
‘Avukat, adalete giden köprüdür’Doğanhisar’dan başlıyorlar
Konya Barosu tarafından ‘5 
Nisan Avukatlar Günü’ ne-
deniyle düzenlenen törende 
Adliye Atatürk anıtına çelenk 
bırakıldı. Konya Baro Başkanı 
Av. Mustafa Aladağ,  “Adale-
tin ve hukukun üstünlüğünün 
sağlanmasında kişi hak ve 
özgürlüklerinin korunmasında 
avukat en büyük güvencedir. 
Avukat adaletin vatandaşla 
kurduğu köprüdür” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya 3. Ana Jet Hava Üs-
sü’ndü konuşlu Akrobasi timi 
Türk Yıldızları, bu sezon ilk 
gösterisini Konya’da yapacak.
Türk Yıldızları, 14 Nisan 
pazar günü ilk gösterisini 
Doğanhisar’da yapacak. Türk 
Yıldızları’nın daha sonraki 
gösteri uçuşu Çanakkale’de 
olacak. 3. gösteri uçuşu ise 
5 Mayıs Pazar günü, Türk 
Yıldızları Parkı’nda olacak.
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Konya için güzel sinerji oluştu’
Meram Belediye 
Başkanı Mustafa 

Kavuş’un ilk 
ziyaretçileri Selçuklu 

Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı 

ile Karatay 
Belediye Başkanı 
Hasan Kılca oldu. 
Başkanlar, Konya 

için güzel bir sinerji 
oluşturacaklarını 

söyledi. n SAYFA 11’DE

MERAM’IN TEMELLERİNİ
BİRLİKTE ATACAĞIZ

ORTAK AKLA BÜYÜK 
ÖNEM VERECEĞİZ

Meram Belediye Başkanı Kavuş:

Karatay Belediye Başkanı Kılca:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cuma 
Namazı sonrası Sekine Hatun Camii’nde vatandaş-
larla ve Belediye Hizmet Binasına komşu esnaflarla 
buluştu. Kavuş, “En büyük gücümüz milletimizin 
ferasetidir. Bu gücü en iyi şekilde değerlendirerek 
geleceğin Meram’ının temellerini el birliği ile ata-
cağız” dedi.

Cuma namazı sonrasında hemşerileriyle buluşan 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hayata ge-
çireceğimiz hizmetlerimizde istişare ve ortak akla 
büyük önem vereceğiz” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Firmalara 
teşekkür etti

Kış lastiği 1 
Mayıs’a uzatıldı

Felç olup geldi
yürüyerek gitti

‘Tarih, yazıldığı 
gibi okunur!’

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkan Yardım-
cısı ve Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk 
17. Konya Tarım Fuarında stant 
açan firmalara fuara sağlamış 
oldukları destekten dolayı 
teşekkür mektubu kaleme aldı. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

1 Aralık itibariyle başlayan zo-
runlu kış lastiği uygulamasının 
1 Nisan itibariyle bitirilmesi ön-
görülüyordu. Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü sürenin uzatıl-
dığını duyurdu. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Beyni besleyen damara pıhtı 
atması sonucu bilinç kaybı ya-
şayan ve kısmı felç geçiren 73 
yaşındaki Zafer Tamer, Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesinde 45 dakikalık mü-
dahaleyle hayata döndürüldü. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuk Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ‘Uluslararası 
Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğin 
Temel Meseleleri Sempozyu-
mu’nda tarihin yaşandığı gibi 
değil, yazıldığı gibi okundu-
ğuna dikkat çekilerek tarih 
yazmanın önemi vurgulandı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Kendisini eleştiren
Müslümanları hedef aldı

Saygısızlığını
sürdürdü!

Konya’nın hatta tüm İslam aleminin önemli bir değeri olan İslam 
alimi Hz. Mevlana, her fırsatta İslam’a saldıran ve hakaret eden 
medeniyet yoksunu Batı’nın yeni bir edepsizliğinin hedefi olması 

geçtiğimiz aylarda gündeme oturmuştu.  Hollanda’da üretilen 
“Votka” olarak bilinen alkollü içkiye, Rumi ismi verilmişti. 

Rumi Votka saygısızlığıyla gündeme gelen Hollanda’nın Lahey 
kentindeki Ofran Badakhani isimli üretici, açıklamasıyla 
saygısızlığını sürdürdü. Badakhani, kendisini eleştiren 

Müslümanları “Dogmatik Müslümanlar” olarak tanımladı ve hedef 
aldı. Açıklamasıyla Hz. Mevlana ve İslam’dan bihaber olduğunu 

yeniden gösterdi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Nöbetleri başlıyor
Noterlerin hafta sonları 

da hizmet vermesine 
yönelik uygulama, 

bugün hayata geçecek. 
Uygulama kapsamında 

Konya’da Cumartesi 
ve Pazar günü nöbetçi 
noterler vatandaşlara 

hizmet verecek 

NOTERŞER BÜTÜN 
İŞLEMLERİ YAPACAK

Konya’da hizmet veren noterler, Adalet 
Bakanlığınca hayata geçirilecek olan ‘nö-
betçi noter’ uygulaması için tüm hazırlıkla-
rını tamamladı. Adalet Bakanlığı ile Türkiye 
Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygula-
masına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu 
kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve 
pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet 
verecek noterler belirlendi. Bu noterlikler-
de bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

İLK NÖBET 1 NOLU 
NOTERLİKTE 

İlki 6 Nisan Cumartesi (bugün) gerçek-
leştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması 
kapsamında hafta sonları 2’si Anadolu, 2’si 
Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul’da 
4, Ankara ve İzmir’de 2’şer, diğer illerde 
de birer noter nöbet tutacak. Uygulama 
kapsamında 6 Nisan Cumartesi (bugün) 
Konya’da 1. Nolu Noter nöbetçi olurken, 2 
Nolu Noter ise 7 Nisan Pazar Günü nöbetçi 
olacak.  n SAYFA 2’DE

Derbent’te devir 
teslim heyecanı 
yaşandı 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kayıp Fatma 
için yeniden 
çalışma başlatıldı
n HABERİ SAYFA 6’DA

Pusat 25 
gündür hayat
mücadelesi veriyor
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Hazreti Mevlana’yı hiç anlayamamış!
Konya’nın hatta tüm İslam 

aleminin önemli bir değeri olan 
İslam alimi Hz. Mevlana, her fır-
satta İslam’a saldıran ve hakaret 
eden medeniyet yoksunu Batı’nın 
yeni bir edepsizliğinin hedefi ol-
ması geçtiğimiz aylarda gündeme 
oturmuştu.  Hollanda’da üretilen 
“Votka” olarak bilinen alkollü iç-
kiye, Hz. Mevlana’nın Avrupa’da 
bilinen ismi olan “Rumi” adı veri-
lerek büyük bir saygısızlığa imza 
atılmıştı. Bu saygısızlık karşısında 
sessiz kalmayan Konya, çok geç-
meden saygısız tutuma karşı tepki 
göstermişti. Hollanda’nın Lahey 
kentinde “Rumi” marka votka üre-
ten iş adamı Ofran Badakhani, BBC 
News’te yayımlanan haberde, say-
gısız tutum karşısında özür dilemek 
yerine, kendini savundu. 

EDEPSİZLİK GÜNDEME GELMİŞTİ
Habertürk gazetesi yazarı Mu-

rat Bardakçı, Fars kökenli bir Af-
ganistan göçmeni olan Badakhani 
tarafından üretilen “Rumi” adlı vo-
tkayı köşesine taşıdı. 

Bardakçı’nın 8 Mart’ta yayım-
lanan yazısının başlığı, “Böyle bir 
edepsizlik karşısında hiç çekinme-
yin, ağzınıza ne gelirse söyleyip ra-
hatlayın!”dı.

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 8 
Mart’ta Twitter hesabından, Rumi 
marka votka konusunda gerekli gi-
rişimleri yapacaklarını söyledi.

 Altay daha sonra, “2,5 milyon 
Konyalı adına” Hollanda makamla-
rına bir mektup gönderdi. 

Hollanda’nın De Telegraaf ga-
zetesine göre Altay, “ayrılıkçı ve 
kışkırtıcı” olarak tanımladığı giri-
şime tepki göstererek, Hollandalı 
yetkililerden Rumi marka votkanın 
satışını durdurmasını istedi.

KENDİNİ SAVUNDU, 
TEPKİ GÖSTEREN 

MÜSLÜMANLARI SUÇLADI! 
Hollanda’nın Lahey kentinde 

Mevlânâ Celâleddin Rûmî’ye atfen 
“Rumi” marka votka üreten iş ada-

mı Ofran Badakhani, BBC News’de 
yayımlanan haberdeki sözleriyle 
de tepki çekti. Badakhani, ürettiği 
Rumi Votka’ya yapılan tepkilerin 
ardından, Türklerden gelen yoğun 
tehditler aldığını, bu nedenle de 3 
gün boyunca işyerini kapattığını 
iddia etti. Lahey’de “De Filosoof” 
(Filozof) adlı içki mağazasını işleten 
Badakhani, Türkiye’de hakkında 
olumsuz kampanya başlatıldığını 
savundu.  

Afganistan’dan 14 yaşında ka-
çan ve Hollanda’da siyaset felsefesi 
eğitimi alan 36 yaşındaki Badakha-
ni, votka ile Fars kökenli düşünür 
ve şair Mevlânâ Celâleddin Rûmî’yi 
“onurlandırmak istediğini” belirte-
rek, haddini aşan cümleler kurmayı 

sürdürdü. 
“Rumi’nin Türklerle hiçbir ilgisi 

yok” diyerek, Hz. Mevlana’yı Tür-
kiye’den ve Konya’dan soyutlayan 
Badakhani, 13. Yüzyıl’da yaşayan 
ünlü düşünürün Kuzey Afganis-
tan’da doğduğunu anımsattı. Fars 
kökenlilerin, Mevlana’nın şiir ve 
sözleri ile büyüdüğünü söyleyen 
Badakhani, kendisine tepki göste-
ren Müslümanlara da dil uzattı. Hz. 
Mevlana’nın Afganistan’dan gidi-
şini, “Dogmatik Müslümanlardan 
kaçtı” olarak yorumlayan Badak-
hani, “Bizzat Rumi de, şimdi benim 
işlerimi mahvetmek isteyenlere 
benzeyen dogmatik Müslümanlar-
dan kaçmak zorunda kaldı” diyerek 
kendisine tepki gösteren Müslü-

manları hedef aldı. 
‘VOTKAM, ONA BİR HEDİYEDİR’ 
İş adamı Ofran Badakhani, De 

Telegraaf gazetesinin, “Madonna, 
Chris Martin gibi dünya yıldızları-
nın da ilham aldığı ve birçok Müs-
lüman tarafından kutsal sayılan 
Mevlana’nın adının alkollü bir iç-
kiye verilmesinin tepki çekeceğini 
düşünmediniz mi?” sorusuna şu 
yanıtı verdi:

“Hayır. Biz Farsiler, Rumi’yi 
şarap hakkında da yazan bir şair 
ve düşünür olarak anarız. Şiirlerini 

atasözü olarak kullanırız. Votkam, 
ona bir hediyedir.”

Fars toplumunun İran, Afga-
nistan ve Tacikistan’da binlerce 
yıldır önemli bir şarap kültürüne 
sahip olduğunu söyleyen Badakha-
ni ancak sözde “katı İslami görüşün 
baskısı nedeniyle” bu kültürün ne-
redeyse tamamen ortadan kalktı-
ğını iddia etti. Badakhani’nin tepki 
çeken bu sözleri, kendisinin Hz. 
Mevlana ve İslam’dan bihaber ol-
duğunu yeniden ortaya koydu. 
n HABER MERKEZİ

Türk Yıldızları 2019’u 
Doğanhisar’da açıyor

Ortaokul öğrencileri
yazarlarla buluştu

Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından yürütülmekte olan 
EKİP42 (Eğitimde Kaliteyi İyileş-
tirme Projesi) kapsamında, Meram 
Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulun-
da yapılan öğrenci-yazar buluş-
ması, gerçekleştirildi. Programda 
Eğitimci Yazar Hasan Bayraktar 
öğrencilerle söyleşi gerçekleştirip 
kitaplarını imzaladı. Programa ka-
tılan Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük öğrencilerle okul 
kütüphanesinde kitap okuma et-
kinliği gerçekleştirip onlarla kitap 

okuma üzerine sohbet etti. Okul 
öğretmenleriyle öğretmenler oda-
sında hasbihal eden Büyük, bir 
okulun en önemli mekânlarından 
birinin öğretmenler odası olduğu-
nu vurgulayarak bu yerin bir huzur 
adası olması gerektiğini ifade etti. 
Programa İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş, Şube Müdürü Ahmet 
Özcan, Eğitimci Yazar Hasan Bay-
raktar, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Konya 3. Ana Jet Hava Üs-
sü’ndü konuşlu Akrobasi timi Türk 
Yıldızları, bu sezon ilk gösterisini 
Konya’da yapacak. Türk Yıldızları, 
14 Nisan pazar günü ilk gösterisini 
Doğanhisar’da yapacak.

Türk Yıldızları’nın daha son-
raki gösteri uçuşu Çanakkale’de 
olacak. 3. gösteri uçuşu ise 5 Ma-
yıs Pazar günü, Türk Yıldızları 
Parkı’nda olacak. Burada da Kon-
yalılara güzel bir gösteri sunması 
beklenen Türk Yıldızları’nın 2019 

takvimi şöyle; 14 Nisan Doğanhi-
sar, 25 Nisan Çanakkale, 5 Mayıs 
Konya (Türk Yıldızları Parkı), 19 
Mayıs Samsun, 15 Haziran Ispar-
ta, 30 Haziran Ilgın, 4 Temmuz 
Of, 7 Temmuz Trabzon, 26 Ağus-
tos Afyon, 31 Ağustos Aksaray, 5 
Eylül Salihli (Selamlama uçuşu), 9 
Eylül İzmir, 14-15 Eylül Sivrihi-
sar, 20-22 Eylül İstanbul, 13 Ekim 
Adana, 20 Ekim Fethiye, 1 Kasım 
Çorlu. 
n ONUR KALKAN

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, bugün hayata geçecek. Uygulama 
kapsamında Konya’da Cumartesi ve Pazar günü nöbetçi noterler vatandaşlara hizmet verecek

Noterlerin nöbeti 
bugün başlıyor

Konya’da hizmet veren noterler, 
Adalet Bakanlığınca hayata geçirile-
cek olan ‘nöbetçi noter’ uygulaması 
için tüm hazırlıklarını tamamladı. 
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler 
Birliğinin nöbetçi noterlik uygula-
masına ilişkin çalışmalar tamam-
landı. Bu kapsamda, ülke genelinde 
cumartesi ve pazar günleri 09.00-
17.00 saatlerinde hizmet verecek 
noterler belirlendi. İlki 6 Nisan Cu-
martesi (bugün) gerçekleştirilecek 
nöbetçi noterlik uygulaması kapsa-
mında hafta sonları 2’si Anadolu, 
2’si Avrupa yakasında olmak üzere 
İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 
2’şer, diğer illerde de birer noter 
nöbet tutacak. Bu noterliklerde bü-
tün işlemlerin yapılması sağlanacak. 
Türkiye Noterler Birliği, internet 
üzerinden nöbet tutacak noterlikleri 
ilan edecek. Uygulama kapsamında 
6 Nisan Cumartesi (bugün) Kon-
ya’da 1. Nolu Noter nöbetçi olurken, 
2 Nolu Noter ise 7 Nisan Pazar Günü 
nöbetçi olacak. Konya Noter Oda-
sı’na bağlı Karaman’da da bugün 1 
nolu noter nöbetçi olacakken, Pazar 
günü ise 2 nolu noter nöbetçi ola-
cak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 

de Ankara 40. noterde cumartesi 
günü işlem yapacak. 

‘NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMASI 
İÇİN HAZIR DURUMDAYIZ’

Vatandaşların alım, satım ve 
vekalet gibi işlemlerini hafta sonla-
rı da rahatlıkla gerçekleştirebileceği 
‘nöbetçi noter’ uygulamasıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Kon-
ya 11. Noteri ve Konya Noter Odası 
Başkanı Ali Altıner, Konya ve Kara-
man’da bulunan noterlerin tüm ha-
zırlıklarını tamamladıklarını belirtti. 
Bugün itibariyle başlayan nöbetçi 
noter uygulamasıyla ilgili detayları 
paylaşan Konya Noter Odası Baş-
kanı Ali Altıner, “Adalet Bakanlığı-
mız 6 Nisan tarihi itibariyle nöbetçi 
noterlik uygulamasının yürürlüğe 
gireceğini belirtti. Bu konuda biz 
oda olarak bakanlığımızdan gelecek 
direktif doğrultusunda gerekli kura 
çekimlerini yaptık. Şu an ‘nöbetçi 
noterlik’ uygulaması için hazır du-
rumdayız” ifadelerini kullandı. 

HER TÜRLÜ NOTER 
İŞLEMİNİ YAPABİLECEK

Nöbetçi noter uygulamasının 
hafta sonu 08.30-17.30 saatleri ara-
sında hizmet vereceğine dikkat çe-

ken Altıner bu noterlerde her türlü 
işlemin yapılabileceğini söyledi. Dini 
ve resmi bayramlarda ise noterle-
rin kapalı olacağını aktaran Altıner, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Nöbetçi 
noterler, her türlü noter işlemini ya-
pabilecektir. Dini ve resmi bayram-
larda ise noterler kapalı olacaktır. 
Bunun dışında hafta için tüm noter-
lerimiz mesai saatleri içinde hizmet 
vermeye devam edecektir. Nöbet 
uygulaması şu an sadece il mer-
kezlerinde uygulanacaktır. İlçelerde 
nöbet olayı olmayacaktır. İl merkez-
lerinde de Ankara ve İstanbul gibi 
illerde birden fazla nöbetçi noter 
olacaktır. Konya için sadece bir noter 
nöbetçi olacaktır. Bu noterlik resmi 
ve dini bayramlar dışında haftanın 
7 günü mesai saatleri içerisinde hiz-
met verecektir. Türkiye Noterler Bir-
liği, nöbet tutacak noterlikleri inter-
net üzerinden ilan edecek.” Nöbetçi 
noterlik uygulamasının ticari canlılı-
ğı sağlayacağına dikkat çeken Altı-
ner, “13 Mart 2019 günü Adalet Ba-
kanımız Abdulhamit Gül’ün, Ankara 
Hakimevi’nde düzenlenen “Nöbetçi 
Noterlik ve Konsolosluklarımızda 
Yapılan Noterlik İşlemlerinden Ülke-

mizde Örnek Alınması Tanıtım Top-
lantısı”nda Adalet Bakanımız ve Tür-
kiye Noterler Birliği Başkanı Dursun 
Cin açıklamalarda bulunmuşlardı. 
Yapılan açıklamalarda nöbetçi noter-
lik uygulamasının ticari hayata ha-
reketlilik getireceğini ve asıl amacın 
vatandaşların işlerini kolaylaştırmak 
olduğunu, Türkiye’de işçi ve memur 
25 milyon çalışanın bulunduğunu, 
bu kişilerin işinden ve mesaisinden 
olmasını önüne geçmek amacı ve 
hafta sonu demeden ekonomimizin 
çarkının dönmesi için, ticaretin ak-
samaması amacı olduklarına dikkat 
çekmişlerdi. Bu kapsamda Nöbetçi 
noterlik uygulaması ile noterler Cu-
martesi ve Pazar günü de hizmet 
verecek. Konya Noter Odasına bağlı 
Konya ve Karamanda noterlerimizde 
hazırlıklarımızı yaptık. Nöbetçi noter 
uygulaması kapsamında sadece İl 
Merkezlerinde nöbetçi noterler ola-
cak. İlçelerde şuanda nöbetçi noter-
lik olmayacak. Konya Noterler Odası 
bağlı Konya ve Karaman’da ilçeler 
dahil 55 noterimiz bulunmakta. Uy-
gulama vatandaşlarımıza hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ali Altiner
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   7 °C   14 °C

Karaman             5 °C 14 °C 

Aksaray               5 °C  18 °C

Ankara                 5 °C 20 °C
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‘İstişare bizim için bir gelenek halini alacak’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Cuma Namazı sonrası 
Sekine Hatun Camii’nde vatan-
daşlarla ve Belediye Hizmet Bi-
nasına komşu esnaflarla buluştu. 
Meram’da yol haritasını, istişare 
mekanizmasını her daim canlı tu-
tarak belirleyeceklerini kaydeden 
Başkan Kavuş, “En büyük gücü-
müz milletimizin ferasetidir. Bu 
gücü en iyi şekilde değerlendirerek 
geleceğin Meram’ının temellerini 
el birliği ile atacağız” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Sekine Hatun Camii’n-
de cuma namazı sonrası vatan-
daşlarla buluştu. Sekine Hatun 
Camiinde kıldığı Cuma Namazı 
sonrasında belediye yöneticileri ile 
birlikte cemaatin Cuma’sını teb-
rik eden ve onların dualarını alan 
Başkan Kavuş, ‘Memleket İşi Gö-

nül İşi’ sloganıyla çıktıkları yolda 
Meram’ı geleceğe hazırlamak için 
‘Bismillah’ dediklerini hatırlattı. 
Tüm seçim sürecinde yanlarında 

olan ve desteklerini esirgemeyen 
milletimize minnettar olduklarını 
kaydeden Başkan Kavuş, “Bugün-
den sonra da yol göstericimiz yine 

milletimiz olacaktır. İstişareler Me-
ram’da bir gelenek halini alacak. 
Yol haritamızı vatandaşlarla birlikte 
belirleyeceğiz. Her adımımızda ve 

her yatırımımızda yapacağımız isti-
şarelerle onların gücünü yanımızda 
hissedeceğiz. Bu sebeple vatandaş-
larımızın fikirleri ve önerileri bizim 

için çok önemli ve çok değerli. Be-
lediyecilik hizmetlerimizi vatandaş-
larımızın ihtiyaçlarını dikkate ala-
rak yapacağız. En büyük gücümüz 
milletimizin ferasetidir. Bu gücü en 
iyi şekilde değerlendirerek gelece-
ğin Meram’ının temellerini el birli-
ği ile atacağız. Bu hizmetlerimizin 
bereketi olacaktır. Tüm gayretimiz 
Meramlılara en iyiyi sunmak adına 
olacak. Çünkü Meram herşeyin en 
iyisini hakediyor” diye konuştu.

