
Artık ekonomiye odaklanmalıyız
Konya Sanayi Odası (KSO) ve Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, 31 Mart seçimlerinin 
ardından bir açıklama yaparak, 
reform vurgusu yaptı. Kütükcü, 
önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz 
süreci iyi değerlendirerek ekono-
miye odaklanmanın, üretimden 
ve ihracattan beslenen kalıcı 
bir kalkınma hikayesi yazmanın 
vakti olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 8’DE 

‘Layık olmaya 
çalışacağız’

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Sel-
çuklu Belediye Başkanı seçilen Ah-
met Pekyatırmacı,  “Halkımızın bize 
olan güvenini ve teveccühünü boşa 
çıkarmamak için her zamankinden 
daha çok gayret ederek, ilçemizi 

daha ileri taşımak adına daha büyük 
özveri ile çalışacağız” dedi. 

n SAYFA 4’TE

‘Yeni dönem 
başlıyor’

31 Mart Yerel Seçimleri’nde 
yüzde 76.87’lik bir oran ile Karatay 
Belediye Başkanı seçilen Hasan 

Kılca, sonuçların sorumluluklarını 
arttırdığına vurgu yaparak gece gün-
düz Karatay’ın ve hemşehrilerinin 
hizmetinde olacaklarını söyledi. 

n SAYFA 4’TE

‘Yapacak çok 
işimiz var’

31 Mart Mahalli İdareler Seçimle-
ri’nin gayriresmi sonuçlarına göre 
yüzde 71,41 oy oranı ile Meram 

Belediye Başkanı seçilen Mustafa 
Kavuş, “Yapacak çok işimiz var, 
heybemiz dolu. Artık vakit kaybet-

meden ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz 
için çalışma vakti” dedi. 

n SAYFA 4’TE

08 ‘Birlik olup ülke 
için çalışmalıyız’ 14 Altay, seçimin farklı 

kazananları arasında 15 ‘Seçimin kazananı 
Seydişehir oldu’

YENİ BİR BAŞARI 
HİKAYESİ YAZACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya’ya yakışır bir seçim süreci yaşandı-
ğını belirterek, “Kazanan Konya olmuştur. İnşallah 
önümüzdeki beş yılda da yeni bir başarı hikayesi 
yazmak için gece gündüz demeden çaba sarf ede-
ceğiz” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Geriye acı ve 
gözyaşı kaldı

‘Ayasofya’ya 
sahip çıktı!’

Suriye’nin Afrin bölgesinde 
PKK’lı teröristlerin ateş açması 
sonucu şehit düşen 22 yaşında-
ki sözleşmeli er Mustafa Ergen 
memleketi Aksaray’da dualarla 
defnedildi. Şehidin acılı ailesi, 
cenazede ayakta durmakta 
zorluk çekti. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

İkindi Sohbetleri’nde Ayaklı 
Kütüphaneler’i anlatan Yazar 
Dursun Gürlek, İbrahim Hakkı 
Konyalı’dan övgüyle bahse-
derek, “Konyalı, hazırladığı 
raporla, Ayasofya Camii’nin 
minarelerinin yıkılmasını önle-
di” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Meclis’i farklı aldılar
Seçimlere “Cumhur İttifakı” altında Meclis Üyeleri’nde de tek listeyle giden AK Parti ve MHP, merkez ilçelerde Meclis ağırlığını elde etti. 
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meram ve Karatay’da tüm Meclis Üyeleri’ni almayı başarırken, Selçuklu’da 2 fire verildi. İyi 
Parti Selçuklu’da 2 Meclis Üyesi çıkardı. AK Parti listesinden giren MHP’li 9 isim, 3 merkez ilçede Meclis’e girmeyi başardı.  n SAYFA 13’TE

Konya’nın önü açık
Yerel seçim 

sonuçlarında 
kazananın Türkiye 

ve Konya olduğunu 
vurgulayan siyasi 

partilerin İl Başkanları, 
bundan sonraki süreçte 

ülkenin siyasi, ekonomik 
ve terörle mücadele 

gibi konularda yoluna 
daha emin adımlarla 

ilerleyeceğini vurguladı 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ 
HAYAT BULACAK

31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’nin tamamlanması ve resmi 
olmayan sonuçların açıklanma-
sının ardından siyasi partilerin il 
başkanları seçim sonuçlarının ilk 
değerlendirmesini yaptı. AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, “Belediye 
Başkanlarımız ekip ruhuyla gü-
zel işlere imza atacaklardır. Yeni 
dönemde gönül belediyeciliği 
Konya’da en verimli şekilde hayat 
bulacaktır” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI 
BAŞARI SAĞLADI

Konya’da Cumhur İttifakı’nın rekor 
oyla büyük bir başarı gösterdiğini 
belirten MHP İl Başkanı Murat Çi-
çek, Türkiye’nin önündeki yakla-
şık 5 yıllık seçimsiz sürece dikkat 
çekti. Çiçek bu sürecin Konya’nın 
önünü açacağını vurguladı. CHP 
İl Başkanı Barış Bektaş da, “Bu so-
nuçlar Türkiye’de rahatlamayı, fe-
rahlığı ve bir rahatlamayı sağlaya-
cak.  Normalleşmeyi sağlayacak” 
diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 2’DE
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Hedef; dışa bağımlılığı bitirmek
Bitkisel yağ sektörünün 44 yıldır 
kamuoyundaki sesi olan Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği’nin 
(BYSD) Başkanlığı’na seçilen Tahir 
Büyükhelvacıgil, “Yepyeni bir sayfa 
açıyoruz. İlk günkü heyecanımızla, 
bu ülke için ortak akılla, birlik 
ve beraberlik içinde, durmadan 
çalışmaya, üretmeye devam ede-
ceğiz. Hedefimiz; dışa bağımlılığı 
olmayan, iç talebi karşılayabilen 
bir sektör olmaktır” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 8’DE 

Hasan Angı Murat Çiçek Barış Bektaş



Yerel seçim sonuçlarında kazananın Türkiye ve Konya olduğunu vurgulayan siyasi partilerin İl Başkanları, bundan sonraki 
süreçte Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve terörle mücadele gibi konularda yoluna daha emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı 

Kazanan Konya oldu
31 Mart Mahalli İdareler Se-

çimleri’nin tamamlanması ve res-
mi olmayan sonuçların açıklanma-
sının ardından siyasi partilerin il 
başkanları seçim sonuçlarının ilk 
değerlendirmesini yaptı. Yapılan 
açıklamalarda Konya’da Cumhur 
İttifakı’nın aldığı rekor oya dikkat 
çekilirken, seçim sonuçlarının ül-
kenin ve Konya’nın toplumsal ba-
rışına büyük katkı sağlayacağı bil-
dirildi. Ayrıca yerel seçimlerin de 
tamamlanmasıyla yaklaşık 5 yıllık 
bir seçimsiz sürecin başlamasının, 
Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve 
diğer konularda yoluna daha emin 
adımlarla ilerleyeceğinin altı çizildi. 

CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI 
Seçim sonuçlarını değerlendi-

ren AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, önemli bir yerel seçim 
sürecinin geride kaldığını söyledi. 
Konya’nın Büyükşehirler içerisin-
de Cumhur İttifakı’na en büyük 
destek veren şehir olduğuna dik-
kat çeken Başkan Angı, “Cumhur 
İttifakı olarak 31 ilçemizin 28’inde 
başarılı olduk. Milletimizin ver-
diği karar hepimizin başının üs-
tündedir. Seçimleri kazanan tüm 
belediye başkan adaylarımıza 
başarılar diliyorum. Önümüzde-
ki 5 yılda ilçelerimize, şehrimize 
güzel hizmetlerde bulunmalarını 
Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. 
İnşallah uyum içinde ekip ruhuy-
la güzel işlere imza atacaklardır. 
Yeni dönemde gönül belediyeciliği 
Konya’da en verimli şekilde hayat 
bulacaktır. 

Cumhur İttifakına desteklerin-
den ötürü tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz.Sandık başında 
görev yapan kardeşlerimize, kam-

panya döneminde sahada bizimle 
birlikte koşan mahalle temsilcile-
rimize, bize gönül vermiş üyeleri-
mize, evlerini, iş yerlerini bizlere 
açan kıymetli hemşehrilerimize; 
İlçe Başkanlarımızın şahsında tüm 
ilçe teşkilatlarımıza, ana kademe, 
kadın ve gençlik kollarımızın tüm 
başkan ve yönetimlerine teşekkür 
ediyorum.

Milletvekillerimiz seçim döne-
minde sahada bizimle birlikteydi-
ler. Başta Genel Başkan Yardımcı-
mız Leyla Şahin Usta olmak üzere 
tüm milletvekillerimize teşekkür 
ediyorum.

Konya’mızı şereflendiren ve ça-
lışmalarımıza katkı sağlayan başta 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mu-
rat Kurum Bey olmak üzere, Sağlık 

Bakanımız Fahrettin Koca Bey’e, 
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 
Bey’e, Ulaştırma Bakanımız Meh-
met Cahit Turhan Bey ve tüm ba-
kanlarımıza yakın ilgilerinden do-
layı teşekkür ediyoruz. En büyük 
teşekkürü de Sayın Cumhurbaşka-
nımıza sunuyoruz. Sayın Cumhur-
başkanımız tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Konya’da da coşkulu bir mitin-
gi bizlere yaşattılar. Valimizden, 
Emniyet Müdürümüze, Jandarma 
Komutanımıza, Seçim Kurulu Baş-
kanlarımıza ve üyelerine teşekkür 
ediyoruz. Seçim çalışmalarımızın 
kamuoyuna aktarılmasında medya 
mensuplarımıza da ayrıca teşekkür 
ediyorum.  Seçim sonuçlarının ül-
kemize, şehrimize ve ilçelerimize 
hayırlar getirmesini temenni edi-

yorum” ifadelerini kullandı. 
TÜRKİYE’NİN VE 

KONYA’NIN ÖNÜ AÇIK
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

İl Başkanı Murat Çiçek de, seçim 
sonuçlarının Konya ve Türkiye için 
güzel bir şekilde neticelendiğini 
söyledi. Cumhur İttifakı’nın Türk 
milleti tarafından önemli bir dü-
zeyde destek gördüğünü dile geti-
ren Başkan Çiçek, “Bundan sonra 
yaşanacak yaklaşık 5 yıllık seçim-
sizlik süreci, Türkiye’nin ve Kon-
ya’nın önünü açacak. Konya’da 2 
ilçenin bağımsız aday almasına 
rağmen Cumhur İttifakı rekor bir 
oy aldı. Bu bizim için önemliydi. 
Haziran ayı seçimlerinde Cumhur 
İttifakı yüzde 74 oy aldı. Şuan-
da yüzde 71. Bu sonuç, Cumhur 

İttifakı’na Konya hem MHP ola-
rak hem de AK Parti olarak ciddi 
manada destek verdi. Bu saatten 
sonra Konya’nın ve Türkiye’nin 
önü açık. Türk milleti Cumhur 
İttifakı’nı destekledi. Milletimiz 
mesajı net verdi. Partili Cumhur-
başkanlığı Sistemi tam anlamıyla 
oturdu. Bu saatten sonra Türkiye 
siyasi anlamda, ekonomi anlamın-
da, terör noktasında daha emin 
adımlarla yürüyecek. Seçim sonu-
cu ekonomiye hemen yansıdı, do-
lar düşme eğilimine girdi. Şuanda 
2023 lider ülke Türkiye hedeflerini 
gerçekleştirmek için önümüzde bir 
engel kalmadı. Konya’da da Cum-
hur İttifakı devam edecek. Seçim 
odaklı bir ittifak değil Cumhur İtti-
fakı. Milletimizin desteğiyle yetkili 

kurumlarımız gereğini yapacaktır. 
Güzel şeyler olacak” şeklinde ko-
nuştu. 

‘SEÇİM SONUÇLARI TOPLUMSAL 
BARIŞI SAĞLAYACAK ‘

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinin Konya’ya ve Türkiye ha-
yırlı olmasını dileyen Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Barış 
Bektaş da yaptığı açıklamada, şun-
ları söyledi, “Başta Ankara, İstan-
bul ve İzmir gibi metropol illerde 
Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 
CHP olarak 11 Büyükşehir’i kazan-
dık. Bu sonuçlar Türkiye’de rahat-
lamayı, ferahlığı ve bir rahatlamayı 
sağlayacak.  Normalleşmeyi sağ-
layacak. Barış ve huzur dilini, öte-
leştirmesi olmayan hizmet esaslı 
bir belediyeciliği sağlayacak. Türk 
toplumunda unutmuş olduğumuz 
hoşgörü ortamını yeniden sağla-
yacak. Türkiye’de sosyal demokrat 
bir rüzgar esti. Tıpkı 1989 yılında 
olduğu gibi. Ciddi anlamada bize 
oy vermiş ya da vermemiş insanlar 
bunlardan faydalanacak. Konya’da 
mevcut konumumuzu korumak ile 
birlikte, dört ilçede iddia koyduk. 
Tuzlukçu’yu yeniden aldık.  Kulu 
ve Karapınar’da iddia koyduk ama 
bakanların memleketi olması sebe-
bi ile devlet ağırlığı konuldu. Buna 
rağmen çıkan sonuçlara saygılıyız. 
Seçim sonuçlarımız Konyamıza ve 
ülkemize hayırlı olsun. Sonuçlar 
ülkemize ve ekonomimize faydalı 
olacağını, Toplumsal barışa fayda 
getireceğine inanıyorum. Seçilen 
başkanlarımız herkesin belediye 
başkanı olacak ve herkese hizmet 
götürecekler. Herkese güler yüzlü 
olacaklar.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Erdoğan’dan 
Altay’a tebrik 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’de Büyükşehir Belediye-
leri arasında en yüksek oyu alarak seçilen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı arayarak tebrik etti. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan 
Uğur İbrahim Altay’ı telefonla arayarak 
tebrik etti. 

Büyükşehirler içerisinde Konya’nın al-
dığı birincilik nedeniyle Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı teb-
rik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim 
sürecinde Konya’da yapılan çalışmaları 
yakından takip ettiğini iletti.  Konya adına 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını 
ileten Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızın 
gönlünde sizin ayrı bir yeriniz var. Konya 
size olan muhabbetini sandıkta gösterdi” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan 
Altay aracılığıyla Konya halkına selamları-
nı iletti. n HABER MERKEZİ 

Hasan Angı Murat Çiçek Barış Bektaş
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
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Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 
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Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde 
yüzde 76.87’lik bir oran ile Karatay 
Belediye Başkanı seçilen Hasan Kıl-
ca, bir teşekkür mesajı yayınladı. So-
nuçların Karatay, Konya ve ülkemiz 
için hayırlar getirmesini dileyen Ha-
san Kılca, sonuçların sorumlulukla-
rını arttırdığına vurgu yaparak gece 
gündüz Karatay’ın ve hemşehrileri-
nin hizmetinde olacaklarını söyledi.

Seçim sürecinin oldukça yoğun 
ve verimli geçtiğine vurgu yapan 
Hasan Kılca, teşekkür mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Öncelikle hangi 
görüşten olurlarla olsunlar, sandığa 
giderek demokratik hakkını kulla-
nan tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum. Her seçimde olduğu gibi 
bu seçimde de hemşehrilerimiz yine 
Karatay’ımızda büyük destek vere-
rek bizleri gururlandırdılar. Artık Ka-
ratayımızda yeni bir dönem başlıyor. 
Bu dönemde de gönlümüzle, gayre-
timizle ve tüm çabamızla hemşehri-
lerimizle bir arada olacağız. Tevazu, 
samimiyet ve gayretle gönüller ka-
zanarak milletimize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Boşa geçirecek tek 
bir dakikamız bile yok. Bugüne ka-
dar olduğu gibi bugünden sonra da 
gece gündüz demeden halkımızın 
hizmetkârı olarak çalışmaya devam 

edeceğiz. Karataylı hemşehrileri-
mizin bu teveccühüne ve sevgisine 
layık olmak için daha fazla gayret 
edeceğiz. İlçemizin insanımızın ha-
yat standardını yükseltmek, daha 
yaşanabilir bir Karatay için aralıksız 
çalışacağız. Hangi görüşten olurlar-
sa olsunlar bütün hemşehrilerimizi 
kucaklamaya ve onların hizmetinde 
olacağız.”

