştirerek fark yaratacağız. 
Bilhassa lisansüstü eğitim alan öğrencilerimizin 
tezlerini burada kurgulayacağımız projelere müm-
kün mertebe entegre etmeyi planlıyoruz. Lisans 
son sınıf öğrencilerimizi de bu merkezle özdeşleş-
miş projelerde çalıştırarak, sektöre hedef odaklı 
ve akıllı tarım makinalarının geliştirildiği AR-GE 
projelerinde deneyimi olan insan kaynağı yetiştir-
meye gayret edeceğiz. Nitelikli personel istihda-
mından tutun birlikte yapacağımız pilot projeler 
ile Konya’nın dünyadaki trendlere uygun akıllı tek-
nolojilerle donatılmış tarım makinaları üretebilme 
yeteneğini artırmaya katkıda bulunacağız” ifade-
lerinde bulundu. •İHA

Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ), Boeing’in tek koridorlu uçak ailesi Boe-
ing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için 
sözleşme imzaladı. TUSAŞ’ın bu sözleşme ile 2025 
yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları 
için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşıla-
ması öngörülüyor.

Boeing ile TUSAŞ arasında imzalanan bu söz-
leşme, TUSAŞ’ın Boeing Ticari Uçaklar portföyünü 
de genişletiyor. İki şirketin yakın sanayi işbirliği, 
737 programının performansını ve finansman gü-
cünü artırırken, Boeing ve Türk havacılık sanayii 
arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiyi daha da 
ileriye taşıyor.

“Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz”
Motor kapaklarının uçaklardaki işlevi, hava gi-

rişi ve ters itme sistemi arasında motor fan kasası 
üzerinde aerodinamik bir yüzey oluşturarak mo-
tora monte komponent ve donanımları korumak-
tır. Her bir motorun çevresinde, motor fan kasası 
üzerindeki motor parça ve donanımlarının servis 
ve bakımını sağlamak üzere açılabilen iki motor 

kapağı bulunmaktadır. Anlaşma ile ilgili görüşle-
rini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil, “Şirketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava 
yapısalları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler 
arasında yer almaya devam ediyor. Bir yandan 
ülkemizin havacılık alanında beka projelerini üre-
tirken, diğer taraftan dünyanın önde gelen hava 
platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik 
üretimler gerçekleştiriyoruz. Anlaşma kapsamın-
da Boeing için üretimini gerçekleştireceğimiz 
motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir 
yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz. Bu iş 
birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı 
ve Boeing yetkilerini tebrik ediyorum” açıklama-
sında bulundu. •İHA
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Başkan Altay Bilim 
Merkezinde yaz kampına 

katılan öğrencilerle buluştu

Meram’da çocuklar eğlenerek öğreniyor

Meram İlçe Belediyesi tarafından 
çocuklar için yaşlarına uygun 

şekilde hazırlanan namaz ve dua 
kitapları ilçe genelindeki yaz 

Kur’an kurslarında öğrenim gören 
miniklere hediye ediliyor.

Başkanlardan miniklere
namaz ve dua kitabı hediyesi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tara-
fından çocuklar için yaşlarına uygun şekilde hazır-
lanan namaz ve dua kitapları ilçe genelindeki Yaz 
Kur’an Kurslarında öğrenim gören miniklere hedi-
ye ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular 
ve İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Yaz Kur’an Kur-

su’nda öğrenim gören çocuklarla buluştu. Havzan 
Mahallesi’ndeki Karaciğan Camii’nde miniklerle 
bir araya gelen heyet, burada çocuklarla sohbet 
ederek, eğitim sürecine dair eğitimcilerden bilgi 
aldı.

Heyetin ziyareti esnasında, Meram Belediye-
si tarafından çocuklar için yaşlarına uygun şekil-
de hazırlanan namaz ve dua kitapları Yaz Kur’an 
Kursu öğrencilerine hediye edildi. Çocuklara, na-

mazın öneminin ve nasıl kılınacağının aktarıldığı, 
içerisinde duaların yer aldığı kitaplar minikler ta-
rafından büyük ilgi gördü.

