
Yasin Bilen:
üretime 
odaklanmalıyız 
n HABERİ SAYFA 3’TE

1989 yılından
beri mahallenin 
muhtarı 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kaymak gibi 
Hacıkaymak 
dedi kazandı 
n HABERİ SAYFA 5’TE

İstihdam
seferberliği 
anlatıldı 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Düğünlerin vazgeçilmez adresi Bonex büyümeye devam ediyor
Düğün, nişan, kına ve benzeri 
organizasyonların vazgeçilmez 
adresi haline gelen Mavera 
Düğün Merkezi, yeni konseptiyle 
hizmete başladı.Mavera Kır 
Düğün Bahçesi’nin bünyesine 
kattığı 4 ayrı kapalı salon, 1 teras 
salonu, 1 havuz başı yemek 
bahçesi bulunan Mavera Düğün 
Merkezi, yeni konsepti ile düğün 
yapacak çiftlerin ve ailelerin 
büyük beğenisini aldı.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Ulusal üretime kendi sek-
töründe katkı sağlayan, etik 
değerlere bağlı, topluma karşı 
sorumluluk duygusu taşıyan 
dinamik ve yenilikçi bir kurum 
olarak çalışmalarını sürdüren 
Kağnıcı Bonex açtığı şubeler 
ve şubelerinde sağladığı istih-
dam ile Konya ekonomisine 
katkı sunmaya devam ediyor.  
Kağnıcı Bonex 5. şubesini 
Konyalılar’la buluşturdu.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Kütüphanelerin 
önemi anlatıldı

30 Mart Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 
TYB Konya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dünden 

bugüne Konya Kütüphaneleri ve Kütüphaneciler’ konulu 
konferansta kütüphanelerin önemine dikkat çekildi. 

n SAYFA 5’TE

Amatör avcılara 
boy limiti uyarısı 

Turna balığı av yasağının kalktığını hatırlatan Avrasya 
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başka-
nı İlhan Bal, olta avcılarına boy limitlerine uyulması 

konusunda uyarılarda bulundu. 
n SAYFA 6’DA

EREĞLİ VE BEYŞEHİR’DE 
SONUÇLARA İTİRAZ!

SELÇUKLU’YU GELECEĞE 
BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ

Hasan Angı: Kuşkularımız var!

Esnaflara teşekkür etti

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım işleminin 
tamamlanmasının ardından AK Parti Türkiye ge-
nelinde bazı il ve ilçelerde olduğu gibi Konya’da 
da iki ilçe seçim sonuçlarına itiraz etti.  AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, “Bu iki ilçede itirazlarımızın 
nedeni, oy sayımları ve maddi hataların yapılmış 
olabileceği kuşkusudur” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 
Mart Yerel Seçimi sonrasında elde edilen başarı ve 
verilen destek dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında 
esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Geometri 
sanata dönüştü

Dokuzun Hanı
Konya’nın incisi

Eğitim sisteminde 
‘ezber’ bozduk

Selçuklu Taç Kapılarında 
Altın Oran isimli kitabıyla 
Selçuklu’nun geometriyi sanata 
dönüştürdüğüne işaret eden 
Ali Cilasun, kitabın içeriği ve 
Selçuklu’nun sanata bakış açısı 
üzerine değerlendirmelerde 
bulundu. n SAYFA 3’TE

Konya’nın en önemli giriş 
noktalarından birinde bulunan 
Selçuklu eseri Dokuzun Hanı, 
800 yıllık geçmişi ve ‘şehir kapı-
sı’ özelliğiyle tarihi kervan yol-
larına ve modern duble yollara 
tanıklık ediyor. n SAYFA 4’TE

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Bilim ve Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezi tara-
fından düzenlenen panelde 
eğitim sistemindeki dönüşü-
me dikkat çekilerek, ezberci 
eğitimin yerini araştırmacılığın 
aldığı vurgulandı. n SAYFA 10’DA
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Tabandan destek
AK Parti ve MHP’nin 

Cumhur İttifakı olarak 
girdiği seçimlerde, 

Büyükşehir ve ilçelerde 
yaşanan oy artışı, 

Cumhur İttifakı’nın 
Konya’da tabanda karşılık 

bulduğunu gösteriyor

İTTİFAK TABANDA 
KARŞILIK BULDU

MHP ile yapılan “Cumhur İttifakı” altında 
seçimlere giden AK Parti, tek başına gir-
diği 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir 
Belediyesi’nde yüzde 64.3 oy almıştı. Ke-
sin olamayan sonçlara göre 31 Mart’ta 
alınan yüzde 70.52’lik oy göz önüne alın-
dığında, Cumhur İttifakı’nın AK Partili 
adayı Uğur İbrahim Altay’ın yüzde 6.22 oy 
artırdığı görülüyor. Bu da MHP ile yapılan 
ittifakın yansıması olarak dikkat çekiyor.

EREĞLİ VE BEYŞEHİR
DÜŞÜNDÜRÜCÜ 

İttifak ilçelerde de etkisini gösterdi. 
MHP’nin ve AK Parti’nin 2014 yerel seçim-
lerinde alamadığı Halkapınar, ittifak başa-
rısıyla MHP’li aday tarafından kazanılmış 
oldu. Ancak Beyşehir ve Ereğli ilçelerinin 
bağımsız adaylara kaptırılması, seçimler-
den önce yaşanan tartışmaları akıllara ge-
tirdi. Bu ilçelerde aday belirleme nokta-
sında “Hata mı yapıldı” sorusu gündeme 
oturmuş durumda.  n HABERİ SAYFA 11’DE

Birliktelik mesajı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa 
Kavuş ile birlikte MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek’i ziyaret ederek, yerel seçimlerdeki ortak çalışmalardan dolayı 

teşekkür etti. Ziyarette seçim sürecindeki uyumlu çalışmalara dikkat çekildi.  n HABERİ SAYFA 12’DE



2 3 NİSAN 2019HABER 

Mavera, yeni konseptiyle beğenildi

Düğün, nişan, kına ve benze-
ri organizasyonların vazgeçilmez 
adresi haline gelen Mavera Düğün 
Merkezi, yeni konseptiyle hizmete 
başladı.Mavera Kır Düğün Bah-
çesi’nin bünyesine kattığı 4 ayrı 
kapalı salon, 1 teras salonu, 1 ha-
vuz başı yemek bahçesi bulunan 
Mavera Düğün Merkezi, misafir-
lerinin huzur bulacağı çay bahçe-
si ve çocukların güven içerisinde 
huzurlu vakit geçirebileceği oyun 
bahçesiyle Hatıp Kozağaç Kavşa-
ğı’nda hizmete girmesinin ardın-
dan Mavera’nın yeni konsepti dü-
ğün yapacak çiftlerin ve ailelerin 
büyük beğenisini aldı. 

‘EN İYİ HİZMETİ VERMEK
İÇİN GAYRET EDİYORUZ’

Mavera Kır Düğün Bahçesi’nin 
bünyesine kattığı mavera düğün 
merkezi 4 ayrı kapalı salon, ha-
vuzlu bahçesi ve terası ile hizmet 
vermeye başladığına dikkat çeken 
Mavera Düğün Merkezi Genel Mü-
dürü Ali İnal, “Mavera Kır Düğün 
Bahçesi’nin bünyesine kattığı ma-
vera düğün merkezi 4 ayrı kapalı 
salon, havuzlu bahçesi ve terası ile 
hizmet vermeye başladık. Merke-
zimin hizmete girmesi ile birlikte 
merkezimiz düğün yapacak olan 
çiftler ve aileleri tarafından büyük 
beğeni aldı. Mavera ailesi olarak 
Konyalılara en iyi hizmeti vermek 
için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 
Kendi alanında farklı konseptler ile 
yaz aylarında Konyalı vatandaşlara 

hizmet veren Mavera Kır Düğün 
Bahçesi kış aylarında da mave-
ra kalitesini misafirlerine düğün 
merkezinde ulaştırıyor.Mavera 
Düğün Merkezi alışageldik kına, 
nişan ve düğün organizasyonları-
nın dışında faaliyet göstermekte-
dir.İkramlarından, aktivitelerine 
kadar özelleştirilebilir organizas-
yon sunan mavera düğün merkezi 
tamamen müşteri odaklı çalış-
maktadır.Farklılıkları ile gündeme 
gelen Mavera Kır Düğün Bahçesi-
ni ikinci şubesi de farklı konsept-
ler göze çarpıyor.Mavera Düğün 
Merkezi, gelen tüm misafirlere 
eşsiz lezzetleri ve birbirinden farklı 
konseptleri ile akıllardan çıkma-
yacak organizasyonlar planlarken 
her organizasyonun birbirinden 

farklı olmasına da dikkat ediyor” 
ifadelerini kullandı.
‘MAVERA GELEN HER MİSAFİRİNE 
ÖZEL KONSEPTLER DÜZENLİYOR’

Mavera Düğün Merkezinde 3 
adet 300 kişilik, 1 adet 700 kişilik 
kapalı salonu, Bin kişilik havuzlu 
kır düğün bahçesi ve misafirlerin 
unutulmaz anlar yaşaması için ta-
sarlanmış 1 adet 800 kişilik açık 
hava terası ile hizmet vermekte 
olduğuna dikkat çeken İnal, “ Ma-
vera Kır Düğün Bahçesi yıllardır 
aynı kalitede misafirlerine hizmet 
ederken modern tasarım ve yeni 
organizasyonları da misafirleri ile 
buluşturuyor. Mavera Kır Düğün 
Bahçesi binlerce süs ve bitki ağaç-
larının içinde havuz ve şalelerini 
modern tasarımlarını doğa ile bir-

leştirip gelen misafirlerin huzurlu 
bir vakit geçirmelerini sağlıyor. 
Mavera Kır Düğün Bahçesi’nin bir 
diğer özelliği ise gelen misafirle-
re ikramlarda herhangi bir sınır-
landırma yapmıyor. konyamızın 
geleneksel Konya pilavını tadına 
varıncaya kadar misafirlerin ye-
mesi için sadece düve eti ve saf te-
reyağı kullanırken odun ateşinde 
pişirip sınırsız olarak ikram ediyor. 
Konya pilavının haricinde eğlen-
celi gece programlarında da farklı 
konseptler oluşturan mavera kır 
düğün bahçesi gelen misafirlerin 
doyasıya eğlenip unutulmaz bir 
an yaşaması için organizasyonla-
rını sadece kişiye özel düzenliyor. 
Konya’nın nişan,kına ve düğün 
merkezi olarak açılan maveranın  

ikinci şubesi mavera düğün mer-
kezi modern salon tasarımları son 
teknoloji ürünleri ve farklı konsept 
ve ikramları ile Konyalı misafirleri 
şaşırtmaya devam ediyor. Alışa-
gelmedik konseptler oluşturur-
ken konyanın geleneğini ve ör-
fünü âdetini de unutmuyor. Yaz 
aylarında kapalı salonlarda kına 
yapmak istemeyen misafirler için 
mahremiyeti yüksek düzenlenen 
açık hava terası ile de dikkat çe-
kiyor. Sıradan organizasyonlardan 
kaçınan Mavera gelen her misa-
firine özel konseptler düzenliyor. 
Mavera şubelerine gelen misa-
firler Konya pilavının haricinde 
farklı menüler ile de programlarını 
yapabiliyor. Eğlenceli gece prog-
ramları, sünnet şölenleri, iftar or-

ganizasyonları için misafirlere hız-
la hizmet etmeye devam ediyor” 
dedi.

RAMAZAN AYI 
REZERSVASYONLARI BAŞLADI 
Ramazan ayı iftar programla-

rında da Konyalılarla buluşacakla-
rına dikkat çeken İnal, “Mavera Kır 
Düğün Bahçesi ve Mavera Düğün 
Merkezi olarak, Konyalıların  gös-
termiş olduğu  ilgi ve desteklere 
teşekkür ederek, minnettarlığımızı 
şükranla bildiririz. Konya’mızın en 
büyük ve gerçek kır düğün bahçesi 
olarak  değerli dost ve müşterileri-
mize hizmette bulunmaktan her 
zaman onur ve şeref duymuşuz-
dur. İçinde bulunduğumuz düğün 
sezonunda da yeni mekânımız 
olan Mavera Düğün Merkezimizin 
tüm düğün alanları ile yine siz de-
ğerli müşterilerimizin hizmetinde 
olacaktır. Yaklaşan mübarek Ra-
mazan ayında da Konya pilavı ile 
geleneksel lezzetler üstün Mave-
ra kalitesi ile iftar programlarınızı 
süsleyecektir.  Ramazan ayı iftar 
programlarınızı ister kapalı salon-
larımızda isterseniz de eşsiz doğal 
güzelliklere sahip Mavera Kır Dü-
ğün Bahçemizde rezerve ettirebi-
lirler.  Konyalı hemşerilerimizi İh-
tişamlı kına geceleri, gece eğlence 
programları, sünnet şölenleri ve 
ayrıca Ramazan ayı çocuklar için 
özel eğlence ve iftar programları 
için bekliyoruz” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Müftülük, fotoğraf yarışması düzenledi
Konya İl Müftülüğü, ilçe müftülüklerine 

bağlı Kur’an kurslarına eğitim gören 10-14 
ve 15 yaş üzeri öğrencilerin motivasyonlarını 
artırmak ve Kur’an-ı doğru anlamalarına kat-
kı sağlamak amacıyla  “Hayatımdaki Ayetler 
Kadrajımda” konulu bir fotoğraf yarışması dü-
zenledi.

Konya İl Müftülüğü ve Anadolu Selçuklu 
Fotoğraf Derneği (ASFOD) işbirliği ile düzen-
lenen yarışmada öğrenciler, Kur’an-ı Kerim 
mealini okuyarak veya araştırarak fotoğraf çe-
kecekler, ya da daha önce çektikleri fotoğrafları 
birer ayet ile ilişkilendirecekler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu,  düzenlenecek 
yarışmasındaki asıl hedeflerinin öğrencile-
rin ezberlediği ve okuduğu yüce kitabımızın 
mesajlarını da anlayabilmeleri sağlamak ol-
duğunu ifade etti.  Ayrıca Poçanoğlu, “İlimiz 
müftülüğünde görev yapan PDR öğretmeni-
miz Seher Coşkun’un gayretleriyle ve İl Müftü 
Yardımcımız Arslan Çıtır hocamızla yaptığımız 
istişareler neticesinde yarışmayı, ilçe müftü-
lüklerimize bağlı eğitim veren tüm Kur’an 
kurslarımızda yapmayı planladık. Bu vesile ile 
inşallah öğrencilerimiz, okuduğu ayetin mea-
line bakarak ona uygun bir fotoğraf çekmeye 
çalışacak, ya da daha önce çektiği bir fotoğrafa 
uygun bir meal arayışı içerisine girecek. Kısa-
cası yarışmadaki temel hedefimiz; öğrencilerin 
Kur’an-ı Kerim mealini okuyarak veya araştı-
rarak yarışma için çekecekleri fotoğrafları birer 
ayetle ilişkilendirebilmeleri sağlamaktır” dedi.

Yarışmanın 30 Nisan 2019 Salı günü 
sona ereceğini ve sonuçların 10 Mayıs 2019 
Cuma günü açıklanacağını ifade eden Poça-
noğlu, “Yarışma sonuçlarını belirleyecek jüri 
üyelerimiz çekilen fotoğrafları cep telefonu 

(mobil) fotoğrafçılığı üzerinden değerlendi-
receğinden yoğun bir katılım olmasını bek-
liyoruz. Jüri üyelerimiz ise biri il müftülüğü 
personelimiz olmak üzere, Anadolu Selçuklu 
Fotoğraf Derneği üyelerinden dört fotoğraf 
sanatçısı kardeşimizin katılımıyla beş kişi-
den oluşmaktadır. Yarışma neticesinde her 
iki kategoride dereceye giren birincilerimize 
750 TL,  ikincilerimize 500 TL ve üçüncü-
lerimize 250 TL hediye takdiminde buluna-
cağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilimiz 
genelindeki tüm okullardaki öğrencilerin 
de katılabileceği bir yarışma organizasyonu 
düşünüyoruz. Bu vesile ile şimdiden yarış-
ma katılacak Kur’an kursu öğrencilerimize 
başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Hizmette kaliteden ödün vermeyen, saygın, istikrarlı, güvenilir ve paylaşımcı bir yapıya sahip olmak amacıy-
la çalışmalarını sürdüren Kağnıcı Pastacılık Bonex Konya’ya yeni şubelerde kazandırmaya devam ediyor

Bonex’ten yeni şube

Ulusal üretime kendi sektörün-
de katkı sağlayan, etik değerlere 
bağlı, topluma karşı sorumluluk 
duygusu taşıyan dinamik ve yeni-
likçi bir kurum olarak çalışmalarını 
sürdüren Kağnıcı Bonex açtığı şu-
beler ve şubelerinde sağladığı istih-
dam ile Konya ekonomisine katkı 
sunmaya devam ediyor.  Kağnıcı 
Bonex 5. şubesi ile Fatih Caddesin-
de Konyalılarla buluşuyor.

‘VATANDAŞLARIMIZIN 
TEVECCÜHÜNÜ KAZANMAYA 

DEVAM EDİYORUZ’
Kağnıcı Bonex firmaları hak-

kında Yenigün’e açıklamalarda 
bulunan Kağnıcı Pastacılık Bonex 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kağ-
nıcı,” 1975 yılında 45 m2lik küçük 
bir alanda, pasta fırını ile aile şir-
keti olarak iş hayatına başlamıştır. 
Pastacılık ekmekçilik  gibi birbirine 
yakın pastacılık sektöründeki dal-
ları bir çatı altında toplamak sure-
tiyle, 90’lı yıllarda Konya’da unlu 
mamuller sektöründeki eksikliği 
tamamlamıştır. Gelişen ve değişen 
sektör koşullarına göre her zaman 
kendisini yenilemeyi başarmış, 
pastane ve unlu mamuller olarak 
devam etmiştir. Ulusal marketler-
de unlu mamuller ve işletici firma 
olarak yer almaktayız. Kağnıcı Bo-
nex olarak Alaadin ,Akşemsettin 
Mahallesi Çevre Yolunda,Fatih 
Caddesinde ve Kent Plaza içerisin-
de Konyalılara hizmet vermekteyiz. 

Bonex olarak halkımıza hizmet et-
menin yanında vatandaşlarımızın 
teveccühünü kazanmaya devam 
ediyoruz. Konyalıların markamıza 
ve ürünlerimize göstermiş olduğu 
ilgi ve alakaya karşılıksız kalmadan 
Konya’nın farklı yerlerinde şubele-
rimiz ile Konyalılarla buluşuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

5 ŞUBE FATİH CADDESİNDE 
Kağnıcı Bonex Konyalılara daha 

iyi bir hizmet vermek adına yeni 
şubesini Fatih Caddesine kazandır-
dı. Kısa zamanda resmi açılışlarını 
gerçekleştireceklerine dikkat çeken 
Kağnıcı,” Kağnıcı Bonex olarak yeni 
şubemizi Bonex Fatih Caddesi şu-
besi hizmete açtık. Şubemiz 650 
metrekare. 150 Metrekaresinde 
Unlu Mamüller satışı ve üretimi 
var. Burada Ova Market ile berabe-
riz.  İnşallah şubemizin en kısa sü-

rede resmi açılışını gerçekleştirece-
ğiz.  Şubelerimizin bağımsız olarak 
hizmet verenleri sabah saat 06:00 
açıyoruz ve akşam  24:00 kapatı-
yoruz. Market içerisinde bulunan 
şubelerimizde sabah saat 08:00 
açılıyor, akşam ise 23:00 da kapa-
nıyor.  Şubelerimizde unlu mamul-
lere dahil tüm ürünler bulunmakta.  
Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz 
ve satışlarını gerçekleştiriyoruz” 
dedi.