Kılca, mesajının sonunda yeni 
dönemin hayırlar getirmesini dileye-
rek, “Sonuçların ülkemiz, milletimiz 
Karatayımız için hayırlar getirmesini 
diliyorum. Bu sürecin başarıyla so-
nuçlanması adına en büyük emek 
sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere AK Parti ve 
MHP Genel Merkezine, AK Parti ve 
MHP’nin kıymetli genel başkan yar-
dımcılarına, bakanlarımıza, bakan 
yardımcılarımıza, milletvekillerimi-
ze, il teşkilatımıza, AK Parti ve MHP 
Karatay İlçe Teşkilatımıza, Karatay 
ilçe kadın ve gençlik kollarımıza, be-
lediye meclis üyelerimize, yol arka-
daşlarımıza ve elbette her daim bü-
yük destek veren, bizleri bir an için 
bizi yalnız bırakmayan tüm Karataylı 
hemşehrilerimize gönülden teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Oyunu alamadıklarımızın
gönüllerini alacağız’

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’nin gayri resmi sonuçla-
rına göre yüzde 71,41 oy oranı ile 
Meram Belediye Başkanı seçilen 
Mustafa Kavuş, “Yapacak çok işi-
miz var, heybemiz dolu. Artık vakit 
kaybetmeden hemşehrilerimizin 
emanetine sahip çıkarak ilçemiz, 
şehrimiz ve ülkemiz için çalışma 
vakti. Oy versin veya vermesin 
hiçbir ayrım gözetmeden Meramlı 
hemşehrilerimizin gönlünde yer 
edecek hizmetler yapmak istiyoruz. 
Oyunu alamadığımız vatandaşları-
mızın da gönlünü alacağız” dedi. 

Kavuş mesajında, “Bize güve-
nen, bize inanan ve desteklerini 
esirgemeyerek şahsıma, partimize 
ve ittifakımıza oy veren hemşeh-
rilerimiz, 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nin gayriresmi sonuçla-
rına göre tercihini Cumhur İttifa-
kı’ndan ve AK Parti’den yana kul-
lanarak yüzde 71.41 oy oranı ile bu 
önemli göreve şahsımı uygun gör-
müş ve emaneti teslim etmiştir. Ül-
kemizde millet iradesinin tam an-
lamıyla egemen olmaya başladığı 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi ile beraber mevcut bu sistemin 
ilk yerel seçimini gerçekleştirdik. 
Yoğun seçim kampanya dönemi ve 
akabinde seçimleri de geride bırak-
tık. 70 günü aşkın süredir Meramlı 
hemşehrilerimizi mahalle mahalle, 
sokak sokak, hane hane ziyaret edip 
gönüllerinde yer edinebilmek için 
çaba sarf ettik.  Bu süreçte destek-
leri ile bize güç veren ve her zaman 
yanımızda olan başta Cumhurbaş-
kanımız ve Genel Başkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel 
Başkan Yardımcımıza, değerli ba-
kanlarımız, milletvekillerimiz, il ve 
ilçe teşkilatlarımızın ana kademe, 
gençlik kolları, kadın kolları, liseli 
yeni seçmen birimlerimize, teşkilat-
larımızda görev yapan personelimi-
ze kadar herkese teşekkürü bir borç 
bilirim. Yine Cumhur İttifakı adayı 
olarak MHP Meram İlçe Teşkilatı-
mıza da verdikleri destekten dolayı 
ayrıca teşekkür ediyorum. Asıl te-
şekkürü saha çalışmalarımızda bizi 
bağrına basan, samimiyetle kucak-
layan, ilgisini esirgemeyen Meramlı 
hemşehrilerimize etmek istiyorum. 
Allah hepsinden razı olsun. 

Artık vakit kaybetmeden hem-
şehrilerimizin emanetine sahip 
çıkarak Meram için çalışma vakti. 
Çünkü yapacak çok işimiz var, hey-

bemiz dolu. Bizler ilk günkü aşkla, 
ilk günkü heyecanla yeniden baş-
lıyoruz. Bize oy versin vermesin 
hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, 
Meram’a yapacağımız hizmetler ile 
bayrağı bir üst noktaya taşımayı is-
tiyoruz. Şehrimiz bu dönem Büyük-
şehir Belediyesi ve özellikle merkez 
ilçe belediye başkanlarının gerçek 
manada uyum içerisinde çalıştığı 
ve şehrimiz için önemli çalışma-
ların yapıldığı bir döneme şahitlik 
edecek. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın” ifadelerini kullandı.

AK Parti belediyeciliğinin her 
zaman halkın teveccühüne mazhar 
olduğuna işaret eden Kavuş, “Ki-
şiler değişir ama hizmetler devam 
eder. Hemşehrilerimiz bu seçimde 
de kararını yine AK Parti Belediye-
ciliği’nden yana kullanmış, yapılan 
hizmetlerin devam etmesini iste-
miştir. Bize de çalışmak, daha çok 
çalışmak kalıyor. Bunu da Meram’ı 
Ortak Akıl ile yöneterek hemşeh-
rilerimizle birlikte başarmak isti-
yoruz. Meram’da yaşayan hem-
şehrilerimizin tamamının aidiyet 
duygusunun güçlendiği yeni bir 
yönetim biçimini uygulamak isti-
yoruz. Çocuklar, kadınlar, gençler, 
yaşlılar ve engellilerle tarih, sanat, 
kültür, spor ve çevre faaliyetlerinin 
yanı sıra imardan ulaşıma, trafikten 
eğitime her kesime yönelik Me-
ram’a ne hizmet yapılacaksa bu ça-
lışmaların tamamını Meramlı hem-
şehrilerimizle hep birlikte katılımcı 
bir anlayışla yürüteceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirterek, “Kazanan Konya 
olmuştur. İnşallah önümüzdeki beş yılda da yeni bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz” dedi

Başkan Altay: 
Kazanan Konya oldu

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 
Mart Yerel Seçimlerin sonuçlarını 
değerlendirdi. Seçim sonuçlarının 
hayırlı olması temennisinde bulu-
nan Başkan Altay, Konya’da çok 
güzel bir süreci geride bıraktıkları-
nı ve Konyalıların her zaman oldu-
ğu gibi yine kendilerine çok yoğun 
destek verdiğini ifade etti. Büyük-
şehirler içerisinde birinci oldukla-
rını kaydeden Başkan Altay, “Ne 
kadar şükretsek, ne kadar Kon-
ya’ya hizmet etsek az. 31 ilçenin 
tamamını kampanya döneminde 
ziyaret ettik. ‘Benim Şehrim’ adıyla 

projeler açıkladık ve Konya’ya yakı-
şır bir seçim kampanyası yürüttük. 
Tüm adaylara teşekkür ediyorum. 
Kazanan Konya olmuştur. Kaza-
nan Konya’nın gençliği, Konya’nın 
hanımları ve çocukları olmuştur. 
Şimdi haydi bismillah diyerek tüm 
hemşehrilerimize hizmet etme za-
manıdır. Bize oy versin vermesin 
herkese kapımız ve gönlümüz açık. 
Konyalılar Cumhur İttifakına, Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza çok yük-
sek bir destek verdi. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza bize bu görevi 
tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. 
Tüm Konyalılara bu kadar büyük 

bir destek verdikleri için şükranla-
rımı sunuyorum. Seçim çalışması 
boyunca desteklerini esirgemeyen 
bakanlarımıza, Genel Başkan Yar-
dımcımıza, milletvekillerimize, il 
teşkilatımıza ve MHP’nin değerli 
il başkanının şahsında tüm teşkilat 
mensuplarına teşekkür ediyorum” 
dedi. 

BU ŞEHRE HİZMET 
ETMEK BİZE NASİP OLDU 

Konya’nın AK Parti belediye-
ciliğinin en önde olduğu illerden 
birisi olduğunu dile getiren Başkan 
Altay, “İnşallah önümüzdeki beş 
yılda da yeni bir başarı hikayesi 

yazmak için gece gündüz demeden 
çaba sarf edeceğiz. Seçim süreci 
boyunca Konya bu başarıyı bize 
müjdelemişti. Gittiğimiz her yerde 
çok büyük bir teveccüh ve sevgi 
gösterisiyle karşılaştık. Evlerini, iş 
yerlerini, yurtlarını en önemlisi gö-
nüllerini bize açtılar. Elhamdüllilah 
bu şehre hizmet etmek bize nasip 
oldu. Büyükşehirler içinde birinci 
gelmekten büyük mutluluk duyu-
yoruz. Biz de Konyalıların bize des-
teğini boşa çıkarmamak için tüm 
ekibimizle Konya için çalışacağız” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Karatay’da yeni bir dönem başlıyor’

‘Halkın teveccühüne layık olmaya çalışacağız’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı,  31 Mart 2019 
Yerel seçimleri nedeniyle bir teşek-
kür mesajı yayınladı. 31 Mart 2019 
Yerel Yönetim Seçimleri nedeniy-
le bir teşekkür mesajı yayınlayan 
Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Tüm 
ülkemizde olduğu gibi şehrimizde 
de yerel seçimleri yüksek bir katı-
lım ile geride bıraktık. Hemşehrile-
rimiz sandığa giderek önümüzdeki 
5 yıl için yerel yöneticilerini seçti. 
Halkımızın teveccühü ve tercihiyle 
beraber Selçuklu Belediye Başkan-
lığı için büyük bir destek almaktan 
dolayı büyük bir onur ve heyecan 

duyuyorum. Halkımızın bize olan 
güvenini ve teveccühünü boşa çı-
karmamak için her zamankinden 
daha çok gayret ederek, ilçemizi 
daha ileri taşımak adına daha büyük 
özveri ile çalışacağız” dedi.

‘SANDIĞA GİDEN TÜM 
HEMŞEHRİLERİME 

TEŞEKKÜR EDİYORUM’
31 Mart yerel seçimlerini de-

ğerlendiren Başkan Pekyatırmacı; 
“Alnımızın akıyla bir seçimi daha 
atlattık. Güçlü bir Türkiye için ye-
niden sandığa giden milletimiz bir 
kez daha Ak Partiye güvendiğini 
göstermiştir. Çıkan sonuç yalnız-
ca partimizin değil tüm ülkemizin 

başarısıdır. Konya her seçimde Ak 
Partiye tam destek vererek tevec-
cühünü sunmuştur. Kurulduğu ilk 
günden bu yana giderek büyüyen 
teşkilatlarımızla birlikte canla baş-
la çalıştık ve hemşehrilerimiz bu 
anlamda her zaman bize destek 
oldular. Bizlere inanan ve bu ema-
neti teslim eden bize oy veren, oy 
vermeyen tüm hemşehrilerimiz 
için daha çok çalışacağız. Selçuk-
lu’yu birlikte yöneteceğiz. Lider 
ülke olma yolunda üzerimize düşe-
ni yapacağız. Bu görevin ağırlığının 
ve ehemmiyetinin bilincindeyiz. 
Çıktığımız bu kutlu yolda bizimle 
beraber olan Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, yine 
bizleri yalnız bırakmayan Ak Parti İl 
Başkanımıza, Selçuklu İlçe Başka-
nımıza, teşkilatlarımız bünyesinde 
görev alan yönetim kurullarımıza,  
kadın kollarımıza, gençlik kollarımı-
za çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 
Cumhur İttifakı kapsamında yurt 
genelinde, il ve ilçe bazında önem-
li destek veren Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli’ye, Milliyetçi Hareket Par-
tisi il ve ilçe Başkanımıza,  değerli 
teşkilat üyelerimize ve kıymetli 
hemşehrilerimize canı gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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‘İlk günkü heyecanla üretmeye devam edeceğiz’
Bitkisel yağ sektörünün 44 

yıldır kamuoyundaki sesi olan Bit-
kisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin 
(BYSD) Başkanlığı’na seçilen Tahir 
Büyükhelvacıgil “Oldukça yoğun 
tempolu ve sektörümüz adına ve-
rimli geçen bir dönemi daha geride 
bıraktık. Şimdi yepyeni bir sayfa 
açıyoruz. İlk günkü heyecanımızla, 
bu ülke için ortak akılla, birlik ve 
beraberlik içinde, durmadan çalış-
maya, üretmeye devam edeceğiz. 
Hedefimiz; dışa bağımlılığı olma-
yan, iç talebi karşılayabilen bir sek-
tör olmaktır” diye konuştu.

Büyükhelvacıgil, “Ülkemizin 
can damarı olan tarım sektörünün 
en önemli alanlarından biri olan 
bitkisel yağ sektörünü daha güçlü 
bir hale getirmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. 2018 sektörü-
müz için zor bir yıl oldu. 2019’un 

ilk çeyreğini de geride bıraktık. Her 
geçen gün sektörümüzün sorunla-
rının çözümü noktasında ilerleme 
kaydediyoruz. Yeni dönemde yine, 
el ele vererek hep birlikte tüm so-
runlarımızın, sıkıntılarımızın üste-
sinden geleceğimize inanıyoruz. Bu 
dönemin ülkemiz, sektörümüz ve 
derneğimiz adına hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Tahir Büyükhelvacıgil’in (Hel-
vacızade Gıda İlaç Ve Kimya San.
Ve Tic.A.Ş.) başkanlığını yapacağı 
BYSD Yönetim Kurulu ise şu isim-
lerden oluştu; 

Şükrü Çin (Besler Gıda ve 
Kimya Sanayi A.Ş.), Hüseyin Nuri 
Çomu (Elita Gıda Yağ Tarım San. 
Tic. A.Ş.), Murat Reka (Reka Bitki-
sel Yağlar San. ve Tic. A.Ş.), Turgut 
Yeğenağa (Bunge Gıda San. ve Tic. 
A.Ş), Metin Erturhan (Güney ve 

Güneydoğu Anadolu Bitkisel Yağ 
Sanayicileri Derneği), Alkan Yük-
sel (Cargıll Tarım ve Gıda San. Tic. 
A.Ş.), Suat Öztürk (Trakya Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği), Ömer 
Faruk Sarıcalı (Cofco Tarım Tica-

ret A.Ş.),  Temel Soyyiğit (Soyyiğit 
Gıda Sanayi ve Tic A.Ş.), Aysun 
Aras (Savola Gıda Sanayi ve Tic. 
A.Ş.) Hakan Çalen (Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Koop. Bir-
liği), Niyazi Arslantaş (Beta Ziraat 

ve Ticaret A.Ş.), Baha Abalıoğlu 
(Abalıoğlu Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş.), 
Onat Angı (Aves Enerji Yağ ve Gıda 
Sanayi A.Ş.), Uğur Altaş (Altaş Yağ 
ve Su Tarım Ürünleri San. ve Tic. 
A.Ş.). n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şube Başkanı Ya-
kup Yıldırım, yerel seçim sonuçlarını 
değerlendirerek, sonuçların ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını temen-
ni etti. Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, 31 Mart yerel 
seçimlerinin sonucunu değerlendir-
di. Yeni hükümet sistemine geçişi-
mizle birlikte çok farklı bir seçim at-
mosferi yaşandığını belirten Başkan 
Yıldırım, yüzde 84,5’luk katılım ora-
nı ile Batı demokrasisini geride bıra-
kan bir seçimi yaşadıklarını, bunun 
ülkemizin demokrasiye olan bağlılı-
ğını ve güvenini ortaya koyduğunu 
belirtti. Yerel seçimleri kendi dina-
mikleri içerisinde ayrı bir parantezle 
değerlendirmek gerektiğini belirten 
Başkan Yakup Yıldırım, önümüzdeki 
4,5 yıllık kesintisiz icraat döneminde 
ekonomiyi önceleyecek reformların 
hayata geçirilerek yarının inşası için 
reformlara odaklanılması gerektiği-
ni belirtti. Yıldırım, “Yerel seçimler 
sonrası önümüzde seçimlerin olma-
dığı 4,5 yıllık bir kesintisiz icraat dö-

nemi bizi beklemektedir. Bu süreyi 
toplumun tüm kesimleri ile bir ara-
ya gelerek ülkemizin yarınının inşası 
için en iyi şekilde değerlendirmemiz 
gerekmektedir. Bu bağlamda özel-
likle ekonomik reformları önceleme-
li, katma değeri yüksek teknolojik 
ürünlere yönelerek; üreten, üret-
tikçe kazanan, kazandıkça istihdam 
sağlayan bir Türkiye’yi inşa etme-
miz gerekmektedir.  Ülkemizin güç-
lü ekonomik potansiyellerini ortaya 
koyarak, dengeleme sürecinden 
atılım sürecine geçip, enflasyonu tek 
hanelere çekmemiz ve faizleri düşü-
rerek ülkemizi üretim odaklı yatırım 
yapar hale getirmeliyiz. Yerel seçim 
öncesi bu minvalde aldığımız sin-
yallerin el ele verilerek bir an önce 
hayata geçirilmesini temenni eder, 
seçimlerin ülkemize ve milletimize 
hayırlara vesile getirmesini dileriz” 
dedi. Başkan Yıldırım, Konya mer-
kez ve ilçelerde belediye başkanlığı 
görevine seçilen isimleri tebrik ede-
rek, başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

‘Meselemiz Türkiye, 
gündemimiz ekonomi olmalı’

Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şube Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka, 31 Mart’ta gerçekleş-
tirilen yerel seçimleri değerlen-
dirdi. Başkan Okka, “Yerel seçim 
sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlar ge-
tirmesini diliyorum.  Halkımız; 
iradesini yüzde 85’e varan bir 
oranla sandığa yansıtarak, de-
mokrasiye duyduğu inancı ve 
sadakati büyük bir olgunlukla 
ortaya koymuştur. Belediyeler, 
halkımızın hizmetlere erişimi 
bakımından hayati öneme sa-
hip kurumlardır. Bu idrakle aday 
olup seçimi kazanan tüm beledi-
ye başkanlarımızı tebrik ediyor, 
başarılı bir görev dönemi diliyo-
rum. 