MERAM’DAKİ TÜM YAZ KUR’AN
KURSLARINDA HEDİYE EDİLECEK
Çocukların dini vecibelerini küçük yaşta öğre-

nebilmesi için kitaplar hazırlandığını belirten Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Yaz Kur’an 
Kurslarımızda öğrenim gören yavrularımız, tatille-
rini değerlendirerek burada Kur’an-ı Kerim, ahlak 
bilgisi, siyer dersleri gibi önemli bir eğitim alıyor-
lar. Biz de bu eğitimlere katkı olarak çocuklarımı-
za yönelik bazı yayınlar hazırladık. Bu kitaplarda 
namazın önemi, kılınış şekli ve dualar yer alıyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti İlçe 
Başkanımız ve İlçe Müftümüz ile birlikte bugün 
Karaciğan Camimizdeki çocuklarımıza bu kitap-
lardan hediye ettik. Zengin içeriğe sahip bu yayın-
larımızı, ilçemizdeki tüm Yaz Kur’an Kurslarında 
eğitim gören çocuklarımıza ulaştıracağız inşallah” 
dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay ise çocukların dini bilgilere ulaşması için bu 
tür çalışmaların önemli olduğuna dikkat çekerek 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşek-
kür etti. •İHA

Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
Konya Bilim Merke-
zi’nde TÜBİTAK 4004 
Doğa Eğitimi ve Bi-
lim Okulları Programı 
kapsamında ikincisi 
düzenlenen “Doğanın 
Keşfi Yaz Okulu Proje-
si”nde minik öğrenci-
lerle bir araya geldi.

Konya Bilim Mer-
kezi’nde ikincisi ger-
çekleştirilen “Doğa-
nın Keşfi Yaz Okulu Projesi”ne 
katılan 5. ve 6. sınıf öğrenciler 
bilimle iç içe bir yaz tatili geçi-
riyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
şehre kazandırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim mer-
kezi olan Konya Bilim Merkezi’n-
deki projede yer alan öğrenciler-
le bir araya geldi. Konya Bilim 
Merkezi’nin 7’den 70’e herkese 
bilimi sevdirmek amacıyla faali-
yetlerini aksatmadan sürdürdü-
ğünü ifade eden Başkan Altay, 
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve 
Bilim Okulları kapsamında ger-
çekleştirilen projede akademik 
başarısı yüksek 80 öğrenciye ile 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
(RAM) işbirliğiyle görme yetisi 
kısıtlı ve öğrenme güçlüğü çe-
ken 20 öğrencinin yer aldığını 
dile getirdi. Projede öğrencilerin 

bilimsel bilgiye karşı merak duy-
gularının artmasını, uygulamalı 
eğitimlerle araştırma ve sorgu-
lama yeteneklerinin geliştiril-
mesini amaçladıklarını kayde-
den Başkan Altay, “Ayrıca Fen, 
Teknoloji, Mühendislik, Sanat 
ve Matematiği bir arada barın-
dıran disiplinler arası bir eğitim 
programına tabi tutulan öğren-
cilerimiz bilimin farklı dallarıyla 
tanışma imkanı da buluyor” diye 
konuştu. Proje ile öğrencilerin 
doğaya ve çevreye karşı daha du-
yarlı bireyler olmalarına da katkı 
sağlandığını aktaran Başkan Al-
tay, bu tür projelerin öğrenciler 
üzerindeki etkisini gördükçe çok 
mutlu olduklarını dile getirdi. Yaz 
okuluna katılan öğrenciler ise, 
düzenlenen etkinliklerde bilime 
dair hem yeni şeyler öğrendikle-
rini hem de eğlendiklerini ifade 
etti. •İHA

