
Jeep ve Alfa Romeo beğenildi SOBE heyetinden Arslan’a ziyaret
Koyuncu Otomotiv, 
bünyesinde hizmet veren 
Jeep ve Alfa Romeo bayiliği 
hafta sonunda yoğunluk 
yaşandı. Jeep ve Alfa Romeo 
FreedomDays&RedDays 
kapsamında  test sürüşlerine 
Konyalılar yoğun ilgi 
gösterdi. Her iki marka 
da Konyalıların büyük 
beğenisini kazandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

SOBE Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Ak, SOBE 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Biberci ve Basın 
ve Tanıtım Sorumlusu 
Büşra Arslan ile birlikte 
Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaret ederek SOBE 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ilgın yeni projelerle
daha çok gelişecek

Cumhur İttifakı AK Parti Ilgın Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş, 
seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tarım, sağlık, kültür-sanat, 

sosyal hayat, sanayi, meydan düzenlemeleri gibi birçok projelerle 
Ilgınlılardan destek isteyen Ertaş, Ilgın’ın hayata geçirecekleri 

projelerle gelişeceğini vurguladı. n SAYFA 11’DE

Yaptığımız yatırımlar
gönülleri fethediyor

Yerel seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti Seydişehir İlçe 
Teşkilatı, ittifak halinde olunan MHP teşkilatıyla uyumlu bir 

şekilde çalışıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ya-
pılan yatırımların halk nezdinde karşılık bulduğunu ve gönüllerin 

fethedilmiş olduğunu gördüklerini söylüyor.  n SAYFA 12’DE

06 Seri katilin yargı
süreci başladı 07 Ekmek tekneleri 

için seferber oldular 10 KTO Karatay 
TYT ile test etti

‘BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ,
İLERİYE TAŞIYACAĞIZ’

LİSANSLI DEPOCULUK
ÇİFTÇİYE KAZANDIRDI

Başkan Uğur İbrahim Altay:

KTB Başkanı Hüseyin Çevik:

Konya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından 
Halil Ürün ile birlikte Doğanlar Mahallesi’ni ziyaret 
eden Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, hep birlikte Kon-
ya için çalışacaklarını ve Konya’yı ileriye taşıyacak-
larını söyledi.

Lisanslı depoculuğun çiftçinin ürettiği ürüne değer 
kattığına işaret eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
bu depolarda çiftçinin alın terine sahip çıkıldığını 
söyledi. Çevik, yakın zamanda bitecek yatırımla 
Konya’nın 1.9 milyon ton lisanslı depo kapasitesine 
ulaşacağını ifade etti.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Yabancı ziyaretçi
sayısı sevindirdi

Hepimiz birer 
engelli adayıyız

Tarım Fuarı’ndan önce dünya 
genelinde tanıtım çalışması 
yürüttüklerini belirten Tarım 
Alet ve Makinaları İmalatçıları 
Birliği (TARMAKBİR) Başkanı 
Şenol Önal, fuarda bu çalışma-
nın meyvelerini topladıklarını, 
özellikle yabancı ziyaretçi 
sayısındaki artışın sevindirici 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Downsendromlu-
larlabirarayageldi. Özgüven, 
“Hepimiz birer engelli adayıyız, 
bu anlamda empati yapmalı ve 
ilişkilerimizi ona göre sürdür-
meliyiz” dedi 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Başarakavak sosyalleşti 
“Merkezde ne varsa, kırsalda da aynı hizmetler olacak” anlayışıyla kırsal mahallere birçok hizmetler götüren Selçuklu 
Belediyesi, Başarakavak Mahallesi’ne de önemli projeler kazandırdı. Bunlardan biri olan Başarakavak Sosyal Tesisi 

ile mahallelinin sosyal hayatına katkı sağlayan önemli bir hizmet yapılmış oldu. n HABERİ SAYFA 15’TE

İnsanı insan yapanın, 
insanı bilgili, ilim sahibi 

ve bununla birlikte güçlü 
kılanın kitap olduğunu dile 
getiren Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Türkiye’nin 2023-

2071 hedeflerine ancak 
okuyarak ulaşabileceğini 

ifade etti

‘GÜÇ, BİLGİDEN BİLGİ
KİTAPLARDAN GELİR!’

Kütüphaneler Haftası münasebetiyle oku-
manın, kitabın ve kütüphanelerin önemini 
anlatan Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Güç, 
bilgiden, bilgi kitaplardan gelir. Bilginin ko-
runduğu yerler ise kütüphanelerdir. Genç 
ve dinamik bir nüfus yapımız var. Kitap 
okumaya uygun altyapımız var. Bu değer-
lerimizi aktif hale getirerek okuyarak güçle-
nirsek, işte o zaman ülkemizin 2023 ve 2071 
hedeflerine ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

OKUMA KÜLTÜRÜ DAHA
YAYGIN HALE GELECEK

Konya’da kitap okuma alışkanlıklarını en 
üst düzeye çıkarmak ve okuma kültürünü 
benimsemiş bir gençlik oluşturmak için ça-
lıştıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdülsettar Yarar ise, “Önümüzdeki 
6 gün boyunca kitap, kütüphane ve okuma 
konularında yaygın bir kamuoyu oluştur-
mak için programımızı hazırladık. İnşallah 
okuma kültürümüz daha yaygın hale gele-
cek” dedi. n HABERİ SAYFA 10’DA

Okursak, ulaşırız!
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Belediye’den özel
günde anlamlı açılış

Ereğli Belediyesi, 18 Mart Ça-
nakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü’nde Ulu Cami Önü Devlet 
Bahçeli Meydanı’nda yapımı ta-
mamlanan Şehit Aileleri Derne-
ği’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Ereğli Kaymakamı 
Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Ereğli Jandarma 
ve Garnizon Komutanı, İlçe Em-
niyet Müdürü, İlçe Müftüsü, Şehit 
Aileleri Konfederasyonu Başkanı 
Hamit Köşe, Ereğli Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, 
Şehit aileleri, gaziler, Siyasi Partile-
rin Belediye Başkan Adayları, STK 
Temsilcileri, Oda ve Birlik Başkan-
ları, Kurum Müdürleri, Muhtarlar 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güzel bir şiir eşliğinde açılış 
konuşmasını yapan Ereğli Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz 
Ertaştan: “Başta Belediye Başkanı-
mız Özkan Özgüven olmak üzere 
Başkan Yardımcılarımıza, Bele-
diye Meclis Üyelerimize ve bu bi-
nada emeği olan herkse yürekten 
teşekkür ediyorum. Bu anlamlı 
günde böyle güzel bir açılış prog-
ramından bulunmaktan dolayı 
çok mutluyum. Şehit Aileleri Der-
neği binasının Ereğli’mize hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim. Ayrıca 18 
Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü vesilesiyle tüm şehit-
lerimizi rahmetle ve minnetle yad 
ediyorum, mekanları cennet olsun 
inşallah” şeklinde konuştu.

Edilen duanın ardından söz 
alan Şehit Aileleri Konfederasyo-
nu Başkanı Hamit Köşe: “Böyle 
güzel bir Şehitler Derneği olarak 
Türkiye’de bir ilk olan bu hizmetin 
açılışında bulunmaktan dolayı çok 
mutluyum. Bu ülkeyi bize yurt kı-
lan Şehitlerimize sahip çıkmak çok 
değerlidir, böyle bir Belediye Baş-
kanına ve Dernek Başkanına sa-
hip olduğunuz için çok şanslısınız. 
Öncelikle böyle güzel bir bina için 
Belediye Başkanımıza ve ekibine, 
Dernek Başkanımıza, Katılımları-
nızdan dolayı siz değerli Ereğli hal-
kına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış programında düşüncele-
rini dile getiren Başkan Özgüven: 
“Bugün anlamlı bir gün 104 yıl 
önce yazılan bir destanın, dünya 
tarihine kazınan bir zaferin yıl-
dönümü, Çanakkale Şehitlerimiz 
başta olmak üzere vatan uğruna 
şehit olan tüm kahramanlarımızı 
rahmet, şükran ve minnetle anı-
yorum. Bu özel günde anlamlı bir 
hizmetin açılışını gerçekleştirmek 
üzere bir araya gelmenin mutlu-
luğu içerisindeyiz. Görev süremiz 
boyunca vatan uğruna şehit düşen 
kahramanlarımızın bizlere ema-
netleri olan ailelerinin, gazilerimi-
zin her zaman yanlarında olduk. 

5000 tane hemşehrimize Çanak-
kale’yi, o kutsal toprakları ziyaret 
etme imkanı sunduk. Her ihtiyaç-
larını, taleplerini anında yerine ge-
tirmek için çaba gösterdik. Bu doğ-
rultuda onların takdiri ve bize olan 
samimi yaklaşımlarını görmek de 
mutluluğumuza mutluluk katıyor. 
Belediyemiz çalışmaları bünyesin-
de bu meydanımızı restorasyon 
çalışmaları gerçekleştirdik ve bu-
nun yanında bir de ihtiyaç olarak 
gördüğümüz Şehit Aileleri Derne-
ğimiz için bir binanın yapımını bu 
alan içerisinde yaptık. Ayrıca bu-
rayı canlandırmak adına 5 adet de 
işyeri yaptık. Yapımını tamamladı-
ğımız dernek binamızın açılışını da 
böyle anlamlı ve değerli bir günde 
yapmayı uygun gördük. Ereğli Be-
lediye Başkanı olarak görev yaptı-
ğımız 5 yıl içerisinde birçok hizmet 
yaptık alt yapısından, üst yapısına, 
vizyonel parklardan, ışıklarla do-
nattığımız caddelerimize kadar 
geriye dönüp baktığımızda bunları 
da yapmışız diye gururlandığımız 
eserlerimizin içerisinde içimize en 
çok sinen, bizleri duygulandıran 
ve bir ilk olan hizmetimiz şu anda 
açılışında bulunduğumuz Şehit Ai-
leleri Derneğimizdir. Bu hizmette 
emeği olan herkese teşekkür eder, 
bizleri bu açılışımızda yalnız bı-
rakmadığınız için siz değerli hem-
şehrilerimize ve protokolümüze 
saygılarımı sunarım, hayırlı uğurlu 
olsun” ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi ise: “Bugün iki önemli duygu-
yu yaşıyoruz, bir taraftan 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü-
nü gururla, mutlulukla kutlarken 
diğer yandan Şehitler Günü’nün 
hüznünü yaşıyoruz. Tabi ‘Çanak-
kale geçilmez’ sözü Anafartalar 
kahramanı Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün diriliş destanı-
nın başlangıcını yaptığı ‘Ben size 
taarruzu değil ölmeyi emrediyo-
rum’ sözüdür. Ülkemizde al bayra-
ğımız özgürce dalgalanıyorsa, Ca-
milerimizden ezanlarımız özgürce 
yankılanıyorsa bunun temelinde 
Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’mi-
zin kurucuları, şehitlerimiz ve ga-
zilerimiz vardır. Bu vesile ile tüm 
Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle 
anıyorum. Belediye Başkanımıza 
güzel hizmetlerinden dolayı ve 
bizlere karşı gösterdiği yakınlık, 
kardeşlik ve misafirperverliklerin-
den dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca bu anlamlı hizmet için Be-
lediye Başkanımız ve ekibi başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programı plaket takdim-
lerinin ardından protokol eşliğinde 
tüm katılımcılarla beraber Şehit 
Aileleri Derneği binasının gezilme-
siyle son buldu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Down sendromlularla biraraya geldi. Özgüven, “Hepimiz birer 
engelli adayıyız, bu anlamda empati yapmalı ve ilişkilerimizi ona göre sürdürmeliyiz” dedi 

‘Hepimiz birer 
engelli adayıyız’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Down Cafe’yi ziyaret etti. 
Samimi sohbetlerin geçtiği ziyarette 
21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü vesilesiyle pasta 
kesildi ve desteklerinden dolayı Baş-
kan Özgüven’e çiçek takdim edildi.

Kazım Demirel Sevgi Özel Eği-
tim Uygulama Okulu ve Down Cafe 
Müdürü Vefa Demirkıran: “Sayın 
Başkanım sizlerin de sayesinde 
Ereğli, tüm Türkiye’de farkındalığın 
en zirvede yaşandığı bir nokta hali-
ne geldi. Çünkü Belediye’nin Özel 
Kalem Müdürlüğü’nde Serdar kar-
deşimizin görev alması ile birlikte 
onlar sosyal yönden ne kadar güçlü 
olduklarını, pozitif enerjilerini insan-
lara ne kadar kolay geçirebildikleri-
ni gösterdiler. Bu nazik ziyaretiniz, 
cafemizin boya, badana yapılması 
yönünde talebimizi gerçekleştirdiği-
niz için ve tüm destekleriniz sizlere 
teşekkür ediyoruz. Tüm Down’lular 
olarak sizleri kucaklıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Duygularını dile getiren Özgü-
ven: “Bugün farkındalık günü çünkü 
down sendromlu kardeşlerimizin, 
özel kardeşlerimizin kalp ve mezi-
yet açısından bizlerden daha üstün 
olduğunu düşünüyorum. Bulun-
duğumuz yer Türkiye’nin ilk Down 

Cafe’lerinden birisi, ilki İstanbul’da 
ikincisi de Ereğli’mizde yapıldı, bunu 
da şehrimize Vefa hocamız kazan-
dırdı, kendisine teşekkür ediyoruz. 
Serdar, Buğra, Ahmet, Şehnaz is-
mini sayamadığım burada bulunan 
herkes ve tüm down sendromlular 

için söylüyorum sizler bizim evladı-
mız, kardeşimizsiniz. Sizin bu özel 
gününüz kutlu olsun. Buradan da 
tüm insanlara şu mesajı vermek is-
tiyorum; hepimiz birer engelli adayı-
yız, bu anlamda empati yapmalı ve 
ilişkilerimizi ona göre sürdürmeliyiz. 
5 yıllık görev süremizde her zaman 
sizlerle iç içe olmaya gayret göster-
dik, 2 yıldır Serdar kardeşimiz bizim 
yanımızda çalışıyor. Birliğinizi ve be-
raberliğinizi koruyun ve güzel proje-
ler üretin, üreteceğinize de eminim. 
Sizlere başarılar diliyorum, hakları-
nızı helal edin. Bu duygu ve düşün-
celerle 21 Mart Dünya Down Send-
romu Farkındalık Günü’nü kutluyor, 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven tüm Down 
Sendromlular adına Belediye Özel 
Kalem Müdürlüğü personeli Serdar 
Duman’a plaket takdim ederek ar-
kadaşları ve Belediye için yürüttüğü 
başarılı çalışmalar için tebrik etti.

MHP’den teşekkür
MHP Ereğli İlçe Teşkilat Baş-

kanı Musa Yılmaz, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’i makamında ziyaret 
ederek yapılan hizmetler ve uyum 
içerisinde çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Özgüven: 
“5 yıllık görev sürecimizde tüm 
Meclis Üyelerimizle uyum içeri-
sinde yürüttüğümüz çalışmalarla 
şehrimize önemli hizmetler kazan-
dırdık. Hizmet için çıktığımız yolda 
geriye dönüp baktığımızda şeh-

rimize layıkıyla hizmet etmenin, 
önemli yatırımlar kazandırmanın 
gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. 
Ereğli’mizin geleceğini inşa etmek 
adına canla başla yürüttüğümüz 
çalışmalarımızda destekleri ve 
katkıları için tüm Meclis Üyeleri-
mize teşekkür ediyorum. Ayrıca 
bizleri ziyaret etme nezaketi gös-
terip teşekkürlerini ileterek bizleri 
onurlandıran MHP İlçe Teşkilat 
Başkanı Musa Yılmaz kardeşimi-
ze, beraberinde gelen Meclis Üyesi 
arkadaşlarımıza ve Teşkilat Üye-
lerine yürekten teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.

Çiftçilere destek
Ereğli Belediyesi ve Konya Bü-

yükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Müdürlüğü ortaklığında 
2018 yılı Temmuz ayında başvu-
ruları alınan elma, vişne ve kiraz 
fidanlarının çiftçilere dağıtımı ger-
çekleştirildi. Üretimin ve üreticileri-
mizin her zaman yanındayız diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Üreten bir toplum geleceğe umut-
la bakan, kendi ayakları üzerinde 
duran ve emin adımlarla ilerleyen 
bir toplumdur. Üretime ve üretici-
lerimize her zaman destek olmak 
bizlerin görevidir. Ereğli Belediye-
si olarak Büyükşehir Belediyemi-
zin de destekleriyle çiftçilerimize 
üretimin artması gayesiyle çeşitli 

dönemlerde fidan dağıtımı gerçek-
leştiriyoruz. Her fidan toprakla bü-
tünleşip yeşerdiğinde şehrimizin ve 
ülkemizin geleceğine katkı sunar. 
Üretimin artmasıyla birlikte vatan-
daşlarımız daha uygun şartlarda ve 
sağlıklı ürünlere kavuşur. Bizlerin 
de bunda katkısının olması mutlu-
luk vericidir. Göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana milyonlarca fidanı 
toprakla buluşturup Ereğli’mizin 
yeşiline yeşil katarken fidan desteği 
ile de çiftçimizin üretimini artırmak 
için çaba sarf ettik. İnşallah bundan 
sonraki süreçte de daha çok fidan 
toprakla buluşur, üretimin artma-
sıyla birlikte şehrimiz, ülkemiz ge-
lişerek büyür” ifadelerini kullandı.
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Doğanlar Mahallesi’nde vatandaşa hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay 
ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, hep birlikte Konya için çalışacaklarını söyledi

‘Konya’yı birlikte
ileriye taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı AK Parti 
Adayı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Eski Başka-
nı Halil Ürün ve Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca ile bir-
likte Muhammed-ül Emin Kur’an 
Kursu’nda eğitim gören çocuklar ve 
mahalle sakinleriyle buluştu.

Programa Konya Büyükşehir 
Belediyesi Eski Başkanı, 22. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Ürün, Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç de katıldı.

‘HEP BİRLİKTE KONYA 
İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Amaçlarının şehre hizmet et-
mek olduğunu belirterek, Doğanlar 
Mahallesi sakinlerine bu zamana 
kadar verdikleri desteklerden dola-
yı teşekkür eden Başkan Altay, “Bu 
dönem, özellikle merkez ilçelerimiz-
de hep eskiden tanıştığımız, bir ara-
da çalıştığımız arkadaşlarımızla hu-
zurunuzdayız. Bu dönem çok daha 
koordineli olduğumuz bir dönemde-
yiz ve daha şanslıyız. Genel Başkan 

Yardımcımız ve iki bakanımız var. 
Hep birlikte Konya’ya hizmet etmek 
için çalışıyoruz” dedi.