Bugün itibariyle, Meselemiz 
Türkiye ve gündemimizin ilk 
maddesi de ekonomi olmalıdır. 
Önümüzdeki 4,5 yıllık seçim-
siz dönemde kamusal dönü-
şümlerin tamamlanması, “Yeni 
Ekonomik Plan” sonrası ortaya 
konacak ekonomik reformların 
biran önce netleşmesi, ülkemi-
zin bir üretim üssü olması için 
üretim ve ihracatı önceleyen po-
litikaların ivedilikle hayata ge-

çirilmesi ve ülkemizin yeniden 
büyüme trendini yakalaması, 
ortak gayemiz olmalıdır. Mese-
lesi Türkiye olan herkesin ortak 
noktası, hevesle ve coşkuyla bu 
ülkeye hizmet etmek olmalıdır. 
MÜSİAD Konya olarak, ülkemi-
zin, Cumhurbaşkanımızın vizyo-
nu çerçevesinde Büyük ve Güçlü 
Türkiye hedeflerine ulaşacağına 
olan kuvvetli inancımız artarak 
devam etmektedir. İş dünyası-
nın temsilcileri olarak, bu he-
deflerde odak noktamız güçlü 
ihracat, güçlü ekonomi ve güçlü 
istihdamdır. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin kazandır-
dığı imkân ve kabiliyetlerle, bu 
hedeflere ulaşmak adına azimle 
çalışmaya devam edeceğiz.

Uluslararası rekabet alanın-
da ülkemizi güvenilir bir yatı-
rım ortamı ve ticaret partneri 
haline getirecek kalıcı ve çok 
yönlü yapısal değişimlerin bir 
an evvel hayata geçirilmesi adı-
na, iş ve sermaye dünyasının en 
yaygın örgütü olarak elimizden 
gelen her türlü desteği sağla-
maya hazır olduğumuzu bir kez 
daha belirtiyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Seçim sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz süreci iyi değerlendirerek 
ekonomiye odaklanmanın, üretimden ve ihracattan beslenen kalıcı bir kalkınma hikayesi yazmanın vakti olduğunu söyledi

‘Vakit ekonomiye
odaklanma vakti’

Konya Sanayi Odası (KSO) ve 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, 31 Mart seçimlerinin 
ardından bir açıklama yaparak, 
reform vurgusu yaptı. Seçim so-
nuçlarının hayırlı olmasını dileyen 
Kütükcü, “Önümüzde seçimsiz bir 
4.5 yıl var. Bu Türkiye için büyük 
fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendire-
rek, ekonomide, üretimde güçlü 
reformlar hayata geçirmek, daha 
yüksek katma değerli üretimden 
ve ihracattan beslenen kalıcı bir 
kalkınma hikayesi yazmak zorun-
dayız” dedi.

Türkiye’nin bir süredir yerel 
seçim odaklı siyaset gündemiy-
le meşgul olduğunu, ancak yerel 
seçimlerin tamamlanmasının ar-
dından bu gündemin hızla geride 
bırakılması gerektiğini ifade eden 
Kütükcü, “Milletimiz dün yüksek 
bir katılımla 31 Mart Mahalli İda-
reler Genel Seçimlerini tamamla-
dı. Öncelikle seçim sonuçlarının 
ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Artık bugünden sonra hızla 
ekonomi gündemimize dönmeli, 
yapacağımız reformlarla ve dü-
zenlemelerle hem içeride hem 
de dünyada Türkiye’ye karşı gü-
ven ortamını güçlendirmeliyiz. 
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından 
bu yana ekonomide yaşadığımız 
kayıpları telafi edecek ve yapı-
sal sorunlarımızı çözmeye dönük 
adımlar atmalıyız. Türkiye için 
gün, birlik olma günüdür” şeklin-
de konuştu.

‘GEÇMİŞTE BAŞARDIK, 
YİNE BAŞARABİLİRİZ’

Kütükcü, Türkiye’nin İtalya 
ile Çin arasındaki en büyük sa-
nayi ülkesi haline geldiğini, bu 
başarıda istikrar ortamının ve iş 
dünyasının azminin büyük katkısı 

bulunduğunu anlatarak, şunları 
söyledi: “ Ülke olarak geçtiğimiz 
dönemlerde yüksek kur, yüksek 
faiz ve yüksek enflasyonla çok 
yüzleştik. 

Ancak bunların hepsiyle de 
mücadele etmeyi, istikrar orta-
mında ortaya koyduğumuz re-

formlarla Türkiye’yi büyütmeyi 
başardık. Bundan sonra da başa-
racağımıza gönülden inanıyorum. 

Türkiye, güçlü bir ülke. İş 
dünyamızın enerjisi yüksek, üret-
me azmi ve heyecanı yüksek. İş 
dünyamızın beklentilerini karşı-
layacak, reform gündemini öne 

alacak bir siyasi irade de mevcut. 
İnşallah içinde bulunduğumuz 
ekonomik süreci millet olarak 
hep birlikte yöneterek, sorunla-
rımıza kalıcı çözümler üretmeyi, 
ülkemizin refah seviyesini yük-
seltmeyi başaracağız.”
n HABER MERKEZİ

‘Birlik olup ülke için çalışmalıyız’

ASKON Başkanı
Yakup Yıldırım

Tahir Büyükhelvacıgil

KSO Başkanı Memiş Kütükcü
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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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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 

Kompanzasyon, Uzaktan Okuma ve YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/139933
1-İdarenin
a) Adresi  : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi  : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Yaklaşık 300 adet reaktif aboneliğimizin kompanzasyon, bakım, 
   kontrol ve takipleri, 8 adet aktif aboneliğimizin bakım, kontrol ve 
   takipleri, 28 adet YG aboneliğimizin işletme sorumluluğu 
   hizmetlerinin alınması işidir. 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Alan Sınırları
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 730(yedi yüz otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati  : 24.04.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel  kişi  olması  halinde,  ilgisine göre  tüzel  kişiliğinin  ortakları,  üyeleri  veya  kurucuları  ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine  sahip ortağına ait  olması  halinde,  ticaret  ve  sanayi  odası/ticaret  odası  bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest  muhasebeci,  yeminli  mali  müşavir  ya  da  serbest 
muhasebeci mali müşavir  tarafından  ilk  ilan  tarihinden  sonra  düzenlenen  ve  düzenlendiği  tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Uzaktan sayaç okuma ve/veya kompanzasyon sistemleri bakım işleri ile yapılacak işe benzer 
nitelikli işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir  iş kaleminin miktarı  ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KOMPANZASYON, UZAKTAN OKUMA VE 
YG İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMETİ ALINACAKTIR

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 971431

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Seçimler artık geride kaldı. Bundan sonra Türkiye’nin ilk gün-
dem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz” dedi

Türkiye’nin gündemi
ekonomi olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “Seçimler artık geride kaldı. 
4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giri-
yoruz. Bundan sonra Türkiye’nin 
ilk gündem maddesi ekonomi 
olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir 
icraat dönemine çevirmeliyiz.” ifa-
desini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı 
açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri sonuçları-
nın ülkeye ve millete hayırlar getir-
mesini diledi. Sandığa gidip oyunu 
kullanan, ülkenin geleceğine ve 
demokrasiye sahip çıkan herkese 
teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şun-
ları kaydetti: “Bazı münferit olaylar 
dışında ülke genelinde seçimler 
kayda değer bir huzur ortamı için-
de ve yüksek katılımla gerçekleşti. 
Bu da milletimizin demokrasiye 
sahip çıktığını ve yönetimde güçlü 
bir irade ortaya koyduğunu göste-
riyor.

Seçimler artık geride kaldı. 4,5 
yıllık seçimsiz bir döneme giriyo-
ruz. Bundan sonra Türkiye’nin ilk 
gündem maddesi ekonomi olmalı. 
Zira ekonomide atılacak çok adım, 
yapılacak daha çok işimiz var. Bu 

dönemi, kesintisiz bir icraat dö-
nemine çevirmeliyiz. Ekonomiye 
odaklanabileceğimiz, böylece eko-
nominin temellerini daha güçlen-
direcek yapısal reformları arka ar-
kaya hayata geçirebileceğimiz bu 
dönem, ülkemiz için çok büyük bir 
önem taşıyor.

Ekonomi yönetimi, seçim ön-
cesinde bunun sinyalini verdi. 
Seçim sonrasında hızla harekete 
geçilmesini bekliyoruz. Şimdi siya-

si görüşümüz ne olursa olsun, mil-
letimizin kararını saygı duyup, 82 
milyon el ele, gönül gönüle verip, 
aydınlık geleceğimize birlik ve be-
raberlik içinde yürüme zamanıdır.

Türkiye’nin bölgesinde ve kü-
resel ekonomide yükselmesi için 
hepimize görev düşüyor. Türk iş 
dünyası olarak el birliği ile daha 
çok üretmek, daha fazla yatırım, is-
tihdam ve ihracat için çalışacağız.”
n AA



2 NİSAN 201912 HABER 

Öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattık
Meram Şeyh Şalim İlkoku-

lu’nun daveti üzerine öğrencilerle 
buluşan Konya Yenigün Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Rasim Atalay, 
okulun 2-A, 2-B, 2-C ve 2-D sınıfı 
öğrencilerine gazetecilik mesleği-
ni anlattı. Okulun konferans salo-
nunda düzenlenen programa Okul 
Müdürü Mehmet Eğin, sınıf öğret-
menleri Barış Ayata, Ayşe Genç, 
Müberra Ateş Küpeli, Huriye Aslı 
Yakıcı ve Rehber Öğretmen Meh-
met Aslan ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Programın açış konuşmasını 
yapan Meram Şeyh Şamil İlkokulu 
Müdürü Mehmet Eğin, “Öğrenci-
lerimizin eğitimlerini en donanımlı 

şekliyle almaları için yılın belli dö-
nemlerinde farklı etkinlikler düzen-
liyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde 
merak edilen ve öğrencilerimizin 
dikkatini çeken bir konu da gaze-
tecilik mesleğiydi. Gazetecilik mes-
leğini bize anlatmaları için Yenigün 
Gazetesi’ne bir davette bulunduk. 
Bizi kırmayıp geldikleri için kendi-
lerine teşekkür ederiz” dedi. 

Konya Yenigün Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Rasim Atalay da öğ-
rencilerin anlayabileceği bir dille 
gazetecilik mesleğini anlattı. Son-
rasında öğrencilerden gelen soru-
ları da yanıtlayan Atalay’a günün 
anısına çam fidanı takdim edildi. 
n ONUR KALKAN

Müzebüs’ün yeni
durağı Konya oldu

Aydınlar Ocağı’nda
Alpaslan Türkeş anlatılacak

Rahmi M. Koç Müzesi koleksi-
yonundan seçilmiş 70 objeyle Tür-
kiye’nin her yanındaki öğrencilerle 
buluşan Müzebüs, 2018-2019 
eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna 
başladı. Bu eğitim ve öğretim yılın-
da 28 ilde 130 okulu ziyaret ede-
cek olan Müzebüs’ün yeni durağı 
Konya olacak.

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi 
nedenlerle müzeye gelemeyen öğ-
rencilere ulaşmak amacıyla Rahmi 
M. Koç Müzesi’nin 2003 yılından 
bu yana sürdürdüğü gezici müze 
geleneği bu yıl da devam ediyor. 
Yeni eğitim ve öğretim yılı yolculu-
ğuna başlayan Müzebüs, Konya’da 
öğrencilerle buluşacak.

Müzebüs’ün Konya turu, 1 
Nisan tarihinde Meram ilçesinde 
Ticaret Borsası Ortaokulu ile başla-
yacak. Müzebüs, 2 Nisan tarihinde 

Altıntekin ilçesinde Akincilar Fa-
tih İlkokulu’nu, 3 Nisan tarihinde 
Akröen ilçesinde Mustafa Çetin 
Ortaokulu’nu ve 4 Nisan tarihinde 
Cihanbeyli ilçesinde Seniha Belgin 
İlkokulu’nu ziyaret edecek. Müze-
büs, son olarak 5 Nisan tarihinde 
Karatay ilçesinde Yarma İlkoku-
lu’na konuk olacak.  Eğitim-öğre-
tim yılı boyunca yaz kış, köy kasa-
ba demeden ilerleyen Müzebüs’te 
ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve 
çevre bilinciyle ilgili teknolojik geli-
şimi gösteren 70 obje sergileniyor. 
Bu objeler arasında buhar makine-
si, kronometre, radyometre, telg-
raf, gramofon, güneş saati, güneş 
pilli araba vb. bulunuyor. Müze-
büs’ün ziyaret rotasında yer alan 
okullar milli eğitim müdürlükleri 
ile irtibata geçilerek belirleniyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
bu haftaki Selçuklu Salı Sohbet-
leri’nde, Kuruluşunun 50. Yı-
lında Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) ve Alpaslan Türkeş dile 
gelecek. Eski Konya Milletvekili 
Musa Erarıcı, MHP Lideri Alpas-
lan Türkeş’in hayatını, davasını, 

Ülkücü Hareket ile daha pek çok 
bilinmeyen konuları gündeme 
getirecek. İl Halk Kütüphanesi’n-
de 2 Nisan 2019 Salı günü saat 
20.00’da gerçekleştirilecek olan 
bu güzel sohbete bütün gönül 
dostları davet edildi.
n HABER MERKEZİ

İkindi Sohbetleri’nde Ayaklı Kütüphaneler’i anlatan Yazar Dursun Gürlek, İbrahim Hakkı Konyalı’dan övgüyle 
bahsederek, “Konyalı, hazırladığı raporla, Ayasofya Camii’nin minarelerinin yıkılmasını önledi” dedi

Ayasofya’da yıkımı
Konyalı önledi!

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştır-
maları Merkezinin ortaklaşa düzen-
lediği Yaşayan Konya Hafızası İkindi 
Sohbetlerinde bu hafta Yazar Dur-
sun Gürlek, “Ayaklı Kütüphaneler” 
konulu bir konferans verdi.

İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ı 
tanıyan kişilerle yaptığı röportajlar 
sonucu oluşturduğu üç ciltlik kita-
ba dikkat çeken Gürlek, Milli Eğitim 
Bakanı Tahsin Banguoğlu konuşma-
sını yaparken oldukça sert mizaçlı 
olan İbnülemin Mahmut Kemal’in 
yüzüne hocanın tepkisini ölçmek 
için sık sık bakması sonucu konuş-
ma bitiminde bakana “Aferin edepli 
konuştun.” diye söylediğini belirtti.

HAFIZ-I KÜTÜPLÜĞÜ 
HAK EDEN BİR İNSAN

Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin 
Tahsin Hoca’dan sonra görev alan 
ikinci Müdürü İsmail Saib Sencer 
isminin kütüphane ile özdeşleştiği-
ni belirten Gürlek, “Arapça, Farsça, 
Fransızca, Almanca ve Latinceyi bi-
liyordu. Darülfünun’da hocalık ya-
parken başından sarık ve cübbesini 
çıkarmamak için üniversiteden ay-
rılarak kütüphanede 40 yıl müdür-
lük yapmıştır. Niçin kitap yazmadığı 
sorulunca ‘Ecdadın yazdığı kitapları 
okuyorum.” diye cevap verirmiş. 
Bursalı Tahir’in üç ciltlik Osmanlı 
Müellifleri kitabının hocaya ait oldu-
ğu söylenir. Tam bir ayaklı kütüp-
hane olan Sencer Hoca sahasında 
bir otorite kabul ediyordu. Hafız-ı 

kütüplüğü ve bu sahadaki ihtisasıyla 
‘Ayaklı Kütüphane’ olarak anılıyor-
du.”