Başkan Kavuş, Cuma Buluş-
masının ardından ‘Çarşı Meram’ ve 
Meram Belediyesi Hizmet Binası-
na komşu esnafları da ziyaret etti. 
Esnafların istek ve temennilerini 
de dinleyen Başkan Kavuş, esnaf-
larımızın koşullarının iyileştirilmesi 
için Meram Belediyesi olarak des-
tek vermeye devam edeceklerini 
belirtti. n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da halkın teveccü-
hüyle başkanlık görevini mazbata 
töreniyle alan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ma-
kamında hayırlı olsun ziyaretlerini 
kabul etti. 31 Mart Yerel Seçim-
lerinin ardından Selçuklu’da hal-
kın teveccühüyle başkan seçilen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı başkanlık makamın-
da AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan, AK Parti Konya Mil-

letvekili Selman Özboyacı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer ve AK Parti il ve ilçe 
yönetiminden gelen misafirlerini 
ağırladı. 
‘AYNI HEYECANLA SELÇUKLU İÇİN 

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Konya’nın seçimlerde görevini 

yerine getirdiğini bundan sonra-
sı için kendilerine düşen sorum-
luluğun farkında olduklarını dile 
getiren Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı: “Şimdi artık 
hizmet zamanı bundan sonra in-
şallah en iyi şekilde Selçuklumu-
za, Konyamıza hizmet etmek için 
çaba sarf edeceğiz. Hemşehrile-
rimizin verdikleri oya layık olmak 
için gayret edeceğiz. Desteklerini 
her zaman yanında hissettiğimiz 
hemşehrilerimizle her fırsatta bir 
araya gelerek onların istek ve öne-
rilerini almaya devam edeceğiz. 
Bundan sonra durmak yok yola 
devam diyoruz haydi Bismillah de-

yip işe başlıyoruz. Bundan sonra-
ki yeni dönemde de aynı heyecan 
ve şevkle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bütün Konya’daki seçimi 
kazanan belediye başkanlarımızı 
tebrik ediyorum.” dedi. 

Başkanlık makamında ger-
çekleştirilen ziyarette katılımcılar 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ve 
başarı temennisinde bulundular. 
Ziyaret toplu fotoğraf karesiyle son 
buldu. n HABER MERKEZİ

Başkan Kılca’dan 
tasarruf tedbirleri

Karaman’da 9 sandık 
yeniden sayılacak

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, göreve geldikten sonra 
ilk olarak tasarruf tedbirlerini içe-
ren genelgeye imza attı. Devletin 
yürüttüğü tasarruf tedbirlerine 
Karatay Belediyesi olarak sahip 
çıkacaklarının altını çizen Başkan 
Kılca, ‘Hep birlikte tasarruf edip 
harcamalarımıza azami hassasiyet 
göstereceğiz. Yerli üretim ve tü-
ketimi ön planda tutarak ülkemize 
yönelik sürdürülen ekonomik sal-
dırılara karşı hep birlikte mücadele 
vereceğiz’ dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, göreve geldikten sonra 
ilk icraat olarak Cumhurbaşkanlı-
ğı tarafından yayımlanan tasarruf 
tedbirleri genelgesine imza attı. 

Başkan Hasan Kılca, ülke ola-
rak son yıllarda büyük ekonomik 
bir savaş ve mücadele içerisinde 
olduklarına vurgu yaparak, Kara-
tay Belediyesi’nin de milli ekonomi 
ve milli birliğe sahip çıkmak, ko-
rumak adına genelgeye büyük bir 
hassasiyetle uyacağını aktardı. 

BAŞKAN KILCA 
TASARRUF TEDBİRLERİ 
GENELGESİ’Nİ İMZALADI

Hasan Kılca, Karatay Belediye 
Başkanı olarak ilk icraatının Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yayımlanan genelgeye 
imza atmak olduğuna vurgu ya-
parak, ‘Ülke olarak zor bir süreçten 
geçiyoruz. Ülkemiz ekonomik bir 
savaş veriyor. Karatay Belediyesi 
olarak bizler de tasarruf tedbirle-
rini içeren genelgeye imza atarak 
özellikle yerli ürünlerin kullanılma-
sı, ithal ürün alınacaksa başkanlık 
onayıyla bunun yapılacağını, yine 
bütçe uygulamalarında tasarrufa 
gidilmesi gerektiğini, kaynak te-
mini ve kaynakların verimli kulla-
nılmasını, personel istihdamı ve iç 
gücün verimli kullanılmasını, araç 
ve yakıtta, haberleşme ve elektro-
nik sistemlerde, demirbaş ve kır-
tasiye sarf maddelerinde ve tören 
ile ağırlama kalemlerinde tasarruf 
sağlanmasıyla ilgili bir genelge ya-
yınladık. Genelgeye uyulması ve 
takibi konusunda hassas davrana-
cağız’ ifadelerini kullandı. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, tüm Konyalılara da yerli 
üretim ve yerli tüketim konusunda 
hassas olmaları çağrısında bulu-
narak vatandaşların bu dönemde 
özellikle gereksiz ve lüks harca-
malardan kaçınmaları önerisinde 
bulundu. n HABER MERKEZİ

AK Parti Karaman İl Başkanlı-
ğı, tüm oyların tekrar sayılması için 
İl Seçim Kuruluna itirazda bulun-
du. Karaman’da 31 Mart Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri’nin kesin 
olmayan sonuçlarına göre, beledi-
ye başkanlığını MHP adayı Savaş 
Kalaycı, aldığı 35 bin 893 oyla 
kazandı. AK Parti adayı Mahmut 
Sami Şahin ise 34 bin 842 oy aldı. 

Bunun üzerine AK Parti, tüm 
sandıkların ve geçersiz oyların ye-
niden değerlendirilmesi için itiraz-
da bulundu. Karaman Merkez İlçe 
Seçim Kurulunun kararı doğrultu-
sunda 9 sandıktaki oylar yeniden 
değerlendirildi ve itiraz MHP lehi-
ne sonuçlandı.

‘İL SEÇİM KURULUNA İTİRAZ 
HAKKIMIZI KULLANDIK’

AK Parti Karaman Seçim İşleri 

Başkanı Murat Öztürk, resmi olma-
yan sonuçlara göre iki aday arasın-
da bin 51 oy farkının bulunduğunu 
belirtti. Aradaki farkın az olması 
nedeniyle yasal süreler içerisinde 
Karaman Merkez İlçe Seçim Ku-
ruluna tüm sandıkların ve geçer-
siz oyların tekrar sayımı için itiraz 
ettiklerini aktaran Öztürk, şunları 
söyledi: “İlçe Seçim Kurulu oy çok-
luğu ile tüm oyların sayımı itirazı-
mızı reddederek, sadece 9 sandığa 
itirazımızı kabul etti. 9 sandıkta 
oylar yeniden sayıldı. Bu sayım-
da sonucu etkileyecek bir durum 
çıkmadı. Biz de oyların tümünün  
sayılması için İl Seçim Kuruluna 
itiraz hakkımızı kullandık. Henüz 
İl Seçim Kurulu bir karar vermedi. 
İtirazımız kabul edilmezse YSK’ye 
başvuruda bulunacağız.” n AA

Cuma namazı sonrasında hemşerileriyle buluşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Hayata geçireceğimiz hizmetlerimizde istişare ve ortak akla büyük önem vereceğiz” dedi

Kılca: Karatay’ı 
birlikte yöneteceğiz

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamın-
da Kuzgunkavak Mahallesi Atabey 
Camii’nde cuma namazı sonrası 
hemşehrileriyle buluştu. Karatay’a 
hizmet etmek için yola çıktıklarını 
belirten ve büyük destekleri için Ka-
rataylılara teşekkür eden Hasan Kıl-
ca, “Hayata geçireceğimiz hizmetle-
rimizde istişare ve ortak akla büyük 
önem vereceğiz” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Kuzgunkavak Mahallesi Ata-
bey Camii’nde esnaflar ve vatandaş-
larla buluştu. Başkan Hasan Kılca, 
Atabey Camii’nde Cuma namazı 
sonrasında esnaflar ve vatandaş-
larla sohbet ederek hemşehrileriyle 
istişare etti. Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, belediyecilik hiz-
metlerini halkın ve bölgenin ihtiyaç 
ile taleplerini dikkate alarak hayata 
geçireceklerini belirterek, bu buluş-

maların söz konusu anlayışın yerleş-
mesi bağlamında önemli olduğuna 
vurgu yaptı.
HİZMETLERİMİZİ İSTİŞARE VE ORTAK 

AKILLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ 
Kılca, “Her an esnafımızın ve 

vatandaşlarımızla bir arada olacağız. 
Bu buluşmalarla da hemşehrileri-
mizin hem taleplerini alacağız hem 
de fikirlerini dinleme imkânımız ola-
cak. Hemşehrilerimizin düşünceleri 
bizler için çok önemli ve inşallah 
yeni dönemde Karatayımızı tevazu, 
samimiyet ve gayretle hep birlikte 
yöneteceğiz. Hayata geçireceğimiz 
hizmetlerimizde istişare ve ortak 
akla büyük önem vereceğiz” ifade-
lerini kullandı. AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat 
mensupları ile belediye meclisi üye-
leri de Cuma Buluşması’nda Başkan 
Hasan Kılca’ya eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Pekyatırmacı’ya tebrik ziyareti
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Derbent’te devir teslim heyecanı yaşandı
15 yıldır Derbent Belediye Baş-

kanı olarak görev yapan Hamdi 
Acar, bayrağı 31 Mart Mahalli İda-
reler Genel Seçimleri’nde Beledi-
ye Başkanı olarak seçilen Hüseyin 
Ayten’e devretti. Törene ilçe halkı 
yoğun ilgi gösterdi. Programda 
Eski Belediye Başkanı Hamdi Acar, 
vatandaşlarla veda ederken, Yeni 
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, 
yarım kalan ve başlanmayan proje-
lerin devam edeceğinin müjdesini 
verdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri’nin ardından Derbent’te 
Belediye Başkanlığı için devir teslim 
töreni yaşandı. Yaklaşık yüzde 70 
oy alan ve Derbent’in yeni başkanı 
olan Hüseyin Ayten, bayrağı eski 
Belediye Başkanı Hamdi Acar’dan 
devraldı. Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği programda konuşan 

Hamdi Acar, 15 yıllık süre boyunca 
ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı 
mutlu olduğunu ifade etti. Acar, 
“Benim için gerçekten son derece 
kıvanç duyulan bir gün… Bunun 
2 nedeni var. Birincisi; biz yerimizi 
bir AK Partili bir Belediye Başka-
nına devredeceğiz. O yüzden çok 

mutluyuz. İkincisi ise oy oranı Der-
bentte son 10 yılda artarak devam 
etti. Bu da ilçe halkının gönüllerini 
kazandığımız anlamına geliyor. 
2019 -2024 döneminin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. 
İlçe halkımıza vermiş olduğu des-
teklerden dolayı teşekkür ederim” 

ifadelerini kullandı.
Derbent Belediye Başkanı Hü-

seyin Ayten ise 15 yıllık hizmet-
lerinden dolayı Hamdi Acar’a te-
şekkür etti. Vatandaşlara hizmet 
etmenin bir bayrak yarışı olduğunu 
dile getiren Ayten, “ Bu bayrağı biz 
Hamdi Acar başkanımdan alma-

nın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah 
nasip ederse ilçemizi geleceğe bu 
bayrak yarışının sağladığı güç ile 
taşıyacağız. Başkanımızın proje-
lerini devam ettireceğiz. Özellikle 
Aladağ Kayak Merkezi’nin ta-
mamlanması için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Konya’da çok 

konuşulan projeyi inşallah bitirme-
yi Hamdi başkanımla birlikte çok 
istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Der-
bent Belediye Başkanı Hüseyin Ay-
ten vatandaşların tebriklerini kabul 
ederken, Hamdi Acar ise ilçe halkı-
na veda etti. n HABER MERKEZİ

Hüyük ve Derebucak’da AK 
Parti’den belediye başkanı seçilen 
adaylar mazbatalarını teslim aldı. 31 
Mart Mahalli İdareler Genel Seçim-
leri’nde Cumhur İttifakı’nın deste-
ğinde AK Parti’den Derebucak Be-
lediye Başkanı seçilen Ahmet Kısa, 
meclis üyeleriyle geldiği Beyşehir 
Adliyesi’nde Derebucak Seçim Ku-
rulu Başkanı Hakim Hasan Özer’in 
elinden mazbatasını aldı. 

Törene, AK Parti ve MHP ilçe 
başkanları ile meclis üyeleri de katıl-
dı. Derebucak’ta ikinci kez belediye 
başkanlığına seçilen Ahmet Kısa, 
mazbatasını aldıktan sonra gazete-
cilere yaptığı açıklamada, “Yine yeni 
bir süreç, 2019 yılı başladı inşallah. 
Allah bizi bu süreçte mahcup etmez. 
Yine kaldığımız yerden Derebucak 
ve mahallelerine hizmet etmeye de-
vam edeceğiz, hep birlikte Cumhur 
İttifakı olarak inşallah Derebucak’a 
yakışır bir şekilde, Allah Ömür ver-
diği sürece çalışacağız.” dedi. 

AK Parti’den Hüyük İlçe Bele-
diye Başkanlığına seçilen Mehmet 
Çiğdem de mazbatasını Beyşehir 
Adliyesi, Hüyük Seçim Müdürlü-

ğü’nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
Hakim Tuncay Kürk’ün elinden aldı. 
Törene, AK Parti ve MHP ilçe baş-
kanları ile meclis üyeleri katıldı.

Mazbatasını alan Çiğdem şunları 
söyledi: “Memleket için güzel şeyler 
düşünüyorum, geçmiş dönemlerden 
olan tecrübelerimize Beyoğlu başkan 
yardımcısı olarak üzerini pekiştirdik, 
İstanbul’a da güzel şeyler yaptık. 

Şimdi bu bilgi ve birikimlerimizi 
kendi memleketimize aktaracağız. 
Hemşerilerimizin beklentisi çok Hü-
yük’te, çünkü yıllardır çözülemeyen 
sorunlar var. Bugün Çamlıca’dan, 
Göçeri’ye kadar 19, merkezimizle 
beraber 23 mahalle ve yüzölçümü 
geniş bir ilçe Hüyük ve sırt sırta 
yaslanmış mahalleler, biz bu sorun-
ları 2,5 aylık süre içerisinde tek tek 

yerinde görme imkanı bulduk. Bü-
yükşehir Belediye başkanımızın des-
teğiyle, hükümetimizin desteğiyle, 
inşallah en kısa sürede üstesinden 
gelmeye çalışacağız. Ben bu duygu 
ve düşüncelerle hemşerilerimize 
tekrar bize verdikleri destek ve te-
veccühten dolayı teşekkür ederim. 
Rabbim mahcup etmez inşallah.”
n AA

‘Avukatlar, hakkı
savunan insanlardır’

‘Avukatlar adaletin
birer temsilcisidir’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, 5 Nisan Avukatlar Günü 
dolayısıyla bir kutlama mesajı ya-
yımladı. Başkan Kılca adaletin te-
sisi, bireysel hak ve özgürlüklerin 
korunması ile vatandaşların dev-
letle ilişkisinde güvenin devamlılı-
ğı bağlamında avukatların önemli 
görev yaptığına vurgu yaparak, 
“Mensubu olmaktan gurur duy-
duğum avukatların gününü tebrik 
ediyorum” dedi.  

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, 5 Nisan Avukatlar günü 
dolayısıyla yayımladığı mesajında 
tüm avukatların gününü tebrik 
etti. Avukatların hakların korun-
masında, adaletin sağlanmasında 
ve toplumsal ilişkilerde yaşanan 
sorunların giderilmesinde önemli 
bir görevi yerine getirdiğine vurgu 
yapan Başkan Hasan Kılca, hukuk 
devletinin temel organlarından 
olan savunma hakkını yerine ge-
tiren avukatların bireyleri bilgi-
lendirip, yönlendirerek söz konusu 
hakların korunmasında büyük pay 
sahibi olduklarını ifade etti.

Başkan Kılca mesajında şunları 

kaydetti: “Avukat savunma mesle-
ğini ifa eden, adaletin yanında yer 
almayı kendisine meslek edinen 
kişidir. Temel hak ve özgürlük-
lerimizin teminatı ve demokratik 
hukuk devletinin ön koşulu olan, 
bağımsız ve tarafsız yargının ku-
rucu unsuru konumundaki avu-
katlarımız, adaletin tecellisine 
katkıda bulunarak toplumsal ba-
rışın korunmasına ve devamında 
kutsal bir görev icra etmektedirler. 
Avukatlarımız ve onların meslek 
kuruluşları olan barolarımız da 
bireylerin hakları kadar, hukukun 
üstünlüğüne dayalı demokrasinin 
de her zaman savunucuları olmuş-
lardır. Avukatlık Kanunu’nda yar-
gının kurucu unsuru olarak tespit 
edilen avukatlar, adaletin tesisi ve 
tecellisi hususunda önemini göz 
ardı edilemeyecek kadar büyük 
katkılar sunmaktadırlar. Bu duygu 
ve düşüncelerle, ebediyete intikal 
etmiş meslektaşlarımı rahmetle 
yad ederken; 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nü kutluyor, değerli mes-
lektaşlarıma selam ve saygılarımı 
sunuyorum.” n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ‘5 Nisan Avukatlar 
Günü’ dolayısıyla bir kutlama me-
sajı yayınladı. Başkan Tutal, mesa-
jında ülkenin gelişmiş ve ileri bir 
demokrasiye ulaşmasının yolunun, 
toplumda hukuk ve adalete duyu-
lan güvenin üst düzeyde olmasın-
dan geçtiğini belirtti. Dünyanın 
daha yaşanılabilir olması; kuvve-
tin değil, hakkın üstün tutulması 
ile mümkün olacağını ifade eden 
Başkan Tutal, “Avukatlarımız, 
hakların korunmasında, adaletin 
sağlanmasında, toplumsal ilişki-

lerin yürütülmesinde önemli bir 
görevi yerine getirmektedir. Avu-
katlarımız, üstlendikleri bu önem-
li görevle vatandaşların devlete 
olan güvenlerini pekiştirmekte ve 
devlet-vatandaş ilişkilerinin dü-
zenlenmesine önemli katkıda bu-
lunmaktadır. Vatanına ve milletine 
bağlılıkla, savunma, hak arama gö-
revini hassasiyetle yerine getiren, 
adaletin tecelli etmesinde büyük 
sorumluluk sahibi olan tüm avu-
katlarımızın, Avukatlar Günü’nü 
kutlar, görevlerinde başarılar dile-
rim” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ,  “Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında kişi hak ve 
özgürlüklerinin korunmasında avukat en büyük güvencedir. Avukat adaletin vatandaşla kurduğu köprüdür” dedi

‘Avukat, adalete
giden köprüdür’

Konya Barosu tarafından ‘5 Ni-
san Avukatlar Günü’ nedeniyle dü-
zenlenen törende Adliye Atatürk 
anıtına çelenk bırakıldı. Çok sayıda 
avukatın katıldığı çelenk sunma 
programında Avukatların gününü 
kutlayan Baro Başkanı Av. Mustafa 
Aladağ, “Yargının kurucu unsuru 
olan avukat, yargılama aşamasında 
ve adaletin tesis edilmesinde son 
derece büyük ve önemli bir görevi 
ifa etmektedir” dedi.