‘ADAYLARA OY VERİRKEN 
GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN’

Konya’nın gelinen noktada 
standardının çok yükseldiğine dik-
kat çeken Halil Ürün, “Konya’da 
adaylarımızın hepsinin çok düzgün 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Gönlünüz rahat olsun. Birlik olalım, 
günümüzü iyi değerlendirelim. Son 

ana kadar var gücümüzle çalışalım. 
Burada hanım yoğunluğu var. Ha-
nımlar, kendinizi güçlü olarak gö-
rün” ifadelerini kullandı.

‘EDİNDİĞİMİZ TECRÜBEYİ 
KARATAY’A AKTARACAĞIZ’

Halil Ürün döneminden baş-
layarak dört belediye başkanıyla 
birlikte belediyecilik hizmetlerini 
tecrübe ettiğini belirterek konuşma-
sına başlayan Hasan Kılca da, “Bun-
dan sonraki dönemde de inşallah, 

Konya’mızın tarihi ve turistik kalbi 
olarak nitelendirdiğimiz Karatay il-
çemize hizmet edeceğiz. Niyetimiz 
hayır, inşallah akıbetimiz de hayırlı 
olur diye ümit ediyorum. Rabbim 
mahcup etmesin” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 
Başkan Altay, Ürün, Kılca ve Genç, 
Kur’an Kursunda öğrenim gören 
çocukları ziyaret ederek, mahalle sa-
kinleriyle sohbet ettiler.
n HABER MERKEZİ

Muhsin Yazıcıoğlu ve 
Hasan Celal Güzel anılıyor

Sarayönü Minibüsçüler
Kooperatifi sevindirdi

Güvenli ve kaliteli hizmet su-
narak yolcuların seyahatlerini en iyi 
şekilde gerçekleştirmesi için çalışan 
ve bu doğrultuda hizmet kalitesini 
her geçen gün daha da artıran Sara-
yönü Minibüsçüler Kooperatifi, yap-
tığı sosyal sorumluluk projeleriyle de 
dikkat çekiyor. Sarayönü ilçesindeki 
okullar tarafından gerçekleştirilen 
sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyet-
leri destekleyen Sarayönü Minibüs-
çüler ve Kooperatifçiler Kooperatifi 
bu kapsamda Sarayönü ilçesinde 

bulunan Bahçesaray İlkokulu’nun 
geçtiğimiz haftasonu Konya’ya yap-
tığı gezi ve inceleme ziyaretlerinin 
sponsoru oldu. Öğrencileri Konya’ya 
getiren Sarayönü Minibüsçüler Ko-
operatifi, hazırlanan plan doğrultu-
sunda Konya’nın tarihi ve kültürel 
yerlerini öğrencilere gezdirdikten 
sonra tekrar Sarayönü ilçesine getir-
di. Kooperatif Başkanı Ahmet İnanır, 
bu tür sosyal sorumluluk faaliyetle-
rine bundan sonra da devam ede-
ceklerini belirtti.  n ONUR KALKAN

Türk siyasetine damga vuran 
Muhsin Yazıcıoğlu ile Hasan Celal 
Güzel, Konya Aydınlar Ocağı’nda 
hayırla yâd edilecek.  Konya Aydın-
lar Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu 
Salı Sohbetleri’nde, Türk siyaseti-
ne damga vurmuş Muhsin Yazı-
cıoğlu ile Hasan Celâl Güzel vefat 
yıldönümlerinde yâd edilecek. Ko-
nuşmacılar Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Şehadetinin 10. Yılında Muhsin Ya-
zıcıoğlu’nu anlatacak. Bürokrat Ali 

Altuntaş ile Konya Aydınlar Ocağı 
Başkan Yardımcısı Mustafa Sinan 
Ümit, Vefatının 1. Yılında Hasan 
Celal Güzel’i her yönüyle anlata-
caklar. İl Halk Kütüphanesi’nde 26 
Mart 2019 Salı günü saat 20.00’da 
gerçekleştirilecek olan anma top-
lantılarına bütün gönül dostları 
davet edildi. Anma programından 
sonra davetlilere, Mustafa Sinan 
Ümit tarafında 800 yıllık bir Selçuk-
lu geleneği olan Kenevir Helvası ik-
ram edilecek. n HABER MERKEZİ

Jeep ve Alfa Romeo’ya ilgi yoğun oldu

Koyuncu Otomotiv, bünye-
sinde hizmet veren Jeep ve Alfa 
Romeo bayiliği hafta sonunda 
yoğunluk yaşandı. Jeep ve Alfa 
Romeo Freedom Days & Red 
Days kapsamında  test sürüşleri-
ne Konyalılar yoğun ilgi gösterdi. 
Koyuncu Grup bünyesinde 2002 
yılından beri Konya Fiat bayiliği-
ni başarı ile sürdüren Koyuncu 
Otomotiv, 2013 yılından bu yana  
Jeep ve Alfa Romeo yetkili servisi 
olarak hizmet etmektedirler. Hiz-
metlerine  kısa bir süre önce Jeep 
ve Alfa Romeo markalarının satış 
bayiliğini de ekledi.

Jeep ve Alfa Romeo markalı 
araçlar Konyalı araç severler tara-
fından yoğun ilgi görüyor. Koyun-
cu Otomotiv hafta sonunda Jeep 
ve Alfa Romeo tutkunlarına özel 
olarak test sürüş etkinliği düzen-
ledi. Düzenlenen etkinliğe Konya-
lılar yoğun ilgi gösterdi. 

Davetliler etkinlik kapsamın-
da, araçları yakından tanıma im-
kanı buldu. 

‘TEST SÜRÜŞLERİMİZ 
DEVAM EDECEK’

Düzenlenen etkinlik hakkın-
da bilgi veren Jeep – Alfa Romeo 
Yetkilisi Güneş Serçeoğlu , “Ko-
yuncu Grup bünyesinde 2002 
yılından beri Konya Fiat bayili-

ğini başarı ile sürdüren Koyun-
cu Otomotiv, kısa bir süre önce 
Koyuncu Otomotiv bünyesinde 
Jeep ve Alfa Romeo markalarının 
satış showroomunu Konya’mı-
zın hizmetinize açtı. Konyalıların 
markamıza ve araçlarımıza yoğun 

ilgileri var. Bu da bizleri mem-
nun ediyor. Hafta sonunda Jeep 
ve Alfa Romeo tutkunlarına özel 
olarak test sürüş etkinliği düzen-
ledik. Düzenlediğimiz etkinliğe 
Konyalı hemşerilerimiz ailecek 
katılarak yoğun ilgi gösterdiler. 

Yaşanan ilgi bizleri oldukça mem-
nun etti. Jeep ve AlfaRomeo mar-
kasını tercih eden müşterilerimiz 
otomobillerine tutkuyla bağlı, 
marka ve modellerle ilgili her tür-
lü yeniliği yakından takip ediyor, 
çoğu zaman kendi inisiyatifleriy-

le bir araya gelip keyifli etkinlik-
ler düzenliyorlar. Markalarımızın 
Türkiye’de güçlü bir potansiyeli 
mevcut ve müşteri sadakati üst 
düzeyde. Müşterilerimizden al-
dığımız pozitif enerjiyle, önü-
müzdeki dönemlerde de bu gibi 
etkinlikleri düzenlemeye devam 
edeceğiz” dedi. Test sürüşüne ka-
tılan bir Vatandaşımız ile yaptığı-
mız sohbette etkinlikten memnun 
kaldığını ifade ederek, “Konya’da 
uzun zamandır Jeep ve Alfa Ro-
meo yetkili servisi bulunuyordu. 
Kısa bir süre önce de Jeep ve Alfa 
Romeo markalarının satış bayiliği 
de Konyalılara hizmet vermeye 
başladı. Test sürüşü etkinliğinden 
oldukça memnun kaldım. Plaza-
ya girdiğim andan itibaren güler 
yüzlü karşılama ile karşılaştım. 
Programın hazırlanmasında eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Jeep – Alfa Romeo araçların 
konforu da oldukça rahat ve güzel 
idi” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay Halil Ürün Hasan Kılca
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‘Sevincimizi defalarca kursağımıza tıkamak istediler’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

akşam saatlerinde Aksaray’a geldi. 
15 Temmuz Milli İrade Meydanı’n-
da halka hitap eden İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, “Bu ülkede ba-
kanlar idam edildi. Bize dediler ki, 
annelerimize, ninelerimize dediler 
ki, ‘Evlatlarınızı bu işlere karıştır-
mayın artık.’ Yani, bu ülkeyi siz 
idare etmeyin. Bu ülkeyi siz yönet-
meyin. Biz bu ülkeyi idare ederiz. 
Her 10 yılda bir bu ülkede bize 
bunu hatırlattılar darbe yaparak. 
60’da, 71’de, 80’de, 28 Şubat’ta, 
27 Nisan’da ve en son o Amerikan 
uşağı olan Pensilvanya’daki şar-
latanın gerçekleştirmek istediği o 
darbede. Bize bunları her 10 yılda 
bir hatırlattılar. Ekonomik saldı-
rılar yaptılar, ardından bu ülkede 
kardeşi kardeşe düşürdüler. Türk 
Kürt, Alevi Sünni, sağcı solcu, laik 
dindar, başı açık başı örtülü. Yap-
madıkları kalmadı bize. Hastane-
lerde bizi bilerek yoksullukla karşı 
karşıya bırakarak özgüvenimizi, 

onurumuzu zedelemeye çalıştılar. 
Polis arabalarına benzin koyama-
yan bir Türkiye tablosunu önümü-
ze koydular. Bu ülkede depremler 
oldu, ceset torbası bulamadık. 
Emekli maaşı geldiği zaman, za-
manı, tarihi, saati, Türkiye’yi IMF 

önünde 500 Milyon dolar aramak 
zorunda, aciz durumda bıraktılar. 
Bunların hepsini bu ülke yaşadı. 
On yıllardan beri yapmadıkları 
kalmadı. Değerlerimize saldırdı-
lar, kutsallarımızı küçümsemeye 
çalıştılar. Kıyafetimize müdahale 

ettiler. Bizi birbirimize düşürmek 
için. Bizi terörle terbiye etmeye, 
bizi yüzde 8’lik gecelik faizlerle ter-
biye etmeye çalıştılar. On yıllardır 
bunu yaptılar. İstedikleri şuydu; 
benim ülkem güçlü olmasın. İs-
tedikleri şuydu, Türkiye kuvvetli, 

kudretli olmasın, bu ülke yarınlara 
güçlü adım atmasın. Sevincimizi 
hep kursağımıza tıkamak istediler. 
On yıllardır bunu yaptılar. Ey Tür-
kiye’ye Amerika’dan, Avrupa’dan 
parmak sallayanlar; ‘Siz iktidar 
olursunuz, ama muktedir olamaz-

sınız’ diyenlere diyorsunuz ki, ‘Biz, 
milletimiz, bugün hem iktidarız, 
hem de muktediriz Allah’ın izniy-
le” dedi. Mitingin ardından Bakan 
Soylu, AK Parti Aksaray Belediye 
Başkan Adayı Evren Dinçer’i halka 
tanıttı. n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Ada-
yı Uğur İbrahim Altay, alışveriş mer-
kezlerinde esnafları ziyaret ederek 
vatandaşlarla buluştu. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve Cumhur 

İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim 
Altay, iki farklı alışveriş merkezinde 
esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. 
Selçuklu Belediye Başkanı, Cumhur 
İttifakı AK Parti Adayı Ahmet Pekya-
tırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Baş-

kanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte 
alışveriş merkezlerine gelen vatan-
daşlara çiçek takdim eden Altay, 31 
Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı-
na destek istedi. Özellikle çocuklarla 
yakından ilgilenen Altay, 31 Mart’ın 

Türkiye’nin geleceğinin oylanacağı 
önemli bir seçim olduğuna dikkat 
çekerek, birlik ve beraberlik içinde 
Türkiye’nin daha güçlü yarınları için 
çalışmaya devam edeceklerini ifade 
etti. n HABER MERKEZİ

Akyürek: Türkiye, kökleri 
derinlerde olan bir çınardır

Karapınar, Halkapınar ve 
Emirgazi ziyaretlerinde vatan-
daşlarla bir araya gelen AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
“Türkiye, kökleri derinlerde olan 
bir çınar olmasa bu kadar sıkın-
tıya, komploya ve müdahaleye 
öyle kolay dayanamazdı” diyerek, 
Türkiye’yi kaosa itmek isteyenlere 
karşı Cumhur İttifakı’na destek is-
tedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Baş-
kanı, AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, AK Parti İl Seçim 
Koordinasyon Merkezi’nin Karapı-
nar, Halkapınar ve Emirgazi ilçele-
rinde düzenlediği seçim çalışmala-
rına katıldı.

Akyürek, AK Parti ve Milli-
yetçi Hareket Partisi Konya İl ve 
ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte 
gerçekleştirdiği seçim çalışmala-
rında Konya merkezde Cumhur 
İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay, 
Halkapınar’da Mehmet Bakkal, 
Emirgazi’de Nurişen Koçak ve Ka-
rapınar’da da Mehmet Yaka için 
destek istedi.

Ziyaretlerde esnafları iş yerle-
rinde ziyaret ederek vatandaşlarla 
sohbet eden Akyürek, “31 Mart 
seçimleri, yerli ve milli bir birlikte-
lik olan Cumhur İttifakı ile Türki-
ye’yi köşeye sıkıştırmak, kaosa it-
mek ve istikrarsızlığa sürüklemek 
isteyenler arasında gerçekleşecek. 
Çok kez ülkemizi kaosa ve istikrar-
sızlığa sürüklemek isteyenler oldu. 
Türkiye, kökleri derinlerde olan bir 
çınar olmasa bu kadar sıkıntıya, 
komploya ve müdahaleye öyle ko-
lay dayanamazdı” dedi.

Yeni Büyükşehir uygulama-
sının uyum ve başarı için Büyük-
şehir Belediyesi, ilçe belediyesi 
ve hükümet birlikteliğini zorunlu 
kıldığını kaydeden Akyürek, “Bu 
birlikteliğin devamı için Cumhur 
İttifakı’nı desteklemek gerekiyor” 
ifadelerine yer verdi.

İlçe ziyaretlerinde hasta ziya-
retleri de yapan Akyürek, Kara-
pınar’da düzenlenen Mahalle Bu-
luşması programına katılmak için 
gittiği ilçede konvoyla şehir turu 
atan partililer tarafından yoğun 
ilgiyle karşıladı. n HABER MERKEZİ

İnsanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya ve Karatay’ın kültür ve şehir 
kimliğini koruyacakların belirten Kılca, Karatay’ın kültürel ve sosyal hayatın merkezi olacağını söyledi

Kültürel ve sosyal
hayatın merkezi olacak

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
insanlık tarihi açısından önemli me-
deniyetlere ev sahipliği yapan Konya 
ve Karatay’ın kültürü ve şehir kimli-
ğini koruyup daha da zenginleştire-
cek projeler hazırladıklarını belirtti. 
Kılca, “Karatay’ı kültürel ve sosyal 
yaşamın merkezi haline getirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

31 Mart Yerel Yönetimler Se-
çimleri için milletvekilleri, il ve ilçe 
teşkilatları, kadın ve gençlik kolları 
ile belediye meclis üyeleriyle birlikte 
çalışmalarını sürdüren Cumhur İtti-
fakı AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, çalışmalarını 
ve kültürel belediyecilik alanındaki 
projelerini değerlendirdi. Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
adaylığının açıklandığı 18 Ocak’tan 
bu yana sahada olduklarını, Kara-
tay’ın dört bir tarafında toplumun 
tüm kesimleriyle bir araya geldik-
lerini belirten Hasan Kılca, hem-
şehrilerinin büyük teveccühleriyle 
karşılaştığını, bunun hem sorumlu-
luğunu hem de çalışma azmini art-
tırdığını belirtti. 

‘YENİ DÖNEMDE İLÇEMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ’

Kılca, Karatay’ın her bir yanında 
hemşehrileri ile bir araya geldikleri-
ni kaydederek, “Hem destek ve du-
alarını istiyoruz hem de yeni dönem 
için vatandaşlarımızın taleplerini 
dinliyoruz. Halkımızla her fırsatta 
bir araya gelmeye devam edeceğiz 
ve vatandaşlarımızla istişarelerimiz 
doğrultusunda hizmet edeceğiz” 
dedi. 

Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Kılca, seçilmesi halinde hayata 
geçirecekleri kültürel belediyecilik 
projelerinden de bahsetti. Kara-
tay’ın zengin bir kültürün izlerini 
taşıyan, Hazreti Mevlana, Şems-i 
Tebrizi Hazretleri ve daha birçok 
değeri ile gönülleri fetheden, tarihi 
ipek yolunun ticaret ve konaklama 
merkezi olarak adeta bir müze şehir 
kimliğine sahip olan istisna bir yer 
olduğunun altını çizen Hasan Kılca, 
medeniyetimizin en eski ve kıymetli 
eserlerini barındıran Konya’nın ve 
Karatay’ın turizmine katkı sağlaya-
cak projeler hazırladıklarını söyledi. 

‘MEVLANA HAZRETLERİ TÜRBESİ 
ARKASI DÖNÜŞÜM PROJESİ İLE 

TURİZMDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL 
OLUŞTURULACAK’

Kılca şunları kaydetti: “Köklü 
geçmişimizin, kültürümüzün ve il-
çemizin kimliğinin korunup daha da 
zenginleştirilmesi adına ‘Mevlana 
Hazretleri Türbesi Arkası Dönüşüm 
Projesi’ni hayata geçireceğiz. Proje-
mizde bölgenin tarihi dokusuna uy-
gun iş merkezleri ve turizm alanları 
inşa edeceğiz. Mevlana Kültür Va-
disi Projesi çerçevesinde dönüşüm 

sağlanacak. Geleneksel el sanatları 
merkezi, yöresel ürün alanı ve gur-
me sokağı oluşturacağız. Bu alan-
da ayrıca butik konaklama imkanı 
sunacak özel çalışmalarımız da yer 
alacak. İnanıyorum ki bu projemiz, 
turizm açısından önemli bir potansi-
yel oluşturacak.” 

