
Selçuklu’dan sağlığa destek Bağımlılık tehdit ediyor
Selçuklu Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı bün-
yesinde hizmet veren Selçuklu Belediyesi 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bölgede bulunan 
vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesi 
için 2015 yılından bu yana hizmet veriyor. 
Sağlık merkezinde bulunan 10 klinik günde 
yaklaşık 250 hastanın muayenesi ve teda-
visini gerçekleştiriyor. Vatandaşlar Konya 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasına 
taşınmasına rağmen semt polikliniğinin hiz-
met vermesinden dolayı oldukça memnun.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Yeşilay’ın Türkiye Bağımlılıkla Müca-
dele Eğitim Programı (TBM) kapsamın-
da gerçekleştirdiği Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Akran Uygulayıcı Eğitimi bu 
sene 14-17 Mart Tarihlerinde üç gün 
boyunca Konya’da gerçekleşti. Yeşilay 
Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil, “Bağımlılıklar sadece ülke-
mizin değil, tüm dünyanın geleceğini 
tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, 
omuzlarımızdaki yük ağır” dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

‘Derdimiz, Beyşehir’e hizmet’
31 Mart seçimlerine 
giden süreci Yenigün’e 
değerlendiren Beyşe-
hir Belediye Başkan 
Adayı Üzeyir Yaşar, 
“Beyşehirli hemşeri-
lerimizin destekleriyle 
Beyşehir’i geçmişi ile 
barışık ve geleceği ku-
caklayarak hizmetlere 
kavuşturmak amacıyla 
çalışacağız” dedi.  
n SAYFA 13’TE

05 5 yıllık hizmetimizde
engellileri önceledik 06 Eşini öldüren 

şahsa 25 yıl 07 ‘Nevruz, Türk’ün
bahar bayramıdır’

TARIM FUARI YENİ İŞ 
FIRSATI OLUŞTURUYOR

TRAFİK AKIŞINI 
RAHATLATACAK

GELECEĞİMİZE 
DEĞER KATACAĞIZ

Firmalar ikili görüşmeler yapıyor 

Akıllı ekranlar test ediliyor 

Mustafa Kavuş çalışmaları sürdürüyor

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki 17. 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Tekno-
lojileri Fuarı ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. 
Konya Tarım Fuarında firmalar ürünlerini vatandaş-
larla buluşturmanın yanında, firmalar fuarda ikili iş 
görüşmelerin de oluşmasını sağlıyor.

Şehir içi trafiği daha akıcı hale getirmek için ku-
rulan Elektronik Yönlendirme ve Bilgi Sistemi’nin 
testlerinin başladığını belirten Başkan Altay, tek-
nolojinin son imkanlarını Konya halkının hizmetine 
sunduklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında 2 günde 19 mahal-
leyi ziyaret ederek vatandaşla buluşan ve seçim-
de destek isteyen Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, “Sorumluluğumuzun farkındayız. 
Geleceğimize değer katacak ‘Bizim Meram’ için 
çalışmalar yapacağız” dedi.

n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Hacı Rafet Görey 
Camii açıldı

Karanlığı 
fırsat bildiler 

Bakanlıktan
‘Ecdada Mektup’

Meram Belediyesi tarafından 
Erol Olçok Parkının yanında 
yapımı gerçekleştirilen ve yar-
dımlarıyla caminin yapımında 
büyük emeği olan hayırsever 
Hacı Rafet Görey’in isminin ve-
rildiği Camii’nin açılışı düzenle-
nen törenle gerçekleştirildi. 
n SAYFA 4’TE

Ticari maksatla avcılığın yasak 
olduğu Altınapa Barajı’nda 
gece saatlerinde yapılan 
denetimde balık avlamak için 
serildiği belirlenen 3 bin metre 
ağ ele geçirildi. Ağı seren şüp-
heliler ise karanlıktan faydala-
narak kaçtı.  n SAYFA 6’DA
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Gönülden hizmete talibiz
“Tevazu, samimiyet, gayret” ve “Gönül 
Belediyeciliği”  anlayışıyla hareket eden Cumhur 
İttifakı Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
vatandaşın takdirini topluyor. Başkan seçildikten 
sonra da bu duruşunun devam edeceğini 
vurgulayan Kılca, “Gönülden hizmet etmeye 
talibiz” dedi.
Kılca, yaptığı seçim çalışmalarında milli ve yerli 
üretimin önemini de vurguluyor. Bu anlamda, 
vatandaşların teveccüh göstermesi halinde Karatay 
Belediye Başkanı olduğu takdirde, üreticiyi her 
konuda destekleyeceklerini belirtiyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Sıcrama olacak!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Yeni hükümet sistemi, yeni belediye başkanlarımız, yeni bir 

çalışma şevki ve azmiyle önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıl, Türkiye için büyük bir hamle dönemi olacak” dedi 
4,5 YIL BÜYÜK BİR 

HAMLE DÖNEMİ OLACAK
Yenigün Gazetesi, “Medya Buluşmaları” 
kapsamında AK Parti Seçim Koordinas-
yon Merkezinde milletvekilleri ve Bele-
diye Başkan Adayları ile bir araya geldi. 
Seçime ilişkin değerlendirmede bulunan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Yeni 
hükümet sistemi, yeni belediye başkan-
larımız, yeni bir çalışma şevki ve azmiyle 
önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıl Türkiye için 
büyük bir hamle dönemi olacak” dedi.

31 İLÇEYİ CUMHUR 
İTTİFAKI KAZANACAK

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, 
“Bu şehir ilk günden bu yana partimize 
dört elle sahip çıktı. Bu yerel seçimlerde 
de inşallah 31 ilçemizde ve Büyükşehir 
Belediyesinde Cumhur İttifakı olarak 
yüz akı ile çıkmayı arzu ediyoruz” diye 
konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da, “Benim Şehrim” 
sloganı ile tanıttıkları projeleri şimdiden 
hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
başlattığı Gençlerden Ecdada 
Mektup 1919 yarışması gerçek-
leştiriliyor. Milli Mücadelenin 
100. yılını konu alan yarışma, 
13-17/18-21/22-29 olmak üzere 
3 farklı yaş kategorisinde dü-
zenlenecek. n SAYFA 7’DE
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“Tevazu, samimiyet, gayret” ve “Gönül Belediyeciliği”  anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, vatan-
daşın takdirini topluyor. Başkan seçildikten sonra da bu duruşunun devam edeceğini vurgulayan Kılca, “Gönülden hizmet etmeye talibiz” dedi

‘Her gönle gireceğiz’
31 Mart Mahalli İdareler Seçim-

leri’ne yaklaşık 10 gün kaldı. Zama-
nın daralmaya başladığı bugünlerde 
şehirdeki siyasi hareketlilik de ar-
tarak devam ediyor. Bu kapsamda 
Cumhur İttifakı Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, seçim 
çalışmalarını yoğun bir şekilde sür-
dürüyor. AK Parti tarafından bu 
seçimlerde ortaya konulan “Gönül 
Belediyeciliği” anlayışıyla çalışma-
larını sürdüren Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, çalmadık 
kapı, sıkmadık el bırakmamak adına 
Karatay’ı karış karış geziyor. Seçim 
çalışmaları kapsamında KOBİSAN 
Sanayi Sitesi’nde vatandaşlarla bi-
raraya gelen Kılca, destek istedi. 
Vatandaşların istek ve taleplerini 
dinleyen Kılca, samimi görüntüsüy-
le vatandaşlardan tam destek alıyor. 
Kılca’nın “belediyecilik” geçmişiyle 
önemli bir tecrübeye sahip olma-
sı da, vatandaşların kendisine olan 
güvenini artırıyor.  

TEVAZU, SAMİMİYET, GAYRET
Yoğun bir seçim çalışması sür-

düren Kılca, girdiği kapıdan boş 
dönmüyor. Özellikle gönüllere gir-
meye çalışan Kılca, samimi görün-
tüsüyle bunu da başarmış durum-
da. KOBİSAN Sanayi Sitesi’ndeki 
sanayi çalışanları ve firma sahip-
leriyle biraraya gelerek destek is-
teyen Kılca, vatandaşların istek ve 
taleplerini de dinliyor. AK Parti’nin 
seçim sloganında yer alan “Teva-
zu, samimiyet, gayret” ve “Gönül 
Belediyeciliği” anlayışıyla hareket 
eden Kılca, bunu güzel bir şekil-
de uyguluyor. Bu anlayışla vatan-
daşların sevgisini kazanan Kılca, 
Başkan seçildikten sonra da bu 
duruşunun devam edeceğini vur-
guluyor.

‘ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ’
Cumhur İttifakı Karatay Be-

lediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
yaptığı seçim çalışmalarında milli 
ve yerli üretimin önemini de vur-
guluyor. Bu anlamda, vatandaşla-
rın teveccühü ile Karatay Belediye 
Başkanı olduğu takdirde, üreticiyi 
her konuda destekleyeceklerini 
belirtiyor. Belediye Başkanı olunca 
yapacağı ilk işinin de Belediyede 
yerli ve milli ürünlerin kullanılması 
konusunda bildiri yayınlayacağına 
dikkat çekiyor. 

İSTİKRARA AÇILAN SON KAPI 
Yaklaşık 60 gündür devam 

eden Seçim çalışmaları hakkında 
Yenigün Gazetesi’ne değerlendir-
melerde bulunan Cumhur İttifakı 
Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, seçimlere yaklaşık 10 
gün kaldığını hatırlattı. “Son düzlü-
ğe geldik” diyen Başkan Adayı Kıl-
ca, seçim çalışmaları kapsamında 

KOBİSAN Sanayi Sitesi’nde esnaf-
ları ziyaret ettiklerini söyledi. Kon-
ya’ya gönülden hizmet yapmaya 
talip olduklarını dile getiren Kılca, 
bu anlamda vatandaşların gönül-
lerini kazanmaya çalıştıklarını söy-
ledi. Seçim çalışmaları yaparken 
istek ve şikayetleri de alarak bu ko-
nulara gerekli hassasiyeti göstere-
ceklerini bildiren Kılca, “Seçimden 
sonra da herkesin belediye başkanı 
olarak her eve, her sokağa girerek 
belediyecilik hizmetlerinin en gü-
zel örneklerini sergilemeye çalışa-
cağız. 8 ana başlık halinde 100’e 
yakın projemiz var. Bu projelerimi-
zi İnşallah Karatay’a yakışır şekilde 
uygulayacağız. Güçlü bir ekibimiz 

var. Büyükşehir’imiz bizim yanı-
mızda, bakanlarımız, hükümetimiz 
bizim yanımızda. Bu seçimlerden 
sonra 4,5 yıl yaklaşık seçimsiz bir 
dönem geçireceğiz. Bu anlamda 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin 
istikrara açılan son kapı olduğunu 
düşünüyoruz. Bu seçimsiz dönemde 
çok büyük işler yapacağımızı düşü-
nüyorum” ifadelerini kullandı. 

‘TABANDA GÜZEL DESTEK VAR’
Cumhur İttifakı olarak anlamlı 

bir birliktelik sergilediklerini dile ge-
tiren Kılca, bu anlamda tabanda da 
güzel bir karşılık bulduklarını söyle-
di. “Cumhur İttifakı kapalı kapılar 
ardında oluşturulmuş bir ittifak de-
ğil” diyen Kılca, Cumhur İttifakı’nın 
önemini şöyle açıkladı, “Cumhur İt-
tifakı 15 Temmuz Darbe girişimin-

de gençlerimizin, vatandaşlarımızın 
tankların önüne geçerek, şu parti bu 
parti demeden, canlarını ortaya ko-
yarak oluşturduğu bir ittifak. Cum-
hur İttifakı yine Yenikapı Ruhu’nun 
oluşturduğu bir ittifak. Bugün et-
rafımıza baktığımız zaman tüm 
düşmanların gözünün Türkiye’de 
olduğunu, Cumhurbaşkanımızda 
olduğunu görebiliriz. Tüm İslam 
ümmetinin gözü de yine bizim üze-
rimizde. İnşallah oluşturulmuş bu 
Cumhur İttifakı’nın birlikteliği ile, 
Türkiye üzerinde kötü emelleri olan 
mihrakların planları boşa çıkacaktır. 
Bu amaçla çalışıyoruz. Bu şekilde 
çalıştıkça, vatanımıza, milletimize 
sahip çıkacağız. HDP’nin destekle-

diği partileri görüyorsunuz. Farklı 
illerde farklı partileri destekliyor. 
HDP, Cumhur İttifakı kazanmasın 
da kim kazanırsa kazansın diye dü-
şünüyor. biz kendimizi yerli ve milli 
bir oluşum olarak görüyoruz. Bu şe-
kilde de inşallah ülkenin bekası için 
bu mücadeleyi veriyoruz.”

DAHA EMİN ADIMLARLA 
YÜRÜYECEĞİZ

Karatay Belediyesi’nin ekono-
mik olarak örnek gösterilebilecek 
nitelikte olmasının ilçeye büyük 
avantaj sağlayacağına dikkat çeken 
Kılca, “Borçsuz olmak büyük avan-
taj. Özellikle bu dönemde daha bü-
yük avantaj. Bu anlamda bu ortamı 
hazırlayan, hem örnek belediyecilik 
hizmetleri veren hem de borçsuz 
bir belediye bırakmayı başarabilen 
mevcut Belediye Başkanımız Meh-
met Hançerli’ye teşekkür ederim. 
Bu bir bayrak yarışı. Bir şekilde bay-
rağı biz onun da desteğiyle daha ile-
riye taşıma gayretindeyiz. Borçsuz 
olan bir belediyeyi devralmamızla 
inşallah Karatay daha emin adım-
larla ileriye gidecek” diye konuştu. 

YERLİ VE MİLLİ HAMLE
Karatay Belediye Başkanı olarak 

göreve başlamasıyla birlikte ilk ya-
pacağı işin yerli ve millilik hamlesi 
olacağına dikkat çeken Kılca, “Yer-
li ve milli ürünleri desteklememiz 
gerektiğinin önemini yaşadığımız 
ekonomik sıkıntılardan dolayı daha 
iyi gördük. İnşallah Karatay Beledi-
ye Başkanı olarak seçilmemiz ha-
linde ilk işimiz belediyede yerli ve 
milli ürünün kullanımını isteyece-
ğiz. Konya’da bulunamıyorsa diğer 
illerden yerli ürünlerin kullanılması 
konusunda gerekli talimatları vere-
ceğiz. Bunla ilgili ilk yayınlayacağı-
mız genelde bu olacaktır” değerlen-
dirmesinde bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN GÜZEL 
BİR ÖRNEĞİ KARATAY’DA 

Kılca’yla birlikte seçim çalışma-
larına katılan AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç de, çalışma-
ların güzel bir şekilde sürdüğünü 
söyledi. Karatay’da yine rekor oya 
imza atacaklarını belirten Genç, 
“Karatay, AK Parti’ye, Cumhurbaş-
kanımıza bugüne kadar hep sahip 
çıktı. Bugün de, Cumhur İttifakı 
olarak girdiğimiz bu seçimde, Ka-
rataylı hemşehrilerimizin gereken 
desteği vereceğine olan inancımız 
tamdır. Cumhur İttifakı olarak sa-
hadayız. Bugün de MHP Karatay 
İlçe Başkanımız ile birlikte çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Cumhur 
İttifakı’nın sahadaki en güzel çalış-
maları sergilediği örnek ilçelerden 
biriyiz” dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Cumhur İttifakı Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, seçim çalışmaları kapsamında KOBİSAN Sanayi 
Sitesi’nde esnafları ziyaret etti. Samimi görüntüsüyle vatandaştan tam not alan Kılca, vatandaştan destek istedi.