Gürlek, Ürdün kralının Türkiye 
ziyareti sırasında Atatürk’ten iste-
diği Kitâb-ı Envar isimli kitabı bilse 
bilse İsmail Saib Hoca bilir denilerek 
kitabı nerede bulabilecekleri soru-
lunca “ Kitabın adı, Kitâb-ı Envar 
değil Kitab-ı Enva’dır. Bu astronomi 
kitabı bizde yok. Süleymaniye Kü-
tüphanesi’nde 748 numarada ka-
yıtlıdır.” cevabını verir. Mecelle’de 
adalet; eşyayı yerine koymak olarak 
tanımlanır. Kast edilen “İşi ehline 
vermektir.” Alman Oskar Rescher, 
hocanın dizinin dibinden hiç ayrıl-
mamış, hocadan etkilenerek Müslü-

man olmuştur.
KEDİLİ KÜTÜPHANE

Felsefeden tasavvufa, tarihten 
edebiyata kadar pek çok alanda sa-
hip olduğu engin birikimine sahip 
İsmail Saib Hoca’nın Fuat Köprü-
lü’den Abdülbaki Gölpınarlı’ya, Yah-
ya Kemal Beyatlı’dan Mehmet Akif 
Ersoy’a kadar ilim ve edebiyat dün-
yamızın seçkin isminin kendisinden 
istifade ettiği üzerinde duran Gür-
lek; “100 civarında kedi beslemesi 
sonucu kütüphanenin adı kedili kü-
tüphaneye çıkmıştı. Maaşının büyük 
bir kısmını kedilere harcadığından 
aybaşını getiremezdi. Kitaplara gözü 
gibi bakarken kedileri de evladı gibi 
seviyordu. Kitap okurken başına çı-
kan kedi rahatsız olmasın diye ayağa 
kalmazmış.” dedi.

ANILARLA ÖRÜLÜ BİR YAŞAM
Mithat Cemal Kuntay’ın Türkçe-

si’ne hayranlığını dile getiren Gür-
lek, eşinin ölümünden sonra aynı 
yere gömülen Mithat Cemal’in Ka-
racaahmet’teki mezar taşında “Ey 
zair burada bir karı koca yatmakta-
dır. İkisine bir Fatiha yeter.” yazısı 
yazılıdır. Devrin mûsîkişinaslarıyla 
mûsîki meşk eden, tasavvuf ehli 
olan İbnülemin Mahmut Kemal’e 
Kani Karaca arkadaşlarıyla ziyarete 
gelince “Kani yalın gelmemiş, ya-
nında fuzulileri de getirmiş.” sözünü 
söyler. Gürlek; “Son Sadrazamlar” 
kitabının yazarı İbnülemin Mahmut, 
Mehmet Zeki Pakalın’ın. “Son Sad-
razamlar ve Başbakanlar” kitabın-

dan sonra aralarının bozulduğunu 
Pakalın’ın kızı Saniye Hanım’dan 
dinlediğini söyledi.

AYASOFYA’NIN MİNARELERİNİN 
YIKIMINI İBRAHİM HAKKI 

KONYALI ENGELLEDİ
Tarihî kaynaklara ulaşmada 

İbrahim Hakkı Konyalı’nın eserle-
rinin büyük faydasını gördüğünü 
ifade eden Gürlek, Ayasofya Ca-
misi’nin minarelerinin yıkılmasının 
önüne geçen kişinin İbrahim Hak-
kı Konyalı olduğunu ifade ederek 
“Bir gün İstanbul Müzeler Müdürü 
Kemal Akan ağlayarak Konyalı‘nın 
yanına gelir. Ayasofya’nın minare-
lerinin yıkılacağını, kiliseye dönüş-
türüleceğini söyler. Konyalı, Kemal 
Altan’ı teselli ederek Ayasofya’nın 
minarelerini yıkamazlar. Bir rapor 
hazırlayalım.” der. Raporda,“Ana 
kubbeyi destekleyen minareler yı-
kılacak olursa kubbe tamamen çö-
ker. Tetikte bekleyen Hristiyanlık 
âlemi de Türkler Ayasofya’yı yıktı-
lar, diye feryadı basarlar.” deyince 
Ayasofya’nın minareleri yıkılmak-
tan kurtulur.

Gürlek, konuşmasını “Büyük 
adam yetiştirmede verimliyiz, onlar 
öldükten sonra unutmada mahi-
riz.” sözleriyle tamamladı. Program 
sonunda Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 
tarafından Dursun Gürlek’e günün 
anısına hediye takdim edilmesi ve 
toplu fotoğraf çekilmesi ile toplantı 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Dursun Gürlek
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Seçimlere Meclis Üyeleri’nde de tek listeyle giden AK Parti ve MHP, merkez ilçelerde Meclis ağırlığını elde etti. Kesin olmayan 
sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meram ve Karatay’da tüm Meclis Üyeleri’ni almayı başarırken, Selçuklu’da 2 fire verildi. İyi Parti 

Selçuklu’da 2 Meclis Üyesi aldı. AK Parti listesinden giren MHP’li 9 isim, 3 merkez ilçede Meclis’e girmeyi başardı

Meclis’te 2 fire verdiler
31 Mart Mahalli İdareler 

Seçimleri’nin tamamlanma-
sının ardından kesin olmayan 
sonuçlar da belli oldu. Kon-
ya’da AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP)’nin 
oluşturduğu Cumhur İttifa-
kı, Büyükşehir Belediyesi ve 
28 ilçeyi başardı. Büyükşehir 
Belediyesi’nce Cumhur İtti-
fakı’nın AK Parti Adayı Uğur 
İbrahim Altay yüzde 70.54 oy 
aldı. Cumhuriyet Halk Parti-
si ve İyi Parti de Büyükşehir 
Belediyesi’nde Millet İttifakı 
olarak seçimde yarışa girdi. 
Buna göre Millet İttifakı’nın 
İyi Parti Adayı Oğuz Şimşek 
de yüzde 29.17 oy alarak en 
fazla oy alan ikinci aday oldu. 
Saadet Partisi’nin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hasan Hü-
seyin Uyar ise yüzde 2.18 oy 
aldı. 

MECLİS ÜYELERİ HEMEN 
HEMEN ŞEKİLLENDİ 

Seçimlerden önce listeler 
oluşturulurken AK Parti ve 
MHP’nin ittifak yapacağı şe-
hirleri belirlemelerinin ardın-
dan alınan yeni bir kararla, 
ittifak yapılan şehir ve ilçe-
lerde Meclis Üyesi listelerin-
de de tek listeyle gidilmesi 
kararlaştırılmıştı. Alınan bu 
karar doğrultusunda belirle-
nen Meclis Üyeleri adaylarıyla 
seçimlere gidildi. Buna göre, 
Konya’da Cumhur İttifakı’nın 
AK Parti Adayları’nın olduğu 
26 ilçede Meclis Üyesi liste-
si AK Parti’nin, Cumhur İt-
tifakı’nın MHP adaylarının 
olduğu 5 ilçede ise MHP’nin 
Meclis Üyesi listesiyle seçim-
lere gidildi. 2014 yere AK 
Parti’nin listelerinde MHP 
adayları, MHP’nin listelerinde 
ise AK Parti’nin Meclis Üyesi 
adayları yer aldı. Cumhur İt-
tifakı Konya’da aldığı oy ora-
nıyla Konya’nın merkez ilçe-
leri olan Meram, Selçuklu ve 
Karatay’da da Meclis üyesi 
ağırlığını da gösterdi. Kesin 
olmayan sonuçlara göre, Ka-
ratay ve Meram’da Cumhur 
İttifakı Meclis Üyesi listesini 
tamamen kazanırken, Selçuk-
lu’da 2 fire verdi. 45 kişilik 
Selçuklu Meclis Üyesi liste-
sinde 43’ünü Cumhur İttifakı 
alırken, İyi Parti 2 Meclis üye-
si almayı başardı. 

117 CUMHUR 
İTTİFAKI, 2 İYİ PARTİ

Kesin olmayan sonuçlara 
göre yapılan hesaplamalar-
da, Meram’da bulunan 37 ve 
Karatay’da bulunan 37 Mec-
lis Üyesi’nin tamamı Cumhur 
İttifakı’nın listesinden oluştu. 
Selçuklu İlçesi’nde bulunan 
45 Meclis Üyesi’nden 2’sini 
ise İyi Parti almaya hak ka-
zandı. Geriye kalan 43 Meclis 
Üyesi ise yine Cumhur İttifa-
kı’nın listesinden oluştu.  

MHP’NİN 9 MECLİS 
ÜYESİ DE GİRDİ

AK Parti ve MHP’nin yap-
tığı ittifak gereği, MHP’nin 
belirlenen Meclis Üyesi aday-
ları AK Parti’nin listelerinden 
seçime girmişti. MHP’ye Sel-
çuklu’da 5, Meram’da 2, Kara-
tay’da 2 kontenjan verilmişti. 
Karatay ve Meram’da Cumhur 
İttifakı’nın Meclis Üyeleri’nin 
tamamını almasıyla oradaki 
MHP’nin toplamdaki 4 Mec-
lis Üyesi Meclis’e girmiş oldu. 
Selçuklu’da da İyi Parti’nin 2 
Meclis Üyesi çıkarmasına rağ-
men, MHP’nin 5 Meclis Üyesi 
adayı, sıralamaları göz önü-
ne alındığında Meclis Üyeli-
ğine girmeyi hak kazandılar. 
Böylece AK Parti listesinden 

seçime giren MHP’li 9 Meclis 
Üyesi de Meclis’e girmeyi ba-
şardı. 

SELÇUKLU’DA 2 FİRE VAR
Meclis Üyesi Aday listesin-

de Selçuklu’da 40 kişi bulunu-
yor. Belediye Başkanı seçilen 
Ahmet Pekyatırmacı’nın ise 5 
kişilik kontenjanı bulunuyor. 
Buna göre toplamda 45 kişilik 
bir Meclis Üyesi listesi bulu-
nuyor.  Selçuklu’ya MHP’den 
ise 5 kişilik bir Meclis Üyesi 
kontenjanı verilmişti. Alınan 
oy oranına göre bu 45 kişilik 
listeden 43 kişi Cumhur İtti-
fakı’ndan, 2 kişi ise İyi Par-
ti’den Meclis’e girmeye hak 
kazandı.  

MECLİS ÜYELERİ ŞÖYLE 

(AK PARTİ)
 • Mustafa Uzbaş
 • Mehmet Orhan
 • Meryem Altıntaş
 • İbrahim Okur
 • Ayşe Lütfiye Poçanoğlu
 • Mehmet Sevim
 • Ali Göksüçukur
 • Tahir Özer
 • Muhammed Eken
 • Faruk Ulular
 • Nedim  Selek
 • Veli Vural
 • Tuğba Afşar
 • Mustafa Yavuz Tezcan
 • Mehmet Çenesiz
 • Rüstem Raşit Dağ
 • Mustafa Uysal
 • Osman Şimşek

 • Targun Polat
 • Muhammed Üsame Er-

dem
 • Cem Hayırlıoğlu
 • Mahmut Görük
 • Hasan Aydın
 • Naime Öksüz
 • Abdullah Ergin
 • Mehmet Yaman
 • Süleyman Tuğrul Tek-

kanat
 • Hayrullah Şahin
 • Bülent Gülveren
 • Hasan Baş
 • Ali Ziya Yalçınkaya
 • Gürsel Çakar
 • Haziret Yetiş
 • Ömer Faruk Özcan
 • Murat Özgüven

 • Arif Bağcı
 • Ali İmran Arıtan
 • Ahmet Uykusuz

MHP’NİN MECLİS ÜYELERİ
• Hüseyin Kavas
• Osman Oflaz
• Haluk Tuzak
• Hasan Perinçek
• Hasan Deler

İYİ PARTİ’NİN MECLİS ÜYELERİ
• Mevlüt Uyanık
• Sırrı Demirel

MERAM’DA 37 KİŞİ
Cumhur İttifakı’nın Me-

ram Belediye Meclis Üye 
listesinde 33 kişi bulunu-
yor. Buna ek olarak Belediye 
Başkanı seçilen Mustafa Ka-
vuş’un ise 4 kişilik kontenjanı 
var. Listede MHP’den ise Me-

ram Belediyesi Meclis Üyesi 
olarak iki isim yer aldı. Diğer 
partilerden Meram’da Mec-
lis Üyesi çıkaran olmadı. Bu 
sonuca göre Cumhur İttifakı 
Meram’da Meclis Üyeleri’nin 
tamamını elde etmiş oldu. 
AK PARTİ’NİN MECLİS ÜYELERİ 

 • Ahmet Pırıltı
 • Esra Doğan
 • Fatih Özgökçen
 • Ahmet Samet Baykara
 • Mehmet Celalettin Ulu-

soy
 • Ahmet Melih Güçlü
 • Abdullah Topatan
 • Tahir Büyükcan
 • Şerife Didem Baylar
 • Gürkan Gülcemal
 • Levent Tarhanlıoğlu
 • Ahmet Koçak
 • Ahmet Uğurlu
 • Serpil Yurdaışık
 • Yusuf Yöreli
 • Fatih Ekmekci
 • İbrahim Şahin
 • Mehmet Eyüp Karagöz
 • Yasin Çeçen
 • Hasan Özkan
 • Kazım Dalgıç
 • Dursun Uysal
 • Murat Temir
 • Mustafa Karaağaç
 • Mehmet Azam Ölmez
 • İbrahim Ünver
 • Nuri Kaymak
 • Muhammed Işık
 • Halime Andaç
 • Şerife Karaöz
 • İsmail Gezer
 • Übeyit Aça
 • Emrah Savsar
 • Mustafa Pirinç
 • Osman Baydar

MHP’NİN MECLİS ÜYELERİ 
• Mustafa Kemal İzgüt
• Mahmut Yaman 

KARATAY’DA 37 KİŞİ
Cumhur İttifakı’nın Kara-

tay Belediyesi Meclis Üyesi 
listesi 37 kişiden oluşuyor. 
Karatay Belediye Başkanı ola-
rak seçilen Hasan Kılca’nın 
ise 4 kişilik kontenjanı bulu-
nuyor. MHP’den de Karatay’a 
iki kişilik kontenjan verilmiş-
ti. Cumhur İttifakı Karatay’da 
da Meclis Üyelerinin tamamı-
nı elde etmiş oldu.   
AK PARTİ’NİN MECLİS ÜYELERİ 

 • Ahmet Mıhçı
 • Eyüp Han Ünal
 • Fatma Kola Bozkurt
 • İsmail Küçüktoka
 • Erkan Aslan
 • Nazım İreş
 • Mehmet Rıza Özsakal
 • İbrahim Canpolat
 • Şacaattin Küçükdağ
 • Şaban Önal
 • Sıtkı Erben
 • Mevlüt Kanat
 • Mustafa Kaçar
 • Esra Çokmen
 • Mesut Çivici
 • Adil Tosun
 • Ali Şen
 • Kemal Özarpa
 • Hasan Ali Ünlü
 • Sevim Betül Baloğlu
 • Ertan Gökerik
 • Hasan Hüseyin Özmen
 • Mustafa Küçükiplikçi
 • Zahit Emre Gürsel
 • Aliye Alkan
 • Ferhat Şahin
 • Mustafa Özeskiciler
 • Ömer Büyükgöker
 • Burhan Toprak
 • Ali Yıldırım
 • Emine Kamancı
 • Zekeriyya Avcı
 • İsa Küçükkerniç
 • Oktay Keskin
 • Ahmet Dişli

MHP’NİN MECLİS ÜYELERİ 
• Ömer Karaer
• Ömer Karapınar

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu’da bulunan 45 kişilik Meclis Üyesi listesinde Cumhur İttifakı 43’ünü elde etti. İyi Parti 2 Meclis Üyesi aldı. 

Cumhur İttifakı Meram’da Belediye Meclis Üyelerinin tamamını aldı. AK Parti listesinden giren MHP’li 2 isim de Meclis Üyesi oldu.  