BONEX’DE İNSAN 
SAĞLIĞI ÖN PLANDA 

Bonex ailesi olarak Konyalıla-
rın şubelerimize göstermiş olduğu 
ilgi ve alakadan oldukça memnun 
olduklarına dikkat çeken Kağnıcı, 
“Bonex ailesi olarak Konyalıların 
şubelerimize göstermiş olduğu ilgi 
ve alakadan oldukça memnunuz. 
Konyalılara layık olmak adına ça-

lışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bonex ailesi olarak müşterileri-
mize taze ürün ve şubelerimize 
taze sevkiyat gerçekleştiriyoruz. 
Geleneksel lezzetlerden kopma-
dan günümüz insanlarının damak 
zevklerine uygun tadlar sunmayı 
amaçlayan BONEX şu anda yoluna 
hijyenik ve modern bir alanda de-
vam etmektedir. Bugün profesyo-
nel anlamda kalite standartlarında 
fabrikasyon alanında üretim yapan 
en büyük unlu mamülleri firması-
dır. Ulusal anlamda başarılara imza 
atan ve her zaman bir adım daha 
ileriyi hedefleyen BONEX bu başa-
rılarını uluslararası platformlara da 
taşımayı hedeflemektedir. Her za-
man insan sağlığını ön planda tu-
tarak, geleneksel lezzetleri gelişen 
teknolojiyle harmanlamaya devam 
edecektir. Bonex olarak, müşte-
ri odaklı yaklaşım, tavizsiz kalite, 
benzersiz lezzet, ödünsüz hijyen 
ve özgünlük anlayışımız ile müş-
terilerimizle özel bir ilişki kurmaya 
çalışıyoruz. Her geçen gün Bonex 
ailesine eklenen yeni müşterile-
rimizle beraber, 39 senelik sadık 
müşterilerimiz en büyük başarı ve 
gurur kaynağımız. Sunduğumuz 
ürünler ve hizmet çeşitliliği ile ya-
şamın her anında müşterilerimizin 
yanında olmayı, unutulmaz lezzet-
lerle o anları güzelleştirmeyi amaç-
lıyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Geometrinin sanata dönüşümü kitaplaştı
Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

payitahtı olan Konya, bir başkent 
olmanın tüm özelliklerini eski-
ye dair eserlerinde barındırıyor. 
Selçukluların sanata olan ilgi-
si ve mimaride ne kadar ileriye 
gittiklerini bu eserler incelendi-
ğinde anlamak daha mümkün 
hale geliyor. Selçuklu Taç Kapı-
larında Altın Oran isimli kitabıyla 
Selçuklu’nun geometriyi sanata 
dönüştürdüğüne işaret eden Ali 
Cilasun, kitabın içeriği ve Selçuk-
lu’nun sanata bakış açısı üzerine 
değerlendirmelerde bulundu. 

Selçuklu Taç Kapıları Konya 
Örnekleri üzerine yüksek lisans 
tezini hazırladığını ve bunun 
için 4 eserde altın oran kuramı 
üzerine incelemede bulundu-
ğunu dile getiren Ali Cilasun, 
“Selçuklu’nun o dönemin şart-
larına rağmen nasıl bir şaheser 
ortaya koyduğunu incelediğimiz 
zaman daha iyi anlayabiliyoruz. 
Bu konuda geçmişe dönük kadim 
medeniyetimizin mimarlarını, 
ustalarını, yaptıranlarını, tarihi 
dönüm noktalarını, binaların res-
torasyonlarını araştırdım. Tabi bu 
konularda taş işlemeciliğinin ne 
kadar hat safhada olduğunu ve 
geometrinin yapılarda nasıl mun-
tazam bir şekilde kullanıldığını 

inceledik. Bu yapılar yapılırken, 
aynı zamanda Moğol istilası da 
var. Bir savaş ortamında sanata 
bu kadar büyük kıymet veriliyor. 
Araştırmamızın en ilginç ve dik-
kat çekici yönü, bütün yapıların 
en ince ayrıntısına varıncaya ka-
dar altın oran kuralıyla işlenmiş 
olması. Baktığımızda yapıların 
aslında günümüze kıyasla daha 
uzun sürede yapılıp bitirilmesi 
gerekirken, daha kısa sürece ya-

pıldığını gözlemledik. Günümüz-
de teknoloji tabi daha iyi olduğu 
için daha hızlı ürün ortaya ko-
yuluyor. Ama eskiden taşı nakış 
gibi tek tek işliyorlar. Bir bayanın 
el örgüsü gibi örüyorlar. Bu denli 
kaliteli olmasaydı bugüne kadar 
zaten yaşayamaz ve ayakta kala-
mazdı” dedi. 

İncelemeler esnasında en bü-
yük birikimlerinin öğrenmek ve 
bilgi edinmek olduğunu söyleyen 

Ali Cilasun, “Buradan yola çıkarak 
bir kitap kaleme aldım. Bu yapılar 
günlük yaşantımızda halkın için-
de olan ama kimsenin farkında 
olmadığı yapılardır. Ben mesela 
üniversiteye hazırlık dönemim-
de gittiğim dershanenin hemen 
yanında bulunan İnce Minareli 
Medrese’nin her gün önünden 
geçerdim. Ama hiç umursamaz-
dım. Aslında yapılan araştırma-
larda da yapıya yoğunlaşılmış. 

Mimari desenlerle neredeyse hiç 
ilgilenilmemiş. Bu mimari desen-
lerin nasıl oluşturulduğu konusu 
hep geride kalmış. Benim bu ala-
na yönelişim biraz da grafik ta-
sarımcı olmamla alakalıydı belki. 
Bu eserler için geometrinin sana-
ta dönüşümü olarak görebiliriz. 
Bu kitabı da bu çalışmaların nasıl 
yapıldığını araştırdığımızda elde 
ettiğimiz bilgi ve birikimi kayıt al-
tına almak için yazdık. Kitap için, 

yaptığım araştırmaların meyvesi 
diyebilirim” ifadelerini kullandı.

ECDAD MÜKEMMELİYETİ 
BİLEREK BOZMUŞ!

Araştırma sonucu ortaya çı-
kan kitabın ileriye dönük araş-
tırma yapanlar için bir kaynak 
oluşturacağını söyleyen Cilasun, 
Biz de kendi hocalarımızdan al-
dığımız kaynakların üzerine ek-
leme yaptık mesleğimiz doğrul-
tusunda. Burada şuna da dikkat 
çekmek istiyorum, bütün sanat 
tarihçileri, bütün alan araştırma-
cıları kapılarda simetri olduğu 
kanısındalar. Bu şekilde not et-
mişler. Ama biz bunun tam ak-
sine simetrinin olmadığını söylü-
yoruz. Tevhid inancı gereği eşsiz 
olan Allah’tır. Bu bizim dinimizin 
bir kuralıdır. O yüzden bu doğ-
rultuda kasti hataların yapıldığı-
nı fark ettik. Tüm eserlerde bile 
bile hata yapılıyor. Mükemmeli-
yeti bile bile bozuyorlar. Küçük 
bir detayı atladığınız zaman bu 
simetriyi bozabiliyorsunuz. Bu 
yapıların ustaları, üstatlar çıplak 
gözle bakıldığında görülemeyen 
ancak dikkatlice ortaya çıkan kü-
çük hatalarla bu simetriği kasıtlı 
olarak bozmuşlar” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

‘Güçlü bir ekonomi için 
üretime odaklanmalıyız’

Demirhan’dan Yunak
halkına teşekkür

Konya Tesisat ve 
İnşaat Malzemecileri 
Derneği (KONTİM-
DER) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet 
Yasin Bilen, güçlü bir 
ekonomi için üretime 
odaklanılması gerekti-
ği söyledi. Yerel seçim 
sonuçlarının ülkemizi 
ve milletimize hayırlı 
olmasını dileyen Bilen, 
“Konya ve ilçelerinde yeni seçilen 
belediye başkanlarına başarılar 
diliyorum. Seçimler sorunsuz bir 
şekilde tamamlandı. Artık ana 
gündem ekonomi ve yapılacak 
reformlara olmalı. 4,5 yıl seçimsiz 
bir dönem olacak. Bu dönemde 
ekonomimizi güçlendirecek adım-
lar, üretim, yatırım, ihracat için iyi 
değerlendirmeliyiz” dedi. 

Ekonomide ve özellikle inşaat 
sektöründeki yaşanan durgunlu-
ğun aşılması için yeni reformlar, 

sektörün önünü aça-
cak uygulamalar bek-
lediklerini vurgulayan 
Bilen, “İnşaat malze-
meleri sektöründeki 
durağanlığın gideril-
mesi için yeni adımlar 
atılması ümit ediyoruz.  
Ekonomide yaşanan 
kayıpları giderecek, 
sorunlarımızı çözme-
ye dönük reformlar ile 

ekonomimizin güçleneceğini dü-
şünüyoruz” diye konuştu.

Seçimlerin tamamlanması ile 
iş dünyasının ekonominin günde-
me alınması yönünde açıklamalar 
yapıldığını hatırlatan Bilen, iş dün-
yasının yapısal reformlara işaret 
ettiğini söyledi. Seçimsiz dönemin 
ekonomik ve yapısal reformlar için 
önemli bir fırsat olduğunu belirten 
Bilen, iş dünyasının da bu süreçte 
var destek olması gerektiğini ifade 
etti. n HABER MERKEZİ

31 Mart 2019 Mahal-
li İdareler Seçimlerinde 
Yunak’ta seçmenin 6 bin 
719 oyunu alan Cumhur 
İttifakı Adayı ve mevcut 
Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan ikinci kez 
belediye başkanı seçildi.  

31 Mart ta yapılan se-
çim sonuçlarına göre Yu-
nak’ta Cumhur İttifakının 
Belediye Başkan Adayı 
Abdullah Emre Demirhan 
birinci olurken, BBP Bele-
diye Başkan adayı Yusuf 
Bayat 5 bin 137 oy alarak 
ikinci oldu. İYİ Parti Bele-
diye Başkan Adayı Halil 
Yıldırım da bin 507 oy ala-
rak üçüncü oldu. 

Yunaklılara teşek-
kür eden Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demir-
han, “Bu seçimde kazanan Yunak 
olmuştur.  Başta hemşerilerimiz 
olmak üzere katkı veren, bizimle 
birlikte çalışanlara teşekkür edi-
yorum. Bundan sonra artık bize 
düşen görev Yunak’ta kaldığımız 
yerden devam etmek olup, Yu-
nak’ı Konya’nın örnek bir ilçesi ha-
line getirmek için çok çalışmaktır. 
Yunak ve Yunaklı hemşerilerimi-
zin her zaman hizmetin en iyisine 
layıktır. Bu anlayışla hareket edip, 
Yunak’ın bütün eksikliklerini gi-
dererek, kalkınmasını birlikte ba-
şaracağız. Gönül belediyeciliği an-
layışıyla kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. Biz sürekli halkımızın 

içinde olduk. Onların acısını ve 
mutluluğunu paylaştık. Derdimiz 
her zaman Yunak ve Yunak’ın 
kalkınması ve hemşerilerimizin 
mutlu yaşaması olmuştur. Bundan 
sonra da bu hedef doğrultusun-
da çalışmalarımıza hız vereceğiz. 
Yunak’ın gönlü güzel insanları 
‘Durmak yok, yola devam’ diyerek,  
eskiden olduğu gibi, Türkiye gene-
linde örnek bir birlik ve beraberlik 
tablosunu seçimde sergilemiştir. 
Allah’a bana ikinci dönemde de 
Yunak ve Yunaklı halkına hizmeti 
nasip etmesinden dolayı dua eder-
ken, tüm hemşehrileremizi bugü-
ne kadar bana verdikleri destekler-
den dolayı da bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Rıza Kağnıcı
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1989 yılından beri mahallenin muhtarı
Karatay İlçesi’nde bulunan 

Karaciğan Mahallesi’nin 30 yıl-
lık muhtarı Hüseyin Tekkaymaz, 
31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’nde yeniden aday olduğu 
mahallesinde muhtar seçildi. 
Tekkaymaz bin 569 oy alarak ra-
kiplerine büyük fark attı.

Karaciğan Mahallesi’nin 30 
yıllık muhtarı Hüseyin Tekkay-
maz, 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nden önce yayımladığı 
bir video ile dikkatleri üzerinde 
toplamıştı. Konya Aktüel Youtu-
be Kanalı’nda yayınlanan “Konya 
etliekmeği nasıl olur?” ve “Kon-
yaspor anıları” ile vatandaşların 
ilgi odağı haline gelen muhtar 
Tekkaymaz’ın videosu, sosyal 
medyadaki Konya guruplarında 
çokça paylaşılarak vatandaşların 
sevgisini kazanmıştı. 31 Mart 

Mahalli İdareler Seçimleri’n-
de yeniden muhtar adayı olan 
Tekkaymaz, seçimlerin galibi 

oldu. Rakiplerine adeta büyük 
bir fark atan Tekkaymaz, bin 
569 oy aldı. Daha önce karşısına 

rakip çıkamayan Tekkaymaz’ın 
bu seçimlerde 3 rakibi bulunu-
yordu. Muhtar Tekkaymaz ve 
rakiplerinin aldığı oy rakamları 
ise şu şekilde: “Hüseyin Tekkay-
maz 1569. Senem Bozdağ 738. 
Mehmet Eratıcı 503. Mehmet 
Arıcı 313. Muhtar Tekkaymaz, 
muhtarlık seçimlerini almasının 
ardından yine sosyal medyada 
gündem oldu. Daha önceki vide-
osuyla gündeme gelen muhtar 
Tekkaymaz’ın muhtarlık galibi-
yeti, sosyal medya guruplarında 
“Konya’nın kazananı” başlıkla-
rıyla paylaşıldı. Mahalleli tara-
fından çalışkan ve tarafsızlığıyla 
oldukça sevilen muhtar Tekkay-
maz’ın seçimleri yeniden alması, 
mahalleliler tarafından sevinçle 
karşılandı. 
n ONUR KALKAN

Başkan Ahmet Yıldız
helalleşerek ayrıldı

Kendisi başkan, 
babası muhtar seçildi

Kulu’da kan bağışına 
yoğun ilgi gösterildi

Kulu Belediyesi’ni 2004 yılın-
dan beri yöneten Belediye Başkanı 
Ahmet Yıldız veda ederek göre-
vinden ayrıldı. Üç dönem belediye 
başkanlığı yapan Yıldız, veda ziya-
retlerini tamamaladıktan sonra en 
son belediye çalışanlarıyla veda-
laşarak koltuğunu bıraktı. Ayrılışı 
sırasında belediye çalışanlarından 
helallik isteyen Yıldız, “15 yıl az bir 
süre değil sizlerle bir aile gibi ol-

duk. Neticede ayrılıklar olacak, ben 
hepinizden memnundum yapmış 
olduğunuz hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederim. Partimizin adayı 
olan, yol arkadaşımız, Murat Ün-
ver beyefendiye belediye başkan-
lığı görevinde başarılar diliyorum.” 
dedi. Başkan Yıldız, çalışanlarla 
hatıra fotoğrafı çekiminin ardından 
belediye binasından ayrıldı.
n AA

Karaman’da Belediye Başkan-
lığı’nı kazanan MHP’li Savaş Ka-
laycı’nın babası Ahmet Kalaycı da 
yapılan yerel seçimlerde muhtar 
seçildi. MHP’den Karaman Beledi-
ye Başkanı adayı olan Savaş Kalay-
cı, yüzde 39,57 oyla, seçimleri ka-
zandı. Kalaycı’nın 4 dönemdir Yeni 
Mahalle muhtarlığını yapan babası 
emekli öğretmen Ahmet Kalay-
cı da yeniden muhtarlığa seçildi. 
Baba ve oğul girdikleri seçimden 
iki galibiyetle çıkmayı başardı. 

SAVAŞ KALAYCI KİMDİR? 
Endüstri mühendisi, sosyo-

log, çalışma ekonomisti, iktisatçı, 
kamu yöneticisi, şehir markası ve 
imajı konusunda uzman olan  Sa-
vaş Kalaycı, Karaman Belediyesi 
Polikliniği’nde görev yapıyordu. 5 
üniversite mezunu olan Kalaycı, 
yüksek lisansını ise ‘Şehir Mar-
kası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü 
ve Dayanışma’ konuları üzerine 
yaptı.
n DHA

Kulu ilçesinde Kızılay’ın seyyar 
kan alım aracına ve kan bağışına 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Konya Kızılay Kan Alım Merke-
zi, seyyar tır ile Kulu’ya gelen Dr. 
Enver Tepegöz başkanlığında 6 
personel ile kan bağış kampan-
yası gerçekleştirdi. 2 günlük süre 
içerisinde yaklaşık 200-250 ünite 

kan bağışı yapılması planlanan ve 
Kulu Atatürk Caddesinde gerçek-
leştirilen kampanyaya Kulu halkı 
yoğun ilgi gösterdi. Kampanya ile 
ilgili açıklama yapan Dr. Enver Te-
pegöz, Konya’da kan bağışı yapan 
ilçelerin başında Kulu’nun geldiği-
ni söyledi.
n İHA

Konya’nın en önemli giriş noktalarından birinde bulunan Selçuklu eseri Dokuzun Hanı, 800 yıllık 
geçmişi ve ‘şehir kapısı’ özelliğiyle tarihi kervan yollarına ve modern duble yollara tanıklık ediyor

Mevlana diyarının 
incisi Dokuzun Hanı

Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
başkentlik yapan, han ve kervan-
saraylarıyla ünlü, Mevlana diyarı 
Konya’daki Dokuzun Hanı, “şehir 
kapısı” özelliğiyle tarihi kervan yol-
larından modern bölünmüş yollara 
geçişin simgesi olarak dikkati çeki-
yor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğünce projesi çizilip, onarımı ve res-
torasyonu tamamlanan han, Ana-
dolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin 
Keyhüsrev döneminde İğdişler Emi-
ri Hacı İbrahim tarafından 1210 yı-
lında yaptırıldı.

Yapımında moloz taş ve kesme 
taş kullanılan dikdörtgen planlı ya-
pının, günümüzde kışlık kısmı ayak-
tayken, açık avlulu yazlık kısmının 
ise yarım duvarları görülebiliyor. 
Duble yolun gerçek anlamıyla bö-
lünerek kuşattığı, yolların arasında 
“inci” tanesi gibi duran han, 800 yıl-
lık geçmişiyle hem tarihi kervan yol-
larına hem de modern duble yollara 
tanıklık ediyor. 

Hanın restorasyon çalışmaların-
da görev alan, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi Gele-
neksel Türk Sanatları Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, 
Dokuzun Hanı’nın Konya’ya kuzey 
bölgelerden gelen kervanların kent 
merkezine ulaşmadan önce konak-
ladıkları yer olduğunu söyledi.