“Seçimden sonra da herkesin belediye başkanı olarak 
her eve, her sokağa girerek belediyecilik hizmetlerinin en 
güzel örneklerini sergilemeye çalışacağız. 8 ana başlık 

halinde 100’e yakın projemiz var. Bu projelerimizi İnşallah 
Karatay’a yakışır şekilde uygulayacağız.”
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Yeni hükümet sistemi, yeni belediye başkanlarımız, yeni bir 
çalışma şevki ve azmiyle önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıl, Türkiye için büyük bir hamle dönemi olacak” dedi 

‘Önümüzde hamle dönemi var’

Meram Hacı Rafet Görey Camii, hizmete açıldı

AK Parti Konya İl Teşkilatı, med-
ya buluşmaları kapsamında basın 
mensuplarıyla bir araya gelmeye de-
vam ediyor. Bu kapsamda Yenigün 
Gazetesi, AK Parti Seçim Koordinas-
yon Merkezinde milletvekilleri ve 
Belediye Başkan Adayları ile bir ara-
ya geldi. Düzenlenen programa AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya 
Altunyaldız, Selman Özboyacı, Tahir 
Akyürek, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı ve 
Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, 
Meram Belediye Başkan Adayı Mus-
tafa Kavuş, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, AK Parti Konya 
İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ve basın mensupları  katıldı.
‘ÖNÜMÜZDEKİ 4,5 YIL TÜRKİYE İÇİN 
BÜYÜK BİR HAMLE DÖNEMİ OLACAK’

AK Parti’nin 31 Mart yerel se-
çimlerinden sonra her zamankinden 
daha gayretli bir şekilde vatandaşa 
hizmet götüreceğini belirten AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Yeni 
hükümet sistemi, yeni belediye baş-
kanlarımız, yeni bir çalışma şevki ve 
azmiyle önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıl 
Türkiye için büyük bir hamle dönemi 
olacak. Biz gerek Konya’mızda ge-
rekse ülkemizde sürekli bir kaosun, 
kavganın, gürültünün, ayrımcılık 
çabalarının artık bitmesini istiyoruz. 
Birileri çıkıp sırtını terör örgütleri-
ne dayadığını söylüyorsa, yaptıkları 
gizli ittifakları milletten gizleyerek, 
adaylarının hangi partiden aday ol-
duğunu gizleyecek afişler yaparak 
seçim çalışması yapmaya çalışıyorsa, 
milletimizin de bunu takdir etmesini 
istiyorum. Özellikle bağımsız aday-
ların söylemlerinin yanlış olduğu-
nu buradan ifade etmek istiyorum. 
Seçildikten sonra tekrar partilerine 
dönecekleri şeklinde söylemeler-
de bulunuyorlar. Ancak açık ve net 
söylüyoruz ki AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisinin aldığı kesin bir ka-
rar var. Bizden ayrılıp bağımsız aday 
olarak çıkanların hiçbirinin geri dö-
nemeyeceğini çok açık ve net ifade 
ediyoruz” dedi. Cumhur İttifakı’nın 
masa başında, birtakım pazarlıklarla 
kurulmuş bir ittifak olmadığına işa-
ret eden Leyla Şahin Usta, “Tam ter-
sine Konya’nın ve bu ülkenin menfa-
atleri ve çıkarları, bir beka meselesi 
düşünülerek kurulmuş bir ittifaktır. 
O yüzden birileri ‘ben bakan koltu-
ğuna geçemedim’ diye partisini ve 
davasını terk edip ayrıldıysa, tekrar o 
partiye ve davaya dönmesi mümkün 
değildir” ifadelerini kullandı. Usta 

Bağımsız adayların, seçimi kazan-
maları halinde şehirlere güçlü hiz-
metler yapamayacağına inandığını 
belirterek hükümetiyle, büyükşehir 
belediyesiyle uyumlu ilçe belediye 
başkanlarının daha verimli çalışma-
lar ortaya koyacağını kaydetti. 

HEDEF 31 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR 
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı da, “Bu şehir ilk günden 
bu yana partimize dört elle sahip 
çıktı. Liderimiz, Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımızın etrafında 
her dönem güçlü desteklerini esir-
gemediler. Bu yerel seçimlerde de 
inşallah 31 ilçemizde ve Büyükşehir 
Belediyesinde Cumhur İttifakı ola-
rak yüz akı ile çıkmayı arzu ediyoruz. 
Kıymetli hemşerilerimizin o feraseti 
ve basireti Türkiye’nin gelecekle ilgili 
kaygılarını aşacak. Güçlü bir şekilde 
yoluna devam edecek şekilde destek 
verecek. Tüm adaylarımızın kamuo-
yunun yakinen tanıdığı, belediyecilik 
tecrübesi olan, şehri tanıyan, hizmet 
edecek bir takım oyunu kuruyoruz 
inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya teşrifle-
riyle Cuma saat 14.00’de Kılınçars-
lan Meydanında Konyalılarla bulu-
şacağız. Mitingimize tüm Konyalı 
hemşerilerimizi davet ediyorum” ifa-
delerini kullandı. 

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ 
SAHADA KARŞILIĞINI  BULDU’ 
Programda konuşan Meram Be-

lediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş 
da, “Bugün itibariyle aday olduktan 
sonra 62. günü tamamladık. Geri-
ye sadece 10 gün kaldı. Konya’da 
güçlü bir medya var. Duruşunu ve 
istikrarını bozmadan, gücünü zayıf-
latmadan ve her geçen gün sayısı 
artarak güçlenen bir medyamız var. 
Gönül Belediyeciliği sloganı altında 
tevazu, samimiyet ve gayretle açık-
lanan seçim mottosunun sahada 
ne kadar doğru olduğunu gördük. 
Vatandaşlarımız tarafından yapaca-
ğımız hizmetlerle beraber nasıl baş-
kanlık yapacağımız ile ilgili sorularla 
da çokça karşılaştık. Gönül Belediye-
ciliğin sahada ne kadar karşılığının 
olduğunu gördük. İnşallah şu anki 
süreçte, yine nasip olursa başkanlık 
sürecinde Gönül Belediyeciliği slo-
ganı altında tevazu, samimiyet ve 
gayret ile açıklanan seçim mottosu 
hiç eksilmeden devam edecek” dedi.

‘VATANDAŞLARIMIZ İLE 
İSTİŞARELERDE BULUNUYORUZ’

Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ise, “60 günlük süreçte 
bütün hemşerilerimiz ile buluşma-
ya gayret ettik. Şuanda 10 günlük 
bir süre kaldı. Bu süre zarfında da 
inşallah gidemediğimiz yerlere gi-
deceğiz. Sıkamadığımız elleri sıkma-
ya gayret edeceğiz. Bu vesile ile de 
hemşerilerimizden dua bekliyoruz. 
Vatandaşlarımız ile hep beraber isti-
şarelerde bulunuyoruz. Konya basını 

ile uyum içerisinde çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz. Şehrimizi Belediye 
Başkanlarımız ve vatandaşlarımız ile 
hep birlikte 2023 vizyonuna taşıya-
cağız” ifadelerini kullandı. 

‘KALKINMA YEREL DE BAŞLAR’
Selçuklu Belediye Başkanı ve 

Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı 
da , “Seçim sürecimiz tüm hızıyla 
devam ediyor. Cumhur İttifakının 
adayları olarak hepimiz gece gündüz 
demeden sahadayız. Biz önümüz-
deki 2023 genel seçimlerine kadar 
4 yılı aşkın istiklal sürecini güçlü bir 
şekilde yakalamak için çaba sarf edi-
yoruz. 24 Haziran seçim sürecinden 
sonra hem Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi güçlü bir şekilde ku-
ruldu. Hem de TBMM’de Cumhur 
İttifakı ile güçlü bir birliktelik temin 
edilmiş oldu. 31 Mart seçimleri ile 
inşallah yerelde de Cumhur İttifakı 
adayları olarak güçlü bir yerel yöne-
timler birliğini temin ederek, 2023 
genel seçimlerine kadar seçimsiz 
kesintisiz bir istiklal sürecini inşallah 
ülke ve millet olarak yakalamanın 
gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bunu 
temin ettiğimiz zaman inanıyoruz ki, 
hem yerelde hem de ülke genelinde 
çok büyük atılımları yapma imkanı-
mız olacak. Bunun için önümüzde 
hiçbir engel yok. Ülkemizin bölge-
sinde ve kürsel bir güç odağı haline 
gelmesinde hiçbir engel yok. Bizler 
yerel yönetimler olarak diyoruz ki 

Kalkınma yerelde başlar. Yerel yö-
netimlerde Cumhur İttifakı ne kadar 
güçlü olur ise ülkemizin kalkınması-
na ve büyümesine de  o kadar katkı 
sunar. Bu anlamda bütün vatandaş-
larımızdan en güçlü desteği bekliyo-
ruz. Ve inanıyoruz ki 31 Martta Kon-
ya merkez başta olmak üzere bütün 
ilçelerde Cumhur İttifakı olarak en 
iyi sonuçları alarak 31 Mart sonraki 
süreci güçlü bir şekilde başlatmış 
olacağız” dedi.

‘SEFER BİZDEN, 
ZAFER ALLAHTAN’DIR’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İb-
rahim Altay da, artık son düzlükte 
olduklarını ve temponun arttığı bir 
zamanda olduklarına dikkat çeke-
rek, “ Bizler çok çalışıp gayret edi-
yoruz ama teşkilatlarımız bizlerden 
daha çok çalışıyor. Herkes kendisi 
seçilecekmiş gibi daha fazla gayret 
ederek üstün bir çaba sarf ediyor. 
Konya’nın tüm ilçelerinde SKM’nin 
programlarına bağlı olarak hepimiz 
birlikte gayret ediyoruz. İnşallah so-
nuç da bereketli olacaktır. Buna da 
inanıyoruz. Konya her zaman sandık 
önüne konduğunda gereğini yaptı, 
bu seçimde de 31 ilçemizde ve Bü-
yükşehir’de bunu yapacaktır. Buna 
inanıyoruz. Cuma günü Konya’da 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ağırlayacağız. Saat 14:00 
da Kılınçarslan Şehir Meydanında 
gerçekleştireceğimiz tarihi mitingi-
mize bütün Konyalı hemşerilerimizi 
davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 
Konya’ya her geldiğinde önemli 
müjdeler verdi Konyamıza. Konyalı-
lar da onu bağrına bastı. Çok coşku-
lu şekilde karşıladılar. İnşallah Cuma 
günü de Kılınçarslan Meydanı tarihi 
günlerinden birini yaşayacak. Bir ta-
raftan da Belediye Başkanlığı göre-
vimize devam ediyoruz. Benim Şeh-
rim sloganı ile hayata geçireceğimiz 
projeleri bir bir hayata geçiriyoruz.  
Yeni hazırlıklar yapıyoruz. Dün ak-

şam da şehrimize renk katacak 54 
noktada led ekranların açılışlarını 
gerçekleştirdik. Şuanda deneme ya-
pıyoruz. Böylece trafik yoğunluğu-
nu, trafikteki süreleri ve olağanüstü 
durumlarda yönlendirme yapacağı-
mız bir sisteme şehrimiz kavuşmuş 
oldu. Bunun gibi birçok proje üze-
rinde çalışıyoruz. Bu dönem daha da 
güçlüyüz. Genel Başkan Yardımcı-
mız, Milletvekillerimiz ve Konyalı iki 
bakanlarımız ile birlikte şehrimize 
hizmet etmek için büyük bir imkan 
oluştu. İlçe Belediye Başkan Aday-
larımız ile koordinasyonumuz tam. 
Arkadaşlarımızın hepsi belediyecili-
ğin kitabını yazmış . Belediyecilikte 
uzman arkadaşlar. 31 ilçede tüm 
adaylarımız bu niteliklere sahip. İn-
şallah 26 ilçede AK Parti’nin 5 ilçede 
MHP’nin adaylarını Cumhur İttifakı 
çatısı altında seçimi kazanması için 
gayret ediyoruz. Çaba sarf ediyoruz.  
Sefer bizden, zafer Allahtan’dır” ifa-
delerini kullandı. Ardından progra-
ma katılan gazeteciler, seçime giden 
sürece ilişkin merak edilenleri sordu. 

‘KONYA’NIN SORUMLULUĞU 
ÇOK  FAZLA’

Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da programda gerçekleştirdiği ko-
nuşmada Gönül Belediyeciliğinin 
Konya’da hakim olduğuna dikkat 
çekerek, “1950’lerden bu yana Gö-
nül Belediyeciliğinin var olduğu şe-
hirdeyiz. Gönül yapmanın öncüsü 
olan bir şehirdeyiz. Bu nedenle Kon-
ya’nın sorumluluğu çok fazla. Sade-
ce Anadolu coğrafyasında değil, İs-
lam coğrafyasında liderlik misyonu 
var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte 
belediyecilik anlamında işin kabası-
nın hal olduğunu, önümüzdeki dö-
nemeçte daha detaylı , daha derin-
lemesine hizmetlerin yapılacağına 
ilişkin umut ve beklentilerimizi ifade 
ediyor, aday olan arkadaşlarımıza 
başarılar diliyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi tarafından 
Erol Olçok Parkının yanında yapı-
mı gerçekleştirilen ve yardımlarıyla 
caminin yapımında büyük emeği 
olan hayırsever Hacı Rafet Görey’in 
isminin verildiği Camii’nin açılışı 
düzenlenen törenle gerçekleştiril-
di. İstiklal Marşı, saygı duruşu ve 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
törene, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, KOSKİ Genel 
Müdürü Ercan Uslu, Ak Parti Me-
ram İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Meram Belediye Meclis Üyeleri, 
Konya’da çeşitli kurumlarda gö-
rev yapan bürokratlar, STK üyeleri 
ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk 
sözü hayırsever Hacı Rafet Görey’in 
oğlu Mehmet Görey aldı. Hayatının 
en anlamlı bir işlerinden biri olarak 
nitelendirdiği camiinin açılışında 
olmaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu belirtti.

 Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ise, “Camilerimizin hayatın 
merkezi olduğunu 15 Temmuz ak-
şamında çok net bir şekilde gördük. 
Camilerimizden okunan selalar ve 
ezanlar ile vatandaşlarımız kendini 

ruhen ve manen sokağa çıkmaya 
hazır hissetti, sokaklara akın etti. 
Bu toplumun yeniden güçlü bir 
şekilde ayağa kalkması, dirilişi için 
camilerimize hayat vermeli, dol-
durmalıyız. Çanakkale Zaferi’mizin 
104. yıl dönümünü kutladığımız bu 
günlerde,

İslam’a ve Müslümanlara yö-
nelik olarak yapılan saldırıların, 

sistematik bir şekilde arttığını gör-
mekteyiz. Bu bakımdan Çanakka-
le Zaferi; bekamıza kast eden şer 
güçlerin sonunu ve Türk’ün iman 
gücünü göstermesi açısından da 
önem kazanmaktadır. Ayrıca gü-
nümüzde de bekamıza kast etmeye 
çalışan gafillere de aslında iyi bir ör-
nektir” diye konuştu.

Yeni Zelanda’da gerçekleşen 

menfur saldırıda hayatını kaybe-
den müminlere de rahmet dileyen 
Başkan Toru, camilere yapılan bu 
alçakça saldırıları kınadı. 

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu’da “Allah’ın mescidlerini an-
cak Allah’a ve ahiret gününe iman 
eden, namazı kılan, zekatı veren ve 
Allah’tan başkasından korkmayan 
kimseler onarabilir” ayetini hatırla-

tarak, “Camiler ve mescitler varolu-
şumuzun işaret taşlarıdır. Hidayet 
rehberleridir. 

Onları inşa etmek hem cihadı 
hem cesareti gerektirir. Yeryüzün-
de ilk inşa edilen beyt ‘Kabe’dir. 
Yüryüzündeki bütün camiler ve 
mescitler onun birer şubesidir. On-
lar bereketin kaynağıdır. Böylesine 
önemli bir icraatı gerçekleştiren 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’ya bu hassasiyetinden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. Konuş-
maların ardından caminin yapımı-
na büyük destek veren Hacı Rafet 
Görey ile caminin mimarlarına çe-
şitli hediyeler takdim edildi. Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun 
dualarıyla cami ibadete açıldı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı Medya Buluşmaları kapsamında Konya Yenigün Gazetesi, Pusula Gazetesi, Anadolu’da Bugün Gazetesi ve Anadolu Ajansı’nı ağırladı.

Programda Başkan Adayları Konya’ya ilişkin projelerinden bahsederken, milletvekilleri de Konya projelerinin takipçisi olacaklarını belirtti.
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Başkan Altay şehit ailelerini ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Konya Şe-
hit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret 
ederek, şehit aileleriyle sohbet etti. Şehit Ai-
leleri Derneği’nin çok önemli faaliyetler ger-
çekleştirdiğini belirten Başkan Altay, “Şeha-
det mertebesi ile şereflenmiş şehitlerimizin 
aileleri ile birlikte olduk. Allah onlardan razı 
olsun. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet 
ve dua ile anıyorum. Sizlerden de dua bek-
liyorum. Gönlümüz hep sizinle beraber. Şe-
hadet bilincini, şehitlerimizin önemini bir kez 
daha anladığımız zamanlardan geçiyoruz. 
Şehitlerimiz inşallah bize de şefaatçi olurlar” 
dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı 
Recep Pekdemir de Başkan Altay’a teşekkür 
ederek başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Uygulamalı Jeoloji Anabilim 
Dalı Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Tahir Nalbantçılar, Yenigün Gazete-
si Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’a nezaket ziyaretinde bulun-
du. Yenigün Gazetesi’nden övgüyle 
söz eden Prof. Dr. Nalbantçılar, “Böl-
gemiz için büyük önem arz eden 
su sorunu ve zaman zaman tehdit 
unsuru olarak ortaya çıkabilen ob-
ruklar ve bununla birlikte genel ola-
rak Konya’nın sorunları hususunda 
ortaya koymuş olduğunuz yapıcı ve 
bilgilendirici bakış açısı son derece 
önemlidir. Yenigün Gazetesi’ne ve 
Sahibi Mustafa Arslan’a göstermiş 
oldukları duyarlı yaklaşımdan ve il-
gilerinden dolayı teşekkür ederim” 
dedi. 

Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar’ın 
Konya’nın yetiştirdiği önemli bir 
bilim insanı olduğuna işaret eden 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Arslan da, “Selçuk 
Üniversitesi’nde başlayıp, Batman 
Üniversitesi’nde devam eden ve 
sonrasında Konya Teknik Üniver-
sitesi’nin kuruluşundan bu yana 

devam eden zaman diliminde Ho-
camızın bilgi ve birikimleriyle özelde 
Konya, genelde bölgemiz ve bilim 
camiasına yaptığı başarılı çalışmala-
rı takdirle karşılamaktayız. Prof. Dr. 

Tahir Nalbantçılar Hocamızı gayretli 
hizmetlerinden ötürü tebrik ediyor, 
başarılı çalışmalarının devamını dili-
yorum” ifadelerini kullandı. 
n NAZİFE ARSLAN

‘Arabacı Çolak’ 
hayatını kaybetti

Çağlayan, emekli 
öğretmenlerle buluştu

Bir zamanların şehir içi ulaşı-
mında vazgeçilmez olan arabacılık 
mesleğinin Çumra’da ilklerinden 
olan ve ‘Arabacı Çolak’ namıyla 
bilinen Mehmet Erol 92 yaşında 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

Pek çok insanın iki eliyle kal-
dıramadığı 80- 90 kg ağırlığındaki 
malzemeleri tek koluyla kaldırabi-
len, Allah’ın tek koluna verdiği güç 
ve yüreğindeki sevgiyle çocukları-
nı kimseye muhtaç etmeden bü-
yütüp yetiştiren Mehmet Erol 18 
Mart tarihinde Çumra’da düzenle-
nen cenaze töreniyle son yolculu-

ğuna uğurlandı. 
Çumra’nın tanınmış simaların-

dan olan Eğitimci- Yazar Mustafa 
Erol ve Merkez Otomotivin sahibi 
Selami Erol’un babası olan Meh-
met Erol’un cenazesinde sevenleri 
yalnız bırakmadı. Binlerce Çumra-
lı, Arabacı Çolak namıyla bilinen 
Mehmet Erol için son görevlerini 
yerine getirdi. Yenigün Gazete-
si olarak namıyla anılan Mehmet 
Erol’a Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve 
sabır dileriz. 
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Muammer Çağla-
yan ve beraberindeki heyet seçim 
çalışmaları kapsamında ziyaret-
lerine devam ediyor. Çağlayan, 
TÜYAP Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’ni ve ardından Konya Öğ-
retmen Evi’ni ziyaret ederek önce 
vatandaşlarla ardından emekli öğ-
retmenlerle biraraya geldi. Proje-
lerinden bahseden Çağlayan, Sel-
çuklu’nun daha fazla yeşil alanlara 
kavuşması için çalışmalar yapaca-
ğını belirterek, “Selçuklu’da her 
sene yaşayan bütün hemşerileri-
miz için ağaç dikerek 5 yıl içinde 3 

milyon ağaç dikmeyi amaçlıyoruz” 
dedi.

Eğitim ve öğretimin önemine 
vurgu yapan Çağlayan, “Selçuk-
lu’da kütüphane kompleksini oluş-
turacağız. Bu kapsamda 24 saat 
açık modern, büyük halk kütüpha-
nesini ilçemize kazandıracağız. Tu-
rizm alanında da projelerimiz var. 
Sille ve Tatköy bölgelerine gerekli 
restorasyon ve tadilat çalışmalarını 
yaparak orayı turizm cazibe mer-
kezi haline getirmeyi hedefliyoruz. 
Ayrıca Sille’de sosyal tesisli turistik 
butik otel inşa edeceğiz” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Şehir içi trafiği daha akıcı hale getirmek için kurulan Elektronik Yönlendirme ve Bilgi Sistemi’nin testlerinin 
başladığını belirten Başkan Altay, teknolojinin son imkanlarını Konya halkının hizmetine sunduklarını söyledi

Akıllı ekranlarla
trafik rahatlayacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir 
içi Elektronik Yönlendirme ve Bilgi-
lendirme Sistemi’nin test edilmeye 
başlandığını duyurdu. Şehir içinde 
54 farklı noktada kurulan sistemle, 
iki nokta arasında ortalama varış 
süreleri, yol durumu, bilgilendir-
me, otopark yönlendirme, kaza ve 
ulaşım durumlarının anlık takip 
edilebileceğini belirten Başkan Al-
tay, “Teknolojinin son imkânlarını, 
Konyalıların hizmetine sunmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’da şehir içi trafiği rahatlata-
cak önemli bir çalışmaya daha imza 
attı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehir 
içi Elektronik Yönlendirme ve Bilgi-
lendirme Sistemi’mizi test etmeye 
başladık. Bu sistemle iki nokta ara-
sında ortalama varış süreleri, yol du-
rumu, bilgilendirme, otopark yön-
lendirme, kaza ve ulaşım durumları 
anlık takip edilebilecek. Sistemi sü-
rekli geliştireceğiz” dedi. 

54 NOKTADA KURULAN LED 
EKRANLAR TÜM BİLGİLERİ VERECEK 

Şehir merkezinde, 54 farklı nok-
tada LED ekranların konumlandı-
rıldığını ifade eden Başkan Altay, 

“Bu, aslında şehiriçi trafikte önemli 
bir projenin başlangıcı diyebiliriz. 54 
yere yerleştirdiğimiz LED ekranlarla 
güncel trafik bilgilendirmesi yapma-
ya hazır bir sistem kurduk. Herhangi 
bir kaza olduğunda, vatandaşlarımı-
zı alternatif güzergahlara bu LED 
ekranlar vasıtasıyla yönlendirmeyi 
arzu ediyoruz. Artık vatandaşları-
mız, trafik yoğunluğunu görebile-
cek, gitmek istediği güzergaha ne 
kadar sürede ulaşabileceğini bile-

cek” ifadelerini kullandı. 
AYNI SİSTEMİN İKİNCİ ETABINDA 
MOBİL UYGULAMA DA OLACAK 
Aynı sistemin ikinci etabında 

mobil uygulamanın da hayata geçi-
rileceğini dile getiren Başkan Altay, 
“Bunun 2. etabında da inşallah bir 
mobil uygulama hazırlanıyor. Şehir 
içi trafiğin durumunu vatandaşla-
rımız aynı zamanda mobil uygula-
ma üzerinden de takip edebilecek. 
Şehrimizdeki trafik yoğunluğunu 

böylece vatandaşlarımızla paylaş-
mış ve olağanüstü durumlarda, kaza 
anında, yağış anında, buzlanmayı 
kendilerine bildireceğiz. Örneğin bir 
bölgede trafik kazası var ve yoğun-
luk artıyorsa; alternatif güzergahlar 
belirlenerek şu güzergahtan gidebi-
lirsiniz diye bildirilecek. Teknolojinin 
son imkânlarını Konyalıların hizme-
tine sunmaktan büyük mutluluk du-
yuyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tahir Nalbantçılar’dan Arslan’a ziyaret
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Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Yaptığı açıkla-
mada, ilçede birçok hizmet üre-
ten, birçoğu ilk olan projeleri ha-
yata geçirdiğini söyledi. 

Belediye ve diğer birimler ta-
rafından müşterek organize edi-
len tanıtım, kültürel ve gezi içe-
rikli çok sayıda sosyal etkinlik ve 
projeye imza attıklarını kaydetti.

Başkan Tutal, “2014’den bu 
yana, Seydişehir Belediyesi tara-
fından çok sayıda sosyal ve kül-
türel etkinliğe imza attık. 2018 
yılında Ramazan ayı etkinlikleri, 
ata sporumuz yağlı güreş, 15 
Temmuz programı, toplumun 
beğenisini kazanmış, tanınmış 
birçok ünlü sanatçıyı konser 
programlarında Seydişehirli 
hemşehrilerimizle buluşturduk. 
Şölenimizde çilek, karpuz ve 

leblebi tanıtım etkinlikleri dü-
zenleyerek üreticilerimize katkı 
sağladık.

15 Temmuz Milli İrade Mey-
danı alanımıza çocuk ve geçlerin 
faydalanmaları amacıyla sokak 
kütüphaneleri kurduk. Hasta 
kimsesiz ve bakıma muhtaç 120 
ailemize her gün sıcak yemek ve 
ekmek ulaştırıp ev temizliğini 
yaptırdık.

 Şehit ve gazi ailelerimiz için 
Belediye hizmet binamız arka-
sında bulunan şehitlik içerisine 
bir lokal yaparak şehit aileleri-
mize anahtar teslimini yaptık. 
Engelli, yaşlı ve hastaları sağlık 
kuruluşlarına taşımak için “en-
gelsiz yaşam aracı” projesini 
hayata geçirdik. Mobil taziye ev-
lerimizi ve çadırlarımızı cenaze 
hizmetlerinde kullanılabilecek 

şekilde halkımızın hizmetine 
sunduk. İlçemizin örnek bele-
diye olması için ve en önemlisi 
vatandaşlarımızın memleketle-
rini daha iyi tanıyabilmesi için, 
Seydişehir erenlerinin hayatla-
rını konu alan kitapçıklar bas-
tırıldı. İlçedeki kültürel sosyal 
aktiviteleri tanıtımları ile ilçe es-
nafımızın reklamının yayınlan-
dığı billboard, clp ve megalight 
gibi tanıtım mecraları Seydişe-
hir`in hizmetine sunuldu. Seydi-
şehir’imiz buna benzer çok daha 
fazla sosyal ve kültürel etkinlik-
le tanıştı. İnşallah, 2019 yılı da 
sosyal ve kültürel etkinliklerin 
zirve yaptığı bir yıl olacak. Bu yıl 
da aynı hedef doğrultusunda be-
lediyemiz çalışmalarını sürdür-
mektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

5 yıllık hizmetimizde
engellileri önceledik

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Günü vesi-
lesiyle bir mesaj yayımladı.“Down 
Sendromu farkında olmamız ge-
reken özel bir durumdur” diyen 
Başkan Özgüven, “5 yıllık hizmet 
skalamızın en önemli parçaların-
dan birisi engelli vatandaşlarımıza 
yönelik yaptığımız hizmetlerdir. 
Göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana bu noktada hassasiyet gös-
terdik. Kültürel geziler, eğitimler, 
onlara yönelik alanlar gibi birçok 
hizmeti gerçekleştirdik. En önem-
lisi onlarla dost, arkadaş, sırdaş, 
yoldaş olmaya gayret gösterdik. 
Down Sendromlu bebekler istis-
nalar olmakla beraber yaşıtların-
dan daha yavaş büyürler. Zihinsel 
gelişimleri geriden gelmektedir. 
Bu gerilik, yaş büyüdükçe daha be-
lirgin olarak gözükmekte, ama uy-
gun eğitim programları ile Down 
Sendromlu çocuklar da pek çok 
başarıya imza atmakta ve toplum 
hayatı içinde anlamlı hayatlar ku-

rabilmektedirler. Burada düzenli 
ve disiplinli bir eğitim programı 
ve bol tekrar en önemli faktördür. 
İşte bu nokta çok önemli ve bizler 
de bunun daha bir farkında olma 
sorumluluğundayız. Bu anlamda 
Belediyemizin Özel Kalem Müdür-
lüğü bünyesinde bir Down Send-
romlu kardeşimizi de istihdam et-
tik. Allah(cc) nazarlardan korusun 
gerçekten çok yetenekli bir karde-
şimiz ve ciddi manada bizi her hali, 
tavrıyla mest ediyor. Bunu her fır-
satta dile getiriyoruz; her birimiz 
birer engelli adayıyız. Bu bilinçle 
hareket eder, onları topluma ka-
zandırmak noktasında her birimiz 
çaba gösterirsek inanın hiçbir so-
runları kalmayacaktır. Bu duygu 
ve düşüncelerle 21 Mart Dünya 
Down Sendromu Farkındalık Gü-
nü’nün hayırlara vesile olmasını 
ve toplumumuzun her ferdinde bu 
kardeşlerimize yönelik farkındalık 
oluşturmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Seçim çalışmaları kapsamında 2 günde 19 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşla buluşan ve seçimde destek 
isteyen Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, ziyaretlerinde vatandaşa özellikle 3 konuda söz verdi

Kavuş, vatandaşa
3 önemli söz verdi

Cumhur İttifakı AK Parti Me-
ram Belediye Başkan Adayı Mus-
tafa Kavuş, seçim çalışmalarına 
yoğun tempoda devam ediyor. 
Mustafa Kavuş, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK 
Parti Meram Gençlik Kolları Başka-
nı Mustafa Selman Avcı ve teşkilat 
mensuplarıyla birlikte; Bayat, Kay-
hüyük, Sarıkız, Karaağaç, Kavak, 
Çukurçimen, Yeşiltekke, Kayalı, 
Kumralı, Klistra, İlyasbaba, Evli-
yatekke, Botsa, İkipınar, Yeşildere, 
Kayadibi, Sadıklar, Çomaklar ve 
Hatunsaray Mahalleleri olmak üze-
re 2 günde 19 Mahalleye ziyaret 
gerçekleştirdi. Kavuş ve beraberin-
dekiler vatandaşlarla sohbet ede-
rek, talepleri dinledi.  

Mahalle ziyaretleri ardından 
değerlendirmelerde bulunan Mus-
tafa Kavuş, “Seçim çalışmalarımız 
kapsamında ana kadememiz, ka-
dın kollarımız ve gençlik kolları-
mız ile birlikte; vatandaşlarımızla 
buluşmaya devam ediyoruz. Bü-
yükşehir Yasası öncesi köy olan, 
yasanın hayata geçmesiyle birlikte 
mahalle statüsü kazanan yerleşim 
yerlerimize ziyaret gerçekleştirdik. 
Hemşehrilerimizin önerilerini ve 
görüşlerini dinledik. Sorumluluğu-

muzun farkındayız. Geleceğimize 
değer katacak ‘Bizim Meram’ için 
çalışmalar yapacağız” dedi.

Yeni mahalle statüsü kazanan 
eski köy bölgesinde yaşayanlar için 
gerekli projeleri hayata geçirecek-
lerini ifade eden Mustafa Kavuş, 
“İlçe merkezine uzak olan ma-
hallelerimizin genel olarak geçim 
kaynaklarının tarım ve hayvancılık 
olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda 
seçimden sonra yapacağımız proje-

lerde kırsal alandan şehirlere doğru 
gerçekleşen göç hareketini azalt-
mayı bir yandan daha verimli ürün-
ler üretilip bir yandan da çiftçimize 
ve şehir ekonomisine katkı sağla-
yacak çalışmaları hayata geçirmeyi 
amaçlıyoruz. Seçimlerin başarıyla 
sonuçlanmasıyla birlikte, mahalle-
lerimizin temel ihtiyaçlarını gider-
mek için biran önce çalışmalara 
başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Ziyaretlerimiz kapsamında bir 

araya geldiğimiz hemşerilerimize 
3 şeyin sözünü veriyorum” diyen 
Mustafa Kavuş, sözlerine şöyle 
devam etti: “Hemşehrilerim beni 
sürekli çalışırken, çabalarken ve 
koştururken görecekler. Belediye-
yi ilgilendirmeyen fakat başka ku-
rumları ilgilendiren konuların da, 
takipçisi olacağız. Son sözüm ise, 
her zaman vatandaşlarımızın ara-
sında olacağız.”
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de ‘mobil
belediyecilik’ ilk olacak

Seydişehir’de yaşayan vatan-
daşlar belediyeye gitmeden cep 
telefonuna indirdiği mobil uygula-
mayla her türlü belediyecilik hiz-
metine daha kolay erişebilecek. 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, vatandaşların hayatını 
kolaylaştıracak yenilenen ‘Mobil 
Belediyecilik’ hizmetini başlatacak-
larını kaydetti. Vatandaşların be-
lediyeye gelmeden zamandan ve 
mekandan bağımsız olarak beledi-
yecilik işlemlerini kolayca yapabil-
melerini amaçladıklarını kaydeden 
Başkan Tutal, “Cep telefonundan 
ve bilgisayardan vatandaşlarımız 
haber, duyuru ve etkinliklerin inte-
raktif olarak takibi, istek ve şikayet 

bildirimi, borç sorgulama ve öde-
me işlemlerini kolaylıkla yapabile-
cekler” dedi. Başkan Tutal ayrıca 
belediye olarak ücretsiz kablosuz 
internet hizmeti sunacaklarını kay-
detti.