‘AVUKAT ADALETİN VATANDAŞLA 
KURDUĞU KÖPRÜDÜR’

Adliye bahçesinde gerçekleşen 
törene çok sayıda avukat katıldı. 
Çelenk sunma programının ardın-
dan saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okundu. Baro Başkanı Av. Mustafa 
Aladağ, “ Yargının kurucu unsuru 
olan avukat, yargılama aşamasında 
ve adaletin tesis edilmesinde son 
derece büyük ve önemli bir görev 

ifa etmektedir.Yasaların insanlara 
tanımış olduğu haklar konusunda 
insanları bilgilendirmek ve hukukta 
aykırı bir uygulama ile karşılaşmış 
insanları hukuk şemsiyesi altında 
savunmak avukatlık mesleğinin 
önemini net biçimde koymaktadır. 
Bağımsız yargının oluşmasında, sa-
vunma hukukunun uygulayıcıları 
olan avukatların önemi büyüktür. 
Avukat olmadan bağımsız bir yar-
gıdan bahsetmek mümkün değildir. 
Adaletin sağlamasında ,hukukun 
üstünlüğünün sağlanmasında kişi 
hak ve özgürlüklerinin korunmasın-
da avukat en büyük bir güvencedir. 
Avukat adaletin vatandaşla kurduğu 
köprüdür” dedi. 

‘AVUKATLIĞIN ÖNEMİ 
ANLAŞILAMIYOR’

Türkiye’de avukatlık mesleğinin 
yeteri kadar öneminin anlaşılmadı-
ğına dikkat çeken Aladağ, “Ülkemiz-

de ne yazık ki avukatlık mesleğinin 
öneminin yeterince anlaşılmadığını 
görmekteyiz. Gönül arzu ederdi ki 
5 Nisan Avukatlar gününde çok 

güzel ifadeler kullanabilseydik. An-
cak önümüzde ciddi bir sorun var. 
Bugün Türkiye genelinde 120 bin 
avukat bulunuyor. Ülke nüfusunun 
5 yıl sonra yüzde 15 artacağını he-
sap ediyoruz. Ama avukat sayısı 
yüzde 50 artacak. Buda evinde iş 
bekleyen avukat, bağlı avukat, işsiz 
avukat gibi sınıflar oluşturacak. Bu 
durum avukatlık mesleğinin gele-
ceği açısından önemli bir zorluğa 
işaret ediyor. Yalnızca bu tespitle-
ri yapmak bizim için yeterli değil. 
Çözüm üretmek, çözüm adına var 
gücümüzle çalışmak ve gündem ya-
ratmak zorundayız. Bu nedenle alı-
nacak ilk tedbir hiç şüphesiz hukuk 
fakültelerinin sayıları azaltılması ve 
kontejenları daraltılmasıdır. Ve hep-
sinden daha önemlisi mesleğe giriş 
sınavının muhakkak getirilmesidir” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Belediye başkanları mazbatalarını alıyor

Av. Mustafa Aladağ
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Sultan Birinci Mustafa, 1592 yı-
lında, Manisa’da doğdu. Babası Sul-
tan Üçüncü Mehmed, annesi Handan 
Sultan’dır. Sultan Birinci Mustafa 
güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli 
ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa pa-
dişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti. 
Sultan Birinci Mustafa, ağabeyi Sultan 
Birinci Ahmed’in padişahlığı süresince, 
on dört yıl sarayın bir odasında hapis 
hayatı yaşadı. O devirde bu gerekli gö-
rülüyordu. Aksi halde şehzadeler devlet 
yönetimine karışıyor, hatta padişahı de-
virmek için harekete bile geçebiliyor ve 
devlet birliği tehlikeye düşüyordu. Buna 
meydan vermemek için şehzadeler 
“izale” olunur veya bir odaya kapatılırdı. 
Sultan Birinci Ahmed, tahta geçtiğinde 
kardeşini öldürtmemiş, ancak sarayda 
mahpus tutmuştur. Kafes hayatı de-
nilen bu süre sonunda Sultan Birinci 
Mustafa, Osmanlı hanedanının en 
büyük erkek evladı olması dolayısıyla 
tahta çıkarılmış fakat kısa sürede den-
gesiz hareketleri görüldüğünden ule-

ma, asker ve devlet erkanının ittifakı ile 
hal (tahttan indirme) edilmiştir. Sultan 
Genç Osman’ın tahttan indirilip katlin-
den sonra bir kez daha cülus etmişse 
de (2. kez tahta çıkmışsa da) bir buçuk 
yıl sonra akli dengesizliği nedeniyle tek-
rar tahttan indirilmesi icab etmiştir.

Sultan 1. Mustafa da diğer şeh-
zadeler gibi, padişahlık vasfını haiz bir 
şekilde özel olarak yetiştirilmiştir. Buna 
rağmen kendisi devlet meselelerine 
pek ilgi duymadığını belirtmiş ve salta-
nat iddiasında olmadığını pek çok kez 
dile getirmiştir. Birtakım siyasi saik-
lerle kafes hayatı yaşayarak büyümüş 
olmasının da kendisini pasifize ettiği 
söylenebilir. Onun devlet işlerine olan 
ilgisizliği; dervişliğinde, sufi kimliği ve 
cezbeli halinde aranmalıdır. Devlet iş-
lerine olan isteksizliğine rağmen ağa-
beyi Sultan 1. Ahmed’in vefatında oğlu 
Genç Osman’ın yaşının küçük olması 
sebebiyle kendisine tahta oturması 
konusunda ısrar edilmiş ve bu bütün 
bu ısrarlar sonucunda tahta oturmayı 

kabul etmesi üzerine 22 
Kasım 1617’de Cuma 
günü Eyüp’te kılıç kuşa-
narak cülus merasimi 
gerçekleşmiş, Ebu Ey-
yub el-Ensari (Radıyal-
lahu Anh) Hazretleri’nin 
türbesi ve ecdadının 
kabir ve türbelerini ziya-
retinin ardından saltanatı 
başlamıştır.

Sultan 1. Musta-
fa’nın saltanat vetiresi değerlendiri-
lirken onun döneminin, hanedanın 
en karışık dönemlerinden biri olduğu 
gerçeği muhakkak hatırda tutulmalı-
dır. Sultan 1. Mustafa’nın silah, tüfek, 
ok, yay ve kalkan gibi askerî techizat 
konusunda hassas olduğu, bunların 
üretimini ustalara bahşiş vermek sure-
tiyle desteklediği ve Tophane’ye gitmek 

suretiyle orada talim atış-
ları yaptırıp bunları ilgiyle 
takip ettiği ve gemilerin 
durumunu inceleyip ter-
sanenin ahvâlini teftiş et-
tiği, Sultan 1. Mustafa’nın 
icraatları konusunda bize 
ulaşmış pek az bilgilerdir. 
Kaynaklarda kayıtlı bulu-
nan bilgilere göre onun 
döneminde ilmi alanda ve 
bilim alanında pek çok ge-

lişme yaşanmış, bu gelişmelerin onun 
bu müesseseleri desteklemesine bağlı 
olarak gerçekleştiği söylenmiştir. Zira 
döneminde pek çok önemli ilim adamı 
yaşamış ve önemli eserler bırakmış-
lardır. Meşayıh’a son derece hürmet 
edip yardımda bulunduğu, düşkünleri 
gözetme hususunda da özenli olduğu 
bize haber verilmiş olan diğer husus-

lardır. 
Sultan 1. Mustafa’nın Sultan vas-

fına yakışır bir şekilde vakar sahibi ol-
duğu ve velayetine dair birtakım şeyler 
aktarıldığı da yine tarihi kaynakların 
kaydettiği malumatlardandır. Bazı dav-
ranışları kimi kaynaklarda cünununa 
delâlet olarak gösterilmişse de, veliler 
bu hâllerini cezbe hâline bağlayarak 
açıklamışlardır.

Onun anlatılagelen bir kerameti ta-
rih kitaplarında şu şekilde kaydedilmiş-
tir: ‘’Bir gün Üsküdar bahçesinde iken 
Bostancıbaşıya muayyen bir mahalle 
gitmesini emrederek, orada yere gö-
mülmüş bir koyun bulacağını ve bunu 
alıp getirmesini söyledi. Bostancıbaşı, 
tayin olunan mahalle giderek hakikaten 
Padişah’a ayakları bir yere getirilip bağ-
lanmış ve ağzı, gözleri dikilmiş bir ko-
yun getirdi. Mustafa, koyunun bağlarını 
çözerek ve gözleriyle ağzındaki iplikleri 
çıkararak, iyice beslenilmesi için bos-
tancıya verdi…”

Sultan Birinci Mustafa ile birlikte 

kardeş katli nadiren görülmüş, artık 
şehzadeler sarayda kafes ardında tahta 
geçecekleri günü beklemeye başlamış-
lardır. Tabii valide sultanlar, şehzade 
anaları arasında rekabetler başlamış, 
her biri bir vezire ve diğer gruplara 
dayanarak entrikalarla padişah değiş-
tirmeye çalışmışlardır. Sultan Birinci 
Mustafa, dindar bir insandı. Sadaka 
vermeyi çok severdi. Saraydaki hayatı-
nı ibadet ederek, dini eserler okuyarak 
geçiriyordu. Tahta geçmesi için ikinci 
kez davet edildiği zaman, odasında Ku-
ran-ı Kerim okuduğunu ve padişahlık 
istemediğini bildirmişti.

Sultan Birinci Mustafa, ikinci pa-
dişahlığının başlamasından bir buçuk 
yıl sonra 10 Eylül 1623 tarihinde şey-
hülislâm fetvası ile tekrar tahttan indi-
rildi. Fetvanın gerekçesi olarak da “Akli 
dengesi tam olmayan birisinin halife 
olamayacağı” gösterildi. Sultan Birinci 
Mustafa tahttan indirildikten on altı yıl 
sonra, 20 Ocak 1639 günü sinir hasta-
lığından Topkapı Sarayı’nda vefat etti.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 32
SULTAN 1. MUSTAFA
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde, ülke 
geneli ilkokul, ortaokul ve lise öğ-
rencilerine yönelik, görsel ve edebi 
alanda düzenlenen “Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması 
il birincileri yapılan törenle sahiple-
rini buldu. Düzenlenen programa 
İl  Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Aydın Uygun, Yeşilay Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bar-
dakcı, Yeşilay Konya Şube Sorumlu-
su Gamze Yekebaşlı, Adnan Hadiye 
Sürmegöz Ortaokul Okul Müdürü 
Erinç Sarıca ile çok sayıda öğretmen 
ve öğrenci katıldı.

‘YEŞİLAY OLARAK 
BAĞIMLILIĞA SAVAŞ AÇIYORUZ’
Program da konuşma gerçek-

leştiren Yeşilay Konya Şube So-
rumlusu Gamze Yekebaşlı, “Yeşilay 
ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 
Türkiye’de tüm okullarda uygula-
maya geçirilen ve 9.’su düzenle-
nen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gele-
cek” projesi kapsamında, İlkokul, 
ortaokul ve liselerde, “bağımlılık” 
konulu edebi ve görsel kategori 
olarak kompozisyon, şiir, afiş, re-
sim, karikatür ve kısa video gibi 
alanlarda düzenlenen yarışma ile 
öğrencilerin zararlı alışkanlıklara 
karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri, 
sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji 
ve kumar bağımlılığının olumsuz 
ve yıkıcı etkileri konusunda kendi-

lerinde ve çevrelerinde farkındalık 
oluşturmaları amaçlıyoruz. Bizler, 
“Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklar-
dan korumak için mücadele eden 
Yeşilay’ın her zaman destekçisiyiz.’’ 
Yeşilay olarak yerelde Milli Eğitimin 
desteği ile okullarda sürdürmüş 
olduğumuz her yaş grubuna özel 
bağımlılık bilgilendirme eğitimleri-

mizle büyük bir hızla ve çok verimli 
sonuçlarla ilerliyoruz. Bugün bura-
da öğrencilerimizin yeteneklerinin 
konuştuğu Yeşilay ve bağımlılık 
temalı eser sahiplerine ödüllerini 
vermek için bulunuyoruz. Bütün 
öğrenci arkadaşlarımızı, ailelerini 
ve öğretmenlerini tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz” 

ifadelerini kullandı. Konuşmaların 
ardından görsel kategoride Kara-
tay İMKB Zübeyde Hanım Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 
Büşra Bekçi, Ayşe-Hüseyin Özkan 
Ortaokulu öğrencisi Anna Kara, 
Özel Konya Alp İlkokul öğrencisi 
Eylül Naz Koçlara, edebi kategoride 
ise Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Be-
tül Turgut, Yalıhüyük İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencisi Aybüke Kıyak, 
İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu öğ-
rencisi Gülnihal Değirmenci’ye İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ay-
dın Uygun ve Yeşilay Konya Şubesi 
Yönetim Kurul üyesi Ömer Bardak-
cı tarafından ödülleri verildi.
n HABER MERKEZİ

Sincap Çocuk Tiyatrosu
Hadim’de sahne aldı

Sokakta vatandaşın 
tansiyonunu ölçtüler

Seydişehir Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde okuyan öğrenciler 
Hükümet Meydanı’nda kurdukları 
standa vatandaşların tansiyonu-
nu ölçtü. Ücretsiz tansiyon ölçen 
öğrenciler değerleri yüksek çıkan 
vatandaşları sağlık merkezleri-
ne yönlendirdi ve beslenme şekli 
konusunda bilgilendirdi. Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doktor Hatice Dönmez neza-
retinde, yoldan geçen vatandaşla-

rın tansiyonunu ölçen öğrencilere 
vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. 
Etkinlikle ilgili bilgi veren Doktor 
Dönmez; “Sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında tansiyon ölçmeyi 
öğrenen öğrencilerimiz, bu yaptı-
ğımız etkinlik ile vatandaşlarımızın 
tansiyonunu ölçerek uygulamalı 
eğitim görmüş oluyorlar. Ücretsiz 
tansiyon ölçerek aynı zamanda 
vatandaşa da hizmet etmiş oluyo-
ruz.” dedi. n AA

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Konya Orman Bölge Müdürlüğü 
Sincap Çocuk Tiyatrosu, “Orman 
Dostu Sincap” tiyatro oyunu, Ha-
dim Halk Eğitim Merkezi Salo-
nu’nda sahneledi. 

Hadim Orman İşletme Şefi 
Ömer Epsoylu, oyun sonrası, ço-
cuklara orman sevgisini aşılamak 
ve ormanları koruma bilincinin 
verilmesi amacıyla Orman Genel 
Müdürlüğünün böyle bir organi-
zasyon düzenlediğini söyledi. Sin-
cap Çocuk Tiyatrosu’nun orman, 
tabiat ve çevre konularında, eği-
tim ve bilinçlendirme faaliyetleri 

yürüttüğünü belirten Epsoylu, 
“Özellikle ilkokul öğrencilerine yö-
nelik olarak Hadim’de sergilenen 
Orman Dostu Sincap isimli oyun, 
öğrencilerin büyük ilgisini çekti. 
Karagöz ve Hacivat karakterleri-
nin de renk kattığı oyunda fidan 
dikimi, orman yangınları, tabiat 
olayları, çevre kirliliği gibi konular 
işlendi.” diye konuştu. Tiyatroya, 
Hadim Kaymakamı Osman Kural, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Korkmaz, Bademli Orman İşletme 
Şefi Mahmut Obuz, Ağaçlandırma 
Şefi Atakan Talha Kandemir, öğ-
retmenler ve veliler katıldı. n AA

Beyni besleyen damara pıhtı atması sonucu bilinç kaybı yaşayan ve kısmı felç geçiren 73 yaşındaki Zafer 
Tamer, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 45 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü

Felç olup geldi
yürüyerek gitti

Konya’nın merkez Karatay ilçe-
sinde yaşayan 73 yaşındaki Zafer 
Tamer, namaz kıldığı sırada yere 
yığıldı. Ailesinin 112 Acil Servis 
ekiplerine haber vermesiyle Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
sine kaldırılan yaşlı kadının, tetkik-
lerinde beyin damarının tıkanık ol-
duğu tespit edildi. Doktorların acil 
ameliyata aldığı kadın, 45 dakika 
süren cerrahi müdahalenin ardın-
dan sağlığına kavuştu.

SÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana-
bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 
Gökhan Özdemir, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, inmede erken 
müdahalenin hayati önem taşıdı-
ğını belirtti. Konya’da yaşayan 73 
yaşındaki Zafer Tamer’in inmeye 
bağlı şuur kaybı ve felç durumuyla 
hastaneye getirildiğini anlatan Öz-
demir, şöyle konuştu:

“Beyni besleyen büyük bir da-
marda tıkanıklık olduğunu tespit 
ettik. Bu durum hastaların yüz-
de 60 ila 80’inin ölümüne neden 
oluyor. Haricinde ise kalıcı hasar 
bırakıyor. Hasta, yatağa bağımlı, 
başkasına muhtaç halde yaşamı-
nı sürdürmek durumunda kalıyor. 
Teyzemiz buraya geldiğinde şuu-
ru kapalıydı. Sağ tarafında tama-
men felç hali vardı. Müdahalenin 
hemen ardından pıhtıyı açtıktan 
sonra anında masada olumlu tepki 
verdi ve iletişime geçti. Sağ tara-

fında da hareket başladı. Ameli-
yathanede uyandı. İşlemden sonra 
nerede olduğunu hatırlamadığı 
için şaşırdı. Operasyonu 45 dakika-
nın altında tamamladık ve 1-2 gün 
içinde teyzemizi ayakta taburcu 
ettik. Tedaviye hızlı şekilde cevap 
verdi. Şuuru açıldı, sağ tarafındaki 
felç durumu düzeldi. Yürüyerek ta-
burcu ettik.” 

Özdemir, cerrahi müdahalenin 

her türlü yaş grubunda risk taşıdı-
ğına işaret ederek şunları söyledi:

“Beyin damarına içine girerek 
müdahale yapıyoruz. Bu vakalarda 
hastaların yapılan işlemlerden daha 
az zarar görmesi için çok erken dö-
nemde müdahale edilmesi lazım. 
Geç kaldıkça tedavinin fayda ora-
nı düşmekte, hastalarda oluşacak 
komplikasyon oranı artmaktadır.” 