Eski kaynaklara göre bölgeden 
bir derenin geçtiğini belirten Kar-
puz, “Bu nedenle bölge ‘Dokuzun 

Beli’ olarak biliniyor. Eski kaynak-
larda ve hanın kitabesinde Derbent 
ismi geçiyor. Yani korkulu bir geçit 
yeri olarak kaynaklarda yer alıyor. 
Dokuzun Han’ı isminin de çıkış nok-
tası olarak, derenin büyük bir selde 
9 kişiyi alıp götürdüğü rivayeti gös-
teriliyor.” diye konuştu.

19. YÜZYILDA KARAKOL 
OLARAK KULLANILMIŞ

İlk onarım çalışmalarının 18. 
yüzyılda 3. Ahmet döneminde ya-
pıldığının bilindiğine dikkati çeken 
Karpuz, şöyle devam etti: “Beylikler 
döneminde de restorasyon çalışma-

ları yapılmış. 19. yüzyılda güvenlik 
nedeniyle burada bir karakol kurul-
duğunu biliyoruz. Ünlü seyyahların 
seyahatnamelerinde geçen bilgiler-
den bunu öğreniyoruz. 20. yüzyı-
lın başlarından sonra o karakol da 
ortadan kalkıyor ve han harap hale 
geliyor. Avlu kısmı tamamen toprak 
altında kalıyor.”
‘KAPALI BÖLÜMÜ AYAKTA TUTMAK 

İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIK’
Karpuz, 1990 yılında handa kazı 

ve restorasyon çalışmalarının yapıl-
dığını aktararak, şunları dile getirdi: 
“Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 

Bölümü ve Selçuklu Araştırmaları 
Merkezi’nden Prof. Dr. Yılmaz Ön-
ge’nin başkanlığında handa kazı 
ve restorasyon çalışmaları başladı. 
Oradaki çalışmalarımızı iki başlıkta 
toplayabiliriz. Binanın, özelikle avlu 
kısmının planını çıkarmak için te-
mizlik çalışmaları yapıldı. İkincisi ise 
restorasyon çalışmalarıydı. Kapalı 
bölümü ayakta tutmak için çalış-
malar yaptık. Bu bölümün takviye 
edilmesine karar verdik. 1992’de 
Yılmaz Önge’nin vefatından sonra 
çalışmalara ben devam ettim. O za-
manlar Vakıflardan gerekli desteği 
alamadık, üniversitenin de yeterli 
kaynağı yoktu. Avlunun kazısını ta-
mamlayıp, avlu duvarlarını dondur-
duktan sonra biz hanı bıraktık. Va-
kıflar daha sonra hanı günümüzdeki 
haline getirdi.”

Günümüzde kara yollarının ço-
ğunlukla eski kervan yollarıyla bir-
leştiğini dile getiren Karpuz, “Konya 
ile Dokuzun Han’ı arasında bir men-
zil, yani yaklaşık 8 saatlik bir vakit 
vardı. Günümüzde oradan merkeze 
ortalama 15 dakikada geçebiliyoruz. 
Yollar eskiden olduğu gibi günü-
müzde de hayatımızı kolaylaştırıyor. 
İleride daha da kolaylaştıracak. Sey-
yahlar Dokuzun Hanı’na geldikleri 
zaman uzaktan şehri görebiliyorlar-
dı. Dokuzun Hanı’nı bir tür şehrin 
kapısı olarak düşünebiliriz. Bunu 
seyyahlar da belirtiyorlar.” diye ko-
nuştu. 
n AA
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Kaymak gibi Hacıkaymak sloganı tuttu
31 Mahalli İdareler Seçimle-

ri’nde Selçuklu İlçesi’nde bulunan 
Hacıkaymak Mahallesi’nde muhtar 
adayı olan Hacı Mustafa Kaymak, 
rakiplerini geride bırakarak muh-
tarlık seçimlerini kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri öncesi yapılan seçim çalış-
maları, renkli ve farklı görüntüler 
oluşturmuştu. Özellikle muhtarlık 
yarışının oldukça çetin geçtiği se-
çimlerde, bazı mahallerdeki so-
nuçlar merak ediliyordu. Bu ma-
hallelerde biri de Selçuklu ilçesine 
bağlı Hacıkaymak Mahallesi. Hacı-
kaymak Mahallesi Muhtarlığı için 6 
aday yarıştı. Ancak bu adaylardan 
biri gerek sosyal medyada gerekse 
medyada oldukça dikkat çekmişti. 
“Kaymak gibi Hacıkaymak” sloga-
nıyla muhtarlık için yola çıkan Mus-
tafa Kaymak, girdiği muhtarlık ya-

rışını önde tamamladı. Mahallede 
kullanılan 5 bin 173 oyun 1615’ini 
alan Hacı Mustafa Kaymak, en ya-
kın rakibine 206 fark attı. Seçim 
öncesi yaptığı çalışmalarla gönül-

lere giren Hacı Mustafa Kaymak’ın 
muhtarlık seçimlerini alması, ma-
halleli tarafından da sevinçle kar-
şılandı. 

KÖKÜ HACIKAYMAK
Hacıkaymak Mahallesi muhtar 

adayı olarak girdiği seçimlerde ka-
zanarak muhtar olan Hacı Mustafa 
Kaymak, mahallenin köklü ailele-
rinden birine mensup. Kaymak’ın 
isminde mahallenin ismi olan “Ha-
cıkaymak”ın bulunması, dikkatleri 
Kaymak’ın üstüne toplamıştı. Ayrı-
ca mahallenin kültürünü, yaşantısı-
nı, mahallede yaşayan köklü ailele-
ri, mahallenin eski halini oldukça iyi 
bilen Kaymak, mahalleyle ilgili pay-
laştığı bilgi ve birikimiyle de dikkat 
çekmişti. 

BİRÇOK KİŞİ DESTEK VERDİ
Emekli polis memuru olan 

Hacı Mustafa Kaymak, seçimler-

den önce iyi bir çalışma yürüttü. 
Açtığı seçim ofisinde destekçilerini 
ve misafirlerini ağırlayan Kaymak, 
mahalleyle ilgili yapacağı çalışma-
ları burada anlattı. Mahalleden ve 
çevresinden çok sayıda vatandaşın 
desteğini alan Kaymak’ın seçimleri 
alması, mahalleli tarafından sevinç-
le karşılandı. 

SEÇİMİ KAZANMASI 
DUYGULANDIRDI

Hacıkaymak Mahallesi’ni çok 
seven Hacı Mustafa Kaymak, se-
çimleri kazanmasından dolayı ol-
dukça mutlu. Sevdiği ve birçok 
anılarının olduğu mahallesinde 
muhtar olmanın kendisine gurur 
verdiğini belirten Kaymak, “Seçim 

süresince bizlerin duygu yüklü 
anlar yaşamasına katkı sağlayıp, 
mutlu anı göğüslememizi sağlayan 
Hacıkaymak sakinlerimize ve dost-
lara teşekkür ediyor şükranlarımı 
sunuyorum.  Şuana kadar telefon 
ile arayan, kutlama mesajları atan, 
seçim günü gece geç saatlere kadar 
yanımda olan, tüm Mahalle sakin-
lerime, Hacıkaymak sevdalılarına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
EN YAKIN RAKİBİNE 206 FARK ATTI

5173 oy kullanılan Hacıkaymak 
Mahallesi’nde muhtarlık yarışına 6 
isim girdi. Kesin olmayan sonuçlara 
göre Hacı Mustafa Kaymak 1615, 
Emir Güney 1409, Çağlar Aydın 
448, Halil Küçükuşçu 659, İbrahim 
Günay 395, Mustafa Ildız 642 oy 
aldı. Buna göre Hacı Mustafa Kay-
mak, en yakın rakibine 206 oy fark 
atmış oldu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Başkan Altay’dan 
Miraç Kandili mesajı

Turizm rehberliği öğrencileri 
Beyşehir Milli Parkı’nı gezdi

Derebucak’ta girişimcilik
kursuna yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yayımladığı mesajla tüm İslam 
Alemi’nin Miraç Kandilini tebrik 
etti. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mi-
raç Kandili dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Miraç Kandilini idrak 
edecek olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten Başkan 
Uğur İbrahim Altay mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed’in 
(S.A.V.) şahsında insanlığın önü-
ne açılmış sınırsız bir terakki ufku 
olan Miraç hadisesi, Efendimizin 

en önemli mucizelerinden biridir. 
Mübarek üç ayları yaşadığımız şu 
günlerde maddi ve manevi sayısız 
güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı 
gece vesilesiyle gönül dünyamı-
zı kirleten duygulardan arınıp, 
sevgi ve kardeşlik hislerimizi 
güçlendirelim. Bu kutlu gecenin, 
Konyamız, ülkemiz, milletimiz ve 
tüm dünyaya barış ve huzur ge-
tirmesini Cenabı Allah’tan niyaz 
ediyor; Konyalı hemşehrilerim 
başta olmak üzere bütün İslâm 
âleminin Miraç kandilini tebrik 
ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde öğrenim 
gören üniversitenin turizm reh-
berliği bölümü okuyan öğrencileri, 
Beyşehir Gölü Milli Parkı Ziyaretçi 
Tanıtım Merkezi’ni ziyaret etti. 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir 
Ali Akkanat Turizm Fakültesi’n-
deki turizm rehberliği bölümü öğ-
rencileri, Beyşehir Gölü Milli Parkı 
Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’ni ziya-
ret etti. Beyşehir Milli Parklar Şefi 

Mehmet Şener, geleceğin turizm 
rehberi olacak öğrencilerin ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nün faaliyetleri, koru-
nan alanlarda yapılan iş ve işlemler 
ile Türkiye’nin en büyük milli park 
sahalarından olan Beyşehir Gölü 
Milli Parkı hakkında bilgilendirme-
de bulundu.
n AA

Derebucak ilçesinde, devam 
eden girişimcilik kursunun va-
tandaşlardan yoğun ilgi gördüğü 
bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nden yapılan açıklamada, De-
rebucak Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Halk Eğitim Merkezi ile KOSGEB 
işbirliğinde ilçe merkezine açı-
lan girişimcilik kursunun birinci 

kısmının tamamlandığı bildirildi. 
Açıklamada, “İlçemizde ilk defa 
gerçekleştirilen bu kurs faaliyeti, 
vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gör-
müştür. Nisan ve mayıs aylarında 
da devamı planlanan kurslar için 
yeni kayıt tarihinin açıklaması, res-
mi web sayfamızdan duyurulacak-
tır.” denildi. n AA

30 Mart Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında TYB Konya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Dünden 
bugüne Konya Kütüphaneleri ve Kütüphaneciler’ konulu konferansta kütüphanelerin önemine dikkat çekildi

Kütüphane konuşuldu
kitaplar imzalandı

30 Mart Kütüphaneler Haftası 
dolayısıyla TYB Konya Şubesi’nin 
cumartesi konferanslarının konusu 
“Dünden bugüne Konya Kütüpha-
neleri ve Kütüphaneciler” idi. Ko-
nuşmacı Konya Bölge Yazma Eser-
ler Kütüphanesinin Müdürü Bekir 
Şahin idi.

Yazma Eserler Bölge Müdürü 
Bekir Şahin kütüphanelerin dünden 
bugüne kültürlerin aktarılmasında, 
medeniyetlerin inşasında büyük bir 
öneme haiz olduğunu söyledi. Be-
kir Şahin “Bizim medeniyetimizin 
en önemli özelliklerinden birisi ki-
tap medeniyeti olmasıdır. Yine aynı 
düzeyde önem arz eden bir başka 
özelliği de vakıf medeniyetine sahip 
bulunmasıdır. Bizim vakıf mede-
niyetimizde kütüphane vakıfları-
nın apayrı bir yeri vardır. Bir kültür 
başkenti olan Konya’da çok sayıda 
yazma eserler telif edilmiştir. Hz. 
Mevlana’nın mesnevisi, Divan-ı Ke-
biri başta olmak üzere bütün eser-
leri Konya’da telif edilmiştir. Risale-
tü’l-Envar’ı yine Konya’da yazılmış, 
Sadreddin Konevi, Ebu Said Mu-
hammed Hâdimî gibi pek çok âlim 
eserlerinin ekserisini bu coğrafyada 
kaleme almıştır. Mehmet Vehbi 
Efendi’nin Hülasâtü’l- Beyan Tefsi-
ri yine Konya’da yazılmıştır. Ayrıca 
Selçuklular döneminde Konya’da 
bulunan 20, Osmanlılar dönemin-
de hizmet eden 30 medresede de 
sayısız eser telif ve istinsah edilmiş-
tir. Bu telif ve istinsah edilen eserler 
Konya’dan dünya kütüphanelerine 
yayılmıştır. Şu anda hizmet veren 
Konya Yazma Eserler Bölge Müdür-
lüğü Kütüphanesi, Mevlana Dergâ-
hı İhtisas Kütüphanesi, Koyunoğlu 
Müze ve kütüphanesi ile Üniversite-
lerin ve özel şahısların ellerinde bu-
lunan kitaplarla birlikte yaklaşık 50 
bin yazma esere sahiptir. Bu eser-
ler ilmî, tarihî nitelikleriyle, hem de 
sanatsal özellikleriyle önem arz et-
mektedir” dedi.

Kütüphanede verilen hizmet-
lere de değinen Bekir Şahin, bölge 
müdürlüğü ve bağlı kütüphaneler-
de bulunan yazma ve matbu nadir 
kitapların tamir ve bakımı için bir 
hastane kurduklarını ifade ederek 
kütüphanede verilen hizmetleri şöy-
le sıraladı: “Bölge Müdürlüğümüz 
ve bağlı Kütüphane müdürlükleri 
koleksiyonlarında bulunan yazma 
ve nadir matbu eserlerin korunması 
ve onarılmasıyla ilgili çalışmalar yü-
rütülmektedir. Bunun yanı sıra böl-
ge müdürlüğümüzün sorumluluk 
alanında bulunan diğer kurum ve 
kuruluşlar ile koleksiyonerler ve şa-
hıslardan gelen talepleri de imkân-
lar dâhilinde karşılanmaktadır. Pasif 
Koruma-Labaratuvar biriminde dü-
şük sıcaklık uygulamasıyla eserler 
dezenfekte edilmekte, eserlerin fi-
ziksel temizliği ve bakımı yapılmak-
ta, kimyasal uygulama ve araştır-
malarla mürekkebin sabitlenmesi 
ve yazma eserin buğulu makineli 
cihazda onarılmasına yönelik araş-
tırmalar yapılmaktadır. Aktif Koru-
ma-Onarım ve bakım Laboratuvar 
birimlerinde biyolojik etkenlerin se-

bep olduğu hasarlar ve kurt yenikle-
ri tamir edilmekte, sayfaları yapışık 
ve taşlaşmış eserler sulu makine 
tekniğiyle ayrıştırılabilmektedir. 
İbn-i Sina’nın El- Kanun-u fi’t-Tıb’ı-
na dair olduğu tahmin edilen sahife-
lerin temizlenmesi ve ayrıştırılması 
üç ay gibi uzun ve titiz bir çalışma-
nın sonucunda tamamlanabilmiştir.

Yusuf Ağa Kütüphanesinden 
Çalınan Tarihi El Yazmaların tespiti 
için ABD’deki Pennsylvania Üniver-
sitesin’de incelemelerde bulunuldu-
ğunu da aktaran Bekir Şahin, daha 
sonra şahısların ve zenginleştirilmiş 
özel kütüphanelerden de bahsetti.

Şahin, “Hacı Veyiszâde Mus-
tafa Efendinin oluşturduğu zengin 
kütüphane, torunu Hasan Kuddusi 
Küçükaşçı tarafından Konya Böl-
ge Yazma Eserler Kütüphanesine 

10 Haziran 2003 tarihinde bütün 
ilim âleminin hizmetine sunulma-
sı amacıyla bağışlanmıştır. Hayra 
Hizmet Vakfı Kütüphanesi;1969 yılı 
sonlarında başlamıştır. Koyunoğlu 
Şehir Müze ve Kütüphanesi, Ah-
met Rasih İzzet Koyunoğlu tarafın-
dan kuruldu. İzzet Koyunoğlu’nun, 
1913 yılından beri topladığı yazma 
ve matbu kitaplarını, 4 Temmuz 
1973 tarihinde Konya Belediyesine 
bağışlamasıyla başladı Koyunoğ-
lu’nun koleksiyonu, 1984 yılında 
Konya Belediyesi tarafından yap-
tırılan yeni hizmet binasında ziya-
retçi ve okuyucuların hizmetine 
sunulmuştur. Kütüphane 17 Aralık 
2013 tarihinde “Konya ve Mevlâna 
İhtisas Kütüphanesi” adı altında 
Konya Büyükşehir Belediyesi Mev-
lâna Kültür Merkezinde hizmete 

girmiştir. Hasan Özönder, kütüpha-
nesini 1965 yılında kurmaya başlar. 
İmam Hatip’te okurken hocalarının 
zaman zaman yaptıkları konuş-
malar kendisinde bir kitap merakı 
uyandırmıştır. Evleri Mevlâna Tür-
besi’nin önünde, meşhur ifadeyle 
“Türbe Önü’nde” idi. O nedenle gö-
zünü açtığında camileri, türbeleri, 
kütüphaneleri görürdü. Bu kültürel 
çevre kendisine, kütüphane kurma 
yönünde çok etkili olmuştur. Saim 
Sakaoğlu, kitap sevgisi ve mesle-
ği gereği hep kitapların arasında 
olmuş bir kitaplık kurmaya yönel-
miştir. İlk kitap sevgisi evlerindeki 
küçük bir raf dolusu kitapla ilkokul 
ikinci sınıftan sonra tanıştığı sınıf ki-
taplıklarıyla oluşmuş ve gelişmiştir. 
Ahmet Köseoğlu ve Şaban Çalış’ın 
Özel Kütüphaneleri: Bu kütüphane-
lerde de istifade edilecek çok sayıda 
kitap bulunmaktadır” dedi.