Konya’nın merkez Meram İlçe Be-
lediyesi Yaz Spor okulu öğrencileri, 
Genç KOMEK tarafından Dutlu Me-
ram Millet Bahçesi’nde düzenlenen 
etkinliğe katıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Dutlu Meram Millet Bahçesi’n-
de Genç KOMEK ve Meram Belediyesi 
Yaz Okulları’nda eğitim gören çocuk-
larla bir araya geldi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesinin organizasyonunda 
düzenlenen yaz okulu kapsamında 
öğrenciler, düzenlenen etkinlikle gü-
zel vakit geçirdi.

Başkan Kavuş, burada çocuklar-
la yaptığı sohbette, “Sizlerle birlikte 
vakit geçirmekten büyük mutluluk 
duydum. Yaz dönemini en iyi şekilde 
değerlendiriyorsunuz. Hem eğleniyor 
hem de öğreniyorsunuz. Sizler eğitim-
lerinize güzel bir şekilde devam ettik-
çe biz de sizler için yeni oyun alanları 
oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Belediyeler olarak üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine
getirmeyi amaçlıyoruz”
Merkez ilçe belediyeleri olarak 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile be-
raber hareket ederek eğitime büyük 
katkı sağlandığını belirten Başkan 
Kavuş, “Çocuklarımız bu ülkenin ge-
leceği. Geleceğimize sahip çıkmak 
için belediyeler olarak üzerimize dü-
şen sorumluluğu yerine getirmeyi 
amaçlıyoruz.

Yaz dönemlerinde çocuklarımızın 
vakitlerini boşa harcamamaları adına 
açtığımız yaz okullarında eğitici ders-
ler veriliyor. Bir yandan da düzenle-
nen etkinliklerle çocuklarımızın güzel 
vakit geçirmelerine ek olarak doğa ve 
çevre bilinci aşılanıyor. Çocuklarımı-
zın geleceğine yapılan tüm yatırımları 
önemsiyoruz. Bu tür projelere deste-
ğimiz her zaman devam edecek” şek-
linde konuştu. •İHA
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Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin 
birlikte organize ettiği Mevlana Şiir Şöleni bu yıl da Türkiye’nin farklı 

şehirlerinden şairleri ve sanatseverleri bir araya getirecek.

11. Mevlana Şiir Şöleni sanatseverleri
Karatay’da buluşturacak

Uzun Ömrün Kısa Hikayesi Kısa
Film Yarışması sonuçlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nin 
birlikte organize ettiği Mevlana Şiir Şöleni bu yıl 
da Türkiye’nin farklı şehirlerinden şairleri ve sa-
natseverleri bir araya getirecek.

Modern Türk edebiyatının günümüz şair ve 
yazarları 11. Mevlana Şiir Şöleni ve Şiir Atölyele-
ri programlarıyla Karatay’da buluşacak. Karatay 
Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi’nin organize ettiği 11. Mevlana Şiir Şöleni 14 
Ağustos Cumartesi günü Mevlana Gül Bahçesi’n-
de gerçekleştirilecek. Konya’nın kültür ve sanat 
dünyasını bir araya getirecek etkinlikte, birbirin-
den değerli şair ve yazarlar sanatseverlerle sohbet 
ederek en güzel şiirlerini seslendirecek. Şiir Atöl-
yeleri ile başlayacak gündüz programları 3 oturum 
şeklinde gerçekleştirilecek. Atölye programında 
şiir her yönüyle ele alınacak. Mevlana Kültür Mer-
kezi Kılıçarslan Salon’unda gerçekleştirilecek olan 
Şiir Atölyeleri gündüz programlarının ilk oturumu 
saat 10.00’da başlayacak ve ilk oturumda şiirin im-
gesel evrimi işlenecek. 14.00’da başlayacak ikinci 
oturumda ise internet karşısında edebiyat dergile-
rinin durumu, şiirin dijitalleşme ile gelişimi konu-
şulacak. Gündüz oturumlarının son programı saat 
16:00’da başlayacak ve şiirin yeniliklerle uyumu 
konuşulacak. Akşam saat 20.00’da Mevlana Gül 
Bahçesi açık sema alanında başlayacak Şiir Şöleni 
ile de sanatseverlere şiir ziyafeti sunulacak.

