
Oflaz: Çumra’yı 
birlikte 
yöneteceğiz 
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Oy farkıyla 
mesaj vermek 
istiyoruz’
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Yükselişin 
başlangıcı 
olacak’
n HABERİ SAYFA 4’TE

Obezite büyük tehlike!

Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harca-
namayan enerji vücutta yağ olarak depolanıyor ve obezite oluşuyor. Türki-
ye’de kadınların yüzde 20,9’unun, erkeklerin yüzde 13,7’sinin toplamda ise 

ülke nüfusunun yüzde 17’sinin obez olduğu ifade ediliyor. n SAYFA 2’DE

Bedesten’in muhabbeti başka

Kunduracılardan sarraflara, konfeksiyonculardan marangozlara, elektrik-
çilerden terzilere kadar birçok esnafın bir arada faaliyet gösterdiği Tarihi 
Bedesten’de iş yerlerini ziyaret eden Başkan Uğur İbrahim Altay, herkesi 

ülkenin geleceği için sandığa gitmeye ve oy vermeye davet etti. n SAYFA 5’TE

Selçuklu’nun fiziki 
yapısı daha modern

Kululu gurbetçilerin
sorunları çözülecek

Bozkır için
birlikte çalışacağız

Selçuklu Belediyesi 2018 yılında gerçekleştir-
diği altyapı ve asfalt çalışmalarında rekor dü-
zeyde çalışma gerçekleştirerek Selçuklu’nun 
modern fiziki yapısındaki gelişmişlik düzeyini 

katladı. n SAYFA 15’TE

Anadolu’daki küçük İsveç olarak bilinen 
Kulu’nun Cumhur İttifakı adayı Murat Ünver 
yurt dışında yaşayan Kululu gurbetçilerin 
bürokratik sorunlarını çözmek için Kulu 

Belediyesi bünyesinde “Yurtdışı Danışma 
Birimi” kuracaklarını söyledi. n SAYFA 13’TE

AK Parti belediyeciliğinin Türkiye’de bir marka 
olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı Bozkır Bele-
diye Başkan Adayı Sadettin Saygı, “Bozkırımız 
için hep birlikte çalışacağız. İlçemizi çok daha 
güzel günler bekliyor” dedi.  n SAYFA 12’DE

Çok şey yaptık,
gösteriş yapmadık!
15 yıl boyunca Karatay Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart itibariyle görev 
süresi dolacak olan Mehmet Hançerli, “Karatay’ın 15 yıl önceki haliyle bugünkü 
haline kıyasladığımız zaman, doğup büyüdüğüm ilçem Karatay’a olan vefa 
borcumu inşallah ödedim diye düşünüyorum. Çok iş yaptık ama gösteriş 
yapmadık” diye konuştu.
Fon nedir bilmeyen, kredi kullanmayan ve kasasında da bir miktar parası 
olan bir Karatay Belediyesi’ni 31 Mart itibariyle son görevini yerine getirerek 
yeni başkana devredeceğini belirten Başkan Hançerli, “Bu süreçte yapıcı 
eleştirileriyle ve yakından takipleriyle desteğini esirgemeyen Konya basının 
şükran borçluyum” dedi.  n SAYFA 4’TE

Kapılarımız sonuna
kadar açık olacak

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, “1 Nisan günü itibariyle 
her zaman hemşehrilerimizin 
taleplerini ve fikirlerini alarak 
ilçemizi istişareyle hep birlikte 
yöneteceğiz. Kapılarımız sonu-
na kadar açık olacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Zoru kolaylaştırıyor
SOBE Vakfı Başkanı 

Mustafa Ak, 
SOBE’nin zor bir 

hayata doğan otizmli 
bireylerin hayatını 

kolaylaştırmaya 
dönük eğitim altyapısı 

oluşturan ve bu alanda 
uzmanlaşan bir merkez 

olduğunu söyledi

OTİZMLİLER SOBE’YLE
HAYATA BAĞLANIYOR

Otizmli bir çocuğun annesinin diş tedavisi 
için geldiğinde zorluklardan bahsettiğini 
ve kendisine sorunlarını dönemin Selçuk-
lu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
anlatmasını tavsiye ettiğini söyleyen Mus-
tafa Ak, “SOBE’nin doğuş noktası aslında 
tam da bu olay oldu. SOBE, sonrasında 
tüm engelli bireylerle birlikte otizmliler 
hakkında farkındalık oluşturan ve onları 
hayata bağlayan bir yer oldu” dedi.

ZİYARET EDENİN
FİKRİ OLGUNLAŞIYOR

SOBE’yi her platformda anlatarak bu ko-
nuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını 
dile getiren Ak, “Bu konuda kendimizi 
vakfettik. Anlatıyoruz ama anlatmak yet-
miyor. Ancak ziyaret eden bu işin kıyme-
tini kavrıyor” dedi. Mustafa Ak, Milli Eği-
tim müfredatını uygulayan bir okulu da 
önümüzdeki yıl SOBE bünyesine katmayı 
hedeflediklerini sözlerine ekledi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Meram’a değer
katmaya geliyoruz’
Cumhur İttifakı 
AK Parti Meram 
Belediye Başkan 
Adayı Mustafa 
Kavuş, Meram’a 
değer katmak için 
gayret göstere-
ceklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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OBEZİTEYE KARŞI HANGİ DESTEK
ÜRÜNLERİ KULLANILABİLİR?

ABD denince sağlık konusunda ilk 
akla gelen kelime sanırım obezite. Hal-
kın yaklaşık %40’ı obez ve bu da 100 
milyonun üzerinde bir rakam ediyor. 

Gerçekten de düşünce korkutucu. 
İi yönden hem sağlık hem de 
harcamalar yönünden. Bu durum 
ABD’ye gerçekten de çok büyük 
bir sağlık harcama yükü getiri-
yor. Yıllık 200 milyar dolarlık 
bir yükten bahsediyoruz ki çok 
büyük bir harcama kalemi.

İstatistiklere bakınca 
eğitimli kişilerde obezite daha 
az. Gelir düzeyi yükseklerde 
de daha az olarak gözleniyor. 
Bu durumda geliri düşük ve 
eğitimsiz kesim daha sağlıksız 

besleniyor ve yaşıyor ki obezite daha fazla gibi bir sonuç 
çıkıyor. Gerçekten de ABD’deki yaşamı görünce bunu daha 
iyi anlıyorsunuz. Obeziteye neden olan her şey çok daha ucuz 
marketlerde  ve spor salonları tabii ki belli bir ücrete tabii. 
Bu iki bileşen bir araya gelince sağlıksız beslenen ve spor 
yapmayan kişiler obeziteye doğru ilerliyor. Genetik yatkınlık 
da buna eklenince şu anki tablo karşımıza çıkıyor. Siyahiler 
ve hispanikler genetik olarak kilo almaya daha yatkın. 

BU gün geçtikçe artan problem karşı alınması gereken en 
önemli önlem davranış terapisi yani alışkanlıkları değiştşrmek 
lazım. Başta yeme alışkanlıklarını ve hareketsizliği. Sağlıklı 
beslenme bilincinin edindirilmesi ve yüksek kalorili besin-
lerden daha düşük kalorili besinlere geçilmesi önemli. Diğer 
taraftan en zor kısımlardan biri hareketli bir yaşam bilincinin 
kazandırılması. Özellikle kilolu insanların hareket etmeye 
alıştırılmasında pek çok güçlük yaşanıyor.

Obezitede baska bir problem ise hekimlerin bu konuda 
eğitimli olmaması. Obeziteyi odağına alan ve bu konuda 
çalışan hekim sayısı olması gerekenden çok az.  Bu konuda 
daha fazla hekim eğitimi yapılması bir çözüm olarak değer-
lendirilebilir.

Obezite konusunda alarm veren durumlardan bir tanesi 
de çocukluk çağı obezitesi. Bu konuda acil önlem alınmazsa 
gelecekte sorun daha da büyüyecek gözüküyor. Bilgisayar 
başında oturup hazır yemek yeme alışkanlığına sahip çocuklar 
geleceğin obez bireyleri olarak karşımıza çıkacaklar. Bu 
konuda otoritelerin önlem alması gerekiyor. 

Türkiye’deki yemek alışkanlıklarımız korursak ve sağ-
lıksız beslenmeden kaçınırsak ABD’deki duruma düşmeyiz 
ancak Türkiye’de de çocukluk çağı obezitesi dikkat edilmesi 
gereken konulardan bir tanesi. Bu konuda önlemler alınması 
gelecek nesillerin obeziteden korunması anlamında önemli.
Kaynaklar: • https://www.cdc.gov/obesity/data/adult.html
• https://www.ajmc.com/newsroom/5-things-to-know-about-obe-
sity-in-the-united-states

Obezite diğer adıyla şişmanlık 
vücuttaki yağ miktarının artması 
olarak tanımlanmaktadır. Son 
zamanlarda ülkemizde görülme 
sıklığı artmakta olan obezite soru-
nuna karşı biz ebeveynlerin bilinç-
lenmesi gerekmektedir. Toplum 
sağlığının temeli dengeli ve yeterli 
beslenmedir. Obezite genetik ve 
çevresel etmenlerin birleşimi ile 
ortaya çıkabiliyor. Gebelik süreci 
bebeğin sağlıklı gelişimi için 
önemli evredir. Gebelikte diyabet 
bulgusu çocuklardaki yağ oranının 
artmasına, dolayısıyla obezite 
gelişimine neden olmaktadır. Bu sebeple gebelik 
süresince annenin beslenmesine çok dikkat 
etmesi gerekiyor. Diğer bir önemli konu ise 
gebelik süresince sigara içilmesi çocuğun tip 2 
diyabet ve obezite riskini arttırmaktadır. Doğum 
sonrasında ise anne sütünün dünyanın en değerli 
besini olduğunu düşünüyorum, bebeğinize ömrü 
boyunca verebileceğiniz en güzel hediyedir anne 
sütü. Hayatı boyunca sağlık sorunlarını minimize 

eden, bağışıklığını güçlendiren 
başka bir besin tanımıyorum ben 
şahsen 

5 yaşından önce ve 15 yaşın-
dan sonra oluşan obeziteler daha 
tehlikelidir. Bu dönemlerdeki 
problemlerin kalıcı olma ihtimali 
daha yüksektir. Bu sebeple beslen-
me alışkanlıklarına bu dönemde 
daha da dikkat etmek gerekiyor. 
Hazır gıdadan mümkün olabildi-
ğince uzak, karbonhidrat, protein 
ve şeker tüketimlerini dengeli 
biçimde yönetmek önemlidir. 
Bu süreçte Omega 3 balık yağı 

çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlaya-
caktır. Son olarak çocuklarımızı mutlaka fiziksel 
aktiviteye teşvik etmemiz gerekiyor yüzme ya da 
sevebilecekleri herhangi bir spor dalı olabilir.  

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiy-
le..
T. Lobstein, L. Baur, R. Uauy; Obesity in children and 
young people: a crisis in public health; Wiley; 16 April 2004.
Dr. Kadir Babaoğlu, Dr. Şükrü Hatun; Çocukluk çağında 
Obezite, Sted 2002, 11, sayı:1

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
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Değerli Okuyucular,
Bugün size Aspir bitkisinden ve bu bitkinin soğuk Pres 

yöntemi ile elde edilen yağından bahsedeceğim. Neden mi?
Çünkü;
• Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi 

obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.
• Neredeyse her iki kişiden biri obezite riskiyle karşı 

karşıya…
• Obeziteden kaynaklı diğer hastalıklarda da artış 

görülmekte…
Araştırmalara göre Aspir, kilo kontrolüne destek sağlayan bir bitki!
Aspir, yalancı safran, Amerikan safranı ve boyacı safranı gibi isimlerle de bilinen, tek yıllık, 

geniş yapraklı, sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renklerinde çiçeklere sahip, dikenli ve di-
kensiz tipleri olan, kurağa dayanıklı ve ortalama yağ oranı % 30-50 arasında değişebilen bir yağ 
bitkisi. Güney Asya orijinli olduğu, ilk olarak Asya kıtasının güneyinde, Ortadoğu bölgesinde ve 
Akdeniz ülkelerinde ekildiği bilinmekte ve tüm dünyaya buradan yayılmış olabileceği kabul edi-
liyor. Hatta milattan önce ekildiği bilinen ve yaklaşık 3500 yıl önce Mısırda ekilmesi nedeniyle, 
bu bitkinin buradan yayıldığı da kabul görüyor.

Önceleri tıbbi amaçlarla ve çiçeğindeki boya maddesinin gıda ve kumaş boyacılığında 
kullanılması amacıyla yetiştirilmiş, daha sonraları ise, tohumundaki yağı için yetiştirilmeye 
başlanmıştır.

Uzun yıllardır geleneksel olarak sağlık alanına birçok hastalığa destek olarak kullanılan 
Aspir’in yağı aslında çok iyi bir CLA deposu. CLA, kilo kaybına yardımcı olan bir ya asidi 
çeşididir.

Soğuk Pres yöntemi ile elde edilen aspir yağı esansiyel doymamış yağ asitlerini yüksek mik-
tarda içeriyor. İçeriğindeki CLA ile vücuttaki yağ oranını azaltmaya, metabolizmayı hızlandır-
maya ve yağ-kas dengesini düzenlemeye yardımcı oluyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae/sayfalar/detay.aspx?sayfaid=58 , https://supplementansiklopedisi.com/
cla-yag-yakici/; Blankson H, Stakkestad J.A., Fagertun H., Thom E,J Wadstein J., Gudmundsen O; Conjugated Linoleic 
Acid Reduces Body Fat Mass in owerweight and Obese Humans; Nutr. 130:2943- 2948,2000. Human Nutrition and 
Metabolism. • Watanable MI., Uwekawa H, Takahashi T, Furuichi Y. Laboratory of Nutritional Chemistry, Department of 
Agricultural Chemistry, Faculty of Bioresources, Mie University, Tsu, Mie 514-8507, Japan. • Lee Y.S, Oh S.W, Chang J, 
Kim I.H Chemical composition and oxidative stability of safflower oil prepared from safflower seed roasted with different 
temperatures Food Chemistry 84 (2004) 1-6. • Sevil Kurban İdris Mehmetoğlu Konjuge Linoleik Asit Metabolizması ve 
Fizyolojik Etkileri Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4 (2): 89-100

Günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obezite, 
genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı 
artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının olması 
gereken düzeyin üzerine çıkmasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, fazla kilolu olmak  ve 
obezite Avrupa’daki yetişkinlerde tip 2 diyabetin %80’inden,  
iskemik kalp hastalıklarının %35’inden ve hipertansiyonun 
%55’inden sorumludur ve her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden 
olmaktadır.

Obezitenin oluşumunda birçok etken bir arada rol aldığından, 
tedavi sürecinde de tüm boyutlar bir arada değerlendirilmelidir. 
Genetik yatkınlık, hormonel değişiklikler, çevresel etkiler, yaşam 
tarzı, beslenme alışkanlıkları, ruhsal ve fiziksel problemler, ilaç 
kullanımı, hareketsizlik obezitenin gelişmesinde belirgin etkisi olan 
değişkenlerdir. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarla, bağırsak florasında 
bulunan bakterilerin yapısındaki değişikliklerin de obezite ile direk 
ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.

Obezite bir sağlık sorunudur ve hekim kontrolünde kaynağı 
tespit edilmeli ve tedavisi planlanmalıdır. Düzenli egzersiz yapmak, 
bol sıvı tüketmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, stresten uzak 
kalmak tedavi sürecini destekler ve hızlandırır. 

Yağ yakışını hızlandıran, kas yağ dengesini düzenleyen doğal 
destekleyici ürünler de tedaviye eklenebilir. Bağırsak florasında 
bulunan bakteri suşlarının sayı ve çeşitliliğini arttırmanın etkisine 
ilişkin güçlü dataların ışığında, düzenli probiyotik ve prebiyotik 
kullanmak da mutlaka öncelikli destekleyici tedavilerden biri 
olmalıdır.

Obezitenin bir sağlık sorunu olduğu, diğer önemli sağlık 
sorunlarına zemin hazırladığı ve sürecin sabırla yönetilmesi 
gerektiği bilinmeli, cerrahi müdahaleler düşünülmeden önce mutlaka 
temelde yatan etkenlerin değiştirilmesine çalışılmalıdır.

 • Nova E. Et al.The Role of Probiotics on the Microbiota: Effect on 
Obesity. Nutr Clin Pract. 2016 Jun;31(3):387-400. 

 • Prados-Bo A, et al. Role of probiotics in obesity management. Nutr 
Hosp. 2015 Feb 7;31 Suppl 1:10-8. 

 • Mekkes MC et al,The development of probiotic treatment in obesity: a 
review. Benef Microbes. 2014 Mar;5(1):19-28. 
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Dedeoğlu 
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Ramazan Büyükhelvacıgil
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Obezite Gerçeği

Aspir Yağı…

Kilonuzun 
Sebebi 

Bağırsak 
Bakterileriniz 

Olabilir

Tehlike Çanları Obezite İçin Çalıyor!
Obezite genel olarak vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kit-
lesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile açıklanan kronik bir hastalıktır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden 

fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır

Obezitenin En Önemli 
Risk Faktörleri Neler?
 • Fiziksel aktivitede azalma
 • Beslenme alışkanlıkları
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Eğitim 
düzeyi
 • Evlilik
 • Doğum 
sayısı 
 • Genetik 

Obezite 
Tedavisinde 

Neler 
Yapılmalı?

 • Tıbbi beslenme 
(diyet) 

 • Egzersiz 
 • Davranış 

değişikliği tedavisi
 • Farmakolojik 

tedavi
 • Cerrahi tedavi

Obezite’ye Karşı Nasıl Tedbir Alınmalı?  
 • Fazla kilolardan kurtulmak ve kilo kontrolü için mutlaka uz-
man yardımı alınmalı ve uygun bir tedavi planı belirlenmeli
 • Fiziksel aktivite düzeyi artırılmalı, günlük yürüyüş ve 

egzersizler alışkanlık haline getirilmeli
 • Raf ömrü uzun, kalorili, hazır gıdalardan uzak 

durulmalı
 • Doğal olmayan şeker tüketilmemeli ve 
günlük tuz alınımına dikkat edilmeli
 • Sağlıklı pişirme tekniklerini tercih 
edilmeli
 • Gün içerisinde vücudun ihtiyacı kadar su 
içilmeli
 • Yemek yeme alışkanlığını değiştirilmeli, 
ve yemekler yavaş yenilmeli

 • Yağ tüketimi konusunda dikkatli olunma-
lı, doymuş yağlar mümkün olduğu kadar az 

alınmalı
 • Besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, her besin 

grubundan dengeli bir şekilde beslenilmeli
 • Sebze ve meyveler mevsiminde yenilmeli
 • Alkol alımından uzak durulmalı

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Referans:  https://www.saglik.gov.tr/TR,11692/obezite.html;https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/obeziteden-korunmak-icin-11-oneri/

Toplamda Türkiye’de 
obezite oranı %17’dir.

Ülkemizde kadınların 
yüzde 20,9’unun obez 
olduğu görülmektedir.

Erkeklerde 
obezlik oranı 
yüzde 13,7’dir.
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Otizmli bireylerin hayata tutunmasında etkin rol oynayan SOBE Vakfı’nın Başkanı Mustafa Ak, SOBE’nin zor bir hayata doğan 
otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya dönük eğitim altyapısı oluşturan ve bu alanda uzmanlaşan bir merkez olduğunu söyledi

SOBE’yle hayata bağlayın
Kurulduğu ilk günden bu yana 

otizmli bireylerin faydasına büyük 
çalışmalara imza atan, sadece Konya 
ile sınırlı kalmayıp bölgesine ve tüm 
Türkiye’ye hitap eden bir yapıya ka-
vuşan SOBE’yi SOBE Vakfı Başkanı 
Mustafa Ak’tan dinledik. SOBE’nin 
kuruluş hikayesini ve bugününü an-
latan SOBE Vakfı Başkanı Mustafa 
Ak, otizmli bireylerle ilgilendikten 
sonra onların ilgiye ne kadar ihti-
yaç duyduklarını daha iyi anladığını 
belirterek, otizmli bireyleri ve tüm 
engellileri daha iyi anlayabilmek için 
SOBE’yi ziyarete davet etti. 