Zafer Tamer ise yaşadıklarının 

ardından hayatta olduğu için ken-
disini şanslı hissettiğini aktararak 
“Namaza durdum, selamı verdim. 
Sureleri okuyamadım, yığılmışım. 
Sonrasına aklım ermiyor. Torun-
larım yüzüme su dökmüş, hemen 
ambulansla hastaneye götürmüş-
ler. Allah razı olsun doktorlarımız-
dan, dua ediyorum. Adeta gittim, 
geri geldim.” ifadelerini kullandı.
n AA

Yeşilay’ın ödülleri sahiplerini buldu
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Aksaray’da bir öğrencinin para 
ve özel eşyasını gasp ederek alan 
şüpheli, polisin kısa sürede olay yeri-
ne intikal etmesiyle yakalandı. Olay, 
Kalanlar Mahallesi Kılıçaslan Parkı 
2’inci etapta meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, kız arkadaşı ile bir-
likte parkta oturan Can T.’nin yanına 
giden Resul A. (25), öğrencinin pa-
rasını ve özel eşyasını almak istedi. 
Öğrenci ve Resul A. arasında tartış-
ma yaşanırken Can T.’nin kız arka-
daşı hemen polisi arayarak durumu 
bildirdi. Gasp ihbarı üzerine hareke-
te geçen ve kısa sürede olay yerine 
intikal eden Asayiş Şubesi Gasp ve 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, öğ-
renci Can T.’yi gasp eden şüpheliyi 
suçüstü yakaladı. Şüpheli Resul A., 
emniyetteki sorgusunun ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Konya’da 44 kilo 200
gram esrar ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil
direğe çarparak durabildi

Konya’da polisin düzenlediği 
operasyonda kovalamaca sonu-
cu durdurulan bir otomobilde 44 
kilo 200 gram esrar ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan Suri-
ye uyruklu 1’i kadın 4 kişi tutuk-
landı. Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
Hatay’dan Konya’ya uyuşturucu 
getirileceği bilgisi üzerine Adana 
Çevre Yolu üzerinde çalışma baş-
lattı. Polis ekipleri, uygulama nok-
tasında iki otomobili durdurmak 
istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uyma-
yan sürücülerden birinin kaçma-
sı üzerine kovalamaca yaşandı. 
Polisle şüpheli arasında yaşanan 

kovalamacanın ardından otomo-
bil durduruldu. Araçta yapılan 
aramada parçalar halinde 44 kilo 
200 gram esrar ele geçirildi. Araç-
ta bulunan Suriye uyruklu Ab-
dullah Mihemid (38) ve Mahmud 
Ebulheyş (35) ile uygulama nok-
tasında durdurulan diğer araçta 
bulunan Faysal Alluş (35) ve Suha 
Esad (38) gözaltına alındı. Şüphe-
lilerin kiraladıkları 2 otomobille 
Hatay’dan Konya’ya uyuşturucu 
getirdikleri öğrenildi. Emniyetteki 
işlemlerin ardından adliyeye sevk 
edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nö-
betçi mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Karaman’da kontrolden çıkan 
lüks otomobil, kaldırıma çıkarak 
elektrik direğine çarptı. Otomobil-
de büyük çapta maddi hasar oluş-
tu. Kaza, saat 22.45 sıralarında Ne-
fise Sultan Mahallesi 232’nci sokak 
girişinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, henüz sürücüsünün 
ismi öğrenilemeyen, 70 HD 333 
plakalı otomobil, sokağa dönüş 

yaptığı esnada, kontrolünü kaybe-
derek kaldırımdaki beton elektrik 
direğine çarptı. Kazada araç sü-
rücüsüne bir şey olmazken, oto-
mobilde büyük çapta maddi hasar 
oluştu. Polis, kaza yapan aracı çe-
kici ile otoparka çektirirken, sürü-
cüsünü de kimlik tespiti için polis 
merkezine götürdü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Mesai çıkışında bisikletiyle eve giderken bisiklet yolunda otomobilin çarpması sonucu ağır 
yaralanan polis memuru Cem Pusat’ın yoğun bakımdaki tedavisi 25 gündür devam ediyor

25 gündür hayat
mücadelesi veriyor

Mesai sonrası bisikletiyle evi-
ne giderken, otomobilin çarpması 
sonucu ağır yaralanan, 4 çocuk 
babası polis memuru Cem Pusat 
(54), kaldırıldığı hastanede 25 
gündür yaşam mücadelesi veri-
yor. Kızı Özlem Pusat, “24 gün-
dür hastanede yaşıyoruz. Her 
an kötü bir haber gelecek, diye 
dehşetle bekliyoruz. Bu sıradan 
bir trafik kazası değil. Karşı ta-
raf yüzde 100 suçlu. Bunun adı 
kaza, dikkatsizlik olamaz. Bunun 
adı alenen cinayet, kasten adam 
öldürmeye teşebbüs” dedi.

Kaza, 12 Mart’ta, merkez 
Selçuklu ilçesi Beyşehir çevre 
yolu üzerinde meydana geldi. 
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü 
kadrosunda polis memuru ola-
rak görevli Cem Pusat’a, mesai 
sonrası bisikletiyle bisiklet yolun-
dan evine gittiği sırada, İhtisam 
A. yönetimindeki  42 AAC 996 
plakalı otomobil çarptı. Çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık görevlileri ağır yara-
lanan Pusat’ı ambulansla Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldır-
dı. Cem Pusat’ın yoğun bakımda-
ki tedavisi 25 gündür sürüyor.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI
Kazanın ardından polis mer-

kezine giderek, teslim olan oto-
mobil sürücüsü İhtisam A.’nın, 
ifadesinde, bisikletlinin kendisine 
çarptığını ileri sürdüğü öğrenildi. 
İhtisam A., sevk edildiği adliyede, 
yurt dışına çıkış yasağı konularak, 
adli kontrol kararıyla serbest bı-
rakıldı. 

‘HAYATIMIZ KABUSA DÖNDÜ’
Kazayı eve gelen polisler-

den öğrendiklerini anlatan Cem 
Pusat’ın kızı Özlem Pusat, “12 
Mart’ta 4 polis, kapımızı çalıp, 
babamın bisikletiyle görev dö-
nüşü evimize gelirken, kaza ge-
çirdiğini söyledi. Bizi hastaneye 
götürdüklerinden beri hayatımız 
kabusa döndü. İlk saatler, günler 
babamın ölüm haberi gelecek, 
diye bekledik. Durumu o kadar 
ağırdı, hala da öyle. Sol tarafı ta-
mamen felçli. Normal, mutlu bir 
hayatımız vardı. Babam inanıl-
maz sağlıklı, neşeli, şakacı, hayat 
dolu herkesin sevdiği birisiydi. 

Şimdi Allah onu bize bağışlasa 
bile yarım bir insan olarak yaşa-
yacak” diye konuştu.

‘EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN 
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

Otomobil sürücüsünün, ifade-
sinde, kendisine babasının çarp-
tığını öne sürdüğünü dile getiren 
Özlem Pusat, şunları söyledi: “Biz 
4 kız kardeşiz. Bizi hiç incitmeden 
büyüten, seven babamız, 24 gün-
dür yaşamla ölüm arasında gidip, 
geliyor. Biz 24 gündür hastanede 

yaşıyoruz. Her an kötü bir haber 
gelecek, diye dehşetle bekliyoruz. 
Annem üzüntüden 10 kilo verdi. 
2 küçük kız kardeşim için peda-
gog desteği alacağız. Babamın 
durumunu kabullenemiyorlar. 
Anlaşılan o ki babama çarpan şa-
hıs, kendisini bu kurallardan ve 
insan hayatından üstün görüyor 
ki hızını yavaşlatması gereken 
bir yolda aksine çok fazla hız ya-
parak, babama çarpıp, üstüne 
üstlük gidip, ‘O bana çarptı bisik-

letiyle’ diye yalan ifade veriyor. 
Bu olay sıradan bir trafik kazası 
değil, karşı taraf yüzde 100 suçlu. 
Bunun adı kaza olamaz, dikkat-
sizlik olamaz. Bunun adı alenen 
cinayet, kasten adam öldürmeye 
teşebbüs. Hızını düşürmeden, 
yaya ve bisiklet yolu üzerine ge-
çip bir insanın hayatıyla oynuyor-
sa zaten insan hayatına saygısı 
olmadığı da ortada. En ağır cezayı 
alması için ne gerekiyorsa yapa-
cağız.”  n DHA

Suçüstü yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Kayıp Fatma için yeniden çalışma başlatıldı; 4 gözaltı
Karaman’da 5 Ekim 2017 ta-

rihinden beri kendisinden haber 
alınamayan Fatma Uyanık’ın (33) 
bulunması için yeniden çalışma 
başlatıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözal-
tına alınırken, Uyanık’ın öldürü-
lüp toprağa gömülmüş olabileceği 
şüphesi üzerine Tepeardı bölge-
sinde iş makineleriyle kazı yapıldı-
ğı belirtildi.

Sarıveliler ilçesinde yaşayan 
Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 ta-
rihinde annesi Zahide Uyanık ile 
birlikte evlerinden 15 kilometre 
uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece 
buradaki bağ evinde kalan anne- 

kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. 
Daha sonra anne Zahide Uyanık, 
ilçe merkezine döndü. Fatma Uya-
nık ise hava kararmasına karşın 
eve dönmeyince, yakınları ara-
maya çıktı. Tüm çabalara karşın 
sonuç alamayan aile, jandarma ve 
polise giderek kayıp başvurusun-
da bulundu. Jandarma ve AFAD 
ekibi, bağ evinin bulunduğu böl-
gede uzun süre arama yaptı, an-
cak Fatma Uyanık’a dair herhangi 
bir bulguya rastlanmadı. Ekipler 
bir süre sonra çalışmaları sonlan-
dırdı.

Ailenin başvurusu üzerine 

Cumhuriyet savcısının talimatıy-
la geçen yıl ilçede bulunan Çevlik 
Göleti’nde tekrar arama başlatıldı. 
Karaman AFAD ekipleri ve Mer-
sin’den gelen su altı polisi tarafın-
dan yapılan aramalarda da Fatma 
Uyanık’a ait herhangi bir ize rast-
lanmadı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Aradan geçen zamanın ardın-

dan Cumhuriyet Savcılığı tarafın-
dan Fatma Uyanık’ın bulunması 
için yeniden çalışma başlatıldı. 
Çalışma kapsamında Fatma Uya-
nık’ın kayıp olduğu dönemlerde o 
bölgede baraj inşaatında çalışan 

A.Ö., V.V., babası M.V. ve kardeşi 
B.V., şüphe üzerine gözaltına alın-
dı. Şüphelilerden bazılarının Fat-
ma Uyanık’ın bulunması için bir 
televizyon kanalında yayınlanan 
programa katıldığı öğrenildi.

Fatma Uyanık’ın öldürü-
lüp toprağa gömülmüş olabile-
ceği şüphesi üzerine Tepeardı 
mevkisinde iş makineleriyle kazı 
çalışması başlatıldı. Antalya İl 
Jandarma Komutanlığı’ndan ge-
len özel ekibin de kadavra arama-
da eğitimli köpekle birlikte çalış-
ma yaptığı belirtildi.
n DHA
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Özel öğrencilerin annelerine özel kurs
Konya İl Milli Eğitim Müdür-

lüğünün organizesinde ve Özel 
Nesibe Aydın Okullarının desteği 
ile Konya’daki Özel Eğitim ve Uy-
gulama Okullarında öğrencileri 
olan annelere yönelik dikiş kurs-
ları ve girişimcilik eğitimlerinin 
verilmesi kapsamında, ilimizdeki 
iki okulda ‘SINGER Dikiş Atölye-
si’nin açılışı gerçekleştirildi.  

Programa Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak ve eşi Dr. Fun-
da Toprak’ın yanı sıra protokol 
mensupları da katıldı. Açılışın 
ilki Karatay Özel Eğitim İş Uy-
gulama Merkezinde yapıldı. Vali 
Toprak ve beraberindekiler okul-
daki tüm eğitim atölyelerini de 
gezdi; özel öğrencilerle sohbet 
edip yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. 

İkinci açılış programı ise 

Selçuklu Özel Eğitim İş Uygula-
ma Merkezinde gerçekleştirildi. 
Burada da ‘SINGER Dikiş Atöl-
yesi’nde eğitim gören öğrenci 
velileri ve firma yetkililerinden 

yapılan çalışmalara dair bilgiler 
alındı. Okuldaki diğer atölyele-
ri ve eğitim alanlarını da gezen 
protokol mensupları, yapılan ça-
lışmaları yerinde görüp öğrenci-

lerle sohbet etti.
Programlara Konya Vali-

si Cüneyit Orhan Toprak ve eşi 
Funda Toprak, Karatay Kayma-
kamı A. Selim Parlar, Selçuklu 

Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Aydın Uygun, 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdü-

rü Ömer Büyükmanav, Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar, öğretmenler ve öğren-
ciler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

TÜBİTAK tarafından düzenle-
nen Bilim Fuarı’na katılan Hocaci-
han Ortaokulu öğrencileri, fuarda 
sergiledikleri projeleri ile büyük be-
ğeni kazandı. 

Okul Müdürü Cafer Özer ve 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje 
Yürütücüsü Muhammet Serhan 
Tunas tarafından hazırlanan ve öğ-
rencilerin büyük çabaları sonucu 
hayata geçirilen toplam 26 proje, 
2 gün süre ile açık kalan ve binler-
ce meraklının gezdiği fuarda büyük 
beğeni kazandı. Amaçlarının öğren-
cilerin becerilerini hayata geçirmek 
için katkıda bulunmak olduğunu 
ifade eden, TÜBİTAK 4006 Bilim 
Fuarı Proje Yürütücüsü Muhammet 
Serhan Tunas, “Fuarda Engelliler 
Farkındalık Deneyi, Görünmez Can-
lılar, Doğal Antibiyotik, Kamp Yaşa-
mı gibi birbirinden ilginç ve faydalı 

26 proje yer aldı. Aylar süren çalış-
malarını tamamlayan öğrencilerimiz 
elde ettikleri başarı ile bir kez daha 
hem fuarı gezenlerin, hem aileleri-
nin hem okulumuzun takdirini ka-
zandılar” dedi.

Okul Müdürü Cafer Özer ise 
öğrencilerinin başarısının kendisini 
de gururlandırdığını ifade ederken, 
“Projelerin hazırlanmasında ve ha-
yata geçirilmesinde büyük emekleri 
olan öğretmenlerimizi ve öğrencile-
rimizin yürekten kutluyorum” dedi.

Fuara, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri 
Hakan Bozdağ, Mehmet Sefa Yıldız, 
Adem Sobi, İl Milli Eğitim Ar-Ge 
Sorumluları Mehmet Aslan ve Meh-
met Ateş ve çok sayıda okul müdürü 
ve eğitimci katıldı.
n HABER MERKEZİ

Üniversite öğrencileri
500 kitap bağışladı

Beyşehir’de Otizm Haftası
etkinlikleri devam ediyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bey-
şehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi 
öğrencileri, imam hatip ortaoku-
luna kitap bağışında bulundu. Ali 
Akanat Turizm Fakültesi Turizm 
İşletmeciliği Bölümü’nde okuyan 
11 öğrenci Beyşehir Mehmet Akif 
Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’na 
500 kitap bağışladı. Konuyla ilgi-
li yapılan açıklamada, proje da-
nışmanı, öğretim üyesi Dr. Ayşe 
Gökçen Kapusuz öncülüğünde 

gerçekleştirilen “fazlaysa paylaş” 
projesi kapsamında imam orta-
okuluna bağışlanan 500 kitapla, 
eğitim kurumunda bir kütüphane 
oluşturulduğu belirtildi. Mehmet 
Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 
idarecileri, proje kapsamında okula 
kitap desteğinde bulunan üniver-
site öğrencileri ile projeye öncülük 
eden Dr. Öğretim Üyesi Kapusuz’a 
teşekkür etti.
n AA

Beyşehir’de otizm haftası çeşit-
li etkinliklerle kutlanmaya devam 
ediyor. Son olarak Yüksek Öğretim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURT-
KUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt 
Müdürlükleri tarafından otizmli 
çocuklar için yüz boyama etkinliği 
gerçekleştirildi. Çocuk şarkılarının 
seslendirildiği, palyaçolar eşliğinde 
dans gösterilerinin yapıldığı etkin-
likte, katılımcılara çeşitli ikramlar-
da bulunuldu. Beyşehir KYK Yurt 

Müdürü Mustafa Songül, katılım-
larından ve etkinliğe verdikleri 
destekten dolayı emeği ve katkısı 
olan herkese teşekkür etti. Prog-
rama, Sosyal Hizmetler Bölümü 
Öğretim Üyesi İslam Can, Kamil 
Akkanat Özel Eğitim Uygulama 
Okulu’nda eğitim gören otizmli 
öğrenciler ile Otizm Okulu Müdü-
rü Nejdet Ünaldı, Müdür Yardımcı-
sı Mehmet Örk, yurt öğrencileri ve 
çalışanları katıldı. n AA

Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğin Temel Meseleleri Sempozyumu’nda 
tarihin yaşandığı gibi değil, yazıldığı gibi okunduğuna dikkat çekilerek tarih yazmanın önemi vurgulandı

‘Yaşandığı gibi değil, 
yazıldığı gibi okunur’

Türk Tarih Kurumu, Selçuk 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi 
ve SÜ Selçuklu Araştırmaları Mer-
kezi iş birliğinde “Uluslararası Sel-
çuklu Tarihi ve Tarihçiliğin Temel 
Meseleleri Sempozyumu” yapıldı. 

Sempozyuma Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak, Türk Tarih 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan, Selçuk Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, Prof. Dr. Özdemir 
Koçak,  İstanbul Üniversitesi Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Muharrem Ke-
sik, Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, SÜ. 
Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, SÜ. 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, araştırmacılar, aka-
demisyenler, okul müdürleri ve öğ-
renciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SÜ 
Selçuklu Araştırmaları Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Ha-
cıgökmen, “Biz bu çalışmaya geçen 
yıl Rektör beyin teşviki ve desteği ile 
Türkiye’nin yazılı temelleri başlığı 
altında bir projeyle başladık. Bunun 
alt başlığı olarak Türkiye Selçuk-
lu Dönemi yayınlarını da bitirmek 
üzereyiz. İnşallah bu faaliyetlerin 

daha da genellenmesine faydalı ve 
başlangıç olmuş olur” dedi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, “Bizim hiçbir şekilde sıra-
danlaşmamamız gerekiyor. Bazen 
çalkantılı dönemler olabilir, zayıfla-
dığı dönemler olabilir devletin. İşte 
geçen asrın başında yaşadığımız 
gibi. Bu dönemlerden geçilebilir, 
güçlenilebilir ama bizim hiçbir za-
man sıradan olmayı kabul etmeme-
miz gerekiyor. Şuan da 180 üzerin-
de ülke var dünyada. Bizim hiçbir 
zaman kendimizi onlarla kıyasla-
mamamız gerekiyor. Bunu böbür-
lenme değil de hakkı teslim olarak 
görüyorum. Selçuklu Devleti dedi-
ğimiz zaman 18 milyon kilometre 
kareden bahsediyoruz. Adı impara-
torluk olmasa bile bence imparator-
luk bile denilebilir. Osmanlı Devleti 
zaten bir imparatorluk, 3 kıtada hü-
küm sürmüş. Dünyanın sadece sa-
vaşma manasında değil ilim, irfan, 
kültür her manada gelişmesine kat-
kı sunmuş Selçuklu olsun Osmanlı 
olsun. Devletler ve milletlerden 
bahsediyoruz ve bunların torunla-
rı olmaktan bahsediyoruz. Hangi 
psikolojik durumda olursak olalım, 
hangi ekonomik siyasi ortamda bu-
lunursak bulunalım,  kökümüz bu 
kadar sağlam olduğu müddetçe biz 
her zaman dünyanın en güçlü dev-
leti ve milleti olmaya aday bir toplu-

luğuz” diye konuştu.
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Tarihin 
bir konusu bir malzemesi vardır. 
Sonra bu malzemelerden tarih ya-
zılır. Yazılan bu tarih okunur veya 
yorumlanır. Aslında tarihi geçmişte 
yaşanmış olaylar, olmuş olaylar gibi 
algılamak büyük yanılgıdır. Çünkü 
çoğu zaman tarih yaşandığı gibi de-
ğil yazıldığı gibi okunur, algılanır ve 
yorumlanır. Yani tarihi yazmak yap-
mak kadar önemlidir. İşte bu ne-
denle tarihçilere büyük bir sorum-
luluk düşmektedir. Günümüzde 
ülkemizde yürütülen ve benim her 
vesile ile vurgulamaya çalıştığım bir 
nokta var bu milleti geçmişinden, 
tarihinden koparıp geçmişinde ba-
şardığı işlerle olan büyük başarılarla 
ilişkini kesmek ve bu millet adam 
olmaz algısını oluşturup bu coğraf-
yada sıfırlamak bu çok uzun vadeli 
bir projedir. Ama ne yaparlarsa yap-
sınlar ne bizi geçmişimizden kopa-
rabilecekler ne de geçmişimizdeki 
başarılarımızdan ve bu başarıların 
bize vereceği motivasyondan uzak-
laştırabilecekler” dedi.