‘KARATAY’I KÜLTÜREL VE SOSYAL 
YAŞAMIN MERKEZİ HALİNE 
GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ’

Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte hayata geçirecekleri Mev-
lana - Şems-i Tebrizi Kültür Yolu 
Projesi’ni de anlattı. Hasan Kılca, 
projenin Mevlana Hazretleri Tür-
besi’nden Şems-i Tebrizi Hazretle-
ri Türbesi’ne olan yolun bir kültür 
aksı haline getirileceğini belirtti ve 
söz konusu proje ile turizm alanın-
da Karatay’a yeni bir alan kazandı-
rılmış olacağına vurgu yaptı. Kılca, 
‘Örnek Mahalle Projesi’, ‘Türkiye 
Mevlevihaneleri Toplantısı’ ve daha 
birçok kültürel alandaki projeleriyle 
Karatay’ı kültür ve sosyal yaşamın 
önemli bir merkezi haline getirmeyi 
amaçladıklarını sözlerine ekledi.
n İHA

Altay ve Pekyatırmacı vatandaşlarla buluştu

Hasan Kılca
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SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, SOBE Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Biberci ve Basın ve Tanıtım 
Sorumlusu Büşra Arslan ile birlikte  Yenigün Gazetesi’ni ziyaret ederek SOBE çalışmaları hakkında bilgi verdi

SOBE’den Yenigün’e ziyaret
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandırılan ve Türkiye’ye 
örnek bir proje olan Selçuklu Otizm-
li Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) 
heyeti Yenigün Gazetesine ziyaret-
te bulundu. SOBE Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Ak, SOBE 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Biber-
ci ve Basın ve Tanıtım Sorumlusu 
Büşra Arslan ile Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ve Yazı İşleri Müdürü Rasim 
Atalay ilgilendi. Ziyarette konuşan 
SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Ak, “Otizm birçok kişi 
için ilk defa duyduğu bir kelime olsa 
da dünyaya gelen her 68 çocuktan 
birini etkileyen bir tanı aslında. Ge-
lişimsel bir yetersizlik olarak tanım-
lanan otizm spektrum bozukluğu 
birçok çocuğumuzun ve ailesinin 
hayatını etkilemektedir. Hızla artan 
ve nedenleri de daha tam olarak 
bilinemeyen otizm spektrum bo-

zukluğunun bilimsel olarak kanıt-
lanan tek tedavisi erken ve yoğun 
eğitimdir. Terapilerle desteklenen 
eğitimin etkisi çok daha hızlı ve ka-
lıcı olabilmektedir. Bizler de otizm-
li bireylerin ve ailelerinin yanında 
olmaya karar vererek çok değerli 
mütevelli heyet üyelerimizle birlik-
te SOBE Vakfı’nı kurduk. Vakfımız 
erken tanı dönemi 1,5-2 yaşından 
yetişkinlik dönemine kadar farklı 
yaş gruplarındaki otizmli bireylere 

hizmet vermektedir.  Otizmli birey-
lerimiz eğitim ve terapi (spor, bini-
cilik, yüzme) alanlarından bireysel 
ders imkanlarından faydalanmakta-
dırlar. Ailelerin de yanında olan vak-
fımız ailelerin en büyük probleminin 
toplumun otizmi tanımamasından 
kaynaklandığını bilmektedir. Bu 
nedenle toplumun otizme dair far-
kındalığını artırmak da ana hedefle-
rimizden biridir. Buna dair seminer-
ler, radyo ve televizyon programları, 

gazete gibi yayın organları, farklı 
alanlarda stantlar gibi çalışmalar yü-
rütülmektedir” ifadelerini kullandı.
‘BİLİMİN IŞIĞINDA İLERLEMEKTEYİZ’

Verdiğimiz hizmetlerle ulusal 
ve uluslararası alanda örnek olma-
yı planladığımız vakfımızda bilimsel 
çalışmalar, uygulamalar takip edi-
lerek kültürümüze de uyarlanarak 
hayata geçirildiğine dikkat çeken 
Ak, “Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi tarafından kurulan Otizm Ça-

lışmaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezinin de katkısıyla tüm çalış-
malar bilimin ışığında ilerlemekte-
dir.  Verdiğimiz hizmetlerle ulusal 
ve uluslararası alanda örnek olmayı 
planladığımız vakfımızda bilimsel 
çalışmalar, uygulamalar takip edi-
lerek kültürümüze de uyarlanarak 
hayata geçirilmektedir. Bilgileri-
mizi, tecrübelerimizi artırmak ve 
paylaşmak için yurt içinden ve yurt 
dışından birçok kurum ve kuruluş-

la görüşmelerimiz, protokollerimiz 
mevcuttur. Kurulduğumuz günden 
itibaren uzman ekibiyle bize destek 
olan Önceki Dönem Rektörümüz 
Sayın Muzaffer Şeker hocamıza ve 
mevcut Rektörümüz Sayın Cem 
Zorlu hocamıza, sosyal belediyecilik 
anlayışıyla hareket ederek tahsisi 
gerçekleştiren, her türlü desteği biz-
den esirgemeyen dönemin Selçuklu 
Belediye Başkanı, Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Uğur İbra-
him Altay’a, her zaman desteklerini 
gördüğümüz Selçuklu Belediye Baş-
kanımız Sayın Ahmet Pekyatırma-
cı’ya, mütevelli heyet üyelerimize 
ve tüm personelimize teşekkür ede-
riz” dedi. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Vakıf Başkanı Mustafa 
Ak nezdinde tüm çalışanlara başa-
rılar diledi.
n NAZİFE ARSLAN

Türk Halk Edebiyatı ve Halk 
Bilimi Duayenlerinden Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu, Selçukya Sohbet-
lerinde, yaşayan Konya’lı şairlerle 
buluştu. Geleneksel hale getirdiği 
şiir geceleri ile dikkat çeken Selçuk-
ya Kültür Sanat Derneği bu hafta 
Selçukya Sohbetlerinde Konya’nın 
saygın ilim adamlarından Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu’nu ağırladı. Selçuk-
ya Sohbetleri Koordinatörü Derviş 
Ahmet Şahin yapmış Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu’nun özgeçmişi ve ilmi 
çalışmalarından söz ederek, “Ala-
nında 65 yayınlanmış eseri olan 
ve hala çalışmalarına titizlik içinde 
aralıksız devam eden kıymetli ho-
camızın bize vakit ayırıp geldikleri 
için kendimizi çok şanslı hissediyo-
ruz. Şiiri yeniden sevdirmek amacı 
ile yola çıkıp Konya’da şiir geceleri-
ni gelenek haline getiren ve amatör 
usta ayırmadan tüm şairlere mik-
rofon uzatan, seslerini duyurmaya 
çalışan bir dernek olarak, kaliteyi 
yükseltmek kendimizi geliştirmek 
adına hocalarımızın destek ve gö-
rüşlerine her zaman ihtiyacımız var 
“ dedi. Türk şiirinin geçmişi üzerine 
kısa ama önemli bilgiler sunarak 
konuşmasına başlayan Prof. Dr. 

Saim Sakaoğlu, şiirin edebiyattaki 
yeri ve tarihimizde önemli dönüm 
noktalarına vurgu yaparak hafıza-
ları tazeledi. Sonra ise Selçukya Şiir 
Gecesi müdavimi şairlerin istekleri 
üzerine, kendi seçtikleri şiirlerini 
dinledi. Şair Hasan Karaca, Hasan 
Ukdem, Tayyar Yıldırım, Ahmet 
Şener, Kazım Öztürk, Remzi Sa-
mancı, Öksüz Ozan Ahmet Yıldırım 
birer şiir okuyarak programa katıl-
dı. Okunan şiirleri metin üzerinden 
takip eden Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 
şairlere şiirleri ile ilgili çeşitli sorular 
sordu ve kendi tespitlerini ve öne-

rilerini paylaştı. Heyecan ve ilgi ile 
izlenen programda Konya Kültür ve 
Sanat camiasının önde gelen birçok 
ismi dinleyici olarak yer aldı. 

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat, 
program sonunda Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu’na plaket takdim ederek 
teşekkürlerini dile getirdi.

Program Aydınlar Ocağı Başka-
nı Dr. Mustafa Güçlü’nün  Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu’na özel bir hediye 
takdimi ve  günün anısına çekilen 
hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

26 projeyle TÜBİTAK 
yarışmasına katıldılar

‘Sille’ye Tasarım 
Üniversitesi kuracağız’

“TÜBİTAK 4006”  isimli Bi-
lim Fuarı projesine bu yıl pek çok 
okulun yanı sıra İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi de yeni 
projeleriyle katıldı. Tüm masrafla-
rı TÜBİTAK tarafından karşılanan 
projelerin hazırlanması amacıyla 
katılımcı okullara 6 bin TL para 
desteği verildi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen 
“TÜBİTAK 4006” isimli Bilim Fu-
arı kapsamında Selçuklu İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri hazırladıkları projeleri 
13-14 Mart tarihlerinde davetlile-
rin beğenisine sundu.

Bilim fuarında fizik, kimya, bi-
yoloji, sözel dersler ile bilişim tek-
nolojileri, harita-tapu, inşaat, elekt-
rik ve elektronik gibi mesleki alan 
derslerinde hazırlanan 26 proje 
sergilendi. Projeye civardaki okul-
lar da yoğun ilgi gösterdi.  Projeyi 
hazırlayan öğretmenler ve öğren-
ciler davetlilerle yakından ilgile-
nerek projeleri tek tek uygulamalı 
olarak anlattı.  Koyun yününden 
yalıtım malzemesi, akıllı çizgi izle-
yen robot, plastik atıkların çevreye 

verdiği zararlar, tasarla-üret-oyna 
gibi pek çok proje dikkat çekti.

Okul Müdürü Soner Koç, yap-
tığı açıklamada “TÜBİTAK 4006” 
projeleri Mesleki ve Teknik eği-
timlerde ve liselerde uygulanan 
bir proje çalışmasıdır. Biz 26 proje 
ile başvurumuzu yaptık. Projele-
rimizin hepsi kabul edildi. Yapı-
lan çalışmaların bir kısmı mesleki 
alanlarımızla alakalı iken, diğer 
kısmı fizik, kimya, biyoloji ve sözel 
derslerle alakalı. Projelerde görev-
lendirilen yaklaşık 60 öğrencimiz 
bir aydır, alan öğretmenleri eşli-
ğinde yoğun bir çalışma sergiledi-
ler. Gayretlerinden dolayı kendile-
rini tebrik ediyorum. Velilerimiz, 
öğrencilerimiz ve davetlilerimiz 
çalışmalarımızı çok beğendiklerini 
ifade ettiler. Bu da bizi çok mutlu 
etti ve sonraki yıllarda yapacağı-
mız çalışmalarımızda motivasyon 
kaynağımız oldu.” şeklinde konuş-
tu. Soner Koç önümüzde ki yıllar-
da da yoğun bir şekilde bu tür ça-
lışmalara devam edeceklerini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek, 
mahalli idareler seçim çalışmaları 
kapsamında Sille ve Gödene Ma-
hallesindeki esnaf ve vatandaşlarla 
buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan 
Şimşek, Sille Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Üniversitesi kuracağı söy-
ledi.

Şimşek, “Tarihi ve kültürel bir 
miras olan Sille’de, mevcut şehir 
ve mimari dokusuna uygun butik 
bir üniversite kampüsü tasarladık. 
Türkiye’de öncü tasarımcıların sa-
natçıların yetişebileceği, tasarım 
eğitimlerinin verileceği ve güzel 
sanatların her bölümünde atölye-
lerden oluşan bir üniversite kura-
cağız. Buradan yetişen gençleri-
miz, geçmişten aldığı kültürel ve 
tarihi mirası geleceğe özgün bir 
şekilde taşıyacaktır” şeklinde ko-

nuştu.
Gödene mahallesindeki pazar 

alanını ziyaret eden Şimşek, “2018 
yılı içerisinde yapılması planlanan 
birçok pazar yeri, bir takım ge-
rekçeler öne sürülerek kapalı hale 
getirilmedi. Pazarcı esnafımız ve 
vatandaşımız konuyla ilgili mağ-
duriyetler yaşıyor. Halkımızın daha 
rahat bir şekilde alışveriş yapabile-
ceği, atık yönetim sistemini de içe-
risinde barındıran kapalı modern 
pazar yerlerini inşa edeceğiz. Pa-
zar alanlarını, içerisinde yükleme 
rampaları, kafeterya, mescit ve her 
türlü sosyal donanıma sahip ola-
cak şekilde tasarladık. Ayrıca pazar 
ve gıda üretim yerlerinin Avrupa 
standartlarında hijyen ve sağlık 
açısından denetlenmesine önem 
vereceğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, 10 ana başlık altında hazırladıkları 
projeleri hayata geçirerek, Meram’ı 2023 vizyonuna hazır hale getirmek istediklerini söyledi

Kavuş: Meram’ı 2023’e
hazır hale getireceğiz’

Cumhur İttifakı AK Parti Me-
ram Belediye Başkan Adayı Musta-
fa Kavuş, seçime sayılı günler kala 
çalışmalarını da hızlandırdı. Meram 
için hazırladıkları projelerini de 
açıklayan Mustafa Kavuş, projelerin 
Meram’da yaşayan vatandaşların 
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
hazırlandığını söyledi. Teşkilatların 
seçim öncesi yaptığı çalışmalar ve 
ziyaretlerde alınan taleplerin proje-
lerin altlığını hazırladığını ifade eden 
Kavuş, “10 ana başlık altında hazır-
ladığımız projeleri hayata geçirerek 
Meram’ı 2023 Vizyonuna hazır hale 
getirmek istiyoruz. Bu projelerimiz-
den öne çıkan kentsel dönüşüm, 
ulaşım trafik, eğitim, spor, kültür 
ve değer üreten mekanlar ile Me-
ram önemli kazanımlar elde edecek. 
Özellikle Kentsel Dönüşüm Projeleri 
konusunda Meramlı hemşehrileri-
mizin beklentileri var. Bunları çok 

iyi biliyoruz. Daha önce başlatılmış 
projelerin devamı konusunda tered-
dütler var ve hiçbir hemşehrimiz bu 
konuda tereddüt içerisinde olmasın 
diyorum. Devlette devamlılık esas-
tır ve başlatılan projeler kimsenin 
mağdur olmayacağı şekilde devam 
edecektir” dedi.

Birlik ve beraberlik içinde ol-
duktan sonra Meram’ın çözüleme-
yen sorununun kalmayacağını ifade 
eden Mustafa Kavuş, “Meram ilçe 
sınırlarımızda bulunan, şehirleş-
menin gerisinde kalmış, ömrünü 
tamamlayan, içinde yaşayanlar için 
risk teşkil eden konutların dönü-
şümünü “Ortak Akıl, Ortak Karar” 
yaklaşımıyla gerçekleştireceğiz. İlk 
hedef olarak Meram’da ivedilikle 
kentsel dönüşümün yol haritasını 
belirleyeceğiz. Bunun için Kentsel 
Dönüşüm Strateji Planımızı konu-
nun uzmanlarının, ilgili sivil toplum 

kuruluşlarının ve dönüşümlerin ya-
pılacağı bölge sakinlerinin tek tek 
görüşlerini alarak açıklayacağız. 
Konusunda uzman kişilerle birlikte 
‘Kentsel Dönüşüm Çalıştayı’ yapa-
rak bu konuda hem şehrimize hem 

de Türkiye’ye öncülük edeceğiz. 
Belediye bünyemizde Kentsel Dö-
nüşüm Laboratuvarı oluşturarak 
konuya bilimsel olarak da bakacağız. 
Kentsel dönüşümde hem saha ça-
lışmalarını hem ortak akıl fikirlerini 
hem de bilimsel verileri kullana-
cağız” dedi. Ulaşım ve trafikle ilgili 
Konya’nın ve Meram’ın trafiğini 
rahatlatacak projeleri de hayata ge-
çireceklerini ifade eden Mustafa Ka-
vuş, “Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın Konya mitinginde vermiş 
olduğu müjdeler arasında yer alan 
ve özellikle Meram ilçemiz için raylı 
sistem Banliyö seferleriyle ilgili ça-
lışma ve metro yatırımları ile ilçemiz 
ayrı bir önem kazanacak. Metro hattı 
ve yeni açılacak caddeler sayesinde 
şehir trafiği de önemli ölçüde rahat-
latılmış olacak” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Sakaoğlu, Selçukyalı şairleri değerlendirdi

Mustafa Kavuş
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Köpeği motosiklete 
bağlayıp sürüklediler

Konya’da motosiklete bağla-
dıkları köpeği sürükleyen 2 şahıs 
gözaltına alınırken, dört ayağında 
da yara oluşan ve yürüyemeyen 
köpek tedavi altına alındı. 

Olay, merkez Meram ilçesi Har-
mancık Mahallesi Harmancık Parkı 
yakınında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, motosikletli iki şahsın 
motosiklete iple bağladıkları köpe-
ği çektiğini gören vatandaşlar du-
rumu polise bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen polis ekipleri kö-
peği kurtararak iki şahsı yakaladı. 
Sürüklenen ve dört ayağının altın-
da yara oluşan köpek ise kaldırım 

kenarında hareketsiz şekilde kal-
dı. Vatandaşlar köpeği beslerken, 
plakasız motosikletin sorgusunu 
yapan polis 2018 yılından bu yana 
motosikletin çalıntı olduğunu be-
lirledi. Polis ekiplerince gözaltına 
alınan ve birinin yaşı 18’den küçük 
olduğu öğrenilen iki şüpheli, gözal-
tına alınarak ifadesi alınmak üzere 
emniyete götürüldü. 

Ayaklarında yara oluşan köpek 
ise yürümeye çalıştı ancak tekrar 
yere yığıldı. Zabıta ekiplerince ara-
ca alınan köpek tedavisi yapılmak 
üzere veterinere götürüldü.
n İHA

Cihabeyli’de 1,5 saat içinde 4 ayrı evdeki 5 akrabasını tüfekle vurup öldüren ve “Amerikan istihba-
rat ajanıyım. Emir geldi, vur dediler, vurdum” diyen Atılgan Kümür’ün yargılanmasına başlandı

‘Vur dediler vurdum!’
Cihanbeyli ilçesinde 2017 yı-

lında 1,5 saat içinde 4 ayrı evdeki 
5 akrabasını, namlusunun ucunu 
kısalttığı ve domuz kurşunu kullan-
dığı tek kırma tabir edilen tüfekle 
öldüren Atılgan Kümür’in (31), Kon-
ya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ 
istemiyle yargılanmasına başlandı. 
Savunmasında kendisinin Amerika 
Birleşik Devleti ajanı olduğun ileri 
süren Kümür, “Benim kim olduğu-
mu bilmeden yargılama yapıyorsu-
nuz. Ben Amerika istihbarat ajanı-
yım. Bana emir geldi. ‘Vur’ dediler, 
vurdum” dedi. Gözaltına alındığında 
da benzer ifadeler kullanan Kü-
mür’ün, akıl sağlığının yerinde oldu-
ğu yönünde rapor verilmişti.