Cumhur İttifakı Karatay Belediyesi Meclis Üyelerinin de tamamını almayı başardı. Burada da AK Parti listesinden giren MHP’li 2 isim Meclis Üyesi seçildi.
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Altay, seçimin farklı kazananları arasında
31 Mart Mahalli İdareler Genel 

Seçimleri’nde, Rize, Konya, Ma-
latya, Kahramanmaraş, Sakarya, 
Trabzon, Kayseri ve Erzurum’da 
AK Parti, Batman ve Diyarbakır’da 
ise HDP’nin adayları, kesin olma-
yan sonuçlara göre en yüksek oy 
oranıyla seçilen ilk 10 belediye baş-
kanı oldu. İstanbul’da CHP Beşik-
taş adayı Rıza Akpolat, aldığı yüzde 
73,41 oyla en yakın rakibi MHP 
adayı Serkan Toper’e fark attı. To-
per, yüzde 16,29 oy alabildi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesin-
de AK Parti adayı Ayhan Yılmaz, 
yüzde 18,52’lik oyla ikinci sırada 
yer alan İYİ Parti adayı Hüseyin 
Burgaz’dan yüzde 53 fazla oy aldı. 
Yılmaz’ın oyu yüzde 71,6 oldu.

CHP’nin Çankaya Belediye 
Başkan adayı Alper Taşdelen ile en 
yakın rakibi AK Parti’li aday Am-

ber Türkmen arasındaki fark yüzde 
51,73 oldu. Taşdelen yüzde 73,39, 
Türkmen ise yüzde 21,66 oy aldı. 

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde 
AK Parti adayı Hazım Caner Can 
yüzde 73,78’lik oy oranıyla seçme-
nin yüzde 22,25’inin oyunu alan en 
yakın rakibi İYİ Parti adayı Vefa Pe-
çenek’e yüzde 51,53’lük fark attı.

ALTAY EN YAKIN RAKİBİNE
50,64 PUAN FARK ATTI

AK Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı Uğur İbrahim 
Altay, aldığı 70,69 oy oranıyla en 
yakın rakibi olan İYİ Parti Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan ada-
yı Oğuz Şimşek’e 50,64 puan fark 
attı. Şimşek, yüzde 20,05 oy ora-
nında kaldı.

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde 
Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı 
Halit Demir, 20 sandıkta kullanılan 

3 bin 399’un oyun 2 bin 898’ini ala-
rak en yakın rakibi Millet İttifakı’nın 
İYİ Parti’li adayı Mehmet Bingöl’e 
yüzde 70,41 fark attı. Bingöl, 481 
seçmenin oyunu aldı. 

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 
AK Parti adayı Turgut Özdem, bin 
380 oy alarak 177 oy toplayabilen 
en yakın rakibi İYİ Parti adayı Ser-
kan Kocaoğlu’na bin 203 oy fark 
attı. Özdem, oyların yüzde 85,5’ini, 
Kocaoğlu yüzde 10,97’sini almış 
oldu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçe-
sinde CHP adayı Murat Gerenli 
oyların yüzde 64,62’sini, rakibi AK 
Parti adayı Akın Kamacı da yüzde 
16,94’ünü aldı.

AK Parti Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Murat Zor-
luoğlu yüzde 64,50, İYİ Parti adayı 
Atakan Aksoy ise yüzde 29,54 oyda 

kaldı. Rize’de Cumhur İttifakı’nın 
AK Parti’li adayı Rahmi Metin oy-
ların yüzde 72,71’sini aldı, en yakın 
rakibi CHP adayı Ayhan Akyüz yüz-
de 13,56 oy alabildi.

Trabzon’un Dernekpazarı il-
çesinde AK Parti adayı Mehmet 
Aşık yüzde 72,18, bağımsız aday 
Zeki Avni Usta yüzde 9,64; Çayka-
ra ilçesinde AK Parti adayı Hanefi 
Tok yüzde 65,59, CHP adayı Ha-
san Düzgün yüzde 11,43; Rize’nin 
Güneysu ilçesinde AK Parti adayı 
Rıfat Özer yüzde 84,37, İYİ Parti 
adayı Sefer Özer yüzde 12,50 oy 
aldı. Şanlıurfa’da Eyyübiye Bele-
diyesinde AK Parti adayı Mehmet 
Kuş, yüzde 72,52 oyla ikinci sırada 
yer alan Saadet Partisi adayı Halil 
Yiğit’ten yüzde 48,95 fazla oy aldı. 
Yiğit’in oy oranı yüzde 23,57 oldu.
n AA

‘YSK mazbatayı kime
verirse Başkan o olacak’

İttifak İYİ Parti’ye 
kazandırmadı

AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 
parti il başkanlığında yaptığı 
açıklamada, “Kuşkusuz Yüksek 
Seçim Kurulu mazbatayı kime 
verirse başkan o olacak.” diye-
rek, “Tebrik etmesini biliriz ama 
süreç sürüyor.” ifadelerini kul-
landı.

“Rakip aday 25 bin fazla oy 
almış görünüyor” ifadesini kul-
lanan Yıldırım, aradaki farkın 
10 katından fazla iptal olduğunu 
kaydetti. Binali Yıldırım, “31 bin 
136 sandık var. Her sandıktan 
bir tane oy yanlış yazılmış olsa 
bu 31 bin 136 eder ki bu da ara-
daki farktan daha fazladır.” şek-

linde konuştu. “İstanbullu söy-
leyeceğini söylemiştir. Oy veren, 
vermeyen İstanbullu hemşehri-
lerime teşekkür ediyorum.” ifa-
delerini kullanan Binali Yıldırım, 
“İstanbul halkının takdiridir. 

Oyu veren İstanbullulardır. 
Onların takdiri başımızın gözü-
müzün üstündedir.”  dedi. Yıl-
dırım, “Hayatım boyunca mil-
letime yararlı işler yapmak için 
gayret ettim. 

Bundan sonra da konumum 
ne olursa olsun, aynı şekilde ül-
keme, milletime, hizmet etmeye 
devam edeceğim.” şeklinde ko-
nuştu.
n AA

İYİ Parti, Millet İttifakı ola-
rak girdiği ve adayının yarıştığı 
22 ilin hiçbirinden sandıktan çı-
kamadı. CHP ve İYİ Parti, 2019 
Mahalli İdareler Genel Seçimle-
ri’nde 23’ü büyükşehir toplam 
51 ilde Millet İttifakı kurdu. Bu 
ittifak çerçevesinde İYİ Parti 10 
büyükşehir ve 12 il belediyesin-
de, CHP ise 13 büyükşehir be-
lediyesi ve 16 il belediyesinde 
seçime girdi. 

İYİ Parti adayları, Balıkesir, 

Denizli, Gaziantep, Kayseri, Ko-
caeli, Konya, Manisa, Sakarya, 
Trabzon ve  Samsun büyükşe-
hirleri ile Afyonkarahisar, Ak-
saray, Düzce, Elazığ, Isparta, 
Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşe-
hir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat 
il belediyelerinde yarıştı.  Saat 
03.00 itibarıyla resmi olmayan 
sonuçlara göre İYİ Parti, bu be-
lediyeler arasından hiçbirinde 
başarı sağlayamadı.
n AA

‘Bir an önce hizmete başlamak istiyorum’
CHP İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkan Adayı Ekrem İmamoğ-
lu, CHP’nin Seçim Koordinasyon 
Merkezi’nde yaptığı açıklamada, 30 
saattir uykusuz olduğunu ifade ede-
rek, CHP’nin merkezi sistem içe-
risinde oluşturduğu veri tabanı ve 
internet sistemiyle beraber tutanak-
ların oluşturulduğunu, ıslak imzalı 
tutanakların tamamının ellerinde ol-
duğunu söyledi. “Şu an itibarıyla net 
sonucumuz şu; bizimle rakibimiz 
arasındaki oy farkı 25 bin 158’dir.” 
diyen İmamoğlu, YSK’nın, kendile-
rinin de açıkladığı seçim sonuçlarını 
toplumla paylaşmasının demokrasi 
adına, ülkede bu sürece katkı sun-
masının belkide herkesin yüreğine 
su serptiğini söyledi.

YSK’nın son girişiyle son 16 
sandığın kaldığını dile getiren İma-
moğlu, şöyle devam etti: “Yüzde 
99,95’i girilmiştir. Şu an itibarıyla 4 
milyon 168 bin 546 bize verilen oy, 
4 milyon 142 bin 791 de rakibimi-
ze verilen oy. Aradaki fark 25 bin 
755’tir. Bu şunu ifade ediyor. Bizim 
elde ettiğimiz veriye çok yakın bir 
veri gözükmektedir. Belki de bu ara-
daki fark kalan 16 sandıkla beraber 
örtüşecektir. Zira biz de ıslak imzalı 
tutanaklardan seçim sonuçlarımızı 
girdik. Elbette ki YSK de ilçe seçim 
kurullarından girilen ıslak imzalı tu-
tanakların sonucunu ekranda bize 
gösteriyor. Sonucun birbirine bu şe-
kilde yakın olması aslında ne kadar 
sağlam bir veri tabanına sahip oldu-
ğumuzun da bir göstergesi.”

Ekrem İmamoğlu, kendilerinin 
ortaya koyduğu sonucu YSK’nın 
teyit ediyor olmasının kendilerini 
mutlu ettiğini söyledi. Yerel seçim 
sürecindeki geçersiz oylar üzerinden 
AK Parti yetkililerinin açıklaması ol-

duğunu dile getiren İmamoğlu, 290 
bin geçersiz oydan bahsedildiğini, 
2014 yerel seçimlerinde 422 bin 
667 geçersiz oy olduğunu anlattı. 
İmamoğlu, “Şu anda yüzde 3’ün bi-
raz üzerinde olan geçersiz oy oranı 
2014’te yüzde 4,7’dir. Dolayısıyla 
aslında her seçimde var olan ge-
çersiz oy oranıdır bu. Bu da müm-
kündür, olasılıklar dahilindedir. Bu 
süreci irdelemek, dipsiz kuyuda bir 
süreç arayışına girer. Bu da süreci 
tekrardan baltalar ve sıkıntıya sokar. 
Bizim talebimiz bir an önce sürecin 
tamamlanması, bir an önce sürecin 
toparlanması ve ülkemizin günde-

minin gerçek gündemine oturması-
dır.” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN 
BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu 
tanımlamalarıyla aynı fikirde olduk-
larını belirterek, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin de bu sürecin de-
mokratik bir şekilde tamamlanması 
yönünde yaptığı “bir oyla bile seçim 
kazanılır” tanımlamasının aslında 
bugünün gündeminin bir parça-
sı olduğunu vurguladı. İmamoğlu, 
“Zira biz Sayın Bahçeli’nin tanımına 
göre tam 26 bin katıyla sürece ha-

zır olduğumuzu belirtiyoruz. Sayın 
Bahçeli’nin demokrasi sürecini bek-
leyen bu açıklamasını da takdirle 
karşılıyor, kendilerine teşekkür edi-
yorum.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’e de teşekkür eden 
İmamoğlu, “Bunun dışında İstanbul 
halkına teşekkür ediyorum. Ben ina-
nıyorum ki sandıkta bana AK Partili 
seçmen de oy vermiştir, HDP’li seç-
men de oy vermiştir, Saadet Partili 
seçmen de oy vermiştir, MHP’li seç-
men de oy vermiştir, bütün partiler 
oy vermiştir. Ben bütün partilerin 
seçmenlerinin oy verdiği bir insan 
olarak, hiç kimseyi birbirinden ayırt 
etmeyeceğim sözünü vererek yine 
bana sandıkta atılan veya atılmayan, 
o sandığa atılan tüm oyları kendine 
atılmış kabul ederek, herkese bütün 
İstanbullulara da teşekkürü bir borç 
biliyorum.” dedi.

‘İSTANBUL İÇİN 
YOLUMUZ AÇIK OLSUN’

Ekrem İmamoğlu, bütün bu sü-
recin olgunlaşmasıyla beraber top-
lumun tüm değerlerine, maneviya-
tına, inançlarına, etnik kökenlerine, 
kültürüne saygı duyan İstanbul’da 
bunu her yönüyle yaşatan bir kişi 
olacağının da sözünü vererek, “Biz 
büyük bir milletiz ama hep birlikte 
büyük bir milletiz. Ayrışarak büyük 
bir millet olamayız. Bütünleşmenin, 
barışın, huzurun ve bu şehirdeki 
geleceğe dönük çağdaş yürüyüşün 
hizmetkarı olacağımı tüm İstanbul-
lu hemşehrilerimle paylaşıyorum. 
Bugün itibariyle netleşecek olan bu 
süreçte bugün ve yarın ile ilgili prog-
ramlarımı aktaracağım. İstanbul için 
yolumuz açık olsun.”
n AA

Ankara’da oy kullanılan pek 
çok sandıkta seçim sonuçlarına te-
sir edecek şekilde geçersiz oyların 
mevcudiyetine şahit olduklarını 
belirten Şahin, “Aynı şekilde san-
dıklarda çok değişik tarzda usul-
süzlükler de sandık başında görevli 
arkadaşlarımız tarafından tespit 
edilmiş durumda. Ancak çarpıcı 
olan hususun sandık birleştirme tu-
tanaklarında olduğunu, gecenin 
ilerleyen saatlerinde tespit etmiş 
bulunmaktayız. Maddi gerçeklikle 
bağdaşmayan birtakım sonuçlar, 
birleştirme tutanaklarında karşımı-
za çıkmış durumda.” diye konuştu.  
Bu durumun takipçisi olacaklarını 
bildiren Şahin, ellerinde çok çarpı-
cı bulgular ve tespitler olduğunu, 
bunları hukuki gerekçeleriyle birlik-
te ilçe seçim kurullarına sunacakla-
rını kaydetti.

Şahin, “Örneğin A partisinin 25 
oyu var, B partisinin 125 oyu var. 
Bunlar yer değiştirilmiş. Örneğin 
toplamda bir sandıkta 300 geçer-
li oy var ancak bunun dağılımıyla 
ilgili birtakım başkalaştırmalara 

gidilmiş. Toplamına bakıldığında 
300 oy görünüyor ama dağılımını 
sandıktan ilçe seçim kuruluna gitti-
ği aşamada birtakım farklılaştırma-

lar söz konusu. Bununla ilgili ciddi 
tespitlerimiz var. Şu anda Ankara 
İl Başkanlığımızda Ankara’daki 12 
bin küsur sandıktaki bütün rapor-

larımız, tutanaklarımız incelen-
mekte. Önemli derecede geçersiz 
oy da söz konusu hem Ankara’da 
hem İstanbul’da... Özellikle muh-
tar seçimlerinden kaynaklanan kafa 
karışıklığı olduğunu görmekteyiz. 
Hukukta esas olan, iradenin ayakta 
tutulmasıdır, herhangi bir konudaki 
bir eksiklikten dolayı başka bir alan-
daki iradenin yok sayılması hukuki 
olarak korunması mümkün değil-
dir. Bununla ilgili olarak takiplerini-
zi yapıyoruz.

Ankara’da 25 ilçenin 25’inde 
de biz ilçe seçim kurullarına itiraz 
edeceğiz. Çünkü özellikle Ankara 
Büyükşehir Belediyesi açısından 
katedeceğimiz bir mesafenin ol-
duğunu görüyoruz. İlçe belediye 
başkanlıklarıyla ilgili olarak bizim 
tespitimiz çok değişeceğini gördü-
ğümüz bir tablo söz konusu değil 
ancak büyükşehir oyları 25 ilçenin 
oylarının toplamıyla elde edildiği 
için 25 ilçenin 25’inde de maddi 
hatalar, geçersiz oylar ve usulsüz-
lükler için itirazlarımızı gerçekleşti-
receğiz” dedi. n AA

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin genel merkezi önünde basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu

AK Parti Ankara’da
itiraza hazırlanıyor!
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Günlük hayatımızın içinde dile 
getiremesekte  pek çoğumuzun 
yaşam kalitesini düşüren kaygı, 
psikolojide de önemli bir yer tu-
tar.Birçok filozof, bilim insanı ve 
psikolog kaygı  üzerine  görüş 
bildirip kuram geliştirmişlerdir.
Bu kuramlardan biri olan psiko-
analitik  kurama  göre de kaygı 
temeli bilinçsiz  olan  fakat,  birey  
tarafından bilinçli  olarak   yaşanan  
bir   korku, tedirginlik  ve  endi-
şe  duygusudur.Bu tanımda da 
olumsuz,yaşanmaması gereken 
bir durum gibi görünse de aslın-
da kaygı,vücudun tehlike karşında 
verdiği doğal bir tepkidir.Kaygı sizi 

tetikte tutar ve motive eder fakat 
bizler bu tepkinin miktarını ayar-
layamadığımız için bugün kaygı 
bozuklukları ile karşı karşıyayız.