Selçuklu tarihinden bahseden 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Refik Turan, “Bir medeniyetin 
kaynağı şehirlerdir. Şehirler olma-
dan medeniyet olmaz. Aynı zaman-
da Selçukluda şehirler demekti. O 

zaman ki şehirler bugün ki Türkiye 
Cumhuriyetinin de ilk vilayetleş-
mesinin ilk şehirleşmesinin tabii ki 
Müslüman Türk anlamında mede-
niyet kaynağı anlamında ifade edi-
yoruz. Selçuklu her ihtiyaç sahibi 
tüccara kervansaraydı. Yoksul ço-
cuğa darüleytam olmuştu. O güzel 
insanı, ahlaklı insanı, bilge insanı, 
zanaatkâr ve üretken insanı hedef 
alan ahiyan-ı rum idi. Bu ihtişamlı 
yapı İslam Medeniyetine eşdeğer 
isimlendirmeyle Selçuklu Medeni-
yetiydi” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Muharrem Kesik, 
“Selçuklu tarihine karşı gösterilen 
ilgi alaka günden güne büyüyor. 
Toplumda ilgi uyandıkça tarihçiler-
den Selçuklu tarihçilerinden bek-
lentiler artıyor. Bir avuç Selçuklu 
tarihçisi sayıları çok az ne yazık 
ki keşke böyle söylemeseydik. Bir 
avuç Selçuklu Tarihçisi ellerinden 
gelen gayreti gösteriyorlar. Konya, 
Selçuklu araştırmalarının merkezi 
konumu haline gelmiştir. Biz bura-
yı çalışmalarımızın başkenti olarak 
kabul ediyoruz” diye konuşarak 
Selçuklu tarihçisinin azlığına dikkat 
çekti. Programın sonunda Protokol 
üyelerine plaket takdimi yapıldı ve 
ardından Selçuklu Kıyafetleri Sergi-
si açılışı yapılarak eserler incelendi.
n HABER MERKEZİ

Hocacihan Ortaokulu’nun proje başarısı
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Havacılık, Uzay Bilimleri Fakültesi 
Uçak Mühendisliği bölümünden 
almış olduğum öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

MİRAÇ POYRAZ

Z-469

 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85
Z-467 Z-468ZAYİ
Şirketimize ait 010572 seri numaralı sevk irsaliyesi 
tüm nüshaları ile birlikte zayii olmuştur, hükümsüzdür.

VİPAK EV VE MUTFAK GEREÇLERİ
 İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş

VERGİ NO: 925 081 4893

ZAYİ
Adıma kayıtlı 677264 belge numaralı sanayi sicil 
belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

DURMUŞ CAN-İKON DÖKÜM
T.C. KİMLİK NO: 43390326718

VERGİ KİMLİK NO: 1960761741

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
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Selçukya’da Miryokefalon Savaşı anlatıldı
Şehrin kültür dünyasına, şiir 

akşamları ve sohbet geceleriyle 
katkı sağlayan Selçukya Kültür Sa-
nat Derneği bu hafta iki önemli ko-
nuk ağırladı. Miryokefalon Savaşı’nı 
yeri konusundaki araştırmaları ve 
iddiaları ile dikkat çeken Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceylan 
ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümün-
den Doç. Dr. Adnan Eskikurt, Sel-
çukya Sohbetlerindeydi.

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Perşembe Sohbetleri Koordinatörü 
Devriş Ahmet Şahin, “Bu akşam 
dünya tarihinin dönüm noktala-
rından biri olan Selçuklu Sultan’ı 
2. Kılıçaslan ve Askeri Birliklerinin 
kazanmış olduğu Miryokefelon 
Zaferi’ni ve savaşın yeri Beyşehir 

Bağırsak Boğazı hakkında yapı-
lan son araştırmaları dinleyeceğiz. 
Anadolu’nun Türk yurdu haline 
gelmesinde Malazgirt Savaşı’ndan 
sonra ikinci büyük öneme sahip 
olan Miryokefalon Savaşı’nın yapıl-
dığı yerin önemi büyük. Bu konuda 
3’ten 14’e kadar farklı yer gösterili-
yor, farklı illerimizde kutlama yapı-

lıyordu. Zafer elbette hepimizin ve 
Selçuklu Başkenti olarak Konya bu 
zaferi kutlamaya her halükarda hak 
sahibidir. Ama doğru bilgiye ulaş-
mak, bilerek kutlama etkinlikleri 
yapmak da konuya başka bir pers-
pektif kazandıracaktır” dedi.

Doç. Dr. Adnan Eskikurt ise 
savaşın sebepleri ve sonuçları ile 

önemini belirterek, “Avrupa’daki 
etkilerinin Anadolu’dakinden daha 
fazla olduğunu ve ne yazık ki bizim 
kaynaklarımızda bu önemli sava-
şın daha az yer aldığını görüyoruz” 
dedi. Eskikurt dönemin kronikle-
rinde savaşın yeri ile ilgili verilen 
bilgileri dinleyiciler ile tüm ayrıntı-
ları ile paylaştı. 

Daha sonra söz alan, Konya Ba-
ğırsak Boğazında ve diğer iddia edi-
len yerlerde saha araştırmalarında 
bulunan Marmara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eği-
timi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan “Mir-
yokefalon Savaşı’nın yeri ile alakalı 
tarihi kaynaklarda geçen coğrafi 

terimlere ve tasvirlere dayanıla-
rak sonuca gitme düşüncesinden 
hareket ettik. Bundan dolayı bu-
rada tarihi izahatlara, tartışmalara 
girilmemiş, savaşın yeri hakkında 
ileri sürülen farklı görüşlerin hepsi 
detaylı incelenmiş olmakla birlik-
te savaşın yapıldığı coğrafi mekân 
şekillendirilmiştir” dedi. Büyük bir 
ilgi ile dinlenen konferans sonunda, 
salondan gelen bir çok soruya da 
cevap verildi. 

Program SÜ Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. İlham Enveroğlu ve Konya’nın 
ödüllü yazarlarından Hüzeyme Ye-
şim Koçak tarafından konuşmacılar 
Doç. Dr. Adnan Eskikurt ve Prof. 
Dr. Mehmet Akif Ceylan’a plaket 
takdim edilmesinin akabinde çeki-
len hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Ülkü Ocakları, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak, Tutal’a ay yıldız işlemeli 
Türk Bayrağı hediye etti. Ziyaret-
lerinden memnuniyet duyduğunu 
dile getiren Başkan Tutal, “Ülkü 
Ocakları; Türklüğün istikbal ve is-
tiklal istikâmetinde ilerlemesi için 
fedakârca mücadele etmiş, inanmış, 
nefsini aşmış, dünyevi tutku ve he-
veslerden arınmış serdengeçtilerin 
oluşturduğu manevi bir yuvadır. 
Ülkü Ocaklılar, her zaman zalime 
meydan okuyan, mazluma kol kanat 
geren kadim Türk töresinin takipçi-
si olmuşlardır ve olmaya da devam 
edecektir. Biz de var olduğumuz 
sürece sizlere destek olacağız. Sey-
dişehir’in bekası ve vatandaşlarımı-
zın hukukuna sonuna kadar sahip 
çıkacağız. Bu noktada bana inanıp, 
beni desteklediğiniz için teşekkür 
ederim” dedi. Tutal, Seydişehir’e 
birlikte hizmet etmekten onur duy-
duğunu da sözlerine ekledi. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal’dan 
teşekkür ziyaretleri

Başkan Demirhan 
mazbatasını aldı

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, 31 Mart seçimle-
rinde kendisini destek veren va-
tandaşları ziyaret ederek teşekkür 
etti. Başkan Tutal, Seydişehir’ deki 
esnafları tek tek gezerek destek-
leri için teşekkür etti. Tutal, kırsal 
mahalleleri gezerek sohbet etti, 
vatandaşlarla yakından ilgilendi. 
Haydi Bismillah diyerek hemşeh-
rilerini ziyaret eden Başkan Tutal, 
“Seydişehir’i inşa ederken sizleri 
ihmal etmiyoruz. İnsana yatırım 
konusu önceliğimiz olmaya devam 
ediyor. Kültür, sanat, bilim, eğitim 

ve sporda çok önemli projeleri uy-
gulayarak daha fazla insanımıza 
ulaşmaya gayret göstereceğiz. 
Belediyeciliği, gönül belediyeciliği 
olarak yapacağız. Sosyal belediye-
ciliğin gereği olarak ihtiyaç duyan 
herkesin yanında olmaya devam 
ediyoruz, devam da edeceğiz. 31 
Mart seçimlerinde desteklerini 
esirgemeyen siz değerli hemşehri-
lerime, gönülden teşekkür ederim. 
Durmadan, birlik ve beraberlik 
içinde aynı coşku, sevgi ve muhab-
bet ile çalışmalarımıza sürdürece-
ğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

31 Mart 2019 Mahalli İdare-
ler Genel Seçimlerinde ikinci kez 
Yunak Belediye Başkanı seçilen 
Abdullah Emre Demirhan maz-
batasını aldı. Cumhur İttifakı AK 
Parti Yunak Belediye Başkan Adayı 
olarak girdiği seçimi ilk sırada ta-
mamlayan Abdullah Emre Demir-
han meclis üyeleri ile birlikte maz-
batasını Yunak Adliyesi İlçe Seçim 
Kurulu Başkanı Hakim Yasin Kurt 
ve İlçe Seçim Müdürü Nimet Yıl-
dız’dan mazbatasını aldı. 

Mazbatasını teslim aldıktan 

sonra açıklama yapan Başkan Ab-
dullah Emre Demirhan, “Önemli 
bir seçim sürecini başarıyla atlat-
tık. Seçim bir yarıştı, ufak tefek 
heyecanlar oldu. Ama kırıcı bir 
durum yaşanmadı. Bu saatten 
sonra artık hizmet yarışı ön planda 
olacak. Belediye meclisine seçilen 
arkadaşlarla Yunak ve mahalleleri-
mizin bütünlüğü için uyum içinde 
çalışacağımızdan eminim. Yeni dö-
nemimizin hepimize hayırlı, uğur-
lu olmasını diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk 17. 
Konya Tarım Fuarında stant açan firmalara fuara sağlamış oldukları destekten dolayı teşekkür mektubu kaleme aldı

Katılımcı firmalara
mektupla teşekkür

Konya Ticaret Odası-TÜYAP 
Konya Uluslararası Fuar Merkezi’n-
de 19-23 Mart’ta gerçekleştirilen 
Konya 17. Tarım, Tarımsal Mekani-
zasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, 
yabancı ziyaretçi rekoru kırdı. Fuar-
da 20 ülkeden 441 katılımcı firma 
ve firma temsilciliği, tarımsal meka-
nizasyon alanında en yeni ürünlerini 
sergiledi. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen 
Konya Tarım Fuarı, 101 ülkeden ve 
Türkiye’nin 72 kentinden 304 bin 
855 ziyaretçiyi ağırladı. Konya Ta-
rım Fuarı’nda, yurt içinde ve yurt 
dışında tarım sektöründe faaliyet 
gösteren iş insanları ve çiftçiler, son 
teknolojileri gördü. Türkiye’nin en 
büyük üreticileri ve ihracatçılarının 
yanı sıra dünyanın önde gelen mar-
kalarının katıldığı fuarda, akıllı tarım 
uygulamaları ile endüstri 4.0’ın sek-
tördeki yansımaları gözlemlendi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve 
Konya Ticaret Odası (KTO) Başka-
nı Selçuk Öztürk 17.Konya Tarım 
Fuarında stant açan firmalara fuara 
sağlamış oldukları destekten dolayı 
teşekkür mektubu kaleme aldı. Baş-

kan Öztürk tarafından kaleme alınan 
yazı fuara katılan yerli ve yabancı ka-
tılımcılara gönderildi. Başkan Selçuk 
Öztürk mektubunda şu ifadelere yer 
verdi,  “Konya Ticaret Odası–Tüyap 
Konya Uluslararası Fuar Merkezi’n-
de 19-23 Mart 2019 tarihleri ara-
sında düzenlenen KONYA Tarım 
Fuarı’na katılımlarınızdan dolayı çok 
teşekkür ederim. Bu yılki tarım fua-
rımızda siz değerli katılımcılarımızın 
ticaretini artırmak, yeni pazarlara 

ulaşma noktasında stratejik çalış-
malar yaparak, KTO, KSO, KTB ve 
MEVKA işbirliği ile bir konsorsiyum 
oluşturduk. Fuarımıza katılan yaban-
cı ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik 
organizasyonlar yaptık. Stand ziya-
retlerinin yanı sıra ikili iş görüşme-
leri (B2B) düzenledik. Akıllı tarım 
politikaları ile ve tarım 4.0.’ın öne 
çıktığı süreçte bilgi paylaşımı yap-
ma gayreti içerisinde olduk. Yoğun 
programım nedeni ile sizleri fuar ala-

nında ziyaret etme imkanı bulama-
dığım için üzgünüm. Bundan dolayı 
sizlere bu mektubu yazarak teşekkür 
etmek istedim. Dünyada hızla adını 
duyuran tarımın başkenti Konya’da 
Tarım Fuarımıza katılarak, bu fuarın 
markalaşma yolunda emin adımlar-
la ilerlemesine, fuarımızın üretim 
alanındaki zenginliklerinin sergi-
lenmesine, bölgemizin tanıtımına, 
sektörün teknolojik alandaki yeni-
liklerinin takip edilmesine önemli 
katkılar sağladınız.  Bu anlamda 
fuarımıza gösterdiğiniz ilgi ve des-
tekten dolayı sizlere can-ı gönülden 
teşekkür ederim.  İnşallah gelecek 
yılda fuarımıza sizleri tekrar bekledi-
ğimizi memnuniyetle ifade eder, bol, 
bereketli kazançlı günler dilerim” 
ifadelerini kullandı. Başkan Selçuk 
Öztürk tarafından kaleme alınan ve 
firmalara gönderilen mektup sektör 
temsilcileri memnuniyetle karşıladı. 
Sektör temsilcileri Konya Tarım Fu-
arın Türkiye’de bir marka olduğuna 
dikkat çekerek, Konya Tarım Fuarını 
el birliği ile daha yukarılara çekecek-
lerini ifade ettiler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir Ülkü Ocakları Tutal’ı ziyaret etti

Selçuk Öztürk



116 NİSAN 2019HABER

Bozkır’da Esma-ül Hüsna okuma yarışması yapıldı

Bozkır  ilçesinde ortaokul öğ-
rencileri arasında düzenlenen 
Esma-ül Hüsna okuma yarışma-
sında dereceye girenler ödüllen-
dirildi.

Bozkır ilçesinde faaliyet gös-
teren Bozkır İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Gönüllüleri Derneği 

tarafından geleneksel hale getiri-
len Esma-ül Hüsna’yı eksizsiz ve 
güzel okuma yarışmasının ortao-
kullar arası etabı sona erdi.

Bozkır Belediyesine ait düğün 
salonunda gerçekleştirilen etkin-
likte ilçeye bağlı 11 ortaokulun 
finalistlerinin katıldığı yarışmada 

ilk üçe giren öğrenciler bin, yarış-
maya katılan tüm finalistler 250 
lira ile ödüllendirildi. 

Etkinlikte konuşan gösteren 
Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezun-
ları ve Gönüllüleri Derneği Başka-
nı Mehmet Görür, “Derneğimiz 
yardımsever vatandaşlarımızın 

yardım ve destekleriyle ilçemizde 
düzenlemiş olduğumuz etkinlik-
lerle gençlerimizin gelişmelerine 
katkı sağlamayı amaç edindik. Bu 
etkinliklerimizi gerçekleştirirken 
desteklerini esirgemeyen Bozkır 
Kaymakamımız Oltan Bayraktar’a 
ve Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Bö-

ğet’e teşekkür ederiz.” dedi. 
Etkinlik sonrasında dereceye 

giren öğrenciler ödüllendirildi. Et-
kinliğe Bozkır Kaymakamı Oltan 
Bayraktar, Bozkır Belediye Başka-
nı Sadettin Saygı, Bozkır AK Parti 
İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır 
İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır 

Halk Eğitim Müdürü Mehmet 
Çatdere, Bozkır ilçe Halk Kütüp-
hanesi Müdürü Murat Akman, 
Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali 
Öztürk, yarışmaya katılan okulla-
rın müdürleri ve öğretmenlerinin 
yanı sıra çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. n AA

Başkan Koçer mazbatasını 
alarak göreve başladı

Müftü Çelikoğlu için
veda yemeği verildi

Hüyük, sabah 
namazında buluşuyor

Yerel seçimlerin ardından 
başkan seçilen isimler birer birer 
seçim kuruluna giderek mazbata-
larını almayı sürdürüyor. Yalıhü-
yük’de başkan seçilen Hasan Ko-
çer’e mazbatasını Seydişehir İlçe 
Seçim Kurulu Hakimi Nuh Karasu 
verdi. Meclis üyelerine ve muhtar-
larında mazbatalarını almalarının 
ardından Yalıhüyük Belediyesi 
önünde Kur’anı Kerim okundu. 
Daha sonra İlçe Müftüsü Önder 
Özkan dua etti.

Yalıhüyük tarihinde ilk defa 
üst üste seçim kazanan Başkan 
Koçer burada yaptığı konuşmada, 
“75 gün dür gece gündüz çalışarak 

tekrar başkanlığı kazandık. Geçen 
dönem olduğu gibi bu dönemde 
hiç kimseyi ayırmadan, kayırma-
dan çalışmalarımızı yürüteceğiz. 
Tüm halkımızın belediye başkanı-
yım. Hep birlikte tek yürek birlik 
ve bütünlüğümüzü devam ettire-
rek daha güzel hizmetleri ilçemize 
kazandırmak için Meclis üyelerim-
le birlikte gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın.” dedi.  İlk dönem 
olduğu gibi geleneği bozmayarak 
yine annesin elini öperek koltuğa 
oturan Başkan Koçer daha sonra 
gelen tebrikleri kabul etti.
n AA

Beyşehir’de müftü olarak gö-
rev yaparken Artvin İl Müftü Yar-
dımcılığı görevine atanan Mahmut 
Çelikoğlu ile emekliliği gelen din 
görevlileri için veda yemeği düzen-
lendi. İlçe Müftülüğü tarafından bir 
restoranda gerçekleştirilen prog-
ramda, Artvin İl Müftü Yardımcı-
lığı’na atanan Beyşehir Müftüsü 
Mahmut Çelikoğlu ile emekli olan 
Merkez Çarşı Camisi İmam Hatibi 
Mehmet Keleş, Yeşilyurt Camisi 
İmam Hatibi Hamza Muştu ile Ka-
yabaşı Mahallesi Camisi İmam Ha-
tibi Ramazan Özüdoğru’ya ilçeye 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşek-
kür edildi. Müftü Çelikoğlu, yaptığı 

konuşmada, Beyşehir’de birlik-
te  görev yaptıkları din gönüllüsü 
mesai arkadaşlarının kendilerini 
onurlandırdığını belirterek, “Prog-
ramın gerçekleştirilmesinde emeği 
geçen başta Müftü Vekilimiz Sami 
Büyükalkan hocamız olmak üzere, 
tüm daire personeli ve din görevli-
lerimize teşekkür ediyor, ilçemizde 
başarılı vazifeler gören emekli olan 
din görevlilerimize ise bundan 
sonraki hayatlarında sağlık ve afi-
yetler diliyorum.” dedi. Programın 
sonunda günün anısına Çelikoğlu 
ve emekli olan din görevlilerine bi-
rer teşekkür plaketi verildi.
n AA

Hüyük ilçesinde müftülük ta-
rafından düzenli olarak yapılan 
sabah namazı buluşmaları devam 
ediyor. Hüyük İlçe Müftülüğü ta-
rafından ilçeye bağlı İlmen Ma-
hallesi’nde gerçekleştirilen sabah 
namazı buluşmasında, namaz 
öncesinde Yasin-i Şerif okundu, 
ardından sohbet, istiğfar ve dua-
lar yapıldı. İlçe Müftüsü Abdullah 
Yalman, “Biz bir aileyiz, ailece ca-
mideyiz. Hüyük ilçemizdeki sabah 

namazı buluşmasını bu kez İlmen 
Mahallemiz camisinde icra ettik. 
Programı organize eden din gö-
revlilerimiz ile katılım tüm kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum. oldu. 
Hem kadın, hem de erkeklerimizin 
yoğun bir katılım gösterdiği prog-
ramdan sonra Kur’an kursumuza 
devam eden ablalarımızı da ziyaret 
ederek, sohbet gerçekleştirdik ve 
dualaştık. Mevla tesiri halk ve ka-
lıcı eylesin.” dedi. n AA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un ilk ziyaretçileri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca oldu. Başkanlar, Konya için güzel bir sinerji oluşturacaklarını söyledi

İlk ziyaretçileri Kılca
ve Pekyatırmacı oldu

Mazbatasını alarak görevine 
başlayan Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş diğer taraftan da 
‘Hayırlı olsun’ temennisi için gelen 
ziyaretçilerini ağırlıyor. Başkan Ka-
vuş’un ilk ziyaretçileri Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
ve Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca oldu.
KAVUŞ: BİRLİKTELİĞİMİZ KONYA İÇİN 
GÜZEL BİR SİNERJİ OLUŞUTURACAK

Başkan Mustafa Kavuş’a ilk zi-
yareti Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca gerçekleştirdi. Ziyarete, Ak 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular ve Ak Parti İlçe Yönetimi 
de eşlik etti. Başkan Kavuş’a hayırlı 
olsun temennisinde bulunan Kılca 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Milletimiz 
gerek Konya Büyükşehirde gerekse 
ilçe belediyelerinde en yüksek oyla 
bizleri Belediye Başkanı olarak gö-
revlendirdi. Allah bizlere, hemşe-
rilerimize yakışır bir şekilde hizmet 
etmeyi nasip etsin. Konyamıza önü-
müzdeki süreç içinde güzel hizmet-
ler kazandıracağız. Bunu başaracak 
belediyecilik tecrübemiz her biri-
mizde var. Bu tecrübe ve birliktelik-
ten kazanan Konya olacaktır.”