Program konuşmacı Bekir Şa-
hin’e Konya Büyükşehir Belediyesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Baş-
kanı Ahmet Köseoğlu ve Dr. Hasan 
Özönder tarafından TYB Konya Şu-
besi adına plaket takdimi ile son bul-
du. Konferanstan sonra Kulesite’de 
TYB Konya Şubesi yönetim Kurulu 
üyesi yazar Duran Çetin koordina-
törlüğünde “Konyalı Yazarlar Oku-
yucu ile Buluşuyor” etkinliği yapıldı. 
n HABER MERKEZİ
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Karaman’da Çalışkan, 
veda ziyareti yapıyor

Başkan Yaka’ya
hayırlı olsun ziyaretleri

31 Mart 2019 Pazar günü yapı-
lan mahalli seçimlerle birlikte göre-
vi sona erecek olan Karaman Bele-
diye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Vali 
Fahri Meral’e veda ziyaretinde bu-
lundu. Valilik Makamında gerçekle-
şen ziyarette; beş yıldır sürdürdük-
leri belediye başkanlığı döneminde 
hizmet belediyeciliği anlayışıyla ha-
reket ettiklerini ve Karaman’ın her 
anlamda en kaliteli hizmeti alabil-
mesi için mücadele verdiklerini be-
lirten Ertuğrul Çalışkan, “İki yıldır 
birlikte çalıştığımız ve Karaman’a 
hizmet noktasında verdiği destekle 

her zaman yanımızda olan Valimiz 
Fahri Meral’e teşekkür ediyorum” 
dedi. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Vali Fahri Me-
ral ise beş yıl boyunca Karaman’a 
verdiği hizmetlerden dolayı başkan 
Çalışkan’a teşekkür ederek bundan 
sonraki hayatında sağlık, mutluluk 
ve huzur dolu bir yaşam temenni 
etti. Ziyaret karşılıklı iyi dilek ve te-
mennilerle sona ererken ziyaretin 
ardından Vali Meral günün anısına 
Başkan Çalışkan’a hediye takdim 
etti.
n İHA

Yeniden başkanlığa seçilen Ka-
rapınar Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka’ya hayırlı olsun ziyaretleri sü-
rüyor. Başkan Yakayı makamında 
ziyaret eden çok sayıda ilçe sakini 
başkana yeni dönemde başarı dile-
di. Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Karapınar Belediye 

Başkanı Mehmet Yaka da, “Verdi-
ğimiz sözlerin hepsini yapacağız. 
İlçemiz daha iyi durumlara gele-
cektir. AK Parti iktidarında önemli 
hizmetlere kavuşan ilçemize bun-
dan sonra hizmet almaya devam 
edecektir” diye konuştu. 
n AA

Turna balığı av yasağının kalktığını hatırlatan Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federas-
yonu Başkanı İlhan Bal, olta avcılarına boy limitlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu

Amatör avcılara 
boy limiti uyarısı

Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İl-
han Bal, 15 Aralık 2018 tarihinde 
başlayan turna balığı av yasağının 
son bulduğunu belirterek, olta avcı-
larını av limitlerine uyulması konu-
sunda uyardı. 

Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu Başkanı 
İlhan Bal, Türkiye’nin birçok göl, 
gölet, baraj gibi iç sularında yaşam 
süren tatlı su türlerinden turna ba-
lığının üreme dönemi olması dolayı-
sıyla 3,5 aydır devam eden avlanma 
yasağının 1 Nisan 2019 tarihi itiba-
ren sona erdiğini belirterek, “Ama-
tör olta avcılarımıza yeni sezonun 
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. 

Türkiye’de doğu ve güneydoğu 
ve nadiren diğer bölgelerde sıklıkla 
görülmekte olan, çoğunlukla göl, 
gölet ve baraj sularında yaşam sü-
ren turna balığının avcılığının ama-
tör olta balıkçıları tarafından dünya-
da en popüler balık avlarından birisi 
olduğunu belirten Bal, “Ülkemizde 
de iç sularda bulunur. 1 Nisan’dan 
itibaren avcılığının serbest hale gel-
mesinin ardından av günü sayısına 
bakılmaksızın bir amatör olta balık-
çısının beraberinde götürebileceği 
toplam turna balığı miktarı 5 adet 
olup, alıkonulabilir en az boy limiti 
ise 40 santim olmalıdır. Amatör olta 
balıkçılarımızın bu av boy ve sayı li-
mitlerine uymalarını sürdürülebilir 

bir avcılık bakımından önemli oldu-
ğunu hatırlatıyor, tüm avcılarımıza 
rastgele diyerek, kazasız belasız bir 
sezon diliyoruz. Bu arada, av yasa-

ğı halen devam eden sudak, tatlı 
su levreği türlerinin yakalanması 
halinde ise balığa zarar vermeden, 
alıkoymadan canlı olarak suya iade 

edilmesinin de sürdürülebilirlik ba-
kımından önemli altını çiziyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

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 
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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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
3 Nisan 2019 Çarşamba  • Yıl: 11 • Sayı: 3613

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com
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‘Memurun gündeminde mali ve özlük hakları var’
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata, memu-
run gündeminin dayanışma aida-
tı değil, bir an önce mali ve özlük 
haklarında düzenlemeye gidilmesi 
olduğuna işaret etti. 

Tanfer Ata, “Biz Türkiye Ka-
mu-Sen ve Türk Eğitim-Sen  ola-
rak daima memur odaklı bir yak-
laşım sergiledik. Bu yaklaşımımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz. Her 
platformda bütün sözleşmelile-
rin kadroya geçirilmesi, 3600 ek 

gösterge sorununun hakkaniyet-
le çözülmesi, yardımcı hizmetle-
rin genel idari hizmetler sınıfına 
geçirilmesi, enflasyonun altında 
kalan 2019 maaş zamlarının re-
vize edilmesi, kamuya alımlarda 
mülakatın kaldırılması, atama ve 
görevde yükselmelerde liyakatin 
esas alınması ve ek zam gibi kamu 
görevlilerimizin kanayan yarası ha-
line gelmiş sorunların çözümü için 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Var-
sın kendisini yetkili zannedenler 

memurların haklarını savunmak 
yerine kasalarına girecek paranın 
hesabının peşinde olsun ve daya-
nışma aidatı istesinler, bizler me-
murlarımızın cebine girecek parayı 
isteyemeye devam edeceğiz” dedi. 

Kendi dertlerine düşen ve 
kamu çalışanlarını unutan sözde 
sendikaların gerekli tepkiyi ver-
mesini isteyen Tanfer Ata, “Kamu 
görevlilerinin bu gerçeği görüp, 
seçim öncesinde memurların elinin 
en güçlü olduğu bu dönemde me-

mur taleplerini gündemde tutmak 
yerine dayanışma aidatını günde-
me taşıyıp keselerini doldurmaya 
çalışan bu sözde sendikaların ger-
çek yüzünü görmesi ve tercihlerini 
buna göre yaparak kendilerini tem-
sil edecek olan sendikalara yetkiyi 
teslim etmelerinin vakti gelmiştir. 
Kamu görevlilerinin haklı talepleri-
ni göz ardı eden değil, her şartta sa-
vunan kollayan sendikalara ihtiyacı 
vardır” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Hafif ticari araçla 
otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araç 
ile otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
3 kişi yaralandı. Kaza, Tacin Ma-
hallesi Sanayi Kavşağı’nda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Kerem E. (23) idaresindeki 68 DE 
765 plakalı hafif ticari araç, Ta-
cin Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda 
Mustafa Y. (77) yönetimindeki 42 

PP 207 plakalı otomobille çarpış-
tı. Kazada her iki sürücüyle oto-
mobilde bulunan Edeviye Y., (65) 
yaralandı. Yaralılar ambulansla 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Sağlık personeli çift
kazada yaralandı

Aksaray’da sağlık personeli ka-
rı-kocanın bulunduğu otomobil, sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu refüje takla attı. 
Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı. 
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayo-
lunun 13’üncü kilometresi Ağzıka-
rahan mevkisinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den 
Aksaray istikametine seyreden Sa-
dık D. (45) idaresindeki 50 AD 543 
plakalı otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu refüje takla attı. Kazada, 
Nevşehir Devlet Hastanesinde sağ-
lık memuru olan sürücü ve yine 
aynı hastanede hemşire olan eşi 
Ebru Yasemin D. (45) yaralandı. 
Yoldan geçen diğer sürücülerin ha-
ber vermesi üzerine yaralı karı-ko-
ca olay yerine çağrılan ambulansla 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralıların sağlık durumla-
rının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da seyir halindeki 
TIR’ın arkadan çarptığı kamyonet 
yol kenarında park halinde bulunan 
başka bir TIR’a çarptı. Kazada, kam-
yonetteki 2 kişi yaralandı. 

Kaza, Aksaray - Adana karayo-
lunun 10. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Y. 
idaresindeki 21 GS 381 plakalı TIR, 
Aksaray - Adana karayolunda aynı 
yönde seyreden Yaşar Ç. yönetimin-
deki 68 DV 935 plakalı kamyonete 
arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
yoldan çıkan kamyonet dinlenme 
tesisinde park halinde bulunan 47 
PJ 015 plakalı TIR’a çarptı. Kazada 

kamyonet sürücüsü Yaşar Ç. ve ya-
nında yolcu olarak bulunan Mustafa 
D. kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler 
tarafından durum kurtarma ve sağ-
lık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 112 acil yardım ve 
Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlü-
ğü ekipleri yaptıkları kurtarma çalış-
masıyla 2 yaralıyı kabinden çıkarttı. 
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 
yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Yaralıların durumunun iyi olduğu 
öğrenilirken, kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Konya Barosu eski Başkanı 

Av. Şaban UÇLUSOY’un
 

eşi

Av. Cumhur İbrahim KIRLI’nın

kayınvalidesi

Münevver 
UÇLUSOY’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet,
ailesi ve yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Demir ve Emsali Sanatkarlar Odası ile birlikte Yeni Meram Sanayi Si-
tesi esnafına istihdam seferberliğinden nasıl yararlanılacağını anlatarak bu katkıdan faydalanmaya davet etti

Sanayiciye istihdam
seferberliği anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde ‘Burası 
Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla 
2019 yılında başlatılan İstihdam Se-
ferberliği devam ediyor. Amaç işsiz-
liğin azaltılarak istihdamın artırılma-
sına katkı sağlamak için, daha fazla 
işvereni bilgilendirmek ve teşvikler-
den faydalanmalarını sağlamak. 

Bu kapsamda Konya Demir ve 
Emsali Sanatkarlar Odası Başkanı 
Mehmet Yüksel Kurt ve üye işve-
renlerinin faaliyet gösterdiği Loras 
Mahallesi Yeni Meram Sanayi Sitesi 
Esnafları ile bir araya geldi. 

İŞKUR’un da katkı sağladığı bil-
gilendirme toplantısında, işsizliğin 
azaltılarak istihdamın artırılmasına 
katkı sağlamak için, daha fazla işve-
reni bilgilendirmek ve teşviklerden 
faydalandırmak için İstihdam Sefer-
berliği’ne destek verilmesi gerektiği 
belirtildi. 

‘EN ÜST DÜZEYDE 
KATKI SAĞLAMALIYIZ’

İŞKUR Konya İl Müdürü Em-
rah Keleş “Yaklaşık bir aydır sa-
hadayız. Yeni teşvikleri anlatmak 

için işyerlerini ziyaret ediyoruz. 
Teşviklerle ilgili sosyal güvenlik 
kurumunun işleyişi ve kurumda 
karşılaştığınız zorlukların aşılması 
konusunda elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz. Teşviklerden 
bütün işverenlerimizi faydalan-
maya davet ediyorum” diye ko-
nuştu.  

‘İLGİ BİZİ MEMNUN EDİYOR’
Konya Demir ve Emsali Sa-

natkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt ise İstihdam Seferber-
liği kapsamında yapılan çalışmaları 
tebrik ettiğini belirterek, “Konya 
olarak İstihdam Seferberliği’ne en 
üst düzeyde katkı sağlamalıyız. Bu-
nun içinde oda olarak elimizden 

gelenin en iyisini yapmaya çalışıyo-
ruz. Esnaflarımızın sıkıntılarını da 
bu vesile ile yakından takip etme 
fırsatı bularak onlara yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. Diğer İllere nazaran 
Konyamızda İstihdam seferberliğine 
gösterilen alaka hepimizi memnun 
ediyor”  dedi. 
n HABER MERKEZİ

Otizm, bireyin 
dış dünyadaki uya-
ranları algılamasını, 
aldığı bilgileri dü-
zenleyip kullanıl-
masını etkileyen, 
yaşam boyu süren 
gelişimsel bozuk-
luktur. Otizm, bire-
yin dış dünyadaki 
uyaranları algılama-
sını, aldığı bilgileri düzenle-
yip kullanılmasını etkileyen, 
yaşam boyu süren gelişimsel 
bozukluktur. Kaynağı psikolo-
jik değil, nörolojiktir, diğer bir 
deyişle beynin işlev bozukluk-
larına bağlıdır. Otizmin beynin 
ve merkezi sinir sisteminin 
yapısındaki organik farklılık ya 
da bozukluktan kaynaklandığı 
düşünülmektedir.

Otizm neden olur?
 Otizmin hızla yaygınlaş-

tığına ve dünyada her 68 ço-
cuktan birinin otizm göster-
diğine dikkat çeken Nuh’un 
Gemisi Çocuk Terapi ve Aile 
Danışmanlığı kurucusu Mine 
Nişlioğlu ise otizm ile ilgili 
bilgiler veriyor. Nörolojik ve 
gelişimsel bir bozukluk olan 
otizmin (veya otizm spektrum 
bozukluğu) belirtileri erken 
çocukluk dönemine, 0-3 yaş 
arasına dayanıyor. Bazı sinir 
sistemi sorunlarından kaynak-
landığı düşünülse de neden 
ve nasıl oluştuğu tam olarak 
bilinmiyor.

Otizm insanların sosyal 
hayatını etkiler. Çevremizdeki 
otizmli kişilere yaklaşırken on-
ları anlamaya çalışarak hareket 
etmeliyiz. Otizmli çocukları ra-
hatsız etmeden onların bizimle 
oynamasına, eğlenmesine fır-
satlar oluşturmalıyız.

Otizmli olan kişiler aslında 
farklı alanlarda birçok beceriye 
sahiptir. Sadece onları anla-
maya çalışarak, onların anla-
dığı dilden konuşarak hareket 
edersek, onların da bizden fak-

lı kişiler olmadığını 
görürüz. Mesela 
onlara bu işi yap-
mak senin elinden 
gelir değil de, bu 
işi sen kolaylıkla 
yapabilirsin demek 
gerekiyor. Lafı 
uzatmadan sade, 
kolay ve anlaşı-

lır bir dil kullanmak 
otizmli çocuklarla daha sağlıklı 
iletişim kurmak için çok ge-
reklidir.

Otizmli olan kişilerin zihin-
sel açıdan bizden farklı düşün-
düğünü görebiliyoruz. Onları 
topluma kazandırmak için eli-
mizden gelenin en iyisini yap-
mak durumundayız. Bunun 
için otizmli çocuklarla iletişime 
geçmenin bir yolunu bulmalı, 
onları kendi iç dünyalarına ka-
panmaktan kurtarmalıyız.

Selçuklu Belediyesi de 
otizm konusunda birçok 
farkındalığa imza atıyor. Bu 
kapsamda Konya’da kurulan 
SOBE otizmli çocuklara ve 
ailelerine destek oluyor.  Ala-
nında önemli bir boşluğu dol-
duran SOBE ülke genelinde ve 
yurtdışında örnek alınıyor. Bu 
çalışmaların yanı sıra Otizm 
konusunda toplumsal bir bi-
linç oluşturmak ve otizmin 
erken tanısı konusunda anne 
babaların dikkatini çekmek 
amacıyla birçok faaliyet ger-
çekleştiriyor. Biliniyor ki erken 
teşhis ve tanı otizmli çocuk-
larımızın gelecek yıllarındaki 
beceri ve işlevlerini gerçekleş-
tirmesi açısından büyük önem 
taşıyor. Otizm eksiklik değil 
farklılıktır. Otizmin farkındayız, 
onların yanındayız.

Konyamıza  SOBE’yi ka-
zandıran Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacıyı 
tebrik eder, çalışmalarında ba-
şarılar dilerim

OTİZM EKSİKLİK DEĞİL FARKLILIKTIR 

Konya Barosu eski Başkanı Av. Şaban Uçlusoy’un eşi ve Av. Cumhur 
İbrahim Kırlı’nın kayınvalidesi Münevver Uçlusoy 67 yaşında vefat etti

Uçlusoy ve Kırlı 
ailelerin acı günü 

Konya Barosu eski Başkanı 
Av. Şaban Uçlusoy’un eşi ve Av. 
Cumhur İbrahim Kırlı’nın kayın-
validesi Münevver Uçlusoy 67 
yaşında vefat etti. Merhume Mü-
nevver Uçlusoy’un cenazesi öğlen 
namazına müteakip Parsana Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından sevenlerinin omuzların-
da taşınarak dualarla Musalla Me-
zarlığına defnedildi.

Uçlusoy ve Kırlı ailelerini acı 
günlerinde Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, CHP Konya İl 
Başkanı Av. Barış Bektaş ile Uç-
lusoy ve Kırlı ailelerin yakınları 
ve sevenleri yalnız bırakmadı. 
Merhumenin yakınları cenaze tö-
reninin ardından taziye dileklerini 

kabul etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak merhume Münevver Uçlusoy 
’a yüce Allah’tan rahmet, kederli 

ailesi ve yakınlarına sabır ve baş-
sağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/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 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 

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
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İl Şube Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 76 Adet Yarı Otomatik Çeşitli Markalarda 
Yivsiz Av Tüfeği 2 Adet Otomobil 1 Adet Motosiklet 1 Adet Fiber Tekne 1 Adet Filika Kayık Satışı 
Yapılacaktır.
• Müdürlüğümüzce mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınır Eşyalar 2886 
Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 17/04/2019 Çarşamba günü saat 09:00-17:00 
arası Havzan Mahallesi Meram Eski yol Caddesi No:1, Meram/ KONYA Tarım ve Orman Bakanlığı 
VIII. Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon huzurunda zemin kat 
toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır.  
• Konya Şube Müdürlüğünce ve kolluk kuvvetlerince el konulan, mülkiyeti kamuya geçirilen Yivsiz 
av tüfeklerinin ve araçların ihalesine katılmak isteyenler. 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2-Satın 
almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Konya Merkez Şubesindeki 
TR730001000168573635275001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont getirmek. 3- İhale şartnamesi 
doldurularak ve imzalanarak ihale komisyonuna teslim edilecektir.
•  İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Şube Müdürlüğünden ücretsiz veya konya.
dkmp@tarimorman.gov.tr adresinden alınabilir.
•  İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
• Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• İhaleye katılmak isteyenler satılacak av tüfeklerini 16.04.2019 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri 
arasında toplantı salonunda, araçları idare binası oto parkında görebileceklerdir.
•  Av tüfeği ihalesi üzerinde kalan kişiler “Satın Alma Belgesini” getirmek zorundadırlar.
• Satılmayan av tüfekleri ve araçlar ihale sonu tekrar satılabilecektir.
• Tüfeklerin ihale bedelleri konya.dkmp@tarimorman.gov.tr adresinden ve Müdürlüğümüz İlan 
panosundan öğrenebilirler.
• 81.ci sırada olan filika kayık Beyşehir milli parklar şefliğimizde olup istekliler Şeflik binamızda 
görebilirler.

İLAN
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 971844

ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi kaybettim, 

hükümsüzdür.

Hacı ÖZCAN

Z-465

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

Muhammed Furkan 
GÖÇER

Z-466

Konya’da parkın tuvaletinde zihinsel engelli R.B.Ç.’ye (26), cinsel saldırı 
suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, pazar günü saat 15.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Sille Mahallesi’nde bulunan Sille 
Baraj Parkı’nda meydana geldi. 
İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel en-
gelli R.B.Ç. adlı kadın, parkta ge-
zerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre 
sonra R.B.Ç.’yi park içerisinde bu-
lunan tuvaletlere götürdü. E.Y.’nin 
hareketlerinden şüphelenen par-
kın özel güvenlik görevlileri, tuva-
lete girerek E.Y. ve R.B.Ç.’yi dışarı 
çıkardı. R.B.Ç.’nin yeni tanıştığını 
belirttiği E.Y.’nin kendisini tuvale-
te götürerek tacizde bulunduğunu 
ileri sürmesi üzerine, görevliler 
durumu polise bildirdi. Parka ge-
len polis ekipleri, E.Y.’yi gözaltına 
aldı.