Gün içinde bile yaşadığımız 
basit kaygılarımız var; Sabahları 
işe, okula yetişme kaygısı, gündüz 
işlerimizi yetiştirme kaygısı, sağlık 
kaygısı, gelecek kaygısı...Listemiz 
daha da uzayabilir.Çoğumuz bu 
kaygılarımızla çeşitli yöntemlerle 
başa çıkabilirken bazılarımız kay-
gılarını yönetmede yetersiz kalır 
ve yönetilemeyen kaygı da kişide 
kaygı bozukluğuna neden olmak-
tadır.Bu yönüyle kaygı, ”kaygı bo-
zuklukları“ adıyla psikoloji alanına 

dahil olur ve günü-
müzde psikologların 
en sık rastladığı bo-
zuklukların başında 
gelir.

Hayatımızı bu 
denli olumsuz yön-
de etkileyen kaygı-
larımızla baş etme 
üzerine sizlere vere-
bileceğim önerilerim 
şunlardır;

Pek çok zihinsel durum gibi, 
kaygı ile de başa çıkmak için ge-

rekli olan ilk düşünce 
tarzı bunun kafada bit-
tiğini kabullenmektir.
Öncelikle buna inan-
malıyız.

Her günün yeni bir 
başlangıç olduğuna 
inanıp bir önceki gün 
yaşadığımız stresin 
yeni günümüze zarar 
vermesini engelleye-

biliriz.Unutmayın ki”Bugün geri 
kalan hayatınızın ilk günü.”

Sağlam kafa, sağlam vücutta 

bulunur ilkesiyle düzenli beslen-
meye ve spor yapmaya gayret 
edebiliriz.          

Ruhumuza hoş gelecek işler-
le, hobilerle uğraşıp zihnimizi din-
lendirebiliriz.                    

Hayatın bizi güldüren tarafla-
rına bakıp mizahi yönler arayabi-
liriz.Mutlu olduğumuz için gülme-
yiz ama güldüğümüz için mutlu 
olabiliriz değil mi?

Ne geçmişin hayaletlerinden 
kaçalım ne de geleceğin düşleri-
ne sığınalım. Dolayısıyla hayatta 
yapamadıklarımıza değil yaptık-
larımıza ve başarılarımıza odakla-
nıp gerçekçi hedefler koyabiliriz. 

Böylece hayal kırıklıklarımız da 
azalmış olacaktır.

Başımıza gelen kötü olaylar 
karşısında yıkılmayıp dik durabil-
meyi öğrenebiliriz. Nitekim insa-
nın yıkılış öyküsü aynı zamanda  
umut öyküsüdür.

Hiç kaygı duymamak , endişe-
lenmemek olanaksız elbette. İn-
san endişe duyar,  bunalır, gerilir. 
Bunlar doğal duygu halleridir ama 
yukarıda belirttiğim basit tedbir ve 
çalışmalarla kaygıyı yaşamımızda 
kontrol edilebilir hale getirebiliriz.

Unutmayalım ki; “Kaygı yarı-
nın acısı olmaz, sadece bugünün 
neşesini götürür.” Mirebaeu

KAYGILARIMIZLA BAŞ EDEBİLİRİZ

2019 Yerel seçimlerde güven ta-
zeleyen Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 16.522 oyla rakiple-
rini geride bırakarak 2. kez belediye 
başkanlığına seçilmiş oldu. 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
seçimlerin ardından bir değerlendir-
me yaparak kamuoyuyla paylaşarak, 
“Tüm Seydişehir’in gönlüne tali-
bim” dedi. 2. kez başkanlık makamı-
na layık görülen Mehmet Tutal, Sey-
dişehir’de yüzde 41’lik bir kesimin 
desteğini gördüğünü fakat Seydişe-
hir’in yüzde yüzüne hizmet etme-
ye devam edeceğini dile getirerek 
Seydişehirlilere göstermiş oldukları 
desteklerden dolayı teşekkür etti. 
Başkan Tutal, “Halkımızın hizmet-
kârı olmaya geldik. Yerel seçimler 
süresince gerek şahsıma, gerekse 
ekibime yönelik spekülasyonlar yü-
rütüldü. Algı operasyonları yapıldı. 
Gönül belediyeciliği için, gönül kapı-
larını çalan partimiz mensubu arka-
daşlarımız kışkırtılmak istendi. Lakin 
şunu iyi biliyorduk ki, basireti ve ira-
desi ile Seydişehir gerekli cevabı oy 
sandıklarında verecekti ve verdide. 
Seydişehirliler bizlere Hizmet! dedi. 
Bizler de hizmetkâr olmaya geldik. 
Halkımızın teveccühü ile yeniden 
gayret yolunda kaldığımız yerden 
devam edeceğiz inşallah. Allah’ın 
izniyle, Seydişehirli kardeşlerimizin 

duası ve desteği ile yeniden hizmet 
yoluna girmiş olduk. Bugün kazanan 
Seydişehir oldu, istikrar kazandı, 
bugün Seydişehir de kardeşlik ka-
zandı, bugün Seydişehir de birlik ve 
beraberlik kazandı. Bu kutlu hizmet 
davasında dik durdunuz, bu yolda 
samimi olarak yürüdünüz. Bundan 
sonra da beraber yürüyeceğiz” dedi.

‘KALDIĞIMIZ YERDEN 
DEVAM DİYORUZ’

Tarih yazmaya devam edecek-
lerini ve Seydişehir’de büyük pro-
jeleri tamamlayacaklarını söyleyen 
Başkan Tutal, “Seydişehir de işsiz 

gencimizin kalmaması konusunda 
ki çalışmalarımızı sonuna kadar sür-
düreceğiz. İlçede hamdolsun huzur 
ortamı sağladık, bu huzur ortamı-
nı devam ettireceğiz. Bu ülkeyi, bu 
şehri, bu ilçeyi daha güçlü, daha mü-
reffeh bir hale getirmek için beraber 
çalışacağız. Cumhur İttifakı ile yola 
çıktık, daha güçlü yolumuza devam 
edeceğiz. Yaptığımız hizmetler yapa-
cağımız hizmetlerin teminatıdır. Çok 
güzel hizmetlere imza attık, atmaya 
da devam edeceğiz. Yerinde sayma-
yan, devamlı ilerleyen bir Seydişehir 
için ilk gün ki aşkla canı gönülden 

çalışacağız. Allah’ın izniyle mahalle 
mahalle hizmetlere devam edeceğiz. 
Tevazu, samimiyet, hakkaniyet ve 
gayret ile çıktığımız bu yolda bizleri 
destekleyen ve desteklemeyen tüm 
hemşehrilerimi sevgiyle, muhab-
betle kucaklıyorum. Mehmet Tutal 
olarak benim en büyük zenginliğim 
sizlerin gönüllerinde edindiğim yer-
dir. Yeni dönemde kaldığımız yerden 
hız kesmeden ilk günkü aşkla çalış-
maya devam edeceğiz. Teşekkürler 
Seydişehir. Yeni dönemin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ

İkinci dönem muhtarlığı 
kurayla kazandı

Karaman’da MHP’liler geç 
saatlere kadar kutlama yaptı

Beyşehir ilçesinde sandıkta oy-
lar eşit çıkınca muhtar, çekilen ku-
rayla seçimi kazandı. Beyşehir’in 
dış mahallelerinden Bekdemir Ma-
hallesi’nde yapılan mahalle muh-
tarlığı seçiminde üç aday yarıştı. 
Mevcut muhtar olarak seçime gi-
ren 33 yaşındaki Mehmet Okal, oy-
lar eşit çıkınca ikinci dönem muh-
tarlığını sandık kurulu huzurunda 
çekilen kura sonucu kazandı.

1030 numaralı sandıkta oyla-
rın kullanılmasının ardından yapı-
lan sayımda adaylardan Mehmet 
Okal ve Muammer Şanal’a 69’ar 
oy çıktı. Diğer aday Hüseyin Şah-
baz ise 26 oy aldı.

Oyların eşit çıkması üzerine 
kura çekilmesine karar verildi. 
Sandık kurulu önünde yapılan 
kura çekiminde şans Mehmet 
Okal’a güldü. 

Okal, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, ikinci dönem muhtarlığı 
kurayla kazandığını belirterek, şöy-
le konuştu: “5 yıl önceki ilk dönem 
muhtarlığımı en yakın rakibime 4 
oy farkla kazanmıştım. O zaman 
da karşımda iki rakip aday vardı. 
Son seçimde ise oylar eşit çıkınca 
seçim sonucu kuraya kaldı. Ben 
seçim sonuçlarının kuraya kalaca-
ğını tahmin etmiyordum. Benim 
için de sürpriz oldu. Mahallemizde 
178 seçmenimiz vardı, bunlardan 
167’si sandık başına gelerek oy 
kullandı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. 
Seçmenlerimden bazıları rahat-
sızlığı nedeniyle sandık başına oy 
kullanmaya gelemedi. Eğer gelmiş 
olsalardı belki bu sonuç çıkmaya-
caktı, birkaç farkla seçimi kazana-
caktım. Ama nasip, kısmet böyley-
miş.” n AA

Karaman Belediye Başkan-
lığını kesin olmayan sonuçlara 
göre, MHP adayı Savaş Kalaycı 
kazandı. MHP İl Başkanlığı’nın 
önünde toplanan partililer, san-
dıkların açılması ve sayımların 
ardından davul ve zurna ile kut-
lama yaptı. Belediye Başkanı se-
çilen Kalaycı, Aktekke 15 Tem-
muz Demokrasi Meydanı’nda 
yaptığı konuşmada, kendisine 
destek olan herkese teşekkür 
etti. Karaman’ı marka şehir ya-
pacaklarını ifade eden Kalaycı, 
şunları söyledi: “Bugün kazanan 

Karaman, kardeşlik, birlik ve be-
raberlik oldu. Karaman’ı hak et-
tiği yere taşımak için çalışacağız. 
Asla ayrımcılık yapmayacağız. 
Karaman’ın güzel yarınlara yürü-
mesi için ne gerekiyorsa onu ya-
pacağız. Yarın Karaman’da güzel 
bir başlangıç olacak. Karaman’ı 
mutlu, huzurlu bir şehir haline 
getireceğiz.”

MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz 
da seçimlerde gece gündüz çalışan 
partililere teşekkür etti. Konuşma-
ların ardından katılımcılar ve parti-
liler, kutlamalarını sürdürdü. n AA

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK’lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit düşen 22 
yaşındaki sözleşmeli er Mustafa Ergen memleketi Aksaray’da dualarla defnedildi

Aksaraylı şehit son 
yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre, Diyar-
bakır’da görevliyken Zeytin Dalı 
Harekatı kapsamında Suriye’nin 
Afrin bölgesine geçici görevle 
gönderilen sözleşmeli er Mustafa 
Ergen (22), dün sabah saatlerinde 
PKK’lı teröristlerin sızıntı sonucu 
roket ve havan ile yaptığı saldırı-
da şehit düştü.

3 hafta önce memleketi Ak-
saray’a gelerek Sena Durmaz 
(21) ile sözlenen şehit Ergen’in 
cenazesi dün akşam saatlerinde 
Aksaray’a getirilerek Somuncu 
Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi 
morguna kaldırıldı. 

Şehit Mustafa Ergen’in cena-
zesi öğle namazı öncesi morgdan 
alınarak anne evine götürülüp 
helallik alındı. 

Burada dualar edilirken şe-
hidin annesi Fadimana Balkış ve 
diğer yakınları baygınlık geçirdi. 
Şehit annesi ve yakınlarına 112 
acil yardım ekiplerince ambu-
lansta müdahale edildi. Helallik 
alınmasının ardından şehidin ce-
nazesi Ulu Camisi’ne götürüldü. 
Şehidin kardeşi Muhammet Er-
gen (26) ve yakınları tabuta sarı-
larak gözyaşı döktü. 

Şehidin amcası Sait Ergen 
(65), “11 tane oğlum var, 60 tane 
torun var. Bu kan yerde kalmaya-
cak. Alınacak bu intikam” dedi. 

Öğle namazını müteakip kı-
lınan cenaze namazının ardın-
dan şehidin cenazesi tekbirlerle 
Aksaray Şehitliği’ne götürülerek 
defnedildi. Şehit cenazesine Ak-
saray Valisi Ali Mantı, Bilim Sa-
nayi Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdere, Kırıkkale Mühimmat 
ve Garnizon Komutanı Tuğgene-
ral Selami Arslan, milletvekilleri, 
daire müdürleri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.
n İHA

‘Seçimin kazananı Seydişehir oldu’

haber@konyayenigun.com
MERVE KAYHAN
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Bugün yedi aylık 
yorucu bir seçim 
çalışmasından son-
ra ,kenarında bü-
yüdüğüm denizi ne 
kadar ihmal ettiğimi 
fark ettim.

Daha doğrusu 
vakit ayıramadığım 
aşkımla buluştum.

Sahilimizde gü-
zel bir balık lokantasında ama 
demli bir çay ile  dalga sesleri-
nin eşliğinde kendime denizin 
enginliğinde derinlerin keyfine 
daldım.

Eski bir şiirimi hatırladım.
Okudum, bir daha bir daha 

okudum.
Meğer deniz derinliğinde 

ben değil,benim derinlerimde 
deniz ne kadar güzel yer edin-
miş.

Demli bir çay ve deniz..
Sevgi denizinden çok hoşu-

ma giden sözler;
Ne demiş hazreti Mevlana:
“Her gün bir yerden göçmek 

ne iyi,  
Her gün bir yere konmak ne 

güzel
Bulanmadan, donmadan ak-

mak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağı-

zım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek 

lazım’’
Şimdi yeni şeyler söylemek 

lazım.
Dün geçti, yarın gelmedi 

şimdinin keyfi ile şiirim: Umarım 
beğenirsiniz.

İlk Ve Tek Aşkım Deniz’im
Yaşadığım, tek 

aşk.......................
Beni çoşturan,
Şiirler yazdıran,...
Tuvallerimin ilham kaynağı
Göz bebeğinin derinliklerin-

de,
Kendimi kaybettiğim ,engin-

lik.

Nereye baksam 
ona anlam veren ,

Keyfimin ,kederi-
min yoldaşı ,

Mehtabın bile 
;onun yüzünde keyfe 
geldiği ,

Ondan uzaklaşır-
ken acıyan canım,

Uzaktan bile gör-
sem !

Mesafelere... dayanamadı-
ğım ,

Bedenim ; dünyanın öbür 
ucunda olsa da

Ruhumu ondan ayıramadı-
ğım.,

Ufkumun manzarası
Hiç bir güzelliğin, beni ben-

den bu kadar alamadığı,
Lacivert elbiselerinde asil 

gerdanı
Hırçınlaştığında bembeyaz 

dalgalanan fuları
Zifiri karanlığında aydınlattığı 

yüzü
Her damlası pırıl pırıl fosfor : 

yani yakamozu,
Gece; elbisesinin en parla-

ğı,en iç gıcıklayanı
Kaptanına açmış kollarını
Gizemli dünyamın yoldaşı,
Şimşekler kadar yırtıcı
Yıldırımlar kadar öldürücü
Ama hepsinin yanında vakur 

duruşuyla ;
Seyretmeye doyamadığım ,
Yörük kızının bile kıskandığı 

tek güzel
Memleketimi memleket
Bölgemizi cennet yapan
Cennetteki hurim
Tek aşkım ‘’ DENİZ’’im
Denizim kenarında ilikleri-

me kadar sevgi yüklü ruhumla, 
memleketimi çok seviyorum. İyi 
böyle ki  bir yerde doğmuşum 
demekten kendimi alamıyorum.

Sizleri de bu duygularımı 
paylaşmaya, böyle bir ortamda 
muhabbete bekliyorum.

Akdeniz’in en güzel köşele-
rinden birisi Yeşilovacık.

TEK AŞKIM DENİZİM
Toyota tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası 

‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu

Toyota’nın resim 
yarışması sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın des-
teği ile 15 Aralık 2018-22 Şubat 
2019 tarihleri arasında düzenlenen 
ve Türk çocuklarının altıncı kez yer 
aldığı yarışmaya Türkiye’nin 46 ilin-
den 5 bin 73 çocuk otomobillerin 
geleceğini hayal ettikleri birbirinden 
ilginç resimlerle katıldı. Jüri değer-
lendirmesi sonucunda 8 yaş altı ka-
tegorisinde İzmir’den Nilay Uluçay, 
8-11 yaş kategorisinde Konya’dan 
Taylan Örs ve 12-15 yaş kategori-
sinde de Sakarya’dan Hande Kaya 
birincilik kazandı. Dereceye girenler 
Tokyo’da yapılacak dünya yarışma-
sında Türkiye’yi temsil edecek. 