Bu ziyareti için Başkan Kılca’ya 
teşekkür eden Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş ise Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ile uzun süre-
dir birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, 
“Bir tevafuk olarak Konya’da birbir-
lerini iyi tanıyan bir ekip iş başında. 
Bu Konya için müthiş bir sinerji 
oluşturacak. Bu sinerjiyi seçim dö-
neminde sahaya yansıttık. Bunun 
semeresini de yüksek oy alarak al-
dık. Bu sonuç omuzlarımıza büyük 
yük bindiriyor. Bir değil iki başkan 
gibi çalışacağız. Bismillah deyip baş-
ladık, aynı hızla devam edeceğiz. Bu 
birlikteliği önümüzdeki süreçte de 
en yüksek seviyede devam ettirece-

ğiz. Sonuçta kazanan Konya olacak” 
diye konuştu.

‘MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE 
LAYIK OLMAK İÇİN 

ÖZVERİ İLE ÇALIŞACAĞIZ’
Başkan Kavuş’un bir diğer 

ziyaretçisi ise Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı oldu. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Kavuş, bir ekip 
ruhuyla gerçekleştirilecek çalışma-
larda kazananın Konya olacağına 
vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İlçe 
Belediye Başkanlarıyla uyum içeri-

sinde çalışarak Konya’yı çok daha 
ileriye taşımak için gayret göstere-
ceklerini ifade eden Başkan Mus-
tafa Kavuş, “ Seçim çalışmalarımız 
boyunca aralıksız vatandaşlarla bir 
araya gelerek projelerimizi anlattık. 
Bu buluşmalarımızda milletimiz 
bizi adeta bağrına bastı. Onların 
bu içten karşılamaları ve dualarıy-
la, gerek ilçelerimizde gerek Konya 
Büyükşehirde gerekse ilçelerde en 
yüksek oyla görevlere geldik. Girdi-
ğimiz bu yeni dönemde, milletimi-
zin bu teveccühüne layık olabilmek 
adına ‘Gönül Belediyeciliği’ sloganı 

ile kentsel dönüşümden alt yapıya, 
ulaşımdan trafiğe, spordan eğitime, 
çevre ve aileye varana kadar bütün 
alanlarda daha yaşanabilir bir Kon-
ya ve daha yaşanabilir bir Meram 
için özveri ile çalışacağımızdan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın” diye 
konuştu. Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı da Ak Par-
tili Belediyeler olarak şehre değer 
katabilmek adına el birliği ile mü-
cadele edeceklerinin altını çizerek 
Başkan Kavuş’a yeni görevinde ba-
şarılar diledi.
n HABER MERKEZİ
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‘Hemşerilerimizle yine birlikte olacağız’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, yeni dönemin 
ilk Cuma Buluşması’nda  Hacıve-
yiszade Camii’nde kılınan namaz 
sonrası vatandaşlarla bir araya 
geldi.  

Selçuklu Belediyesi tarafından 
geleneksel hale getirilen Cuma 
Buluşmaları yeni dönemde de 
hizmet kalitesine katkı sağlamaya 
devam edecek. Her hafta farklı bir 
mahallede gerçekleşen program-
larda esnaf ve vatandaşlarla bulu-
şan Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı  yeni dönemde 
de bu geleneği sürdürecek. 

Selçuklu’da birlik ve bera-
berliğin güçlendiği Cuma Buluş-
maları’nın bu haftaki adresi Ha-
cıveyiszade Camii oldu. Başkan 

Pekyatırmacı kılınan namazın 
ardından vatandaşlarla istişare ve 
görüş alışverişinde bulundu. Yeni 
dönem için gelen tebrikleri de 
kabul eden Başkan Pekyatırmacı; 
“Hemşehrilerimizle her fırsatta bir 
arada olamaya, “istişare” ve “ortak 

akıl” anlayışı ile Selçuklu’ya değer 
katmaya devam edeceğiz” dedi. 

Programda Başkan Pekyatıma-
cı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcı-

ları,Belediye Meclis Üyeleri, birim 
müdürleri  eşlik etti.

Selçuklu’da çok geniş bir yüz 
ölçümde hizmet ürettiklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemize 
şehre değer katan prestijli eserler 

kazandırmanın yanında altyapı, 
yeşil alan ve imar uygulamaları 
daha modern bir Selçuklu oluş-
turduk. Hemşehrilerimize sosyal, 
kültürel, sağlık ve eğitim alanında 
önemli hizmetler sunduk. İnşallah 
bu yeni dönemde yine hemşerile-

rimizle olan gönül bağımızı daha 
da güçlendirerek ilçemize güzel 
hizmetler kazandırmanın gayre-
tinde olacağız. Tek amacımız Sel-
çuklu halkına daha iyi hizmet sun-
mak” dedi.
n HABER MERKEZİ

1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibariyle bitirilmesi öngörülüyordu. 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sürenin uzatıldığını duyurdu

Kış lastiği uygulaması
1 Mayıs’a uzatıldı

Türkiye genelinde olduğu gibi 
Konya’da da trafik kazalarını en aza 
indirgemek için zorunlu kış lastiği 
uygulaması 1 Aralık 2018 itibariyle 
başlatılmıştı. Özellikle şehirlerarası 
yük ve yolcu taşımacılığında kullanı-
lan kamyonet, kamyon, otobüs gibi 
araçlar için zorunlu tutulan kış las-
tiği uygulamasının 1 Nisan 2019 iti-
bariyle son bulması öngörülüyordu. 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada zorunlu kış lasti-
ği uygulamasının hava koşulları dik-
kate alınarak 1 Mayıs 2019 tarihine 
uzatıldığı duyuruldu. 

OLUMSUZ HAVA
 KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Konuyla ilgili Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklama-
da, “Trafik  kazalarının oluşmasında 
önemli rol oynayan kış mevsimi ko-
şulları ve trafik güvenliğine yönelik 

olumsuzluklar dikkate alınarak, va-
tandaşlarımızın can ve mal güvenli-
ğinin korunması amacıyla; İlimizdeki 
iklim şartları da göz önünde bulun-
durularak ‘Ülkemizde tescil edilmiş 
olsun veya olmasın, ilimiz merkez ve 

ilçelerinde yolcu ve eşya taşımaların-
da kullanılan taşıtlarda’  (tüm kam-
yon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, 
kamyonet türü ve ‘TT’ Plakalı Ticari 
araçlar ile A türü yetki belgelerine 
kayıtlı otomobillerde)  2018 - 2019 

kış dönemi için 01 Aralık 2018 ile 01 
Nisan 2019 tarihleri arasında kış las-
tiği kullanma zorunluluğu olumsuz 
hava koşulları nedeniyle 01 Mayıs 
2019 tarihine uzatılmıştır” denildi. 
n HABER MERKEZİ

31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimi, aday 
adaylık süreci itiba-
riyle gündemimizi 
yoğun bir şekilde 
meşgul etmeye baş-
lamıştı. Seçimlerin 
gerçekleştirilmesi 
sonrasında da günde-
mimizi yoğun bir şe-
kilde  meşgul etmeye 
devam ediyor gibi 
gözüküyor. Seçim sürecinin baş-
lamasıyla birlikte yerel seçimlerde 
ittifak tartışmalarının baş göster-
mesi ve sonrasında bu durumun 
yürürlüğe girmesi, seçime yükle-
nen anlamın üzerine yeni tartışma-
lar doğurdu. Yerel yönetimlerde 
ittifakın beraberinde getireceği yeni 
ilişki şekillerinin Türkiye projeksi-
yonun da nasıl bir tablo çıkaracağı 
üzerine de epey konuşuldu. 

Seçim sonuçlarının, yerelden 
başlayarak Türkiye siyasetini nasıl 
şekillendireceği hala tartışılırken 
aslında aday adaylık sürecinde ya-
şananlarında önemli bir yeri oldu-
ğunu görmekteyiz. Aday belirleme 
noktasında partilerin ve özellikle 
teşkilatların içeride yaşadıklarının, 
seçim sonuçlarından bağımsız 
okunması doğru olmayacaktır. Bu 
noktada bütün partilerin bir mu-
hasebe yapma ihtiyacının yanında 
özellikle iktidar olan Ak Parti’nin 
özelinde bu durumun daha önemli 
olduğunu düşünüyorum. Öyle ki 
iktidarın verdiği güç ve Ak Parti’nin 
hitap ettiği kitlenin büyüklüğü ile 
yerel yönetimlerde ki gücünden 
kaynaklı bu durumun öneminin 
arttığını düşünüyorum.

Teşkilatlar ve partinin yerelde 
ki kanaat önderleri çevresinde olu-
şan yapıların bir biriyle olan ilişki-
lerinin özellikle son seçim sürecin-
de kimi sorunlarla inşa edildiğini 
görmekteyiz. Öyle ki aday adaylık 
sürecinde bu yapıların bir biri ile 
olan ilişkilerinin gerildiği ve bu ger-
ginliğin dışarıya yansıdığını söyle-
mek mümkün gözüküyor. Yerel-
de oluşan bu tablonun, içeriden 
kurulan farklı trol sosyal medya 
hesapları ile dışarıya yansıtıldığını 
da söylemek mümkün. Bu sosyal 
medya hesapları teşkilat içinde ki 
kimi durumları dışarıya taşırken 
yaptıkları çarpıtmalarla da birçok 
kafa karışıklığına sebep oldu. Üs-
telik bu durumda oluşan yapıların 
kendi iç hesaplarını, teşkilatlarının 
çıkarlarının önüne geçirdiklerini 
göstermektedir. Aslında bu durum 
seçim sonuçlarının en önemli de-
ğerlendirilmelerinden birisi olarak 
görülmesi gerekmektedir. Cum-
hurbaşkanının daha önce bahset-
tiği ‘’metal yorgunluğu’’nun başka 
bir halinin yansımasını bu seçim 
sürecinde görmüş gibi duruyoruz 
da denebilir. 

Seçim sürecinde ittifakların 
oluşmasında, teşkilatların birlikte 
çalışma alanı oluşturma iradele-
ri de siyasetin şekillenmesinde 
önemli bir yere sahip oldu. Ancak 
bu ittifakların toplum tarafından 
anlamlandırılması ve analiz bağla-
mında çözümlenmesi pekte kolay 
olmadı denebilir. Buna rağmen 
ittifakların şekillenmesi sonrasında 
seçime yüklenen anlamın yerelin 
ötesine taşınma çabalarının teş-
kilatlara birlikte çalışma motivas-
yonu sağladığı söylenebilir. Öyle 
ki siyasetin şekillenmesinde yeni 
hatların oluşması tarafların safları-
nı sıklaştırmasını sağladı. Bu seçim 

bu anlamda da Türkiye 
siyasetinin şekillenme-
sinde etkili olacağını 
göstermiş oldu. 

Seçim sonrası 
sonuçların şekillenme-
siyle birlikte özellikle 
Ankara ve İstanbul’da 
karşılaştığımız tablo 
ziyadesiyle kritik ve 
önemli durumu orta-
ya koymuş oldu. İlk 

açıklamalarda Mansur Yavaş ve 
Ekrem İmamoğlu’nun önde olma-
sı, birçok tartışmayı beraberinde 
getirdi. Seçime yapılan itirazlarla 
devam eden ve hala kazananın 
açıklanmadığı bu iki büyük şehrin, 
Türkiye siyaseti açısından önemi 
ve anlamı aslında Türkiye’nin gele-
cek dönemi açısından da kıymetli 
gözükmektedir. YSK’nın sonuçları 
açıklayacağı güne kadar kazananı 
söylemek mümkün ve doğru ol-
masa da yukarıda da bahsedildiği 
üzere partilerin yeni rotaları ve 
teşkilatları açısından kimi adımları 
getireceği açık olarak gözükmek-
tedir. Bu bağlamda oy sayımında 
ki şaibenin varlığı iddiaları ya da 
seçimin bu tabloyla neticelenmesi 
açısından her iki durumda da Ak 
Parti İstanbul teşkilatı sorgulana-
caktır. Çünkü Ak Parti’nin seçim 
organizasyonlarında İstanbul’un 
Seçim İşleri Başkanlığının yanın-
da özel bir yapıya sahip olduğunu 
bilmekteyiz. Bu sürecin ivedilikle 
neticelenmesi ve kazananın YSK 
tarafından açıklanmasını itidalli ve 
sağduyulu bir şekilde beklemek en 
doğru tavır olacaktır. 

 ******
Seçimde Konya açısından ise 

Cumhur İttifakının teşkilatlarının 
uyumlu ve birlikte çalışmasının 
neticesinin olumlu sonuçlarını gör-
düklerini söyleyebiliriz. Büyükşe-
hirler arasında en yüksek oyu Kon-
ya’da alan Ak Parti’nin, Milliyetçi 
Hareket Partisi teşkilatı ile yoğun 
bir çalışmanın karşılığını aldığını 
söylemek mümkün gözüküyor. 
Bu uyumun seçim sonrasında da 
Konya’da devam edeceği izlenimi 
de verilmektedir. 

Birlikte çalışmaya devam ede-
rek, uyumun sürekliliğinin sağ-
lanması için Cumhur İttifakında, 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin özgül 
ağırlığının yerelde arttığı görüntü-
sünün de verilmesinde fayda gö-
rüyorum.

Konya’da Taşkent’in BBP ada-
yının Muhsini bir duruştan uzak 
tavırla hareket etmesi dışında se-
çimlerin sağduyu çerçevesinde 
geçtiğini görmekteyiz.  

Ereğli ve Beyşehir gibi iki bü-
yük ilçede bağımsız adayların 
seçimi kazanması da, adayların 
aday adaylık sürecinde aday gös-
terilmemesinden dolayı Cumhur 
İttifakı tarafından düşünülmesi 
gereken bir durum olarak karşı-
mızda durmaktadır. Bu anlamda 
aday belirleme noktasında yeterli 
çalışmanın yapılmadığı izlenimi de 
verilmektedir. 

Seçim havasının Türkiye gene-
linde bir an önce geçip Türkiye’nin 
ekonomik tablosuna yoğunlaş-
ması gerektiği talebi ve gerekliliği 
de hissedilmektedir. Bu süreçte 
özellikle Ak Parti’nin açıklamaları 
ekonominin kısa vadede ki gelece-
ği için önemli gözüküyor. Bu bağ-
lamda açıklamaların daha itidalli 
bir havada şekillenmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

YEREL SEÇİMDEN NOTLAR

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Otomobil yayalara 
çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Aksaray’da otomobilin kontrol-

den çıkarak kaldırımdaki yayalara 
çarpması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de 
yaralandı. 

Kaza, Aksaray’ın Gülağaç ilçe-
sinde meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Orhan U. (80) idaresindeki 
68 EK 999 plakalı otomobil, İstiklal 
Mahallesinde sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi so-
nucu kaldırıma çıkarak kaldırımda 
yürüyen amca çocukları Kader S. 
(20) ve İrem Su S’ye (8) çarptı. Oto-

mobil daha sonra park halindeki 
hafif ticari araca çarparak durabildi. 
Kazanın ardından yayalar Kader S. 
(20) ve İrem Su S. ve araç sürücüsü 
ve otomobilde bulunan eşi Pembe 
U. (77) yaralandı. Yaralılar olay ye-
rine gelen 112 Acil Yardım ekiple-
rince Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılırken, yaya Ka-
der Sert yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Aksaray’da 2 otomobil 
çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray’da 2 otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında biri uzman çavuş 5 kişi 
yaralandı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında 
Aksaray - Nevşehir Karayolunun 
17. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den 
Aksaray istikametine seyreden 
Ertuğrul K. (44) idaresindeki 68 
AAP 497 plakalı otomobil ile yine 
aynı istikamete seyreden uzman 
çavuş Sergen S. yönetimindeki 62 

AC 873 plakalı otomobil çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller 
adeta hurdaya dönerken, her iki 
otomobilde bulunan sürücüler ve 
Yüksel D. (25), Süreyya Ö. (27) ve 
Muhammet Mustafa E. (36) yara-
landı. Yaralanan 5 kişi ambulans-
larla Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Karaman Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü bünyesinde faaliyetlerine 
devam eden Gençlik Merkezi, ‘Mut-
luluğa bir oyuncak da sen ver’ kam-
panyası ile çocukları mutlu etmeye 
devam ediyor. 

Çocukların zihinsel, kültürel, 
sosyal ve daha birçok açıdan geli-
şimine katkıda bulunmak ve onları 
bir nebze de olsun mutlu edebilmek 
amacıyla 2017 yılında başlatılan 
kampanya ile bu yıl daha fazla ço-
cuğa ulaşılması hedefleniyor. Kam-
panyanın il içi ve il dışında büyük ilgi 
gördüğünü belirten Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ali Osman Bebek, bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen kampanyanın 
devam ettiğini söyledi. Amaçlarının 
ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek 
ve onların mutluluğuna ortak olmak 
olduğunu dile getiren İl Müdürü 
Bebek, “2017 yılında başlattığımız 

oyuncak toplama kampanyası ile 
Bayır ve Gülkaya köylerinde eğitim 
gören çocuklarımıza oyuncaklarını 
ulaştırdık. Çocuklarımızdan ve va-
tandaşlarımızdan aldığımız bu gü-
zel enerji ile bu yıl kampanyamızın 
üçüncüsünü düzenliyoruz. Kampan-
yamızın diğer illerde de ilgi görmesi 
bizi oldukça mutlu etti. İnşallah bu 
yıl daha çok oyuncak ile daha çok ço-
cuğumuzu mutlu edeceğiz. Duyarlı 
vatandaşlarımızdan isteğimiz ise, 
evlerinde hiç kullanılmamış ya da az 
kullanılmış oyuncakları ihtiyacı olan 
çocuklarımız için Gençlik Merkezi-
mizde kurulacak oyuncak toplama 
merkezine ulaştırmaları. Kampan-
yamıza şuana kadar gereken ilgi ve 
alakayı gösteren, oyuncaklarını ba-
ğışlayan vatandaşlarımıza ise ayrıca 
teşekkür ediyorum” dedi.
n AA

Bir oyuncakla çocukları mutlu ettiler
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‘F-35 ile ilgili görüşmeler devam ediyor’
Milli Savunma Bakanı Hulusi 

Akar, ABD tarafından F-35 projesi 
kapsamında üç uçağın teslim edil-
diğini, dördüncü uçağın da bugün 
teslim edilmesinin planlandığını 
belirterek, “Hakkımızı, hukukumu-
zu korumak kaydıyla görüşmeler, 
temaslar devam ediyor, önümüz-
deki günlerde bu durum şekillene-
cek” dedi. Akar, Kosova’daki resmi 
temaslarının ardından Prizren’e 
geçti. Burada Kosova Türk Temsil 
Heyet Başkanlığını ziyaret eden Ba-
kan Akar, Sultan Murat Kışlası’nda 
Mehmetçik’le bir araya geldi.