İLİŞKİ TEKLİFİ İDDİASI
E.Y. polise verdiği ifadesinde 

R.B.Ç., parkta oturduğu sırada 
yanına bir kadın ve çocuğun gel-
diğini belirterek, ‘’Ben parkta otu-
rurken yanıma ismini sonradan 
öğrendiğim bir çocuk ve bu kadın 
geldi. Kendileriyle orada tanıştım. 
Bana paralarının olmadığını ve bir 
alışveriş merkezine gitmek iste-
diklerini söylediler. Ben de onları 

söyledikleri alışveriş merkezine 
götürdüm. Orada çocuk oyun oy-
narken biz dışarıya sigara içmeye 
çıktık. Kadın bana bir yere gidip, 
ilişkide bulunmayı teklif etti. Ben 
de onu yakınlardaki bir tuvalete 
götürdüm. Yakınlaştık ama ilişkiye 
girmedik’’ dedi.

Daha sonra Sille Baraj Parkı’na 
gittiklerini ve burada tuvalete gir-
diklerini ifade eden E.Y., ‘’R.B.Ç. 
bize tuvalete gideceğini söyledi. 
Ben de benimle yakınlık kurduğu 
için peşinden giderek kadınlar tu-
valetine girdim. Kabine girip, kapı-
yı kapattım. İlişkide bulunacağımız 

sırada güvenlik görevlileri kapıya 
tıklayarak benim dışarı çıkmamı 
istedi. Bizi güvenlik kulübesine gö-
türüp, polise haber verdiler’’ dedi. 

R.B.Ç.’nin zihinsel engelli ol-
duğunu bilmediğini ileri süren 
E.Y., ‘’Ben onun zihinsel engelli 
olduğunu bilmiyordum. Engelli 
olduğunu bilseydim ilişki teklifini 
kabul etmezdim. İlişki konusunda 
onu zorlamadım. Kendisi isteyin-
ce teklifini kabul ettim” dedi. E.Y., 
yapılan sorgusunun ardından sevk 
edildiği adliyede çıkarıldığı mah-
kemece ‘cinsel saldırı’ suçundan 
tutuklandı.  n DHA

Saldırı şüphelisi  
mahkemece tutuklandı
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Öğretmenler bilim için Konya Bilim Merkezi’nde
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğ-

retim Genel Müdürlüğü ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi arasında im-
zalanan Eğitimde İşbirliği Protoko-
lü çerçevesinde, ülke genelindeki 
fen liseleri matematik dersi zümre 
başkanlarına yönelik düzenlenen 
Konya Bilim Merkezi programının 
açılış toplantısı yapıldı. 

Programın selamlama konuş-
masını Konya Bilim Merkezi Genel 
Müdürü Ali Çetinkaya yaptı. Daha 
önce fizik ve kimya branşlarından 
öğretmenlerle burada toplantı yap-
tıklarını belirten Çetinkaya, şimdi 
de matematik öğretmenleri ile bir 
arada olduklarını belirterek iki gün-
lük programın dolu dolu geçeceği-
ne inandığını belirtti.

Daha sonra kürsüye çıkan Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük de Konya’nın birçok nokta-

dan önde bir şehir olduğunu söyle-
di. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
üniversitelerle ve belediyelerle iş-
birliği içerisinde pek çok eğitim ça-

lışmasını yürüttüklerini ifade eden 
Büyük, Konya Bilim Merkezi’nin 
de Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından TUBİTAK ile işbirliği 

içerisinde yapıldığını ve tüm Tür-
kiye’nin hizmetine sunulduğunu 
söyleyerek programın verimli geç-
mesi temennisinde bulundu. 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeke-
riya Mızırak da yaptığı konuşmada, 
aynı zamanda Konya Bilim Merkezi 

Danışma Kurulu Üyesi olarak da 
görev yaptığını söyledi. Mızırak, 
Bilim Merkezi hakkında bilgi vere-
rek burasının kendi klasmanında 
dünyanın sayılı merkezlerinden biri 
olduğunu ifade etti. Bilgiyi üretme-
nin ve teknolojiye çevirmenin öne-
mini de belirten Mızırak, bu nok-
tada öğrencilere gerekli eğitimin 
verilmesinin önemini vurguladı.

Programa Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük ve Konya Bilim Merkezi Genel 
Müdürü Ali Çetinkaya’nın yanı sıra 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Şube Müdürü Sebahattin Aytaş, 
Konya İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Nizamettin Doğan ve öğretmenler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Meram Alparslan Ortaokulun-
da düzenlenen TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı Proje Sergisinin Açılış 
Töreni, il protokolünün katılımı ile 
gerçekleştirildi. 24 farklı projenin 
sergilendiği stantların açılışını ger-
çekleştiren Konya Valisi Cüneyit 

Orhan Toprak, öğrencilerin çok 
önemli eserler ortaya koyduklarına 
inandığını ifade etti. Stantları tek 
tek gezerek öğrencilerden ve da-
nışman öğretmenlerden üretilen 
projelere dair bilgi alan Vali Top-
rak, öğrenci ve öğretmenleri teb-

rik ederek başarılarının devamını 
diledi.

Programa Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda 
Toprak’ın yanı sıra Meram Kay-
makamı Resul Çelik, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
ları Servet Altuntaş ve Dündar 
Polatcan, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Koca, şube mü-
dürleri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Mavi balonlar, 
otizm için uçuruldu

Otizme dikkat çekmek
için yürüdüler 

Konya’da  ‘2 Nisan Otizm Far-
kındalık Günü’ nedeniyle çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.  2 Nisan 
Dünya Otizm Farkındalık Günü 
kapsamında, Konya Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
tarafından “Otizmin Farkındayız, 
Çözümde Bir Aradayız” ve “Fark 
Et, Kabul Et, Bizimle Yürü” slo-
ganlarıyla Kılınçarslan Şehir Mey-
danında program düzenlendi. Dü-
zenlenen programa Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, Vali Cüneyit Or-
han Toprak’ın eşi Funda Toprak,  

Konya Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Vali 
Yardımcısı Mehmet Aydın ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında Özel 
Gençler Mehter Takımı, mehte-
ran konseri verdi. Vali Cüneyit 
Orhan Toprak ve eşi Funda Top-
rak otizmli çocuklar ve aileleri 
ile yakından ilgilendi. Program 
kapsamında katılımcılar Otizme 
dikkat çekmek için mavi balonları 
gökyüzüne bıraktı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman’da “2 Nisan Dün-
ya Otizm Farkındalık Günü” do-
layısıyla etkinlik gerçekleştirildi.  
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
önünden önünde toplanan va-
tandaşlar ellerinde,  “Farkındalığı 
paylaş”, “Herkes kadar aynı, her-
kes kadar farklıyız” pankartlarıyla 
yürüyüşe başladı. Polis eskortu 
eşliğinde devam eden yürüyüş, 
Kazımkarabekir Spor Salonu’n-
da sona erdi.  Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ali Osman Bebek, bura-
da yaptığı konuşmada, toplumun 
her kesiminde otizmde farkındalık 
oluşturmak adına çalışmalar yü-
rütüldüğünü hatırlattı. Toplumun 
otizm konusunda göstereceği has-

sasiyet, farkındalık ve bilincin çok 
önemli olduğunu belirten Bebek, 
“Bugün bizlerde otizmde farkında-
lık oluşturabilmek adına kurumla-
rımızın da destekleriyle böyle bir 
etkinlik düzenledik. İnşallah bu 
etkinliklerle birlikte otizm ile ilgili 
gerekli farkındalıkları oluşturduğu-
muzu düşünüyorum.” dedi. 

Program, otizmli çocuklar için 
kesilen pasta ve ikramların ardın-
dan sona erdi. Etkinliğe, İl Sağlık 
Müdürü Hasan Arslan, Aile, Çalış-
ma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdü-
rü Servet Türegün, Kent Konseyi 
Başkanı Ali Konukseven, daire 
müdürleri, öğrenciler ve otizmli 
çocuklar ile aileleri katıldı. n AA

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafıdan düzenlenen pa-
nelde eğitim sistemindeki dönüşüme dikkat çekilerek, ezberci eğitimin yerini araştırmacılığın aldığı vurgulandı

Ezberciliğin yerini
araştırmacılık aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Bilim ve Teknoloji Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi (BİTAM) 
tarafından “Bilimsel Düşünce, Bi-
lim Dünyası ve Ulusal/Uluslararası 
Rekabetçi Projeler” konulu panel 
düzenlendi. Programa NEÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
Mississippi State Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Memili, 
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Abdullah Kaya, Selçuk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Ersöz, akademisyenler öğ-
renciler ve diğer davetliler katıldı.

NEÜ AKEF Prof. Dr. Erol Güngör 
Konferans Salonunda düzenlenen 
programda ilk olarak BİTAM Mü-
dürü Prof. Dr. Haluk Bingöl kürsüye 
geldi. Panelistlere katılımlarından 
dolayı teşekkür eden Bingöl, BİTAM 
hakkında bilgiler verdi.

Bingöl’ün konuşmanın ardın-
dan panele geçildi. Panelde ilk sözü 
NEÜ Rektör Yardımcısı ve Panel 
Moderatörü Prof. Dr. Oğuz Doğan 
aldı. Doğan, bilim dünyasındaki hızlı 
değişimlerin üniversitelerin deği-
şime uğramasına yol açtığını ifade 
ederek; “İlk nesil üniversitelerde 
ezberci zihniyet vardı sonra eğitim 
öğretimin yanına araştırmayı ilave 
etmiş bir model geliştirildi. Bu mo-
del Avrupa’da yaygın olarak devam 
ediyor ve Amerika’da da bu mode-
le ek olarak toplumun ihtiyaçları-
na karşılık verme durumu da var. 
Üçüncü nesil üniversite modelinde 
ise bütün bunlara ek olarak üre-
tim yapan üniversiteleri görüyoruz. 
Türkiye’de de YÖK, üniversitelerde 
farklı modeller üzerinde çalışıyor. 
Tüm bu çalışmalar sürerken biz de 
değerli hocalarımızı davet ederek bu 
konuyu tartışmak için bir araya gel-
dik” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kaya ise 
bilimsel çalışmalarda ortak çalışma 
kültürünün önemine değindi. Kaya, 
“Birlikte çalışıyorsanız aradaki sınır-
ları kaldırmanız gerekiyor. Yani yedi 
gün yirmi dört saat iletişim halinde 
olmanız gerekebiliyor. Bunu sağ-
lamalısınız. Birlikte çalıştığınız in-
sanlarla siyasi ve dünya görüşünüz 
hakkında konuşmamanız sadece 
bilim ve ortak paydalarınız hakkın-
da konuşmanız gerekiyor. Böylelik-
le çok önemli bir iletişim yakalamış 
olursunuz” dedi. 

Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz de, 
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler sevi-
yesine gelebilmek için Vizyon 2023 
programı hazırladığını ve bu prog-
ram dâhilinde de ikili işbirliklerinin, 

ulusal, uluslararası işbirliği ağının 
önemli bir yer tuttuğunu söyledi. 
Ersöz, öğrencilere de TÜBİTAK’ın 
çeşitli burs ve desteklerinden fayda-
lanmalarını tavsiye etti. 

İnsanların kendini sürekli geliş-
tirmelerinin çok önemli olduğunun 
altını çizen Mississippi State Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erdoğan Memili, “Araştırmacılar, 
kendileri problem üretip o problem-
leri çözmeye çalışıyorlar ama öyle bir 
sorun gerçek hayatta yok. Bir prob-
lemi belirlerken iyi gözlem yaparak, 
insanlarla konuşmak gerekiyor. Bir 
konu hakkında çalışma yapmadan 
önce o konu üzerinde çalışmanın 
gerekli olup olmadığı üzerinde iyice 
düşünmek gerek. Özellikle yaptığı-
mız çalışmanın insanların ihtiyaç-

larına yanıt vermesi çok önemli bir 
husus” şeklinde konuştu.

Memili, bilimsel araştırmalar-
da fikirlerin gelişmiş yöntemlerle 
araştırılmasının zorunlu olduğunu 
belirterek, “Çok fazla data var ama 
bu dataların nasıl analiz edileceği 
hakkında sıkıntılar var. Çoğu ça-
lışmanın sonucunun kontrolü yok, 
kontrol edilmiyor. Kontrol edenin 
de kontrol edilmesi gerekiyor hatta. 
Bilim insanları deneyler yapıyor, so-
nuçlar elde ediyor ama önemli olan 
bu sonuçların halkla paylaşarak bir 
sonuca ulaşmak. Yani kaliteli araş-
tırma projesinin yeni bilgi üreterek 
düşünceyi değiştirip davranışları 
değiştirmesi ve yaşam kalitesini 
yükseltmesi gerekiyor” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Öğrencilerin Proje Sergisi törenle açıldı
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AK Parti’den Ereğli ve Beyşehir seçim sonuçlarına itiraz
31 Mart yerel seçimlerinde 

oy sayım işleminin tamamlanma-
sının ardından AK Parti Türkiye 
genelinde bazı il ve ilçelerde oldu-
ğu gibi Konya’da da iki ilçe seçim 
sonuçlarına itiraz etti.  Beyşehir’de 
MHP’den aday adayı olan ve aday 
gösterilmedikten sonra bağımsız 
aday olan Adil Bayındır, Beyşe-
hir’de kullanılan ve geçerli olan 44 
bin 133 oyun 20 bin 956’sını alarak 
yüzde 47,48’le en yüksek oyu almış 
ve kesin olmayan sonuçlara göre 
belediye başkanı seçilmişti. Cum-
hur İttifakı AK Parti Adayı Üzeyir 
Yaşar da oyların 20 bin 633’ünü 
alarak yüzde 46,75 oy oranıyla en 
yüksek oyu alan ikinci aday olarak 
belirlenmişti. Oy farkı oran olarak 
yüzde 0,73, sayı olarak ise 323 ola-
rak gerçekleşti. 

AK Parti’nin Konya’da sonuç-
lara itiraz ettiği bir diğer ilçe ise 
Ereğli oldu. Ereğli’de de daha önce 
belediye başkanlığı yapmış olan 
Hüseyin Oprukçu MHP’den aday 
adayı olmuş ancak ittifak kapsa-
mında AK Parti’den Adem Erdal, 
Ereğli’den belediye başkan adayı 
olarak belirlenmişti. Ereğli’nin se-
çim sonuçlarına bakıldığında ba-
ğımsız aday Hüseyin Oprukçu’nun 
geçerli sayılan 84 bin 854 oydan 
30 bin 592’sini alarak yüzde 36,05 

oranla resmi olmayan sonuçlarla 
belediye başkanı olarak seçildiği 
görülüyor. Sonuçlarda ikinci sırada 
yer alan Cumhur İttifakı AK Parti 
Adayı Adem Erdal, oyların 26 bin 
823’ünü almış ve yüzde 31,61 
oranda kalmıştı. Ereğli’de oy farkı 
oran olarak 4,44; oy sayısı olarak 
ise 3 bin 769 olarak gerçekleşti. 

‘MADDİ HATALARLA İLGİLİ 
İTİRAZIMIZ VAR’

Beyşehir ve Ereğli’deki seçim 
sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgi-
li Yenigün’e değerlendirmelerde 
bulunan AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan Angı, “AK Parti olarak Bey-
şehir ve Ereğli seçim sonuçlarına 
ilçe seçim kurullarına arkadaşla-
rımız itirazlarını gerçekleştirdiler. 
Bu iki ilçede itirazlarımızın nedeni, 
oy sayımları ve maddi hataların 
yapılmış olabileceği kuşkusudur. 
İtirazlarla ilgili sürenin son günüy-
dü. Yapılan incelemeler neticesin-
de tespit edilen hatalar nedeniyle 
Beyşehir ve Ereğli Seçim Kuru-
lu’na itirazlarımızı gerçekleştirdik. 
Bu iki ilçemiz için itirazlarımı ilçe 
seçim kurulları iki gün içerisinde 
değerlendirmelerini yapacaklar 

ve cevap verecekler. Yapılan baş-
vurularda farklı bir sonuç çıkarsa 
İl Seçim Kurulu’na başvurular 
yapılacak. İl Seçim Kurulunun ar-
dından YSK’ya başvuru gerçekle-
şecek. Mevzuata uygun çerçevede 
takipler arkadaşlarımız tarafından 
yapılıyor. İtirazların nedeni geçer-
siz sayılan oylarla ilgili endişeleri-
mizin olması. Birleşme tutanağın-
daki hatalardan kuşkulanıyoruz. 
Her iki konuda da arkadaşlarımız 
itirazlarını yaptılar” ifadelerini kul-
landı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti ve MHP’nin Konya Büyükşehir Belediyesi ve 31 ilçede Cumhur İttifakı olarak seçimlere girmesi, tabanda karşılık buldu. 
2014 yerel seçim sonuçlarına göre Büyükşehir Belediyesi’nde ve ilçelerde oylar arttı. Halkapınar alındı, Ereğli ve Beyşehir şaşırttı

İttifak tabanda tuttu!

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinin geride kalması ve resmi 
olmayan sonuçların açıklanmasının 
ardından, seçimlerle ilgili değerlen-
dirmeler de netlik kazanmaya baş-
ladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya’da Büyükşehir 
Belediyesi ve 31 ilçede “Cumhur İt-
tifakı” olarak seçimlere birlikte girdi. 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 
İyi Parti de Büyükşehir Belediyesi’n-
de “Millet İttifakı” olarak seçim yarı-
şına girdi. Kesin olmayan sonuçlara 
göre Konya Büyükşehir Belediye-
si’nde Cumhur İttifakı’nın AK Par-
tili adayı Uğur İbrahim Altay yüzde 
70.52, Millet İttifakı’nın İyi Partili 
Adayı Oğuz Şimşek yüzde 20.19 oy 
aldı. Saadet Partisi Adayı Hasan Hü-
seyin Uyar ise yüzde 4.11 oy alarak 
en fazla oy alan 3. isim oldu. 