"ŞİİR ŞÖLENİ MODERN
EDEBİYATA KATKI SUNUYOR"
Mevlana Şiir Şöleninin Konya açısından öne-

minin büyük olduğunu vurgulayan Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, bu sene Mevlana Şiir 
Şöleni programının daha kapsamlı olacağını ve 
modern şiire ve edebiyata katkı sağlayacağını 
ifade etti. Başkan Kılca, “11. Mevlana Şiir Şöleni-
miz Türkiye’nin dört bir yanından gelen şair ve 
yazarı Karatay’da buluşturacak. Bu buluşmanın 
en önemsediğimiz yanı, konuk şairlerimizin Kon-
yalılarla bir araya gelerek, zihinlerinde dizelerin-
den izler bırakacak olmasıdır. Karatay Belediyesi 
olarak katkı sağladığımız Şiir Şöleni programı bu 
sene daha da olgunlaştı. Bizlerde Hazreti Mevla-
na, Yunus Emre, Hacı Bektaş ve daha birçok önem-
li isimlerin önderliğinde inşa edilen gönül mede-
niyetinin günümüzdeki temsilcileriyle bir araya 
gelmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

"ŞİİR ŞÖLENLERİ SANATA VERDİĞİMİZ
ÖNEMİ TAÇLANDIRIYOR"
Karatay Belediyesinin sanata, sanatçıya ve 

sanat üretimine verdiği destekle Türkiye’de örnek 
gösterildiğini belirten Hasan Kılca; 11. Mevlana 
Şiir Şöleni ile Karatay’ın şiire ve sanatçıya verdiği 
önemi taçlandırdığını ifade etti. 11. Mevlana Şiir 
Şöleni’nin geçmiş yıllardakinden daha kapsamlı 
olacağını ifade eden Kılca, “2019 yılında mükem-
mel bir programla hemşehrilerimizle bir arada 

olduk. 2020 yılında ise maalesef pandemi nede-
niyle hemşehrilerimizle göz göze olamadık ama 
gönül gönüle uzanan bir köprü olduk ve şiiri dijital 
platformlar üzerinden evlerine getirdik. Bu yıl ise 
her kesimden, her yaştan sanatseverin katılacağı 
programımız Şiir Atölyeleri ile başlayacak. Prog-
ram kapsamında konuk şairlerimiz önce Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Şiir Atölye-
si programıyla şiir dünyasına yolculuk yapacak ve 
şiirin günümüzdeki önemini konuşacaklar. Akşam 
ise Mevlana Gül Bahçesi’nde hemşehrilerimize eş-
siz bir şiir ziyafeti sunacak. Ben de bu vesileyle 
edebiyatımızın zenginliğini ve ihtişamını hep be-
raber yaşamak için tüm hemşehrilerimizi progra-
mımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu 
da, bu sene Şiir Şöleni programının daha kapsamlı 
olacağını aktararak kültürel etkinliklerle sanata ve 
sanatçıya olan desteklerinin her zaman süreceğini 
kaydetti. •İHA

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ta-
rafından düzenlenen ‘Uzun Ömrün Kısa Hikaye-
si’ isimli kısa film yarışması sonuçlandı.