Sosyal belediyecilik gereği üc-
retsiz olarak bu hizmetin verilmesi-
ni amaçladıklarını belirten Başkan 
Tutal, “Teknolojinin tüm imkanla-
rını Seydişehirli hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız. 7’den 70’e 
vatandaşlarımızın çoğunluğu bu 
hizmetin olmasını talep etti. Biz de 
GSM operatörlerimizle gerekli gö-
rüşmeleri yaparak çalışmalarımızı 
başlatacağız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Son 5 yıl, Seydişehir’in etkinlik yılı oldu
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Dini nikahla birlikte yaşadığı 
kadını bıçakla öldürüp intihara te-
şebbüs eden tutuklu sanık, 25 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Konya 4. 
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruş-
maya, tutuklu sanık Mustafa Çakan 
(55), öldürülen Hatice Göral’ın (45) 
yakınları ve taraf avukatları katıldı. 
Mahkeme heyetinin son sözlerini 
sorduğu Çakan, “Bir anlık cinnet 
geçirdiğim için bu olay oldu. Pişma-
nım” dedi. Taraf avukatlarının da 

dinlenmesinin ardından mahkeme 
heyeti Çakan’ın, “kasten öldürme” 
suçundan 25 yıl hapisle cezalandırıl-
masına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Konya’nın Karapınar ilçesindeki 

Adalet Mahallesi’nin muhtarı oldu-
ğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası 
Mustafa Çakan, 19 Ağustos 2017’de 
merkez Meram ilçesindeki Koza-
ğaç mevkisinde dini nikahla birlikte 
yaşadığı Hacer Göral (45) ile içinde 

bulundukları otomobilde kavga et-
mişti. Göral’ı vücudunun çeşitli yer-
lerinden bıçaklayarak öldürdükten 
sonra aynı bıçakla intihara teşebbüs 
eden Çakan, hastaneye kaldırılmış-
tı. Öte yandan Göral’ın, daha önce 
boşandığı eşinden 3 çocuğu olduğu, 
olaydan yaklaşık 15 gün önce polis 
merkezine giderek, oğlu ve Çakan 
tarafından darbedildiği iddiasıyla şi-
kayette bulunduğu öğrenilmişti.
n AA

Güvenlik için huzur
uygulaması yapılıyor

Yunak’ta polis Türkiye Güven 
Huzur-2 uygulaması isimli uygu-
lama gerçekleştirdi. Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü tarafından Türkiye 
genelinde yapılan uygulama Yu-
nak’ta da gerçekleştirildi. Yunak 
Emniyet Amirliğinde görev yapan 
çok sayda trafik ve asayiş polisinin 
katıldığı uygulama, Kent Meyda-
nı’nda kurulan uygulama nokta-
larında yapıldı. Durdurulan kişi-
lerin Genel Bilgi Toplama (GBT) 
kontrolleri yapıldı. Uygulamalarda, 
özellikle 31 Mart yerel seçimler ön-

cesinde huzur ve güven ortamının 
devamının sağlanması, suç işleye-
bilecek kişilerin tespit edilerek ön-
lenmesi, aranan kişilerin yakalan-
ması ve varsa suç delillerinin ele 
geçirilmesi amaçlandı. Uygulama 
sırasında bazı araç sürücüleri ve 
yolculuk yapanlar da araçtan indi-
rilerek üst araması yapılırken, araç 
ve kamyonet bagajlarında da kont-
roller gerçekleştirildi. Uygulama-
larda 132 kişiye GBT sorgusu yapı-
lırken, 52 araçta da arama yapıldı.
n AA

Ticari maksatla avcılığın yasak olduğu Altınapa Barajı’nda gece saatlerinde yapılan denetimde balık avlamak 
için serildiği belirlenen 3 bin metre ağ ele geçirildi. Ağı seren şüpheliler ise karanlıktan faydalanarak kaçtı

Kaçak avcılar karanlığı
fırsat bilerek kaçtı!

Konya’da ticari avcılığın yıl 
boyu yasak olduğu Altınapa Baraj 
Gölü’nde gece saatlerinde yapılan 
denetimlerde balık avı yapmak 
maksadıyla serildiği belirlenen 3 
bin metre ağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür-
lüğü ekipleri tarafından Altınapa 
Baraj Gölü’nde yasak avcılığın önü-
ne geçilmesi amacıyla denetim ve 
kontroller gerçekleştirildi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu Başkanı 
İlhan Bal ve Konya Amatör Olta 
Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal 
Hayatı Koruma Derneği Başkanı 
Osman Uyar’ın da nezaret ettiği de-
netimlerde, avda kullanılmak ama-
cıyla göl sularına serilmiş vaziyette 
3 bin metre balıkçı ağı ele geçirildi.

Denetimlerde, gölden toplanan 
ağlara takılı vaziyette ve canlı ola-
rak ağırlıkları 2 ile 10 kilo arasında 
değişen 80 adet sazan balığı tespit 
edildi. Bu arada, baraj gölünde şiş-
me botla avlanırken tespit edilen iki 

farklı gruba mensup avcılar, dene-
tim ekiplerini fark edince botlarını 
kıyıya bırakıp gecenin de karan-
lığından istifade ederek kaçmayı 
başardı.

Denetimlerde ele geçirilen canlı 
sazan balıkları tekrar yaşam alanı 

olan baraj gölü sularına bırakılırken, 
toplanan balıkçı ağlarına ve bota ise 
ekipler tarafından el konuldu. 

Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İl-
han Bal, üreme dönemi olması do-
layısıyla halen amatör olta avcılığı-

nın da yasak olduğu Altınapa Baraj 
Gölü’nde, benzer denetim ve kont-
rollerin kendilerini de nezaretinde 
ekipler tarafından sık sık yapılaca-
ğını belirterek, avcıları yasaklara 
riayet etmesi konusunda uyardı.
n İHA

Eşini öldüren şahsa 25 yıl hapis cezası

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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• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Çöken istinat duvarının 
altından kurtarıldılar

Yol kenarına atılmış ölü
köpek yavruları bulundu

Karapınar ilçesinde Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ndeki Süt 
Üreticileri Birliği’nin bahçesin-
de atık su boru hattı döşenir-
ken istinat duvarı çöktü. Enkaz 
altında kalan 4 işçi, itfaiye ve 
AFAD ekiplerinin müdahalesiy-
le kurtarılıp, hastaneye kaldırıl-
dı. Olay, saat 12.30 sıralarında 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
Süt Üreticileri Birliği’nin bah-
çesinde meydana geldi. Duva-
rının dibinde atık su boru hattı 
döşeyen 4 işçi, çöken istinat du-
varının enkazı altında kaldı. 4 
işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle kurtarılıp, am-
bulanslarla Karapınar Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.
n DHA

Konya’da yol kenarına atılmış 
13 ölü köpek yavrusu bulundu. 
Alınan bilgiye göre, merkez Kara-
tay ilçesi Aslım Caddesi’nde ara-
cıyla ilerleyen Şahin Arık, yolun 
kenarında çok sayıda köpek yav-
rusunun hareketsiz yattığını gör-
dü. Aracını durduran Arık, 13 kö-
pek yavrusunun ölü olduğunu fark 
etti.  Duruma tepki gösteren Arık, 
olay yerine gelen gazetecilere yol 
kenarına atılmış ölü köpek yavru-
larını tesadüfen gördüğünü söyle-
di. Bu caddeden sürekli geçtiğini 
anlatan Arık, “Köpek yavrularının 
başında büyük köpekler vardı. 
Onlar uzaklaşınca bu manzarayla 
karşılaştık. Ölü köpeklerin yanında 
da çuvallar vardı.” diye konuştu.
n AA
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1970 yıllarında,tarım alanla-
rında  makine ile hasat yapılmaya 
tam geçilmemişken, genelde buğ-
day,arpa ve yulaf gibi tarım ürün-
lerinin hasılatı çok meşakkatli ve  
zaman alırdı.

Köylü buğdayını,arpasını,tahılı-
nı  o günkü şartlarda  orak ile daha 
ileri zamanlarda ise daha biçerdö-
vere geçilemediğ için traktörün ar-
kasına bağlanan makinelerle biçer, 
bu biçtiği hasadı sapıyla beraber 
köylerde bulunan harman yerle-
rinde toplar, bunları düven atları 
ile ezerek sap ile samanı birbirinde 
ayırırdı.

Peki Düven Atı Nemek ?  Har-

manda ekinlerin sapı ve tanelerini 
ayırmak için kullanılan, önüne ko-
şulan atlar ile çekilen, alt yüzünde 
keskin çakmak taşları dikine çakılı 
bulunan, kızak biçiminde araç.Bu-
rada sap yığınları üzerinde saatlerce 
atlar dönerek, sap yığınları iyice ezi-
lerek beklenir, bir rüzgar estiğinde  
saplar savrulurak dane ile samanı   
birbirinde ayırmada  kullanılan bir 
yöntem.

İlkokul yıllarında rahmetli Hacı 
Mehmet Kostak dedemin harman 
yerinde çok çalıştığımız günler ol-
muştu. Harman yerinde dedemin  
“Düven Atlarına” binmişliğim çok  
olmuştu. 

Harman yerlerinde 
dağ gibi buğday,arpa 
veya yulaf yığınları 
oluşurdu. Herkesin 
umudu danenin ve-
rimli olaması çok 
çıkması. Herkezde 
bir umut, bir bekle-
yiş olurdu. Rahmetli 
dedem halk şivesi ile 
oğlum   “sap gabarır, 
sahibi gabarır, çeş getirir habarı” 
sözünü çok kullanırdı. Burada çeş; 
Savrularak samanından ayrılmış 
tahıl yığını manasındaydı.İşin özü, 

sap yığınlarının fazlalığı 
sizi fazla umutlandır-
masın, sap ile saman 
ile ayrılınca “danenin” 
çokluğu önemli derdi.

Burdan günümüz 
siyasetine geçiş yap-
mak istiyorum. 31 Mart 
2019 tarihinde ülkemiz-
de, mahalli idareler se-
çimi yapılacak. Şehirle-

rimizi yönetecek, belediye başkanı 
ve meclis üyeleri seçilecek. Seçime 
katılan bütün siyasi partiler hum-
malı şekilde çalışmakta.Her seçim 

bölgesinde siyasi parti temsilcileri 
kendi adaylarının kazanacağını id-
dia etmekte.

Daha önceki seçimlere naza-
ran vatandaşın seçime  ilgisi bek-
lenilen seviyede değil. Vatandaş 
seçimden ziyade geçim telaşına 
düşmüş durumda. Meydanlar ne 
kadar dolu gözüksede hiç kimse 
aleni şekilde kime oy verceğini 
beyan etmiyor. Sessiz ve kararsız 
seçmen sonuçları belirlemede 
çok etkili olacak.

Zaman zaman anket firmaları 
şehir şehir anket sonuçlarını açık-
lıyorlar. Ne kadar inandırıcı bu da 
ayrı bir tartışma konusu.Bütün par-

tiler var güçleri ile,Radyo,Tv, Gazete 
ve sosyal medyayı etkin kullanarak 
seçmen kitlelerine ulaşmaya çalışı-
yorlar. 

Kitle iletişim araçlarının günü-
müz seçmenin üzerinde ne kadar 
etkili olacağını tahmin etmek zor 
olsada toplumun bir kesimi rengini 
pek belli etmiyor.Sizi meydanların,-
salonların doluluğu yanıltmasın. 
Bu seçimde süprizler çıkacak gibi. 
Milletimiz için hayırlı sonuçlar dili-
yorum.

Rahmetli dedemin tabiri ile  
“sap gabarır, sahibi gabarır, çeş 
getirir habarı” diyorum. 

Baki Selamlar.

 ÇEŞ GETİRİR HABERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
başlattığı Gençlerden Ecdada Mek-
tup 1919 yarışması 31 Mart tarihin-
de sona erecek.

Milli Mücadelenin 100. yılını 
konu alan yarışma, 1 Ocak-31 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Yarışma 13-17/18-21/22-29 olmak 
üzere 3 farklı yaş kategorisinde dü-
zenlenecek.

Gençler, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 1919 yılında Samsun’dan 
başlatmış olduğu Milli Mücadele 
dönemine yönelik mektup yaza-
bilecek. Gençler 31 Mart tarihine 
kadar e-genc.gsb.gov.tr adresinden 
başvuru yapabilecek. 10 Nisan’da 
il sonuçları duyurulacak, yarıştığı 
kategoride ilk üçe giren mektuplar 
Türkiye derecesi için değerlendir-
meye alınacak. 30 Nisan’da Türki-
ye dereceleri açıklanacak. Türkiye 
derecesi elde eden gençlerden 18-
21/22-29 yaş kategorisi birincileri 
yurtdışı kültür gezisi, 13-17 yaş ka-
tegori birincisi ultrabook bilgisayar, 

13-17/18-21/22-29 ikincileri dizüs-
tü bilgisayar ve üçüncüleri ise akıllı 
telefon ile ödüllendirilecek. 

Yarışmaya başvurduğu ilden 
dereceye girenler Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüklerinin sosyal medya 
hesaplarında, Genel Müdürlüğün 
yapacağı nihai değerlendirmenin 
sonuçları (Türkiye dereceleri) ise 
Bakanlığın resmi web sayfasında ve 
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü’nün resmi sosyal medya hesapla-
rında açıklanacak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Yarışmacılar yarışmaya sadece 

bir eserle katılabilecek. Yazılacak 
mektuplar her yönüyle özgün ola-
cak. Mektupların daha önce hiçbir 
mecrada yayınlanmamış olması 
gerekiyor. Mektubun tamamı ya da 
bir bölümü herhangi bir basın-yayın 
organı veya mecradan kopyalanmış 
ya da alıntı yapılmış olmayacak. 
Katılımcıların, yarışmaya göndere-
cekleri eserlerin alıntı veya kopya ol-
madığına, başka bir yarışmaya veya 

herhangi bir yayın grubuna gönder-
mediklerine ilişkin ‘doğruluk beyanı’ 
ile yazdıkları mektupla ilgili her türlü 
haklarını Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’na devrettiklerini ifade eden ‘mu-
vafakatname’yi elektronik ortamda 
onaylamaları gerekiyor. Onaylama-
yan adayların mektup yazmasına 
müsaade edilmeyecek.

PUANLAMA NASIL OLACAK?
Mektubun yarışma amacına 

uygun olup olmadığına, amacının 
doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşıl-
madığına ve yarışmacının duygu 
ve düşüncelerini doğru bir şekilde 
ortaya koyup koymadığına göre 60 
puan verilecek. Kelime hatalarına, 
anlatım bozukluğuna, uygunsuz 
benzetme ve ifadelerin bulunup bu-
lunmadığına ve yazının akıcı bir dille 
anlatılıp anlatılmadığına, mektup 
formatına uygun olup olmadığına 
ve yarışma konusuyla ilgili gereksiz 
detay ve açıklamalara yer verilip ve-
rilmediğine göre 40 puan verilecek.
n ONUR KALKAN

‘Nevruz, Türk’ün
bahar bayramıdır’

Bayındır Memur Sen, 
Şehitliği ziyaret etti 

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, 21 Mart’ta kut-
lanan Nevruz Bayramının kayna-
ğının İslamiyet öncesine dayanan 
Türk bayramlarından olduğunu 
söyledi. 