2014 YEREL SEÇİMLERİNE 
GÖRE OY ARTTI

MHP ile yapılan “Cumhur İttifa-
kı” altında seçimlere giden AK Parti, 
tek başına girdiği 2014 yerel seçim-
lerinde Büyükşehir Belediyesi’nde 
yüzde 64.3 oy almıştı. 31 Mart Ma-
halli İdareler Seçimleri’nden alınan 
yüzde 70.52’lik oy göz önüne alındı-

ğında, Cumhur İttifakı’nın AK Partili 
adayı Uğur İbrahim Altay’ın yüzde 
6.22 oy artırdığı görülüyor. Bu da 
MHP ile yapılan ittifakın yansıması 
olarak dikkat çekiyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen Uğur İb-
rahim Altay’ın yapılan ittifak sonu-
cu MHP tabanından da oy alması, 
Cumhur İttifakı’nın Konya’da ta-
banda tuttuğunu gösteriyor. 
İTTİFAK İLÇELERDE DE ETKİLİ OLDU

2014 yılında gerçekleştirilen 
ve partilerin tek başına girdiği Ma-
halli İdareler Seçimleri’nde MHP 
Emirgazi, Doğanhisar, Akören il-
çelerinde belediye başkanlıklarını 
kazanmıştı. Halkapınar İlçesi’ni Sa-
adet Partisi, Tuzlukçu İlçesi’ni ise 
CHP kazanmıştı. Ahırlı, Akşehir, 
Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihan-
beyli, Çeltik, Çumra, Derbent, De-
rebucak, Ereğli, Güneysınır, Hadim, 
Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, 
Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, 
Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Ya-
lıhüyük, Yunak’tan oluşan 26 ilçeyi 
de AK Parti kazanmıştı. AK Parti ve 
MHP’nin yerel seçimlere Cumhur 
İttifakı olarak girmesi, ilçelerde de 
bazı değişikliklere yol açtı. Seçimler-

de MHP’li adayların çıktığı Akören, 
Doğanhisar, Emirgazi, Halkapınar, 
Tuzlukçu ilçelerinden 4’ünü Cum-
hur İttifakı kazandı. Bu ilçelerden 
Doğanhisar, Emirgazi ve Akören 
2014 yerel seçimlerinde de MHP 
tarafından kazanılmıştı. Bu ilçeler 
Cumhur İttifakı’yla yeniden kaza-
nılmış oldu. Ancak MHP’nin ve AK 
Parti’nin 2014 yerel seçimlerinde 
alamadığı Halkapınar, ittifak başa-
rısıyla MHP’li aday tarafından ka-
zanılmış oldu. 2014 seçimlerinde 
CHP’nin aldığı Tuzlukçu’da ise ge-
lenek bozulmayarak, Tuzlukçu’da 
ipi yeniden CHP’li belediye başkan 
adayı göğüsledi. 

MERKEZ İLÇELERDE 
ORANLAR ÇOK DEĞİŞMEDİ

Konya’nın merkez ilçeleri olan 
Selçuklu, Meram ve Karatay’da 
alınan oy oranlarına bakıldığında, 
Belediye Başkan adaylarının aldığı 
oy oranlarında 2014 yılı oranlarına 
göre çok fazla değişiklik olmadığı 
görülüyor. 2014 yılında AK Par-
ti’nin adayı Selçuklu’da yüzde 67.2 
oy almıştı. Cumhur İttifakı olarak 
girilen 31 Mart Seçimleri’nde ise bu 
Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı 

yüzde 67.44  oy aldı. Buna göre Sel-
çuklu’da küçük bir miktar oy artışı 
sağlanmış oldu. AK Parti 2014 yerel 
seçimlerinde Meram’da yüzde 70.7 
oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerin-
de ise Cumhur İttifakı’nın AK Par-
tili adayı 71.42 oy alarak Meram’da 
yine oy artışı sağladı. Karatay’da da 
yine 2014 yerel seçimlerine göre 
küçük bir oy artışı oldu. AK Parti 
Karatay’da 2014 yerel seçimlerinde 
yüzde 76,6 oy alırken, Cumhur İtti-
fakı’nın AK Partili adayının 31 Mart 
yerel seçimlerindeki oy oranı yüzde 
76.87 oldu. 

BEYŞEHİR VE EREĞLİ’DE 
HATA MI YAPILDI?

31 Mart Mahalli İdareler Se-

çimleri’nin Konya için belki de en 
şaşırtıcı sonucu Beyşehir ve Ereğ-
li’den geldi. Her iki ilçede de Ba-
ğımsız adayların kazanması, AK 
Parti ve MHP açısından şaşırtıcı 
bir sonuç oldu. Konya’nın önem-
li ilçelerinden olan bu ilçelerdeki 
sonuçlar, Cumhur İttifakı’nın AK 
Partili adaylarının ilçede karşılık 
bulmadığı yorumlarını beraberinde 
getirdi. Ereğli’de yerelde ittifak ya-
pılacağının kararı verilmeden önce 
MHP’den Aday olacağı bildirilen 
Hüseyin Oprukçu’nun, yapılan itti-
fak sonucu Ereğli’de MHP’nin aday 
çıkarmaması üzerine bağımsız ola-
rak aday olmuştu. İttifak yapılması-
nın ardından MHP’nin güçlü oldu-

ğu Ereğli’nin MHP’ye verilmemesi, 
tabanda bazı tartışmaları ortaya çı-
karmıştı. Seçimleri Oprukçu’nun 
kazanması, bu tartışmaların bir so-
nucu olarak karşımıza çıktığı çeklin-
de yorumlandı. Ayrıca AK Parti’nin 
Ereğli adayının da Ereğli’de karşılık 
bulmadığı gelen bilgiler arasında. 
Beyşehir’de de yine benzer durum-
ların yaşanması, Beyşehir’i de ba-
ğımsız adayın almasına neden oldu. 
Seçimlerden sonra ortaya çıkan so-
nuçla her iki ilçede de Cumhur İtti-
fakı’nın yanlış tercihler yaptığı ifade 
ediliyor. Ayrıca yerelde aday olan 
isimlerin de büyük bir etki göster-
diği görülüyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

AK Parti ve MHP’nin 
Cumhur İttifakı olarak girdiği 
seçimlerde, Büyükşehir ve 
ilçelerde yaşanan oy artışı, 
Cumhur İttifakı’nın Konya’da 
tabanda karşılık bulduğunu 
gösteriyor.
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AK Parti’den MHP’ye teşekkür ziyareti

Konya’da 31 Mart Mahalli İda-
reler Seçimleri’ne “Cumhur İttifa-
kı” çatısı altında giren AK Parti ve 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
seçimlerin ardından ilk kez birara-
ya geldi. AK Parti İl Başkanı Hasan 

Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca MHP İl Başkanlığına 

nezaket ziyaretinde bulundu. Ziya-
rette MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
MHP MYK Üyesi Hüseyin Kork-
maz, MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan, MHP Karatay İlçe 

Başkanı Remzi Karaarslan, MHP 
İl Kadın Kolları Başkanı Nurhayat 
Yapıcı ve teşkilat mensupları hazır 
bulundu. MHP heyeti AK Parti’ye 
ziyaretten dolayı teşekkür ederken, 
Cumhur İttifakı’nın Konya başarısı 

için de tebrik etti. AK Parti heyeti 
de Cumhur İttifakı’nın Konya’daki 
başarısına destek veren MHP’ye ve 
teşkilatlara teşekkür etti. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ise, “Cumhur İttifakı içinde 

yer alan MHP Konya İl Başkanlı-
ğı’nı ziyaret ettik. Seçim sürecinde 
desteklerinden dolayı Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin tüm kademeleri-
ne teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. n EMİNE ÖZDEMİR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Yerel Seçimi sonrasında elde edilen başarı ve 
verilen destek dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu

‘Selçuklu’yu geleceğe
birlikte taşıyacağız’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı,31 Mart Seçim 
galibiyetin ardından esnaf ve vatan-
daş buluşmalarını sürdürdü. Başkan 
Pekyatırmacı, Rauf Denktaş Cadde-
si ve Yapıcı İş Merkezlerine yaptığı 
ziyaretlerde vatandaşlara verdikleri 
destekten ötürü teşekkür etti. Baş-
kan Pekyatırmacı, Selçuklu’nun ge-
leceğinde istişare ve ortak aklın ön 
planda tutulacağını ifade etti. 

‘ORTAK AKILLA SELÇUKLU’YA 
HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

31 Mart Seçimleri’nde Cumhur 
İttifakı olarak büyük bir zafer kazan-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı,”Selçuklu’da 
milletimizin güçlü desteği ile bu se-
çimden de alnımızın akı ile çıktık. Bu 
galibiyetin mimarı, bizlere inanan, 
çalışmalarımıza ve hayata geçirdi-
ğimiz projelere her zaman destek 
veren siz değerli hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz. İnşallah bu so-
nuçlarla kazanan Konya olmuştur, 
kazanan hizmet siyaseti olmuştur” 
dedi. 

Yeni dönemde hizmet tempo-
sunun daha da artacağını söyleyen 
Başkan Pekyatırmacı, “Artık vakit 
Konya ve Selçuklumuz için daha 
çok hizmet üretme vaktidir.Bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da hemşehrilerimizle ele ele gönül 
gönüle vererek, ortak akılla Selçuk-
lu’ ya hizmet edeceğiz. İlçemizin 
yaşam kalitesini arttırmak amacıyla 

sürdüreceğimiz çalışmalar da her 
yaştan hemşehrilerimiz için projeler 
yer alacak. Desteklerini her zaman 
yanında hissettiğimiz hemşehrileri-
mizle her fırsatta bir araya gelerek 

onların istek ve önerilerini almaya 
devam edeceğiz. Selçuklu’yu hem-
şehrilerimizle birlikte yöneterek ge-
leceğe taşıyacağız” dedi. 

Başkan Pekyatırmacı’nın ziya-

retinden duydukları memnuniyeti 
ifade eden vatandaşlar da Pekyatır-
macı’yı tebrik ederek yeni dönemin 
hayırlı olması temennisinde bulun-
dular. n HABER MERKEZİ

MHP’nin kazandığı Karaman’da AK Parti’den itiraz
Karaman’da, yerel seçimin 

kesin olmayan sonuçlarına göre, 
MHP’nin adayı Savaş Kalaycı, 
yüzde 39,57 oy oranıyla kazan-
dı. AK Parti Karaman Merkez İlçe 
Başkanlığı’nca 341 sandığın tama-
mı için itirazda bulunuldu.  AK Par-
ti ve MHP, 108 bin 505 seçmenin 
bulunduğu Karaman’da, kendi 
adaylarıyla seçime katıldı. Seç-
menlerin 2002 yılından itibaren 
tercihini AK Parti’den yana kul-
landığı kentte, 2014’teki yerel se-
çimde AK Parti, yüzde 51,99, MHP 
de yüzde 27,12 oranında oy aldı. 
Pazar günü gerçekleştirilen, 93 bin 

339 seçmenin oy kullandığı Mahal-
li İdareler Genel Seçimleri’nde; 90 
bin 701 oy geçerli, 2 bin 638 oy da 
geçersiz sayıldı. MHP’nin adayı Sa-
vaş Kalaycı, 35 bin 893 oy alarak, 
yüzde 39,57, AK Parti’li aday Mah-
mut Sami Şahin ise yüzde 38,41 
oranla 34 bin 842 oy aldı. MHP’li 
Kalaycı, 1051 oy farkla resmi ol-
mayan sonuçlara göre, belediye 
başkanlığına seçildi. AK Parti Ka-
raman Merkez İlçe Başkanlığı’n-
ca bugün kentte oy kullanılan 341 
sandığın tamamı için itirazda bulu-
nulduğu öğrenildi. 
n DHA

Türkiye 31 Mart 
Mahalli İdareler Ge-
nel Seçimlerini Pa-
zar günü yapılan se-
çimlerle tamamladı. 
Tüm Türkiye’de ol-
duğu gibi Konya’da 
tamamlandı.

Siyasi Partiler ve 
adaylar yoğun seçim 
döneminde mesai 
harcadı. Konya’da 
seçime katılan siyasi partiler ve 
adaylar centilmen bir seçim sü-
reci geçirdiler. Öncelikle seçim 
sürecinde dostane ve centilmen-
ce seçim çalışması yürüten tüm 
siyasi parti adaylarına teşekkür 
ediyorum. 

31 Mart Yerel Seçimlerinde 
Konya’da sandıklar AK Parti oy-
larıyla patladı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, büyükşehirler arasında en 
yüksek oy oranına ulaşan beledi-
ye başkanı oldu. Altay’ın oy oranı 
yüzde 71’e ulaştı. 

Konya merkez ilçelerde de 
Cumhur İttifakı AK Parti aday-
ları çok yüksek oy oranlarıyla 
seçildi. Karatay’da Hasan Kılca 
yüzde 76,87, Meram’da Mustafa 
Kavuş yüzde 71.42, Selçuklu’da 
ise Ahmet Pekyatırmacı da 67.44 
oranında oy aldı. Konya Merkez 
ve ilçelerde seçmenler Cumhur 
İttifakına büyük destek verdi. 
Konyalılar Cumhur İttifakına sa-
hip çıktı.

Yeni dönemde Konyalılar 
başta Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve Meram Belediye Başkan Ada-
yı Mustafa Kavuş’dan  mevcut 
hizmetlerin devamını, Konya’ya 
işgücünü artılacak, ekonomi-
sine değer katacak projeler ve 
yatırımların yapılmasını istiyor. 
İnanıyorum ki göreve gelen baş-
kanlarımız Başkan Uğur İbrahim 
Altay önderliğinde güzel projeler 
yapılacağına, yeni dönemde va-
tandaşların talep ve isteklerini 

dinleyeceklerini ina-
nıyorum. Özellikle 
şunu belirtmeden 
geçmek istemiyorum 
seçim günü belediye 
başkanı olarak Kon-
ya Merkez’e belediye 
başkanı seçilen be-
lediye başkanlarımız 
vatandaşların fotoğ-
raf çekilme istediğini 
kırmayarak her va-

tandaşla fotoğraf çekilerek gö-
nülleri kazandılar. 

31 Mart Akşamı görevimiz 
gereği uzun mesai dönemi ge-
çirdik. AK Parti Seçim Koordi-
nasyon Merkezinde seçim so-
nuçların belli olmasından yana 
AK Parti’ye gönül vermiş vatan-
daşların yanında, MHP’ye gönül 
vermiş vatandaşlar SKM önünde 
dikkatli bir şekilde seçim sonuç-
larını takip etti. Cumhur İttifakı 
tarafları sonuçların belli olması-
nın ardından Konyalıların önüne 
çıkarak Cumhur İttifakına des-
tek veren Konyalılara teşekkür 
ederek, dosta düşmana güçlü 
bir mesaj verdi.  Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
Cumhur İttifakı ile ilgili sık sık şu 
cümleleri dile getiriyordu, “Cum-
hur İttifakı pazara kadar değil, 
mezara kadar” sözünün haklılığı-
nı gösterdi.  

Yeni dönemde Konya merkez 
ve ilçelerini yönetecek başkanlar-
dan bir ricam var; Yeni dönemde 
Konya’ya başkanlarımız hizmet 
ederken oda başkanları, meslek 
odaları, gazeteciler ve halktan 
gelen talep ve istekleri dinleme-
lerini,  Konya için  her meslekten 
proje ekibinin oluşturulması ve 
bu kapsamda Konya için projeler 
üretilmesinin Konya için önemli 
olacağına inanıyorum.

Ülkemizdeki refah ve huzur 
ortamının istikrarlı bir şekilde 
devam etmesi ve halka dokunan 
hizmetler sunması açısından 
önemli olan yerel seçim sonuçla-
rının milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.

Selam ve dua ile

GÖNÜLLER KAZANDI

AK Parti’nin adayı Enver Din-
çer’in resmi olmayan yerel seçim 
sonuçlarına göre, belediye başkan-
lığını kazandığı Aksaray’da, MHP 
Merkez İlçe Başkanlığı’nca se-
çim kuruluna itirazda bulunul-
du. AK Parti ile MHP’nin kendi 
adaylarıyla seçime girdiği ve 140 
bin 896 seçmenin bulunduğu Ak-
saray’da, 115 bin 437 seçmen, 
433 sandıkta oy kullandı. 111 bin 

812 oy geçerli, 3 bin 625 oy ise 
geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, 
AK Parti’nin adayı Enver Dinçer, 
yüzde 40,47 oranla 45 bin 253 
oy, MHP’nin adayı Sefer Alkan 
da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 
oy aldı. Enver Dinçer, 1628 oy fark-
la seçimi kazandı. MHP Merkez İlçe 
Başkanlığı’nca 4 sandık ile geçersiz 
oylar için seçim kuruluna itirazda 
bulunuldu.  n DHA

MHP Aksaray’da 
sonuçlara itiraz etti

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA
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Bu il ve ilçelerde sonuçlar bıçak sırtı!
Yerel seçimlerin kesin olmayan 

sonuçlarına göre, 8 ilde ilk iki sıra-
daki aday arasındaki fark bin oyun, 
90 ilçede ise 100 oyun altında bulu-
nuyor. 31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’nin kesin olmayan sonuçla-
rına göre, bazı il ve ilçelerde ilk iki 
sıradaki adaylar arasında küçük oy 
farkı bulunuyor.

8 İLDE KIYASIYA YARIŞ 
Türkiye genelinde 8 ilde bele-

diye başkanlığı için kıyasıya yarış 
yaşandı. Ardahan’da ilk sıradaki 
CHP’li Faruk Demir 5 bin 331, ikin-
ci sıradaki AK Parti’li Yunus Baydar 
ise 4 bin 416 oy aldı. Aradaki fark 
915 oy oldu. Bartın’da MHP’li Ce-
mal Akın 14 bin 24 oyla birinci, AK 
Parti’li Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 
bin 855 oyla ikinci sırada yer alıyor. 
İki aday arasında 169 oyluk fark 
bulunuyor. Giresun’da AK Parti’li 
Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306 oy 
alırken, ikinci sıradaki CHP’li Kerim 
Aksu ise 30 bin 26 oya ulaştı. İki 
aday arasında 280 oy fark var. Ka-

rabük’te 25 bin 429 oy alan MHP’li 
Rafet Vergili, 555 oyla AK Parti’li 
Burhanettin Uysal’ın önünde bu-
lunuyor. Kırklareli’nde bağımsız 
aday Mehmet Sayim Kesimoğlu 17 
bin 176 oy, MHP’li Derya Bulut 16 
bin 928 oy aldı. İki rakip arasındaki 
fark 248 oy oldu. Muş’ta AK Parti’li 
Feyat Asya 538 oy farkla ilk sırada 
bulunuyor. İkinci sıradaki HDP’nin 
adayı Sırrı Sakık resmi olmayan 
sonuçlara göre, 15 bin 381 oy aldı. 
Yalova’da CHP’li Vefa Salman 28 
bin 796 oyla ilk sırada bulunurken, 
613 oy gerideki AK Parti’li Yusuf 
Ziya Öztabak ikinci sırada yer aldı. 
Tunceli’de ise ilk sıradaki TKP’li Fa-
tih Mehmet Maçoğlu ile ikinci sıra-
daki HDP’li Nurşat Yeşil arasındaki 
oy farkı 818 oldu.
90 İLÇEDE FARK 100 OYUN ALTINDA

Bazı ilçelerde de kesin olmayan 
sonuçlara göre, ilk iki sıradaki aday-
lar arasında çok küçük oy farkı bu-
lunuyor. Farklı illerden 90 ilçede ilk 
sıradaki belediye başkan adayı ile 

ikinci sıradaki adayı arasında 100 
oydan az fark oluştu. İlk iki sıradaki 
adaylar arasındaki oy farkı, Adıya-
man Sincik’te 10, Artvin Yusufe-
li’de 3, Denizli Baklan’da 7, Eskişe-
hir Çifteler’de 8, Muş Malazgirt’te 
3, Sivas İmranlı’da 8 ve Yozgat 
Aydıncık’ta ise 6 olarak görünüyor.