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi (SOBE) ile ilgili bir şey çok 
merak ediliyor Sayın Başkan. Bu 

projenin çıkış noktası neydi?
Bu projenin başlangıcı yakla-

şık 8-9 yıl önce otizmli çocuğu olan 
bir ailenin diş tedavisi için benim iş 
yerime gelerek sıkıntılarını anlat-
masıydı. Ben de dedim ki o dönem 
Selçuklu Belediye Başkanımız olan 
Uğur İbrahim Altay’ı işaret ederek, 
bu sıkıntılarınızı Uğur Bey ile pay-
laşın. O size muhakkak ki bir çıkış 
yolu gösterecektir. Aileyle görüşmüş 
Uğur bey. Anne, 7 yıldır ameliyatını 
geciktirdiğini, çocuğunu bırakacak 
yer bulamadığını söylemiş. Yani ce-
nazelere, düğünlere gidemiyorlar, 
hacca, umreye gidemiyorlar. Çünkü 
otizmli çocuklar ailelerine ve özel-
likle de annelerine 7/24 bağlı ve 
bağımlı durumdalar. Ben o dönem 
bir anneni, çocuğum benden önce 
ölsün diye dua ettiğini dahi duydum. 
Çünkü bırakacak kimseleri yok…

Uğur başkan da otizm ve down 
sendromlular merkezi olarak baş-
lattı projeyi. Çalışmalar ilerledikçe 
bir alanda uzmanlaşmak gerektiği 
gerçeği ortaya çıktı. Biz de en zor 
olanı seçmişiz ama iyi de yapmışız. 
Yani SOBE’nin doğuşu bu şekilde. 
Otizmli çocukları bulunan ailelerin 
ihtiyaçlarını azami düzeyde karşıla-
mak üzere kurulmuş bir yer. Aslında 
başta bakımevi olarak başladı. Daha 
sonra işin içine üniversite de girdi. 
Akademik ve bilimsel yönüyle de 
konuya yaklaşıldı. SOBE şimdilerde 
bakımın yanında eğitimin de verildi-
ği bir modeldir. 

Peki başkanım otizmli 
hastalarla ilgili süreç nasıl ilerliyor, 

size nasıl ulaşıyorlar?
Bize gelenler teşhisi konulmuş, 

raporlanmış otizmli çocuklardır. 
Otizmle ilgili ilk teşhisler 2 yaşından 
önce konulamıyor. Anneler aslında 
bir şeyler sezmeye başlıyorlar. An-
nelerin müracaatlarıyla çocuk psiki-
yatristleri bu tanıyı koyuyor. Bizim 
SOBE olarak tek amacımız otistik ço-
cuklara eğitim vermek değil. Aslında 
otizmin tanınırlığı ve erken teşhisi ile 

ilgili de farkındalık oluşturmaya çalı-
şıyoruz. 

Çocuklarla en yaygın olarak gö-
rüşen hekimler ana baba ve çocuk 
sağlığı hekimleri. Evleri dolaşan 
ebelere, hemşirelere ve doktorlara 
yönelik otizmle ilgili ön teşhisi koya-
bilecekleri bir altyapı oluşturuyoruz. 
Onlara otizmi anlatacağız. Bütün 
evleri dolaşan ekipler ilk elemeden 
geçirecekler. 

Burada verilen eğitimler 
ya da SOBE’ye kabule ilişkin 

bir yaş aralığı var mı?
Otizmin mücadelesinin tek yolu 

yoğun ve erken eğitimdir. Başka bir 
tedavi imkanı yok. Bu açıdan erken 
teşhis çok önemli. Eğer biz çocuğu 
2-5 yaş arasında yoğun eğitime ala-
bilirsek, bu çocuklardaki gelişim çok 
hızlı oluyor. Ama bize şu an müra-
caat eden her yaş grubundan otizmli 
var. Bizim merkezimizde 2 yaşında-
ki bebek de var, 28-29 yaşına gelmiş 
olan yetişkin de var. Eğitim çağını 

geçirmiş olanlara terapi ve spor kıs-
mından fayda sağlıyoruz. Ya da on-
lara mutfak bölümünde yemeklerini 
yapabilecekleri beceriler kazandır-
maya, ihtiyaçlarını giderebilecekleri 
becerileri edindirmeye çalışıyoruz. 
Bütün bunların temelinde aslında 
bu kardeşlerimizin kendi ihtiyaçla-
rını karşılayabilme yetilerini geliştir-
mek var. 

Otizm derece derece. Hafif 
otizmliler var, ağır otizmliler var. 
Hafif otizmliler erken yaşlarda eği-
time başlarlarsa, ilerleyen dönemde 
Milli Eğitim’in örgün eğitim sistemi-
ne dahil olabiliyorlar. Kaynaştırma 
sınıfları aracılığıyla kısa sürece adap-
te olabiliyorlar. Üniversite öğrencisi 
olmayı başarmış otizmli öğrenciyi de 
gördük biz. 

Şu an SOBE’de kaç öğrenci 
var? Hepsi Konya’dan mı?

Farklı yaş gruplarından şu an 
140 civarında öğrencimiz SOBE’de 
eğitim alıyor. Tabi ki tamamı Kon-

ya’dan değil, çevre illerden gelenler 
var. Ailesinin bir kısmı İstanbul’da 
bir kısmı Konya’da ikamet edenler 
var. Haftalık 2-3 sefer gelip gitmek 
gerektiği için Konya’ya yerleşmiş ai-
leler de var. 

Bu çalışmanın Türkiye’de ya da 
dünyada benzer örnekleri var mı?
Dünyada var tabi ki. Avrupa’da 

bizim işbirliği protokolü yaptığımız 
bir yer var Hollanda’da. 1959 yılında 
başlamışlar bu işe. Yıllık 170 milyon 
Euro bütçeleri var. Türkiye’de geç-
mişi 25 yıl ama şahsi girişimlerle 
başlanmış bu işe. Ama SOBE gibi 
üniversite vakıf işbirliği olan, bir 
yandan çocuklara hizmet verirken, 
bir yandan akademik gelişimi de 
önemseyen başka vakıf yok. Kon-
ya’da Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi desteğiyle şu an otizm araştırma 
programını da yürütmekteyiz. 

SOBE Vakfı da SOBE’nin en 
önemli paydaşı ve siz de bu vakfın 

başındasınız. Özel bir kesimle 

ilgileniyorsunuz. Bu süreçte 
SOBE Vakfı neler yaptı, ne gibi 

çalışmalar yapılabilir?
Bina yapılır yapılmaz SOBE Vak-

fı kuruldu. SOBE Vakfı çalışmaya 
başladıktan 1 yıl sonra da SOBE’nin 
eğitmenlerini almaya ve içini dol-
durmaya başladık. SOBE kesinlikle 
kâr amaçlı bir kuruluş değil. Şu ana 
kadar burs müracaatı yapmış ihtiyaç 
sahibi bir aileyi şu ana kadar geri 
çevirmedik. Gelirlerini belgelemek 
şartıyla müracaat eden ailelerin hep-
sine yüzde 15 ile yüzde 100 arasında 
burs imkanı sağlamaktayız. Benim 
amacım Allah nasip ederse inşallah 
oradaki bütün eğitimleri ücretsiz 
hale getirebilmek. Öğrencilerden alı-
nacak ödemeleri gönüllülük esasına 
dayandırmak. Birebir eğitim verildi-
ği için hakikaten çok masraflı bir eği-
tim süreci yaşanıyor. Maliyetleri çok 
yüksek. Şu an eğitimde uygulanan 
iki yöntem var. Birisi Amerika’da 
birisi de Avrupa’da doğmuş yöntem. 
Bizim danışmanımız olan İstanbul 
Birunu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Bünyamin Birkan hocamız-
la beraber otizm çalışmalarında Tür-
kiye modeli oluşturmaya çalışıyoruz. 
SOBE’nin en büyük amaçlarından 
birisi de bu. Türk insanına ve Türki-
ye’ye özgün bir eğitim modeli oluş-
turuyoruz. Şu an Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin görevlendirdiği 3 
hocamız haftanın 5 günü bizde ça-
lışmalarını yürütüyorlar. Doktora ve 
tez çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda daha etkin ve 
elle tutulur sonuçlar ortaya çıkacak. 

Başkanım SOBE’de eğitim aldıktan 
sonra sosyal hayata adapte olmuş 

örnekler var mı şu an?

Şu an bizim yaptığımız okul 
öncesi çocuklara rehabilitasyon 
şeklinde. Kurumsallaşmayı sağla-
dıktan sonra Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın müfredatını uygulayan otizmli 
çocuklara dönük bir okul yapmayı 
düşünüyoruz. Ama şu an bizim yap-
tığımız 6 yaşına kadar olan çocukları 
Milli Eğitim’in örgün eğitim sistemi-
ne kaynaştırarak dahil edebilmek. 
Ama şu an bizim diploma verebile-
cek bir okulumuz yok. Önümüzdeki 
yıldan itibaren inşallah bunu hayata 
geçirmiş olacağız. 

Eğitim yaşını geçiren çocuklara 
da belli bir eğitim verdikten sonra 
istihdama dönük çalışmalar yapıyo-
ruz. Galoş yapma, kümes hayvanla-
rına bakma, bitki yetiştirme, seramik 
boyama gibi çalışmalar yaptırıyoruz. 
Çünkü eğitim sürecini geçmiş ço-
cuklara istihdam sağlayarak bir iş 
yapabilmelerini sağlamak da en az 
eğitim vermek kadar faydalı bir şey. 
Anneler bunu da istiyor bizden. Yaşı 
ileri olan çocuklara istihdam sağla-
ma yolunda da çalışmalar yapıyoruz. 
Çocuklarımız anneleriyle beraber 
küçük işler yapıyorlar.

Son olarak Başkanım, otizmli 
bireylerle ilgilendikten sonra sizin 

hayata bakışınız nasıl değişti?
Bizim yönetimdeki arkadaşları-

mızın çoğu otizmin ne olduğunu bil-
miyordu. Farkındalık arttıkça bizim 
işlerimiz kolaylaşıyor. Özelde otizm-
le uğraşıyoruz ama biz bu işe girdik-
ten sonra tüm engellilere yönelik 
bakış açımız değişti. Toplumdaki 
düzenlemelerde eksiklikleri daha iyi 
görür olduk. Bir de SOBE’yi duyuyor 
insanlar. Güzel işler yapıyorsunuz 
diyorlar, bizi tebrik ediyorlar. Ama 
özellikle SOBE’nin merkezine gelip 
gördükten sonra bakış açıları ve yak-
laşımları değişiyor. Taşın altına elini 
daha çok koyuyor insanlar. Bizim 
halkımıza SOBE’yi gösterebilmemiz 
ve en iyi şekilde anlatmamız gereki-
yor. Bu manada siz medya mensup-
larına da yaptığı çalışmalardan dola-
yı teşekkür ederken, daha çok görev 
düştüğünü de söyleyebilirim. 

Biz işadamlarımızı zaman za-
man buraya götürüyoruz. Hakikaten 
etkilenmeyen yok. Biz onlara diyo-
ruz ki, birileri bu işi yapacak, bu ço-
cuklara sahip çıkacak. Hasbelkader 
hiç ilgim olmamasına rağmen bu iş 
bana verildi. Biz zaten kendimizi bu 
işe vakfettik. Allah sağlık ve imkan 
verdiği ölçüde ilgilenmeye devam 
edeceğiz. Hali vakti yerinde olanla-
rın da maddi ve manevi destekle-
rini bu çocuklarımız için istiyoruz. 
Engellilerimizin hayatı çok zor ama 
otizmli çocuklarımızın hayatı daha 
zor. Bunu gören daha iyi anlıyor. 
n RASİM ATALAY

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE’nin otizmli bireyler için yürüttüğü faaliyetleri ve hedeflerini anlattı.
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Esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, göreve geldiklerinde belediyenin kapılarını vatandaşa sonuna kadar açık tutacaklarını söyledi

‘Kapılarımız sonuna
kadar açık olacak!’

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca 
31 Mart Yerel Seçim Çalışmaları 
kapsamında AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Önceki Dönem AK 
Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Er-
doğan ve teşkilat mensuplarıyla bir-
likte esnaf ziyareti yaptı vatandaşla-
rın taleplerini dinleyerek 31 Mart’ta 
Cumhur İttifakı’na destek istedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışma-
ları için çalışmalarını sürdüren Cum-
hur İttifakı AK Parti Karatay Beledi-
ye Başkan Adayı Hasan Kılca, esnaf 
ve vatandaşlarla bir araya gelmeye 
devam ediyor.

USTA, ERDOĞAN VE KILCA 
31 MART İÇİN DESTEK İSTEDİ
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Önceki Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Cumhur İttifakı AK Parti Ka-
ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl 
ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu 
Üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetimi 
ile belediye meclis üyesi adaylarının 
katıldığı program kapsamında önce 
Ankara Caddesi üzerindeki esnafları 
ziyaret edildi vatandaşlarla buluşul-
du.

Fetih Caddesi üzerindeki esnaf-

larla da bir araya gelen Leyla Şahin 
Usta, Hüsnüye Erdoğan, Mehmet 
Genç, Hasan Kılca ile teşkilat men-
supları, daha sonra Çatalhüyük Ma-
hallesi’nde de esnaf ve vatandaşları 
ziyaret ederek Cumhur İttifakı’na 
destek istediler.

KILCA MAHALLE BULUŞMASI’NDA 
VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Gençlik Kolları yönetimi ile 
belediye meclis üyeleri, akşam da 

Hamzaoğlu, Kumköprü, Mengene, 
Hacıibali, Gaziosmanpaşa ve Orhan-
gazi mahallelerinden vatandaşların 
katılımıyla gerçekleştirilen progra-
ma katıldı.

Buluşmada vatandaş ve esnaf-
ların talepleri dinlendi, bölgenin so-
runları ile çözümü için istişarelerde 
bulunuldu.

KAPILARIMIZ HEMŞEHRİLERİMİZE 
SONUNA KADAR AÇIK OLACAK
Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 

Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
31 Mart Seçimleri’ne artık kısa bir 
süre kaldığına vurgu yaparak 2 ay-

dan fazla bir süredir Karatay’ımızın 
her tarafına gitmek için çabaladıkla-
rını, gidemedikleri yerlere de seçim-
den sonra uğrayacaklarının sözünü 
verdi.

Hasan Kılca sözlerini şöyle sür-
dürdü: “1 Nisan günü itibariyle her 
zaman hemşehrilerimizin taleplerini 
ve fikirlerini alarak ilçemizi istişa-
reyle hep birlikte yöneteceğiz. Rutin 
olarak hemşehrilerimizle bir araya 
geleceğiz. Halk günleri ve esnaf bu-
luşmaları yapacağız. Belediyemizin 
kapılarımızı sonuna kadar açık tuta-
rak kim bizden ne istiyorsa inşallah 
hayata geçirmenin gayreti içinde 
olacağız. Gönül belediyeciliği yapa-
cağız.”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Hançerli de tüm dünya-
nın gözünü Türkiye’ye çevirip 31 
Mart’taki seçimi takip ettiğine vur-
gu yaparak, “Tüm dünyaya Kara-
tay’dan ve Konya’dan Cumhur İtti-
fakı’na çok güçlü bir destek vererek 
ülkemiz üzerinde operasyon yapan-
lara en güzel cevabı vermemiz ge-
rekiyor. 

Karataylı hemşehrilerimiz her 
seçimde en yüksek desteği veriyor. 
İnanıyoruz ki 31 Mart’ta da yine Ka-
ratay, Cumhurbaşkanımıza, Cum-
hur İttifakımıza ve adayımıza sahip 
çıkacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yeniden yükselişin 
başlangıcı olacak’

AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, seçim çalışma-
ları kapsamında Ereğli’de esnaf-
ları ziyaret ederek, muhtarlar ve 
muhtar adaylarıyla buluştu. Yeni 
dönemde muhtarlık hizmetlerinin 
belediyelerde daha etkin şekilde 
temsil edileceğini belirten Akyü-
rek, “Cumhur İttifakı’nın başarısı, 
Türkiye’nin yeniden yükselişinin 
de başlangıcı olacaktır” dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyon Başka-
nı, AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, 31 Mart Yerel Seçim 
çalışmaları kapsamında AK Parti İl 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nin 
Ereğli ilçesinde düzenlediği seçim 
çalışmasına katıldı.

Akyürek, AK Parti ve Milli-
yetçi Hareket Partisi Konya İl ve 
ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte 
gerçekleştirdiği seçim çalışma-
ları çerçevesinde esnafları ziya-
ret ederek ilçedeki muhtarlar ve 
muhtar adaylarıyla bir araya gel-
di.  Akyürek, Cumhur İttifakı AK 
Parti Ereğli Belediye Başkan Ada-

yı Adem Erdal’ın da eşlik ettiği 
ziyaretlerde Konya Büyükşehir’de 
Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesin-
de de Adem Erdal’a destek istedi. 
Yeni dönemde muhtarlık hizmet-
lerinin belediyelerde daha etkin 
şekilde temsil edileceğini belirten 
Akyürek, “Cumhur İttifakı’nın 
başarısı, Türkiye’nin yeniden yük-
selişinin de başlangıcı olacaktır. 
Allah nasip ederse yeni dönemde 
muhtarlarımız yerel yönetimler 
özelinde belediyelerde daha etkin 
bir şekilde temsil edilecek. Ama 
Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve 
hükümetin uyumlu çalışmalarını 
aynı şekilde devam etmesi gereki-
yor. Büyükşehir ve ilçe belediyesi-
nin uyumu bölgenin yararınadır” 
dedi.

Akyürek ve Erdal’ın Ereğli ilçe-
sindeki seçim çalışmaları, esnaf ve 
vatandaş ziyaretleriyle devam etti. 
İlçedeki yerel bir televizyon kanalı-
na konuk olan Akyürek, ardından 
AK Parti İlçe Teşkilatı’nın düzenle-
diği toplantıya katıldı.
n HABER MERKEZİ 

15 yıl boyunca Karatay Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Hançerli, “Karatay’ın 15 yıl önceki haliyle bugünkü haline kı-
yasladığımız zaman, doğup büyüdüğüm ilçem Karatay’a olan vefa borcumu inşallah ödedim diye düşünüyorum” dedi

Karatay’a borcumu ödedim!
15 yıl boyunca Karatay Belediye 

Başkanı olarak hizmet veren ve gö-
rev süresi 31 Mart itibariyle dolacak 
olan Mehmet Hançerli, Konya basını 
ile vedalaştı. Karatay Belediyesi bi-
nasında Konya medyasını ağırlayan 
Hançerli, geride bırakılan 15 yıllık 
süreci değerlendirdi.

‘ÇOK ŞEY YAPTIK, 
GÖSTERİŞ YAPMADIK’

Karatay Belediyesi olarak yaptık-
ları hizmetlerin tanıtımı noktasında 
biraz eksikliklerinin olduğunu dile 
getirerek sözlerine başlayan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
“70 milyon TL’lik bir bütçeyle yaptı-
ğımız Şehir Parkı’mızı büyük bir tö-
renle hizmete açmadık. Yaptığımız 
bir yüzme havuzunu da gösterişli bir 
törenle hizmete açmadık. Bilmiyo-
rum, bu belediyeciliği bilmediğimiz 
için midir ama bugün eserlerimiz 
sadece Karatay’la sınırlı kalmıyorsa, 
şehrin tamamından ilgi görüyorsa 
ve Şehir Parkı yılda 1 milyon ziya-
retçi alıyorsa bu işlerimizin beğeni 
kazandığını göstermektedir” dedi.