Olay, 12 Haziran 2017 günü 
saat 06.00 sıralarında eskiden köy 
statüsündeki Bulduk Mahallesi’n-
de meydana geldi. Hayvancılık ya-
pan annesi Hatice Kümür ile birlikte 
kalan bekar Atılgan Kümür, arala-
rında yaklaşık 200 metre mesafe bu-
lunan 4 ayrı eve giderek, husumetli 
olduğu ileri sürülen akrabaları Bekir 
Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Mer-
yem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat 
(51) ve Mehmet Tokat’ı (64) tüfekle 
ateş ederek öldürdü.

Kümür, Mehmet Tokat’ı öldür-
dükten sonra Tokat’ın kardeşi Ha-
run Tokat’ın evine yöneldi. Bu sırada 
öldürülen Mehmet Tokat’ın ailesi, 
Harun Tokat’a telefonla durumu an-
latıp, kapıyı açmamasını söyledi. Ha-
run Tokat kapıyı açmayınca Kümür, 
son kurbanını öldüremeden, evin dı-
şından ateş ederek ayrıldı. Ardından 
evine gidip kahvaltı yaptıktan sonra 
yeniden kurşun alıp katliamına de-
vam etmek isterken, jandarma ta-
rafından yakalanıp, gözaltına alındı.

‘EVLENMEK İSTİYORDUM, 
‘BU DELİ BUNA KIZ VERMEYİN’ 

DİYE ENGEL OLDULAR’
1’i kız 2 kardeşi İsveç’te olan ve 

bir dönem kendisi de İsveç’te ka-
lan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde, 
‘’Babam öldükten sonra benim, bu 
akrabalarımla aram açıldı. Beni hep 
hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba 
gibi görmüyorlardı. Bekardım ve 
evlenmek istiyordum. Görücü usu-
lüyle birkaç kez kız istemeye gittik. 
Akrabalarım ‘Bu deli, buna kız ver-
meyin’ diye evlenmeme engel oldu-
lar’’ dedi.

KURŞUNLARI BİTİNCE EVE 
DÖNÜP, KAHVALTI YAPMIŞ

Akrabalarının üvey kız kardeşini 
boşanmaya zorladıklarını ileri süren 
Kümür, olay günü koyunları otlatıp 
eve uğramadan tüfekle cinayetleri 
işlemeye başladığını ve kurşunları 
bittiği içinde eve döndüğünü; acık-
tığı için annesiyle birlikte kahvaltı 
yaptığını ve tekrar kurşunları hazır-
layıp evden çıkmak isterken gözaltı-
na alındığını söyledi. 

‘AKIL OYUNU’ 
KİTABINDAN ETKİLENMİŞ

Kitap okumayı çok sevdiğini ve 
‘Akıl oyunu’ adlı kitaptan etkilendi-
ğini belirten Kömür, ‘’Evimde genel-
de bilim kurgu ve cinayet romanları 
okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu 
kitabından etkilendim’’ dediği öğ-
renildi. Evinin bahçesinde spor yap-
mak için kendi imkanlarıyla yaptığı 
aletlerin olduğu görülen Kömür’ün, 
koyunlarını otlatırken namlusunu 
kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere 
atış yaparak, atışlarını geliştirmeye 

çalıştığını söylediği öğrenildi.
‘AMERİKA VE İNGİLİZLERLE 

İŞBİRLİĞİ YAPIYORUM’
Kendisini sorgulayanlara da 

“Sen CIA ajanı mısın?” diye soran 
Kümür’ün, ifadesinde, ‘’Hayvancılık 
yapmaktayım aynı zamanda kendi-
mi CIA ajanı olarak size tanıtabili-
rim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle 
işbirliği yapıyorum’’ dedi. İfadesinde 
öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını ve tek 
tek isimlerini sayan Kümür, ‘’Bu 
kişiler benim komşularımdır. CIA, 
MİT ve M16 bana yetki vererek ‘İs-
tediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir 
savcı seni sorgulayamaz, biz senin 
arkandayız’ diyerek bana yetki ver-
diler. 7 yaşımdan beri Amerikalılar 
ve Türk derin devletiyle içli dışlı-
yım’’ dedi.

KURBANLARINA KONUŞMA 
FIRSATI VERMEMİŞ

Kurbanlarına konuşma fırsatı 
vermeden öldürdüğünü anlatan Kö-
mür, ‘’Vurmuş olduğum 5 kişi elim-
de tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. 
Fakat ben hiçbirisine konuşma fırsa-
tı vermeden kafalarına sıktım. Bu ki-
şiler beni daha önce  küçümseyerek 
aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir 
katarak beni felç etmeye çalıştılar. 
Hamit Tokat hariç 4 kişi albay ve 
yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, al-
bay ve yarbay olmamasına rağmen 
beni küçük düşürmüştür. O yüzden 
kafasına sıktım. Başka insanlar beni 
Mehdi olarak tanımlasa da ben ken-
dimi Mehdi olarak görmüyorum. 
Beni genelde istihbaratçılar Mehdi 
olarak tanımlar’’ diye konuştu.

BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA 
ÖLDÜRECEKMİŞ, ACIKMIŞ

Cinayetleri tasarlayarak işlediği-
ni belirten Kömür, ‘’Kafamda belir-
leyerek silahla öldürdüğüm kişilerin 
evine gittim. Hiçbiri tesadüf eseri 
değil. Birkaç kişiyi daha öldürecek-
tim. Fakat acıktım. Eve döndüm, 
kahvaltı yaptım. Jandarma beni al-
masaydı Mustafa Topal ve Mehmet 
Biçen isimli şahısları da öldürecek-
tim’’ dedi.

Kömür, kaçma niyetinin olma-
dığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 
aydır planladığını, psikolojik tedavi 
görmediğini, sigara, alkol, kumar 
ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını 
olmadığını belirterek, ‘’Bunu istih-
baratçılara sorup öğrenebilirsiniz’’ 
diye konuştu. Eve döndüğünde an-
nesinin duyduğu silah seslerinden 
dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını 
anladığını belirten Kümür, ‘’Sadece 
ağladı ve ne yaptığımı sordu. Ara-
mızda başka diyalog geçmedi’’ dedi. 
Kümür, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. 

YARGILANMASINA BAŞLANDI
Atılgan Kümür’ün, Konya 1’inci 

Ağır Ceza Mahkemesinde ‘tasar-
layarak adam öldürme’ suçundan 
‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ 
istemiyle yargılanmasına başlandı. 
Davanın ilk duruşmasına sanık Kü-
mür, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’ndan Ses ve Görüntülü Bi-
lişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, 
bazı müştekiler ve taraf avukatları 
da davada hazır bulundu. Mahke-
me heyeti, savunmaların ardından 
Atılgan Kümür’ün tutukluluk hali-
nin devamına karar verdi. Duruş-
ma ertelendi. n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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‘Ölü buldum’ dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı
Çumra ilçesinde, jandarmayı 

arayarak, arkadaşı Veysel Akman’ı 
(42), köpek kulübesi yanında ölü 
bulduğunu söyleyen Mustafa Ko-
yuncu (45), cinayet şüphelisi olarak 
gözaltına alındıktan sonra çıkarıldı-
ğı mahkemece tutuklandı.

Çumra ilçesi Türkmenkarahü-
yük Mahallesi’nde yaşayan Mustafa 
Koyuncu, salı günü arkadaşı Veysel 
Akman’ı arayarak, borç verdiği 25 
bin TL’den kalan 10 bin TL’yi iste-
di. İddiaya göre, Akman da Koyun-
cu’ya parayı vereceğini söyleyerek, 
eve çağırdı.

Mustafa Koyuncu, arkadaşla-
rı M.S. ve B.K. ile akşam saatlerin-
de Akman’ın evine gitti. 4 arkadaş, 
birlikte alkol aldı.

Koyuncu, çarşamba günü sa-
bahı jandarmayı arayarak, arkadaşı 

Veysel Akman’ı bahçedeki köpek 
kulübesi yanında hareketsiz halde 
yatarken bulduğunu söyledi. Olay 
yerine gelen jandarma ve sağlık 
görevlileri, Akman’ın hayatını kay-
bettiğini belirledi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE 
VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ 

ORTAYA ÇIKTI 
Veysel Akman’ın, yapılan ön 

otopsisinde başına sert bir cisimle 
vurularak, öldürüldüğü belirlen-
di. Bu gelişme üzerine jandarma, 
Mustafa Koyuncu ile arkadaşla-
rı M.S. ve B.K.’yi gözaltına aldı. Ak-
man’ı, 10 bin lira alacağı nedeniyle 
öldürdüğü ileri sürülen Koyuncu, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Diğer iki kişi ise adli kontrol kara-
rıyla serbest bırakıldı.
n DHA
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Fuara yabancı heyetler damga vurdu
Tarım Alet ve Makinaları İma-

latçıları Birliği (TARMAKBİR) ve 
TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim 
Şirketi iş birliğiyle düzenlenen 
Konya Tarım 2019 17. Tarım, Ta-
rımsal Mekanizasyon ve Tarla Tek-
nolojileri Fuarı, 19-23 Mart 2019 
tarihleri arasında KTO – TÜYAP 
Konya Uluslararası Fuar Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 
300 bin ziyaretçinin ağırlandığı fu-
arda özellikle nitelikli yabancı alım 
heyetlerinin varlığı katılımcıları se-
vindirdi.

Fuarın iç piyasanın son derece 
daraldığı bir dönemde gerçekleşti-
ğini belirten TARMAKBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Şenol Önal, “Orta 
Asya bölgesinden Balkanlara, Ku-
zey Afrika’dan Sahra Altı Bölgeye 
birçok coğrafyada çok kapsamlı 
bir çalışma gerçekleştirildi. TAR-

MAKBİR, TÜYAP Konya Fuarcılık, 
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası, Mevlana Kalkınma Ajansı 

ve MÜSİAD iş birliğiyle kurulan 
fuar konsorsiyumu marifetiyle, 
hedef ülkelerde PR ajansları ara-

cılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar 
neticesini verdi. Teşvik program-
ları kapsamında sadece doğru iş 

insanlarının getirilmesi için büyük 
çaba gösterildi. Bunda da başarı-
lı olduğumuzu görmekten dolayı 
memnunuz” dedi. 

TARMAKBİR Genel Sekreteri 
Selami İleri de, “Konya Tarım Fua-
rı, firmaların ihracat bağlantısı kur-
masında artık bir buluşma noktası 
oldu. Afrika’dan, Orta Asya’dan, 
Balkanlar’dan ve Orda Doğu ül-
kelerinden Konya Tarım Fuarı’na 
ziyaretçi akını yaşandı. Henüz net 
istatistikler elimize ulaşmadı ama 
toplamda 3 bin 500-4 bin yabanı iş 
insanı fuarı ziyaret ettiğini hesap-
lıyoruz. Tabii burada şu nokta çok 
önemli, gelen heyetler, gerçekten 
iş bağlantıları kurmak için bura-
dalar. Ziyaretçileri fuar alanında 
değil, şehrin turistik yerlerinde 
ağırlıyoruz. Aldığımız bilgiye göre 
fuara ilk kez Uganda, Sierra Leone, 

Gabon ve Gambiya’dan ziyaretçi 
geldi” dedi.

Diğer yandan Konya Tarım Fu-
arı’nın arzu edilen seviyede ulus-
lararası bir yapıya bürünmesi için 
fuar alanında ek yatırımlara ihtiyaç 
bulunduğunu belirten İleri, sektör 
ve ülke prestiji için fuara fiziki an-
lamda iyileştirme ve genişletme 
yatırımlarının bir an önce haya-
ta geçirilmesinin önemine dikkat 
çekti. Selami İleri, “Ülkemiz tarım 
makineleri endüstrisinin köklü bir 
temsilcisi olan TARMAKBİR, en-
düstrimizin birikimini ve kalitesini 
yerli ve yabancı ziyaretçilere sun-
ma imkanı sağlayan Konya Tarım 
Fuarı’nın İşbirliği Kurumu ve res-
mi destekleyicileri arasında bulun-
maktan gurur duymaktadır” diye-
rek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Altınapa Baraj gölünde
denetimler sürüyor

Konya’da, ticari su ürünleri av-
cılığının yıl boyu yasak olduğu Al-
tınapa Barajında kaçak avlanmaya 
karşı yürütülen denetimler devam 
ediyor. Edinilen bilgiye göre, Tarım 
ve Orman Bakanlığı Konya İl Mü-
dürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Şubesine bağlı ekipler tarafından 
Konya-Beyşehir karayolu üzerinde 
bulunan Altınapa Baraj gölünde 
devam eden su ürünleri av yasa-
ğı sebebiyle denetim ve kontrol-
ler gerçekleştirildi. Ekiplerin gece 
boyu hem kıyıda hem de baraj gölü 

yüzeyinde yaptığı denetimlerde 
balık avı yapmak amacıyla kaçak 
avcılar tarafından sulara serildiği 
tespit edilen toplam uzunluğu 900 
metre olan misina ağı ele geçirildi. 
Ekipler, topladıkları ağlara el ko-
yarken, ağlara takılı vaziyette bu-
lunan canlı olduğu belirlenen çok 
sayıda balığı ise tekrar yaşam alanı 
olan baraj sularına bıraktı. Kaçak 
avlanmaya yönelik denetim ve 
kontrollerin bundan sonra da arta-
rak süreceği bildirildi.
n İHA

“Lisanslı depolardan en büyük yararı çiftçilerimiz görmektedir” diyen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
lisanlı depo ile çiftçinin alın terine sahip çıkıldığını, ürünlerin yatırım aracına dönüştüğünü belirtti

Çevik: Lisanslı depo 
ile çiftçi kazanıyor’

Çiftçinin ürettiği ürüne değer 
katan lisanslı depoculuğun hızla 
yaygınlaştığını açıklayan Konya Ti-
caret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin 
Çevik, Konya’nın bu açıdan örnek 
bir il olduğunu belirterek, yakın za-
manda bitecek yeni yatırımlarla bir-
likte Konya bölgesinde 1,9 milyon 
ton lisanslı depo kapasitesine ula-
şılacağının altını çizdi. “TMO alım 
yapmayacak” iddialarına da değinen 
Çevik, “Bu doğru değildir. TMO, asli 
görevini yine yapacaktır” dedi

ÜRÜNLER YATIM 
ARACINA DÖNÜŞÜYOR

“Lisanslı depoculuk sistemi ile 
hasat dönemlerindeki arz yığılması 
nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin 
önlenmesi ve piyasanın dengelen-
mesi sağlanmaktadır” diyen Çevik, 
sistemin önemi hakkında şunları 
söyledi: “Çiftçi arzın yoğun olduğu 
zamanda değil de arzın normale 
döndüğü zamanda ürününü paza-
ra sokacaktır. Tarım ürünlerinin, 
fiziki mal ve numune gösterilme-
sine ve teslimine gerek olmaksızın 
ürün senetleri veya elektronik ürün 
senetleri aracılığıyla ticaretinin ya-
pılması, standardı belirlenmiş ürün 
ve lisanslı depo sistemiyle tarım 
ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon 
piyasalarına geçilmesi hedeflenmiş-
tir. Yakın zamanda alınan kararla 
ton başına yaklaşık 25 TL nakliye 
desteği, küçük kooperatiflerin de-
polama maliyetleri devlet tarafından 
karşılanacak olması sistemin geliş-
mesini hızlandırmıştır. Devletin kira 
bedelinin yüzde 75’ini karşılayacak 
olması, stopaj muafiyeti, Elektronik 
Ürün Senetleri (ELÜS) senetlerin 
bankalara teminat gösterilerek kre-
di çekilmesi halinde oluşacak faizin 
tamamı ve laboratuvar analiz üc-
retlerini karşılayacağını açıklaması 
cazibeyi artırmıştır. Ayrıca üreticiye 
devletimiz tarafından bugüne kadar 
50 milyon lira lisanslı depo teşviki 
dağıtılmıştır.”
TMO ÜRÜN ALMAYA DEVAM EDECEK

“TMO alımlarını lisanslı depolar 
üzerinden yapacağını açıklamasının 
ardından bazı bölgelerde TMO alım 
yapmayacak” yönündeki iddiaları 
da değerlendiren Çevik, “TMO’nun 
depoculuktan çıkıp alımlarını lisanslı 
depolar üzerinden yapacağını açık-
laması, bazı bölgelerde TMO alım 
yapmayacak gibi bir algıya sebep 
olmuştur. Bu doğru değildir. İddi-
alar bilgi eksikliğinden kaynaklan-
maktadır. TMO asli görevini yine 
yapacaktır. TMO, alımlarına devam 
edecektir, sadece alımlarını kendi 
depolarına değil, anlaşmalı lisanslı 
depolara yapacaktır. Nitekim TMO 
harman başından bugüne kadar 
Türkiye genelinde; 2,7 milyon ton 
ürün alımı yapmış, bu ürünlerin 
yaklaşık yarısını lisanslı depolara al-
mıştır. TMO, Konya’da da çiftçimiz-
den almış olduğu 300 bin ton ürü-
nün yaklaşık 210 bin tonunu lisanslı 
depolara almıştır. Böylece çiftçimiz 
hiçbir kayba uğramamış aksine, 
kira, stopaj, nakliye, analiz, kredi fa-
izi gibi lisanslı depo teşviklerinden 

faydalanabilmektedir. Buradan en 
büyük yararı lisanslı depolara malı-
nı koyan çiftçilerimiz görmektedir. 
Çiftçilerimiz hem lisanslı depo des-
teklerini almakta, hem de lisanslı 
depoculuğun kendilerine sağladığı 
avantajları kullanmaktadırlar. TMO 
ise depoculuk işletme maliyetinden 
kurtulacaktır.” diye konuştu.
LİSANSLI DEPOCULUKTA KTB FARKI