MMO Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, 21 Mart Nevruz 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj ya-
yımladı. Altun mesajında, “Dün-
yanın en eski bayramlarından olan 
Nevruz Bayramı’nı bir kez daha 
karşılamanın sevinci içerisindeyiz. 
Nevruz bayramı, kaynağı İslami-
yet öncesine dayanan Türk bay-
ramlarındandır. Tarihin eski dö-
nemlerinde de Türklerin 21 Mart 
tarihinde kırlara çıktıkları, bahar 
şenlikleri yaptıkları ve bu gelene-
ğin daha sonra da Hunlar ve Uy-
gurlar tarafından sürdürüldüğü 
bilinmektedir. Fars asıllı olan ünlü 
Türk devlet adamı Nizamü’l-Mülk 
de ünlü Siyasetname’sinde Nev-
ruz’dan Türklerin bayramı olarak 
bahsetmekte, aynı şekilde Kaşgar-
lı Mahmud da ünlü eseri Divan-ü 
Lügat-it-Türk’te Türklerde yılbaşı-
nın Nevruz olduğunu belirtmekte-

dir. Sultan Nevruz adıyla da anılan 
Nevruz, Doğu Türkistan’dan Ana-
dolu’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a 
kadar kutlanan milli bir bayramdır. 
Nevruz bir dua, bir bereket baş-
langıcı, birlik ve sevgi sembolü, 
bir kaynaşma hareketidir. Nevruz 
yeni gün, baharın ilk günü demek-
tir. Yani güzelliklerin başlangıcıdır, 
bazı takvimlerde yılbaşı olarak da 
kabul edilir. Nevruz bayramı, tüm 
Türk kültür coğrafyasında birlik, 
dirlik, ümit ve barışı sembolize 
eden kutlu bir gündür. Bu günde, 
tabiattaki uyanışın, baharın gelişi-
nin bir yansıması olarak, insanlar 
arasında da sevgi, saygı ve daya-
nışmanın ön plana çıkması gerek-
mektedir. 

Temennimiz; Ergenekon’dan 
çıkış günü olan bu bayramın yaşa-
tılıp kutlanması ve bu günde, mil-
letimizin birlik ve dirliğinin daim 
ve dünyada barış ve kardeşliğin 
hakim olmasıdır. Nevruz’un, ülke-
miz, bütün Türk Devletleri ve top-
lulukları, İslam Alemi ve insanlık 
için hayırlara vesile olmasıdır” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bayındır Memur Sen Konya 
Şube Başkanı Aykut Demirel,  Ba-
yındır Memur Sen Konya Kadın 
Komisyonu Başkanı Mücahide 
Şen Bayındır Memur Sen Yönetim 
Kurulu Üyeleri İrfan Remzi Yıl-
maz, Ahmet Suat Toprak 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitlerinin 
104. Yıl dönümü nedeniyle Konya 
Askeri ve Polis şehitliğine ziyare-
tinde bulundu. Ziyarette konuşan 
Bayındır Memur Sen Konya Şube 
Başkanı Aykut Demirel, “Türk ve 
dünya tarihine damga vurmuş en 
önemli olaylar arasında yer alan 18 
Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir 
milletin birlik ve beraberlik içinde 
verdiği şanlı mücadelenin unutul-
maz hatırası olmak bakımından 
insanlık tarihinde eşine az rastlanır 
bir kahramanlık destanıdır. Büyük 
bir imanın, muazzam bir azmin 
ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali 
olan bu zaferin 104. yıl dönümü-

nü kutlarken, bu uğurda canlarını 
vermiş aziz şehitlerimizin mu-
kaddes hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyoruz.  18 Mart Çanakkale Za-
feri ve Şehitleri Anma Günü’nün 
104.’inci yıldönümünde Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, vatan için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimizi rahmet, 
gazilerimizi minnetle anıyorum” 
dedi. Program kapsamında şehit-
liğe ziyaret eden sendika üyeleri 
şehitlerin ruhuna Fatiha okudu. 
Bayındır Memur Sen Konya Şube 
Başkanı Aykut Demirel,  Bayındır 
Memur Sen Konya Kadın Komis-
yonu Başkanı Mücahide Şen Ba-
yındır Memur Sen Yönetim Kurulu 
Üyeleri İrfan Remzi Yılmaz, Ahmet 
Suat Toprak günün anısına Konya 
Şehit Aileleri Dernek Başkanı Re-
cep Pekdemir’e çiçek takdiminde 
bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünya-
nın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır” ifadelerini kullandı

Dünyayı tehdit ediyor!

Yeşilay’ın Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı (TBM) 
kapsamında gerçekleştirdiği Tür-
kiye Bağımlılıkla Mücadele Akran 
Uygulayıcı Eğitimi bu sene 14-17 
Mart Tarihlerinde üç gün boyun-
ca Konya’da gerçekleşti. Eğitim’de 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gönüllü ve 
Paydaş İlişkileri Müdürlüğü Gençlik 
Çalışmaları Uzmanı İsmail Memiş, 
Yeşilay Eğitim Yönetim Müdürlüğü 
Uzm. Psk. Dan. Hakan Çetin, Uzm. 
Kln. Psk. Gizem Kahyaoğlu, Uzm. 
Psk. Dan. Abdullah Ensar Uzun, 
Dr. Abdullah Uçar, Dyt. Mücahit 
Muslu, Dr. Özge Ünsal tarafından 
Türkiye’nin her yerinden katılan 
210 Gönüllü Yeşilay öğrencilerimize 
Yeşilay’ın Bağımlılıkla Mücadelede 
Önleyici çalışmaları, perspektifleri 
ve ana hatlarıyla tüm bağımlıklar 
üzerinde eğitim verildi. Eğitim sü-
recinde Yeşilay, üniversitelerde Ye-
şilay Kulüplerinin sayısını artırmak 
ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı kapsamının tüm 
alanlarda uygulanmasını gerçekleş-
tirmek, Yeşilay kulüplerinde gönüllü 
olarak faaliyet gösteren öğrencilere 
TBM Uygulayıcı Eğitimi vererek en 
önemli hedef grup olan gençlere 
akran eğitimleri yoluyla ulaşmayı 
amaçlıyor.

Gerçekleştiren eğitim programı 
sonrasında konuşan Yeşilay Konya 

Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhel-
vacıgil, “Yeşilay, bağımlılıklara karşı 
mücadele veren, kökleri çok derin-
lere inen ve bugün yeni yapraklar, 
meyveler vermeye çalışan bir ağaç, 
bir sivil toplum kuruluşudur. Bağım-
lılıklar sadece ülkemizin değil, tüm 
dünyanın geleceğini tehdit ediyor. 
Sorumluluğumuz büyük, omuz-

larımızdaki yük ağır. Geleceğimizi 
bağımlılıklardan korumak için Tür-
kiye’nin her yerindeki gençlerimize 
ulaşarak onları bilgilendirip akranla-
rına fayda sağlayabilmek. Her yerde 
bilinçlendirmek ve farkındalık arttı-
rıcı mücadelemize devam edeceğiz. 
Akran Eğitiminin Bölgesel olması 
fikrine öncü olan Konya Genç Yeşi-

laycılarımıza, gençlerimizin fikrine 
önem veren değerlendiren Sayın 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı 
Prof. Dr. Mücahit Öztürk Beyefendi-
ye çok teşekkür ediyorum. Böylesine 
güzel eğitime ev sahipliği yapmanın 
mutluluğunu yaşadık” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ecdada mektup yarışmasında son gün 31 Mart

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı ikinci gününde de yoğun ilgi gördü Konya Tarım Fuarında firmalar ürünlerini vatandaşlarla buluşturmanın yanında, firmalar fuarda ikili iş görüşmelerin de oluşmasını sağlıyor 

Fuar, yeni iş bağlantısı kurmak için fırsat oldu 
ŞAKALAK TAM NOT ALDI

RFS FUARDAN MEMNUN

Tarım makineleri sektörünün önde gelen isimlerinden Şakalak Tarım, 
ürettiği onlarca çeşit pulluk ile toprak işleme grubunda da dünya markası olma 
yolunda ilerliyor. Şakalak Tarım 17. Konya Tarım Fuarında yer alarak ürünlerini 
çiftçilerin sunmanın yanında ticari köprülerde kuruyor.  Şakalak Tarım Maki-
neleri Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürü Mustafa Genç, “ Şakalak olarak 
her sene olduğu gibi bu sene de  20 ülkeden 441 firma ve firma temsilcisinin 
katıldığı fuarda Şakalak ailesi olarak yerimizi aldık. Fuarın ilk gününden bu yana 
standımıza çiftçilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizleri  oldukça memnun 
ediyor.  Şakalak olarak Mibzer noktasında, Türkiye’de üretim noktasında ilk 
sırada yer alıyoruz. Satış sonrası hizmete ağırlık veriyoruz. Ürünlerimiz de her 
yıl yeni modeller geliştiriyoruz. Fuarlar ve seminerleri önemsiyoruz. Mibzer, 
havalı ekim makinesi, hububat ekim makinesi, hem havalı, hem mekanik ekip 
makinesi, sebze ekim makinesi, anıza ekim makinesi üretiyoruz. Toprak işleme 
grubunda da başta pulluk olmak üzere birçok çeşidi üretiyoruz” dedi.

Tarım makineleri pimi ve römork krikolarında sektörde öncü 
firmalardan olan RFS Konya Tarım Fuarından oldukça memnun. 
1974 yılından bu yana köklü sanayi deneyimiyle, 2011 yılından 
itibaren traktör ve tarım makineleri bağlantı pimleri yapan RFS 
Otomotiv, tarım makineleri imalatçılarının ve çiftçinin çözüm 
ortağı olmaya devam ediyor. Fuar hakkında değerlendirmelerde 
bulunanRFS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özeskici,  
“Sektörümüzde yedek parça yüksek bir çeşitliliğe sahiptir. Sek-
tördeki hakim yönetim ve hizmet türleri kullanılan teknoloji ile 
zamanla değişir.30 yılı aşkın sanayi tecrübemiz ve 8 yıllık zirai 
bağlantı elamanları imalatımız ile sektörümüzün ihtiyaçlarını 
ar-ge ekibimiz sürekli analiz etmekteyiz. Konya Tarım Fuarında 
yurtiçi ve yurtdışından gelen müşterilerimiz ile ticaret köprüleri 
kuruyoruz. Fuar firmamız için verimli geçiyor” dedi.

HEDEF’TE ÇITA YÜKSEK

TÜMOSONA YOĞUN İLGİ 

Konya’dan dünyaya açılan ve kısa sürede marka haline gelen Hedef Tarım 
Makinaları 17. Konya Tarım Fuarında stantı en çok ziyaret edilen firmalar 
arasında yer alıyor. Fuar ve firması hakkında açıklamalarda bulunan Hedef 
Tarım Makinaları ve Yetik Tarım Ortağı Mustafa Dilek, “Ülke olarak yerli üretim 
olmazsa olmazımızdır. Kendi ürettiğimiz ürünlerle hem ithalata savaş açıyo-
ruz hem de ülkemizin ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. Üretim odaklı 
çalışmalar yapıyoruz. Fuar boyunca standımıza gelen çiftçilerimize firmamız 
ve ürünlerimiz hakkımda bilgi veriyoruz. Fuarda firmamızın gördüğü ilgi ve 
alakadan oldukça memnunuz.  Tesviye Küreği, traktör arka kepçe, çizel, döküm 
merdane, çift yönlü tesviye küreği, katlanır döküm merdane, anız patlatma gibi 
ürünlerin üretimleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Yetik markamız, tarım makineleri 
yedek parçasında geniş bir parkura sahip. Birçok Tarım makinesinin yedek par-
çasının üretimini son teknolojik donanımlı tesisimizde üretiyoruz. Başta Konyalı 
çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizi fuara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 
yüksek kalite ve teknolojik donanıma sahip ürünler üreten 
Tümosan Konya Tarım Fuarında yoğun ilgi görüyor . Tümoson 
bayisi olan ve Traktör alım ve satımında 40 yıllık geçmişe 
sahip Memiş Koçak Traktör, sektörde güvenilir adres oldu. TÜ-
MOSAN Bayiliği yapan firma, yerli ve milli markamızı çiftçimiz 
ile buluşturuyor. Çiftçilerin de güvenilir adres olarak tanımla-
dığı Memiş Koçak Traktör, satış sonrası hizmeti ve ilgisi ile de 
müşterilerin güven kaynağı olmuş durumda. Fuar hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Memiş Koçak Traktör Otomativ 
Sahibi Memiş Koçak,” Tümoson standı içerinde firma olarak 
yer aldık. Buraya  gelen müşterilerimizin traktör alımlarında 
yada yedek parça konularında destek oluyoruz.  Tümoson ve 
firmamız her zaman çiftçilerimizin yanındadır” dedi.

BOZYİĞİTLER İLGİ GÖRÜYOR

STANTI İLGİ ÇEKİYOR

Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı çalışan Bozyiğitler Makine Konya 
Tarım Fuarında ürünleri çiftçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.  Fuar hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Satış ve Pazarlama Görevlisi Sami Güzelbektaş, 
“ 1993 yılında üretime başlayan firmamız hidrolik silindir alanında yoğunlaş-
mış, “fiyatta rekabet yerine kalitede rekabet” anlayışını benimsemiştir. 20 
bin metrekarelik modern tesisimizde en düşük maliteyle en iyi hizmet ilkesini 
benimseyerek kalite odaklı üretimlerine devam etmekteyiz. Firmamızın üretimi-
ni gerçekleştirdiği ürünlerin  yüzde 60’ ı tarımsal yüzde 40’ ı endüstriyel alanda 
kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden firmamız, kendi bünye-
sinde oluşturduğu Ar-Ge departmanıyla müşterilerimizin istekleri doğrultusunda 
her çeşit ve her özellikteki hidrolik silindirlerin tasarım ve imalatını gerçekleştir-
mektedir. Ürettiğimiz bütün ürünler  yüzde 100 test aşamasından geçmektedir. 
Teslimatını yapmış olduğumuz ürünlerimiz her türlü teknik hataya karşı 2 yıl 
garanti kapsamındadır.Kaliteden taviz vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılamak için kendimizi yenileme çabası içerisindeyiz. Firmamız 
prensipli çalışmalarına hız vererek müşterilerimize hizmet etmeye devam 
edecektir” ifadelerini kullandı.

Müşteri odaklı bu üretim anlayışı sergileyen Alparslan Tarım 17. 
Konya Tarım Fuarında standı yoğun ilgi görüyor. Alparslan Tarım standı 
yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.  Alparslan 
Tarım   Genel Müdürü Memduh Erdirençelebi , “Traktör Ön Yükleyici ve 
Ataşmanları, Traktör Arka Kazıcı (backhoe loader), Kombine Hububat 
Ekim Mibzeri, Pnömatik Ekim MibzeriKayar Şase Pnömatik Ekim Mibze-
ri, Balya Toplama Makinası ve Balya Yükleme Ataşmanı, Havalı Sistem 
Kombine Harman Makinası, Helezonlu Kombine Harman Makinası, 
Kabuk Soyuculu Kombine Harman Makinası, Sap Taşıma Sistemli 
Kombine Harman Makinası, Depolu Mobil Sistem Tek ve Çift Bantlı 
Harman Makinası imalatı gerçekleştiriyoruz.  Fuarımız çifçilerimiz ve iş 
adamlarımız yoğun ilgi görüyor. Fuar kapsamında ikili iş görüşmeleri 
ile firmamıza gücüne güç katıyoruz. Bizleri Konya Tarım Fuarında yalnız 
bırakmayan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ERKUNT GÖZ DORDURUYOR

ASKON’DAN FUARA DESTEK

Yerli sermaye ile kurulan ve Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörü-
nü üretmeye başlayan Erkunt Traktör Konya Tarım Fuarında ziyaret-
çiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Erkunt Konya Bölge Bayı Yetkili 
Satıcısı Buyruk Otomotiv  de Erkunt standında fuara gelen müşterine 
yardımcı oluyor. Yenigün’e değerlendirmelerde bulunan Buyruk 
Otomativ Finans Sahibi Mehmet Ali Buyruk, “  Erkunt Traktör, traktör-
lerinin yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve bir sektör ilki olan 
3 yıl garantisi ile Türk çiftçisinin güvenini kazanan bir marka olmuştur. 
Sektörün önemli isimlerinden biri haline gelen Erkunt Traktör, 6 yıl 
içerisinde pazar 3.’lüğüne yerleşmiş ve Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşundan biri haline gelmiştir. Erkunt Traktör Konya Tarım 
Fuarına özel olarak yüzde 8 KDV indirimi Erkunt’tan bunun yanında 
yine traktör kredisi konusunda firma olarak destek oluyoruz. Fuar her 
verimli geçiyor. Yerli bir marka olmanın gururunu  yaşıyoruz” dedi.

Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, Haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve İktisadi 
hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarını sürdüren ASKON ve Genç ASKON 
Konya Tarım Fuarında üyelerini ve iş adamlarını yalnız bırakmıyor. ASKON fuar kapsamında üyelerini ziyaret ederek fuar 
değerlendirmesinde bulunuyor. Bunun yanında ASKON üyelerine ikili iş görüşmelerin sağlamasına da katkı sunuyor. 
ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi için haklı zenginlikler üreten bir kuruluştur. 
ASKON Üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, Üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren,Aynı 
misyonu paylaşan ulusal ve uluslar arası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran,İş çevrelerinin yararlanmasını 
sağlayacak platformlar ve fırsatlar oluşturan,İşbirliği alanları ve projeleri üreten, Ülkemiz ekonomisi ve müteşebbisleri-
nin ulusal ve uluslar arası alanda en güçlü ve ilk akla gelen temsilcilerinden olan,ekonomide ahlak ilkelerini öncelikle-
yen etkin bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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(12) Kişiyle (24) Aylık Personel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19  uncu maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale  edilecektir.  İhaleye  ilişkin  ayrıntılı  bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/103777
1-İdarenin
a) Adresi  : AKABE MAHALLESİ ALAADDAİN KAP ŞEHİT MEHMET 
   GÖKHAN SK 63 42020 ÇİMENLİK KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323552446 - 3323552447
c) Elektronik Posta Adresi  : mevlanaogretmenevi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Personel Şefi, (1) Resepsiyon Görevlisi, (4) Kat Görevlisi, (4) 
   Garson-Kahvaltı, (1) Çamaşırcı-ütücü, (1)Muhasebe Ambar, (1)
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA MEVLANA ÖĞRETMENEVİ TOPLANTI SALONU
c) Süresi  : İşe başlama tarihi 01.05.2019, işin bitiş tarihi 30.04.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Alaaddin Kap Caddesi Akabe Mahallesi Şehit Mehmet Gökhan 
   Sokak No: 63 42020 - Karatay / Konya
b) Tarihi ve saati  : 02.04.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,  bu bilgilerin  tümünü 
göstermek  üzere  ilgili  Ticaret  Sicil  Gazeteleri  veya  bu  hususları  gösteren  belgeler  ile  tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6  Tüzel  kişi  tarafından  iş  deneyimini  göstermek  üzere  sunulan  belgenin,  tüzel  kişiliğin 
yarısından  fazla  hissesine  sahip  ortağına  ait  olması  halinde,  ticaret  ve  sanayi  odası/ticaret 
odası  bünyesinde  bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest muhasebeci,  yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen 
ve  düzenlendiği  tarihten  geriye  doğru  son  bir  yıldır  kesintisiz  olarak  bu  şartın  korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu  kriter  mevduat  ve  kredi  tutarları  toplanmak  ya  da  birden  fazla  banka  referans mektubu 
sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri:
a)  İlgili  mevzuatı  uyarınca  bilançosunu  yayımlatma  zorunluluğu  olan  istekliler  yıl  sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b)  İlgili  mevzuatı  uyarınca  bilançosunu  yayımlatma  zorunluluğu  olmayan  istekliler,  yıl  sonu 
bilançosunu  veya  bilançonun  gerekli  kriterlerin  sağlandığını  gösteren  bölümlerini  ya  da  bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c)  Kısa  vadeli  banka  borçlarının  öz  kaynaklara  oranının  0,50’den  küçük  olması,  yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest 
meslek  kazanç  defteri  özetinde  gösterilen  değerlere  göre,  son  yıla  ait  toplam gelirin  toplam 
gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
bulunacak  oranın  en  az  (1,25)  olması  şartı  aranır.  Serbest  meslek  kazanç  defteri  özetinin 
serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması gerekir. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini 
sunmayanlar,  iki  önceki  yıla  ait  belgelerini  sunabilirler.  Bu  belgelerde  yeterlik  kriterini 
sağlayamayanlar  ise  iki  önceki  yılın  belgeleri  ile  üç  önceki  yılın  belgelerini  sunabilirler.  Bu 
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet  işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet 
işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam  cironun  teklif  edilen  bedelin  %20’sinden,  taahhüt  altında  devam  eden  işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12’sinden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu  kriterleri  bir  önceki  yılda  sağlayamayanlar,  son  iki  yıla  ait  belgelerini  sunabilirler.  Bu 
takdirde  son  iki  yılın  parasal  tutarlarının  ortalaması  üzerinden  yeterlik  kriterlerinin  sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki 
yılın gelir  tablosunu sunabilirler. Bu gelir  tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, 
iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan 
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına 
bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörede gerçekleştirilmiş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alımlarına dayalı işler benzer işler olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mevlana 
Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek  olanların  ihale  dokümanını  satın  almaları  veya  EKAP  üzerinden 
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mevlana Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle,  her bir  iş  kaleminin miktarı  ile bu kalemler  için  teklif  edilen birim fiyatların  çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri  tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi  sınır  değerin  altında  kalan  isteklilerden  Kanunun  38  inci  maddesine  göre  açıklama 
istenecektir.

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 965887

 

ESAS NO : 2018/1220 Esas
KARAR NO : 2019/194
İşbu davanın KABULÜ ile,
a) Konya  ili, Seydişehir  ilçesi, Değirmenci mahallesi nüfusuna kayıtlı, 321*****756 TC kimlik nolu 
Servet Arıca’nın soyadının “Arıcı” olarak nüfus kütüğüne kayıt ve tesciline,
b) Konya  ili, Seydişehir  ilçesi, Değirmenci mahallesi  nüfusuna kayıtlı,  320*****936TC kimlik nolu 
Hacer Arıca’nın soyadının “Arıcı” olarak nüfus kütüğüne kayıt ve tesciline,
karar verilmiştir. İlan olunur.

İLAN
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 967622

- 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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 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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

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

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 
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

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

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
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İlkbahar belki de mevsim-
lerin en güzelidir. Kış ayını terk 
ederken resmen donmuş olan 
doğal hayat yeniden yaşama 
merhaba dercesine büyük bir 
coşku ile yeniden doğuşu ya-
şar. Belki farklı yarım kürelerde 
farklı zamanlarda yaşansa bile 
bizim ülkemizin yer aldığı Kuzey 
Yarımkürede 21 Mart ile 22 Ha-
ziran tarihleri arasında yaşan-
maktadır.Eski kültürler incelen-
diğinde yeni yılın başlangıcının 
hep 21 Mart ya da 22 Mart’a 
denk geldiği görülür. yani ata-
larımız aslında yeni yılın baş-

langıcı olarak Bahar aylarının 
başlangıcını kabul etmişlerdir. 
Bu sebeple binlerce yıldır bu 
günler Yeni Gün ya da Nevruz 
olarak kutlanmaktadır. Hem de 
sadece bir halka ait bir bayram 
olarak değil Balkanlardan Orta 
Asya’ya kadar çeşitli hikaye ve 
destanlara bağlı olarak ama hep 
aynı günde Nevruz yani Baharın 
gelişi kutlanmaktadır.Baharın 
gelmesi aynı zamanda insan-
ların üzerinde muhteşem güzel 
değişikliklerinde olmasını sağ-
lamaktadır. Her ne kadar bahar 
yorgunluğu ve alerjen etkiler 

bazı kişileri olum-
suz etkilese bile 
bahar aylarında 
insanlarda kendile-
rini iyi hissederler. 
Artık sık sık hasta-
lanmazlar içleri he-
yecan dolu olur ve 
genelde yeni aşk-
lar ya da yeni işler 
hep bu mevsimde 
başlar. İnsanın içi içine sığmaz 
papatya denen o muhteşem çi-
çek ve kelebekler hep bu mev-

simde olur. hele yeşil 
erik yok mu hemen 
ağzımızın sulanmasını 
nasıl durdurabiliriz.
Yani İlkbaharın gelişi 
bir mutluluk gösteri-
sidir ve bu mutluluk 
herkese sadece in-
sanoğluna değil tüm 
canlılara aittir. İlkba-

harın sanırım en sev-
diğimiz mevsim. Kış aylarından 
uzaklaşarak o sert soğuktan 
uzaklaşarak doğal hayata dahil 

oluruz. Hayatımız güzelleştiği 
gibi kendimizi çok daha canlı 
hissederiz. Ülkemizde baharın 
gelişi nevruz adı altında kutla-
nır. Farklı zamanlarda olsa dahi 
21 Mart ile 22 Haziran arasın-
da çok daha güze olmaktadır.
Eski kültürler gereğince 21 
Mart’ın 22 Mart’a denk gelme-
si ile karşılanır. Hayat yeniden 
başladığı hissedilerek bahar ay-
larının başlangıcı olarak kabul 
edilmiştir. Binlerce yıldır Yeni 
Gün ya da Nevruz adı altında 
hatırlanmaktadır. Halka ait bir 
bayram olmayarak Balkanlar-

dan Orta Asya’da kadar çeşitli 
hikaye ve destanlara bağlı ola-
rak karşılanmaktadır. Baharın 
gelişi kutlanarak güzel zamanlar 
geçirilir. Baharın gelmesi insan-
ların üzerinde değişikliklerde 
Nevruz’un güzelliklerindendir. 
İnsanlar coşku ile kutlayarak 
bu günleri değerlendirmektedir. 
Sık sık hastalanmazlar ve gün-
lerin uzaması ile kendilerini çok 
daha iyi hissederler. İnsanların 
içi içine sığmadığı giib papat-
ya gibi bitkiler açar, kelebekler 
uçuşarak insanlar daha rahat 
hissetmektedir.

İLKBAHARIN GELİŞİ (NEVRUZ)

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Türk Eğitim-Sen’den il içi atama tepkisi
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğret-

men Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği ile birlikte il içi yer 
değiştirmelerde sıra sistemi uygu-
lamasına, 2015 yılında son verdi. 
İl içi tayinleri yalnızca puanlama 
sistemi ile yapmaya başlayan Ba-
kanlığın uygulamasının, öğretmen-
leri mağdur ettiğini savunan Türk 
Eğitim-Sen Konya 2  No’lu Şube 
Başkanı Veli Doğrul, durumun dü-
zeltilmesini istedi. Kayalıpark PTT 
önünde üyeler ile birlikte açıklama 
yapan Doğrul, “Bilindiği gibi Milli 
Eğitim Bakanlığı 17.04.2015 tarih 
ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Öğretmen Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği ile 
birlikte il içi yer değiştirmelerde 
sıra sistemi uygulamasına son ver-
miştir. İl içi yer değiştirmelerde 
ataması yapılmayanların sıraya 
alınması uygulamasına son veri-
lirken, yer değiştirmenin yapıldığı 
dönemde ataması yapılmayanların 
atama talebi de sona ermektedir. 
Oysa 2015 yılı öncesinde yapılan il 
içi yer değiştirmelerde sıra sistemi 
uygulanmaktaydı ve sırası gelen 
öğretmenin ataması yapılmaktaydı. 
İl içi yer değiştirmelerde sıraya alma 
uygulamasına devam edilmesi ha-
linde; norm kadroların boşalması 
durumunda, sıralar çalıştırıldığında 
norm açığı bulunan eğitim kurum-
larına norm kadro fazlası öğretmen-
ler ile özrü bulunan öğretmenler 
yer değişikliği yapabilecek ve açık 
normlar bu şekilde hakkaniyete uy-
gun olarak doldurulacaktır. Norm 
kadrolarının güncellenmesi işlem-
leri sonucunda norm kadro fazlası 
olarak belirlenen öğretmenler,  sı-
raların çalıştırılması ile hem istediği 
okula atanacak hem de hizmet ih-
tiyacı karşılanacaktır. Mağduriyet-
lerin önlenmesi için, daha önceki 
düzenlemelerde olduğu gibi, halen 

yürürlükte olan Öğretmen Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’n-
de, il içi yer değiştirmelerde ataması 
yapılmayan öğretmenlerin sıraya 
alınmasını ve sıraların yılda en az 
iki kez çalıştırılmasına yönelik dü-
zenleme yapılmasını talep ediyoruz. 
Bu talebimizi içeren dilekçelerimizi 
Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderi-
yoruz. Umuyoruz ki; MEB yetkilileri 
sesimizi duyar ve bu haklı talebimizi 
yerine getirir” ifadelerini kullandı.
TALEPLERİNİ İÇEREN DİLEKÇELERİ 

MEB’E GÖNDERDİLER
Aynı il sınırında görünen, an-

cak aralarında günübirlik gidip 
gelinemeyecek kadar çok mesafe 
olan yerlerde görev yapan öğ-
retmenlerin her gün geliş gidiş 
yapamayacakları için eşlerinden, 
çocuklarından ayrı yaşadıklarını 
kaydeden Doğrul,  “Aynı il içinde 
eşlerinden ayrı yaşamak zorunda 
kalan çok sayıda öğretmenimiz 
vardır. Öyle ki bazı ilçeler arasın-
daki mesafe iki il arasındaki me-
safeden çok daha fazladır. Bu ne-
denle öğretmen bulunduğu ilçede 
ayrı ev tutmakta, hem kira, hem 
doğalgaz parası ödemekte, ayrı 

mutfak harcaması yapmaktadır. 
Dolayısıyla bu durum öğretmen 
aileleri için çifte maliyet demek-
tir. Çocukların yıllarca annesiz, 
babasız kalmaması, aile birliğinin 
bozulmaması, eşler arasında bü-
tünlük olması açısından il içi sıra-
ların çalıştırılması çok önemlidir. 
Bu şekilde öğretmenlerimizin eş 
durumu tayininde yaşadığı sorun 
azaltılabilecektir” dedi konuşma-
ların ardından Konya’dan topla-
nan bin 250 dilekçe Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özaltun, muhtarlarla 
yemekte vedalaştı

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, mahalle muhtarları ile 
veda yemeği programında bir ara-
ya geldi. 

5 yıllık görev süresi 31 Mart’ta 
dolacak olan Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, ilçenin merkez 
ve dış mahalle muhtarlarıyla bir 
restoranda verilen veda yemeğin-
de buluştu. AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol ile belediye meclis 
üyelerinin de katıldığı programda 
konuşan Belediye Başkanı Özal-
tun, görev süresi içerisinde ma-
halle muhtarlarına kendisine karşı 
gösterdiği yakınlık ve dayanışma-
dan dolayı teşekkür etti. 

Beyşehir’e 5 yıllık dönemde 
toplumun her kesimi gibi mahalle 
muhtarlarıyla istişare ederek hiz-
met etmenin gayreti içerisinde ol-
duklarını anlatan Özaltun, “Mem-
leketim Beyşehir’e hizmet etmiş 
olmanın onur ve kıvancını yaşıyo-
rum. Biz dönemimizde, elimizden 
geldiği kadarıyla muhtarlarımızla 
birlikte olmaya, yanlarında olma-
ya, onlar ne isterse yapmaya özen 
gösterdik” diye konuştu. 

Beyşehir’e zor bir süreçte hiz-
met etmeye çalıştıklarını vurgula-
yan Özaltun, “Bu 5 yıl zor bir sü-
reçti ama şükürler olsun zor ama 
hizmetlerle dolu bir dönem yaşa-
dık. Çünkü mahallelerimizde ya-
pılan hizmetleri bilen ve gören siz 
değerli muhtarlarımızsınız, kışın 

yazın yağmurda çamurda sizlerle 
birlikteydik. Biz bu süreçte bele-
diyede, büyükşehirde nasıl hizmet 
alınabilir bunu öğrendik, bir staj 
dönemiydi aslında bu süreç bizim 
için. Bundan sonraki zamanlarda 
sizler de bunu öğrendiniz artık. 
Mahallelerinize eğer yeniden gö-
reve gelirseniz bundan sonraki 
süreçte daha iyi hizmet vereceği-
nizden şüphem yok, gönlüm si-
zinledir. Biz bayrağı AK Parti’den 
devraldık bundan sonrada inşallah 
AK Parti’ye devredeceğiz bundan 
hiç şüphem yok. Beyşehir’de 31 
Mart’a kadar belediye başkanlığı-
mız süresince müjdeler, hizmetler 
vermeye devam edeceğiz. Müjde-
lerden bir tanesi emeklilere yönelik 
TOKİ konutları projesi oldu, başvu-
ruları başladı. Emekliler TOKİ’nin 
üzerinde 3 yıllık bir çalışma sonu-
cu meyvesini aldık. Teşekkür edi-
yoruz bakanımıza da. İnşallah en 
kısa sürede yapımına başlanacak. 
Ben hepinize teşekkür ediyorum 
seçimlerinizde hizmetlerinizde ko-
laylıklar diliyorum” diye konuştu. 