‘NE VARSA KARATAY’DA VAR’
Siyasete en uzak olan insanlar-

dan bir tanesi olarak siyasete girdiği-
ni söyleyen Hançerli, “Tek başımıza 
yollara düştük. Ne yapacağımızı bile-
mez bir durumdaydık. Ama hamdol-
sun 15 yılın sonunda bugünkü konu-
ma geldik. Devlet memurluğunda 
hizmet ettiğimiz 20 yıllık süreç vardı. 
Hz. Hadimi’nin orada yaptığımız ça-
lışma ve belki oradaki bir dua bizi Hz. 
Mevlana’nın diyarına getirdi. Aslında 
buraya hizmet etmek çok kolay. Hoş-
görü var. Bir kum dökersiniz, vatan-

daş 3 sene dua eder. Böyle bir Ka-
ratay burası. Ama şunu da görmek 
lazım. 1989 yılında Karatay Beledi-
yesi ayrılırken Karatay’ın durumu 
neydi, şimdi ne, onu da görmek la-
zım. O günün rakamlarıyla bugünün 
rakamları kıyas bile edilemez. Kara-
tay ilklerin belediyesi. Ama bunları 
aksettirmeyi beceremedik, becere-
meyeceğiz. Geçmişte hizmet eden 
başkanlarımıza ben müteşekkirim. 
İktidar kendinizde olmadığı anda 
Ankara’da kahve içecek yer bulamı-
yorsunuz. İlk dönemde gittim gittim 
milletvekillerinin makamında kahve 
içtim. Bakanlarla, bürokratlarla gö-
rüştüm. Hastane, Adliye kendiliğin-
den konmadı Karatay’a. Raylı sistem 
kendiliğinden gelmedi Karatay’a. 
Evet, maneviyat önemli ama önce-
lik maddiyattı. Fiziki belediyecilikti. 
Bunu başarabildik hamdolsun. Bir 
tek isteğim daha vardı Karatay için, 
onlarca hizmet ettik. 2 sene önce 
aklıma bir cami fikri geldi. Allah’ım 
dedim, şu Karatay’a bir de cami yap-
mayı nasip et bana dedim. Allah du-

amı kabul etti” diye konuştu.
‘NE FON KULLANDIK, NE DE KREDİ’

Bu zaman zarfında Karatay’ı kre-
diye bulaştırmadıklarına, Karatay’ın 
borçsuz ve kasasında parası olan bir 
belediye olduğuna işaret eden Baş-
kan Hançerli, “15 sene içinde fona el 
kaldırtmadık. Peki ne yaptık? Gelen 
parayla kredi kullanan belediyelerle 
aynı hizmeti yaptık. Belediyecilik, 
kişi başına düşen harcamadır. Ka-
ratay Belediyesi, kişi başına 700 lira 
harcama yapıp bunda da hiç fon ve 

kredi kullanmadıysa bu hakikaten 
güzel bir şeydir” ifadelerini kullandı.

‘BAĞ PUŞTALARINDA GEZDİĞİM 
YERLERE HİZMET ETTİM’

“Bağ puştalarında gezdiğim 
yerlere hizmet etme fırsatını verdi-
ği için teşkilatımıza teşekkür ediyo-
rum” diyen Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, “Sedirlerin, 
Araplar’ın, İşgalaman’ın geçmişini 
bir düşünün. 1,5 yıl boyunca gizli 
bir çalışma yaptık. Yerine göre 2-3 
personelimiz haricinde kimsenin 

duymadığı bir imar çalışması yap-
tık. Sonrasında Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımızla görüştük ve imar 
çalışmamızı hizmete sunduk. Bu-
rada maksadımız arsa spekülatör-
lerinden arsa sahiplerini korumaktı. 
İnanın inşaatta kriz olmasaydı bu-
gün Karatay’ın çevreyolu hattında 
eski bir tane ev bulamazdınız. Bu-
gün borcu olmayan ve kenarda üç 
beş kuruş parası olan bir Karatay’ı-
mız var. Bu da Hz. Pir’in bereketidir 
diye düşünüyorum. Karatay halkıy-
la gani gönüllüydü ama çalışmak 
kolay değildi. Yapı yapıyorsun, alt-
yapı yapıyorsun, imar hazırlıyorsun, 
yol yapıyorsun, her şeyi sıfırdan 
yapıyorsun. Bu manada zor olanı 
başardık. Şunu da net bir şekilde 
ifade etmek istiyorum, taşra da Bü-
yükşehir Yasası gelmeden önce biz 
oralara hizmeti götürdük. Ama Hz. 
Ali, ‘İnsanları icraatlarınızla mem-
nun edemezsiniz’ diyor ya öyle bir 
şey. Aslolan Karatay’ı alıp olduğu 
yerden daha ileriye taşımaktı. Ka-
ratay’ın nüfusu her sene 7 bin kişi 

artıyor. Estetik bir artış bu” dedi.
‘SON BİR GÖREVİM KALDI’

Şimdiye kadar yapılan hizmetle-
rin yanında son bir görevinin daha 
kaldığını kaydeden Hançerli, “Bizim 
görevlerimiz belli. İki görevim kal-
mıştı. Birincisi Sayın Cumhurbaş-
kanımızı ağırlamaktı, o görevimizi 
yaptık. İkincisi de yeni kardeşimize 
mührü temiz bir şekilde teslim et-
mektir. 15 sene biz hizmet etmeye 
çalıştık. Kalbinizi kırmış olabiliriz. 
Zaman zaman eleştirdiniz ki biz 
eleştirilmeyi hep istiyorduk. Siyasi 
bunu söylemez ama ben siyasetçi ol-
madığım için bunu söylüyordum. 15 
yıl bizim çalışmalarımızı kamuoyuna 
aksettirdiğiniz için hepinizden Allah 
razı olsun” diye konuştu.

31 Mart tarihinden sonra ise 
istirahat etmek istediğini ancak 
büyük de konuşmamak gerektiği-
ni söyleyen Başkan Hançerli, “Ben 
liseyi bitirdiğimde şu kravatı bir 
daha takmayacağım demiştim. 
Bugün hale kravat var boynum-
da. İnşallah bu kez çıkaracağım ve 
kravatsız olarak hayatıma devam 
edeceğim. Vatandaşla bu süreçte 
iyi iletişim kurduk. Burası turis-
tik bir bölge. Tam tersine çardak 
sahipleri de bizde. Böyle olunca 
herkese güzel bir dille ulaşmak 
gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. 
Ben Karatay’a olan vefa borcumu 
inşallah ödedim” diyerek sözlerini 
tamamladı. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, toplantıya 
katılan gazetecilerle tek tek veda-
laşarak helalleşti. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 15 yıllık görevinin son günlerinde Konya medyasıyla biraraya geldi.
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Altay: Bedesten’in kendine has bir muhabbeti var

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti 
Adayı Uğur İbrahim Altay, Tarihi 
Bedesten’de iş yerlerini ziyaret 
ederek alışverişe gelen vatandaş-
larla sohbet etti. Altay, “Bedesten 
Çarşısı’nın kendine has bir mu-
habbeti ve kokusu vardır. Cum-
hurbaşkanımızın dediği ‘Konya’da 

yaşamak ile Konya’yı yaşamak 
arasındaki fark’ burada belli olur” 
dedi.

Yerel seçimlerin gerçekleş-
tirileceği 31 Mart’a sayılı günler 
kala esnaf ve vatandaş ziyaretleri 
devam ediyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı 
AK Parti Adayı Uğur İbrahim Al-

tay, Konya’nın tarihi çarşılarından 
olan Bedesten’de esnafları ziyaret 
etti.

Başkan Altay’a, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
Cumhur İttifakı AK Parti Meram 
Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Ahmet Fatih Özboyacı, 

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular, AK Parti Genel Mer-
kez Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı Abdürrahim Sönmez-
ler, Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık da 
eşlik etti. Kunduracılardan sarraf-
lara, konfeksiyonculardan maran-

gozlara, elektrikçilerden terzilere 
kadar birçok esnafın bir arada faa-
liyet gösterdiği Tarihi Bedesten’de 
işyerleri ziyaret ederek alışverişe 
gelen vatandaşlarla sohbet eden 
Altay, herkesi ülkenin geleceği için 
doğru kararı vermeye ve sandığa 
gitmeye davet etti.

Altay, “Bedesten Çarşısı’nın 

kendine has bir muhabbeti ve ko-
kusu vardır. Cumhurbaşkanımı-
zın dediği ‘Konya’da yaşamak ile 
Konya’yı yaşamak arasındaki fark’ 
burada belli olur. Selam, dua ve 
ikramın bereketini Konya’yı yaşa-
yanlar burada daha derinden his-
seder” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Türkiye’ye mesaj niteliğinde 
bir oy farkını bekliyoruz’

Cihanbeyli ilçesinde, AK Parti 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nde 
düzenlenen “Gönül Buluşmaları” 
programına katılan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı, 
birlik ve beraberlik mesajları verdi. 

AK Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı, seçim çalışmaları 
kapsamında Cihanbeyli ilçesinde 
vatandaşlarla buluştu. Belediye 
Başkanı ve yeni dönem AK Parti 
Belediye Başkan Adayı Mehmet 
Kale ile esnaf ziyaretlerinde bu-
lunan ve ilçedeki sporcularla bir 
araya gelen Özboyacı, akşam da 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nde-
ki ‘Gönül Buluşmaları’ programına 
katıldı. 

Programda konuşan Cihan-
beyli Belediye Başkanı Mehmet 
Kale, ilçeye 90 yıllık tarihinde yapı-
lamayan hizmetlerin kat be katını 
son 5 yılda kazandırdıklarını ifade 
ederek, “Cihanbeylimiz bu dönem-
de sergilediği birlik, beraberlik ve 
kardeşlikle de örnek oldu. Seçim 
öncesi mahallelerimize yaptığımız 
ziyaretlerde hemşehrilerimizin bü-
yük teveccühüyle karşılaşıyoruz. 
Bu da bize doğru yolda olduğu-
muzu gösteriyor. Önümüzdeki sü-
reçte ilçemizin daha da kalkınması 
için çok önemli projeler hazırlardık. 
Doğalgaz hizmetiyle buluşmuş, 
çevre yolu çalışması tamamlan-
mış, termal tesisleri hayata geçmiş, 
hayvan borsası kurulmuş, sahipsiz 
hayvan bakımevi açılmış, Orga-
nize Sanayi Bölgesi bitirilmiş, yarı 
olimpik yüzme havuzu ve spor te-

sisi faaliyete sunulmuş, Yeni Ada-
let Sarayı yapılmış, şehir meydanı 
düzenlenmiş, halk kütüphanesi 
oluşturulmuş, Millet Kıraathanesi 
hizmete başlamış bir Cihanbeyli 
için hazırlıklarımızı tamamladık. 
Yaptıklarımız yapacaklarımızın ga-
rantisidir” diye konuştu. 

AK Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı ise, Cihanbeyli’deki 
birlik ve beraberlik tablosunu gör-
mekten dolayı büyük mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Belediye 
Başkanı Mehmet Kale’nin son 5 
yılda ilçeye büyük hizmetlerde bu-
lunduğunu ifade eden Özboyacı, 
“Cihanbeylimize yapılan yatırım-
ların daha da artması için belediye 
başkanımız Mehmet Kale’ye 31 
Mart’ta çok güçlü bir destek ver-
meliyiz. Zaten buradaki coşkulu 
kalabalık bize gösteriyor ki, Cihan-
beyli kararını vermiş ve ‘Benim 
Başkanım Mehmet Kale’dir’ diye 
haykırıyor. Cihanbeyli bilsin ki hü-
kümetimiz, milletvekillerimiz ve 
Büyükşehir Belediyemiz, Mehmet 
Kale başkanımızın arkasındadır” 
dedi. 

31 Mart seçimlerinin Türki-
ye’nin geleceği için çok büyük bir 
öneme sahip olduğunu ifade eden 
Özboyacı, “Bu ülkenin kutlu yü-
rüyüşünü durdurmak, ülkemizi 
karıştırmak isteyen odaklara 31 
Mart’ta çok güçlü bir mesaj ve-
receğiz. Cihanbeyli’den de bütün 
Türkiye’ye mesaj niteliğinde bir oy 
farkını bekliyoruz” dedi.
n İHA

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Meram’a değer katmak için gayret göstereceklerini söyledi

‘Meram’a değer
katmaya geliyoruz’

Cumhur İttifakı AK Parti Meram 
Belediye Başkan Adayı Mustafa Ka-
vuş, Meram’ı katılımcı belediyeci-
lik anlayışıyla yöneteceklerini ifade 
ederek, ilçe halkının talepleri ve ihti-
yaçları doğrultusunda 10 ana başlık 
altında hazırladıkları projeleri hayata 
geçirerek, Meram’a değer katacak-
larını söyledi. 

Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, seçime sayılı günler 
kala çalışmalarını sürdürüyor. Seçim 
çalışmalarını değerlendiren Mustafa 
Kavuş, “Adaylığımızın açıklanma-
sının ardından yaklaşık 70 gündür 
vatandaşlarımızla bir araya gelerek 
istişarelerde bulunarak yapacağımız 
çalışmalarımızı anlattık. Gittiğimiz 
her yerde halkımız bizi hep sami-
miyetle karşıladı. Sıcak sohbetleri, 
içten kucaklamaları ve duaları için 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum. Bizler Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve ilçe belediye başkan-
larımızla uyum içerisinde çalışarak 
şehrimizi bugün bulunduğu nokta-
dan daha da ileriye taşımak için gay-
ret edeceğiz” dedi. 

Türkiye’nin artık ‘Gönül Beledi-
yeciliği’ sloganıyla yeni bir döneme 
girdiğini ifade eden Mustafa Kavuş, 
kentsel dönüşümden alt yapıya, 
ulaşımdan trafiğe, spordan eğitime, 
çevre ve aileye varana kadar bütün 
alanlarda hayata geçirecekleri pro-
jelerle Gönül Belediyeciliğinin en iyi 
uygulandığı ilçelerden biri olacakla-
rını söyledi. Meram için hazırladıkla-
rı ve öne çıkan projeler hakkında da 
bilgiler veren Mustafa Kavuş, “10 
ana başlık altında topladığımız pro-
jelerimiz, hemşehrilerimizin ihtiyaç-
ları, talep ve beklentileri doğrultu-
sunda hazırlandı. Kentsel dönüşüm, 
ulaşım trafik, eğitim, spor, kültür, 
sanat ve değer üreten mekanlar gibi 
öne çıkan bir çok projemiz olacak ve 
bu projelerimizle Meram önemli ka-
zanımlar elde edecek” dedi. 
‘İLÇEMİZ VE ŞEHİR TRAFİĞİ ÖNEMLİ 

ÖLÇÜDE RAHATLAYACAK’
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 

yürütecekleri ve Meram ilçesini Sel-
çuklu ve Karatay ilçelerine bağlaya-
cak iki yeni cadde açacaklarını ifade 
eden Kavuş, “Bunlardan ilki Çeçe-
nistan Caddesini Mevlana Kültür 
Merkezine bağlayacak olan cadde, 
Meram ile Karatay ilçelerimiz ara-
sında alternatif bağlantı aksı sağla-
yarak trafik yükünü azaltmış olacak. 
Diğer bir yeni açılacak caddemiz ise 
Fatih Caddesi’ni Gazze Caddesi’ne 
bağlayacak olan cadde olacak ve 
burada da Selçuklu ve Meram ilçe-
lerimizi birbirine bağlamış olacağız. 
Yine ulaşım ve trafik alanında Cum-
hurbaşkanımız ve Genel Başkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mi-
tinginde de vermiş olduğu müjdeler 
arasında yer alan Konya Garı ile Bi-
lim Merkezi arasında, 18 kilometre 
uzunluğunda, 12 istasyondan olu-

şan ve günlük 15 bin yolcu taşıma 
kapasiteli olacak raylı sistem banliyö 
projesi Meram ilçemiz için çok bü-
yük önem arz etmektedir. Banliyö 
projesinin yanında mevcut Alaad-
din-Adliye tramvay hattı ile entegre 
edilecek, 22 istasyonlu Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Gar, Meram 
Belediyesi raylı sistem metro hat-
tının çalışmaları da başlatılarak ya-
tırım programına alındı. Banliyö, 
metro ve yeni açılacak caddeler 
sayesinde ilçemiz ve şehir trafiği 
önemli ölçüde rahatlatılmış olacak” 

şeklinde konuştu. 
‘İVEDİLİKLE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 
YOL HARİTASINI BELİRLEYECEĞİZ’ 

Meram’da ivedilikle kentsel dö-
nüşümün yol haritasını belirleyecek-
lerini vurgulayan Mustafa Kavuş, 
“Özellikle kentsel dönüşüm projele-
ri konusunda Meramlı hemşehrile-
rimizin beklentileri var. Bunları çok 
iyi biliyorum. Daha önce başlatılmış 
projelerin devamı konusunda tered-
dütler var ve hiçbir hemşehrimiz bu 
konuda tereddüt içerisinde olmasın 
diyorum. Devlette devamlılık esas-
tır ve başlatılan projeler kimsenin 
mağdur olmayacağı şekilde devam 
edecektir. Yine yeni kentsel dönü-
şüm projelerimiz de devam edecek 
ve Meram’ı yeniden inşa etmek için 
çalışacağız. Yapılacak yeni imar dü-
zenlemeleri sonrası uygulamaların, 
öncelikli olarak özel sektör tara-
fından yapılabilmesi için çaba sarf 
edeceğiz. Meram ilçe sınırlarımızda 
bulunan, şehirleşmenin gerisinde 
kalmış, ömrünü tamamlayan, için-
de yaşayanlar için risk teşkil eden 
konutların dönüşümünü ’ortak 
akıl, ortak karar’ yaklaşımıyla ger-
çekleştireceğiz. Konusunda uzman 
kişilerle birlikte ‘Kentsel Dönüşüm 

Çalıştayı’ yaparak bu konuda hem 
şehrimize hem de Türkiye’ye öncü-
lük edeceğiz. Belediye bünyemiz-
de Kentsel Dönüşüm Laboratuvarı 
oluşturarak konuya bilimsel olarak 
da bakacağız” ifadelerini kullandı. 

‘TARIM VE KIRSAL KALKINMA 
ALANINDA PROJELER HAZIRLADIK’

Projeleri hakkında bilgi verme-
ye devam eden Mustafa Kavuş, 
“Önemsediğimiz bir diğer proje-
miz ise Büyükşehir Yasası sonrası 
köy iken mahalle statüsü kazanan 
bölgelere yönelik olacak. Bu ma-
hallelerimizin ihtiyaç ve talepleri 
merkezdeki mahallelerden farklılık 
göstermekte. Biz buralarda yaşayan 
vatandaşlarımızın da ihtiyaçları ve 
beklentileri doğrultusunda hizmet 
vermek durumundayız ve ona göre 
çalışmalarımız olacak. Bu mahalle-
lerimizde halen tarım ve hayvancı-
lıkla uğraşan vatandaşlarımız var. 
Onlar için tarım ve kırsal kalkınma 
alanında projeler hazırladık. KOP, 
tarım ilçe ve belediye işbirliği ile 
bu mahallelerimizde süt sığırcılığı-
nın yoğun yapıldığı yerlerde, sütün 
sağlıklı koşullarda depolanması için 
kooperatiflere veya süt birliklerine 
süt soğutma tankı desteği vermeyi 
planlıyoruz. Yine tarım işiyle uğra-
şan çiftçilerimize ihtiyaç duydukları 
makine ve ekipman desteği konu-
sunda da çalışmalarımız olacak” 
diye konuştu.  Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Ula-
şım, trafik, kentsel dönüşüm, tarım 
ve kırsal kalkınmanın yanında akıllı 
şehir, sosyal belediyecilik, aile, ço-
cuk, gençlik, eğitim, kültür, sanat, 
spor, değer üreten mekanlar, yeşil 
Meram ve ekoloji başlıkları altında 
70’den fazla hayata geçireceğimiz 
projelerimizle Meram’a değer kata-
cağız. Bu projelerimizi hazırlarken 
hemşehrilerimizin görüşleri, talep 
ve beklentilerinden yararlandığı-
mız gibi hayata geçirilmesinde de 
yine hep birlikte hareket edeceğiz” 
dedi. Mustafa Kavuş, Pazar günü 
yapılacak seçimlerin ülkemize, mil-
letimize, İslam coğrafyasına ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini diledi.
n İHA

Mustafa Kavuş
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Konya’da hafif ticari araçla 
ambulansın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 5 
kişi yaralandı. Kaza, Selçuklu ilçesi 
Nalçacı Caddesi Sille Yolu Kavşa-
ğı’nda meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Rauf Denktaş Caddesi 
istikametinden gelen Musa B. (48) 

yönetimindeki 42 KS 968 plakalı 
ambulansla, Nalçacı Caddesi üze-
rinde seyir halinde olan Habil F. 
idaresindeki 16 BTC 28 plakalı ha-
fif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın 
şiddetiyle ambulans devrilerek yan 
yattı. Kaza sonrası her iki araç sü-
rücüsü, ambulansta bulunan Hav-

va D. (71) sağlık görevlileri Fatma 
Tunca S. (29) ve İsmail G. (37) 
yaralandı. Kazayı görenlerin haber 
vermesi üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından yaralılar 
ambulansla Konya Numune Has-

tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kaza sonrası polis ekipleri 
ise caddede güvenlik önlemi aldı. 
Hastaneye kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

En fazla pet şişeyi toplayan 
öğrenciler ödüllendirildi

Beyşehir Üzümlü Mahallesin-
deki Üzümlü Şehit Mehmet Ümüt-
kesmez İlkokulunda sıfır atık ve e 
Twinning isimli proje çerçevesinde 
“şişeyi getir, pedalı çevir” sloga-
nıyla başlatılan yarışma son bul-
du. Okulda 21 gün boyunca süren 
yarışmada, öğrenciler 42 bin 314 
adet pet şişe topladı. Yarışma so-
nunda, düzenlenen ödül töreninde 
okul birincisi olan öğrenciye bisik-
let, sınıflar düzeyinde birinci olan 

öğrencilere paten, ikinci olanlara 
ise kaykay olmak üzere toplam 11 
hediye ödül olarak verildi. Okul 
Müdür Yardımcısı Sefer Bakır, 
projeyle amaçladıkları çevre te-
mizliği farkındalığına ulaştıklarını 
belirterek, “Amacımız, plastikler-
den arınmış ve korunan sağlıklı bir 
çevre idi. Yaktığımız bu kıvılcımın 
bütün ülkemizde karşılık bulması-
nı diliyoruz” dedi.
n İHA

Kırılan termometre,
okulu tatil ettirdi!