Başkan Hüseyin Çevik, “Kon-
ya’nın tarım alanındaki önemi 

dolayısıyla Konya Ticaret Borsası, 
2014 yılında 100 bin kapasitesi ile 
Konya’nın ilk, Türkiye’nin en büyük 
Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ASLİDAŞ)’ı 
kurarak, tarım ürünlerini yatırım 
aracına dönüştürmüştür. ASLİDAŞ 
300 bin tonu aşacak depo yatırımla-
rına Yunak, Çumra, Sarayönü, Ilgın, 
Kadınhanı, Çeltik ve Karapınar’da 
devam etmektedir. Bu mihvalde, 
Yunak- Saray’da kendisine bağlı 50 
bin ton kapasiteli lisanslı depoları bu 
harman çiftçinin hizmetine suna-
caktır. Ayrıca tamamı KTB sermaye-
li ASLİDAŞ şirketimiz ile TMO’dan 
kiralan Çumra’da 30 bin ton kapasi-
teli depoya 20 bin ton ilave, Karapı-
nar’da 30 bin ton kapasiteli depoya 
20 bin ton ilave, Çeltik’te kiralan 10 
bin ton kapasiteli depolara 10 bin 
ilave, Yunak’ta kiralan 30 bin ton 
kapasiteli depolara 20 bin ton ilave 
yatırımlara başlamıştır. Yeni yerler 
için de fizibilite çalışmalarına başla-
mıştır. Amacımız üretime değer kat-
mak, çiftçinin ürününden en yüksek 
faydayı elde etmesine yardımcı ol-
mak, üreticiyi piyasanın oyun kuru-

cusu yapmaktır.”
LİSANSLI DEPOCULUKTA 

KONYA MERKEZ İL
Konya’daki lisanslı depo kapa-

sitesinin önemine de dikkat çeken 
Çevik, 41 şirketin 1,95 milyon ton 
yatırım iznini aldığı ve mevcut ka-
pasitesinin 860 bin ton olduğunu 
belirtti. Çevik, “Devletimizin ver-
diği teşvik ve desteklerin yanında 
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 
alımlarını lisanslı depolar üzerinden 
yapacağını açıklamasından sonra 
tüm Türkiye’de olduğu gibi, Konya 
bölgesinde de lisanslı depoculuk hız-
la gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. 
Gelinen noktada Türkiye’de 2019 
Mart ayı itibariyle, kuruluş izni ve-
rilen 153 lisanslı depo işlemesinin 
kuruluş kapasitesi 13 milyon 77 bin 
ton olup, lisans alan 67 işletme 3 
milyon 450 bin ton kapasite ile fa-
aliyetine başlamıştır. 1 milyon 950 
bin ton kapasiteli yatırım izni alan 
41 şirket ve faaliyetteki 860 bin 
tona yakın lisanslı depo kapasitesi ile 
Konya önemli bir merkez konumu-
na gelmiştir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ekmek tekneleri 
için seferber oldular

ilçesinde iki gündür etkili 
olan şiddetli rüzgar günlük hayatı 
olumsuz etkiliyor. Beyşehir Gö-
lü’nde balıkçılık yaparak geçimini 
sağlayan Beyşehirli avcılar, kıyıya 
gelerek şiddetli rüzgar dolayısıyla 
suyla dolarak batma tehlikesi ya-
şayan teknelerinden su tahliyesi 
yapabilmek için seferber oldu. 

Beyşehir Gölü’nde devam 
eden su ürünleri avlanma yasağı 
sebebiyle faaliyetlerine üç ay sü-
reyle ara verdikten sonra teknele-
rini Jandarma Burnu mevkisindeki 
limanlarına park eden balıkçılar, 
şiddetli rüzgarın teknelerine ve-
rebileceği zarar ve olumsuzlukla-
rın önüne geçebilmek için kıyılara 

akın etti. Bazı balıkçılar suyla do-
lan teknelerinin tatlı sulara gö-
mülüp batmaması için kovalarla 
su tahliyesi yaparken, bazıları ise 
teknelerini açıklara doğru çekerek 
kanca atmak zorunda kaldı. Fırtı-
na nedeniyle teknelerin birbirine 
çarpıp zarar verme riski üzerine 
bazı balıkçılar ise teknelerinin her 
iki yanına lastik bağlayarak önlem 
almaya çalıştı. 

Göl sahilindeki ekmek tek-
nelerini kontrol etmek için sık sık 
kıyıya gelen bazı balıkçıların ise, 
uzun süre bölgeden ayrılmayarak 
fırtınanın dinmesini beklediği göz-
lendi.
n İHA

Şenol Önal

Hüseyin Çevik
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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 

- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek
- Yeterli tecrübeye sahip

- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39
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Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

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

 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

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;

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

ZAYİ
İngenico iDE280 marka, 
Seri no: 15287DE20006835 
yazar kasa pos cihazı 
ruhsatı kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.  

SAKİNE YOLDAŞ - 
ALPEREN ECZANESİ

Mevlana Vergi Dairesi: 
32788336774

Z-464
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Büyük küçük 
her bireyin 
tüketmesi 
gereken 
önemli bir 
besindir. Besin 
değerleri 
açısından 
zengin bir 
yiyecek 
türüdür. 
Yumurtanın besin değerine 
baktığımızda 1 yumurta 70 kalori 
civarındadır. 1 yumurta 6 gr protein, 
5 gr yağ içerir. Yumurtanın beyazı 
ve sarısı birbirinden farklıdır. Sarısı 
yağ ve kolestrol açısından zenginken, 
beyazı protein ve kalsiyum yönünden 
zengindir. Anne sütünden sonra en 
kaliteli protein yumurta da vardır. 

Besleyici bir yapıya sahipken, 
içeriğinde A,B2,B5 ve B12 vitaminleri ile 
fosfor, folat ve selenyum gibi mineraller 
yer alıyor.

Sağlık açısından bakacak olursak, 
göz sağlığını koruyor, her vücudun 
ihtiyacı olan demir seviyesini arttırıyor. 
Beyin sağlığını koruyor. Kemiklere etkisi 
yüksek olduğu için gelişme çağındaki 
çocukların kemik gelişiminde etkili olan 
yumurtanın yararları arasında yüksek 
oranda kalsiyum içermesi de yer alıyor. 
İltihaba karşı etkiliyken, bağışıklık 
sistemini güçlendiriyor.

İyi kolesterolün yükselmesini 
sağlıyor. Yumurta, içerdikleriyle iyi 
kolesterolü yükselterek kalp sağlığı gibi 
sorunlara karşı koruma mekanizması 
oluşturuyor.

Özellikle bilişsel performansın 
gelişmesi için protein içeriği yüksek 
olan besinlere fazlası ile ihtiyaç vardır. 
Aynı zamanda doku ve organların 
gelişimi için yine protein temel besin 
kaynağıdır. Onun için yumurta da bu 
besin kaynağının temelidir. 

Kahvaltılarınızdan eksik etmeyin, 
en kaliteli protein yumurtadadır, hem 
çocuklar için hem yetişkinler için doğru 
bir besindir. Farklılık yaratarak, haşlama, 
kırma, menemen, omlet, yumurtalı 
ekmek şeklinde tüketebilirsiniz.

Sağlıcakla Kalın…
www.nuraclan.com

NEDEN YUMURTA

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

KTO Karatay Türkiye genelinde test etti
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi, yaklaşan Temel 
Yeterlilik Testi (TYT) sınavı ön-
cesinde öğrencilerin kendini test 
edebilmesi için Türkiye genelinde 
deneme sınav düzenledi. 

KTO Karatay Üniversitesi, 
yaklaşan TYT öncesi öğrencilerin 
deneyim kazanmasını ayrıca he-
yecanlarını yenmelerini sağlamak 
amacıyla üniversite adayının katı-
lımı ile KTO Karatay Üniversitesi 
Kampüsünde “TYT Deneme Sına-
vı” gerçekleştirdi.

Öğrenciler sınavda ter döker-
ken, veliler ise dışarıda görevliler-
den bilgi aldı. 

‘BU YIL DENEME SINAVIMIZA 
YAKLAŞIK 100 BİN 

ÖĞRENCİMİZ KATILIYOR’
Düzenlenen organizasyon 

hakkında bilgi veren KTO Karatay 
Üniversitesi İletişim Koordinatörü 
Mehmet Özçelik, “Bugün temel 
yeterlilik testi TYT sınavının uygu-
lamasını gerek üniversitemiz yer-
leşkesinde Konya ve ilçelerinden 
gelen öğrencilerimizin katılımıyla 
yapıyoruz. Yaklaşık sınavımıza şu 
aşamada kampüsümüzde 4 bin 
500 öğrencimiz girdi. Öğrencileri-
miz sınav salonlarında şu aşamada 
terlerken velilerimizde üniversite-
miz içerisinde hocalarımızdan bil-
gi alıyorlar. Geçtiğimizde yılda biz 
deneme sınavı gerçekleştirmiştik 
Türkiye genelinde. Bu yıl deneme 
sınavımıza yaklaşık 100 bin öğren-
cimiz katılıyor. Toplamda TYT’ye 2 
milyon öğrencinin gireceğini düşü-
necek olursak çok ciddi bir kitlenin 
şu aşamada sınavın bir nevi pro-
vasını yaptığını görüyoruz. Zaten 
TYT deneme sınavı ile biz şunu 
amaçladık; hem öğrencilerimiz 
bir nevi gerçek zamanlı deneme 
sınavının provasını yapsınlar öte 
yandan bu ücretsiz farklı illerimiz-
den farklı ilçelerimizden aday öğ-
rencilerimiz bu sınava katılabilsin 
istedik. Yaklaşık Türkiye’de de 600 
kurum yani lise dengi özel öğretim 
kursu ile birlikte iş birliği içerisin-
deyiz. Toplamda 100 bin öğrenci-

mizin katıldığı bugün dev bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 
Aynı zamanda bu organizasyon 
Türkiye’de yaklaşık şu aşamada 70 
ilde uygulanıyor” dedi. 

‘BURADA BAŞARI ELDE ETMİŞ 
ÖĞRENCİLERİMİZLE TABİ Kİ ÖZEL 

OLARAK İLGİLENİYORUZ’
Geçen yıl deneme sınavın-

da başarı elde etmiş öğrencilerin 
üniversite sınavında da neredeyse 
aynı oranı yakaladığını belirten Öz-
çelik, “Biz üniversite olarak burada 
başarı elde etmiş öğrencilerimiz-
le tabi ki özel olarak ilgileniyoruz. 

Kendilerine çeşitli burs avantajları-
mızdan, indirim imkanlarımızdan 
destek sağlamaya çalışıyoruz” şek-
linde konuştu. 

Sınav esnasında oğlunu bekle-
yen bir veli ise, “Gerçekten güzel 
bir organizasyon olmuş. Yeri güzel, 
üniversite güzel, sistem güzel. Oğ-
lum var şuan da sınava girdi. İnşal-
lah başarılı olur. Başarılı olduktan 
sonra buraya düşünüyoruz. Ger-
çekten güzel olmuş. Sebep olan-
lardan Allah razı olsun” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Rabia ile Mevlüt 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Mürsel-Ayşe Bozkurt  çiftinin 
kızı Rabia ile merhum Alparslan- 
Şerife Özekici  çiftinin  oğlu Mevlüt, 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezinde düzenlenen düğün me-
rasimi ile dünyaevine girdi. Genç 
çift misafirlerini, “Birlikteliğimizin 
sonsuza kadar sürmesi umut ve di-
leği ile ortak yaşama adım attığımız 
bu günde sizlerle birlikte olmaktan 
mutluluk duyacağız” ifadelerini kul-
landı. Bozkurt ve Özekici çifti misa-
firlerini kapıda karşılayarak  davetli-
lerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul 
etti. Gerçekleşen düğünde misafir-
lere Geleneksel Konya Pilav ikram 
edildi. Düğüne katılan misafirler 
genç çift ile bol bol hatıra fotoğrafı 

çektirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
Rabia ve Mevlüt’e bir ömür boyu 

mutluluklar dilerken, ailelerini de 
tebrik ederiz. n MEVLÜT EGİN

İnsanı insan yapanın, insanı bilgili, ilim sahibi ve bununla birlikte güçlü kılanın kitap olduğunu dile getiren Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, Konya’da bilgi merkezi olan kütüphanelere duyulan ilginin mutluluk verici olduğunu söyledi

‘Güç bilgiden, bilgi
kitaplardan gelir!’

Her yıl Mart ayının son Pazar-
tesi günü kutlanmaya başlanan 
Kütüphaneler Haftasının 55. si 
bu yıl 25 Mart 2019 ile 31 Mart 
2019 tarihleri arasında kutlanıyor. 
55. Kütüphane Haftası’nın ana 
teması “Sürdürülebilir Kalkınma-
da Kütüphanelerin Rolü” olarak 
belirlendi. Konya İl Halk Kütüp-
hanesi Konferans Salonunda dü-
zenlenen programa Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya 
İl Jandarma Komutanı Tuğgene-
ral Ercan Yaşin, Konya İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar ile çok sayıda 
davetli ve öğrenci katıldı.

‘BİLGİLİ İNSAN HER ORTAMDA 
GÜÇLÜ OLAN İNSANDIR’

Programda konuşan Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, “Konya ki-
taba, kütüphaneye ve okumaya 
hassasiyet gösteren bir ilimiz. 
Konya İl Halk Kütüphanesi 24 
saat hizmet vermesine rağmen 
yer bulunamıyor. Bu Konya için 
sevindirici bir durum. Gençlerimiz 
ve kadınlarımız okumaya, öğren-
meye bilgi kazanmaya büyük bir 
heves içerisinde. Bu da bizlere çok 
büyük bir ümit veriyor, büyük bir 
keyif veriyor. Kitaplar ilmi, bilimi, 
nesilden nesle aktarılmasına ge-
lenek ve görenekleri korumak ile 
birlikte, Kütüphaneler kitapları da 
koruyarak bütün nesillere ve bü-
tün dünyaya coğrafyalara aktar-
ma imkanı veriyor. Kitap demek 
okumak demek. Kitap demek 
öğrenmek demek. Kitap bilgi de-
mek. Bilgi güçtür. Bilgili insan her 
ortamda güçlü olan insandır. Bil-
gisiz insan ise her ortamda güçsüz 

insandır. Bilgi biliyorsunuz zaten 
güç demektir. Bilgili insan her or-
tamda güçlü olan insandır; bilgisiz 
olan ise her ortamda güçsüz, sal-
dırgan, cahil, topluma, çevresine, 
ailesine faydalı olmayan insan de-
mektir. Bu yüzden daha çok kitap 
okuyarak, bilgi edinerek 2023 ve 
2071 hedeflerimize daha sağlıklı 
bir şekilde ulaşmalıyız. Kütüpha-
neler de kitapları koruyarak bunu 
bir manada muhafaza ediyor ve 
bütün nesillere ve bütün dünya-
nın coğrafyalarına aktarma imkanı 
veriyor. Bunun için kitap ve kü-
tüphane dediğimizde bunlar zaten 
birbirinden ayrılması mümkün ol-
mayan birbirini tamamlayan un-
surlar” ifadelerini kullandı.

‘KİTAP İLMİ, KÜTÜPHANE 
KİTABI KORUR’

AK Parti Konya Milletveki-
li Ahmet Sorgun ise, “Kitap ilmi 
korur. Kütüphanede kitabı korur. 
Japonya’da bir toplum ulaşım 
aracında seyahat ederken gen-
cin biri, bir eliyle tutunuyor diğer 
eliyle de tuttuğu kitabı okuyordu. 
Bu durumu görünce çok hayıflan-
mıştım. Ama geçen günlerde gece 
00:00’da Konya İl Halk Kütüpha-
nemizi ziyaret ettim. Gecenin iler-

leyen saatlerine rağmen kütüp-
hanemiz araştırma yapan, kitap 
okuyan insanlarımızla doluydu. 
Bu durum beni çok mutlu etti ve 
artık hayıflanmıyorum” ifadelerini 
kullandı. 

ETKİNLİKLER 6 GÜN SÜRECEK 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Abdüssettar Yarar, 6 gün süre-
cek 55. Kütüphane Haftası Etkin-
likleri’nde; Konyalı ve Konya’da 
Yaşayan Yazarların Kitap Sergi-
leri, Gezici Kütüphane-Okuyucu 
Buluşmaları, Yazar İmza Günleri, 
Söyleşiler, Konferanslar, Çocuk-
lar İçin Çizgi Sinema Film Gös-
terimleri, Meddah ve Ortaoyunu 
Gösterileri ve diğer sergiler yer 

alacağına dikkat çekerek, “25-
30 Mart tarihlerinde düzenlenen 
Kütüphane Haftası Etkinlikleri’ni 
şehrimizin şimdiye kadar getirdiği 
ve diğer şehirlere örneklik teşkil 
eden kurumsal birlik ve beraberlik 
çerçevesine uygun olarak İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü organizas-
yonu ile Büyükşehir Belediyemiz, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi,  
Karatay Üniversitesi Selçuklu Be-
lediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’nin katılımları ve katkıları 
ile yapmaktayız. 6 gün sürecek 55. 
Kütüphane Haftası Etkinlikleri’n-
de; Konyalı ve Konya’da Yaşayan 
Yazarların Kitap Sergileri, Gezici 

Kütüphane-Okuyucu Buluşmala-
rı, Yazar İmza Günleri, Söyleşiler, 
Konferanslar, Çocuklar İçin Çizgi 
Sinema Film Gösterimleri, Med-
dah ve Ortaoyunu Gösterileri ve 
diğer sergiler yer alacak. Bu yıl 
Kütüphane haftası için hazırladı-
ğımız “Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Kütüphaneler” başlıklı faaliyetler; 
Eylül 2015 yılında BM’ye üye ül-
kelerin katıldıkları üç yıllık bir ça-
lışma ile ortaya konan, “Dünyamı-
zı Dönüştürüyoruz: Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündemi 2030” adıyla 
benimsenmiş uluslararası bir ça-
lışmanın parçasıdır. Ülkemizin 
imza attığı uluslararası anlaşmala-
rın ve çalışmaların bir parçası olan 
bu etkinlik Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımızın Kütüphaneler Hafta-
sı boyunca Ankara ve İstanbul’da 
yapacağı etkinlikler başlamış ve 
tüm ülke sathında Kütüphaneler 
Haftası’nın aynı içerikle değerlen-
dirilmesi kabul görmüştür” ifade-
lerin kullandı.