Pandemi döneminde düzenlediği yarışma-
larla maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat 
çeken Selçuklu Belediyesi’nin ‘Uzun Ömrün Kısa 
Hikayesi’ isimli kısa film yarışması sonuçlandı. 
Pandemiyi anlatan kısa film yarışmasında 45 kısa 
film arasından seçilen üç filmin yönetmenine he-
diyeleri verildi. Turgay Tanülkü, Hakan Bilgin ve 
Özhan Eren’den oluşan jüri heyeti 45 film arasın-
dan birinciliğe Mutlu Taşpınar’ın Av isimli kısa 
filmini layık gördü. Yarışmada ikinci Karantina 
Adası isimli eseriyle İzzet Arslan, üçüncü ise He-
diye isimli eseriyle Nevra Ayan oldu. Yarışmada 
ilk ona giren eserlere de mansiyon ödülü verildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, yarışmada birinci olan Mutlu Taşpınar ve 
Nevra Ayan ile telekonferans yöntemiyle görüş-
tü. Hazırladıkları film için yarışmacıları tebrik 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Pandemi süreci tabi 
herkesi etkiledi. Bütün dünyada insanlar etki-
lendi. Bu süre zarfında okullar, işyerleri kapandı, 
herkes bir süre evde kaldı. Toplumda insanların 
hem sosyal hayatında hem toplumsal yaşantı-
sında hem de psikolojik durumlarda farklı etkiler 
meydana getirdi. Pandeminin insanlar üzerinde-
ki etkileri belki bundan sonra üzerine çok şeyler 
yazılacak, konuşulacak bir konu olacak. Biz de 
süreç içerisinde mutlaka söylenecek bir şey-
ler vardır diyerek böyle bir yarışma düzenledik. 
Gönül arzu eder ki bütün katılımcıları Konya’da 
misafir edelim ve burada program yapalım ama 
malum süreçten ötürü bunu yapamıyoruz. Son-
raki süreçte yine yarışmacılarımızı Konya’da mi-
safir etmek isteriz. Konya’da Mevlana Müzesini 
ziyaret etmenizi isterim. İkinci olarak Konya’nın 
yeni bir markası Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
miz var. Orası da artık Konya’ya gelenlerin en 
çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi. Kesinlik-
le Tropikal Kelebek Bahçesini gezmenizi tavsiye 
ederim. Tabi bunun yanında beş bin yıllık tarihi 
ile Sille Mahallemiz var.

Burada çok eski yıllara ait eserler var. Konya’yı 
ziyaret etmeniz için birçok sebep var. Sizleri mut-
laka Konya’da görmek misafir etmek isteriz” dedi.

“KÜLTÜR VE SANATIN GELİŞMESİ İÇİN 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Pandemi döneminde Kültür ve Sanat faaliyet-

lerine ağırlık verildiğini ifade eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Biz Selçuklu 
Belediyesi olarak Kültür ve sanatın gelişmesinde 
ve toplumda yer bulması için çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz. İnşallah Konya’ya geldiğiniz zaman 
bu faaliyetleri sizlere gösterme imkanı buluruz. 
Bu yarışmaya katıldığınız için teşekkür ediyo-
rum. Filmlerin yapılmasında emekleri olan hem 
oyuncular hem de teknik ekibe selamlarımı ilet-
menizi istiyorum. Çok değerli bir jüri heyetimiz 
vardı. Onların değerlendirmesi sonrasında bu 
ödülü almaya hak kazandınız. Başka programla-
rımızda da yine sizleri görmek isteriz. Yüz yüze 
görüşmeyi de ümit ediyorum. Böyle güzel eserle-
ri ortaya koydukları için tüm katılımcılara tekrar 
teşekkür ediyorum. Yine yarışmada ikinci olan 
İzzet Arslan’ı da aramızda görmek isterdik ancak 
Sinop’ta yaşanan sel felaketinden dolayı katıla-
madı. Kendisinin nezdinde tüm Sinop’a geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle ödül töreni yapılmayan 
yarışmanın sonucunda ödül almaya hak kazanan 
yarışmacıların ödülleri kargo yoluyla adreslerine 
teslim edildi. •İHA