Birliğe gelişinde tören kıtasını 
selamlayan Bakan Akar, faaliyetle-
re ilişkin bilgi aldı, birlik bahçesine 
fidan dikerek, can suyunu verdi. 
Mehmetçik’le yemekte bir araya ge-
len Bakan Akar, dünyada ve bölge-
de önemli gelişmelerin yaşandığını, 
ciddi askeri ve siyasi olaylara şahit 
olunduğunu belirtti. Yaşananları ya-
kından takip ettiklerini vurgulayan 
Akar, TSK’nin terörle mücadelesini 

Doğu’da, Güneydoğu’da, Suriye’nin 
ve Irak’ın kuzeyinde gece gündüz 
kararlılıkla sürdürdüğünü vurgu-
ladı. Mehmetçiğin dünya barışına 
katkı çalışmaları kapsamında yurt 
dışında da önemli görevler aldığını 
ifade eden Akar, şunları söyledi: 

“NATO’nun 70’inci kuruluş yıl 
dönümü kutlanmakta. NATO bugü-
ne kadar kurulmuş en büyük askeri 
teşkilatlardan biri. Gerçekten de ba-
rış ve istikrarın sağlanmasına önem-
li katkılar sağlamış bir teşkilat. Biz 
de bu 70 yıllık teşkilatın 67 yılında 
varız. 67 yıldan beri dünyanın çeşitli 
yerlerinde karada, denizde, havada, 
NATO tarafından yürütülen faaliyet-
lere, operasyonlara TSK önemli kat-
kılar sağlamıştır, sağlamaya devam 
etmektedir. Bu şekliyle bölgesel ve 
dünya barışına katkı sağlamak için 
Afganistan dahil elimizden gelen 
gayreti gösterdik, göstermeye de-
vam edeceğiz. TSK’nin NATO’nun 
faaliyetlerine çok önemli katkılar 
sağladığını herkes biliyor, görüyor. 

TSK’nın kahraman ve fedakar ev-
latlarının yaptıkları faaliyetler her 
yerde büyük bir övgüyle anılmakta. 
Bundan da bizler gurur duyuyoruz. 
Biz bu algının herhangi bir şekilde 
hasara uğramaması için yine bugün 
de elimizden gelen her türlü gay-
reti gösteriyoruz, Afganistan başta 
olmak üzere. NATO harekatlarına 

azami düzeyde katkı sağladık, sağ-
lamaya devam edeceğiz.”

HAVA VE FÜZE SAVUNMA 
SİSTEMİ TEDARİKİ

Türkiye’ye yönelik hava ve füze 
tehdidine dikkati çeken Bakan Akar, 
“Buna karşı ülkemiz ve milletimizi 
korumak bizim için en önemli gö-
revimiz” dedi. Çalışmalarla nasıl 

bir hava savunma sistemine sahip 
olunmasının gerektiğini dile getir-
diklerini ve sonrasında taleplerini 
uluslararası alanda ortaya koyduk-
larını belirten Akar, temaslar sonu-
cunda en olumlu cevabın Ruslar ta-
rafından verildiğini anımsattı. Akar, 
Türkiye’nin tek amacının ülkenin ve 
milletin korunması olduğunu belir-
terek, şöyle konuştu: “Bununla ilgili 
çalışmalar yapıldı. Bununla beraber 
biz S-400’leri alırken aynı zamanda 
Patriotları, Amerikan hava ve füze 
savunma sistemlerini alabileceğimi-
zi başından beri söyledik, söylemeye 
devam ediyoruz. Bununla ilgili gö-
rüşmeler devam ediyor. Bununla 
ilgili ortaya koyduğumuz kriterler 
çerçevesinde Amerikalılarla ilgili 
birimlerimiz, makamlarımız görüş-
melerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla 
biz Patriot da almaya talip olduğu-
muzu açık ve seçik bir şekilde ortaya 
koymuş bulunuyoruz.”

“BU ÇALIŞMANIN ORTAĞIYIZ”
Türkiye’nin de ortağı olduğu 

F-35 savaş uçağı projesine de de-
ğinen Bakan Akar, şunları kaydet-
ti: “Biz de bu çalışmanın 8 ortağın-
dan biriyiz. Bugüne kadar buraya 
ciddi miktarda para verdik, bütün 
sorumluluklarımızı yerine getirdik. 
Bu doğrultuda vardığımız anlaşma 
çerçevesinde dördüncüsü bugün 
olmak üzere üç uçak teslim edil-
di. Üçü teslim edildi, dördüncüsü 
de bugün teslim edilecek. Bizim 
orada pilotlarımız var. 4 pilotumuz 
uçuş eğitimlerini, iki pilotumuz ise 
hazırlık görevlerini yapıyor. Ba-
kım personeli astsubaylarımız var. 
Onlar da eğitim görüyorlar. Du-
rum bu. Bunun dışındakiler bazı 
rivayetler. O rivayetleri bir tarafa 
bırakın, şu andaki durum bu. Bu 
çerçevede münasebetlerimizi sür-
dürmeye çalışıyoruz. Hakkımızı, 
hukukumuzu korumak kaydıyla 
görüşmeler, temaslar devam edi-
yor, önümüzdeki günlerde bu du-
rum şekillenecek.”
n AA

‘YSK hakimleri hukukun 
gereğini yapmalıdır’

‘Beklemekten başka 
yapacak bir faaliyet yok’

AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldı-
rım, itirazlar nedeniyle oy sayım iş-
leminin devam ettiğini belirterek, 
“Beklemekten başka yapacak bir 
faaliyet yok. Yüksek Seçim Kurulu 
bütün bu süreci yönetecek.” dedi. 
Yıldırım, Tuzla’daki Hacı Bekir 
Yıldırım Camisi’nde cuma nama-
zını kıldıktan sonra, çıkışta basın 
mensuplarına açıklama yaptı. Se-
çimden sonra itiraz süresine ilişkin 
faaliyetlerin Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), İl Seçim Kurulu ve ilçe se-
çim kurullarında devam ettiğini 
ifade eden Yıldırım, AK Parti ve 
CHP’nin karşılıklı itirazlarının bir 
kısmının reddedildiğini, bazılarının 
kabul edildiğini, bir yandan da sa-
yımların sürdüğünü söyledi. Yıldı-
rım, “Şu anda beklemekten başka 
yapacak bir faaliyet yok. Yüksek 
Seçim Kurulu bütün bu süreci yö-
netecek. Çünkü seçimin şu anda 
sahibi YSK’dır. Daha sonra da ka-
rarını açıklayacaktır.” dedi. “Seçim 
tutanağındaki kaydırmalara” iliş-
kin bir soru üzerine Binali Yıldırım, 

bu konuyla ilgili çalışmaların ilçe 
seçim kurullarındaki heyetlerce 
yapıldığını, bunları aktarmasının 
doğru ve sağlıklı da olmayacağını 
kaydetti.

Binali Yıldırım, “Her şey yasa-
lara uygun olarak devam ediyor. 
Bir yandan eksik girişler, kaydır-
malar... Bunlar YSK tarafından 
yapılıyor, bir yandan da yeniden 
sayımlarla ortaya çıkan rakamlar 
işleniyor. Dolayısıyla bu çalışmalar, 
bitinceye kadar devam edecek. Şu 
anda işlem bitmeden bir şey söyle-
mem doğru olmaz, bir de yakışık da 
almaz. Çünkü, işin sahibi YSK’dır.” 
ifadelerini kullandı. “CHP’nin ada-
yı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Daha 
3 bin oy öndeyken, sayım devam 
ederken çıkıp başkanlığını ilan 
etti, kazandık’ şeklinde sözlerinin” 
hatırlatılması üzerine Yıldırım, bu-
nun seçim akşamı saat 23.25’te 
kendisine gelen sayım sonucuna 
göre yaptığı bir açıklama olduğu-
nu, sonrasında ise sayımların de-
vam etmesiyle şartların değiştiğini 
söyledi. n AA

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 
“AK Parti Büyükçekmece İlçe Baş-
kanlığının ‘usulsüz seçmen kaydı’ 
iddiasıyla oradaki seçimlerin ipta-
lini talep ettiği haberi son derece 
ilginçtir. İşlerin nereye doğru git-
mekte olduğunu da göstermekte-
dir.” dedi.

Öztrak, parti genel merkezin-
de düzenlediği basın toplantısın-
da, 31 Mart’ta Türkiye’nin yerel 
yöneticilerini seçmek için sandık 
başına gittiğini hatırlattı. Son derce 
adaletsiz bir seçim süreci yaşadık-
larını her fırsatta dile getirdiklerini 
belirten Öztrak, bu sürecin Türk 
demokrasi tarihine kara bir leke 
olarak geçeceğini savundu. “Kam-
panya döneminde yaşanan ada-
letsizliklere, hakaretlere, iftiralara, 
kumpaslara milletimiz sandıkta 

gereken cevabı verdi.” diyen Faik 
Öztrak, şöyle devam etti: “Mille-
timiz, ülkeyi yönetemeyen iktida-
rı, sandıkta uyardı. CHP ve Millet 
İttifakı’nın adaylarına da büyük 
teveccüh gösterdi. Bu seçimler, 
31 Mart seçimlerinden sonra ya-
şadıklarımızla çok hatırlanacak bir 
sürece benziyor. Sandık demokra-
sinin namusudur. Demokrasinin 
namusuna göz dikenleri caydıra-
cak tek güç hukuktur. Hukuk gü-
venliğinin kalmadığı yerde sandık 
güvenliği de tehlikeye düşer. Başta 
YSK olmak üzere, sandığın namu-
sunu korumakla görevli tüm ana-
yasal kurumlar, bu sorumlulukla 
hareket etmek zorundadır. Sürecin 
patronu YSK ise kurul üyelerinin 
hukuka ve vicdanlarına göre karar 
vermeleri gerekir.”
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. 
Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir” dedi

‘Nihai kararı Yüksek 
Seçim Kurulu verecek’

Cuma namazını Eyüp Sultan 
Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta ba-
sın mensuplarının gündeme ilişkin 
sorularını yanıtladı. Yerel seçimlere 
ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Seçim süreci bitmiş-
tir. Şimdi olayın mahkeme süreci 
var.” dedi. Mahkeme sürecinde de 
ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları 
ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) 
oluşan üç basamak bulunduğunu 
dile getirerek, Erdoğan, YSK’nın bu 
mahkeme sürecinin adeta patronu 
olduğunu belirtti. Erdoğan, nihai ka-
rarı YSK’nın vereceğini dile getire-
rek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bazen bakıyorum, sağ olsun 
ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşa-
mamışlar. Belli kariyeri olanlar da 
konuşuyor. Örneğin ben damdan 
düşerek geldim. Nitekim İstanbul’da 
tercihli oyla seçim yapıldığı zaman-
da, ben İstanbul’un ilçe ve il seçim 
kurullarından milletvekili seçilmiş-
tim. Fakat daha sonra YSK’ya mü-
racaat edildi ve benim o zaman mil-
letvekilliğim alındı. Tabi yapacak bir 
şeyimiz yoktu. Oranın verdiği karar 
nihai bir karardı. Ama tabi onda da 
bir hayır varmış. Daha sonra İstan-
bul’a Büyükşehir Belediye Başkanı 
oldum.”

“BU BİR HAKKIN GASBI DEĞİLDİR”
Şu anda ilçe seçim kurullarında 

yapılanların bir taraftan yapıldığın, 
partilerin de en doğal hakkı olan iti-
raz süresini çalıştırdığını ifade eden 
Erdoğan, “O olmazsa bir üstü, il se-
çim kurulları. İl seçim kurullarına da 
buna göre yapılıyor müracaat. Ora-
dan da netice alır veya almaz, çünkü 
her partinin de aynı zamanda kendi-
ne göre bir skalalarını çalıştırma sü-
reci var. Bunun için de bakıyorsunuz 
bazı yerlerde onlarca arkadaşı parti 
teşkilatlarımızda çalıştırıyoruz. Ba-
zen bu yüzlerce, İstanbul gibi. Bura-
lardan gelen netice de çok önemli.” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “İlde (İl Seçim Kurulu) eğer 
alınan neticeler bizim yaptığımız ça-
lışmalarla örtüşmüyorsa, bizim için 
nihai merci, Yüksek Seçim Kurulu-
dur. Ondan sonra da Yüksek Seçim 
Kuruluna müracaat etme hakkımız 
var. Bu bir hakkın gasbı değildir. 
Tam aksine bize gönül veren tüm 
seçmenlere ‘Tamam şimdi benim 
gönlüm mutmain oldu. Şimdi artık 
ben huzur buldum.’ dedirtmek için, 
parti çalışmasını sürdürecektir.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“15 BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNİ AK PARTİ ALDI”
İstanbul, Ankara ve Yalova ile 

değer birçok ilde yapılanın bu oldu-
ğunu belirten Erdoğan, muhalefetin 
ise bir şeyler söylediğini anlattı.

Türkiye genelinde 30 büyükşe-
hir belediyesinin 15’ini AK Parti ola-
rak kendilerinin aldığını, MHP’nin 
de Manisa’yı kazandığını dile getiren 
Erdoğan, Millet İttifakı’nın ise geri 
kalan 14 büyükşehir belediyesini 

aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, şunları kay-
detti: “Cumhur İttifakı olarak bizim 
aldığımız oy, şu anda son gelişme-
lerle yüzde 53,3’tür. Karşımızdaki 
dörtlü mekanizmanın oy noktasın-
daki durumu yüzde 47 bile değil. 
Arada böyle bir fark var. Bunu bir 
defa önce tüm benim milletimin 
de bilmesi lazım ama şu anda Tür-
kiye’ye, hiç onları alakadar etmedi-
ği halde iç işlerine karışma gayreti 
içerisinde olan Amerika’nın bunu 
bilmesi lazım, Avrupa’nın bunu bil-
mesi lazım. Önce siz kendi haddinizi 
bilin. Siz kendi ülkenizde bu tür iti-
razları yıllarca yaptınız. Hatta Ame-
rika’da bir değil, iki değil, üç değil, 
bu noktada atılmış birçok adımlar 
var. Örnekleri var. Avrupa’da bunla-
rın bir çok örnekleri var. Onların hiç-
birisi bunu görmüyor. Şu anda Tür-
kiye’nin içişlerine müdahale gibi bir 
yola tevessül ediyorlar. Bir defa şunu 
bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ül-
kelerden bir ülke değildir. Herkes 
haddini bilecek. Türkiye’de katılı-
mıyla, şu anda yüzde 82-83’e varan 
bir katılımın olduğu, bir demokrasi 
dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bun-
lar böyle bir demokrasi mücadelesi-
ni veriyorlar mı? Vermiyorlar.” Er-
doğan, 51 ilin 24 tanesini partisinin, 
10 tanesini de MHP’nin aldığını, 34 
ille Cumhur İttifakı’nın fark attığını 
ifade ederek, 911 ilçenin 511’ini AK 
Parti’nin kazandığını, bunun yüzde 
55’e denk geldiğini söyledi.

MHP’nin ise 135 ilçe belediye 
başkanlığını kazandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Topla-
mını aldığımızda Cumhur İttifakı, 
ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini al-
mıştır. Buradan da bunların bir ders 
alması lazım. Hala buradan bir ders 
çıkarmıyorlar. 386 belde var. 386 
belde belediyesinin 202 tanesini AK 
Parti olarak biz aldık, açık ara. MHP, 
89 tanesini aldı. Toplamda Cumhur 
İttifakı olarak yüzde 75. Nal toplu-

yor diğerleri, yüzde 25. Yani millet 
bir defa Cumhur İttifakı’na gönlünü 
vermiştir. Bütüne baktığımız zaman 
tüm belediyelerde, 754 belediyeyi 
sadece AK Parti olarak biz aldık. “

“TELAŞA GEREK YOK”
İstanbul ve Ankara’da sayımla-

rın devam ettiğini ifade eden Erdo-
ğan, İstanbul’da 39 ilçe belediyesi 
bulunduğunu, bunlardan 24’ünün 
AK Parti, 1’inin MHP olmak üzere, 
25’inin Cumhur İttifakı tarafından 
alındığını söyledi.  Burada bir defa 
bir ders olduğunu ifade eden Erdo-
ğan, Yüksek Seçim Kurulunun he-
nüz verdiği kararı bilmediğini ama 
şu haliyle bile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisinin kahir ekseriyeti-
nin AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na 
ait olduğunu dile getirdi.  Erdoğan, 
Ankara’da ise durumun daha da 
farklı olduğunu, orada 107 Büşük-
şehir Belediye Meclis Üyesine sa-
hip olduklarını, muhalefetin ise 39 
üyesinin bulunduğunu ifade ede-
rek, şöyle devam etti:  “Fark orada 
daha da açılmış vaziyette. Şimdi bir 
defa bu gerçeği görmeden değer-
lendirme yapıyorlar. Sen çalışmanı 
yapacaksın. Bu çalışmanı yaparken 
bir defa birçok alınacak kararlar, 
menkul, gayrimenkul, bütçe vesai-
re bunların onayı nereden geçecek? 
Meclisten geçecek. Komisyonlar 
kurulacak şimdi. Bu komisyonlarda 
sen istediğin gibi ‘Ben başkanım, 
ben komisyonları istediğim gibi ku-
rabilirim.’ diyebilir misin? Öyle bir 
yetkin, hakkın yok. Ben belediye 
başkanlığından geliyorum. Ama bu 
bazı kariyer sahipleri falan çıkıyorlar 
televizyon televizyon dolaşıyorlar 
şimdi oralarda ahkam kesiyorlar. 
Önce işi bilin ya, bilmeden konuş-
mayın. Böyle kitapta yazıldığı gibi 
değil.”  Burada da bir gerçek oldu-
ğunu, her şeyden önce bir belediye 
başkanının eğer kendi meclisinde 
sırtını dayayacağı bir çoğunluğu 
yoksa, komisyonları istediği gibi 

oluşturamayacağını, bütçeyi istediği 
gibi çıkartamayacağını ifade eden 
Erdoğan, “Orada onu sürekli olarak 
denetleyen ki bu da demokrasinin 
o denetleme mekanizmasıdır. Bu 
denetleme mekanizması sana bu 
noktada herhangi bir yanlışında, 
şunda, bunda yol vermez. Dürüst, 
doğru gidiyorsan, oradan aldığın 
onayla hareket ediyorsan orada da 
sana ‘tamam, eyvallah’ der. Çünkü 
onlar da bir yerde o şehrin geleceği 
için önemli adımlar atmak isterler. 
İstanbul için de Ankara için de bu 
böyle. Ama bizim şu anda tek bek-
lentimiz şudur, telaşa gerek yok.” 
diye konuştu. 

“SEN BİR DEFA 
MAZBATANI ALDIN MI?”

Erdoğan, şu anda Cumhurbaş-
kanı olduğunu ancak bunun yanın-
da Anayasa’nın tanıdığı bir başka 
imkanla aynı zamanda AK Parti’nin 
de genel başkanı olduğunu hatırlat-
tı. 

Erdoğan, “Burada bir defa yeni 
yönetim sisteminde, yeni mekaniz-
mada muhalefetin ifade ettiği gibi 
şeyler söz konusu değil. Bu iki göre-
vimi ben yürütmek durumundayım. 
Hem partimin genel başkanlığını 
hem de Cumhurbaşkanlığı sürecini 
yönetmek durumundayım.” diye-
rek, şöyle devam etti: “Bütün bunla-
rı yönetirken de bir şeye de özellikle 
tabii dikkat edeceğim. Örneğin, şu 
anda bir Anıtkabir olayı yaşandı de-
ğil mi? Şimdi bu Anıtkabir olayında 
bakıyorsunuz İstanbul’dan beyefen-
di çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu 
anda mazbatanı aldın mı? Almadın. 
Mazbatanı almadığın halde, bir defa 
Anıtkabir’in protokol işlevi nedir, 
bundan da haberin yok. Orada buna 
kılavuzluk yapanlar, onlar da tabii 
buna yanlış kılavuzluk yaptılar ve 
burada sen git Misak-ı Milli Kule-
si’nde deftere nasıl yazılacağını da 
bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma 
hakkın da yok. Belediye başkan-
lığı mazbatanı alırsın, eyvallah. O 
zaman bunu rahat rahat yaparsın. 
Buna da kimse mani olmaz. Ama şu 
andaki yaptığı işlev, bir defa protokol 
usulü açısından kesinlikle yanlıştır. 

Biz yıllar yılı, Başbakanlığımda 
da Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğımda da Cumhurbaşkanlığımda da 
sürekli Anıtkabir’e gideriz, geliriz. 
Hiçbir zaman bizler oradaki usule, 
erkana aykırı hareket etmemişizdir. 
Bunun önce usul, erkan öğrenmesi 
lazım. Ama ne yazık ki usul, erkan 
da öğrenemeden buna tabii yanlış 
kılavuzluk yaptılar ve yanlış da yola 
düştü. Kalkıp daha mazbatasını al-
madığı bir yerde altına da böyle bir 
isim işledi ve şimdi ne oldu? Milli 
Savunma Bakanlığı da defteri ora-
dan çekti, aldı. Onun için sabırla, bi-
linmeli ki bu seçimlerin nihai kararı-
nı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. 
Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı 
verdiği andan itibaren de iş bitmiş-
tir.” n AA

Hulusi Akar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Sivasspor ve Kayserispor 
24. kez karşılaşacak

Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tari-
hinde 24.kez karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile 
İstikbal Mobilya Kayserispor 24. kez karşılaşacak. İki 
Anadolu ekibi, bugüne kadar 23 kez Süper Lig’de karşı-
laştı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez, Sivasspor ise 6 kez 
kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maç-
larda 37 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü. Ligin ilk 
yarısında Kadir Has’ta oynanan maçı sarı kırmızılılar, 2-0 
kazanarak 3 puanı almıştı. 