Program öğrencilerin hazırla-
mış olduğu gösteriler ve 81 il, 81 
Efsane Sergisi, Konyalı ve Kon-
ya’da yaşayan yazarların kitap ser-
gisi açılışıyla sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Cumhur İttifakı AK Parti Ilgın Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Tarım, sağlık, kültür-sanat, sosyal hayat, sana-
yi, meydan düzenlemeleri gibi birçok projelerle Ilgınlılardan destek isteyen Ertaş, Ilgın’ın hayata geçirecekleri projelerle gelişeceğini vurguladı 

Ilgın projelerle gelişecek
Cumhur İttifakı AK Parti Ilgın 

Belediye Başkan Adayı Yalçın Er-
taş, seçim çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. “Gönül Belediyeciliği” 
anlayışıyla önemli projelere imza 
atacaklarını dile getiren Başkan 
Adayı Ertaş, Ilgın’a değer katmak 
için ellerinden geleni yapacaklarını 
söyledi. Ilgın’ın önemli bir ilçe ol-
duğuna dikkat çeken Ertaş, Ilgın’ı 
her alanda geliştirecek projelerinin 
olduğunu söyledi. Vatandaşlarla 
buluşup projelerini anlatan Ertaş, 
projelerini şöyle anlattı:

CAM SEYİR TERAS PROJESİ
İlçemiz turizmi açısından çok 

büyük bir kazanım olacak olan 
Cam Seyir Teras projemiz ile il-
çemiz turizm faaliyetlerinin çeşit-
lendirilmesine, kaplıca bölgemizin 
canlandırılması tanıtımının destek-
lenmesine katkı sağlamayı amaçlı-
yoruz.

APART VİLLA PROJESİ
Hamam dağına yapılması için 

projelendirilen Apart Villa Daire-
ler farklı tasarımda büyük yüzme 
havuzlu ve ortak kullanım alanları 
bulunan şık ve modern bir projedir. 
Apart Villalarda kalacak olan misa-
firlerimiz dünyanın en iyi üç kaplıca 
sularından biri olan Ilgın Kaplıcala-
rından fazlasıyla faydalanacaklar-
dır. Ilgının kaplıca turizmini geliş-
tirmek için hayata geçirilecek olan 
Apart Villa Projemiz ile Ilgınımız 
gelişecek ve turist çekecektir.

 ORGANİK PAZAR YERİ
İlçemizde yetişmekte olan 

ürünlerimizi ve el yapımı ile yapıl-
makta olan yöresel ürünlerimizin 
tanıtımını yaparak, D-300 karayolu 
üzerinde Organik Pazar alanı inşa 
edeceğiz. D-300 karayolunu kulla-
narak şehirlerarası yolculuk yapan 
vatandaşlarımızın ilgisini çekerek 
Ilgınımızın ekonomisine katkı sağ-
lamayı amaçlıyoruz.

 ÇOCUK PARKLARINA 
KAMERA SİSTEMİ KURULMASI
Geleceğimizin teminatı çocuk-

larımızın güvenliği bizlerin birinci 
önceliğidir. Projemiz kapsamında 
ilçemizde bulunan parklarımıza 
kamera sistemlerimizi yerleştire-
cek ve 7/24 kayıt altına alacağız. 
Ayrıca projemiz kapsamında velile-
rimiz anlık olarak mobil uygulama 
aracılığı ile canlı olarak parkları-
mızı izleyebilecekler. Çocuklarımız 
parklarda güven içinde oynarken 
vatandaşlarımız da kendilerine 
ayırdığımız alanlarda huzurlu bir 
şekilde dinlenebilecekler.

OSMANLI KENT MEYDANI
Lala Mustafa Paşa Külliyesi ile 

Pir Hüseyin (Çukur) Camii arasında 
kalan bölgeyi kamulaştırıp, gerek-
li çevre düzenlemelerini yaparak 
şehrimize değer katacak bir Kent 
Meydanı oluşturacağız. Selçuklu ve 
Osmanlı medeniyetlerine ait bu iki 
eserimizin arasında oluşturulacak 
bu meydan ile medeniyetler ara-
sında bir köprü kurmuş olacağız. 
40562 m2lik alanın ilçemizin köklü 
tarihini, kültürünü ve doğal güzel-
liklerini tanıtacak bir meydan şek-

linde düzenleyerek, bölgemizi ziya-
ret eden yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktası haline getireceğiz. 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sa-
yın Murat Kurum Bey’in destekleri 
ile Osmanlı Kent Meydanı Projemi-
zi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kap-
samında yapacağız.

PARK VE BAHÇELERDE 
ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ

Vatandaşlarımıza sunacağımız 
alt ve üst yapı hizmetlerimizin yanı 
sıra günümüzün vazgeçilmez un-
surlarından olan interneti de park 
ve bahçelerimizde belirli noktalara 
kurarak ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve-
receğiz.
 ILGIN TARİH MÜZESİ KURULMASI

Ilgın’ımız, birçok kültüre ve 
medeniyete ev sahipliği yaparak; 
geçmişten günümüze kadar birçok 
tarihi ve kültürel mirası bünyesin-
de barındırmıştır. Tarihi bakımın-
dan ilçemizi bölgenin en önemli 

ilçelerinden biri yapmak, yerli ve 
yabancı turistlerin uğrak nokta-
sı haline getirmek için Ilgın Tarih 
Müzesini kuracağız.

ILGIN KIYI ŞERİDİ 
DÜZENLEME PROJESİ

D-300 Karayolu üzerinde; Il-
gınımızın girişinden çıkış noktası-
na kadar kıyı şeridi düzenlemesi, 
peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma 
ve ışıklandırma işlemleri yapılarak 
şehrimize yakışır bir estetik görü-
nüm kazandıracağız.

 KAPALI MODERN ÇOCUK 
PARKLARI PROJESİ

Çocuklarımızın hoşça vakit ge-
çireceği müzik sahnesi, oyuncak 
kütüphanesi, sokak oyunları ve 
şenliği, çocuk kütüphanesi, iş-tek-
nik atölyeleri, fizik deneyleri, zekâ 
atölyesi ve masal odaları gibi ço-
cukların zihinsel ve bedensel ge-
lişimi için yararlı olacak kapalı bir 
çocuk park alanı yapacağız. Oluş-

turacağımız sıcacık ortamda, her 
yaşa uygun oyun setleriyle hem 
çok eğlenecekler, hem de çok şey 
öğrenecekler.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 

HASTANESİ KURULMASI
Ilgın Kaplıcaları özellikleri bakı-

mından şuan dünyanın en önemli 
3 kaplıcasından biri konumun-
dadır. Şifa kaynağı olan kaplıca 
suyumuzun daha verimli olarak 
kullanılması için bölgeye hitap ede-
bilecek Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Hastanesini ilçemize kazandı-
racağız.  

KIRSAL MAHALLERDE 
MEYDAN DÜZENLEMESİ

Merkeze uzak olan mahalleri-
mizde yapacağımız alt ve üst yapı 
yatırımlarımızın yanı sıra; mahalle-
rimizin çehresini değiştirecek yeşil 
alan ve meydan düzenlemeleri ya-
parak hemşerilerimiz için büyük 
alanlar oluşturacağız.

SIFIR ATIK PROJESİ
İsrafın önlenmesini, kaynak-

ların daha verimli kullanılmasını, 
atık oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun en-
gellenmesi veya minimize edilme-
si, atığın oluşması durumunda ise 
kaynağında ayrı toplanması ve geri 
kazanımının sağlanmasını kapsa-
yan atık yönetimi olarak ilçemizde 
Sıfır Atık Projesini hayat geçirece-
ğiz.

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ AÇILMASI PROJESİ
Ilgın Kaplıcaları özellikleri bakı-

mından şuan dünyanın en önemli 
3 kaplıcasından biri olmasından 
dolayı özellikle sağlık alanında 
daha iyi değerlendirilebilmesi için 
ilçemize kazandıracağımız Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hasta-
nesinin yanında; İlçemize Selçuk 
Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilim-
leri Fakültesinin açılmasını sağla-
yacağız.

DAĞCI PARKURLARI
Bulcuk Göleti etrafına yapılacak 

olan Millet Bahçesi Projesi içerisine 
dâhil edeceğimiz ve Hamam Da-
ğına da yapılması planlanan Dağcı 
Parkurları Projemiz; Dağ bisikleti 
organizasyonları, yürüyüş, kampçı-
lık gibi birçok macera sporlarına ev 
sahipliği yapacaktır.

BOTANİK PARK PROJESİ
Her türlü sosyal donatı alanları 

da bu proje kapsamında düşünüle-
rek hayata geçirilecek. Büyüklüğü 
ve içeriği açısından botanik park, 
yerli ve yabancı turistlerin ziyaret 
etmek isteyeceği bir yer olacaktır. 
Botanik Park içerisinde, bölge ikli-
mine uyum sağlayan süs bitkileri, 
çim alanları, süs havuzları, oturma 
alanları, kamelyalar, pergolalar, fit-
nes grupları, çocuk oyun grupları, 
kırsal kafeterya, koşu ve yürüyüş 
parkurları yer alacak.

AKILLI IŞIKLANDIRMA PROJESİ
Akıllı Işıklandırma Projemiz sa-

yesinde enerji tasarrufuyla çevreyi 
de koruyarak kaynakların daha ve-
rimli kullanılmasının önünü açaca-
ğız. Gün ışığı bazlı açma, kapama, 
kısma, hareket algılayıcısı gibi iş-
levler akıllı ışıklandırma sisteminin 
fonksiyonları arasında yer alacak. 
Ayrıca şehrimize estetik bir görü-
nüm kazandıracağız.
TURİZM ALANINDA PROJELERİMİZ

Dünyanın en kaliteli kaplıca su-
yuna sahip olan kentimizin turizm 
potansiyelini artırmak için; Beş 
Yıldızlı Otel Projemiz ile doğrudan 
250 dolaylı 500 gencimize iş imka-
nı sağlayacaktır. Ilgın’ımızı büyük 
bir turizm kentine dönüştüreceğiz.

AMFİ TİYATRO PROJEMİZ
İlçemizin sosyal ve kültürel ha-

yatına katkı sağlayacak olan 1500 
kişilik Amfi Tiyatroda Kaplıca Festi-
valleri, Açık Hava Tiyatrosu ve yaz 
konserleri yapılacak. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Kaplıcası, Şeker Fabrikası, Kö-

mür Ocakları, Ormanları ve verimli 
topraklarıyla zengin olan Ilgın’ımız 
şimdide yeni bir sanayi kapısını 
aralıyor. Kentimize kuracağımız 
organize sanayi bölgesi ile yatırım-
cıların yeni adresi Ilgın olacak. Sa-
nayi potansiyelimizin organize ve 
entegre edilmesi ile gençlerimize iş 
imkanı sağlanacak.

TARIMSAL PROJELERİMİZ
Tarımsal projelerimizi; üretimi 

ve istihdamı artırmak üzere kur-
duk. Organize seracılıktan, mey-
vecilik faaliyetlerin yaygınlaştırıl-
masına; arıcılığa, çiğ süt üretimine, 
hayvancılık ihtisas organize besici-
lik bölgesi oluşturulmasına, yöresel 
ürünlerimizin kalitesini dünyaya 
duyurmaya, meyve ve sebzeyi baş-
ka şehirlerden satın alan değil ar-
tık başka şehirlere de satabilen bir 
Ilgın olmaya; kısaca bereket diyarı 
memleketimiz için ne yapılması 
gerekiyorsa tek tek hayata geçir-
meye gayret edeceğiz.

YALÇIN ERTAŞ KİMDİR?
1966 yılında Ilgın’da doğdum. 

İlköğretimimi Ilgın Atatürk İlkoku-
lunda tamamladıktan sonra Afyon 
Merkez Ortaokulunu ve Ilgın Li-
sesini bitirdim. Yükseköğrenimimi 
ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesinde tamamladım. 
1990-1997 yılları arasında Ilgın 
Vergi Dairesinde görev yaptım. 
1997 yılında görevde yükselme 
sınavını geçerek Seydişehir Vergi 
Dairesi Müdür Yardımcısı olarak 
atandım ve 1999 yılından 2005 yı-
lına kadar Seydişehir Vergi Dairesi 
Müdür Vekili olarak görev yaptım. 
Ardından Maliye Bakanlığı tarafın-
dan yapılan sınavda başarı göste-
rerek sırasıyla Şırnak ve Merzifon 
Vergi Dairesi Müdürü olarak görev 
yaptıktan sonra İnegöl Vergi Daire-
sine atandım. 8 yıldır İnegöl Vergi 
Dairesi Müdürü olarak görev yap-
maktayım. Mesleki hayatım süre-
since başarılı çalışmalardan dolayı 
3 adet takdir belgesi ile ödüllendi-
rildim. Evli ve 5 çocuk babasıyım.
n NAZİFE ARSLAN

Cumhur İttifakı AK Parti Ilgın Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. 

Apart villalarla turizme katkı sağlanacak. Botanik park ilçenin havasını değiştirecek. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi. Organik pazarlar örnek olacak.
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Bu millet,  sadece;
Partisi olduğu için;
İdeolojisi için,
İnancı olduğuna inandırıldığı için ,
Aşireti için,
Kavmi için,
Ailesi için,
Hemşerisi için,
Biat edercesine, fikri, düşünceyi, 

takvayı, millet menfaatini, devlet çıka-
rını dikkate almadan,  sorgulamadan, 
seçim yapmaktan çok çekti.

Bazen bir cemaat,
Bazen bir ideoloji,
Bazen de sadece partisi için hiç 

sorgulamadan yıllarca bir partiyi, bir 
lideri destekledi.

Bunu bir vefa olarak gördü, farklı 
düşünmeyi döneklik olarak algıladı ya 
da döneklik sıfatı ile itham edildiler.

Ama evin danası olmaktan başka 

bir yere gidemediler.
Ülkenin gelişmesinden  pay ala-

madılar ama sıkıntılara en çok onlar 
katlandılar.

Bazen destek verdiği lider ya da 
parti için bir çok sıkıntıyı, hakareti sine-
ye çektiler.

Neden ? Sadakatten.
Belki partisine liderine sadık oldu 

ama memleketi ve vatanı hak ettiği ge-
lişmeyi gösteremedi. 

Sadakat ile parti ve siyasi lider ken-
dini güvene aldı ama seçmen olarak 
kendini hiçbir zaman güvende hisse-
demedi.

Hatta diyebiliriz ki asıl sadakat üs-
tünlüğü olan değerlerimiz; vatanına, 
memleketine sadakati göstermeyi ak-
lına bile getiremedi.

Belki de böyle olmaları birilerinin 
işine geldi.

Eğer bugün İngilte-
re’de yapılan araştırma-
da olduğu gibi; en zengin 
%1’lik kesimin serveti 
geri kalan %99’un ser-
vetine eşitse  bu taraf-
tar oyununun , bu biat 
oyununun sonucu olsa 
gerek.

İnsanlar bu servet 
dağılımının dengesizliği-
ni sorgulayamaz düzeye 
gelmek üzere.

Bu seçimde ilginç gelişmeler var. 
Biraz ümitlenmedim desem yalan olur.

Eskiden ülkemizde kararsız oy 
%15  seviyelerinde, taraf oylar % 
85’lerde iken bugün tersi bir durum-

dayız.
Seçmenler mahalle-

den, ilçeye, büyükşehir-
lere kadar hala oylarını 
netleştirmedi.

Sorgulama,istişare 
dönemi devam ediyor.

Siyaset biliminde 
yüzer gezer oy da denen 
bu oy herkesin mitingine 
gidiyor, vaatleri projeleri 
inceliyor, televizyon ve ga-

zetedeki tartışmaları izliyor. 
Sanki eskinin çantada keklik seç-

meni yerine memleketin geleceğini her 
açıdan sorgulayan bir seçmenle karşı 
karşıyayız.

Kimse için tartışmıyor. Kavga et-

miyor.
Seçimi kişinin kendi duygusal var-

lığından çok iradesi ile ilgili bir tercih 
olduğu hissi veriyor.

Liderlerin duygusal konuşmaların-
dan çok içeriği, tavrı dikkate alıyor.

Yani bu seçim sürprizleri içinde 
barındırıyor.

Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminin zorunlu kıldığı seçim öncesi 
ittifak ve dayanışmalarla çözüm arayı-
şının yoğun yaşandığı bir seçim döne-
mi yaşıyoruz.

Bu durum uzlaşma kültürünün 
de toplumda yaygınlaşmasının önünü 
aştı.

Gelecek seçimlere çok daha ilginç 
dayanışmalara şahit olacağız.

Seçim öncesi toplumsal istişare ve 
danışmaya dönüştü.

Rakip parti liderlerini takdir eden-

ler, beğenenler, başka bir ilde olup da 
beğendiği bir aday bizim ilimizde olsa 
oy verirdim diyenler, akılcılığın ve este-
tiğin siyasetimize girdiğini gösteriyor.

Bu tavır siyaset insanlarını  daha 
ılımlı, akılcı, estetik tavırlara yönlendi-
riyor.

Elbette bunun toplumun faydasına 
çok olumlu yansımaları olacak.

Toplumda ortak akıl basamak, ba-
samak bir merdiven misali bizi muasır 
medeniyet seviyesine götürecektir.

Bu seçimde en çok duygusal hırslı 
insanlar kaybedecek.

Hakaret kaybedecek.
Bir birine el uzatanlar kazanacak.
Çünkü;
Meşveret, istişare, dayanışma, 

akılcılık, zarafet bizim hem inancımızın 
gereği hem de milletimizin töresinin 
gereği.

AKILCI BİR SEÇİME DOĞRU MU

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Kültür Sanat ve Gençlik
Merkezi gençleri yönlendirecek

Seydişehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı AK Parti Mehmet 
Tutal, ilçenin kültürel anlamda en 
önemli eksiklerinden biri olan Kül-
tür Sanat ve Gençlik Merkezinin 
müjdesini gençlere verdi. Görevde 
olduğu sürece ilkleri gerçekleştiren 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
2019 yerel seçimlerine sayılı gün-
ler kala hayata geçireceği projelerin 
müjdelerini de sıralamaya devam 
ediyor. Başkan Tutal, gençlerin 
kötü alışkanlıklardan uzak dura-
rak kültür ve sanata yönelmesini 
sağlayacaklarını kaydetti. Gençlere 

her zaman önem verdiklerini kay-
deden Başkan Tutal, “Projelerimiz 
arasında yer alan Kültür ve Sanat 
Merkezimizde öğretici atölyeler 
kurarak gençlerimizin tecrübe ve 
kabiliyetlerini geliştirmelerine, mil-
li ve manevi değerlerimize sahip 
çıkmalarına imkan sağlayacağız. 
Bütün faaliyetlerini, kültürel, sanat-
sal etkinliklerini orada sergileyebi-
lecekler. Kültür Sanat ve Gençlik 
Merkezimiz tüm gençlerimizin çok 
aktif olarak kullanabileceği bir yer 
olacak” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ Kent Müzesi ile geçmiş,

gelecek nesillere aktarılacak

Sağlık Bilimleri Fakültesi
yeni binasına kavuşuyor

İlçenin tarihi ve kültürel po-
tansiyelini tanıtmak için de örnek 
çalışmalara imza atan Seydişehir 
Belediye Başkanı ve Cumhur İtti-
fakı AK Parti Seydişehir Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Tutal, ku-
rulacak olan Kent Müzesi ile tarihe 
ışık tutacaklarını belirtti.