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol da, bu dönemde muhtarlarla 
hep beraber istişare ederek mahal-
lelere hizmet vermeye çalıştıklarını 
söyledi.  Konuşmaların ardından 
Başkan Özaltun, muhtarlara ilçeye 
ve mahallelerine verdiği hizmet-
lerden dolayı birer plaket takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

31 Mart seçimlerine giden süreci Yenigün’e değerlendiren Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, “Beyşehirli hemşerileri-
mizin destekleriyle Beyşehir’i geçmişi ile barışık ve geleceği kucaklayarak hizmetlere kavuşturmak amacıyla çalışacağız” dedi

‘Derdimiz, Beyşehir’e hizmet’

Cumhur İttifakı AK Parti Beyşehir 
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, 
31 Mart seçimlerin giden süreçte, ilçe 
merkezinde ve taşra mahallelerinde 
vatandaşlarla buluşarak, onların talep, 
şikayet ve önerilerini alıyor. Beyşehir’i 
bir bütün olarak ele alıp, her yere eşit 
hizmetin gitmesi için çaba harcayacak-
larını dile getiren Başkan Adayı Üzeyir 
Yaşar, amaçlarının Beyşehir’i 2023 yı-
lına en iyi şekilde hazırlamak olduğunu 
ifade etti. 

“Beyşehirimizi geçmişiyle barışık 
ve geleceği kucaklayarak hizmetlere 
kavuşturmak temel hedefimizdir” di-
yen Cumhur İttifakı AK Parti Beyşehir 
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, 
“Türkiye’nin 100. yılı olan 2023 Türki-
ye’sine hazır bir Beyşehir’i oluşturmak 
için hazırlanıyoruz. Tarihi, kültürü, coğ-
rafyası ve doğal güzellikleri ile Sultan 

Alaeddin Keykubat’ın ‘cennet ya bura-
sıdır, ya da buranın altındadır’ sözüne 
mazhar olmuş Beyşehir ve bu güzel 
ilçemizin güzel insanları için hizmet 
aşkıyla yola çıktık. Sizlere seçim be-
yannamemizle geldik. 5 yıl içerisinde 
ilçemizde gerçekleştireceğimiz pro-
jelerimizi açıklıyoruz. Beyşehir’imizi 
geçmişiyle barışık ve geleceği kucak-
layarak hizmetlere kavuşturmak ama-
cındayız. ”ifadelerini kullandı.

Yaşar, seçilmesi halinde dış ma-
hallelerde hayata geçireceği seçim 
beyannamesinde yer alan projelere 
değinirken, seracılık projesine ayrı bir 
parantez açtı. Her yıl Beyşehir’in 55 dış 
mahallesinden 20 gence seracılık des-
teği vereceklerini anlatan Yaşar, “Bey-
şehir Belediyesi olarak yılda bin 100, 5 
yılda 5 bin 500 gencimiz bu proje saye-
sinde tarıma yönlendirilerek istihdama 

ve üretime katkıda bulunacağız” dedi.
Bir süre önce Beyşehir’i ziyaret 

eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un Beyşehir Gölü’nün kirlilikten 
kurtarılması, arıtma tesislerinin yapıl-
ması, ilçeye millet bahçesi kazandı-
rılması yönündeki sözlerinin ardından 
verdiği talimatlar doğrultusunda bu 
hususlarda çalışmalara başlandığını 
hatırlatan Yaşar, Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın ilçe ziyareti sonrasında da 
sağlık yatırımlarının bölgeye kanalize 
edilmeye başlandığını söyledi. Beyşe-
hir’in yeni Devlet Hastanesi’ni ziyaret 
eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
hekim eksikliğini bildirdikten sonra 
giderilmesi yönünde hemen talimat 
verdiğini anlatan Yaşar, “Beyşehir’de 
yeni bir acil servise ihtiyaç var. Bunu da 
Bakan Bey’e ilettik. Sağolsun bakanı-
mız ‘seçimden sonra’ demedi. İnşallah 

ilçemize üçüncüsü kazandırılacak olan 
112 Acil Servis istasyonumuzun açılışı-
nı da yapacağız. Aynı şekilde Üzümlü 
ve Huğlu mahallelerimizin ambulans 
ihtiyacının da hemen karşılanması 
talimatını verdi. Görüyorsunuz, daha 
seçilmeden, göreve gelmeden, seçim 
gelmeden Beyşehir’imize hizmetleri 
kazandırmaya başladık. Çünkü biz 
halis niyetle yola çıktık. Genciz, ener-
ji doluyuz, Beyşehir’e ve bu yörenin 
insanına sevdalıyız. İlçemize hizmet 
aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Gerçekten 
başaracağımıza inanıyoruz. Var gücü-
müzle bunun mücadelesini veriyoruz. 
İşte şimdiden muvaffak oluyoruz. İnşal-
lah seçildikten sonra da ilçemize daha 
yapacağımız çok hizmet, kazandıraca-
ğımız çok yatırım, proje var” ifadelerini 
kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR



Yavru Kartal Konya Anadolu Selçuks-
por’da Bandırmaspor maçının hazırlıkları 
devam ediyor. Teknik direktör Abdurrah-
man Baysangur ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde Karatay Belediyesi Tatlıcak 
tesislerinde gerçekleştirilen çalışma koşu 
ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 
2 oyun ile devam etti. Yarı sahada taktik 
çalışmanın ardından futbolcular çift kale 
maç oynayarak antrenmanı tamamladı. 
Antrenman öncesinde Kulüp Başkanı Za-
hir Renklibay ve 2. Başkan Okay Tınkır 
futbolcular ile bir toplantı yaptı. 

BAŞKAN RENKLİBAY’DAN 
OYUNCULARA MORAL

Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay, lige tutunma 
adına hiçbir şey kaybetmediklerini söy-
lerken, “Siz önce Manisa deplasmanında 
ardından iç sahada Pendikspor maçında 
bu ligden düşmeyeceğinizi ve sonuna 
kadar mücadele edeceğini gösterdiniz. 
Artık o maçlar geride kaldı. Önümüzde 
bir Bandırmaspor maçı var. Bu bizim 
için çok büyük önem taşıyan bir karşı-
laşma. Bu maçtan ben kesinlikle galip 
geleceğimizi ümit ediyorum ve buna da 
gerçekten inanıyorum. Siz bu işin üs-
tesinden geleceksiniz. Bu takımı ligde 
bırakacaksınız. Kulübümüz üzerinden 
sürekli spekülasyonlar yapılıyor. Farklı 
konuşmalar gerçekleşiyor. Önümüzdeki 
süreçte neyin olacağını hepimiz birlikte 
göreceğiz. Hiçbir şekilde kulübümüzün 
isminin malzeme edilmesini istemiyoruz. 
Sizler teknik ekibimiz ve futbolcularımız 
tüm bu söylentilere kulaklarınızı tıkamak 
zorundasınız. Hepimiz işimize odaklana-
cağız, sahada futbolumuzu oynayacağız. 
Bizim işimiz sahaya çıkıp aslanlar gibi 
mücadele etmek, kendimizi ispatlamak. 
Ondan sonra elbette ki bizim de konuşa-
cağımız şeyler olacak. Ama şimdi işimizi 
yapma zamanı. Bandırmaspor maçı için 
sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve yöne-
tim kurulu olarak gereken tüm desteği 
vereceğiz. Yaşanan tüm spekülasyon-
lara, söylentilere kapılarınızı kapatma-
nızı, kulaklarınızı tıkamanızı ve sadece 
oynayacağınız maçımıza odaklanmanızı 
istiyorum. Bandırmaspor’u deplasmanda 
yenip buraya galip olarak döneceğiz. Size 
her zaman güvendik, güvenmeye de de-
vam edeceğiz” dedi.

TEK HEDEFİMİZ VAR
2. Başkan Okay Tınkır ise futbolculara 

hitaben yaptığı konuşmada, “Sayın baş-

kanımız çok güzel ifade ettiler. Yapılan 
açıklamaların kamuoyuna farklı şekilde 
lanse edilmesinden dolayı hak etmediği-
miz günler geçirdik. Göreve geldiğimiz-
den bu yana hep sizlerle beraber olmaya 

çalıştık. Burada tek hedefimiz var ve bu 
olayları profesyonelce düşünmeniz ge-
rekiyor. Kulübümüz dışındaki tüm geliş-
melere kapılarımızı kapatacağız. Sahada 
sadece işimizi yapmaya odaklanacağız. 

Bu kulübü kapatma gibi bir lüksümüz ola-
maz. Kulübümüzü hak ettiği yerde tutaca-
ğız ve hep beraber bunun mücadelesini 
vereceğiz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

14 21 MART 2019SPOR 2

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.ŞB. 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

Yıldız hokeyciler 
madalyalarını aldı

2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet tak-
viminde yer alan Okullararası Yıldız Kız-Erkek Hokey İl 
Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri Hokey 
Sahasında yapılan müsabakalar sonucunda dereceye 
giren takımlar şu şekilde oluştu; Kızlarda 1.Bozkırlılar 
İmam Hatip Ortaokulu, 2. Selahaddin Eyyubi İmam Hatip 
Ortaokulu, 3.Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu, 4.Ayşe 
Hüseyin Özkan Ortaokulu. Erkeklerde 1.Şehit Üsteğmen 
Mehmet Düzenli Ortaokulu, 2.Ayşe Hüseyin Ortaokulu, 
3.Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu oldu.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor
Ereğlispor’a devredildi
TFF 2. Lig’de mücadelede eden ligde kalma müca-

delesi veren Konya Anadolu Selçukspor’un bir süredir 
kapatılması ve satılması gündemdeydi. Geçtiğimiz gün-
lerde Konyaspor Kulübü ile Ereğlispor Kulübü yöneticileri 
biraraya gelerek konu hakkında değerlendirmelerde bu-
lundu. Alınan kararın ardından Konya Anadolu Selçuks-
por, Ereğlispor’a devredildi. Yapılan toplantıya Konya Ak 
Parti Milletvekili Halil Etyemez, Konyaspor Kulüp Başka-
nı Hilmi Kulluk, Ereğlispor Kulüp Başkanı Bilgin Kamış 
ve diğer yetkililer katıldı. Kulübün yeni isminin Anadolu 
Ereğlispor olması beklenirken, konuyla ilgili gelişmeler 
ve ayrıntılar önümüzdeki günlerde açıklanacak. 
 n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor liderlik koltuğuna oturdu
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Konya 

ekiplerinden Akşehirspor, 20.haftanın erteleme ma-
çında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile deplas-
manda karşı karşıya geldi. Güçlü rakibini kendi evin-
de devirmeyi başaran kırmızı beyazlı takım, puanını 
50 yaparak 6. Grup’ta liderlik koltuğuna oturdu. 

İKİNCİ YARIDA MAÇI ÇEVİRDİ
Akşehirspor, deplasmanda oynadığı karşılaşma-

nın ilk yarısında kendi kalesine attığı gol ile 1-0 geriye 
düştü. İkinci yarıda oynadığı futbol ile maçı çevirmeyi 
başaran temsilcimiz, Ünal Erkeç ve Ali Kireş’in attığı 
goller ile 2-1 öne geçti. İyi savunma yapan kırmızı be-
yazlı takım, 90 dakika sonunda 3 puanı hanesine yaz-
dıran taraf oldu. Bu sonucun ardından Akşehirspor, 
22.hafta itibariyle puanını 50’ye yükselterek şampi-
yonluk rakiplerini geride bırakarak lider oldu. 

LİGDE SON 4 MAÇ
Temsilcimiz Akşehirspor, deplasmanda Keçiö-

ren Belediyesi’ni yenerek önemli bir avantaj elde 
etti. Kırıkkale’nin 3 puan önüne geçen kırmızı beyaz-
lılar, Çubukspor’u da 1 puan geride bıraktı. Çubuks-
por’un ligde 1 maç fazlası bulunuyor. Ligde şampi-
yonluk yarışı içinde olan takımların kalan maçları şu 
şekilde; Akşehirspor (50): Yeniçağa, Anadolu Üni-
versitesi (D), Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Ankara 
DSİ (D). Kırıkkale Büyük Anadolu Spor (47): Sara-
yönü Belediyespor (D), Karaman Belediyespor, Ak-
şehirspor (D), 1926 Polatlı Belediyespor. Çubukspor 
(49): Sandıklıspor, Sarayönü Belediyespor (D), 
Karaman Belediyespor. Çubukspor, 23.haftayı BAY 
geçecek.  
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKŞEHİR SPOR 20 16 2 2 45 17 28 50
2.ÇUBUKSPOR 21 15 4 2 47 17 30 49
3.KIRIKKALE SPOR 20 14 5 1 36 8 28 47
4.SANDIKLISPOR 21 12 4 5 36 24 12 40
5.KEÇİÖREN BLD. 19 11 4 4 34 15 19 37
6.SARAYÖNÜ BLD. 20 8 7 5 39 28 11 31
7.KARAMAN BLD. 20 5 7 8 15 22 -7 22
8.POLATLI BELEDİYE 20 6 3 11 25 32 -7 21
9.ANADOLU ÜNİ. 20 5 4 11 21 34 -13 19
10.ANKARA DSİ 20 5 2 13 20 45 -25 17
11.KIRŞEHİR SPOR 21 5 1 15 19 44 -25 16
12.KARAPINAR BLD. 21 4 1 16 17 45 -28 13
13.YENİÇAĞA 20 3 2 15 13 35 -22 11

Satrançta hamleler 
Çanakkale için yapıldı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Satranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde 
yer alan Çanakkale Zaferi Hızlı Satranç 
Turnuvası yapıldı. Oyuncu başına 15 dk 
+ 5 saniye eklemeli tempoda yapılan 
Çanakkale Zaferi Hızlı Satranç Turnuva-
sı sonunda dereceye giren sporcular şu 
şekilde oluştu; 8 Yaş Genel 1.Mustafa 
İsmail Pirpir, 2.Demir Yıldırım, 3.Furkan 
Enes Akkuş, 8 Yaş Kız 1.Zehra Aslı Ün-
sar, 2.Şiml Yığcı, 3.Nevra Sare Çelebi, 

10 Yaş Genel 1.Tibet Ceran, 2.Arda Eren 
Yüksel, 3.Ahmet Kayra Dursun, 10 Yaş 
Kız 1. Fatma Zehra Oflaz, 2.Ezgi Tekin, 
3.Özge Akın, 14 Yaş Genel 1.Alper Ün-
sal, 2.Muhammet Arda Zengin, 3.Rasim 
Ali Akkanat, 14 Yaş Kız 1.Ceyda Tekin, 
2.Hilal Mücahide İnal, 3.Tuana Akdemir, 
Genel 1.Tammaa Obaıda, 2.Abdullah 
Koç, 3.Fatih Demirci, Kadınlarda 1.Büşra 
Nur Sönmez oldu.
 n SPOR SERVİSİ

Bilardoda Çanakkale
Kupası sahibini buldu

Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü Bilardo İl Temsilciliği faaliyet 
takviminde yer alan Çanakkale Zaferi 
3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. 
Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merke-
zi’nde 56 lisanslı sporcunun katılımıyla 
gerçekleşen Çanakkale Zaferi 3 Bant 
Bilardo Turnuvası birbirinden heyecan-

lı karşılaşmalara sahne olurken birinci 
Abdurrahman Avcı, ikinci Ercan Dağlı, 
üçüncü ise Mehmet Peksemerci oldu. 
Dereceye giren sporcuların kupa ve ma-
dalyalarını Türkiye Bilardo Federasyonu 
Konya İl Temsilcisi Erdoğan Avcı takdim 
etti.
n SPOR SERVİSİ

İşimize odaklanacağız!
Bandırmaspor ile TFF 2. lig Kırmızı Grup 28. hafta müsabakasında hafta sonunda deplasmanda 

karşılaşacak olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımın 
antrenmanını ziyaret eden Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, futbolcularla biraraya gelerek moral verdi
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Vatandaşlar temiz ve hijyenik alanlarda muayene ve tedavi oluyor.

Selçuklu Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Selçuklu Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bölgede bulunan vatandaşların daha hızlı hizmet 
alabilmesi için 2015 yılından bu yana hizmet veriyor. Sağlık merkezinde bulunan 10 klinik günde yaklaşık 250 hastanın muayenesi ve tedavisini gerçekleştiriyor. 

Vatandaşlar Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasına taşınmasına rağmen semt polikliniğinin hizmet vermesinden dolayı oldukça memnun

Kaliteli hizmet için 
her şey yapılıyor!