Oy farkının 100’ün altında ol-
duğu ilçeler şöyle: “Adana’nın Tu-
fanbeyli, Adıyaman’ın Gerger ve 
Sincik, Afyonkarahisar’ın İscehisar 
ve Sinanpaşa, Aksaray’ın Ağaçö-
ren ve Güzelyurt, Amasya’nın Ha-
mamözü, Antalya’nın Döşemealtı, 
Finike ve İbradı, Ardahan’ın Göle 
ve Hanak, Artvin’in Ardanuç, Ar-
havi ve Yusufeli, Bartın’ın Kuru-
caşile, Batman’ın Beşiri ve Gercüş, 
Bingöl’ün Adaklı, Yayladere ve 
Yedisu, Bitlis’in Adilcevaz, Hizan 
ve Mutki, Bolu’nun Göynük ve 
Kıbrıscık, Çankırı’nın Bayramören, 
Kızılırmak, Çorum’un Boğazkale, 
Laçin, Denizli’nin Babadağ, Baklan, 
Bekilli, Güney ve Honaz, Düzce’nin 

Yığılca, Edirne’nin İpsala, Keşan, 
Elazığ’ın Ağın, Arıcak, Baskil ve 
Sivrice, Erzincan’ın Otlukbeli, Refa-
hiye, Üzümlü, Eskişehir’in Çifteler, 
Gümüşhane’nin Kelkit, Isparta’nın 
Gelendost, Karabük’ün Ovacık, 
Karaman’ın Sarıveliler, Kars’ın Ar-
paçay, Kastamonu’nun Doğanyurt, 
Hanönü, Seydiler, Kırıkkale’nin Çe-
lebi, Karakeçili ve Keskin, Kırklare-
li’nin Demirköy, Kofçaz, Pehlivan-
köy, Kırşehir’in Boztepe, Mucur, 
Kilis’in Elbeyli, Musabeyli, Polateli, 
Kütahya’nın Aslanapa, Dumlupı-
nar, Manisa’nın Köprübaşı, Yunu-
semre, Mersin’in Bozyazı, Muş’un 
Malazgirt, Niğde’nin Altunhisar, 
Osmaniye’nin Bahçe, Hasanbeyli, 
Rize’nin İkizdere, Siirt’in Baykan, 
Sinop’un Dikmen, Durağan, Er-
felek, Saraydüzü, Sivas’ın Divriği, 
İmranlı ve Ulaş, Tokat’ın Artova, 
Reşadiye, Tunceli’nin Mazgirt, Ya-
lova’nın Çınarcık, Yozgat’ın Aydın-
cık ve Şefaatli ilçeleri.”
n AA

İtiraz edilmeyen yerlerde
mazbatalar verilecek

Özdağ istifa etti, 
Aydın açıklama yaptı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
Başkanı Sadi Güven, YSK binası 
önünde gazetecilere yaptığı açık-
lamada, seçimin sona erdiğini ve 
geçici sonuçların siyasi partilerle 
paylaşıldığını belirtti. İtiraz süreci-
nin devam ettiğini aktaran Güven, 
ilçe ve il seçim kurullarının itiraz 
olması durumunda kararlarını ve-
receğini vurguladı.

Dün saat 15.00’e kadar ilçe 
seçim kurullarına itiraz geldiğini 

belirten Güven, “İlçe seçim kurul-
larının 2 günlük bir karar verme 
süresi var. İl seçim kurullarında bir 
günlük itiraz süresi var. Onlar da 
2 günlük bir süre içerisinde itiraz-
lara karar verecekler. Sonra 3 gün 
içerisinde de isterlerse bize gele-
cekler. Süreç bu şekilde işleyecek.” 
diye konuştu. Güven, mazbatalarla 
ilgili soru üzerine, “İtiraz olmayan 
yerlerde mazbatalar verilecek.” 
karşılığını verdi. n AA

İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ümit Özdağ, Divan Kurulu 
üyeliğinden istifa etti. Koray Aydın 
ise istifa ettiği yönündeki iddiaları-
nın ardından bir açıklama yaparak 
görevinin başında olduğunu du-
yurdu.

31 Mart yerel seçimlerinin ar-
dından İYİ Parti’de kritik bir istifa 
yaşandı. Partinin genel başkan 
yardımcısı Ümit Özdağ’ın Divan 
Kurulu üyeliğinden istifa ettiği 
öğrenildi. Özdağ’ın genel başkan 
yardımcıları Koray Aydın ve Mu-
savvat Dervişoğlu’nun parti içi po-
litikalarına ve bu politikalar sonucu 
ortaya çıkan olumsuz seçim sonuç-
larına tepki olarak bu kararı aldığı 
ileri sürüldü. 

KORAY AYDIN: GÖREVİMİN 
BAŞINDAYIM

Ümit Özdağ’ın ardından Koray 
Aydın’ın da istifa kararı alarak ge-
nel başkan yardımcılığı ve başkan-
lık divanındaki görevini bıraktığı 
iddia edildi. Ancak Aydın Twitter 
hesabından bir açıklama yaparak 
görevinin başında olduğunu du-
yurdu. Koray Aydın açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi; “İYİ Parti 
Genel Başkan Yardımcılığı göre-
vimden istifa ettiğim yönündeki 
haber ve yorumlar kesinlikle doğru 
değildir. Görevimin başındayım. 
Kamuoyuna, İyi Parti ailesine ve 
aziz milletimize önemle duyuru-
lur.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim sonucuna yönelik tespit ettikleri usulsüz-
lükler de dahil olmak üzere tüm itirazlarını 39 ilçe seçim kuruluna teslim ettiklerini söyledi

‘İtiraz dilekçelerimizi
ilgililere teslim ettik’

İtirazların esaslarına değinen 
Şenocak, “Maddi hataların düzeltil-
mesi. Üzülerek belirtmeliyim ki oy 
verme işleminin başlamasından iti-
baren mevzuata aykırı adil seçim or-
tamını ifsat eden hileler ve usulsüz-
lükler tespit etmiş olduk. Oyların ilk 
olarak kayda geçirildiği, ıslak imzalı 
ve mühürlü sandık sayım döküm 
cetvelleri ile sandık sonuç tutanakla-
rı ve YSK’ya bildirilen oylar arasında 
fahiş farklar tarafımızca tespit edil-
miş ve itirazımıza konu edilmiştir.” 
diye konuştu.

Şenocak, bir önceki toplantıda, 
cetveller ile diğerlerinin tutmaması 
noktasında yaptığı bilgilendirmeyi 
de göz önünde bulundurarak, bu-
gün farklı bir dosya ile alakalı bilgi-
lendirme yapmak istediğini belirtti. 
Basın mensuplarına gösterdiği cet-
velde AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldı-
rım’ın 3299 numaralı sandıkta 153 
oy aldığını aktaran Şenocak, söz-
lerine şöyle devam etti: “Bu cetve-
lin sandık sonuç tutanağına geçişi, 
daha önceden de yapmış olduğum 
toplantıda biraz farklılık gösteri-
yordu. Burada daha ilginç bir şeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 2106 
numaralı dosyada, Binali Yıldırım 
Bey’in sandık sonuç tutanağına 127 

olarak işlenmiş. Aynı şekilde cetvele 
de 127 olarak işlenmiş. Ama burada 
bir farklılık var. 

Burada ilçe seçim kurulunda bu 
verileri giren memurlar ya da görev-
liler, bu verileri sadece sıfır olarak 
kayda girmişler. Yani şu anda bizim 
bu şekilde bir kısım tespit ettiğimiz 
yaklaşık 2675 oydan bahsediyorum. 
Şu anda bunlar YSK’da sıfır olarak 
görünüyor. Şunu da ifade etmek 
istiyorum, burada bu işi hangi me-
murlar, neye dayanarak yapıyorsa 
bunlar üzerinde de gerekli hukuki 
noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa 
bu süreç içerisinde yakın olarak ta-
kip edeceğiz ve uygulayacağız.”

Şenocak, bu süreç içinde oy 
kullanan seçmenin hakkını, huku-
kunu koruyacak ve sürecin en adil 
bir şekilde yönetilmesini sağlamak 
gerektiğini söyledi. Her bir vatanda-
şın oyunun kıymetli olduğunu düşü-
nerek bu süreci, onların oy hakkına 
daha doğru bir şekilde hep beraber 
sahip çıkılması gerektiğini anlatan 
Şenocak, ilçe seçim kurulunu bu sü-
reci yönetme noktasında daha gay-
retli olmaya davet ettiğini kaydetti.

Şenocak, burada tüm ilçe seçim 
kurullarını zan altında bırakmamak 
için tüm ilçe seçim kurullarıyla ala-
kalı “Böyle oluyor.” diye bir tabir 

kullanmadıklarını anlatarak, “Ama 
bazı görevini tam olarak hakkıyla 
yerine getiremeyenler ya da görev 
sorumluluğunu farklı bir şekilde 
yansıtanlar hakkında bu cümleleri 
özellikle sarf ediyorum.” dedi.

Hem cetvelle hem de diğer so-
nuç tutanağıyla birbirini tutan bir 
sonucu veri aktarılırken “sıfır” ola-
rak kaydedilemeyeceğini anlatan 
Şenocak, tüm kamuoyunun dikkati-
ni bir kez daha buraya çekmek iste-
diğini aktardı.

‘BİN SANDIKTA 25 BİN 
OY GEÇERSİZ SAYILMIŞ’

Bayram Şenocak, geçersiz oyla-
rın yeniden sayılması noktasına yine 
devam ettiklerini belirterek, seçim 
sonucu etkileyecek 319 bin 578 ge-
çersiz oy olduğunu söyledi. Seçim 
kanunun değişmesiyle ilk defa bu 
seçimde muhtarlık pusulaları dahil 
tüm oy pusulalarının tek zarfa ko-
nulması usulünün uyguladığını dile 
getiren Şenocak, “Bu yeni durumda, 
zarfın içindeki bir pusulanın eksik-
liği veya fazlalığı gibi buna benzer 
durumlar sebebiyle binlerce oyun 
geçersiz sayıldığını tespit etmiş bu-
lunmaktayız.” dedi. 

Şenocak, normalinde bir önceki 
yerel seçimde bu şekilde kullanılan 
oyların geçersiz sayılabileceğini, 

ancak değişiklikten sonra geçersiz 
sayılamayacağını, ancak binlerce 
tespitleri olduğunu kaydetti.  Bü-
yükşehir belediyesi oylarının tas-
nifinde sadece bin sandıkta 25 bin 
oyun geçersiz olarak kaydedildiğini 
belirten Şenocak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstanbul’daki 31 bin 
124 sandıkta geçersiz oyların diğer 
oy pusulalarından farklı olarak bü-
yükşehir oy pusulalarında yoğun-
laşması tespit ettiğimiz önemli bir 
başka husustur. CHP’nin büyükşe-
hir belediye başkan adayı geçersiz 
oyların açılarak yeniden sayılması 
dolayısıyla rahatsızlığını açıkça ifade 
etmiştir. Oysa demokrasilerde aslo-
lan şeffaflık ve vatandaşımızın bir 
oy dahi olsa hakkının korunmasıdır. 
Bundan çekinmemesi gerekirken 
bu tepkiyi vermesi oldukça da ma-
nidar bir durumdur. Tüm bunlara 
yönelik olarak İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanlığına ilişkin 
oyların yeniden sayılması, seçim 
sonucunu etkileyecek olan oyların 
tasnifinin her aşamasındaki maddi 
hatalar ve usulsüzler ayrıca belirtti-
ğimiz gibi geçersiz oyların seçim so-
nucuna direkt tesiri, vatandaşımızın 
hür iradesinin sandığa yansımasına 
halel getirmiştir.”
n AA
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Sivasspor’da, Kayseri 
hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Kay-
serispor’la karşılaşacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın 
hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-be-
yazlı ekip, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana düz koşu ile baş-
ladı. Denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular 5’e 2 top 
kampa, pas ve pres idmanı yaptı. Antrenmanın ana bölü-
münde taktiksel çalışmalar yapan oyuncular, son bölümde 
ise kanatlardan orta ve gol vuruşu çalıştı. Laparoskopik tek 
taraflı kasık fıtığı tedavisi süren Muhammet Demir, takım-
dan ayrı olarak çalıştı.  n İHA

Yeni Malatyaspor’un
yoğun maç temposu

Süper Lig’e verilen aranın sona ermesinin ardından 
Evkur Yeni Malatyaspor’u kupada ve ligde yorucu bir maç 
trafiği bekliyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 3 haf-
tada 5 maça çıkacak. 

Süper Lig’e verilen 15 günlük milli maç ve seçim ara-
sının ardından kupada Galatasaray ile oynayacağı yarı final 
maçı için İstanbul’a geçen E.Yeni Malatyaspor, 27. haftada 
rakibiyle bu kez ligde karşılaşacak. Malatya temsilcisi, 6 
Mart Cumartesi günkü lig maçına da İstanbul’da hazırlana-
cak. 4 gün arayla rakibiyle 2 kez karşılaşacak sarı-kırmızılı-
lar, Malatya’ya dönmeyerek lig hazırlıklarına da İstanbul’da 
devam edecek. Milli maç ve seçim aralarından dolayı 11 
gün Malatya’dan ayrı kalan Yeni Malatyaspor, böylelikle 
taraftarıyla olan özlemini 15 güne çıkaracak. Malatya ekibi, 
Galatasaray mücadelesinin ardından 28. haftada oynaya-
cağı Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte taraftarıyla olan 
özlemini bitirecek. Malatyaspor, Süper Lig’in 29. haftasın-
da 20 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşıp, bu 
maçın ardında da kupada sahasında Galatasaray 24 Nisan 
Perşembe günü yarı final rövanş maçına çıkacak.  n İHA

Akhisarspor 
avantaj peşinde

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçın-
da yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor’a konuk 
olacak. Spor Toto Süper Lig’de son sırada yer almasına 
rağmen kupada son 4 takım arasına kalmayı başaran Akhi-
sarspor, yarı final ilk maçında bugün Ümraniyespor’la İstan-
bul’da karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı 25 Nisan Perşem-
be günü Akhisar’da oynanacak. Kasımpaşa Recep Tayyip 
Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı, 
hakem Abdulkadir Bitigen’in yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte 
sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu’nun yanı sıra, babası vefat 
ettiği için Portekiz’e giden Miguel Lopes forma giyemeyecek. 
Ziraat Türkiye Kupası’nı geride kalan sezon müzesine götüre-
rek önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, organizasyo-
nun son şampiyonu unvanına sahip.  n AA

Galatasaray Kulübü’nden kayyum açıklaması

Galatasaray Kulübünden yapılan 
açıklamada, Mustafa Cengiz başkanlı-
ğındaki yönetim kurulunun yıllık olağan 
mali genel kurulda idari açıdan ibra edil-
memesinin ardından gündeme getirilen 
kulübe kayyum atanacağı iddialarının 
asılsız olduğu bildirildi.

Galatasaray Kulübünden Borsa İstan-

bul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu ile kulübün internet sitesinde 
yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kul-
lanıldı:

“Şirketimiz hakim ortağı Galatasa-
ray Spor Kulübü Derneğinin 23.03.2019 
tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul 
toplantısında bilindiği üzere mevcut der-

nek yönetimi, mali yönden ibra edilmiş 
ve fakat idari yönden ibra edilmemiştir. 
Dernek yönetiminin idari yönden ibra 
edilmemiş olmasına dayandırılarak çeşit-
li mecralarda kayyum atanması ve ben-
zeri gibi, asılsız, yalan, yanlış, yanıltıcı 
bilgiler verildiği, söylentiler çıkarıldığı ve 
yorumlar yapıldığı gözlenmektedir. Söz 

konusu bilgi, yorum ve söylentilere itibar 
edilmeyerek şirketimiz tarafından yapıla-
cak açıklamaların takip edilmesi gerekti-
ği, yönetimimizin tüm kurulları ile birlikte 
görevinin başında olduğu, şirketimizin 
işleyişine ve faaliyetlerine olağan şekilde 
devam ettiği, yatırımcılarımıza ve kamuo-
yuna saygıyla duyurulur.”. n AA

‘Pes etmek yok!’
Bordo-mavili takımda savunmanın vazgeçilmez isimlerinden Hüseyin Türkmen, kulüp dergisindeki 
röportajında, Trabzonspor altyapısına girebilmek için seçmelere yaylada hazırlandığını ve şu anda 

takımın mevcut teknik direktörü olan Ünal Karaman’ın kendisini altyapıya kazandırdığını anlattı

Trabzonspor’un genç stoper oyun-
cusu Hüseyin Türkmen, kendisini pes 
etmeyen, vazgeçmeyen biri olarak ta-
nımladığını belirtti. Hüseyin Türkmen, 
eksikliklerinin olduğunu, önünde gide-
ceği uzun yol bulunduğunu vurgulaya-
rak, “Daha çok eksikliklerim ve önümde 
gideceğim uzun yol var. Amacım geli-
şerek ilerlemek ve ne olursa olsun pes 
etmemek. Çok küçük yaşlardan itibaren 
kendime ilke edindiğim, ‘Asla pes etme, 
yarın daha iyi olacak’ şeklinde bir yaşam 
mottom var. Bu nedenle kendimi pes et-
meyen, vazgeçmeyen biri olarak tanım-
layabilirim.” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ TRABZONSPOR’A ADADIM”
“Trabzonspor benim hayallerim, ai-

lem, hedefim.” diyen Hüseyin Türkmen, 
“Trabzonspor, olabildiğince çok şey 
ifade ediyor. Kendimi tamamen Trab-

zonspor’a adadım. Bu nedenle hiçbir ha-
berden etkilenmiyorum. Dönem dönem 
transfer haberleri olur. Taraftarı olduğum 
takımda oynuyorum. Bundan güzel bir 
şey olamaz. Hatalarımı ve eksikliklerimi 
ortadan kaldırıp, Trabzonspor formasını 
çok fazla giymek istiyorum. Sonrasında 
da dünyanın en iyi kulüplerinden birine 
transfer olmak istiyorum.” şeklinde gö-
rüş belirtti.

İdolünün Sergio Ramos olduğunu 
ve forma numarasını da bu nedenle dört 
olarak belirlediğini ifade eden genç fut-
bolcu, takım arkadaşlarının da kendisine 
son günlerde “Ramos” diye seslenmeye 
başladığını kaydetti.

Hüseyin Türkmen, taraftarların 
kendilerine verdiği desteğe değinerek, 
“Maçlarda bizler için muhteşem atmos-
fer oluşturuyorlar. Özellikle Fenerbahçe 

maçını unutamıyorum. Çıkış tüneline 
geldiğimizde tribünlerden gelen sesleri 
duyup, karşımda koreografiyi görün-
ce tüylerim diken diken olmuştu. Hatta 
içimden, ‘Bu maç kesinlikle bizim’ de-
miştim.” ifadesini kullandı.

“AVRUPA HEDEFİMİZ VAR”
Ziraat Türkiye Kupası’ndan talihsiz 

bir şekilde elendiklerini belirten stoper 
oyuncusu, “Bu, beni ve takım arkadaş-
larımı çok üzdü ancak futbolda dün diye 
bir şey yok. Bu nedenle önümüze bakıyo-
ruz. Avrupa kupalarına katılmak gibi bir 
hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda 
önümüzdeki tüm maçlardan galibiyete 
ayrılmayı istiyoruz.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Hüseyin, altyapıda çok istemesine 
rağmen milli takıma hiç davet edilme-
diğini belirterek, “Şimdi A Milli Takım 

konuşulmaya başlandı. Bu oldukça heye-
can verici bir şey. Kendimi ay-yıldızlı for-
maya yakın hissetmeye başladım. Nasıl 
bir asker ülkesini korumak için mücadele 
ediyorsa ben de davet edilirsem milli 
forma altında aynı hisleri taşıyacağım.” 
ifadelerini kullandı.