Hayalimdeki Araba Resim Ya-
rışması için gelen resim çalışmala-
rından, katılım koşullarına uygun 
olanlar, Prof. Dr. Aydın Ayan Baş-
kanlığı’nda, Prof. Dr. Zahit Büyükiş-
liyen, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Doç. 
Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. 
Evren Karayel Gökkaya ve Dr. Arş. 
Gör. Mehmet Göktepe’den oluşan 
jüri tarafından değerlendirildi. 

DÜNYA YARIŞMASI JAPONYA’DA 
Her 3 kategoride ilk 3 dereceyi 

kazanan toplam 9 finalistin eser-
lerinin Türkiye adına yarışacağı 
dünya yarışması, 5 kıtadan gelecek 
seçilmiş resimlerin katılımıyla Ja-
ponya’da düzenlenecek. Yarışma 
sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve 
onur dereceleri belirlenirken, Bronz, 
Gümüş, Altın ve bunların arasından 
da Başkan Toyoda Özel Ödülü kaza-
nacaklar.

“Hayalimdeki Araba Resim Ya-
rışması” Jüri değerlendirmesi sonu-
cunda yaş kategorilerinde sıralama 
şu şekilde oluştu: 

7 Yaş Altı Kategorisi: 1. Nilay 
Uluçay (İzmir), 2. Merve Begüm Ay-
valı (Amasya), 3. Selin Angı (Sam-
sun). 8-11 Yaş Kategorisi: 1. Taylan 
Örs (Konya), 2. Elis Yazıcı (Samsun), 
3. Caner Tufan Atagün (Samsun). 
12-15 Yaş Kategorisi: 1. Hande 
Kaya (Sakarya), 2. Çağın Akay Yazıcı 
(Samsun), 3. Zeynep Köse (Ankara).
n İHA

Başkan Ege anılarını kitaplaştırdı

Saliha- Yaşar Temizci çiftinin kızı  Gamze Nur  ile Aynur- Ahmet 
Ürkmez çiftinin oğlu Kerim düzenlenen düğün ile dünyaevine girdi

Temizci ve Ürkmez 
aileleri akraba oldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege Sınır-
bozan Düşersem Elimden Tut adlı 
kitabı Çimke Yayınlarından yayın-
landı. 1992-2000 yılları arasında te-
rörle mücadelede Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesindeki birlikler-
de görev yapan Ege anıları kitapta 
topladı. Başkan Ege’nin çıkardığı ki-
tap yoğun ilgi gördü. Kitap hakkında 
bilgi veren Türkiye Harp Malulü Ga-
ziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, 
“1992-2000 yılları arasında terörle 
mücadelede Jandarma Genel Ko-
mutanlığı bünyesindeki birliklerde 
görev yaptım. Bu arada birçok te-
rör eylemine şahit oldum. Yapılan 
operasyonlarda meydana gelen 
çatışmalarda kaybettiğimiz silah ar-
kadaşlarımızı çatışmanın ortasında 
bir pançoya sarıp yaşlı gözlerimizle 
helikopter ile çatışma bölgesinden 
geri bölgedeki askeri hastanelere 
gönderdik. Burada düzenlenen as-
keri tören ile şehitlerimizin naaşları 
memleketlerine gönderildi. Bizzat o 
törenlere de katıldım. Yüreğimizde-
ki sızıları anlatmaya kelimeler yet-
mezdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
Vazife Malulü olarak emekli olduk-
tan sonra yaklaşık 14 yıldır Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneğinde üyelik ve yö-
neticilik yapmaktayım. Bir çatışma 
ve şehit haberi aldığımızda içimden 
“inşallah ilimizden değildir” dedi-
ğim oluyor” ifadelerini kullandı.

‘HER BİR ŞEHİDİMİZİN AYRI 
HİKÂYELERİ YAZILIYOR’

Her bir şehidin hikayelerin ayrı 
yazıldığına dikkat çeken Ege, “Çün-
kü her bir şehidimizin ayrı hikâyeleri 
yazılıyor. Önce fotoğrafları düşüyor 
medyaya. Sonra ailesinin yaşadığı 
eve asılan bayrak ve hayat hikâyesi 
yazılıyor. Sonra törenle defnediliyor. 
Bundan sonra bizim görevimiz baş-
lıyor. Şehrin havalimanında askeri 
törenle karşılanan naaş yine askeri 
törenle defnediliyor. Ailesi “Vatan 
Sağ olsun” diyor. Ama bizler bir 
anda yine Güneydoğunun dağların-

da buluveriyoruz kendimizi. Kimi-
miz bir kancık pusunun ortasında,  
kimimiz mayına basmak suretiyle 
havalarda uçuyoruz. Sonra hayat 
devam ediyor yarım kol,  yarım 
bacak. Biz gaziler şahitlerin son şa-

hitleriyiz. Olayın iki tarafında bilen-
leriz. Hem o tarafı hem de bu tarafı 
bilmek yüreğimizde yükü ağırlaş-
tırmaktadır.  Bazen duymamamız 
bundandır. Bazen görmememiz 
bundandır. Ve sigaraya vuruyorsak 
kendimizi bilesiniz ki zevkten değil-
dir. Yanmış insan etinin kokusunu 
ve insan kanının kokusunu bastır-
mak içindir. Eve geldiğimde eşim 
bana “yine çok sigara içimişsin” 
diye sitem ediyor,  haklı olarak. Biz 
gazilerin bedenlerinin bir parçası 
toprağa gömüldü. Kimisi  Şırnak’ta,  
kimisi Van’da,  kimisi Diyarbakır’da. 
Diğer yarısı gömülmeyi bekliyor. 
Bizlerin iki mezarı olacak aslında. 
Birisi Güneydoğu dağlarında,  birisi 
de memleketlerimizde. Bedenimiz 
yaşıyor ama her şehit haberinde ru-
humuz bir kez daha şehit düşüyor.
Her karış vatan toprağını kanıyla ca-
nıyla sulayan kahramanlara selam 
olsun” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Saliha- Yaşar Temizci çiftinin kızı 
Gamze Nur ile Aynur- Ahmet Ürk-
mez çiftinin oğlu Kerim, Atiker De-
luxe Toplantı ve Düğün Merkezinde 
düzenlenen düğün töreni ile dünya 
evine girdi. Gerçekleşen düğün tö-
renine Temizci ve Ürkmez ailelerin 
akrabaları ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Temizci ve Ürkmez çifti misafir-
lerini kapıda karşılayarak davetlilerin 
‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. 
Gerçekleşen düğünde misafirlere 
Geleneksel Konya Pilav ikram edildi. 
Düğüne katılan misafirler genç çift 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Yenigün Gazetesi olarak Gamze Nur 
ve Kerim’e bir ömür boyu mutluluk-

lar dilerken, ailelerini de tebrik ede-
riz. n MEVLÜT EGİN

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Süleyman Ege
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‘İyi ki geri gelmişim’
Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takıma geri dönmek için üzerine 
düşen her şeyi yaptığını belirterek “İyi ki Beşiktaş’a geri gelmişim” dedi. Şenol Güneş’e 
de değinen yıldız futbolcu, “Şenol Güneş’in hayatımdaki yeri tarif edilemez” diye konuştu

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak 
Yılmaz, Beşiktaş Dergisi’nin nisan ayı sa-
yısına özel bir röportaj verdi. Geçmişinde 
gençlik ve tecrübesizlik ile hızlı ve yanlış 
kararlar aldığı zamanlar olduğunu söyleyen 
Yılmaz, “Küçükken bazı şeylerin değerini 
anlamıyor ve pire için yorgan yakıyorsunuz. 
Onların zararını büyüdükçe görüyorsunuz. 
Çok keşkelerim olmuştur yani. Hem benim 
için hem de bana güvenip transfer eden 
insanlar için kolay değildi. Nedenlerine 
girmeyeceğim çünkü aslında herkes neyin 
ne olduğunu biliyor ama ben bu transferi, 
çok ısrarla istedim. Çünkü burası oynamak 
istediğim bir yer ve buraya gelmek için yap-
mam gerekenlerin hepsini yaptım. Benim 
inancıma göre bir insan olmak istediği yere 
varabilmesi için yapması gereken her şeyi 
yapmalıdır ve ben Beşiktaş’ta oynamayı o 
kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her 
şeyi yaptım. Şükürler olsun, hepimiz doğru 
kararı vermişiz ve iyi ki gelmişim” ifadele-
rini kullandı. 
“HEYECANI HER MAÇTA HİSSEDİYORUM” 

Beşiktaş taraftarının önüne çıkmadan 
önce inanılmaz bir heyecan yaşadığını 
söyleyen Burak Yılmaz, “Hatta o gece uyu-
yamamıştım ama bunu tarif edemiyorsun 
işte. Tatlı bir heyecan, hatta heyecandan 
ziyade bir futbolcunun hayatında yaşaya-
bileceği en güzel duygulardan bir tanesi. 
Bunun haricinde ilk maçıma çıkarken gele-
bilecek tepkileri de bildiğim için hem heye-
can hem de biraz korku vardı. Bir de beni ta-
nıyanlar baskı altında daha iyi performans 
sergilediğimi biliyorlar. Bu sebeple o korku 
hissini üzerimden çabuk attım. Açıkçası bu 
heyecanı sadece ilk maçta değil, Vodafone 
Park’a çıktığım her maçta hissediyorum. 
Beşiktaş’a ilk geldiğim dönemle, bu dö-
nemi kıyasladığımda, kendim özelinde 
söylersem artık daha tecrübeliyim. Nerede 
ne yapacağımı daha iyi biliyorum. Duygu-
larımı kontrol etme noktasında daha başa-
rılıyım. Gençliğin verdiği sinir etkisi eskisi 
gibi değil, yine var ama onları bastırabilme 
yeteneğim de daha gelişti. Beşiktaş ise 
o dönemden sonra üç şampiyonluk daha 
yaşadı. Daha da büyüyor Beşiktaş İlk za-

manımla kıyasladığımda hedeflerini daha 
yukarılara koyan çok güzel bir aile gördüm 
burada. Taraftar ise daha bilinçli, takıma 
desteği ise yine eskisi gibi muazzam. Kötü 
oynadığımız zamanlarda bile verdikleri 
desteği görebiliyorum. Bunun dışında Be-
şiktaş, taraftarı olduğu her birey için bir aşk, 
bunu görebiliyorsun, hissedebiliyorsun” 
diye konuştu. 

“ŞU ANDA NEYE SAHİPSEM 
ŞENOL GÜNEŞ SAYESİNDEDİR” 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Gü-
neş’in kendisi için çok önemli olduğunu 
söyleyen Burak Yılmaz, “Şenol Güneş’in 
benim hayatımdaki yeri tarif edilemez. 
Hiç uzatmayacağım, şu anda neye sahip-
sem onun sayesindedir. Allah ondan razı 
olsun, benim için baba gibidir, çok güzel 
bir insandır. Zaten en büyük özelliği sorun-
lu, bitti denilebilecek oyuncuların hepsini 
hayata döndürüp, en yüksek performansı 
alabilmesidir. Aslında bütün bunları nasıl 
yaptığını da kendisine sormak gerek. Emi-
nim daha birçok Burak çıkartacaktır. İyi fut-
bolcuydum, iyi oynuyordum ama işler bir 
türlü rayına oturmuyordu. Bir gün babamla 
telefon konuşması yapmıştım, ‘Olmazsa 
da olmaz, üzülme ama kaybetmiş insanlar 
gibi kabuğuna çekilmek sana yakışmaz. 
Hakkımı da helal etmem’ demişti. Bundan 
biraz daha sert bir konuşmaydı açıkçası 
ama sonrasında kendimi toparladım ve bu-
ralara kadar tekrar gelebildim” dedi. Son 
olarak Beşiktaş taraftarıyla ilgili konuşan 
golcü Milli yıldız, “Allah taraftarlarımızın 
hepsinden razı olsun. Onların karşısına her 
çıktığımda, mutluluk, gurur, heyecan gibi 
bütün bu duyguları bir arada yaşıyorum. 
Eğer benim performansım yükseliyorsa 
yüzde 70’i onların sayesindedir. Çünkü on-
lar beni bağırlarına basmasa ve bu desteği 
hissetmeme sebep olmasalardı mevcut 
performansımı belki üç-dört hafta sonra ya-
kalayabilirdim. Her şey tamamen onların 
sayesinde Ben de onları mutlu etmek için, 
maçtan sonra evlerine güler yüzle göndere-
bilmek için, sahada her şeyimi veriyorum 
ve vereceğim” açıklamasını yaptı.   
 n İHA

Rodallega ve Nwakaeme 
en iyi hücum ikilisi oldu

Süper Lig’in gol kralı Mbaye Diagne’nin Kasımpa-
şa’dan ayrılmasının ardından Trabzonspor’un iki önemli 
silahı Hugo Rodallega ve Anthony Nwakeme Türkiye’nin 
en iyi hücum ikilisi oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa forması altında 
en iyi hücum ikilisi unvanını Trezeguet ile birlikte elinde 
bulunduran Mbaye Dienge’nin devre arasında Galatasay’a 
transfer olmasının ardından son haftalarda üst üste attığı 
gollerle takımına önemli katkı sağlayan Nkawaeme, takım 
arkadaşı Hugo Rodallega ile birlikte, ligin en iyi hücum iki-
lisi olma unvanını tekrar eline geçirdi. Ligin ilk yarısının 
ilk haftalarında bu unvanı elinde bulunduran ikili, ilerleyen 
haftalarda koltuğu Kasımpaşalı oyunculara kaptırmış-
tı. Trabzonspor’da hücum hattının iki önemli ismi Hugo 
Rodallega, 12 gol ve 3 asistle oynarken, Anthony Nwakae-
me ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bordo-ma-
vili takımın 26. hafta itibariyle attığı 45 golün 27’sine de bu 
ikili direkt katkı yaptı.  n İHA

Kupada yarı final 
heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesi bugün 
başlayacak. Yarı final ilk maçında Galatasaray, bugün 
saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda Evkur Yeni Malat-
yaspor’u konuk edecek. Kupada bir diğer yarı final müca-
delesi ise Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında yaşa-
nacak. İki takım arasındaki ilk maç, yarın saat 20.00’de 
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.  
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları ise 24-
25 Nisan’da yapılacak.  n AA

Emre: Milli takımda 
olmak en üst seviye 

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 hizmet edebil-
mektir” dedi. Sivasspor’da gösterdiği başarılı performans 
ile A Milli Takım’dan davet alan Emre Kılınç, TamSaha 
dergisine açıklamalarda bulundu. Milli Takım’da oyna-
manın kendi hayallerinin en üst seviyesi olduğunu belirten 
Kılınç, kimseyi mahcup etmeyeceğini ve kendisini gelişti-
receğini söyledi.  n İHA

Kulusic: Kaliteli
bir ekibiz ve iyi

oyunculara sahibiz
MKE Ankaragücü’nün Hırvat stoperi Ante Kulusic, Spor 

Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü konuk 
edecekleri Fenerbahçe’nin kaliteli bir takım olduğunu ancak 
kendilerinin de iyi bir ekip olduklarını söyledi. 

Beştepe Tesisleri’nde, Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşle-
rini açıklayan Kulusic, “Fenerbahçe’nin çok kaliteli ayakları 
var. Çok önemli oyuncuları var ama biz de takım olarak kali-
teli bir ekibiz ve iyi oyunculara sahibiz. Bu kalitemizi Fener-
bahçe maçında sahaya yansıtacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Fenerbahçe maçının ligde kalacak ekibi belirlemeye-
ceğine dikkati çeken 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Ligin 
bitimine 8 maç var. Bu da 24 puan demek. Biz takım olarak 
her puan için mücadele edeceğiz. Kendimizi ona göre hazırlı-
yoruz. Maçı kazanan motivasyon ve öz güven kazanacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN DESTEK İSTEDİ
Ante Kulusic, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlarına 

seslenerek, “Taraftarımızın desteğiyle beraber iyi bir sonuç 
alabiliriz.” dedi. Fenerbahçe maçına odaklandıklarını dile 
getiren Kulusic, şunları ifade etti: “Fenerbahçe gibi büyük bir 
takıma karşı oynadığınız zaman hazırlıklarınızı iyi yapmanız 
gerekiyor. Takım olarak o maçta elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız. İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Taraftarımızın 
desteğiyle beraber iyi bir sonuç alabiliriz.” 
n AA

Efecan Karaca: Başınızda Şenol
Hoca varsa hedefiniz bitmez

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Gru-
bu’danki şansını değerlendiren Aytemiz 
Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, 
“Ben şansımızın çok yüksek olduğunu 
görüyorum. Başınızda Şenol Hoca var-
sa hedefiniz hiçbir zaman bitmez. Hep 
hedefiniz yukarıda olur” dedi. 