Karaman’da bir öğrencinin 
okula getirdiği termometrenin 
kırılması sonucu yetkililer alar-
ma geçti. Kırılan termometreden 
dökülen cıva ile temas ettiği dü-
şünülen 6 öğrenci ile 2 öğretmen 
hastaneye götürüldü. Olay, saat 
11.00’de Hürriyet Mahallesi’nde 
bulunan İsmet İnönü İlkokulu’n-
da yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 
4/B sınıfında okuyan bir öğrenci 
evinden okula termometre getirdi. 
Öğrenci, sınıfta oynadığı termo-
metrenin kırılması üzerine oyna-
maya devam etti. Bir süre sonra 

çocuğun elinde termometreyi gö-
ren öğretmenler durumu hemen 
sağlık ekibi ile AFAD’a bildirdi. 24 
öğrencinin bulunduğu sınıfta cıva 
ile temas ettiği öğrenilen 6 öğren-
ci ile 2 öğretmen Karaman Devlet 
Hastanesine götürüldü. Okula ge-
len AFAD ekibi ise sınıf içerisinde 
tedbir alarak çalışma başlattı. Bu 
arada yetkililer tarafından ted-
bir amaçlı olarak okulda öğleden 
sonra eğitime ara verilmesine ka-
rar verildi. Sınıftaki malzemelerin 
imha edilmek üzere götürüleceği 
öğrenildi. n İHA

Park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli miyavlayan kedi için harekete ge-
çen polis ekipleri, otomobilin yakalamasının bulunduğunu öğrendi. Otomobil parka çekildi

Miyavlayan kedi
sayesinde yakalandı

Konya’da park halindeki bir 
otomobilin motor kısmına giren 
ve sürekli miyavlayan kedi polisi 
harekete geçirdi. Kedi motor kıs-
mından bir süre sonra kendiliğin-
den çıkarken, park halindeki oto-
mobil 3 farklı yakalaması olduğu 
gerekçesiyle çekiciyle otoparka 
çekildi. 

Edinilen bilgiye göre, saat 
15.45 sıralarında merkez Me-
ram ilçesi Ferhuniye Mahallesi 
Kocatepe Sokak üzerinde bir ara-
cın motor kısmından bir kedinin 
miyavlama sesinin geldiği duyan 
vatandaşlar durumu polis ekiple-
rine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gi-
den polis ekipleri, 42 BU 538 pla-
kalı aracın motor kısmında gör-
dükleri kediyi çıkarmak için uzun 
süre çabaladı. Kediyi çıkarmayı 
başaramayan polis, durumu itfai-
yeye haber verdi. Bu sırada küçük 
bir çocuk aracın altına girerek ke-
diyi çıkarmaya çalıştı, ancak kedi 
kendiliğinden bulunduğu yerden 
çıkarak uzaklaştı. 

Kediyi kurtarmak için uğra-
şan polis ekipleri, aynı zamanda 
park halindeki otomobilin plaka-
sını sorgulayarak inceleme yaptı. 

Üç farklı konudan yakalaması bu-
lunan otomobilin sahibine ulaşa-
mayan polis ekipleri, çağırdıkları 
çekiciyle otomobili otoparka çek-
tirdi. 

‘TAM BİR HAFTADIR 
MAHALLENİN BELASI’

Kedinin sürekli araçların altı-

na girdiğini ve 1 haftadır mahalle 
halkını uğraştırdığını söyleyen bir 
mahalleli ise, “Tam üç gündür 
itfaiyeyi arıyoruz, çıkarıyoruz cır-
malıyor geri kaçıyor. Bu kedi Sille 
yolundan arabanın altına buraya 
geldi. Biz getirdik arabanın altına 
girmiş burada çıktı. 

1 haftadır yıldık yahu. Sabah-
leyin ben çok uğraştım, çıkmıyor 
vahşi. 

Beceremedik şimdi çekiciyi 
görünce tamam geldiler herhalde 
dedim. Tam bir haftadır mahalle-
nin belası” ifadelerini kullandı.
n İHA

Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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Azerbaycan uyruklu kadının katil zanlıları yargılanıyor
Konya’da, Azerbaycan uyruklu 

kadını öldürdüğü iddiasıyla tutukla-
nan sanık ile kendisine yardım ettiği 
öne sürülen sanıkların yargılanma-
sına başlandı. 5. Ağır Ceza Mahke-
mesinde görülen ilk duruşmaya, 
tutuklu sanık Rahim Arıcı (41) katıl-
mazken, “suçluyu kayırma” suçun-
dan tutuksuz yargılanan avukatı Se-
lahattin Eyyübi G. ile diğer sanıklar 
Erol G, Rahim Arıcı’nın kaçmasına 
yardım ettiği ileri sürülen Ali D. ve 
taraf avukatları katıldı. Duruşmada 
müşteki olarak dinlenen, maktul Sa-
ibe Yükselir’in kızı Günay Yükselir 
(28), sanık Arıcı’nın, daha önce de 
annesini ölümle tehdit ettiğini iddia 
etti. Annesinin 5 yıldır Arıcı ile ya-
şadığını ifade eden Günay Yükselir, 
“Olaydan önce annem bana Ra-
him’in kendisini ölümle tehdit ettiği-
ni, Rahim’e 150 bin lira değerindeki 
3 aracı verdiğini söylemişti. Sanıktan 

şikayetçiyim.” diye konuştu. Olay-
dan sonra başka bir suçtan tutukla-
nan ve Arıcı’nın kaçmasına yardımcı 
olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 
Ali D. ise şöyle savunma yaptı: “Ra-
him benim dayım olur. Olaydan bir 
iki gün önce başka bir cinayet ola-
yına karıştım. Rahim ile internetten 

görüştük. Bana bir süre Selahattin 
Eyyübi G’nin evinde kaldığını, sonra 
Konya dışına çıktığını, aranmakta ol-
duğunu ve Selahattin Eyyübi G. ile 
iletişime geçip ondan alacağım kim-
lik bilgilerini kendisine ulaştırmamı 
istedi. Dediklerini yaptım, fakat suç 
işleme kastı ile hareket etmedim.”

Tutuksuz yargılanan avukat 
Selahattin Eyyübi G. ise Ali D.’nin 
beyanlarının yalan olduğunu ileri 
sürdü. Hakkındaki suçlamaları da 
kabul etmeyen Selahattin Eyyübi 
G. “Avukatlık görevimi ifa ederken 
yapmış olduğum faaliyetler nedeniy-
le hakkımda Adalet Bakanlığından 

soruşturma izni olmadan tahkikat 
başlatılmasını ve dava açılmasını ka-
bul etmiyorum. Suçsuzum. Beraati-
mi ve tahliyemi istiyorum.” ifadesini 
kullandı. Rahim Arıcı’nın arkadaşı 
olan ve tutuksuz yargılanan Erol G. 
de olay günü Arıcı’nın kendisini cep 
telefonundan arayarak, Yükselir’i 

vurduğunu söylediğini, kendisinden 
ev taşıma maksadıyla para istediğini 
belirtti. Sanıkların dinlenilmesinin 
ardından dava ileri bir tarihe ertelen-
di.Fevzi Çakmak Mahallesi Galerici-
ler Sitesi’nde, 24 Temmuz 2018’de 
tabancayla vurulduktan sonra araç-
tan atılan ve vücuduna 8 mermi isa-
bet ettiği belirlenen 3 çocuk annesi 
Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kay-
betmişti. Yükselir’in, hastaneye kal-
dırılmadan önce kendisine yardım 
etmeye çalışanların “Kim yaptı?” so-
rusuna, “Rahim” cevabını verdiği id-
dia edilmiş, şüphelinin kaçtığı araç, 
Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi 
Hekim Hacı Mehmet Sokak’ta terk 
edilmiş halde bulunmuştu. Olaydan 
yaklaşık 1 ay sonra şüpheli Rahim 
Arıcı ile Arıcı’nın avukatı Selahattin 
Eyyübi G. ve sanığın arkadaşı Erol G. 
gözaltına alınmıştı. n AA
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31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’ne çok kısa bir süre kaldı. Bele-
diye başkan adaylarında olduğu gibi 
mahalle muhtar adayları da büyük 
bir gayretle çalışarak, kendilerini 
seçmenlere en iyi şekilde anlatma-
ya çalışıyor. Mahallenin sorunlarını 
çözmek adına Parsana Mahallesi’n-
den muhtar adayı olduğunu belir-
ten Mehmet Kurulay, mahallenin 
Selçuklu’ya yakışır bir şekilde ge-
lişmesi ve eksiklerinin giderilmesi 
için gayret göstereceğini söyledi. 20 
yıldır Parsana Mahallesi’nde ikamet 
ettiğini ve mahallenin sorunlarını iyi 
bildiğini ifade eden Mehmet Kuru-
lay, “Muhtarlığı bir rant aracı olarak 
eğil, mahallemizin sorunlarının çö-
zümü için vazgeçilmez bir çabada 
bulunma ve çözüm üretme mecbu-
riyeti olarak görüyorum. Muhtarlık, 
mahalle sakinlerinin gönüllü katı-

lımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, 
mahallenin yaşam kalitesini geliştir-
mek, belediye ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, 
mahalle ile ilgili konularda görüş bil-
dirmek ve diğer kurumlarla işbirliği 
yapmak, yardıma muhtaç vatandaş-
ların yardımına koşmak, onların ih-
tiyaçlarını gerekli kamu kurum ve 
kuruluşlarından sağlamak üzere bir 
hizmet aracılığıdır. 23 yıllık Konya 
Büyükşehir Belediyesi emektarı ve 
emekli birisi olarak çağın gerektirdi-
ği iletişim araçlarının kullanılmasını, 
kamu kurum ve kuruluşlarında ma-
hallenin ve halkın sorunlarını çözme 
noktasında başvuru, takip ve neti-
celendirme yollarını gayet iyi biliyo-
rum. Parsana Mahallemizin eksikleri 
olarak gördüğüm sağlık ocağı, pazar 
yerinin genişletilmesi ve ilköğre-
tim okulunun yapılması noktasında 

müracaatlarımızı yapıp işin takipçisi 
olacağız. Ayrıca daha önce mevcut 
olup sonradan iptal edilen otobüs 
hattının yeniden mahallemize ka-
zandırılmasını sağlayacağız. Mahal-
lemizde muhtarlık hizmet binası 
yoktur. Desteklerinizle seçilmemiz 
halinde merkezi bir yerde muhtarlık 
ofisi kiralayıp, oradan hizmet vere-
ceğiz. Selçuklu Belediyemizden acil 
bir hizmet binası talebinde buluna-
cağız” dedi. Muhtarlığın hizmet için 
bir vasıta olduğunu söyleyen Kuru-
lay, “Muhtar, vatandaşa hizmet için 
vardır. Muhtarlığı mahallemiz için 
bir araç ve hizmet kapısı olarak tuta-
cak kuvvet sizlersiniz. Muhtarlık an-
layışım, hizmetkar muhtar ölçüsüne 
dayanmaktadır. Bu sebeple Parsana 
Mahallesi için muhtar olmaya ada-
yım” diye konuştu. 
n ONUR KALKAN

Erdal: Haksız Rekabet 
Çalıştayı düzenleyeceğiz

Başkan Akkaya’dan 
2 yeni fabrika müjdesi 

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan 
Adayı Abdil Erdal, göreve gelme-
leri durumunda projelere vakit 
kaybetmeden başlayacaklarını be-
lirterek, göreve gelmeleri halinde 
projelerinden biri olan Haksız Re-
kabet Çalıştayları düzenleyecekle-
rini söyledi. 

Meslekte Gelişim Grubunun 
Konya SMMMO Başkan Adayı 
olan ve seçim öncesi projeleriyle 
ön plana çıkan Abdil Erdal, “Mes-
lektaşlarımızın bize göstereceği te-
veccüh ile göreve gelirsek uzun sü-
redir üzerinde çalışmış olduğumuz 
projeleri hemen uygulamaya ko-
yacağız. Projelerimizden birisi de 
meslektaşlarımızın gruplar halinde 
katılacağı Haksız Rekabet Çalıştay-
ları olacak. Mesleğimizin önem-
li sorunlarından biri olan Haksız 
Rekabeti, meslek mensuplarımız-
la birlikte belirli ana başlıklarda 
değerlendireceğiz. Bu doğrultuda 
meslektaşlarımızla gruplar halinde 
Haksız Rekabet Çalıştayını düzen-
leyip, meslektaşlarımızla haksız re-
kabet konusunu derinlemesine ele 

alıp, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunacağız. Ayrıca mesleğimizin 
önemli sorunlarından biri olan tah-
silat problemi içinde aynı şekilde 
taslak çalışmamızı tüm platform-
larda paylaşıp çözümü için tüm 
hukuki yolları kullanacağız” dedi. 

‘PROJELERİMİZİN TAMAMI WEB 
SİTEMİZDE YAYINLANDI’ 

Projelerini başlıklar halinde 
Meslekte Gelişim Grubu web si-
tesi olan www.meslektegelisim.
com adresinde yayınladıklarını be-
lirten Abdil Erdal, “Mesleğimizin 
gelişimi projelerle sağlanacaktır. 
Bu doğrultuda başlıklar halinde 
hazırladığımız seçim beyanname-
si ve projelerimizi meslekte geli-
şim grubumuzun web sitesinde 
yayınladık. Meslektaşlarımızdan 
ricam yayınlayacağımız projeleri 
bizim verdiğimiz söz olarak kabul 
edip hepsini ayrı ayrı değerlendir-
meleridir. Bu bağlamda seçim dö-
nemi sloganımız ise projelerimizi 
gerçekleştireceğimizin sözü olan 
‘Meslek ve meslektaş için söz ve-
riyoruz’ olarak belirledik” diye ko-
nuştu.
n İHA

Akşehir İlçe Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı Akşehir Bele-
diye Başkan Adayı Salih Akkaya, 
Akşehir Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB)’ne 2 yeni fabrikanın kurula-
cağının müjdesini verdi. 

Akşehir Belediyesi olarak ilçe-
deki istihdama yönelik çalışmalar-
da da yer aldıklarına değinen Baş-
kan Akkaya, “Hali hazırda Akşehir 
Organize Sanayi Bölgemizin yüzde 
51 hisseyle Akşehir Belediyesi 
en büyük paydaşlarından biridir. 
Mevcut Organize sanayi Bölge-
mizin genişlemesi amacıyla Mil-
letvekilimiz Orhan Erdem’in ön-
derliğinde Belediyemiz, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanlığımız ve AK 
Parti İlçe Başkanlığımız ile birlikte 
girişimlerde bulunarak 35 Hektar 
alanı Akşehir Organize Sanayi Böl-
gemize genişlemesi amacıyla ka-
zandırdık. Bu genişleyen alan için 
37 adet yeni sanayi parseli oluştu-
rulmuştur” dedi. 

Yeni oluşturulan sanayi parsel-
leri için 20 den fazla firmanın baş-
vuruda bulunduğunu belirten Baş-
kan Akkaya, “İlk etapta Le Dore 
Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti 
ile Andres Madencilik A.Ş. tara-
fından genişleyen alana 2 fabrika 
açılacak. Tekstil fabrikasında 80, 
madencilik firmasında ise 50 kişi-
nin şehrimizden istihdam yapılma-
sının önü açılmış olacaktır. Mevcut 
parsellere de fabrikaların açılma-
sıyla yaklaşık olarak şehrimizde 2- 
3 bin kişiye istihdam yolu açılmış 
olacaktır” ifadelerini kullandı. 

Başkan Akkaya Akşehir Orga-
nize Sanayi Bölgesinin genişleme-
sine katkı ve destek veren AK parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet Emin Makascı ve Akşehir 
OSB Yönetim Kurulu Üyelerine de 
teşekkür etti. n İHA

Cumhur İttifakı Çumra Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz, Çumra Belediye Başkanı olması halinde katılımcı 
belediyecilik anlayışını hakim kılarak, ilçeyi vatandaşlarla birlikte yöneteceklerinin sözünü veriyor

Oflaz: Çumra’yı 
birlikte yöneteceğiz

Cumhur İttifakı Çumra Belediye 
Başkan Adayı Halit Oflaz, 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri’ne sayı-
lı günler kala seçim çalışmalarını 
sürdürüyor. Seçimlerle ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Oflaz, seçim 
süreci boyunca birçok çalışmalar 
yaptıklarını, vatandaşlarla birara-
ya gelerek projelerini anlattıklarını 
söyledi. Seçimlerin Çumra’ya ve ül-
kemize hayırlar getirmesini dileyen 
Oflaz, seçimlerin son anına kadar 
çalışmalarını sürdüreceklerini dile 
getirdi. Cumhur İttifakı’nın önemine 
dikkat çeken Oflaz, “Bu ittifak yedi 
düvele karşı kurulmuş bir ittifaktır” 
dedi. Oflaz, Çumra Belediye Başkanı 
olması halinde katılımcı belediyeci-
lik anlayışını hakim kılarak, ilçeyi va-
tandaşlarla birlikte yöneteceklerinin 
sözünü verdi. 

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 
çıktığınız bu seçimde öncelikle hem-
şerilerimize ne söylemek istersiniz?

Bana böyle bir soruyu sorduğu-
nuz için sizlere teşekkür ediyorum.
sorunun içinde geçen her bir keli-
menin açıklaması ansiklopedilere 
sığmaz yüzeysel olarak anlatacak 
olursak eğer cumhur ittifakı Çanak-
kale ruhuyla Kut-ül Amere ruhuyla 
aynı çizgidedir.

15 temmuzda bir darbe gibi 
gösterilen eylem aslında bir işgalin 
başlangıcı idi ülkemizi Ortadoğu 
bataklığının içine çekme bölme ve 
parçalama hareketi idi. O akşam 
din,dil,ırk ayrımı gözetilmeksizin 
bayrağa ve vatana sahip çıkarak 
şu şöyleydi bu böyleydi demeden 
yek vücut olmanın bedene ve ruha 
bürünmüş halidir. Bu ittifak işte 
yukarıda anlattığım cümleler ışı-
ğında yedi düvele karşı kurulmuş 
bir ittifaktır.  Bende bu ittifakın tüm 
doğrularına sahip çıkacak ruhta bir 
adayım yani her şeyi bir kenara bı-
rakarak  dündünde kaldı can cazım 
artık yeni şeyler söylemek lazım di-
yerek yola çıktım.

Sizce bu seçimler 

neden beka meselesi?
Her şey ortada eskilerin deği-

miyle iki cihan bir araya gelse asla 
yan yana gelmeyecek olanlar ne hik-
metse daltonlar misali dörtlü çete 
oldular.