Tarihi ve kültürel zenginlikle-
rin tanıtılması noktasında gerekli 
çalışmaların devam ettiğini kayde-
den Başkan Tutal; ilçemizde geç-
mişten günümüze kültürel, sos-
yal ve ekonomik yaşantı izlerinin 
yansıtılacağı mekân, yerli yabancı 

misafirlerimize, hemşerilerimize, 
çocuklarımıza ve gençlerimize çok 
büyük bir katkı sağlayacak” ifade-
lerini kullandı. 

Binlerce yıllık bir geçmişe ev 
sahipliği yapmış olan Seydişe-
hir’de ziyaretçilerin tarihte yol-
culuk yapmasını sağlayacaklarını 
belirten Başkan Tutal, “Kent mü-
zesi çalışmamızla eşsiz bir tarih ve 
kültür birikimine sahip olan ilçe-
mizin sosyal kültürel yapısını ge-
liştirerek, gelecek nesillere doğru 
bir şekilde aktarılacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri yeni eğitim 
öğretim yılında kendi binalarında 
eğitimlerine devam edecek. İnşaatı 
tamamlanmak üzere olan Seydişe-
hir Sağlık Bilimleri Fakültesi, arsa 
tahsisi ve zemin etüt çalışmalarını 
Seydişehir Belediyesi tarafından, 
inşaatın yapılmasını ise Akkanat 
Holding yüklenmişti. 41 öğrencisi 
bulunan ve şuan 4 öğretim üyesi-
ne çıkan eğitimci kadrosu ile Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi 2019 yılının 
Eylül ayı itibari ile kendi binasında 
eğitimlerine devam edebilecek. 

Seydişehir belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Seydişehir̀ in ihtiyacı 
olan bir fakülte olduğunu belirte-
rek, “İlçelerin canlanması ve aktif 
hale gelmesinin en önemli etken-
lerinden bir tanesi öğrencidir. Ya-
pılan fakültemizin hastaneye yakın 
olması stratejik bir öneme sahiptir. 
Yeni binamızı İnşallah en hızlı za-
man diliminde Seydişehir’e kazan-
dırmayı hedefliyoruz. Fakültemizin 
yapılması noktasında Akkanat Hol-
ding, Kamil Akkanat̀ a ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı, seçmenin büyük 
desteği ile dolu dizgin gidiyor. Atılan adımlar, sıkılan eller gönülleri fethetmeye yetiyor

Atılan adımlarla 
gönüller fethediliyor

31 Mart Yerel Seçimlerine Milli-
yetçi Hareket Partisi ile ittifak yapa-
rak giren Adalet ve Kalkınma Partisi, 
tüm yurtta olduğu gibi Seydişehir’de 
de  seçim atmosferini dolu dolu ya-
şıyor. Saha çalışmalarında yediden 
yetmişe herkesin gönlüne girme-
yi başaran AK Parti, sandıklardan 
gümbür gümbür çıkmayı hedefliyor. 
Cumhur İttifakı AK Parti Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Tutal’ın “Be-
nim Bir Sevdam Var, O da Seydişe-
hir” sloganıyla 2014 yılında çıktığı 
bu kutlu yürüyüş ve yaptığı güzel 
hizmetler sonucunda AK Parti Genel 
Merkezi, başkan adaylığı görevini 
2019 içinde Mehmet Tutal’a tevdi 
etmesiyle Seydişehir’de seçim süreci 
hızlı bir şekilde başlamıştı.

Sık sık saha taramaları ile seçi-

min nabzını canlı tutan AK Parti’de 
vatandaşın gösterdiği ilgi ve alaka 
adeta doping etkisi yapıyor. Çalınan 
her kapıda, sıkılan her elde ayrı bir 
güven duyulduğunu dile getiren AK 
Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay, “Reis’i Cumhur’umuz 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dev-
letin ve milletin bekası için Sayın 
Devlet Bahçeli ile görüşmelerinden 
sonra MHP ile yapılan İttifak 31 
Mart’ta sandıklara güçlü bir şekilde 
yansıyacaktır. Tavanda ve tabanda 
yapılan bu güçlü ittifak ülkemize 
büyük hizmetler getirecek, şer odak-
larına da büyük bir Osmanlı tokadı 
olacaktır” dedi.

Tevazu, samimiyet, gayretle 
çıktıkları iktidar yürüyüşünde ilçede 
gönülleri fethetmekte olduklarını 

dile getiren AK Parti Seydişehir İlçe 
Başkanı Kemalettin Atalay, “Seçme-
nin partimize güveni perçinlenmek-
te, davamıza olan sadakati kat ve kat 
artmaktadır. MHP İlçe Başkanı Sayın 
Eyüp Gül’le, İttifak Adayımız Sayın 
Mehmet Tutal’la ve her iki partiye 
gönül vermiş vatandaşlarımızla ‘Be-
lediye İşi Gönül İşi’ dedik. İlçemizin 
sokaklarını, caddelerini tek tek do-
laşarak yaptığımız seçim çalışmala-
rımızda Şehrimizin merkezinden en 
kırsalına çalınmadık kapı, sıkılmadık 
el bırakmadık. Hamdolsun vatan-
daşlarımızın bizlere olan güveni, 
iktidarımıza olan teveccühü yüzle-
rindeki tebesssümlere yansımak-
tadır.  Bu süreçte öyle güzel sahne-
lerle karşılaştık ki duygulanmamak 
elde değil. Vatandaşlarımızın bizleri 

davullu zurnalı coşkulu  bir şekilde 
karşılamaları, sıcak samimi ve sevgi 
dolu sohbetleri Seçim Koordinas-
yon Merkezimizin yoğun bir şekilde 
dolu olması artık çalışmalarımızın 
meyvesini vermeye başladığının so-
mut göstergesidir. İnşallah 31 Mart 
Akşamı Seydişehir tarihi bir akşamı 
yaşayacak, seçmenin iradesi ile par-
timiz rakiplerine sandıkta büyük bir 
fark atarak seçimin galibi olacaktır. 
Gönüldaşlarımızdan, bizleri büyük 
sevgiyle karşılayan değerli halkı-
mızdan Allah razı olsun” şeklinde 
konuştu.

İlçe Başkanı Atalay, tüm Seydi-
şehirliler’i akşamları Seçim Koor-
dinasyon Merkezinde çay içmeye 
davet etti.
n HARUN YILMAZ
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Özgüven kazandık!
Bandırmaspor deplasmanında 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3 beraberliği yakalayan TFF 2. Lig temsilcimiz 

Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Abdurrahman Baysangur açıklamalarda bulundu. Alınan 1 
puanını galibiyet kadar önemli olduğunu ifade eden Baysangur, bu dönüş ile özgüven kazandıklarını belirtti

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor, 28.hafta maçında deplas-
manda Bandırmaspor ile 3-3 berabere 
kaldı. Karşılaşmada 3-0 geriye düşmesi-
ne rağmen bulduğu goller ile 3-3 bera-
bere kalan yeşil beyazlı takımda Teknik 
Direktör Abdurrahman Baysangur, maça 
iyi başlamalarına rağmen buldukları po-
zisyonları değerlendiremediklerini dile 
getirdi. Çok önemli 1 puan aldıklarını da 
söyleyen Baysangur, ligde mücadelele-
rinden dolayı futbolcularını kutladı.

POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK
Deplasmanda zorluk derecesi hayli 

yüksek bir karşılaşma oynadıklarını be-
lirten Konya Anadolu Selçukspor Teknik 
Direktörü Abdurrahman Baysangur, “Bi-
zim açımızdan çok önemli maç oynadık. 
Hafta boyunca bu maçın önemini oyun-
cularımız ile paylaştık. Deplasmana ön-
celikle beraberlik ardından galibiyet al-
mak için gittik.  Maçta bu hedefimiz için 
oynadık. Özellikle oyunun başlangıcı çok 
iyiydi. Peş peşe pozisyonlar bulduk an-
cak değerlendiremedik. Esasında geç-
tiğimiz hafta kendi sahamızda da bunu 
yaşadık. Pozisyonlar bulup değerlendi-
remedik. Bandırmaspor karşısında daha 
maçın başında 2-3 tane net pozisyon bul-
duk. Fakat değerlendiremedik. Golü ye-
miş olmanın dezavantajını yaşamamıza 
rağmen oyundan kopmadık” ifadelerini 
kullandı.

KONTRATAKLARLA ETKLİ OLDULAR
Ev sahibi Bandırmaspor’un buldu-

ğu pozisyonlarda kontrataklarla etkili 
olduğunu dile getiren Abdurrahman 
Baysangur, “Skor üretmek adına golü 
bulmak için baskı kurmaya çalışırken 
kontrataklar verdik. Ve ne yazık ki önce 
ikinci sonra üçüncü golü yedik. Ama bu 
süreç yaşanırken oyunun kontrolü yine 
bizdeydi. Sadece baskı kurmaya çalı-
şırken kontrataklarla rakibimiz bulduğu 
pozisyonları gol yaptı. 3-0’dan sonra biz 
bulduğumuz pozisyonları gole çevirme 
adına etkili olduk. Bulduğumuz golün ar-
dından oyuna tutunarak baskıyı artırdık. 
Çok önemli bir puan aldık. Ligde kalma 
yolunda buradan aldığımız bir puan çok 
önemli” dedi. 

GALİBİYET KADAR ÖNEMLİ
Alınan 1 puanın galibiyet kadar 

önemli olduğunu ifade eden ve futbolcu-
larını tebrik eden Baysangur, “Özellikle 

son haftalarda demoralize olmuş bir ta-
kımın deplasmanda 3-0 geriden gelerek 
beraberliği sağlaması, gelecek adına 
çok büyük anlam taşıyor. Bu beraberlik 
bizim için galibiyet kadar önemli. Ta-
kımımız kalan haftalar için özgüvenini 
yeniden yakaladığını aldığı bu sonuçla 
gösterdi. Şuna inanıyoruz. Aldığımız 
bu bir puan bizi ligde tutacak en büyük 
kıvılcım. Alınan sonuçtan ötürü futbolcu-
larımı kutluyorum. Yönetim kurulumuza 
ve teknik ekipteki arkadaşlarıma, kulüp 
personelimize, bizimle olan tüm dostla-
rımıza teşekkür ediyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı. 
 n SPOR SERVİSİ

Konyalı halterciler 
iki madalya kazandı

Konyaspor Kulübü halter takımı, 21-24 Mart 2019 ta-
rihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen 
Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na katıldı. 
Farklı illerden 79 kulüp ve 650 sporcunun mücadele etti-
ği müsabakalara, Konyaspor, 10 sporcu ve 2 antrenörle 
katılım sağladı. Yeşil beyazlı takım, 79 kulüp içinden 127 
puan toplayarak 5’incilik kupasını aldı. Konyaspor’dan Ali 
Oflaz; koparmada 106 kilogram, silkmede 143 kilogram 
ile toplamda 249 kilogram kaldırarak +102 kilogram sikle-
tinde Türkiye Şampiyonu oldu. Diğer bir sporcu Kadir Akın 
ise, 110 kilogram koparma, 130 kilogram silkme ile top-
lamda 240 kilogram ile 102 kilo sikletinde Türkiye 2’incisi 
oldu.  n SPOR SERVİSİ

Şampiyon son 
maçta belli olacak

Konya Süper Amatör Küme’de 21.hafta maçlarının ta-
mamlanmasının ardından heyecan doruğa çıktı. Ligin bit-
mesine 1 hafta kala Meram Kara Kartalları deplasmanda 
4-1 yenen Ereğlispor, 53 puan ile liderliğini sürdürdü. Haf-
tanın diğer maçında ise Gölyazı Belediyespor, kendi evin-
de Ülküm Gençlikspor’u 4-0 yenerek 51 puana yükseldi 
ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Ligde düğüm son hafta 
çözülecek. 22.hafta maçında lider Ereğlispor, 2 puan ge-
risinde bulunan Gölyazı Belediyespor’u konuk edecek. Ev 
sahibi takım karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda 
bile Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselecek. Gölyazı Beledi-
yespor’un şampiyon olabilmesi için güçlü rakibini deplas-
manda mağlup etmesi gerekiyor. Şampiyonu belirleyecek 
olan müsabaka 7 Nisan’da oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

Konya derbisini Konya 
Engelliler Gücü Ampute kazandı 

Ampute Futbol 1. Ligi 2. devre açılış maçında Kon-
ya’nın iki takımı Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol 
ile Konya Bedensel Engelliler Ampute takımı Selçuklu 
Belediyesi Stadı’nda karşı karşıya geldi. 

Çekişmeli geçen derbi maçı ligin iddialı ekipleri 
arasında yer alan Konya Engelliler Gücü Ampute Fut-
bol Takımı 5 – 1 kazandı. Alınan 3 puanın ardından 
temsilcimiz Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol takı-
mı Ampute 1. Ligi ilk sıradaki yerini korudu.  

AYGÜN: SÜPER LİG YOLUNDA 

BİR ENGELİ DAHA AŞTIK
Maçın ardında takıma verdiği yemekte konuşan 

Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü Yöneticisi Fatih 
Aygün çekişmeli geçen derbi maçtan galibiyetle ay-
rıldıkları ve çok değerli üç puanın sahibi oldukları için 
takım oyuncuları ile teknik heyeti tebrik etti. Aygün, ilk 
devredeki gibi sezonun ikinci devresine de güzel bir 
galibiyet ile başladıklarını, Süper Lig yolunda bir en-
geli daha aşarak hedefe emin adımlarla yürüdüklerini 
kaydetti.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 27 17 7 3 57 32 25 58
2.TUZLASPOR 27 16 6 5 51 16 35 54
3.F. KARAGÜMRÜK 27 16 4 7 42 28 14 52
4.MANİSA B.Ş.B. 27 13 10 4 48 22 26 49
5.ŞANLIURFASPOR 27 13 7 7 37 29 8 46
6.ETİMESGUT BLD. 27 11 6 10 33 31 2 39
7.PENDİKSPOR 27 10 8 9 38 37 1 38
8.SİVAS BELEDİYE 27 9 7 11 32 38 -6 34
9.KAHRAMANMARAŞ 27 9 7 11 27 34 -7 34
10.BAK SPOR KULÜBÜ 27 8 10 9 31 39 -8 34
11.KIRKLARELİSPOR 27 9 6 12 36 34 2 33
12.ZONGULDAK 27 8 9 10 28 34 -6 33
13.TARSUS İDMAN Y. 27 8 9 10 34 42 -8 33
14.FETHİYESPOR 27 5 13 9 28 32 -4 28
15.BANDIRMASPOR 27 7 6 14 31 45 -14 27
16.K. A. SELÇUKSPOR 27 4 11 12 34 51 -17 23
17.TOKATSPOR 27 4 10 13 22 35 -13 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 27 5 6 16 23 53 -30 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Konya’da bisiklet yarışları nefes kesti Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Konya başarısı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü Bisiklet İl Temsilciliği faaliyet 
takviminde yer alan Hasan Kılıç-Ha-
san Can Bisiklet Yarışları 24 Mart 
Pazar günü yapıldı.

42 Bin Kişilik Stadyum-Hobi 
Bahçesi güzergahında gerçek-
leştirilen Hasan Kılıç-Hasan Can 
Bisiklet Yarışlarında Konya ve An-
kara’dan 15 takımdan 78 sporcu 

pedal çevirdi. Genç Erkeklerde 48 
kilometrelik etabı Selçuklu Bele-
diyespor’dan Hakkı Çelikel birinci, 
Taşkentspor’dan Fatih Deniz ikinci, 
Selçuklu Belediyespor’dan Rama-
zan Dağlı üçüncülükle tamamladı. 
Yıldız Erkekler A Kategorisinde 48 
kilometrelik etabı Taşkentspor’dan 
Muhammet Çevik birinci, Muham-
met Talha Vanlı ikinci, Ç. Çumra 

Belediyespor’dan Mehmet Alsaç 
üçüncülükle tamamladı.

Yıldız Erkekler A Kategorisin-
de 36 kilometrelik etabı Ç. Çumra 
Belediyespor’dan Ramazan Yılmaz 
birinci, Konya Büyükşehir Beledi-
yespor’dan Mustafa Tarakçı ikinci, 
Ömer Güzeloğlu üçüncülükle ta-
mamladı. 
 n SPOR SERVİSİ

Spor Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü tarafından organize edilen ANA-
LİG (Anadolu Yıldızlar Ligi) projesi 
kapsamında 2018-2019 sezonunda 
Konya takımlarının başarısı göz dol-
durdu.  Anadolu Yıldızlar Ligi’nde bu 
sezon Konya takımlarından hokey 
kızlarda Türkiye üçüncülüğü, erkek-
lerde ise Türkiye 5.liği başarısı ge-
lirken, jimnastik ile su topunda kız 
ve erkek takımları, masa tenisi ile 
güreşte erkek takımları, hentbolda 
ise kız takımı final müsabakalarında 
madalya kazanmak için mücade-
le edecek. Grup müsabakalarında 
derece elde ederek yarı finale yük-
selen atletizm, tekvando, yüzme ve 
judo kız-erkek takımları ile voleybol 
erkek takımı finale yükselme müca-
delesi verecek. Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıkla-
mada, “Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 
derece elde eden sporcularımız ile 

antrenörlerini tebrik eder, final ve 
yarı final müsabakalarında müca-
dele edecek olan sporcularımız ile 

antrenörlerine başarılar dileriz” ifa-
delerine yer verdi. 
 n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu Etem
Türkiye Şampiyonu oldu
Atiker Konyaspor sporcularından Etem Akırşan, 22-

24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen 
Türkiye Arena Uzun Kulvar 13 Yaş Erkek-Bayan ve 14 Yaş 
Erkek Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda derece 
elde etti. Akırşan, 100 Metre Kelebek branşında 01.00.98 
derecesi ile Türkiye Şampiyonu, 200 Metre Kelebek bran-
şında 02.11.85 derecesi ile Türkiye Şampiyonu, 200 Met-
re Kurbağalama branşında 02.35.50 derecesi ile Türkiye 
Şampiyonu, 100 Metre Kurbağalama branşında 01.11.87 
derecesi ile Türkiye 2’incisi oldu. Konyalı sporcu, bu per-
formansla birlikte milli takıma da seçildi.  n SPOR SERVİSİ



Kayserispor’da 
ayrılıklar erken başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı bulunan 26 

yaşındaki Oğuzhan Berber’in sözleşmesi feshedildi. 
İstikbal Mobilya Kayserispor’da ilk ayrılık yaşandı. 