Aytemiz Alanyaspor’da başarılı bir 
performans ortaya koyan ve 29 yaşında 
A Milli Takım’a seçilen Efecan Karaca, 
TamSaha dergisine açıklamalarda bu-
lundu. Efecan’ın soru-cevap şeklinde 
gerçekleşen röportajı şöyle…

A MİLLİ TAKIM’I HAYAL 
ETMEYE NE ZAMAN BAŞLADIN? 

Safet Susic gelmişti devre arasın-
da. Yardımcıları Elvir Baliç, Emrah Eren 
ve Fevzi Layiç’ti. Emrah Hoca bana 
diyordu ki, “Milli Takım’a gidersin, 
Böyle devam et.” O zamanlar, “Nerede 
hocam, yaş 27-28, çok zor” diyordum. 
Sergen Hoca (Yalçın) geldikten sonra 
“Aynen devam et böyle, Milli Takım’a 
gidersin” diyordu. İkinci yarı başladı-
ğından beri hissediyordum aslında. 
Şenol Hocaya (Güneş) da çok teşekkür 
ederim, 29 yaşımda bana bu fırsatı ver-
diği için. 

Şenol Güneş, birlikte çalıştığı oyun-
cuları birkaç gömlek yukarı çıkarır. Sen 
ne umuyorsun? 

Benim anlatmama gerek yok, yaka-
ladığı başarılarla Türkiye’nin en büyük 
hocalarından bir tanesi. Bizi ilk yanına 
çağırdığında inanılmaz güzel konuş-
muştu. “Buraya yeni geldiniz, hoş 
geldiniz. Burası Milli Takım. Burada oy-
nasanız da oynamasanız da her zaman 
hazır olmalısınız. Kendi kulüplerinizde 
de aynı şekilde. Ama Milli Takım, en 
üst seviye burası” demişti. O konuşma 
beni çok etkilemişti. Gerçekten, hoca-
dan çok öğretmen... Şenol Hocanın 
ilk konuşmasından bile inanılmaz etki-
lendim. O yüzden her zaman kulağıma 
küpe o sözü. Ömrümün sonuna kadar 
aklımda kalacak. 

MİLLİ TAKIMIMIZIN 
GRUPTAKİ ŞANSINI NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUN? 

Burada herkes çok iyi, çok müte-
vazı. Çok hızlı oynanan bir oyun var. 
İdmanda bile öyleydi, tempoluydu. Ben 
ilk defa bu kadar tempolu idman gör-
düm diyebilirim. Hatta ilk 10 dakikada 
bocaladım. Ben şansımızın çok yüksek 
olduğunu görüyorum. Başınızda Şe-
nol Hoca varsa hedefiniz hiçbir zaman 
bitmez. Hep hedefiniz yukarıda olur. 
Avrupa Futbol Şampiyonası’na mutlaka 
gitmemiz lazım. Bizim takım başarır. 
Çünkü çok yetenekli oyuncular var.”  
n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 28 18 7 3 64 32 32 61
2.TUZLASPOR 28 16 7 5 52 17 35 55
3.MANİSA B.Ş.B. 28 14 10 4 52 22 30 52
4.F. KARAGÜMRÜK 28 16 4 8 42 30 12 52
5.ŞANLIURFASPOR 28 14 7 7 40 29 11 49
6.ETİMESGUT BLD. 28 12 6 10 35 31 4 42
7.PENDİKSPOR 28 11 8 9 40 37 3 41
8.SİVAS BELEDİYE 28 10 7 11 36 40 -4 37
9.ZONGULDAK 28 9 9 10 29 34 -5 36
10.KIRKLARELİSPOR 28 9 7 12 37 35 2 34
11.KAHRAMANMARAŞ 28 9 7 12 29 38 -9 34
12.BAK SPOR KULÜBÜ 28 8 10 10 31 46 -15 34
13.TARSUS İDMAN Y. 28 8 9 11 34 45 -11 33
14.FETHİYESPOR 28 5 13 10 28 33 -5 28
15.BANDIRMASPOR 28 7 7 14 34 48 -14 28
16.K. A. SELÇUKSPOR 28 4 12 12 37 54 -17 24
17.TOKATSPOR 28 4 10 14 22 37 -15 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 28 5 6 17 23 57 -34 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Carrefour’dan Konyaspor’a formalı destek

Meram Kara Kartallar’da hedef Türkiye finalleri

Konya hizmet veren mağaza-
lardan Carrefour’da, çalışanlar maç 
günleri giydikleri Konyaspor forma-
ları ile yeşil beyazlı takıma destek 
oluyor. Konya’da iki mağazası bulu-
nan Carrefour’da, Bölge Satış Mü-
dürü Ahmet Ergül Tokel, geçtiğimiz 
günlerde Konyaspor forması proje-
sini faaliyete geçirdi. İki mağaza için 
çalışanlara Konya Store’dan forma 
alan Tokel, Konyaspor’un maçı ol-
duğu günlerde yeşil beyazlı formalar 
ile hizmet vererek şehrin takımına 
destek oluyor. Atiker Konyaspor’a 
maddi ve manevi olarak destek ol-
mak istediklerini ve bu yüzden böyle 
bir proje ortaya çıktığını ifade eden 
Carrefour Bölge Satış Müdürü Ahmet 
Ergül Tokel, “Konya’da iki mağaza 
ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. 

Burada hizmet verdiğimiz için Kon-
ya’nın takımı olan Konyaspor’a mad-
di ve manevi olarak destek olmak 
istedik. Tüm çalışanlarımıza Konya 
Store’dan Konyaspor forması aldık. 
Atiker Konyaspor’un maçı olduğu 

günlerde formalarımız ile çalışıyo-
ruz. Uygulamadan personelimiz de 
oldukça memnun. Konyaspor’a des-
teğimiz her zaman devam edecek” 
dedi.
 n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar U16 takı-
mı bölge finallerine gitmeyi garan-
tiledi. U16 antrenörü Ahmet Arslan, 
hedeflerinin Türkiye finalleri oldu-
ğunu söyledi. Altyapıda Türkiye’de 
markalaşan Meram Kara Kartal-
lar’da U16 takımı da bölge finallerini 
garantiledi. Daha önce U15 ve U17 
takımlarıyla bölge finallerine katılma 
hakkı kazanan Meram Kara Kartal-
lar’da U16 Takımı da bölge finalleri-
ne gidecek. 
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Meram Kara Kartallar U16 
Antrenörü Ahmet Arslan üst üste 
finallere gitmeyi başardıklarını be-
lirterek, “Biz Meram Kara Kartallar 
olarak Türkiye’de bir marka hali-

ne geldik. Daha önce U16 Türkiye 
şampiyonluğu ve U17 grubunda da 
Türkiye finali yaşayan bir takımız. 
Üst üste birkaç sezon Türkiye final-
lerine gittik. Bu bir tesadüf değildi. 
Yakaladığımız bir başarı var ve bu 
başarıyı sürdürmek istiyoruz. Her 
grupta olduğu gibi U16 grubunda da 
hedefimiz öncelikli olarak Türkiye 
finalleri… Türkiye finallerine çık-
tıktan sonraki hedefimiz de elbette 
Türkiye şampiyonluğu olacak. Hem 
başkanımız Mustafa Metin hem de 
yönetimimiz bize bu konuda güveni-
yor. Tabi ki ben de oyuncularımızın 
bunu yapabilecek kalitede oyuncu-
lar olduğuna inanıyorum.” ifadele-
rini kullandı.
 n SPOR SERVİSİ

Şahin: Avrupa’nın 
en iyileri yarışacak
14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, bugün An-

talya’da başlayacak. Kemer Spor Salonu’nda 3 gün sürecek 
organizasyonda 26 ülkeden 541 sporcu mücadele vere-
cek, Türkiye’yi ise 35 kategoride 53 sporcu temsil edecek. 
Yıl içerisinde düzenlenen müsabakalarda kota kazanan 19 
sporcu da 11 kategoride tatamiye çıkacak. Türkiye Tekvando 
Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı yazılı açıklama-
da, 2015 yılında Sırbistan, 2017 yılında da Yunanistan’da 
yapılan Avrupa şampiyonalarında takım halinde zirvede yer 
aldıklarını anımsattı. Antalya’da düzenlenecek şampiyonada 
takım halinde ilk sırayı almayı planladıklarını belirten Şahin, 
şu ifadeleri kullandı: “Çekişmeli geçmeye aday bir şampiyo-
na ile karşı karşıyayız. 26 ülkeden misafirlerimizi Antalya’nın 
Kemer ilçesinde ağırlayacağız. Avrupa’nın alanındaki en iyi 
isimleri burada yarışacak. Sporcularımız bu şampiyonaya en 
iyi şekilde hazırlandı. Kendi evimizde kürsünün en üst basa-
mağına çıkmayı hedefliyoruz.” Antalya, bu organizasyonun 
ardından 6 Nisan’da da ilk kez düzenlenecek Avrupa Açık Plaj 
Poomse Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. n AA

İki kritik sınav!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, iki hafta üst üste iç 

sahada kritik karşılaşmalar oynayacak. Yeşil beyazlılar, yarın Şanlıurfaspor’u, Pazar günü ise Tarsus İdman Yurdu’nu 
konuk edecek. Temsilcimiz, bu iki maçı kazanarak ligde kalma umutlarını diğer haftalara taşımak istiyor

Atiker Konyaspor’un pilot takımı olan Konya 
Anadolu Selçukspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 24 
puan ile 16.sırada yer alıyor. Düşme hattı içinde 
bulunan yeşil beyazlı takım, ligde oynadığı son 9 
karşılaşmadan galibiyet alamadı. Teknik Direktör 
değişikliğine giden ve Abdurrahman Baysangur ile 
anlaşan Konya Anadolu Selçukspor’a yeni hoca-
sı da çare olamadı. Ligin 29. ve 30. haftasında iç 
sahada güçlü rakipler ile karşılaşacak olan Yavru 
Kartal, bu mücadeleleri kazanarak, yeniden umut-
lanmak istiyor. Temsilcimiz, ilk olarak yarın kendi 
evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

LİGDE 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da kötü 

gidişat devam ediyor. Aldığı sonuçların ardından 
düşme potasına kadar gerileyen yeşil beyazlı ta-
kım, bu sezon ligde sadece 4 maç kazanabildi. Yav-
ru Kartal, oynadığı son 9 karşılaşmada ise galibiyet 
alamadı. Anadolu Selçukspor, 4 beraberlik alırken, 
5 maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı. İç sahada oyna-
dığı Etimesgut maçından sonra teknik direktör Alper 
Avcı ile yollarını ayıran ve eski hocası Abddurah-
man Baysangur ile yola devam eden temsilcimiz, 
değişikliğin ardından 2 yenilgi 1 beraberlik aldı. 
Konya ekibi 28 hafta sonunda 24 puan ile 16.sırada 
yer aldı.
EVİNDE KAZANARAK YOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, ligde 
yarın ve Pazar günü en kritik maçlarına çıkacak. İç 
sahada Şanlıurfaspor ile Tarsus İdman Yurdu’nu 
konuk edecek olan yeşil beyazlı takım, bu maçla-
rı kazanırsa kalan haftalar öncesinde ligde kalma 
umutlarını sürdürecek. Ancak puan kayıplarının de-
vam etmesin durumunda Konya Anadolu Selçuks-
por için daha da zorlu haftalar başlayacak. Temsil-
cimizin yarın evinde konuk edeceği Şanlıurfaspor 
49 puanla 5.sırada yer alırken, Tarsus İdman Yurdu 
33 puan ile 13.sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29.hafta karşılaşma-

sında Şanlıurfaspor ile iç sahada karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor’un bu maçını Halil İbra-
him Yıldırım yönetecek. Yarın Selçuk Üniversitesi 
15 Temmuz Stadyumu’nda saat 15.00’te başlaya-
cak müsabakada Halil İbrahim Yıldırım’ın yardımcı-
lıklarını Bülent Uludoğan ve Kenan Özcan yapacak. 
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak.
n SPOR SERVİSİ



Çalımbay durmak bilmiyor! 
Atiker Konyaspor’un eski 
teknik direktörü Rıza 

Çalımbay, Konyaspor 
hakkında konuşmayı 
sürdürüyor. Kalması 
durumunda takımın daha 
iyi durumda olacağını 
iddia eden Çalımbay, 
transfer döneminde sol bek 
istediğini ancak yönetimin 
sağ bek aldığını söyledi
Atiker Konyaspor’un Rıza 

Çalımbay çilesi bitmiyor. Gön-
derildiği günden beri Konyaspor 

hakkında sürekli açıklamalarda 
bulunan Çalımbay yine sert ifadeler 

kullandı. Beşiktaş’a Teknik Direktör 
olabilmek için bütün fırsatları değer-

lendiren Çalımbay, Fanatik Gazetesi’ne 
verdiği röportajda Konyaspor’da kalması du-

rumunda takımın daha iyi bir yerde olacağı-
nı iddia etti. Çalımbay transfer döneminde 
yönetimden sol bek takviyesi istediğini an-

cak yönetimin sağ bek aldığı söyledi. 
İşte Çalımbay’ın açıklamaları.

‘KONYA’DA ÇOK ÜZÜLDÜM’
“Biz Konyaspor’dan ayrılırken hayal kı-

rıklığı yaşadık. Takıma, futbolculara çok 
inanmıştık. Her şey çok daha iyi olacaktı. 
İstediğimiz transferleri yapamadık. Benim 
istediğim zaman transfer yapılmadı ama 

şu an istenilen adamlar alınabiliyor. 
Ben sol bek istedim bana sağ bek ge-
tirdiler. Bu beni üzdü ama hırslandır-

dı. Konya’da devam etseydik şu an 
bulunduğu yerden belki de daha 
iyi bir yerde olacaktık. Başarı-
lıyken ayrıldım en çok bu beni 
üzdü.”

‘KOCAMAN HAZIR 
KADRO ALDI’

“Ben kimseyle kendi-
mi bir tutmuyorum. Aykut 
hoca takımın başına gel-

di. O takımın kahrını ben de fazlasıyla çektim. 
Aykut hoca geldi, hazır bir kadro buldu. Aykut 
Kocaman da Konyaspor’a hizmet etmiş hoca-
lardan. Bunlar futbolun içinde olan şeyler ama 
Konyaspor’dan ayrılmasaydık şu an daha iyi 
yerde olabilirdik.”

‘KULÜBE İHANET ETMEM’
“Bir teknik direktör bir kulübü çalıştırırken 

başka bir kulüple görüşüyor. Bunun örneklerini 
çokça gördüm. Çok yanlış bir olay bu. Ben asla 
bir kulübe ihanet etmem. Ben onların yerinde 
olsam ‘önce hocanızla konuşun, anlaşın, öyle 
benimle görüşün’ derdim. Benim de başıma 
geldi ama ben önce siz aranızdaki meseleyi 
çözün sonra benimle görüşün cevabını verdim. 
Herkes böyle olmayabiliyor, bu da medyaya 
yansıyor ve sıkıntılara yol açabiliyor.”

NERDEN BAKSAN TUTARSIZLIK
Konyaspor hakkında sert ifadeler kullanan 

Rıza Çalımbay’ın “Bir teknik direktör bir kulübü 
çalıştırırken başka bir kulüple görüşüyor. Bunun 
örneklerini çokça gördüm. Çok yanlış bir olay 
bu” ifadelerini kullandığı röportajın bir başka 
kısmında anlattığı anekdot tutarsızlığı gözler 
önüne serdi. 

Geçmişte Rizaspor’u çalıştırırken Beşiktaş’a 
gittiğini anlatan Çalımbay, “Rizespor’un başın-
dayken Beşiktaş’tan teklif aldım. Hayatımda en 
çok istediğim şeylerden biriydi. Doğal olarak 
‘hayır’ diyemedim ve Beşiktaş’ın başına geç-
tim” dedi. 

Röportajı okuyanlar bu tutarsızlığa anlam 
vermekte güçlük çekti.  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
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