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi, 2015 yılında yeni binasından 
hizmet vermeye başladı. Eski bina 
ise kapatılmadı ve Selçuklu Beledi-
yesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ismi 
ile Dumlupınar Mahallesi’nde çalış-
malarına devam etti. Konya Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi İsa 
Soylu, semt polikliniğinde yapılan 
çalışmalar hakkında Konya Yenigün 
Gazetesi’ne özel açıklamalarda bu-
lundu. Daha rahat hizmet için eski 
binanın kapatılmadığına dikkat çe-
ken Soylu, muayenelerin randevu 
sistemi ile yapıldığını ancak acil du-
rumlarda vatandaşın hiçbir şekilde 
geri çevrilmediğini dile getirdi. İşte 
Selçuklu Belediyesi Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi…

BAŞHEKİM İSA SOYLU KİMDİR?
Adım İsa Soylu. Konya – Karapı-

nar doğumluyum. 2007 yılında Kon-
ya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun oldum. Belli 
bir süre özel muayenehane çalıştır-
dıktan sonra Bitlis Güroymak Dev-
let Hastanesi’nde diş hekimi olarak 
göreve başladım. Bitlis’in ardından 
Gaziantep Şehit Kamil Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nde görev yaptım. 
Konya’ya döndükten sonra Beyhe-
kim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’n-
de çalıştım. 2017 yılı Temmuz ayı 
itibariyle Konya Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi’nde başhekim olarak gö-
reve başladım. Evliyim ve üç çocuk 
babasıyım. 

DAHA RAHAT HİZMET 
İÇİN KAPATILMADI

2015 yılında Konya Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanesi’nin merkez binası-
na taşınmasının ardından Dumlupı-
nar Mahallesi’nde bulunan binamız-
da semt poliklinikliği olarak hizmet 
veremeye devam etti. Ve Selçuklu 
Belediyesi Ağız Diş Sağlığı Merkezi 
ismi ile orada da çalışmalar devam 
etti. Merkez binamızın taşınmasına 
rağmen oradaki vatandaşlarımızın 
daha rahat hizmet alabilmeleri için 
hizmet sürdü. O bölgede yaşayan ve 
diğer hastanelere uzak olan vatan-
daşlarımızın yararlanması için o şe-
kilde kaldı. 10 ünitelik bir poliklinik. 
Polikliniklerimizin tamamında dok-
tor arkadaşlarımız mevcut. Gerekli 
diğer personelimiz ile birlikte rande-
vu sistemi ile hizmet verilmektedir. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
HİZMETLERİ VERİLİYOR

Selçuklu Belediyesi Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nde genel diş he-

kimliği denilen bütün hizmetler ve-
riliyor. Selçuklu semt polikliniğimiz-
de genel muayenenin dışında kanal 
tedavisi, dolgu, protez yapımı, diş 
taşı temizliği, diş çekimi gibi genel 
diş hekimliği alanında yapılan bütün 
tedaviler yapılmakta. Ancak ameli-
yat gibi durumlarda merkez binamız 
kullanılıyor. 

HİÇ KİMSE GERİ ÇEVRİLMİYOR
Buradaki muayeneler randevu 

ile yapılıyor. Günlük ortalama olarak 
250 hastanın muayenesi ve tedavisi 
gerçekleştiriliyor. Tabi bunun yanın-
da randevusuz şekilde gelen, engelli, 
yaşlı, hamile ve ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızın da tedavileri yapılıyor. 
Doktorlarımızı ve çalışma arkadaşla-
rımızı bu tür konularda süreli uyarı-
yoruz. Hiçbir şekilde geri çevirmeden 
muayeneleri yapılıyor. Acil servimiz 
normalde merkez binamızda. Vatan-
daşlarımız randevu almadan burada 
muayene olabilirler. Ancak semt po-
likliniğine gelmiş vatandaşlarımızın 
da bu şekilde bir mağduriyeti varsa 
merkezlerimizde en şekilde muaye-
nesi ve tedavisi yapılır. 
VATANDAŞLAR OLDUKÇA MEMNUN

Tabi her yapılan hizmetin hem 
eleştirel hem takdir edilen yanları 
vardır. Buradaki bütün çalışan ar-
kadaşlarımız sağ olsunlar ellerinden 
geleni yapıyor. Vatandaşların istek 
ve önerileri de oluyor tabi ki. Biz de 
bunları dikkate alarak en şekilde hiz-
met vermeye gayret ediyoruz. Bura-
daki herkesin çalışmasını ve özve-
risini gören, bundan memnun olan 
vatandaşlarımız gerek sosyal med-
yadan olsun, gerek resmi yollardan 
bizlere bunu iletiyorlar. Dolayısıyla 
buradaki çalışmalardan vatandaşla-
rımız son derece memnunlar. 

HERKES 6 AYDA BİR 
KONRTOL ETTİRMELİ

Biraz da diş sağlığı konusundan 
bahsetmek gerekirse, tabi her ko-
nuda olduğu gibi diş konusunda bir 
problem çıkmadan önce vatandaşlar 
kontrol amaçlı muayeneye gelmele-
ri çok önemli. Herkes 6 ayda bir diş 
hekimine giderek muayenesini ol-
sun ve kontrolden geçsin. Biz sosyal 
medya hesaplarımızdan da zaman 
zaman bunu vatandaşlarımıza tav-
siye ederiz. Bu şekilde olursa küçük 
çürükler büyümeden acısız bir şekle 
tedavi edilebilir. Ancak tedavi olun-
madığı zaman küçük problemler 
büyüyor. Diş ağrısı da malum zor bir 
ağrı. Çürük büyüdüğü zaman hem 

hekim açısından hem hasta açısın-
dan tedavi zorlaşıyor. Bu yüzden 
kesinlikle herkes 6 ayda bir olan mu-
ayeneyi yaptırmalı. Ağız bakımları 
zaten önemli. Günde en az iki defa 
fırçalanmalı. Bunlar bilinen şeyler. 
Ama kontroller aksatılmamalı. 

DİNİMİZ TEMİZLİĞİ EMREDER
Diş temizliği için özellikle asitli 

yiyecek ve içeceklerden uzak durul-
malı. Zaten bu tarz içecekler genel 
vücut sağlığı için de çok olumlu de-
ğil. Zaten dinimiz temizliği emreder. 
Dişlerimizi temiz tutmalıyız. Bu te-
mizlik de belki bir ibadet olarak dü-
şünülebilir. Sağlığımız açısından da 
çok önemli. 

RANDEVU SİSTEMİ 
KALİTEYİ ARTIRIYOR

Biz burada Sağlık Bakanlığı ve İl 
Sağlık Müdürlüğü adına vatandaşı-
mıza hizmet ile mesulüz. Elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. Merkez-
lerimizde çalışan bütün arkadaşları-
mıza direktiflerimiz hep bu şekilde. 
Tabi eksiklerimiz ve düzelteceğimiz 
yerler olabilir. Ama en önemli nok-
talardan bir tanesi randevu sistemi. 
Hastalarımız 182 numaralı telefon-
dan bize başvururlarsa daha kaliteli 
hizmeti daha hızlı bir şekilde alabilir-
ler. Bu çok önemli bir nokta, bu ko-
nuda hassasiyet gösterirlerse bizim 
de onlara hizmet etme kalitemiz ve 
hızımız artar. Ayrıca bu yeni binala-
rın yapılmasında ve bu tür hizmetle-
rin verilmesine emeği geçen herkes-
ten Allah razı olsun.
n MUHAMMED SAYDAM

 Selçuklu Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde muayene olan hastalar, doktorların ve çalışanların ilgisinden oldukça memnun.

Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi İsa Soylu

Selçuklu Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yeni binasına 
geçmesinin ardından vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için çalışmalarına devam etti.



Konyaspor’da 
çalışmalar sürüyor
Spor Toto Süper Lig’de 27.hafta maçında 7 Nisan 

Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk 
olacak Atiker Konyaspor, günü dün öğleden sonra yap-
tığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Aykut 
Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan 
antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Mücahit Can 
Akçay, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon 
Daci’nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Mücahit 
Atalay, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Fallou Diagne 
katılmadı.

Salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve 
kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada çabuk-
luk hareketleri ve 5’e 3 ile devam etti. Oyuncular üç takım 
halinde dönüşümlü olarak 5’e 5 oyun ve koşu çalışması 
yaptı. Antrenman 7’ye 7 çift kale maç ile sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

Ali Karakaya 90 
dakika forma giydi
Atiker Konyaspor’un milli yıldız adayı Ali Karakaya 

Antalya’da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur 
mücadelesinde İtalya’ya karşı oynanan maçta U17 Milli 
Takımı formasını giydi. Millilerin 2-0 kaybettiği maçta 90 
dakika sahada kalan genç oyuncu mücadelesi ve kalitesi 
ile takdir topladı. 

U17 Milli Takımı Cumartesi günü Avusturya ile karşı-
laşacak. n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
standına büyük ilgi

Konyastore, 19-23 Mart tarihleri arasında Konya 
Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde ger-
çekleştirilen, 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı’nda Stant açtı.

Fuarın ilk günlerinde Konyaspor standına yoğun ilgi 
vardı. Konya Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Ziya Altun-
yaldız, Halil Etyemez ile Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca ilk gün standı ziyaret edenler arasında yer aldı. 

Konyastore standı fuar boyunca açık kalacak.
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor
PFDK’ya sevk edildi

Atiker Konyaspor Çaykur Rizespor maçında yaşanan-
lar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 
26. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ara-
sında oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle Ser-
gen Yalçın’ın PDFK’ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin Süper Lig takımlarından Beşik-
taş, Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, 
Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Bursaspor ta-
kımlarını da çeşitli nedenlerle kurula sevk ettiği kayde-
dildi.

Atiker Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic’in de kural 
dışı hareketi nedeniyle PFDK’ye sevkine karar verildiği 
vurgulandı. n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor’dan bir ilk: Kaleci okulu
Atiker Konyaspor altyapıda etkili 

hamleler yapmaya devam ediyor. Ge-
leceğin yıldızlarını keşfetmek ve onları 
geleceğe hazırlamak için projeler ortaya 
koyan Konyaspor Gelişim Akademisi, Ka-
leci Okulu projesini uygulamaya koydu.  
Konyaspor’dan yapılan açıklamada “Fut-
bol Akademimizde bir ilk! 5-12 yaş arası 
çocuklarımız için “Konyaspor Kaleci Oku-
lu” çalışmalarına başlamıştır” denildi. 

AY: TÜRKİYE’DE İLK
Atiker Konyaspor Gençlik Geliştirme 

Akademisi Koordinatörü Taner Ay uygula-
manın bir ilk olduğunu söyledi. Konyaspor 
alt yapısında forma giyen kaleciler, futbol 
okullarından seçilen ve bireysel başvuru 
ile Konyaspor Kaleci Okulu’na katılan ço-
cuklara birlikte bir grup oluşturulacağını 
ve her yaş grubuna uygun eğitim veri-
leceğini belirten Taner Ay, “Eğitimlerin 
ardından fizik olarak elverişli çocuklar ya-
rışmacı gruplara yükseltilirken, eğitimine 
devam etmesi gereken çocuklarımız ise 
futbol okullarına yönlendirilecek” dedi.

SÜRMELİGÖZ: KONYALI 
KALECİLER YETİŞTİRECEĞİZ

Projenin başında bulunan Konyaspor 
Gençlik Geliştirme Akademisi Kaleci 
antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz ise 
Konyalı kaleciler yetiştirmek istediklerini 

belirtti. Uzun yıllardır altyapıdan kaleci 
yetişmediğine dikkat çeken Sürmeligöz 
projeyi A takım kaleci antrenörü Murat 
Öztürk’ün de takip ettiğini belirtti. 6 kaleci 

antrenörü ile projeyi başlattıklarını belir-
ten Yunus Emre Sürmeligöz, “5-12 yaş 
arası fiziksel olarak yeterli ve istekli olan 
çocuklarımızı eğiterek geleceğe hazırla-

yacağız. Eğitimler haftada 2 gün olarak 
planlandı. Bu eğitimden sivrilen oyuncu-
lar yarışmacı gruplara dahil olacak” ifa-
delerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

5 haftalık maç takvimi açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 27 ile 31. 

haftalar arasındaki müsabaka programı 
açıklandı. Temsilcimiz Atiker Konyaspor 5 
haftalık periyotta 2 maçını Pazar, 2 maçını 
Pazartesi ve 1 maçını da Cumartesi günü 
oynayacak. 

BAŞAKŞEHİR MAÇI PAZAR GÜNÜ
Atiker Konyaspor milli aranın ardın-

dan lider Medipol Başakşehir’e konuk 
olacak. Temsilcimizin bu zorlu maçı 7 Ni-
san Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. 
Anadolu Kartalı’nın bir sonraki hafta evin-
de Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacağı 
karşılaşma ise Cumartesi günü gerçekle-
şecek. Yeşil beyazlılar 13 Nisan Cumarte-
si günü saat 16.00’da Sivasspor’u evinde 
ağırlayacak. 

İKİ PAZARTESİ MAÇI
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-

ker Konyaspor ligin 29. Haftasında ise 
Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak. 
Karşılaşmanın stadyumu henüz açıklan-
mazken kritik maç 21 Nisan Pazar günü 

saat 13.30’da başlayacak. 
Konyaspor’un 30 ve 31. Hafta maçları 

ise pazartesi günü. İç sahada oynanacak 
Galatasaray maçı 29 Nisan Pazartesi 

günü  saat 20.00’de oynanırken, Alan-
yaspor maçı ise 6 Mayıs Pazartesi günü 
yine aynı saatte başlayacak.

İŞTE PROGRAM;
7 Nisan Pazar: 19.00 Medipol Başak-

şehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Ba-
şakşehir Fatih Terim)

13 Nisan Cumartesi: 16.00 Ati-
ker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor 
(Konya Büyükşehir Belediye)

21 Nisan Pazar: 13.30 MKE Ankara-
gücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açık-
lanmadı)

29 Nisan Pazartesi: 20.00 Atiker Kon-
yaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir 
Belediye)

6 Mayıs Pazartesi: 20.00 Aytemiz 
Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşe-
hir Okulları) n AA

Borç 67 milyon lira!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un borcunun sezon sonunda 67 milyon lira olması 
bekleniyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk geçmiş yönetimden 

47 milyon liralık borç devraldıklarını, yapılan yatırımlarla bu rakamın 67 milyon liraya çıktığını belirtti

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kul-
luk Konyaspor’un borcunun sezon  sonu 
itibari ile 67 milyon lira olduğunu söyledi. 
Göreve geldikleri genel kurulda kulübün 
borcunun 26 milyon lira olarak açıklandı-
ğını belirten Hilmi Kulluk, yapılan incele-
meler sonucu farklı kalemlerdeki ödeme 
taahhütleri ile birlikte 47 milyon liralık bir 
borç yükü ile karşılaştıklarını ifade etti. 
Yapılan yatırımlar, kurdaki dalgalanma-
lar ve faiz oranlarının yükselmesi ile bir-
likte borcun sezon sonunda 67 milyon lira 
olmasını beklediklerini söyleyen Kulluk, 
kaynak arayışında olduklarını da sözleri-
ne ekledi. 

SPONSORDAN GELMEYEN PARALAR
 Atiker Konyaspor’un açıkladığı mali 

tablo yanlış bilinen doğruları da ortaya 
çıkardı. Konyaspor’un pek çok sponsor-
luktan kamuoyunda bilinen kadar yüksek 
ücretler almadığı öğrenilirken, her imza-
lanan sponsorluk anlaşmasından ARİA 
Reklam Ajansı’nın da pay aldığı bildirildi. 
İmzalanan sponsorluk anlaşmalarında 
yazılan ücretlerin yarısına yakınının rek-
lam masrafı ve ajans payı olarak kesildiği 
bilgisi kamuoyunu şok etti. Eski başkan 
Ahmet Şan döneminde sözleşmesi yeni-
lenen Aria Reklam’ın Konyaspor ile 2021 
yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

SEZON SONU GENEL KURUL
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu 

sezon sonunda olağanüstü genel kurula 
gideceklerini açıkladı. Tüzük değişikliği 
için yapılacak olan genel kurul ile ko-
nuşan Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 
“Mevcut tüzük farklı kulüplerin tüzükle-
rinden parça parça birleştirme bir tüzük. 
Hukukçularımız modern ve bütün şartları 
karşılayacak bir tüzük değişikliği için ha-
zırlıklarını yapıyor. Bazı ek maddeler de 
koyduracağız” dedi. 

YÖNETİMİN 
KOCAMAN’A GÜVENİ TAM

Atiker Konyaspor yönetiminin 7 haf-

talık kötü gidişe rağmen teknik heyete 
güveni tam. 

Kötü süreci aşacaklarına inandığını 
söyleyen Konyaspor 2. Başkanı Selçuk 
Aksoy, “Aykut Kocaman’ın Konyaspor’da 
başardıkları ortada.

 Zaman zaman inişli çıkışlı grafikler 
futbolda olabilir. Ancak teknik heyetimize 
güveniyoruz. Bu sıkıntılı süreçten çıka-
cağız. Tabi bizim asıl hedefimiz gelecek 
sezon. Konyaspor bu sezon sezonu biti-
rebileceği en yüksek seviyede bitirecek 
ve gelecek sezon daha güçlü bir şekilde 
ligde yer alacaktır” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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