Birileri ya bir araya gelin bu ül-
keyi karıştırın yada birileri bu ülke-
yi çok ilerilere götüren Türkiye’nin 
önlenemez yükselişinden korkarak 
bu dörtlü çeteye vaatlerde bulundu 
bazı genel başkanlar şunu söylüyor 
olayı o kadar basitleştirip bir beledi-
ye başkanı seçimi diyorlar eğer buz 
dağının görünmeyen yanına baka-
cak olursak bir puan yükselecekleri-
ni bilsinler cumhur ittifakının meş-
ruiyetini sorgulatıp Venezüella’ya 
yapılanların yapılmasını ve Suriye 
gibide olmamız için dünyanın eline 
güçlü doneler  vermiş olacaklar.an-
cak halkımız olayı gördü ve cumhur 
ittifakı etrafında kenetledi. 
Belediye başkanı olarak şehre bakış 

açınızı özetleyin dersek diğer yönetim 
anlayışlarından farkınız nedir?
Belediyeciliğin içinden gelen biri 

olarak düşüncelerimin bir çoğunu 
duayen belediyeci genel başkanı-
mızın bakışından esinlenerek ortaya 
koymak istiyorum. Dünya mater-
yalist bir yaklaşımla şehirleri yönet-
meye çalışırken binaların arasına sı-
kıştırılmış örf adet ve geleneklerden 
kopuk tek düze bir yaşantıya itil-
mektedir. Deizm başını alıp gitmek-
te şarkıların filmlerin ve reklamların 
arasına sıkıştırılmış subliminal me-
sajların etkisinde kalan bir yaşayışa 
itilmektedir. Buna betonarme yapı-
larda dahil edilince ruhlar özgürleş-
mek yerine daha kasvetli daha içine 
kapanık daha donuk bir hayatı su-
nuyorsa o şehirde şehircilik adına bir 
şey yok demektir. Ve insanlarda aynı 
şekilde şehrin o kasvetini üzerlerine 
alırlar. Biz ruhları özgürleştirmek 
için hazırlıklarımızı tamamladık. Gö-
reve geldiğimiz zaman hemşerileri-
miz öncelikle katılımcı olmanın ne 
kadar önemli olduğunu bilecekler 
ve şehrimizi her alanda başta imar 
olmak üzere birlikte yöneteceğiz.

Sağlık alanında Çumra’ya 

kazandıracağınız bir yatırımın var mı?
Takdir edersiniz ki her işin başı 

sağlıktır. Sağlık varsa her şey za-
manla düzelir gider. Hükümetimi-
zin sağlık alanında yaptıklarını dü-
şünürsek bundan Çumra’nın en üst 
düzeyde fayda görmesini istemek 
Çumralılarında en doğal hakkı mev-
cutta bulunan devlet hastanemi-
zin doktor ve tıbbi cihaz yönünden 
güçlendirilmesi için Konya milletve-
killerimizle birlikte sağlık bakanlığı 
nezdinde yapacağımız görüşmelerin 
yanı sıra bölgemiz insanı tarafından 
trafik hastanesi olarak bilinen has-
tanemizin mevcut halini yeni ek bir 
hastane yapana kadar koruyarak 
hem insanlarımızın mağdur olması 
engellemek hem de yeni bir hasta-
neye kavuşmalarını sağlamak için 
yapılan projeyi hayata geçirmek.

Son olarak söylemek
 istediğiniz bir şeyler var mı?

Şunu söylemek isterim. Seçim-
lerin ülkemize hayırlar getirmesi-
ni dilerken hemşerimiz çevre ve 
şehircilik bakanımız sayın Murat 
Kurum Beyefendi’nin Cumartesi 
günü sabah saat 9:30’da Cumhur 
İttifakı Seçim Koordinasyon Merke-
zini ziyaret edeceğini haber aldık. 
hemşerilerimizi bahsedilen saate 
merkezimize bekliyoruz. Bu seçim-
de bizleri seçim çalışmalarımızda 
yalnız bırakmayan bakanımıza AK 
Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkan Yardımcılarımıza her 
iki partimizin çok değerli millet-
vekillerine tüm aday adaylarımıza 
seçim koordinasyon merkezimiz 
boş bırakmayan hemşerilerimi-
ze ve bizi bu göreve layık gören 
başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Ha-
reket Partisi Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’ye ülkem ve şehrim adına  
teşekkür ediyorum. Sizin vesile-
nizle çıktığım bu yolda her zaman 
yanımda olan aile bireylerime ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.
n FAHRİ ALTONOK

‘Parsana Mahallesi’nin sorunlarını çözeceğiz’

Cumhur İttifakı Çumra Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz, Çumra için yola çıktıklarını söyledi.
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TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (İŞLEME MERKEZİ)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞACAK 
VASIFLI İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ

• KUMLAMA 
• TESTERE

• DÖVME ÖPERATÖRÜ
• MONTAJ
• SEVKİYAT 

• ÇATLAK KONTROL 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FMC HİDROLİK SİS. OTO. MAK. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ULUKAVAK SOKAK NO:5 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 239 01 51

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

TECRÜBELİ 
KAYNAKCİ VE 

MONTAJ PERSONELİ
alınacaktır

Fevzi Çakmak Mh. Büsan Organize Sanayi Bölgesi 
İmsan San. Sit. Yakamoz Cad. No:1/M Karatay/KONYA 

444 7 804
Yetkili kişi Hasan Yasar Karademir: 0532 368 11 42

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

3 Meslek Lisesi mezunu
3 Daha önce UN FABRİKASI 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE BUĞDAY 
YIKAMACISI olarak çalışmış 

mesleki tecrübesi olan
3 Askerliğini yapmış

3 Konya’da ikamet eden

DEĞİRMENDE 
BUĞDAY YIKAMACISI 

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında 

istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 

3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek 

BAY-BAYAN 
personel alınacaktır.

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 22/05/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 19/06/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Değirmenci Mah. Taşağıl Cad. No: 81 Seydişehir Özel Toros Yediemin Otoparkı
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 30.000,00   1 %18 42K4990 (42EK340 Eski Plaka) Plakalı , 1997 

Model , BMC Marka , FATİH 200 26. Tipli , 
6BTAA50121869 Motor No’lu , 104986 Şasi No’lu, 
Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Sarı , 
Satışa konu aracın sol ön taraftan ve çamurluk 
kısmından kazalı, yan ayna çatlak, göğüs kısmı 
iyi durumda, koltuklar orta düzeyde, on adet 
tekerlek mevcut, motor şanzıman defransiyel 
şaft mevcut, kamyon kasasının üzerinde olduğu, 
kontak anahtarı mevcut ancak ruhsatının olmadığı 
anlaşılmıştır.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
SEYDİŞEHİR  İCRA DAİRESİ

2018/1636 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 972154

Örnek No: 25*

 

Davacı 642*****198 T.C. Kimlik numaralı, Şeyhmus ve Cemile kızı, SEMRA ARIÇ’ın ön adının 
“SEMİRA” olarak değiştirilmesine ve nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 22/03/2019 tarihinde 
karar verilmiş verilmiş olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN olunur.

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/29 Esas - 2019/246 Karar
-İLANDIR-

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 971733
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‘Türkiye daha istikrarlı yol alacaktır’
Ak Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı ve Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer ile birlikte Selçuklu’nun 
farklı noktalarında ziyaretlerde bu-
lundu. Usta; “Türkiye’nin 31 Mart 
yerel seçimleri sonrası daha istik-
rarlı bir yol alacağını” söyledi

Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Selçuklu’da gün boyu 
farklı etkinliklere katıldı. Bosna 
Hersek Mahallesi’nde iş merkezle-
rinde esnafları ziyaret ederek güne 
başlayan Usta; esnaf, öğrenci ve 
vatandaşlarla bir araya geldiği ziya-
retlerini Millet Caddesi, Rauf Denk-
taş Caddesi ve Kazım Karabekir 
Caddelerinde sürdürdü.  

Ak Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta’nın gerçekleş-
tirdiği ziyaretlerde Selçuklu Bele-

diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ve Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer’in yanı sıra 
meclis adayları ve teşkilat üyeleri 
de bulundu. 

Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, 31 Mart seçimlerinin 
bir beka meselesi olduğunu ifade 
ederek, “Ülkemize ekonomi üze-
rinden oynanmak istenen oyunlara 

hep birlikte şahit oluyoruz. Ancak 
şu unutulmamalıdır ki bizler millet 
olarak bir ve beraber olduğumuz 
müddetçe bu oyunları bozacak 
güce sahibiz. İnşallah bu seçim-
lerde de halkımızın destek ve du-
alarıyla Cumhur İttifakı büyük bir 
zafere ulaşacaktır” sözleriyle ta-
mamladı.  

Her zaman ilçenin farklı nok-
talarında vatandaşlarla bir araya 

gelmeye gayret gösterdiklerini ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “Selçuklu’da 
hayata geçirdiğimiz proje ve hiz-
metlerle her yaştan hemşehrimize 
hizmet etmeye çalışıyoruz. Güve-
nilir, güler yüzlü ve gayretli beledi-
yecilik anlayışı ile çıktığımız hizmet 
yarışında her zaman hemşerileri-
mizle iç içe olduk. Hemşehrileri-
mizle olan güçlü gönül bağımız bizi 
bugünlere taşıdı. Amacımız Sel-
çuklu’yu bugün olduğu gibi gele-
cekte de cazibe merkezi olması. 
Bunun için de tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Selçuklu artık sadece 
Konya’nın değil Türkiye’nin örnek 
gösterilen metropol belediyeleri 
arasında yerini aldı. Bu başarımız-
da bize dualarıyla destek olan, fikir, 
öneri ve eleştirileri ile katkı sunan 
tüm hemşehrilerimize şükranları-
mı sunuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, se-
çim gündemine dair açıklamalarda 
bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’ne sayılı günler kaldığını 
hatırlatan Başkan Ay, Cumhur İtti-
fakı Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş’a destek istedi. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 
devletin yeniden yapılandırılmasının 
önünün açıldığını dile getiren Ay, bu 
sürecin kaos ve kriz ortamını engel-
lediğine dikkat çekti. 

“Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü 
için hayati önem taşıyan bu konuyu 
Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli ve bizler beka meselesi ola-
rak tanımlamaktayız” diyen Başkan 
Ay, yerel seçimlerin önemini anla-
tarak şunları söyledi, “Türkiye’nin 
bu haklı talebini kabullenmeyen 
küresel aktörler tıpkı 15 Temmuz-
da olduğu gibi bu seferde ülkemize 
karşı ekonomik operasyonlar başlat-
mışlardır.Türk devleti bu ekonomik 
operasyonlara karşı mücadelesini 

sürdürmektedir. Ekonomimizde 
ki bu kırılgan dönemi büyük Türk 
milleti birlik ve beraberlik içerisin-
de tıpkı 15 Temmuz da olduğu gibi 
atlatmasını bilecektir. Kıymetli hem-
şehrilerim aziz dava arkadaşlarım; 
Ekonomik veriler zaman zaman iniş 
çıkış gösterebilir.Ekonomimiz bu-

gün bozulabilir yarın düzelir.Ancak 
telafisi olmayan hataların yapılması 
ülkemizin geleceği açısından ciddi 
tehditler oluşturabilir.Cenab-ı Hakk 
Suriye örneğini bizlerin ibret alması 
açısından yanıbaşımızda vermiştir.
Bu bakımdan 31 Mart 2019 Mahalli 
İdareler Genel Seçimlerinde büyük 

Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemini tartışmaya aça-
cak ülkemizi bir kriz ve kaos ortamı-
na sürükleyecek nifaklara müsaade 
etmeyeceğine inancım tamdır. Bir 
beka meselesi olarak gördüğümüz 
mahalli idareler genel seçimlerinde 
Milliyetçi Hareket Partisine gönül 
vermiş bütün hemşehrilerimden 
Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkın-
ma Partisi belediye başkan adayımız 
Mustafa Kavuş’a gönül rahatlığıyla 
oy vermelerini ve Cumhur ittifakı-
nın ortak listesi olan Belediye Meclisi 
seçimlerinde Ak Parti listesini gönül 
rahatlığıyla desteklemelerini istiyo-
rum. Cumhur ittifakının oy oranını 
yüksek çıkarmak tıpkı 15 Temmuz-
da olduğu gibi ülkemizi tehdit eden 
küresel aktörlere inen bir şamar ola-
rak tarihe geçecek ve büyük Türk 
Milletinin, Cumhuriyetimizin 100.
kuruluş yıl dönüme doğru güçlü ve 
müreffeh bir şekilde kutlu yürüyü-
şüne vesile olacaktır.” 
n HABER MERKEZİ 

‘Vatandaşın kafasını 
karıştıramayacaklar’

‘Karatay’ı iyi 
yönetmeye talibiz’

Saadet Partisi Konya Meram 
İlçe Belediye Başkan Adayı Hüse-
yin Saydam, “Vatandaşımız kara-
rını vermiş kafasını karıştıramaya-
caklar” dedi.

Saadet Partisi Meram Beledi-
ye Başkan Adayı Hüseyin Saydam 
31 Mart Mahalli İdareler seçimleri 
kapsamında çalışmalarına ara ver-
meksizin devam ediyor. Meram 
Belediye Başkan Adayı Uyar Kon 
evi, İnlice ve Kızılören Mahalleleri-
ni ziyaret etti. Vatandaşlara Beledi-
ye Başkanı seçilmeleri durumunda 
yapacaklarını anlatan Saydam: 
“Meram’ımızdaki işyerlerimizi, 
esnaflarımızı, mahallelerimizi, 
köylerimizi dolaşıyoruz halkımızın 
büyük teveccühüyle karşılaşıyo-
ruz, mevcut yönetimin vatandaş-
la ilgilenmediğini, problemlerinin 
çözülmediğini söylüyorlar.  Ku-
tuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyasetten 
bıktıklarını, artık normale dönmek 
istediklerini farklı düşüncede bile 
olsa aynı mahallede, aynı şehir-

de kardeşçe yaşamak istediklerini 
belirtiyorlar. Siyasetin kirlenmiş-
liği içerisinde halkımıza yönelik 
algı çalışmalarını, partimize atılan 
iftiraları ve yalanları belgelerle 
çürüterek gerçekleri anlatıyoruz. 
Geçmişte MSP döneminde, Refah 
Partisi döneminde yapılan “Çamur 
at, tutmazsa izi kalır” siyasetinin 
devam ettiğini söyledi. Ama va-
tandaşımız kararını vermiş kafasını 
karıştıramayacaklar. Bugüne kadar 
şehirlerimizi yöneten idare kırsal 
alanla şehri birbirinden kopartarak 
aradaki birlikteliği ve harmoniyi 
sağlayamamıştır. Nitelikli bir kırsal 
kalkınma modelinin olmadığı bir 
yerde şehrin planlamasında sağ-
lamak son derece güçtür. Kırsal 
kalkınmanın kenti pozitif yönde 
etkileyecek şekilde yeniden dizayn 
etme zorunluluğu vardır. Dürüst 
belediyecilik yönetim anlayışı ile 
kent- kır dengesini gözeten hak 
temelli bir kalkınma gözetmek isti-
yoruz” dedi.  n HABER MERKEZİ

31 Mart Mahalli İdareler se-
çimlerine az bir zaman kala yoğun 
bir şekilde çalışmalarını sürdüren 
İyi Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Ahmet Tamer, “Gördüğü-
müz teveccüh karşısında söyle-
yebilirim ki, siyasi partiler kiminle 
ittifak yaparsa yapsın, milletimiz 
Konya’da İyi parti ile ittifak yap-
mıştır. Tüm siyasi partilere oy 
veren hemşerilerimiz sandıkta İyi 
Parti çatısı altında ittifak yapacak. 
Bunu saha çalışmalarında gözlem-
liyoruz” dedi. 

Yazılı bir açıklama yapan Ta-
mer, Karatay bölgesine yapacakları 
projeleri anlattı. 

Yıllardır karmaşası bitmeyen 
Mevlana Müzesi çevre düzenle-
mesini eleştiren Ahmet Tamer 

Hazreti Pir’in ruhu yeterince inci-
tildi. Yemyeşil meydan miting ala-
nına dönüştürüldü. Bu yanlışı dü-
zelteceğiz. Mevlânâ Müzesi önünü 
miting alanı olmaktan çıkarıp, eski 
yeşil haline kavuşmasını sağlaya-
cağız. Mevlana Müzesinin arkasın-
daki atıl görüntüyü yok edeceğiz. 
Mevlana civarına uygulayacağımız 
projeler ile Selçuklu mimarisine 
uygun örnek mahallemizi inşa 
edeceğiz. Esnafımızın yüzü güle-
cek. Karatay’ı ve Konya’yı turizm 
başkenti yapacağız” diye konuştu.  
Belediyecilik yol yapmaktan iba-
ret değildir diyen Tamer, Karatay 
bölgesindeki sosyal ve kültürel her 
şeyden sorumlu olacaklarının sö-
zünü verdi. 
n HABER MERKEZİ 

Şehadetinin 10. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, “Muhsin Yazıcıoğlu pek çok kişinin emniyet sigortasıydı” dedi

‘Muhsin Yazıcıoğlu 
emniyet sigortasıydı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, Şehade-
tinin 10. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu 
dile geldi. Dünyanın en çetrefilli coğ-
rafyasında yaşayan bir millet olarak 
tarihin devletler mezarlığına gömül-
memek için 900 yıl direndiğimiz gibi 
daha da güçlenerek devlet olarak 
güçlü olmak zorunda olduğumu-
zu hatırlatan Konya AydınlarOcağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü,  
“Anadolu yâri güzel olan bir delikan-
lıya benzer. Anadolu’da tutunmak 
istiyorsak birlik ve beraberliğimizi 
tahkim etmek zorundayız” dedi.

MUHSİN ‘BOZKURTLAR 
ÇİFTLİĞİ’ KURMAK İSTEDİ

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbette Dr. Güçlü, 
BBP’nin kurucu lideri Muhsin

Yazıcıoğlu’nun hayatını doğu-
mundan ölümüne kadar olan kıs-
mını, Türkiye’nin siyasi tarihi kon-
jonktürüve meydana gelen olaylar 
çerçevesinde anlatarak “Muhsin 
Yazıcıoğlu, liseli yıllarda ülkücü ha-
reketin heyecanıyla beş arkadaşıyla 
birlikte ileride Bozkurtlar Çiftliği diye 
bir çiftlik kurmayı planlarlar. Bu çift-
likten elde edilecek gelirle devleti 
yönetecek eli nasırlı Anadolu insa-
nının çocuklarının yönettiği bir ülke-
nin gençlerini finanse edelim derler. 
Aralarında kur’a çekerler. Kimine 
tıp, hukuk, ziraat ve mühendislik 
çıkarken Muhsin’in şansına da vete-
rinerlik düşer” diye konuştu.

ÜLKÜCÜ GENÇLİK 
MUHSİN’LE İSLAMİLEŞTİ

MHP ile Ülkücü Gençlik ara-
sında İslamileşmeden kaynaklı bir-
takım gelişmelerin yaşanmasına 
rağmen Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
partide genel başkan müşavirliğine 
getirildiğini, Ülkü Ocakları Genel 
Başkanlığından sonra ÜGD başkanı 
olduğunu ve 78’li yıllarda Türkeş’e 

laf ettirmediğini dile getiren Güçlü, 
şu ifadelere yer verdi: “Ahmet Ar-
vasi’nin Türk-İslam Ülküsü yazıla-
rıyla ülkücü gençlik üzerinde tesiri-
nin arttığı bu yıllarda ocak Nizâm-ı 
Âlem diye bir dergi çıkarır. Lütfü 
Şehsuvaroğlu ile birlikte dergide İs-
lâmî ve millî söylem ve yazılar çık-
maya başlar. O yılların sloganları da 
“Kanımız Aksada Zafer İslam’ın”, 
“Kavgamız İslâm’da Dirilişedir”, 
“Türklük Bedenimiz İslamiyet Ru-
humuz”, “Ya Allah Bismillah Allahu 
Ekber”, “Bayrak İnmez, Ezan Sus-
maz” idi. Nizam-ı Âlem dergisi 5-6 
sayı çıktıktan sonra partinin emriyle 
kapatılıyor.”

YAZICIOĞLU KOCATEPE 
CAMİSİ’NDE EVLENDİ

12 Eylül 1980 Askerî Darbesin-
den sonra Yazıcıoğlu’nun 28 Ocak 
1981’de bir evde polis operasyonuy-
la yakalandığını ve Mamak’ta kesin-
tisiz 26 gün sandalyeye bağlı şekilde 
her türlü işkenceye tabi tutuldu-

ğunu, 5,5 senesinin de 2,5 m2’lik 
hücrede geçtiğini anlatan Güçlü,M-
HP Lideri Alpaslan Türkeş’in 85’de, 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun da 87’nin 
nisan ayında Mamak’tan çıktığını 
söyledi.Yazıcıoğlu’nun Haşim Ak-
ten’in çıkardığı Gözyaşı Dergisi’nin 
Terziler İşhanı’ndaki bürosunun açı-
lışını yapmak için 3 Mayıs 1987’de 

Konya’ya geldiğinikaydeden Güçlü, 
askerliğini yaptıktan sonra Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun MSP’li Pakdil ailesin-
den Gülefer Yazıcıoğlu ile 7 Kasım 
1988’de Kocatepe Camisi’nde ev-
lendiğini belirtti.