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’dan kiralık olarak sezon 
başında İstikbal Mobilya Kayserispor’a gelen Oğuzhan 
Berber’in sözleşmesi feshedildi. Sezon başından bugüne 
kadar İstikbal Mobilya Kayserispor’da hiçbir resmi müsa-
bakada görev almayan Oğuzhan Berber, yaşadığı sakat-
lık nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı. Tek-
nik heyetin ve yönetimin kadroda düşünmediği Oğuzhan 
Berber’in sözleşmesi ligin bitimine 8 hafta kala feshedildi 
ve oyuncuyla yollar ayrıldı.  n İHA

Göztepe milli ara 
dönüşlerini seviyor

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Göztepe, 
bu sezon üç milli ara dönüşü sonra çıktığı 2 maçı kazan-
mayı başardı. 

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftada top-
ladığı 27 puanla 16. sırada yer alan Göztepe, milli arada 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hazırlık maçında 
Altınordu’yu 5-4 mağlup eden sarı-kırmızılılar, aranın 
ardından konuk edeceği Akhisarspor mücadelesinde 
galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi ge-
çirmezken, bu sezon milli ara dönüşü alınan sonuçlar da 
İzmir temsilcisini bir adım öne çıkarıyor. Bu sezon şim-
diye kadar lige 3 kez milli maç arası verildi. Göz Göz, bu 
araların ardından oynadığı 3 maçın 2’sini kazanmayı ba-
şardı. İzmir ekibi, bu süreçte tek yenilgisini lider Medipol 
Başakşehir karşısında aldı.  n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 26 17 7 2 41 13 28 58
2.GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43
5.MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
7.ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35
8.Ç. RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
9.D. G. SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34
10.KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34
11.A. ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34
12.İ. M. KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33
13.FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31
14.ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15.BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28
16.GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27
17.ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Yönetim futbolcu maliyetlerini düşürmek istiyor
Atiker Konyaspor’un sezon sonu bor-

cunun 70 milyon liraya yakın olacağının 
ortaya çıkması, Samuel Eto’o’ya sadece 
6 ay için 20 milyon lira ödeme yapıldı-
ğının öğrenilmesi gözleri Konyaspor’un 
mali yapısına çevirdi. 

Önceki dönemden yapılan futbolcu 
sözleşmelerinin yüksekliği ve kur artışı 
nedeniyle oyuncu maliyeti 120 milyon li-
raya dayanan Konyaspor’da hedef bütçe-
yi kademeli olarak düşürmek. En başarılı 
olduğu dönemde oyuncularına ortalama 
400 bin Euro ödeme yapan Konyaspor’un 
kadrosunda 1 milyon Euro üstünde yıllık 
ücret alan 6-7 oyuncu bulunuyor.  

Atiker Konyaspor yönetimi  önümüz-
deki dönemde futbolcu maliyetlerini 
tekrar eski seviyesine çekmeyi planlıyor. 
Yüksek ücret almasına rağmen verim 
alınamayan oyuncular ile yollar ayrılarak 
genç ve gelecek vadeden maliyetsiz oyun-
cular transfer edilecek. Konyaspor’da 
önemezdeki dönemde bütçenin tavanının 
700 bin Euro olması planlanıyor. 

Bu noktada teknik heyete güvenen 
Konyaspor yönetimi yeniden borçsuz ku-
lüp yapısına dönmeye çalışacak.  
n SPOR SERVİSİ

6 ay için 20 milyon!
Geçen sezon kabus gibi bir dönem geçiren Atiker Konyaspor’da yapılan transfer 

hamlelerinin faturası ağır oldu. Sezon başı transferlerine yüz milyonlarca lira harcayan 
Anadolu Kartalı’nın Samuel Eto’o’ya ise 6 ay için 20 milyon lira ödediği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor geçen sezon kabus gibi bir 
dönem geçirmişti. Lige 2 kupa ile başla-
yan Anadolu Kartalı sezon başında yap-
tığı 15 transferden verim alınamayınca 
düşme hattına gerilemişti. Ligde kalabil-
mek için devre arasında da sansasyonel 
transferlere imza atan yeşil beyazlılara 
bu dönemin faturası ağır oldu. Sadece 
Eto’o’ya 6 ay için 20 milyon lira ödendiği 
ortaya çıktı.

322 BİN LİRA ÖZEL HARCAMA 
Atiker Konyaspor’da yarım sezon ka-

lan yıldız futbolcu Samuel Eto’o’nun ma-
liyetinin 3 milyon 100 bin Euro (20 milyon 
TL) olduğu öğrenildi. 

2017-2018 sezonunun devre arasında 
Antalyaspor’dan Konyaspor’a 2,5 yıllık 

sözleşme yaparak transfer olan Samuel 
Eto’o’ya 3 milyon 100 bin Euro ödendi. Bu 
rakamın 700 bin Euro’su menajer ücreti. 
Futbolcuya, Ahmet Şan yönetiminin de-
vamı olan Fatih Yılmaz’ın başkan olduğu 
dönemde yarım sezon için 750 bin Euro 
nakit, aylık 100 bin Euro olmak üzere 5 
aylık maaşıyla birlikte 1 milyon 250 bin 
Euro ödendi. 

Devam eden sezon yıllık 2,5 milyon 
Euro’ya oynayacak yıldız futbolcu, bir mil-
yon Euro nakit aldı. Takımda bir ay kalan 
Eto’o 150 bin Euro da maaş aldı ve kur 
krizinin ardından gönderilme kararı alın-
dı. Kamerunlu futbolcu için Konyaspor’da 
kaldığı dönemde 322 bin 383 TL de otel, 
uçak, özel araç ve şoför masrafı yapıldı. 

Konyaspor Eto’o ile sözleşmesini kar-

şılıklı anlaşarak feshetmeseydi ilk yıl için 
1 milyon 350 bin Euro ödeyecek, 28 gol 
ve asist yapması halinde de sözleşmesi 
uzatılacaktı. 

Eto’o yıllık 100 milyon TL bütçesi olan 
Atiker Konyaspor’a 6 ay için 20 milyon 
TL’ye mal oldu. 

KASASINDA PARA OLAN 
KULÜBÜ BORÇLU HALE GETİRDİLER
Atiker Konyaspor iki yıl üst üste Av-

rupa Ligi’ne katılmış ve hatırı sayılır bir 
parayı kasasına koymuştu. Türkiye Kupa-
sı kazanılmadan önce dönemin başkanı 
Ahmet Şan kulübün borçsuz bir yapıda 
olduğunu açıklamış ardından iki kupa 
kazanılmıştı. Sezona kasasında önemli 
bir miktar para ile başlayan Konyaspor, 
15 transfer yaparak adeta harcamasız 

geçen 3 yıla nazire yapmıştı. İstenilen so-
nuçlar alınamaması üzerine ise harcama 
seviyesi devre arasında çılgın rakamlara 
ulaştı. Geçen sezonun Konyaspor’a mali-
yetinin 200 milyon liranın üstünde olduğu 
tahmin ediliyor.

500 BİN  SEVİYESİNDEN 
2.5 MİLYON SEVİYESİNE

Atiker Konyaspor’un Süper Lig üçün-
cüsü olduğu, Türkiye Kupası’nı kazandığı 
dönemde kadrosunda bulunan oyuncu-
lardan en fazla yıllık ücret alan oyuncular 
500 bin Euro kazanıyordu. Geçen sezon 
başında yapılan transferlerle bu rakam 
önce 1 milyon Euro seviyesine çıkarıldı. 
Devre arasında ise yıllık 2.6 milyor Euro 
kazanan oyuncular transfer edildi.
n SPOR SERVİSİ

RPS

Trabzonspor en büyük silahı paslaşma
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 

oynadığı maçlarda sol gösterip, sağ vurdu. Bordo-ma-
vililer attığı 45 golün 28’ini sağ ayakla, 10’unu ise sol 
ayakla attı. Bordo-mavililer kafayla 6 gol kaydederken 
1 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon en 
çok pas yapan ekiplerden olan Trabzonspor, 11 bin 827 
pasta 9 bin 600 isabet sağlayıp yüzde 81.5 isabet oranı 
yakaladı. 

6 golü ise kafa ile attı. 1 golü ise rakip kendi ka-
lesine atarken, Karadeniz ekibinin en büyük silahı ise 
paslaşma oldu. 

Süper Lig’de oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 7 
beraberlik ve 7 yenilgi alan Trabzonspor 43 puanla 4. 
sırada yer alıyor. Avrupa Kupaları’na katılma hesapları 
yapan Karadeniz ekibinin attığı gollerin büyük bir bölü-
münde oyuncular sağ ayağını kullandı. Bordo-mavililer 
hanesine yazdırdığı 45 golün 28’ini sağ ayak ile atarken, 
10’unu ise sol ayakla kaydetti. 6 gol kafa vuruşlarından 
gelirken 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. 

8 PENALTININ 3 KAÇTI 
Trabzonspor’da bu sezon 3 oyuncu penaltı atışı 

kullandı. Bordo-mavililer 8 penaltı atışının 5’ini gole çe-
virdi. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor forması giyen 
Burak Yılmaz, kullandığı 3 penaltı atışının 2’sini ağla-
ra gönderirken 1 atıştan yararlanamadı. Rodallega ise 

kullandığı 4 penaltı atışında 2 kez isabet sağlayabildi. 
Arjantinli yıldız Sosa ise kullandığı tek penaltı atışını 
gole çevirdi. 

35 GOL CEZA SAHASI İÇİNDEN 
Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 26 maçta, 52 

dakikada 1 gol attı. Bordo-mavililer söz konusu gollerin 
35’ini ceza sahası içinde kaydetti. Ceza sahası dışından 
ise 10 gol atarken bu gollerin 2’si duran toptan geldi. 
Ayrıca bordo-mavililer engellenen şutlar hariç 303 kez 
kaleye şut attı. Bunların 145’i kaleyi buldu. 

EN BÜYÜK SİLAHI PASLAŞMA 
Trabzonspor’un bu sezonki en büyük silahlarından 

biri ise pas trafiğinde yakaladığı istatistik oldu. Yaşanan 
sakatlıklara rağmen önemli bir pas trafiği ortalaması 
yakalayan bordo-mavililer, bu alanda ligin lider takım-
lardan biri oldu. Yüzde 81.5 ortalamaya sahip olan Ünal 
Karaman’ın öğrencileri, verilere göre 11 bin 827 kez pas 
denemesi yaparken, 9 bin 600 kez isabetli pas yaptı. 

11 OYUNCU GOLLE TANIŞTI 
Trabzonspor’da bu sezon oynadığı lig maçlarında 

11 oyuncu golle tanıştı. Rodallega 12, Nwakaeme 8, 
Ekuban 4, Sosa ve Novak 3, Abdulkadir Parmak, Onazi 
ve Abdulkadir Ömür 2, Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı ve Ol-
cay Şahan 1 gol kaydetti.  
n İHA
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“Merkezde ne varsa, kırsalda da aynı hizmetler olacak” anlayışıyla kırsal mahallere birçok hizmetler götüren Selçuklu Belediyesi, Başarakavak Mahallesi’ne de 
önemli projeler kazandırdı. Bunlardan biri olan Başarakavak Sosyal Tesisi ile mahallelinin sosyal hayatına katkı sağlayan önemli bir hizmet yapılmış oldu

Başarakavak sosyalleşti

Yeni Büyükşehir Yasası’nın 
çıktığı 2014 yılından bu yana, ya-
sayı en iyi uygulayan şehirlerden 
biri olarak dikkat çeken Konya’da, 
“Merkezde ne varsa, kırsalda da 
aynı hizmetler olacak” anlayışıyla 
kırsal mahallere birçok hizmetler 
götürüldü. Bunun en güzel örnek-
lerinden birini de Selçuklu Bele-
diyesi verdi. Selçuklu Belediyesi, 
merkeze kazandırdığı projelerle 
şehrin prestijine katkı sunarken 
merkeze yeni bağlanan mahalle-
lere de ihtiyaçlar doğrultunda hiz-
metler kazandırdı.  Yeni Büyükşe-
hir Yasası ile Selçuklu’ya bağlanan 
Başarakavak Mahallesi’ne sosyal 
tesis kazandıran Selçuklu Beledi-
yesi, böylece mahalledeki büyük 
bir ihtiyacı gidermiş oldu. Açıldığı 
günden bu yana mahalleliye bü-
yük hizmetler veren Başarakavak 
Sosyal Tesisleri, çok sayıda orga-
nizasyona ev sahipliği yapıyor. 

350 KİŞİLİK SOSYAL TESİS
Yeni Büyükşehir Yasası’yla 

birlikte yeni bağlanan mahallele-
re hizmet götüren Selçuklu Bele-
diyesi, bu kapsamda Başarakavak 
Mahallesi’ne sosyal tesis kazan-
dırdı. 451 metrekarelik bir alana 
sahip olan Başarakavak Sosyal 
Tesisleri, yaklaşık 350 kişilik bir 
kapasiteye sahip. Mahallelinin 
her türlü organizasyonlarına ce-
vap veren Başarakavak Sosyal 
Tesisleri, mahallelinin önemli bir 
açığını kapatmış oldu. Başaraka-
vak Sosyal Tesisleri’nde mahalle 
sakinleri düğün, nişan, kına or-
ganizasyonları yapabiliyor. Cüzi 
bir bedel ödeyerek bu tür hizmet-
lerde kullanılabilen Başarakavak 
Sosyal Tesisleri, farklı organizas-
yonlara da ev sahipliği yapıyor. 
Mahalledeki kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin toplantıları, ma-
halle muhtarlığı tarafından orga-
nize edilen programlar da burada 
gerçekleştirilerek önemli bir hiz-
met alanı olarak dikkat çekiyor. 

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ 
DÜŞÜNÜLMÜŞ

Başarakavak Sosyal Tesisle-
ri’nde tesislerin kullanım amacına 
uygun olarak her türlü imkan dü-
şünülmüş durumda. Kapasitesine 
göre sandalye ve masa donanı-
mının bulunduğu Başarakavak 

Sosyal Tesisleri’nde, tam teşek-
küllü mutfak da bulunuyor. Dü-
zenlenen organizasyonlarda bu 
mutfak aktif olarak kullanılarak, 
ihtiyaçlar giderilmiş oluyor. Ay-

rıca organizasyonların en önemli 
aktörlerinden olan sahne dekoru 
da Başarakavak Sosyal Tesisle-
ri’nde düşünülmüş durumda. Ses 
sistemiyle birlikte bütüncül olarak 

düşünülen sahne sistemi, sosyal 
tesiste yapılan organizasyonlarda 
başrol olarak görev alıyor. Ayrıca 
organizasyonlarda vatandaşların 
ihtiyaçlarını gidermek adına ba-

yan ve erkek olarak iki ayrı tuvalet 
de mevcut. Bunun yanında, en-
gellilerin de düşünüldüğü sosyal 
tesiste, engellilere özel tuvalet de 
mevcut. Böylece sosyal tesis, tüm 

mahalle sakinlerinin kullanımı-
nı kolaylaştırmak için önemli bir 
merkez olarak düşünülmüş. 

MAHALLE SAKİNLERİNDEN 
TEŞEKKÜR 

Başarakavak Mahalle Sakinle-
ri, mahallelerine sosyal tesis ka-
zandıran Selçuklu Belediyesi’ne 
teşekkür ediyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Başara-
kavak Mahalle Muhtarı İbrahim 
Özkay, Selçuklu Belediyesi’nin 
mahallelerine önemli hizmetler 
yaptığını söyledi. Yol, kaldırım gibi 
hizmetlerin yanında, mahallenin 
sosyal hayatına katkı sağlamak 
amacıyla Sosyal Tesis yapıldığını 
dile getiren Özkay, şunları söy-
ledi, “Mahallemizin sosyalleşme 
adına önemli bir ihtiyacı vardı. Bu 
ihtiyacı gidermek adına Selçuklu 
Belediyemiz, güzel bir sosyal tesis 
kazandırdı. Bu sosyal tesis açıldığı 
günden bu yana aktif olarak kulla-
nılıyor. Burada mahalle sakinleri-
miz düğün, kına, nişan organizas-
yonlarını yapabiliyor. Ayrıca resmi 
kurumlarımız burada toplantılar 
yapabiliyor. Yine asker eğlencele-
ri gibi organizasyonlara da bu sos-
yal tesisimiz ev sahipliği yapıyor. 
Biz de muhtarlık olarak mahalle-
mizin sosyal hayatına katkı sun-
mak adına çeşitli organizasyonlar 
yapıyor. Yine bu organizasyonları 
da Başarakavak Sosyal Tesisle-
ri’nde yapabiliyoruz. Son olarak, 
Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir 
program tertipledik. Bu programı 
biz her yıl yapıyoruz. Bu program-
da Huzurevi’nden gelen yaşlıla-
rımızı burada ağırladık. Yine bu 
programı da Başarakavak Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirdik. Bu 
anlamda sosyal tesislerimiz ma-
hallemizin önemli bir ihtiyacını 
gidermiş oldu. Özellikle düğün, 
nişan, kına gibi organizasyonlar 
için şehir merkezine veya farklı 
ilçe merkezlerine gitmeye gerek 
kalmadan, bu tür organizasyon-
ları kendi mahallemizde güzel 
bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. 
Bu nedenle, mahallemizin sosyal 
hayatına katkı sunan Başarakavak 
Sosyal Tesisleri’ni mahallemize 
kazandırmada emeği geçen her-
kese teşekkür ediyoruz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Belediyesi tarafından kazandırılan Başarakavak Sosyal Tesisleri, açıldığı günden buyana önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Tesiste toplantılar, düğün, kına, asker eğlencesi gibi daha birçok program gerçekleştirilerek mahallelinin önemli bir ihtiyacı karşılanıyor.
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