Altyapıdan yeni Hüseyinler beklene-
bileceğini de aktaran Hüseyin Türkmen, 
şunları kaydetti:

“Kadromuzda zaten önemli oyuncu-
lar var. Şimdi alttan gelecek diğer oyun-
cularla kadromuz tamamlanmayı bekli-
yor. Son dönemde Yusuf ve Abdülkadir’in 
açtığı kapıdan biz girdik. Diğer arkadaş-
larımızın da bizi takip etmesi lazım. Dı-
şarıdaki insanlar da altyapıdaki oyuncu-
ların kalitesine inanıyor. Trabzonspor bu 
oyuncularla hedeflerine ulaşabilir. Biz bu 
yolda ilerliyoruz.” n AA

Koita: Kendimi bulmaya başladım
Kasımpaşa’nın Fransız futbolcusu 

Bengali Fode Koita, devre arasında Ga-
latasaray’a transfer olan Senegalli golcü 
Mbaye Diagne’nin sergilediği perfor-
manstan dolayı eleştirilmesi hakkında, 
“Diagne ile alakalı herhangi bir endişem 
yok. Oldukça güçlü birisi. Zihinsel olarak 
da güçlü. Orada başarılı olacağına inanı-
yorum” dedi. 

Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu 
Bengali Fode Koita, takımın durumu, 
hedefleri, Galatasaray’a transfer olan 
Mbaye Diagne, VAR sistemi ve Türkiye 
- Fransa maçı hakkında açıklamalarda 
bulundu. Takım olarak sezon başında 
lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen 
Koita, “Bu başlangıcın devamında da 
ilk yarı sonunda güzel bir yerde bitirdik. 
Bu dereceden sonra ikinci yarıya baş-
ladığımızda üst üste maçlar kaybettik. 
Bundan dolayı özgüvenimizi kaybettik. 
Özgüvenimiz olmayınca da oynadığımız 
maçlar daha zor hale geldi. Oynadığımız 
son maçı kazandık. Kazanmaya devam 
etmek istiyoruz” diye konuştu. 

Bu sezon başında sakatlığından do-
layı takımla birlikte olamadığını belirten 

Fransız futbolcu, “Yavaş yavaş kendimi 
bulmaya başladım. Eski formumu yaka-
lamaya başlıyorum. Ligin sonuna kadar 
hem kendim hem de takımım adına çok 
maç kazanıp, ligi en iyi yerde bitireceğiz” 
şeklinde konuştu. 

“BAZEN İŞLER İYİ 
GİDEBİLİR, BAZEN DE KÖTÜ” 

Ligin ikinci yarısındaki kötü seri hak-
kında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, 
“Herhangi bir sebeple açıklanacak du-
rum değil. Bazen işler iyi gidebilir, bazen 
de kötü gidebilir. Önemli olan takımla 
birlikte kalabilmek. Bizim yapmamız ge-
rek şey de bu. Kötü dönem geçirdik, daha 
sonra daha iyi sonuçlar aldık. Önümüz-
de hala 8 maç var. Endişelenecek veya 
ümitsizliğe düşecek bir durum yok. En iyi 
sonuçları almaya çalışacağız” ifadelerini 
kullandı. 

“ASIL POZİSYONUM FORVET” 
Koita, hücumda herhangi bir pozis-

yonda oynayabilecek kapasiteye sahip 
olduğunu belirterek, “Bu yüzden oynadı-
ğım pozisyon fark etmiyor. Bir pozisyona 
çok fazla alıştığınızda ve diğer pozisyona 
geçtiğinizde alışkanlıklarınızı da değiştir-

meniz gerekiyor. O yüzden öğrenmeye 
çalışıyorum. Sağ ve sol kanat, forvet oy-
nayabiliyorum. Asıl pozisyonum forvet. 
Çünkü o pozisyonda oynadığımda kendi-
mi daha rahat ve güvenli hissediyorum” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“MUSTAFA DENİZLİ 
TAKIMLARI NASIL YUKARI 

ÇIKARABİLECEĞİNİ BİLEN BİR HOCA” 
Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin 

tecrübeli bir çalıştırıcı olduğunu ifade 
eden başarılı futbolcu, “Her hocanın 
oyun anlayışı farklı olabiliyor. Daha önce 
başımızda olan teknik direktörden daha 
farklı oyun anlayışı var. Çok tecrübeli bir 
hoca. Takımları nasıl yukarı çıkarabile-
ceğini bilen bir hoca. Türkiye’de birçok 
başarıya imza attı. Biz de onunla birlikte 
en iyi yerde bitirmeye çalışacağız” dedi. 

“DAHA ÖNCEDE TEK BİR 
OYUNCUYA BAĞLI TAKIM 

OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİK” 
Devre arasında Galatasaray’a 

transfer olan Senegalli golcü Mbaye 
Diagne’nin ayrılışının takımını olumsuz 
etkilediği eleştirilerine katılmadığını 
vurgulayan Koita, sözlerine şöyle devam 

etti: 
“Daha öncede tek bir oyuncuya bağ-

lı takım olmadığımızı gösterdik. Çünkü 
maçlarımızı gösterdiğimiz takım perfor-
mansı ile kazanıyoruz. Takım performan-
sı yukarı çıktıkça bireysel yetenekler de 
yukarı çıkıyor. Tabii Ronaldo ve Messi 
için farklı bir durum. Onlar üst düzey 
oyuncular. Olmadığı zaman çok şey de-
ğişebiliyor. Bizim için bir oyuncuyu kay-
betmek, bütün her şeyi değiştirmemeli. 
Çünkü biz takım olarak mücadele ediyo-
ruz. Dürüst olmak gerekirse Diagne çok 
gol attı ve takımımıza çok yardımcı oldu. 
Aynı zamanda Samuel Eduok da takım-
dan ayrıldı, o da gol ve asist yaptı. Diğer 
oyuncular olarak onların yerlerini doldur-
maya çalışıyoruz. Diagne gol atarken ona 
top getiren Trezeguet, Tarkan ve birçok 
oyuncu vardı. Topu bir şekilde oraya gö-
türmeniz lazım ki gol atabilesiniz. Önemli 
olanın bireyselliğin dışında takım per-
formansı olduğunu düşünüyorum. Belki 
ligin ilk yarısında gösterdiğimiz takım 
performansı daha iyiydi. Takım perfor-
mansından dolayı da bireysel yetenekler 
daha fazla ön plana çıktı.” n İHA
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‘Zorlu viraja girdik’
TFF 2. Lig  Kırmızı Grup 29. hafta müsabakasında bugün Şanlıurfaspor’u konuk 

edecek olan Konya Anadolu Selçukspor’da, sahaya galibiyet  için çıkacağını kaydeden 
Kurumsal İletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Çınar;  “Bundan önceki maçları 

saymıyoruz, ama bu maça taraftarlarımızı mutlaka bekliyoruz” dedi
Ligin ikinci yarısında istenilen sonuç-

ların alınamadığı için düşme hattından 
uzaklaşamadıklarını belirten Konya Ana-
dolu Selçukspor Kurumsal İletişimden 
sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Çınar, 
ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 kay-
bedilen Şanlıurfaspor engelini mutlaka 
aşacaklarını, bunun için de son derece ka-
rarlı olduklarını, dolayısıyla da oyuncula-
rına sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

TAMAM YA DA DEVAM MAÇI
Recep Çınar açıklamasında, “Bugün 

15.00’te oynanacak olan zorlu karşılaş-
mada Konya olarak önemli bir sınav ve-
receğiz. Bundan önceki maçları saymıyo-
ruz, ama bu maça taraftarlarımızı mutlaka 
bekliyoruz. Çünkü bu maç ‘tamam’ ya da 
‘devam’ maçı olacak” dedi.

Anadolu Selçukspor olarak korkulu 
bir rüya görmek istemediklerini bildiren 
Recep Çınar, “Bugün oynayacağımız Şan-
lıurfaspor maçını kazanarak ligin bundan 
sonraki haftasına daha güvenli, daha ina-
narak ve daha rahatlamış olarak girece-
ğiz. Ancak, dediğim gibi, öncelikle Şanlı-
urfaspor virajını geçmeliyiz. Bunun için de 
hem fiziksel hem de mental olarak hazırız. 
Oyuncularımızın antrenmanlardaki istekli 
ve arzulu çalışmaları bizi gelecek adına 

da umutlandırıyor” 
diye konuştu.

AVA GİDERKEN 
AVLANMAK 

İSTEMİYORUZ
Rakibin bu ligin 

en rahat takımların-
dan birisi olduğuna 
dikkat çeken Recep 
Çınar, “Onların kay-
bedecek bir şeyleri 
yok. Dolayısıyla bi-
zimle oynayacakları 
maça rahat çıkacak-
lar. Bizim de onların 
bu rahatlığını lehimi-
ze çevirmemiz ge-
rekir. Bekleyerek ve 
sabırlı oynamalıyız. 
Bu benim görüşüm. 
Harala gürele rakibin 
üzerine gidip, ava 
giderken avlanmak 
istemiyoruz. Sabırlı ve arzulu oyunumu-
zu sahaya yansıtırsak bu maçı rahat bir 
şekilde kazanırız diye düşünüyorum. Şan-
lıurfaspor maçıyla birlikte zor bir viraja 
giriyoruz. Bundan sonraki her maç bizim 
son vagona binme maçıdır. Dolayısıyla 

çok dikkatli olmalıyız” diyerek taraftarla-
rın bu önemli maçta yanlarında olmalarını 
istedi. Çınar, takımda sakatlıkları bulunan 
Alpay Cin, Emre Can Atilla ve Ayberk’in 
oynayıp oynamayacaklarını bugün karar 
verileceğini sözlerine ekledi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’un konuğu Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, bugün ligde-
ki ev kritik maçlarından bir tanesi 
çıkacak. Düşme potasında yer 
alan yeşil beyazlı takım, 29.hafta 
maçında Şanlıurfaspor’u konuk 
edecek. Saat 15.00’te Selçuk Üni-

versitesi 15 Temmuz sahasında 
oynanacak olan maçı Halil İbrahim 
Yıldırım yönetirken, yardımcılıkla-
rını Bülent Uludağ, Kenan Özcan 
ve Alpaslan Şen yapacak. 24 puan 
ile 16.sırada yer alan Yavru Kartal, 
güçlü rakibini taraftarının vereceği 

destek ile yenerek, bu kritik maç-
tan 3 puan ile ayrılmak istiyor. 
Play – Off potası içinde yer alan 
Şanlıurfaspor ise yeşil beyazlı takı-
ma göre daha rahat bir pozisyonda 
bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcu 
Balkan üçüncüsü oldu
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Büyük-

ler Balkan Judo Şampiyonasında Konya Büyükşehir Be-
lediyespor Kulübü sporcularından Ahmet Saçan 60 kilo-
da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada başarılı 
sporcuyu tebrik etti. Açıklamada, “Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü olarak sporcumuz Ahmet Saçan ve antrenö-
rü Hakan Aydoğan’ı tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz” denildi. n SPOR SERVİSİ

U14 Erkekler Anadolu 
Bölge Şampiyonası 
Konya’da Başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize 
edilen U14 Erkekler Anadolu Bölge Şampiyonası Kon-
ya’da başladı. 02 Nisan’da başlayıp 6 Nisan’a kadar 
Karatay Spor ve Kongre Merkezi’de devam edecek olan 
U14 Erkekler Anadolu Bölge Şampiyonası 14 ilden 15 ta-
kım mücadele ediyor. Yapılan müsabakaların ardından 
başarılı olan takımlar bir üst turda mücadele etme hakkı 
kazanacak. n SPOR SERVİSİ

Kara Kartallar Burdur’da şampiyonluk hedefliyor

Konya’ya dev organizasyon!

2018 – 2019 sezonu U17 Türkiye 
Şampiyonası 1. kademe müsabakala-
rında Meram Kara Kartallar, 4-7 Nisan 
tarihleri arasında Burdur’da mücadele 
edecek. Konya U17 yerel liginde il fi-
nallerinde ikinci sırada yer alarak bölge 
finallerine katılma hakkı kazanan Me-
ram Kara Kartallar, 4-7 Nisan tarihleri 
arasında Burdur’da şampiyonluk mü-
cadelesi verecek. 2018 – 2019 sezonu 
U17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe 
müsabakaları grup maçları belli oldu. 
1. Kademe müsabakalarında Meram 
Kara Kartallar Burdur’da Konya’yı tem-
sil edecek. Meram Kara Kartallar Bur-
dur’da Muğla Ortaca Belediye, Antalya 
DSİ, Isparta Gülspor, Afyonkarahisar 
Demirspor ve Eskişehir Şekerspor ta-
kımları ile karşılaşacak. Siyah-beyaz-
lılar Burdur’da Konya’yı en iyi şekilde 
temsil ederek üst kademe müsabakala-

rına katılmak istiyor. Meram Kara Kar-
tallar Kulüp Başkanı Mustafa Metin, 
“Biz daha önce şampiyonluk yaşayan 
bir takım olarak aynı başarıyı tekrarla-
mak istiyoruz. Bu takım geçtiğimiz sene 

şampiyonluk yaşamıştı. Aynı başarıyı 
tekrarlayacakları konusunda hem oyun-
cularımızın hem de antrenörlerimizin en 
iyisini yapacağına inanıyorum” ifadele-
rini kullandı. n SPOR SERVİSİ

2021 yılında 5.’si yapılacak olan 
İslami Dayanışma Oyunları Konya’da 
düzenlenecek. İslami Dayanışma Oyun-
ları Federasyonu (ISSF) tarafından dört 
yılda bir organize edilen ve İslam İşbir-
liği Teşkilatına (İİT) üye olan 57 ülkenin 
katıldığı bu dev organizasyonun daha 
önce İstanbul’da yapılacağı açıklan-
mıştı. Ancak organizasyonun Konya’da 
düzenlenmesi için Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
önderliğinde organizasyon komitesine 
bir sunum yapılacak. Bu sunumun ar-
dından dev organizasyonun Konya’da 
düzenlenmesi bekleniyor. 6 Nisan’da 
yapılacak sunumun ardından karar veri-
lecek ve olan İslami Dayanışma Oyun-
ları ile ilgili bir tanıtım toplantısı yapı-
lacak. Oyunların Konya’ya verilmesi 
durumunda için Gençlik ve Spor Bakanı 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan ve spor adamlarının katılımı ile 

bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. 
İslami Dayanışma Oyunları son olarak 
Bakü’de düzenlenmişti.
n SPOR SERVİSİ



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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS
‘En çok zorlandığım 

oyuncu Skubic’
Sivasspor’un başarılı futbolcusu 

Emre Kılınç, Milli Takım’da olmanın 
hayatının en mutlu anı olduğunu belir-
terek, “Futbol hayatımın beni en mutlu 
eden olayı şu an burada (Milli Takım’da) 
olmak olabilir. Çünkü hayallerin en üst 
seviyesi Milli Takım’dır, ülkemize hiz-
met edebilmektir” dedi. 

Sivasspor’da gösterdiği başarılı 
performans ile A Milli Takım’dan davet 
alan Emre Kılınç, TamSaha dergisine 
açıklamalarda bulundu. Milli Takım’da 
oynamanın kendi hayallerinin en üst se-
viyesi olduğunu belirten Kılınç, kimseyi 
mahcup etmeyeceğini ve kendisini ge-
liştireceğini söyledi. 

‘Seni en çok zorlayan sağ bek kim’ 
sorusuna cevap veren Emre, “Söyle-
yeceğim ilk isim Skubiç olabilir. Ge-
çen sene deplasmanda beş yemiştik 
Konyaspor’dan. Aslında benlik bir şey 
de yoktu. Eto’o’nun vurduğu topu ceza 
sahası içinde tamamlayan bir sağ bek. 
Öyle bir oyuncu Skubiç” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Hurtado’dan başarı sözü
Atiker Konyaspor’un yıldız futbolcusu Paolo Hurtado kalan maçlarda 

başarı sözü verdi. Taraftarın kendisine olan sevgisi ve desteğini 
hissettiğini söyleyen Hurtado, “Kendimi fiziksel ve zihinsel olarak iyi 

hissediyorum. Kalan maçlarda elimden geleni yapacağım” dedi
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü 

deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştiri-
len antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha son-
ra sahada çabukluk hareketleri ve 5’e 3 ile devam eden idman, taktik çalışma 
ve çift kale maçla sona erdi. 

Antrenmanda Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı takımdan ayrı çalıştı.
HURTADO: FUTBOLUN İÇİNDE BUNLAR VAR

Atiker Konyaspor’un sezon başında transfer ettiği ve yaşadığı sakatlıklar 
nedeniyle yeterince verim alamadığı yıldız futbolcu Hurtado antrenman öncesi 
basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 7 maçtır kazanmadıklarını hatırlatan 
Perulu futbolcu, “Uzun süredir galip gelemiyoruz. Bunlar futbolun içinde olan 
şeyler. Bazen iyi sonuçlar ardı ardına geliyor. Bazen de kötü sonuçlar oluyor. 
Biz de bu sürecin içinden geçiyoruz. Tabi bir an önce bu durumdan kurtulmak 
istiyoruz. Önümüzde İstanbul’da Başakşehir’e karşı önemli bir maç var. Bura-
dan bir galibiyet alarak bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Başakşehir çok güçlü bir 
ekip. Zaten şampiyonluğa oynuyorlar. Bizim adımıza kolay geçmeyecek. Biz de 
kaliteli bir ekibiz. Bu maça da çok önem veriyoruz. Hepimiz elimizden gelenin 
en iyisini yapıp, maksimumuzu verip güzel bir sonuç almak istiyoruz” dedi.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Uzun süren sakatlığını da değerlendiren Hurtado, “Biliyorsunuz çok ağır iki 

sakatlık geçirdim. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Kendimi hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak iyi hissediyorum. O süreçte kendimi iyi hazırladığımı düşü-
nüyorum. Bundan sonraki süreçte bana düşen görevi en iyi şekilde yerine getirip 
takımıma destek olmak istiyorum. Yönetimimizin, teknik heyetimizin ve büyük 
taraftarımızın güzel desteğine karşılık vermek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

TARAFTARIN SEVGİSİNİ GÖRÜYORUM
Yeterince forma şansı bulamamasına rağmen taraftarın kendisine olan 

ilgisinden memnun oludğunu belirten yıldız oyuncu, “Taraftarımız bana karşı 
büyük bir sevgisi var. Bunu her yerde hissedebiliyorum. Bana destek oluyorlar, 
sevgi gösteriyorlar. Bir futbolcu için en önemli etkenlerden bir tanesi bu durum. 
Ben de buna karşılık olarak kalan maçlarda en iyi performansımı sergileyip on-
lara layık olmaya çalışacağım. Taraftarımıza mesajım şu; sadece bana karşı 
değil bütün takıma desteklerini esirgemesinler. Kalan maçlarda başarılı olmak 
istiyoruz. Tabi bunu başarmamız için taraftarımızın desteği çok önemli” diye 
konuştu.  n MUHAMMED SAYDAM/YUNUS ALTINBEYAZ
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