MUHSİN YAZICIOĞLU 
EMNİYET SİGORTASIYDI

Yazıcıoğlu’nun cömert, yardım-
severliğiyle ilgili hatıralarını da pay-
layan Güçlü, onun ölümüyle ilgili 
de açıklamalar yaptı. Güçlü, heli-
kopterin düştüğü hava sahasında 4 
uçağın geçtiğini fakat bu 4 dakikalık 
uydu kayıtlarında görünmediğini, 
deliller karartıldığını ve bununla il-
gili spekülasyonların devam ettiğini 
belirterek “Muhsin Yazıcıoğlu pek 
çok kişinin emniyet sigortasıydı. 17 
defa badire atlatmıştı. 18.’sinde Al-
lah onu daha sonra dua yerine geçe-
cek olan “üşüyorum” diyerek yanına 
aldı. Mekanı cennet olsun. Ruhuna 
birer Fatiha okuyalım” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘Milletimiz kriz ve kaosa izin vermeyecek’

Prof. Dr. Mustafa Güçlü
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Yunak Anadolu İHL artık teknolojik Öğrenciler asırlık eserleri inceliyor

 Yunak Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi bünyesinde okul öğret-
menleri ve öğrencileri tarafından 
oluşturulan Geleceğin Sınıfı Atöl-
yesi (Future Classroom),  Model 
Uçak Atölyesi ve Robotik Kodlama 
Atölyelerinin açılış töreni, 27 Mart 
2019 tarihinde protokolün katılımı 
ile gerçekleşti.  Yapılan konuşma-

larda 2023 Eğitim Vizyon Belgesi 
kapsamında öğrencilerin yaparak 
ve yaşayarak öğrenmelerine ve 
öğrendikleri bilgilerden ürün elde 
etmelerinin önemine vurgu ya-
pıldı. Teknolojinin hızlı bir şekilde 
ilerlediği günümüz dünyasında 
teknolojiyi takip etmenin ve yönet-
menin gerekliliğine değinildi. Açı-

lış programına Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, Yunak 
Belediye Başkanı Abdullah Emre 
Demirhan, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Yunak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
İşcan, şube müdürleri, öğretmen-
ler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji, 6. Sınıf Öğret-
menleri Betül Bolat ve Reşat Te-
ber Armağan Koleji Öğrencilerini 
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla, 
“Bölge Yazma Eserler Kütüpha-
nesi’ne götürdü. Armağan Koleji, 
Türkçe Öğretmeni Betül Bolat, 
“Size Hz. Mevlana’nın sözleri ile 
başlamak istiyorum. ‘’Dünyada 

gördüğün her suretin bir aslı var-
dır. Suret kaybolsa da olur,aslı 
durduktan sonra. Gördüğün gü-
zellikler, duyduğun iyi sözler gelip 
geçiyor diye üzülme. Kaynaklar 
kaynadıkça , nehirler döner durur. 
Kederi üstünden at, iç nehrin suyu-
na doyunca , hala devam eden bir 
süreçtir.Su biter diye korkma , zira 

nehir sonsuzdur.
Teknoloji ne kadar gelişirse 

gelişsin el ile yapılan , insani olan , 
insanın tabiatına hitap eden şeyler 
hiç değişmez. Bu güzel şeyler kıy-
metini bilsek de bilmesek de far-
kında olsa da olmasak da bir biçim-
de bizle de bizden sonra da devam 
edecektir” dedi. n HABER MERKEZİ

Türkiye Sakatlar Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, der-
neklerinin ismini kullanarak sokak-
larda para toplayanlara veryansın 
etti. Türkiye Sakatlar Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, der-
neklerinin ismini kullanarak para 
toplayanların kendilerini de halkı da 
bıktırdığını ifade eden Mıhçı ‘Biz bu 
insanlarla uğraşmaktan bıktık. Der-

neğimizin ismini kullanıp insanla-
rın vicdanına dokunarak para top-
luyor ve bunu bizim üzerimizden 
yapıyorlar. Bunlara asla hakkımızı 
helal etmiyoruz. Halkımızı da uyar-
maya bunların bizimle ilgisi olma-
dığını anlatmaya devam edeceğiz. 
Bizim dernek olarak para toplama 
gibi bir durumumuz yok olamaz. 
Vatandaşlardan bizim adımıza para 

toplayan bu kişilerle bizim asla bir 
bağımız yok olamaz’ dedi

‘BU SAHTEKÂRLIKTIR’
Derneklerinin ismini kullanan 

bu kişileri dergi ve benzeri yayın-
lar sattığını ifade eden ‘Bu kişiler 
kendi kötü niyetlerine derneğimi-
zi alet etmektedir. Bu insanların 
yaptığı düpedüz sahtekârlıktır. Va-
tandaşlarımızın bu konuda hasas 

davranarak bu kişilere prim ver-
memelerini istiyoruz. Bu kişilerin 
bizim derneğimizle kesinlikle bir 
ilgisi yok ayrıca bu konuda da yet-
kililerin gereken yasal düzenleme-
leri yaparak halkın duygularını sö-
mürerek haksız kazanç elde eden 
bu kişilerin cezalandırılmalarını 
istiyoruz’ dedi.
n HABER MERKEZİ

KTÜN’de Kütüphane 
Haftası kutlandı 

KTO Karatay’da ‘Birlikte 
Kitap Okuyalım’ etkinliği

KTO Karatay Üniversitesi’nde 
55. Kütüphaneler Haftası etkinlik-
leri kapsamında kampüste bulu-
nan ağaçlara kitaplar asıldı, öğren-
ciler açık havada kitap okuma keyfi 
yaşadı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi’nde 55. Kütüp-
haneler Haftası çeşitli etkinliklerle 
kutlandı.“Birlikte Kitap Okuyalım” 
etkinliği kapsamında KTO Karatay 
Üniversitesi kampüsünde bulunan 
ağaç dallarına kitaplar asıldı, öğ-
renciler açık havada kitap okuma 
keyfini yaşadı. Ülkemizde kitap 
okuma oranının düşüklüğüne vur-
gu yapan KTO Karatay Üniversi-
tesi Kütüphane ve Müze Yönetim 
Koordinatörü Halil İbrahim İnce 
“Maalesef ülkemizde yılda 6 kişiye 

bir kitap düşmektedir. Bilgi sahibi 
olmayan insanı kolay kandırabi-
lirsiniz. Eğer fikirleriniz sağlam 
olursa siz insanları düşünceleri-
nizle yönlendirebilirsiniz. Toplum 
olarak günde kullandığımız kelime 
sayısını yükseltmeliyiz, bu ancak 
kitap okumakla mümkün olacak-
tır.” diye konuştu. Konuşmanın 
ardından KTO Karatay Üniversitesi 
Kütüphanesi’nden yıl içerisinde en 
çok ödünç kitap alan öğrencilere 
ödül olarak kitap ve çeşitli hediye-
ler takdim edildi.

Ödül töreni sonrası öğrencilere 
“Kitap Hırsızı” film gösterimi de 
yapıldı. Düzenlenen etkinlikler ile 
kitap okuma alışkanlığına dikkat 
çekmek amaçlandı.
n HABER MERKEZİ

25-31 Mart tarihlerinde kut-
lanan Kütüphane Haftası kapsa-
mında Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı tarafından 
kitap okuma etkinliği düzenlendi. 
Rektörlük bahçesinde gerçekleşen 
etkinliğe Konya Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
H. Selçuk Halkacı, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Yakup Kara, Üniversite Genel Sek-
reteri Recep Öztürk, akademik ve 
idari personel ile öğrenciler katıldı. 
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Babür Özçelik, yaptığı ko-
nuşmada, kütüphanelerin toplum-
ların kalbi olduğunu ifade etti. Öz-
çelik: “Toplum olarak kitap okuma 
oranımız maalesef düşük seviye-
lerde. Üniversite öğrencileriolarak 
çevrenize ve tüm insanlara örnek 
olmanız gerekiyor. Kütüphane 
Haftası kapsamında düzenlenen 
bu etkinliği de oldukça önemsiyo-
rum.Bu vesileyle etkinliğimizde 

ödül alan akademik ve idari per-
sonelimiz ile öğrencilerimizi tebrik 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2018 
yılında Prof. Dr. Erol Güngör Kü-
tüphanesinden en fazla kitap oku-
yan akademik, idari personel ile öğ-
rencilere ödül ve teşekkür belgesi 
protokol üyeleri tarafından verildi.  
Etkinlik kapsamında akademik ve 
idari personel kategorisinde Hasan 
Hüseyin Kürkçü birinci, Prof. Dr. 
Ahmet Peker ikinci, Dr. Öğr. Üyesi 
Akif Durdu ise üçüncü olurkenö-
dül ve teşekkür belgelerini Rektör 
Prof. Dr. Özçelik takdim etti. Ar-
dından öğrenci kategorisinde en 
fazla kitap okuyan Gökçe Nur Ka-
leli birinci, Hatice Nur Seyfili ikin-
ci, Kürşad Bugra Yazıcıise üçüncü 
olurken ödül ve teşekkür belgesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hal-
kacı tarafından verildi.  Etkinlikte 
son olarak Rektör Prof. Dr. Özçelik, 
akademik ve idari personel ile öğ-
renciler,kütüphane haftası dolayı-
sıyla farkındalık oluşturmak adına 
bir süre kitap okudu.
n HABER MERKEZİ 

Hüyük Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. Hastanede incelemelerde bulunan İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hüyük’ün nitelikli sağlık hizmetine kavuştuğunu söyledi 

Nitelikli hizmet!
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Ko-

ca’nın geçtiğimiz günlerde ziyaret 
ettiği ve en kısa sürede açılacağı 
sözünü verdiği Hüyük Devlet Has-
tanesinde poliklinik, acil servis, ya-
taklı servis, diyaliz, laboratuar ve 
görüntüleme hizmetleri sunulmaya 
başlandı. Hastanede incelemelerde 
bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ve hizmet başkanları 
da sağlık çalışanları ve vatandaşlar-
la sohbet ederek, hastanenin Hü-
yük ilçesine hayırlı olmasını temen-
ni ettiler. Hastanede tedavi gören 
hastaları da ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Koç 
ve beraberindeki heyet hastalara 
çiçek dağıttılar. Hüyük Devlet Has-
tanesi’nin çok kısa sayılabilecek bir 
zaman dilimi içerisinde tamamlan-
dığını ve modern binasında hizmet 
sunmaya başladığını vurgulayan 
Prof. Dr. Koç, Yeni hastanede hasta 
konforu ve hizmet alanlarının çağ-
daş standartlara uygun hale getiril-
miş olmasından dolayı memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. Hüyüklü va-
tandaşların nitelikli sağlık hizmetini 
yeni teknolojik cihazlarla donatılmış 
modern bir hastaneden alacaklarını 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hasta-
ne inşaatının teslim alınmasından 
itibaren 10 gün içerisinde tüm bi-
rimleri ile hizmete girmesinde ve 

tıbbi cihaz ile tefrişatlarının tamam-
lanmasında desteklerini bizlerden 
esirgemeyen Sayın Sağlık Bakanı-
mıza teşekkür ediyorum. Hüyük 
Devlet Hastanemizi yeni hastane 
ile birlikte yeni tıbbi cihazlarla da 
güçlendireceğiz. Personel ve doktor 
yönünden de eksiklikleri hep birlik-
te tamamlayacağız” dedi.  Hüyük 
Devlet Hastanesi’nin 20 yatak ka-

pasitesi ile hizmet sunacağını belir-
ten Prof. Dr. Koç, hastane iç tefrişat 
malzemelerinin tamamının yeni-
lendiğini söyledi. Taşınma işlemle-
ri sırasında herhangi bir aksaklığın 
yaşanmaması adına her türlü ted-
birin alındığının da altını çizen Prof. 
Dr. Koç, “Hastane idarecilerimizle 
birlikte taşınma sürecini bizler de 
yakından takip ediyoruz. Hastaları-

mızın herhangi bir sıkıntı yaşama-
maları adına gerekli tüm önlemleri 
alıyoruz” dedi. Yeni hastane binası-
nın eski hastane ile kıyaslanamaya-
cak seviyede farklı ve güzel olduğu-
nu söyleyen vatandaşlarda, hastane 
inşaatının tamamlanmasında ve 
hizmete açılmasında emeği geçen-
lere teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

‘İsmimizi kullanıp para topluyorlar!’

Ahmet Mıhçı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hasta kabulüne başlayan Hüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
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AK Parti belediyeciliğinin Türkiye’de bir marka olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı Bozkır Belediye Başkan Adayı 
Sadettin Saygı, “Bozkırımız için hep birlikte çalışacağız. İlçemizi çok daha güzel günler bekliyor” dedi

‘Çıtayı daha da yükselteceğiz’

Cumhur İttifakı Bozkır Belediye Baş-
kan Adayı Sadettin Saygı, seçim çalış-
malarını sürdürüyor. 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimlerinde Bozkır’da Cumhur 
İttifakı olarak büyük bir başarıya imza atak 
istediklerini ve bu doğrultuda çalışma-
larını sürdürdüklerini ifade eden Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, “Cum-
hur İttifakı adayı olarak kolları sıvadık 
ve çalışmalara başladık. Yaklaşık 2 aydır 
sahalardayız. Sıkmadık el, çalmadık kapı 
bırakmadık. Hala da devam ediyoruz.Va-
tandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler 
alıyoruz.Mevcut Belediye Başkanımız İb-
rahim Gün Bey Bozkır’a yatırımlar yaptı. 
İlçemizin çehresini değiştirdi. Kendisine 
ilçemize yaptığı hizmetler için şükranları-
mızı sunuyoruz. Yeni dönemde Bozkır’da 
çıtayı daha da yükseltmek istiyoruz. Bu 
işi biz bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. 
Amacımız Bozkır’a en iyi hizmeti yapabil-
mektir” dedi.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLE 
GÖNÜLLERE GİRECEĞİZ”

Yeni dönemde gönül belediyeciliği ile 
gönüllere girmek istediklerini dile getiren 
Saygı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında temelle-
rini attığı gönül belediyeciliği anlayışını 
tüm yurtta olduğu gibi Bozkırımızda da 
hayata geçireceğiz. Bizler halkın içindeyiz. 
Esnaflık yapıyoruz. Annemiz ve babamız-
dan dolayı da tanınıyoruz. Ayrıca 38 yıl-
dır ticaretle uğraşıyoruz. Herkese hizmet 
ettik, saygı duyduk. İnsanlara elimizden 
geldiği kadar koşmaya çalıştık. Onun için 

halkımızın gönlünde taht kurabilmişsek 
ne mutlu bize. Önemli olan da bu tahttan 
inmemektir. Büyük bir özveriyle, fedakar-
lıkla çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.

“EKONOMİ YATIRIMLARI 
BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Bozkır’ın ekonomisine can katacak 
projeleri hayata geçirmeyi kendilerine 
birinci hedef olarak belirlediklerini söyle-
yen Saygı, “İlçemizin ekonomik anlamda 
kalkınmasını önemsiyoruz. Bu anlamda 
istihdamı arttırmayı hedeflediğimiz pro-
jelerimiz var. Bunlardan bir tanesi çoklu 
üretim tesisinin ilçemize kazandırılması-
dır. Belediyemiz Öncülüğünde gerçekleş-
tirilecek arı kovanı imalatı, tahin, bal ve 
süt dolum tesisi - çanta kemer atölyeleri 
olan çoklu üretim tesisi, iki yıl içerisinde 
yaklaşık 280 kişiye istihdam sağlayacak. 
Bunun yanında gerçekleştireceğimiz pek 
çok proje ile Bozkır’ın ekonomik hayatını 
zenginleştireceğiz. İlçemizin ekonomik 
alanda güçlenmesinin önünü açacak “kal-
kınmada öncelikli bölge” ile ilgili çalışma-
larımızı başlatacağız. İhtiyaç olan kurum-
ların ilçemize kazandırılması için gerekli 
girişimlerde bulunarak takibini gerçekleş-
tireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BOZKIR KÜLTÜR VE 
TURİZM MERKEZİ OLACAK”

Bozkır’ın büyük bir kültür ve Turizm 
potansiyelinin olduğunun altını çizen 
Saygı, “Bozkır’ın çok büyük bir turizm 
potansiyeli bulunuyor. Bunlardan biri de 
Zengibar Kalesi. Önümüzdeki dönemde 
Zengibar Kalesi’ni turizme kazandıraca-

ğız. Ulusal ve Uluslararası tanıtımlarla 
ilçemize turist akışını sağlayıp, halkımız 
için turizm geliri oluşturacağız. Bozkır 
denince akla ilk gelenlerden biri de Boz-
kır kaşık ekibi. Bozkır kaşık oyunlarının 
Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde 
tescil çalışmalarıyla birlikte tanıtımını ya-
pacağız.Yayla turizmine önem vereceğiz. 
Bozkır’da çok güzel doğal alanlarımız var. 
Akseki, Alanya, Antalya tarafından çokça 
misafirimiz geliyor. Yeni dönemde yayla 
turizmini canlandırma çalışmalarımızla 
birlikte ilçemize güzide oteller kazandır-
mayı da amaçlıyoruz” dedi.

“SULANABİLİR TARIMSAL 
ARAZİ VARLIĞINI ARTTIRACAĞIZ”

Tarım ve Hayvancılık alanına özel 
bir önem gösterdiklerini dile getiren 
Saygı, Bozkır geçmişten günümüze ta-
rım ve hayvancılıkta önemli bir merkez 
olmuştur. Önümüzdeki dönemde de 
Göksu - Taşeli Projesi kapsamında , % 
8 olan sulanabilir tarımsal arazi varlığı-
mızı artıracağız bununla birlikte tarım 
ve hayvancılık desteklerimiz sayesinde 
ürün veriminin artırılmasını sağlayacağız. 
Bölgemizdeki kooperatifleri birleştire-
rek:”Tarımsal Kalkınma Kooperatifi”adı 
altında Bozkır balının markalaşması ve 
tanıtımı için gerekli adımları atacağız. 
Tarımsal gelirin artırılması adına;mantar 
yetiştiriciliği ve sebze seracılığını yaygın-
laştırarak pazarlama destekleri sağlaya-
cağız.İlçemizde yoğun olarak üretimi ya-
pılan tahinimizin coğrafi tescil işlemlerini 
gerçekleştirerek ve pazarlama konusunda 

destekte bulunacağız” şeklinde konuştu. 
SADETTİN SAYGI KİMDİR?

Sadettin SAYGI, herkesin tanıdığı, 
bildiği, ailesiyle, yıllardan beri ticareti 
ile tanınmış, evli ve iki çocuk baba-
sıdır. Bozkır’ı çok sevdiği için Sel-
çuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü 
İngilizce Bölümü’nü 1980 yılında 
başarıyla bitirdikten sonra, Boz-
kır dışına çıkmak istememiş 
Bozkır’da kalmıştır. Kendisi 
yıllardan beri Bozkır’da beyaz 
eşya ve mobilya üzerine ti-
cari faaliyet yapmaktadır. 
Bozkır, bağlı kasaba ve 
köylerde, Ahırlı, Yalı-
hüyük, Güneysınır, 
Seydişehir, Beyşe-
hir, Akören, Çum-
ra, Meram, Sel-
çuklu, Karatay, 
Ilgın, Kadın-
hanı, Hadim, 
Taşkent, Ereğli, 
Karapınar, Sa-
rayönü, Akşehir 
gibi Konya’nın 
ilçelerinde ve Akseki, 
Manavgat, Serik, Alanya 
gibi Antalya’nın 
ilçelerinde ve 
Karaman’da da 
uğraştığı ticareti 
sebebiyle yakından 
tanınmaktadır. 
n ONUR KALKAN

Altyapı ıslahı projesi

Çok amaçlı salon

Soğuk hava deposu

Cumhur İttifakı Bozkır Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı, Bozkır için planladıkları önemli projeler olduğunu söyledi.