Bilgehaneler
LGS’de başarı

geleneğini sürdürdü
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 

hizmet veren Bilgehanelerde LGS’ye hazırlık 
programına katılan öğrenciler, bu yıl da başarı 
geleneğini sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci-
lere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler; 
4 ve 9. Sınıf arasındaki öğrenciler ile LGS öğ-
rencilerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim 
modeli ile eğitimlerine devam ediyor. LGS’ye 
Bilgehane ile hazırlanan öğrenciler bu sene 
de hedeflerine ulaştı. Hedefledikleri liselere 
yerleşmenin sevincini yaşayan öğrenciler ara-
sında, Bilgehanelerin katkısıyla 4 Fen Lisesi, 2 
Sosyal Bilimler Lisesi, 8 Anadolu Lisesi, 13 de 
Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanan oldu. LGS 
hazırlık maratonunun her anında öğrencilerin 
yanında olan Bilgehaneler, onların ihtiyaç ve 
beklentileri doğrultusunda hedefledikleri lise-
lere yerleşmeleri için tercih danışmanlığı ya-
parak öğrencilerin hayallerine bir adım daha 
yaklaşmalarına katkı sağladı. Bilgehaneler, 
öğrencileri LGS erken hazırlık programıyla önü-
müzdeki yıl yapılacak olan sınava da hazırla-
maya devam ediyor. •İHA
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İlhan Palut: “Ligin ilk maçları hem 
heyecanlıdır hem de çok zordur”

Mahmood Coffee İttifak Holding 
Konyaspor’un forma sponsoru oldu

Konyaspor ile Sivasspor, 
bugün Süper Ligde 26. kez 
karşı karşıya gelecek. İki 

ekip arasında geride kalan 
25 lig maçından 7’sini 

Konyaspor, 9’nu Sivasspor 
kazandı, 8 karşılaşma ise 
beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Ligin ilk maçları hem heyecan 
vericidir hem de zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan sonra lig haftasına 

girmiş oluyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Sivasspor maçının bizim için 
hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye ve yurtdışında birçok ülkede faaliyet 
gösteren Mahmood Coffee, İttifak Holding 
Konyaspor’un forma sırt sponsoru oldu.

Konyaspor ile Sivasspor
Süper Lig’de 26. randevuda

Temsilcimiz Konyaspor ile Sivasspor, bu-
gün  Süper Ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. 
İki ekip arasında geride kalan 25 lig maçından 
7’sini Konyaspor, 9’unu Sivasspor kazandı, 8 kar-
şılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette-
ki 7 maçtan galip ayrılan Konyaspor, toplamda 
rakip fileleri 27 kez havalandırdı, Sivasspor  ise 
28 gol attı. Geçen sezonki maçlarda Konyaspor 
evinde 1-0, deplasmanda ise 3-1’lik skorlarla 
mağlup olmuştu.

 SİVASSPOR’A KARŞI EN FARKLI SKOR
Konyaspor rakibi karşısında en farklı skorlu 

galibiyetini 5-0’lık sonuçla almıştı.
2017-2018 sezonunun 28.haftasında Sergen 

Yalçın yönetimindeki temsilcimiz, gol perdesini 

16. dakikada Skubic ile açmıştı. 59. dakikada 
Mehdi Bouarabia’nın golüyle farkı 2’ye çıkaran 
yeşil beyazlılar, 69 ve 75’te Samuel Eto ile skoru 
4-0’a getirmişti. Oyuna 76. dakikada dahil olan 
Volkan Şen ise 87’de son golü atmış ve durumu 
5-0’a getirmişti. Bu karşılaşmayı yine Fırat Aydı-
nus yönetmişti.

KONYASPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Konyaspor, rakibi Sivasspor’u Süper Lig’de 

son 6 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında lig-
deki son galibiyetini 8 Nisan 2018 tarihinde 
Konya’da 5-0’lık sonuçla alan yeşil-beyazlı ekip, 
daha sonraki 6 maçtan 3’ünü kaybederken, 
3’ünde berabere kaldı. •Mehmet Ali SOYCAN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sü-
per Lig’in 1. haftasında DG Sivasspor’a konuk 
olacakları karşılaşmayı değerlendirdi. Takımın 
Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenman önce-
si konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, ligin ilk 
maçlarının zorluğuna dikkat çekerek, "İnşallah 
tüm takımlar için ve Konyaspor için güzel bir 
sezon olur. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız 
bir yıl geçiririz. İlk maç Sivasspor ile karşılaşa-
cağız. Ligin ilk maçları hem heyecan vericidir 
hem de zordur. Biz de uzunca bir hazırlıktan 
sonra lig haftasına girmiş oluyoruz. Hazırlık-
larımız devam ediyor. Sivasspor maçının bizim 
için hem keyifli hem de zor olacağını düşünüyo-
rum. Çünkü Sivasspor’un oturmuş kadrosuyla 
iki sezondur ligde yaptıkları belli. Şu an Avrupa 
kupası oynuyorlar. Ritimleri de 4 resmi maçla 
birlikte artmış bir takım" şeklinde konuştu.

İlhan Palut, Sivas’ta iyi bir mücadele orta-
ya koymak istediklerini söyleyerek, "Bizim de 
oynamak istediğimiz bir oyun var. Sivas’ta da 
bunu oynamaya çalışacağız. En başta çok iyi 
mücadele etmemiz gerekir. Güzel mücadele ve 
istediğimiz oyun ile oradan ayrılmayı hedefli-
yoruz" diye konuştu.

"SEYİRCİLİ MAÇ OYNAMAYI
ÇOK ÖZLEDİK"
Seyircili maç oynamayı çok özlediklerini ifa-

de eden Palut, "Atağa çıkarken taraftarın hare-
ketlenmesini gerçekten özledik. Biz Konyaspor 
olarak deplasmanda başlayacağız ve bir hafta 
sonra taraftarımızla buluşacağız. Bence futbo-
lun doğasında olan bir durum geç de olsa ger-
çekleşmiş olacak. İnşallah bu pandemi nokta-
sında tekrar geri bir gidiş olmaz ve bugün için 
yüzde 50 olan seyirci sayısı ilerleyen günlerde 
yüzde yüz kapasiteye çıkar. Bu sayede ligimiz-
de daha keyifli maçlar oynanır" şeklinde konuş-
tu.

Konyaspor’a geldiği günden bu yana henüz 
taraftar ile bir maça çıkma şansı olmadığına 
dikkat çeken İlhan Palut, "İlk maçımızdan gü-
zel bir sonuçla dönerek ilk iç saha maçımız olan 
Başakşehir maçımızda da taraftarımızla bulu-
şuruz. Onların desteğini her zaman bekliyoruz. 
Takıma güvenmelerini istiyoruz. Biz de inşallah 
sahada göstereceğimiz mücadele ve alacağı-
mız güzel sonuçlar ile onları mutlu ederiz" ifa-
delerine yer verdi. •İHA

Konya’da gerçekleştiren imza töreninde İttifak 
Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen katı-
lırken Mahmood Coffee ‘den ise İzzettin Özel katıl-
dı. Anlaşmanın 2021- 2022 sezonunu kapsayaca-
ğını söyleyen İzzettin Özel her iki taraf için önemli 
bir iş birliği olduğunu belirterek, “Mahmood Cof-
fee olarak yıllardır Türkiye ve yurtdışında futbol 
endüstrisine destek veriyoruz. Geçtiğimiz yılda 
İttifak Holding Konyaspor ile forma sırt sponsor-
luğu anlaşması yapmıştık. Bu yıl da sözleşmemizi 
uzatarak karşılıklı iş birliğimizi devam ettirme ka-
rarı aldık. Hem markamız hem de Konyaspor ola-
rak faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi. •İHA