Zengibar kalesi projesi  Ulaşım ve yollar

Hayvan pazarı projesi Kapalı pazar projesi

Baz istasyonu projesi Bozkır şehitliği projesi
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Anadolu’daki küçük İsveç olarak bilinen Kulu’nun Cumhur İttifakı adayı Murat Ünver yurt dışında yaşayan Kulu’lu 
gurbetçilerin bürokratik sorunlarını çözmek için Kulu Belediyesi bünyesinde “Yurtdışı Danışma Birimi” kuracaklarını söyledi

Yurtdışı Danışma 
Birimi kurulacak

31 Mart Seçimlerinde Cumhur 
İttifakı Kulu Belediye Başkan Adayı 
Murat Ünver, belediye başkanı seçil-
mesi halinde vatandaşlara gerçekçi 
sözler verip önümüzdeki 5 yıl içinde 
de bunları gerçekleştirmek için ça-
lışacaklarını söyledi. 19 yıllık siyasi 
tecrübesiyle ‘’Belediye İşi Gönül İşi’’ 
sloganıyla Kulu’nun tüm ihtiyaçla-
rını bilerek ve en iyi şekilde bu ihti-
yaçlara çözüm bulmak amacıyla yola 
çıktıklarını söyleyen Ünver, Yeni 
dönemde hemşehrilerimizle birebir 
hasbihal ederek esnafın, pazarcının, 
öğrencinin, işçinin, sporcunun, yaş-
lının, gencin hatırını sorup dertlerini 
dinleyerek İlçemizin sorunlarını açı-
ğa çıkaracağız ve sorunların çözü-
münde de vatandaşlarımızdan fikir 
alacağız.  Ortaya çıkan en iyi sonucu 
da uygulayarak çözümü bulmuş ola-
cağız”dedi.

“DOĞALGAZ ÇALIŞMASI 
3 YILDA TAMAMLANACAK”

Kulunun sosyo-ekonomik gü-
cüne güç katacak organize sanayi 
bölgesini en kısa zamanda faaliyete 
geçireceklerini belirten Ünver, “Do-
ğalgaz çalışmasını 3 yılda tamamla-
yacağız. Yüksek okulumuza 4 yıllık 
bölümler getirerek, Kredi Yurtlar 
Kurumu Öğrenci Yurdunu yeniden 
açacağız. Atatürk Caddesini, Büyük 
Şehir Belediyemizle birlikte prestij 
caddesi olarak tanzim edeceğiz. Ata-
türk Caddesi’nin ve çarşı merkezinin 
otopark sorununu çözeceğiz. En az 
800 araçlık otopark oluşturacağız” 
diye konuştu.

“ATA SPORU BİNİCİLİK 
TEŞVİK EDİLECEK”

Sokak hayvanları için barınak ve 
beslenme istasyonları kuracaklarını 
ifade eden Ünver, “Büyükşehir Be-
lediyemiz tarafından ilçemize yarı 
Olimpik yüzme havuzu yapılmasını 
sağlayacağız. Millet Bahçesi Projesi 
kapsamında Değirmenözü, Alpas-
lan Türkeş ve Kozanlı Gökgöl park-
larımızı genişleterek daha kullanışlı, 
modern piknik ve dinlenme alanları 
haline dönüştüreceğiz. Değirme-
nözü parkında oluşturulacak küçük 
bir harada midilli ve rahvan atları 
yetiştirerek burada vatandaşlarımızı 
ata geleneği ve sporu olan biniciliğe 
teşvik edeceğiz” şeklinde konuştu.

KULU’YA YURT DIŞI 
DANIŞMA BİRİMİ GELİYOR

Belediyemiz bünyesinde yaşlı 
bakım evi oluşturarak ihtiyar, kimse-
siz, bakıma muhtaç vatandaşlarımı-

zın her türlü hizmetin karşılayacak-
larını söyleyen Ünver, “Ticaret borsa 
merkezinin ilçemize kurulması için 
arsa tahsisi dâhil her türlü kolaylığı 

sağlayıp, çiftçilerimizin ürününe de-
ğer kazandıracak bütün destekleri 
vereceğiz. Yurt dışında yaşayan gur-
betçilerimizin Kulu’daki bürokratik 

sorunlarının giderilmesi için beledi-
yemiz bünyesinde Yurtdışı Danışma 
Birim kuracağız” ifadelerini kullandı.
n NAZİFE ARSLAN

31 Mart Seçimlerinde Cumhur İttifakı Kulu Belediye Başkan Adayı Murat Ünver, 
seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ünver, Kulu için iddialı projeler hazırladıklarını anlatıyor.
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Orman: Keşke Cenk ve 
Burak birlikte oynasaydı 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Cenk iyi bir 
çocuktur iyi Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keşke zamanında 
Beşiktaş’ta beraber oynasalardı. İnşallah ilerde beraber 
oynarlar” dedi. 

Orman, A Milli Takım’a 2 maçta özgüven geldiğini be-
lirterek, “Gayretli bir futbol da geldi. İki farklı skor alınma-
sıyla hem Türk halkının bakış açısında hem de özgüvende 
artı geldiğini düşünüyorum. Buna en çok ihtiyacı olan ora-
da oynayan oyuncular. Takım olma güvenini kazanan bir 
milli takım olursa Türkiye Fransa’ya zor bir rakip olur. Biz 
zor maçlar oynadık. Futbol kağıtta kazanılan bir oyun olsa 
ben her maçı kazanırım ama sahada oynanıyor. Zor bir iş 
milli takım hocalığı. Değişik oyuncular alıp takım oluştur-
maya çalışıyorsunuz. Milli takımın başarılı olduğu dönem-
lere bakarsak bir takımdan çok oyuncular gelir. Milli takım 
o durumda değil şu an. Eskiden Beşiktaş, Fenerbahçe ve 
Galatasaray çoğunluğu oluştururdu. Şimdi Avrupa’dan ge-
len oyuncular oluşturuyor” diye konuştu. 

Cenk Tosun ve Burak Yılmaz’ın milli takımda uyum 
sağlamaları hakkında sorulan soruya cevap veren Orman, 
“Cenk iyi bir çocuktur, iyi Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keş-
ke zamanında Beşiktaş’ta beraber oynasalardı. İnşallah 
ilerde beraber oynarlar” şeklinde konuştu.   n İHA

Bülent Korkmaz: A 
Milli Takım doğru yolda 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Milli 
takımda genç ve iyi bir jenerasyon var. Bu jenerasyonun 
Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na gideceğini düşünüyo-
rum. Milli takımımızın doğru yolda olduğunu düşünüyo-
rum” dedi. 

Basın toplantısında A Milli Takım’ın Arnavutluk ve 
Moldova karşısında elde ettiği galibiyetlere de değinen 
Teknik Direktör Bülent Korkmaz, “Genç ve iyi bir jeneras-
yon var. Şenol Güneş hocamıza da başarılar diliyorum. Bu 
jenerasyonun Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na gidece-
ğini düşünüyorum. Genç, dinamik ve öğrenmeye açık bir 
kadro oluştu. Şenol Güneş hocamız bu kadroyu tecrübeli 
oyuncularla desteklediği zaman çok daha iyi bir milli takım 
olacağını düşünüyorum. Ama Lucescu’nun da hakkını ver-
mek gerekir. Bu takımı, öyle veya böyle bir araya getiren 
kendisi ve ekibiydi. Şenol hocamızın da bu jenerasyonu 
ve oluşturulan kadroyu başarıyla devam ettireceğine ina-
nıyor, milli takımımızın doğru yolda olduğunu düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı. n İHA

Emre Kılınç’ın  
A Milli Takım sevinci 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç, A Milli Futbol 
Takımı’na ilk kez davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor. 

Emre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 
öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takı-
mın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk 
ve Moldova ile oynadığı karşılaşmalarda 18 kişilik kadro-
da yer aldığını anımsattı. 

Milli takım daveti geldiğinde çok gururlandığını be-
lirten Emre, “Mert Hakan Yandaş ile birlikte bakıyordum, 
ilk başta adımı göremedim. Cuma namazından gelmiştik, 
listeye bakıyorum, kanat oyuncularına bakıyorum, yine 
yokuz. Sonra gördüm, ‘Mert, adım yazıyor burada.’ de-
dim. Fotoğrafıma bakıyorum çok eski,  kendimi tanıyama-
dım.” ifadelerini kullandı.

İsmini kadroda görünce çok heyecanlandığını ve mut-
lu olduğunu anlatan Emre, “Gurur verici bir olay. Bunun 
Sivasspor için de böyle olduğuna eminim. Çünkü oraya 
herkesin büyük desteğini hissederek gittim. Oralarda 
olmak hepimizin en büyük hayalidir. Şimdilik orada bu-
lundum ama inşallah ilerleyen zamanlarda oynamak ve 
Sivasspor’u daha da gururlandırmak istiyorum. Onun için 
de elimden gelen her türlü çalışmayı yapıyorum.” diye 
konuştu.  n AA

‘Müteşekkirim’
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman antrenörlük 

yöntemleri nedeniyle gittikleri takımlarda hedeflerini orta mesafede 
gerçekleştirebildiklerini söyledi. Konyaspor taraftarının bunu 

anladığını ve bu yüzden sabırlı olduğunu söyleyen Kocaman, “Bize 
hak ettiğimizden fazlasını verdiler. Hakikaten müteşekkirim” dedi

Spor Toto Süper Lig’de 6. sırada bulunan 
Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Koca-

man milli maçlar ve 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Süper 
Lige verilen arada TRTSPOR’a açıklamalarda bulundu.

VAR’ın son derece yanlış ve kasıtlı kullanıldığını ifade eden Aykut Kot Kocaman, 
önümüzdeki sezon değiştirilmesi düşünülen yabancı kuralı hakkında da “Hiçbir zaman 

kısıtlamaların yanında olmadım. Ama ufak da olsa bir kısıtlamaya ihtiyaç var. Kolaycılı-
ğa kaçan bir yapımız var. Kulüpleri oyuncu üretme konusunda teşvik etmek gerekiyor.” 
diye konuştu.

Kocaman’ın açıklamaları şu şekilde:
“İSTENEN SONUCU ALDIK”

“İstenen sonucu aldık. Herkesi kutluyorum. Bir grup aşağı düşmüştük derecelen-
dirmede . Bundan sonra alınan iki galibiyet bu morale ihtiyacımız vardı. Son derece 
olumlu bir değişim oldu. Fransa Dünya Şampiyonu. Bir test maçı olarak göremeyiz 
ama gücümüzü görebiliriz bir adım sonrasında ne olacağı yönünde. Oyun da önemli 
ama puanı da her zaman düşünmeliyiz. Milli Takım oyuncusu diye bir etiket vardır. 
Bir de dönemsel olarak iyi olan oyuncular var. Gençleştirme de böyle dönemlerde 
yapılır. İlk önce kuvvetli takım sonra da gençleştirmede. Bizim esas problemimiz 
burada başlıyor. İlk önce bozup tekrar yapıyoruz. Şenol Hoca geldi, doğrusunu yaptı. 
O gün kim formdaysa onu aldı ve genç oyuncularla harmanlaştırdı.”

“TEMEL SORUN KALİTELİ 
OYUNCU ÜRETEMEMEK”

“Temel sorun kaliteli oyuncu üretememek. Ben kişisel olarak kısıtlamalara yat-
kın olduğum söylenemez. Dünyanın geldiği bu seviyede bundan bahsetmenin anla-
mı yok. Bugüne kadar yaşadıklarımız gösterdi ki kaliteli üretmede problemimiz var. 
Türk Futbolu’nun temsilcisi Milli Takım mı kulüpler mi? Birçok değişiklik oldu şu ana 

kadar. Ufak da olsa bir kısıtlamaya ihtiyaç var. Kulüpleri biraz daha üretmeye itmemiz 
lazım. 20’ye çıkarsak yabancı sayısını 21’i almak için mücadele edecek kulüpler. Ko-

laycılığıa kaçan bir yanımız var. Yabancı istediği kadar oynasın ama kulüpleri de oyuncu 
üretmeye yöneltmeliyiz.”

KONYASPOR’DAN MİLLİ 
TAKIM’A OYUNCU ALINMAMASI

“Milli Takım seçimlerine her zaman saygı duydum. Herkes farklı şeyler söyleyebilir. 
36 kişilik kadrolar seçilirken son derece başarılı olan bir kadrodan oyuncu almamak farklı 
düşüncelerin esiri gibi oluyor. Kişisel olarak beklentim yok ama bu çocukların yaptıklarının 
görüldüğünü görmeleri gerekirdi.”

KONYASPOR’UN LİGDEKİ DURUMU
“Kuvvetli bir başlangıç oldu ama tahminimden 2-4 puan gerideyiz. Benim ayrıldığım 

kadrodan Türkiye Ligi standardına göre bir nebze olsun daha kuvvetli oyuncular var. Ama 
uyum anlamında odaklanma anlamında iyi olduğumuz söylenemez. Esas problemimiz bu-
rada. Döndüğümde çok büyük beklentiler vardı. Uyum problemi ve ofansif oyuncularımızın 
sakatlık, ceza problemleri gol yollarında bizi zorladı. Hurtado’nun geleceğine çok umut bağ-
lamıştım. Ama o da gelemeyince kısır bir takıma dönüştük. Hakem hatalarıyla da bizim dışı-
mızdan kaynaklanan sıkıntılar oldu.”

UEFA AVRUPA LİGİ HEDEFİ
“Zirvede 6 puan fark var. Ligin ikincisi ortalama 2 puanla oynuyor. Ligde puan parça-

lanması çok yüksek. 7 haftadır kazanamıyoruz ama 6. sıradayız. Göztepe ile sekiz puan var 
aramızda. Acayip bir lig yaşıyoruz. 5.’lik en yakın yerlerden biri. Galatasaray kupayı kazanırsa 
5. de Avrupa’ya gidecek. Genel gidişatta çok güçlü bir seriye ihtiyacımız var.”

LİGDEKİ REKABET VE VAR TARTIŞMASI
“Yabancı serbestiyeti, kaliteli yabancıları getirme şansı verdi. Organizasyonu yöneten 

teknik direktörler de gelişiyor. Türkiye’de kuvvetli teknik direktörler var. Eskiden olduğu gibi 
harala gürele olmuyor. Sebep-sonuç ilişkisinde bir futbol oynanıyor. Daha dengeli ve doğru 
bir futbol oynanıyor. İlk 10 haftada kırılma anı Konyaspor-Galatasaray maçı olabilir. VAR’ın 
durumu da tartışılmaya başlandı. Son derece yanlış ve kasıtlı olarak kullanılıyor. Hakemin 
artık görememe ihtimali yok. Görüp de vermiyorsa olmaz. Sonra isyana döner bu. VAR farklı 
şekilde kullanılıyor. Bu sadece Konyaspor için değil her takım için.”

“KULÜP ÇIKARLARI NEYSE ONUN PEŞİNDEN GİDİYORUZ”
“Hak ettiğimizden de fazlasını verdiler bize. Tekrar teşekkür ediyorum. Karşılığını ver-

mek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yöntemlerimizden dolayı gittiğimiz yoldan dolayı 
bazı şeyleri orta mesafede yerleştirebiliyoruz. En önemli kırılma yeri taraftarların bunu 
anlaması oluşturdu. Biz kulüp çıkarları neyse onun peşinden gidiyoruz. Hakikaten mü-
teşekkirim.”   
n SPOR SERVİSİ

Abdullah Avcı: Kazanarak devam etmek istiyoruz
Medipol Başakşehir Teknik Di-

rektörü Abdullah Avcı, ligde şampi-
yonluk yolunda puan farkını açarak 
ilerlemek istediklerini söyledi. Ab-
dullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’in 
27. haftasında Atiker Konyaspor’u 
konuk edecekleri maçın hazırlıklarını 
sürdüren turuncu-lacivertli takımın 
antrenmanı öncesi basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı.

Milli maçlar sebebiyle lige veri-
len arada eksikliklerini giderdiklerini 
belirten Avcı, “Ligin sonu gelirken 
kalan 8 haftalık süreç için hem dinlen-
dik hem de mevcudu koruduk. Tekrar 
enerji depolarını doldurarak hafta 
içinde çalışıp, hafta sonlarında izinler 
yaparak fiziksel eksikleri tamamladık. 
Sakatlıktan çıkmış oyuncuların normal 
takım antrenmanları içine girmesi ve 
tekrar toparlanma adına iyi bir süreç.” 
ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı’nı 2020 Av-
rupa Şampiyonası (EURO 2020) Ele-

meleri’nde aldığı sonuçlardan ötürü 
kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Milli 
maç arasını iyi değerlendiriyo-
ruz. Yurt dışında milli takımda olan 
arkadaşlarımıza izin vermemiştik, 
kendi milli oyuncularımıza da izin 
verdik. Maç haftası itibarıyla takımı-
mızın hemen hemen yüzde 95’i saha-
da antrenmanda bizimle olacak. Her 
maç zor, hiçbir maç kolay değil. Mev-
cut puan farkını açarak devam etmek 
istiyoruz. Kazanarak devam etmek 
istiyoruz. En azından cebimiz dolu, 
kazandıktan sonra 7 maç kalacak ve 
bir sonrasına bakacağız. Umarım bu 
süreç bizim lehimize iyi bir şekilde 
işleyecek diye düşünüyoruz.” diye 
konuştu.

Sakatlığı süren oyunculara deği-
nen  Avcı, şunları aktardı: “Alexandru 
Epureanu 2 haftadır bizimle beraber 
değil. Önümüzdeki hafta itibarıyla 
dönme ihtimali var. Süreç tedaviyle 
gidiyor. İrfan Can Kahveci de net bir 

şekilde pazartesi takımla beraber 
olacak. Milli takımdaki sakatlık süre-
ci sonrası döndü. Şimdi fizyoterapist-
lerle özel çalışmalar yapıyor. Önü-
müzdeki hafta bir sakatlık, aksilik 
yaşanmazsa, Atiker Konyaspor ma-
çında bizimle beraber olacak. Gael 
Clichy döndü. Son oynadığımız 
İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 
öncesindeki son antrenmana zaten 

takımla beraber katıldı. Clichy çok 
ekstra çalışan bir oyuncu. Çok özel 
bir profesyonel. İki haftadır takımla 
çalışıyor. Demba Ba da aynı şekilde 
takımla çalışmaya başladı.”

Geniş kadrolarını rakibe ve per-
formansa göre ayarlayacaklarını dile 
getiren Avcı, “Önümüzde çok dolu bir 
8 maç var. 6 puan öndeyiz ve bunu 
aşmak istiyoruz. Ocak ayında ikinci 

yarı serüvenine başlarken de fark 6 
puandı. 6 puan fark devam ediyor. 
Harika gidiyoruz. Çok öz güvenliyiz. 
Çok iyi maçlar oynuyoruz. Oyun ka-
litemiz yüksek. Bence çok güzel bir 
puan farkı devam ediyor ve bunu 
daha da artırmak istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.
“MİLLİ TAKIMA HİZMET, OYUNCU 
SAYISINI ARTTIRMAKLA ALAKALI”

Milli takıma oyuncu gönderme-
nin kendileri için çok değerli olduğu-
nu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti: 
“İrfan Can Kahveci sakatlanmasay-
dı, belki de 4 oyuncu oynayacaktı. 
Bu, yüzde 40’a tekabül ediyor. Bizim 
için çok değerli. Milli takıma hizmet, 
oyuncu sayısını arttırmakla alaka-
lı. Performansları son derece iyi ve 
bizi son derece mutlu etti. Kalede 
oyuncumuz oynadı. Kaptanla (Emre 
Belözoğlu) ilgili bir şey söylememe 
gerek yok herhalde. Bunu her zaman 
söylüyorum. 19 yaş başka bir hikaye, 

A Milli Takım. 39 yaş başka bir hi-
kaye, yine A Milli Takım. Mahmut’u 
söylememe gerek yok. Bizim altya-
pımızdan gelmiş bir oyuncu. Milli 
takımların bütün kademelerinde oy-
nadı. Bazı oyuncuların değerleri çok 
geç fark ediliyor ülkemizde. O da ülke 
futbolu adına çok değerli bir oyuncu.”

Abdullah Avcı, bir gazetecinin, 
“Beş senelik mukavele imzalama-
nıza rağmen kamuoyunda adınız 
başka takımlarla geçiyor, neler 
söylemek istersiniz?” şeklindeki 
sorusuna, “Bu, kulüp olarak ve ekip 
olarak çok iyi şeyler yaptığımızın 
göstergesidir. Tabii ki çok mutluluk 
verici bir şey ama bizim şu anda tek 
hedefimiz, kitlendiğimiz nokta, Me-
dipol Başakşehir’in şampiyon ve rol 
model olabilmesi. 5 senelik mukave-
lem var. Burası benim evim, ailem. 
Konuşulması doğru işler yaptığımızı 
gösterir.” yanıtını vererek sözlerini 
tamamladı. n AA
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Selçuklu Belediyesi 2018 yılında gerçekleştirdiği altyapı ve asfalt çalışmalarında  rekor düzeyde 
çalışma gerçekleştirerek Selçuklu’nun modern fiziki yapısındaki gelişmişlik düzeyini katladı

Selçuklu’nun fiziki 
yapısı daha modern

Selçuklu Belediyesi, ilçenin top-
yekun yükselmesini sağlamak ama-
cıyla çeşitli alanlarda önemli hiz-
metler gerçekleştirdi. Spora, sanata, 
sosyal hayata katkı sağlamak ama-
cıyla çeşitli projelere imza atan Sel-
çuklu Belediyesi, bu çalışmaları ya-
parken ilçenin altyapısını da günün 
şartlarına uygun bir şekilde yeniledi. 
Bir yandan farklı alanlarda projeler 
üreten Selçuklu Belediyesi, diğer 
yandan ilçenin modern bir şehir ha-
line gelmesi için yeni açılan cadde ve 
sokaklarının altyapısını Konya’ya ya-
kışır hale getirdi. Konya’nın en yeni 
yerleşim bölgesi olması avantajını 
çok güzel bir şekilde değerlendiren 
Selçuklu Belediyesi, fiziki belediyeci-
lik anlamında ilçede güzel hizmetle-
re imza attı. 

GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ KATLADI 
Selçuklu Belediyesi 2018 yılın-

da gerçekleştirdiği altyapı ve asfalt 
çalışmalarında  rekor düzeyde ça-
lışma gerçekleştirerek Selçuklu’nun 
modern fiziki yapısındaki gelişmişlik 
düzeyini katladı.  Selçuklu Beledi-
yesi, ihtiyaç planı doğrultusunda 
modern fiziki belediyecilik çalışma-
ları ile ilçeye değer katmaya devam 
ediyor. İlçenin tamamında  yoğun 
bir tempo ile sürdürülen çalışmalar-
da altyapı ekipleri tarafından satıh 
kaplama, bordür-parke, yol düzenle-
me,gibi muhtelif çalışmalar aralıksız 
devam etti. 2018 yılı boyunca süren 
çalışmalar kapsamında  416 bin 
488 metrekare sıcak asfalt, 281 bin 
metrekare soğuk asfalt, 490 bin 183 
metrekare parke, 136 bin 148 met-
re bordür ve 486 bin 156 metrekare 
kumlama çalışması gerçekleştirildi. 

KALİTEYİ ARTIRMAYA
 DEVAM EDİYORUZ 

Selçuklu Belediyesi olarak ma-
hallelerin ihtiyaçları doğrultusunda 
hizmet planlamalarını oluşturduk-
larını  ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Şe-
hircilik açısından Türkiye’nin en 
önemli metropol ilçeleri arasında 
yer alan Selçuklu’da sürdürdüğü-
müz altyapı ve asfalt çalışmaları ile 

ilçemizin yaşam kalitesini arttırma-
ya devam ediyoruz. 2018 yılında 
rekorlarla tamamladığımız fiziki 
belediyecilik çalışmalarımıza 2019 
yılında da aynı gayret ve heyecan-
la devam edeceğiz.  İlçemizin her 
bölgesinde belirlenen noktalarda 
ekiplerimiz altyapı, yol genişletme, 
asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama 

ve tretuvar  çalışmalarını yürütüyor. 
Planlı ve programlı çalışmaya önem 
veriyoruz. Hemşehrilerimiz için mo-
dern fiziki altyapıyı oluşturmak ve 
onların yaşam kalitesine katkı sağ-
lamak amacıyla çalışmalarımıza se-
zon sonuna kadar  devam edeceğiz 
Böylece Selçuklu’da yaptığımız fiziki 
çalışmalar ilçemize değer katmaya 

devam edecek ” dedi. 
Başkan Pekyatırmacı sözlerini ; 

“Selçuklu’da yeni  otopark alanları 
kazandırmak amacıyla da çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar 
sonucunda her yıl 3 bin araçlık oto-
park alanını değerli hemşehrilerimi-
zin hizmetine sunuyoruz” diyerek 
tamamladı. n EMİNE ÖZDEMİR

Selçuklu’da 2018 yılı boyunca süren çalışmalar kapsamında  416 bin 488 metrekare sıcak asfalt, 281 bin metrekare soğuk asfalt, 
490 bin 183 metrekare parke, 136 bin 148 metre bordür ve 486 bin 156 metrekare kumlama çalışması gerçekleştirildi.



Medipol Başakşehir 
Konyaspor’a bileniyor
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar 

günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Medipol Başakşe-
hir, hazırlıklarını sürdürdü. 3. İstanbul Başakşehir Fatih 
Terim Stadı’nın yanındaki sahada, teknik direktör Ab-
dullah Avcı yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına 
açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle 
başladı.

Kalecilerin ayrı çalıştığı idman istasyon ve pas çalış-
malarıyla devam etti. Antrenmana, milli takımlarda bulu-
nan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Alexandru 
Epureanu ve İrfan Can Kahveci katılmadı. Arda Turan ise 
tedbir amaçlı dinlendirildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E SÜRPRİZ ZİYARET
Medipol Başakşehir antrenmanını Bağcılar Üsküp 

İlkokulu ve Bağcılar Ticaret Odası ilkokulu öğrencileri 
takip etti. Öğrenciler öncelikle kaptan Emre Belözoğlu 
ile fotoğraf çektirirken, daha sonra Abdullah Avcı ve tüm 
ekiple kareye girdi. Öte yandan öğrenciler, teknik direktör 
Abdullah Avcı’ya çiçek hediye etti. n AA

Fransa’yı Konya 
korkusu sardı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Desc-
hamps, A Milli Takımımızla Haziran ayında oynayacak-
ları maçla ilgili uyarıda bulunarak, “Türkiye’de sıcak at-
mosfer olacak” dedi. Son şampiyon Fransa, 2020 UEFA 
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü 
maçında, 8 Haziran’da Konya’da A Milli Futbol Takımı-
mızın konuğu olacak.

 Elemelerdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan 
Fransa Milli Takımı’nın teknik direktörü Didier Descham-
ps, “Turnuvaya 6 puanla başlamak hedeflerimizden bi-
riydi. Mart ayı bizim için olumlu geçti” diye konuştu.

 A Milli Futbol Takımımızla oynayacakları maçla ilgili 
de konuşan Deschamps, “Haziran ayında ne olacağını 
bilmiyorum. Şu an 6 puanla liderlik koltuğundayız. Bir 
sonraki maçımızı deplasmanda Türkiye’ye ile oynayaca-
ğız. Maç zamanı Türkiye’de hava da atmosfer de sıcak 
olacak. Türk taraftarlar stadı kaynayan kazana çeviriyor-
lar. Takımlarını iyi destekliyorlar. Güzel bir ambiyans ya-
şayacağız” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

‘Bu ekonomik tablonun hesabını verin’
Eski yönetime karşı sert bir açıklama ya-

yınlayan Konyaspor yönetimi gündemde olan 
borç tartışmasına da belgelerle cevap verdi. 
Mali tabloyu açıklayan Konyaspor yönetimi 
yaptığı açıklamanın sonunda geçen sezon 
yapılan transferlerin hesabının verilmesini 
istedi. 

GEREKSİZ YERE MEŞGUL EDEN…
Mali tabloyu açıklayan Konyaspor yöneti-

mi, “Atiker Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu 
olarak gündemi bir süredir gereksiz yere meş-
gul eden ancak taraftarlarımızın aklında soru 
işareti kalmaması ve daha fazla bilgi kirliliği 
yaşanmaması için bu açıklamayı yapma zaru-
reti doğmuştur.  

31 Mayıs 2018 tarihi baz alınarak kulüp 
denetçisi SMMM Gökhan Kemal UYSAL ta-
rafından hazırlanmış olan raporda gelir gider 
farkı 26.348.755 TL. olarak tespit edilmiştir. 

Raporun gelirler kısmında yer alan 
13.111.267 TL. alıcılar hesabı bakiyesinin 
31.05.2018 tarihi itibari ile vadesi geçmiş 
olup tahsil edilme durumunun belirsizliğinden 
dolayı hazır değer gibi görülemeyeceğinden 
gelir gider farkına ilave edilmelidir. 

Diğer taraftan, 2017/18 sezonuna ait maç 
başı ve sözleşmesel bonusların ödendiği ta-
rihte giderleştirilen 7.623.973 TL.lik tutarı hak 
edildiği halde ödeme gerçekleşmediği için 

hazırlanan rapora yansımamıştır. 
Sonuç itibari ile raporda belirtilen 

26.348.755 TL.lik gelir gider farkına yukarda 
zikredilen rakamların ilavesi ile oluşan reel 
borç tutarı 47.083.995 TL.ye ulaşmaktadır. 

Öte yandan 08.06.2018 tarihli Konyaspor 
Kulübü Derneğinin Olağanüstü Genel kuru-
lunda ibra edilmiş olan bilançosunun ilgili 
hesapları incelendiğinde; yukarıda belirtilen 
reel borç tutarının da üzerinde bir rakama ula-
şılacağı görülecektir” denildi.

HESAP VERİN
Yapılan açıklamada borç durumu ile ilgili 

rakamlar verildikten sonra Konyaspor yöneti-
mi hesap verilmesi istedi. Yapılan açıklama-
da, “Bu doğrultuda her şeyden önce imzasız 
basın bültenleriyle kaçak dövüşenler ve on-
ların 2017-2018 sezonu başında tam yetkiyle 
görevlendirdiği kişilerin kulüp tarihimizin en 
büyük mali kamburunu oluşturan transferlerle 
ilgili camiamıza hesap vermeleri beklenmek-
tedir. Bizler icraatlarımızın tamamı hakkında 
sıklıkla kamuoyunu bilgilendiriyoruz ve bu 
politikamıza aynı şekilde devam edeceğiz. An-
cak bir sezon önce vicdanları yaralayan trans-
fer planlamalarıyla ilgili hesap veremeyenle-
rin hesap sormaya kalkmalarını camiamızın 
takdirine bırakıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
n SPOR SERVİSİ

Yönetim ‘rest’ dedi
Atiker Konyaspor yönetiminin sezon sonunda genel kurul kararı almasının ardından yeniden kulüpte söz sahibi 

olmayı uman eski yapılar harekete geçmişti. Gazetelere gönderilen imzasız mail ile yönetimi zor durumda 
bırakmayı amaçlayan eski yönetimin restini gören Hilmi Kulluk yönetimi sert bir açıklama yayınladı

Atiker Konyaspor’da sezon sonu genel 
kurul yapılacağının açıklanmasının ardın-
dan sular durulmuyor. Konyaspor’un borcu 
üzerinden başlayan tartışma eski yönetimin 
Konyaspor yönetimini yıpratma operas-
yonuna dönüştü. Eski yönetim tarafından 
yapıldığı iddia edilen ve gazetecilere gön-
derilen imzasız açıklama bardağı taşıran 
son damla oldu. Konyaspor yönetimi sert 
bir açıklama yaparak yaşananları kamuoyu 
ile paylaştı. 

Atiker Konyaspor Kulübünce, kulüp 
adına sahte bir elektronik postadan basın 
mensuplarına gönderilen metne ilişkin 
açıklama yapıldı.  Kulübün internet sitesin-
de yer alan açıklamada, son dönemlerde 
sosyal medyada dolaşan ve “eski yöneti-
min” yaptığı iddia edilen “borç” açıklama-
larına itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. 

Açıklamada, geçen yıl haziran ayında 
Hilmi Kulluk’un başkan seçildiği genel ku-
rulda, o zamanın mevcut yönetimin yap-
tırmış olduğu bilançonun ekrana bile yan-
sıtılmadan 5-10 dakika içinde sözlü olarak 
okunduğu belirtildi.

Yönetim kurulu olarak amaçlarının hiç-
bir zaman geçmiş dönemlerde kulübe hiz-
met eden kişileri karalamak, yargılamak ve 

bu tablolar üzerinden hesap görmek olma-
dığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi:

“Mevcut durumun tespitini yapmak ve 
nasıl bir kulübü devraldığımızı görmek en 
doğal hakkımızdır. Gelinen noktada asıl 
konuşulması gereken konu yönetime gel-
diğimiz dönemde Atiker Konyaspor ile ilgili 
ülke genelindeki olumsuz ve yerleşmiş ka-
nıdır. Kulübümüzün itibarı önceki yönetim 
ve başkanlarının marifetleriyle yerle bir 
olmuştur. Gittiğimiz deplasmanlarda utanç 
vesilesi tezahüratlar ve ağır suçlamalar 
nedeniyle camiamızın başı öne eğilmiştir. 
Hilmi Kulluk Başkanlığındaki yönetim kuru-
lumuz daha bir sene bile dolmadan kulü-
bümüzün itibarını saygı duyulan bir noktaya 
taşımıştır. Milli ve dini değerlere sahip çı-
kan ve bu doğrultuda önemli adımlar atan 
kulübümüz kısa sürede saygın bir camia 
haline gelmiştir. Sürekli açığımızı kollayan 
ve bunu köpürterek spor kamuoyunun dik-
katine sunan Atiker Konyaspor düşmanları-
na malzeme üreten bir yönetimden bu ka-
dar kısa süre içinde bambaşka bir noktaya 
kulübümüzü taşımamız belki de yaptığımız 
icraatların en başında yer almalıdır.”

“Kamuoyunun malumu geçtiğimiz se-

zon mevcut yönetim hem dışarıda hem de 
içeride herkesle problem yaşamıştır. Cami-
ayı kulübe küskün hale getirmiştir.” ifadesi 
kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yönetimimiz başta taraftarımız olmak 
üzere, bürokrasi, şehrin mülki ve idari er-
kanı ile ileri gelenlerini yeniden bu kulü-
bün çatısı altında toplamış, barıştırmıştır. 
Birçok alanda son derece önemli adımlar 
atılmıştır. Devir teslim sürecinde adeta 
kaçarak kulüpten uzaklaşanların bıraktığı 
Atiker Konyasporfutbol takımı bu kısa sü-
rede tam anlamıyla bir spor kulübü haline 
getirilmiştir. Bir başka konu ise göreve gel-
diğimiz günden itibaren şeffaf bir politika 
izlememiz olmuştur.

Yaptığımız her icraatı kamuoyu ile 
paylaştık. Camiamızdan hiçbir şeyi sakla-
madık. Mali tablolar yayınladık, yaptığımız 
harcamalar ve hizmetlerimizle ilgili en 
küçük detayları dahi tek tek açıkladık. Dün 
1922konyasporr@gmail.com adresinden 
39 medya mensubuna kulübümüzün bor-
cuna yönelik çıkan tartışmalarla ilgili bir 
açıklama metni gönderilmiştir. Kendileri-
ni Konyaspor’a gönül vermiş neferler ola-
rak tarif edenler ‘kamuoyuna saygılarımızla 
duyururuz’ şeklinde sona eren açıklamanın 

altına isimlerini yazamamışlar, basının 
karşısına çıkamamışlar ve sahte mail he-
saplarından kaos oluşturmaya çalışmış-
lardır. Kimden geldiği belli olmayan, im-
zası bulunmayan bu korsan açıklamaya an 
itibariyle sadece bir önceki yönetimde yer 
alan bir yöneticinin gazetesi olan Anado-
lu’da Bugün ve Yeni Haber Gazetesi itibar 
etmiştir. Her ne kadar sahte hesaplardan 
gönderilen metnin altına isimler yazılma-
mış olsa da bunun arkasında kimlerin ol-
duğu tarafımızdan bilinmektedir. Camiada 
kargaşa çıkarmak için planlanan bu girişim 
taraftarlarımızın nezdinde karşılık bulma-
mıştır. Bu vesile ile yönetimimize duyulan 
güven ve teveccüh için tüm taraftarlarımızı, 
imzasız açıklamaya prim vermeyen bası-
nımızı saygı ile selamlıyor, kulübümüzün 
menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuğu-
muzu bir kez daha güçlü bir şekilde ifade 
ediyoruz.”

Açıklamada, “korsan” yapıldığı iddia 
edilen rakamların yanı sıra reklam, spon-
sorluk, store ve diğer konularla ilgili akılla-
ra takılan her türlü konu hakkında yönetimin 
şeffaflık anlayışı gereği tekrar bir açıklama 
yapılacağı bildirildi. 
n SPOR SERVİSİ
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Nalçacılılar yönetime yapılan operasyona karşı çıktı
Atiker Konyaspor’un en önemli 

taraftar grubu Nalçacılılar, Konyaspor 
yönetimine yapılmaya çalışılan ope-
rasyona karşı bir açıklama yayınlaya-
rak duruma sert tepki gösterdi. ‘Dü-
şün Konyaspor’un yakasından’ etiketi 
ile paylaşılan açıklamada, Konyaspor 
yönetimi savunulurken camiayı karış-
tırmaya çalışanlara karşı tavır konul-
du. 

Nalçacılılar Taraftarlar Derne-
ği’nden yapılan açıklamada, “Son 
dönemde eski yönetim kurulunda 
görev almış ve onların yol yordam 
gösterdiği kişiler tarafından özellikle 
sosyal medya kaynaklı olarak bir algı 
operasyonun yapılmaya çalışıldığını 
üzülerek takip ediyoruz. Konyaspor’un 
sportif anlamda kritik bir süreçten 
geçtiği bu günleri hedef alarak baş-
latılan bu algı operasyonu ile ilgili 
Konyaspor taraftarları olarak bir kaç 
cümle de biz söylemek istedik.

Öncelikle kulübün mevcut borcu 
baz alınarak çerçevesi çizilen bu algı 
operasyonun içini doldurabilecek bil-
gi, belge ve diğer enformasyon araç-
larının yetersiz olduğu zaman geç-
tikçe gün yüzüne çıkmaktadır. Son 5 
sene içinde Aykut Kocaman hocamız-
la birlikte alınan başarılara ek olarak 
güçlenen mali yapımızı geçtiğimiz se-
zonki transfer döneminde alt üst eden 
insanların, Konyaspor’un mevcut 
mali yapısıyla ilgili görüş belirtmesi 
ne kadar abesle iştigalse aynı insan-
ların genel kurul duyurusu sonrasında 
kulüp başkanlığı için heveslenmesi 
de o derece gariptir.

Konyaspor’a tarihinin en karanlık 
sezonlarından birini yaşatan ve bu da 
yetmezmiş gibi geçtiğimiz sezon ba-
şından son maça kadar gerek siyasi, 
gerek mali gerekse reklam şirketleri 
ve Konya Store üzerinden yaptıkları 
usulsüz anlaşmalar ile bizlere bir nevi 

kriz ve stres yönetimini de öğreten 
bu insanların yüzünü dahi görmeye 
tahammülümüzün olmadığının bilin-
mesini istiyoruz.

Peki taraftar başka ne istiyor?
Öncelikle Konyaspor’u bıraktığı-

nız noktadaki borcun açıklanan ra-
kamlardan düşük ya da yüksek olması 

bir şeyi değiştirmiyor. Bu taraftar net 
olarak sizi ve uzantılarınızı sevmiyor 
ve istemiyor. Bu taraftar kulübün pa-
rasını bilgisizliği yüzünden çar çur 

eden yönetim istemiyor. Bu taraftar 
İstanbul takımları karşısında ezilip, 
büzülen, gevşeyen yönetici istemiyor. 
Taraftarın yüzüne gülüp de ilk fırsatta 
tüm ulusal tv organlarına taraftarını 
şikayet eden başkan da istemiyor. 
Bu taraftar kendisiyle iletişim kuran, 
kulübü bir adım daha ileriye götüre-
bilecek projelere kafa yoran, futbol ile 
ilgili tüm teknik detayları teknik direk-
törünün insiyatifine bırakan, futbolcu 
seçimleriyle ilgili teknik direktörünü 
hedef alarak sabahın 7’sinde mani-
festo yayınlamayan, güvenebileceği, 
dürüst, adil ve kapasiteli bir yönetim 
istiyor. Bunları gördükten sonra o borç 
17 olmuş 67 olmuş 87 olmuş çok so-
run etmiyor.

Düşüncemizi bundan daha açık 
ve net bir şekilde anlatamayacağımızı 
düşünüyor, tüm Konya spor kamuoyu-
na saygılarımızı sunuyoruz. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU
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