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 23 maçta 
64 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 
sezonunda Kayseri’de oynandı. Kayserispor o gün saha-
dan 6-2 galip ayrılmıştı. Sivasspor ile Kayserispor, Si-
vas’ta 11 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Sivasspor 5 kez, 
Kayserispor ise 3 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti.
n İHA

Kaplan: Taraftarın 
desteğiyle kazanacağız
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 

Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları karşılaşmada 
tüm hazırlıklarını kazanmak üzerine yaptıklarını söyledi. İki 
sarı-lacivertli ekibin karşılaşması öncesinde değerlendir-
mede bulunan Kaplan, “Milli maç arasını iyi değerlendir-
dik. İki takım için de önemli bir maç. 31 puanlı iki takımın 
maçı. Planlarımızı kazanmak için yapıyoruz. Arkamızda 
büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Hazırlıklarımızı tama-
men kazanmak üzerine kuruyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Camia olarak kenetlendiklerini, taraftarları da arkalarına 
alarak maçı kazanmak istediklerini anlatan Kaplan, şöyle 
devam etti: “Fenerbahçe’nin deplasman grafiği düşük gö-
rünüyor. Bizim de iç sahada iyi gidişimiz var. Gruptan tüm 
oyuncularımıza videolar gönderdik. Fenerbahçe’nin tüm 
her şeyini analiz olarak oyuncularımıza ezberletmeye baş-
ladık. Bizim de iyi yönlerimiz var. Onlar da bize göre ön-
lemler alıyorlardır. Sonuçta Fenerbahçe büyük bir camia. 
Biz de Ankaragücüyüz, biz de büyük bir camiayız. 1907’de 
kurulan bir Fenerbahçe ve 1910’da kurulan bir Ankaragücü 
var. Hiçbir rakipten korkumuz yok. Bu tür maçlara futbolcu-
lar kendiliğinden motive oluyorlar.” n AA

Merih Demiral 
golle tanıştı

Sassuolo, Seria A’nın 30. haftasında sahasında kar-
şılaştığı Chievo’yu 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu 
Merih Demiral iki gol attı. Seria A’nın 30. haftasında Sas-
suolo, evinde Chievo ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye 
hızlı başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada milli futbolcu 
Merih Demiral’ın golü ile 1-0 öne geçti. 45. dakikada da 
yine sahneye çıkan Merih takımının ve kendinin ikinci 
golünü attı. Sassuolo daha sonra 47. dakikada Manuel 
Locatelli ve 57. dakikada Domenico Berardi’nin golleri 
ile skoru 4-0’a getirdi. Müsabakanın kalan dakikalarında 
başka gol olmayınca Sassuolo, Chievo’yu 4-0 mağlup 
etti. Devre arasında transfer olan milli futbolcu Merih De-
miral, takımı ile golle tanışmış oldu. 

Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 35’e çıkardı 
ve 11. sıraya yükseldi. Chievo ise 11 puanda sonuncu 
sırada kaldı.  n İHA

Guti: Gelecek sezon teknik direktör olmak istiyorum
Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük ya-

pan Guti, gelecek sezon teknik direktörlük 
yapmak istediğini söyledi. Bir dönem si-
yah-beyazlı takımın formasını da terleten 
eski İspanyol yıldız Guti, Marca gazetesi-
ne açıklamalarda bulundu. Sezon sonun-
da Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başına 
geçecek olmasıyla Beşiktaş Teknik Di-
rektörlüğü için adı geçen Guti, “Gelecek 
sezon teknik direktör olarak çalışmayı 
hedefliyorum” dedi. 

“KARİYERİMİ GELİŞTİRMEYE 
ÇALIŞIYORUM” 

Guti, “Beşiktaş’ta antrenör olarak 
önemli bir tecrübe ediniyorum. Açıkçası 
böyle bir konumda olduğum için mutlu-
yum. Kariyerimi geliştirmeye çalışıyo-
rum. Burası gelişimim için bana yardımcı 
oluyor. Olmak istediğim konuma gelmem 
için destek oluyor. Kolay ve basit olmadı-
ğını biliyorum, bu bir gerçek” ifadelerini 
kullandı. 

“BEŞİKTAŞ’TA MUTLUYUM” 
Bir dönem Real Madrid’in altyapı ta-

kımının başında görev alan Guti, “Real 
Madrid’in altyapı takımını yönetmekle 

Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olmak ara-
sında fark var. Genç takımda kazanmak 
istiyorsun ama asıl futbolcuların eğitilme-
sini hedefliyorsun. Profesyonel olmalarını 
istiyorsun. Beşiktaş ise kupalar kazanmak 
zorunda olan ve savaşan bir kulüp. Süper 
Lig’de yarışmak kolay değil. İşler iyi git-
mezse bunun karmaşık olacağını biliyor-
dum. Tecrübe kazanıyorum ve Beşiktaş’ta 
mutluyum” diye konuştu. Gelecek sezon 
Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağıyla ilgili 
konuşan Guti, “Real Madrid’den ayrıl-
dım çünkü gelişmeliydim. Gelecek sezon 
teknik direktör olarak çalışmak istiyorum. 
Beşiktaş’ta mutluyum ama gelecekte ne 
olacağını bilemezsiniz. Şu anda attığım 
adımlardan memnunum. Heyecanlı bir 
şekilde, büyük bir coşkuyla bekliyorum. 
Bu yaz olacağını umuyorum” şeklinde 
konuştu. 

İspanyol antrenör, “Şu anda hem 
kafa olarak hem de teknik anlamda ken-
dimi hazırlıyorum. Birinci teknik adamlı-
ğa hazırlanıyorum. Bunun için de her şeyi 
yapmalıyım, biliyorum” dedi. 
n İHA

Fenerbahçe’ye destek
kampanyası başladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Fener Ol’ kampanyasını resmen başlattı. Başkan Koç, 31 Mayıs’a kadar 60 
milyon Euro’luk farkı kapatmamaları durumunda UEFA yaptırımları ile maruz kalabileceklerini söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp tele-
vizyonundan yaptığı açıklama ile ‘Fener Ol’ 
kampanyası başladı. Bu kampanyaya des-
tek vermek isteyen taraftarlar kulübün resmi 
sitesindeki kampanya sayfasında yer alan 
ödeme şekillerinden (kredi kartı, banka he-
saplarına havale veya EFT, PTT Posta çeki, 
SMS ile) katkıda bulunabilecek. ‘Fener Ol’ 
projesini bir taraftar hareketi olarak tanım-
layan Başkan Koç, “Fenerbahçe’nin yaşa-
dığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık 
geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. 
’Fener Ol’ Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşarak ger-
çek ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak 
için attığımız tasarladığımız en önemli pro-
jelerimizden biri” şeklinde konuştu. 

“HEP BİRLİKTE YAZACAĞIMIZ 
HİKAYENİN İLK GÜNÜ” 

Ali Koç projeye ilişkin, “Fenerbah-
çe’nin yaşadığı en karanlık günlerin birin-
de, aydınlık geleceğimize giden hareketi 
başlatıyoruz. Bundan tam 1462 gün önce 
4 Nisan 2015’te Fenerbahçe’nin 40 canı-

nı taşıyan takım otobüsümüze Rizespor 
Deplasmanı dönüş yolunda kurşunlandı. 
Bu hain plan hedefe ulaşsaydı dünya spor 
tarihinin de en kara günlerinden biri ola-
caktı. Bu karanlık olayın unutulmaması ve 
açıklığa kavuşması adına bu 4 Nisan günü 
Fenerbahçe simsiyahtı. Fenerbahçe tarihi-
nin yaşadığı en karanlık günlerden birinin 
yıldönümünde özellikle seçtiğimiz bu tarih-
te daha aydınlık yarınlarımız için yola çıkı-
yoruz. 4 Nisan artık bağımsız yarınlarımız 
için hep birlikte yazacağımız hikayenin ilk 
günü” şeklinde konuştu. 

“DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK” 
Fenerbahçe Spor kulübü olarak yakın 

tarihlerinde ilk kez bu kapsamda bir finan-
sal destek kampanyası gerçekleştirdiklerini 
belirten Koç, “Kampanyamızın sonuçlarının 
dünyada bir spor kulübünün gerçekleştirdiği 
en başarılı örnek olacağına inanıyorum” dedi. 

“EN AZ 2 MÜMKÜNSE 
3 DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE 

GİTMEMİZ GEREKİYOR” 
Bu kampanyanın uzun vadeli bir 

stratejinin en önemli ayaklarından biri 
olduğunu vurgulayan Başkan Koç, “Kısa 
vadede kulübü mali açıdan rahatlata-
cak tedbirleri ivedilikle uygulamak, kısa 
vadede kitlesel destek kampanyasıyla 
camiayı harekete geçirmek, orta ve uzun 
vadede en az 2 mümkünse 3 defa Şam-
piyonlar ligine gitmek ve geliştirilecek 
altyapı kültürü ve scouting yatırımlarıyla 
hem sportif hem de ekonomik açıdan ku-
lübe katkı sağlayacak futbolcular yetiştir-
mek ve transfer etmek” dedi. 

“BUGÜNE KADAR 140 MİLYON 
DOLAR KAYNAK BULDUK” 

Göreve geldiklerinden bugüne 140 
milyon Dolar kaynak bulduklarını söyle-
yen sarı-lacivertlilerin başkanı, “Kulübün 
geçmiş dönemlerden gelen ve yakın ge-
lecekte karşılanması gereken yükümlü-
lükleri için sıcak para girişine ihtiyacımız 
vardı. Yönetimi devraldığımızdan beri 
ana hissedar olarak kulübümüzün ve kü-
çük hissedarlarımızın sermaye artışına 
katılımı, yönetim olarak şahsi kefalet-

lerimizle aldığımız düşük faizli kredi ve 
getirdiğimiz sponsorluklara 140 milyon 
Dolarlık kaynakla acil ihtiyaçlarımızı kar-
şıladık” ifadelerini kullandı. Kampanya-
nın bir diğer kritik amacına dikkat çeken 
Ali Koç projedeki başarının UEFA Şampi-
yonlar Ligi katılımına büyük etki edeceği-
ni belirterek, “UEFA ile 2016’da yapılan 
ve 31 Mayıs’ta sona erecek FFP (Finan-
cial Fair Play) anlaşmasına göre kulübün 
3 yıllık süreçte hem yıllık bazda hem de 
anlaşma süresinde uyması gereken 2 ayrı 
zarar seviyesi var. Buna göre 2016-2019 
arasında futbol faaliyetlerindeki zararın 
30 milyon Euro’yu geçmemesi gerekiyor. 
Ancak sezon başında göreve geldiğimiz-
de iki yıllık zarar toplamı 90 milyon Euro 
idi. 31 Mayıs’a kadar 60 milyon Euro’luk 
farkı kapatmazsak UEFA yaptırımlarına 
maruz kalacağız. Kampanyamız başarılı 
olursa Avrupa kupalarına katılma hakkı-
mızı kormuş olacağız” değerlendirmesin-
de bulundu. 
n İHA

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ligde 4. randevuda
Galatasaray, bugün oynayacağı Ev-

kur Yeni Malatyaspor ile Spor Toto Sü-
per Lig’de 4. kez karşılaşacak. Söz ko-
nusu müsabakalarda Malatya ekibinin 
2’ye 1 üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto 
Süper Lig’in 27. haftasında Galatasa-
ray, bugün saat 19.00’da Türk Telekom 
Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor 
ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 26 
haftada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 7 
beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 
aldığı 52 puanla ikinci sırada bulunuyor. 
Malatya ekibi ise 10 galibiyet, 7 bera-
berlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 
puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray 
ile Yeni Malatyaspor bugüne kadar Sü-
per Lig’de 3 kez karşı karşıya geldi. Söz 
konusu maçlarda İstanbul ekibi 1 kez 
sahadan galip ayrılan taraf olurken, Ma-
latya temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup 

etti. Bu müsabakalarda Aslan’ın 3 golü-
ne Malatya ekibi 4 golle karşılık verdi. 

BU SEZON 2 KEZ KARŞILAŞTILAR 
İki takım bu sezon 1 kez Süper Lig, 

1 kez de Ziraat Türkiye Kupası’nda mü-
cadele etti. Malatya’da oynanan ligin ilk 
yarısındaki maçı Yeni Malatyaspor 2-0 
kazandı. Geçtiğimiz salı günü Türkiye 
Kupası’nda oynanan İstanbul’daki kar-
şılaşma ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

ASLAN EVİNDE 
32 MAÇTIR GEÇİT VERMİYOR 

Galatasaray, Süper Lig’de evinde 
oynadığı 32 müsabakada rakiplerine 3 
puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, söz ko-
nusu maçlarda 27 kez rakiplerini mağ-
lup ederken, 5 kez de berabere kaldı. 
Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 
2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 
3-1 mağlup olmuştu. Süper Lig’de son 

olarak dış sahada Beşiktaş’a yenilen 
Galatasaray, bu müsabakadan sonra 
rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 12 
maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 8 
kez galip gelirken, 4 kez de berabere 
kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, An-
karagücü, Göztepe, Trabzonspor, Ka-
sımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor ve 
Bursaspor’u mağlup ederken, Çaykur 
Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve 
BB Erzurumspor ile berabere kaldı. 

NDİAYE İLE LUYİNDAMA CEZALI 
Galatasaray’da Yeni Malatyaspor 

maçı öncesinde iki futbolcu cezalı du-
rumda bulunuyor. Bursaspor maçında 
gördükleri sarı kart ile cezalı duruma 
düşen Badou Ndiaye ile Christian Luyin-
dama, Malatya ekibine karşı oynanacak 
maçta takımını yalnız bırakacak. Galata-
saray’da ayrıca 4 futbolcu sarı kart ceza 

sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda 
Marcao, Linnes, Emre Taşdemir ve 
Henry Onyekuru maçta sarı kart görme-
si halinde 28. haftada deplasmandaki 
Fenerbahçe derbisinde forma giyeme-
yecek 

DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU’DA 
Galatasaray - Yeni Malatyaspor mü-

cadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönete-
cek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Asım 
Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. 
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak 
Bülent Birincioğu görev alacak. Ankara 
bölgesi hakemi olan Uğurlu daha önce 
8 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi 
maçlarda görev aldı. Yaşar Kemal Uğur-
lu’nun yönettiği 8 maçta sarı-kırmızılılar 
3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik 
aldı. 
n İHA



Bisiklet Federasyonu’ndan 
Vali Toprak’a ziyaret 

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakır-
cı ve beraberindeki heyet Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı ma-
kamında ziyaret etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Erol Küçükbakırcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tevfik Erdoğdu, Fatih Sert, Dr. Mehmet 
Oğuz, Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği Başkanı 
Fatih Yılmaz, Konya Bisiklet İl Temsilcisi Nurettin Kirpiksiz, 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’a ziyaretten bulundu. Samimi bir 
ortamda geçen ziyarette Türkiye Bisiklet Federasyonu Baş-
kanı Erol Küçükbakırcı tarafından Vali Toprak’a federasyon 
ve federasyon çalışmaları yanı sıra, 16-21 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenecek 55’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Turu, hakkında da bilgi verildi. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Vali Cüneyit Orhan Toprak Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve berabe-
rindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. 
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Spor Lisesi 
korfbolda şampiyon oldu 

Okullar arası Gençler Korfbol Konya İl Birinciliği Mü-
sabakaları’nda Konya Spor Lisesi, Cemil Keleşoğlu Lisesi 
Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda tüm rakip-
lerini yenerek Konya Şampiyonu oldu. Konya Spor Lisesi 
17 - 21 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek 
olan Korfbol Türkiye finallerinde Konya temsil edecek. 
Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu, elde edilen ba-
şarının ardından açıklamalarda bulundu. Dudu, “Korfbol 
antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ayça Dönmez ol-
mak üzere oyuncularımızın Türkiye finallerinde Konya’mız 
adına önemli başarılara imza atacağına canı gönülden 
inanıyor, korfbol takımımıza başarılar diliyorum. Amacımız 
Konya’mızı en güzel şekilde Türkiye finallerinde temsil et-
mektir” dedi.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket 
telafi etmek istiyor

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor, 26.hafta maçında Ankara DSİ’yi konuk edecek. 
Karşılaşma bugün Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak. Yeşil 
beyazlı takım, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak 3 haftalık mağlubiyet serisine son vermek istiyor

Basketbol Ligi’nde oynadığı son 3 maçtan yenil-
gi ile ayrılan ve ikincilik şansını büyük oranda yitiren 
temsilcimiz Konyaspor Basketbol, bugün evinde An-
kara DSİ ile karşı karşıya gelecek. Taraftar desteğini 
yanında görmek isteyen yeşil beyazlı ekip, şanssız 
bir şekilde yenilgi aldığı son 3 karşılaşmanın telafi-
sini yapmak istiyor. Konyaspor Basketbol ile Ankara 
DSİ arasında oynanacak olan mücadele bugün saat 
17.00’de başlayacak ve Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonu’nda oynanacak.

KONYASPOR BASKETBOL 
14 GALİBİYET ALDI

Türkiye Basketbol Ligi’nde oynadığı 25 maçta 14 
galibiyet alan yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor, 
6.sırada bulunuyor. Play – Off maçları öncesinde üst 
sıralarda yer alarak ev sahibi avantajını kazanmak 
isteyen Konya ekibi, ligde oynadığı son 3 maçtan 
mağlubiyet ile ayrıldı ve büyük oranda bu avantajı 
yitirdi. Konyaspor, 23.hafta maçında evinde Ban-
dırma Kırmızı’ya yenilirken, bir sonraki hafta yine 

iç saha maçında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne 
mağlup oldu. Yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta 
ise lig lideri Bursaspor’a deplasmanda yenildi. Bur-
saspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Manisa 
maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. 

KARADAĞ SAVUNMAYA 
ÇÖZÜM ARIYOR

Konyaspor Basketbol Takımı, oynadığı son 3 
karşılaşmada savunmada yapılan hatalar ile dikkat 
çekmişti. Başantrenör Cengiz Karadağ da yaptığı 
açıklamada savunma anlamında sıkıntılar yaşadık-
larını ifade etti. Hücumda etkili bir performans orta-
ya koyan yeşil beyazlı takım, savunmada çok fazla 
hata yapması ile maçlardan mağlubiyet ile ayrıldı. 
Tecrübeli antrenör Cengiz Karadağ’ın bugün oyna-
nacak olan Ankara DSİ maçında bu soruna çözüm 
bulması bekleniyor. Temsilcimiz hafta içinde yaptığı 
hazırlıklarda savunma anlamında önemli çalışmalar 
yaptı.  
n SPOR SERVİSİ

Çelikkayalar’dan Konyaspor’a 800 formalık destek
Konya’ya ve Konyaspor’a verdiği destek ile 

takdir toplayan Çelikkayalar Alışveriş Merkezi, 
bir projeyi daha hayata geçirdi. AVM yönetimi, 
tüm şubelerinde personelin giymesi için Kon-
ya Store’dan 800 forma aldı. Konya genelinde 
bulunan Çelikkayalar AVM şubelerinin tama-
mında çalışanların Konyaspor ürünleri ile ça-
lışmasına karar verildi. Proje ile Konyaspor’un 
daha fazla tanınması ve şehirde yaşayanların 
daha fazla aidiyet duyması amaçlandı. Hayata 
geçirilen proje Konyasporlular tarafından tak-
dir ile karşılandı. Çelikkayalar AVM yönetimi 
ve Çelikkayalar AVM Genel Müdürü Ali Kaya, 
yaptığı açıklamada yeşil beyazlı takıma des-
teklerinin süreceğini belirtti. 

800 FORMA İLE DESTEK OLDUK
Bütün şubelerde çalışan personelin Kon-

yaspor ürünleri hizmet vermesi için yapılan 

projeye destek olduklarını belirten Çelikkaya-
lar Alışveriş Merkezi yönetimi açıklamasında, 
“Çelikkayalar AVM olarak öncelikle bu şehre 
ve bu şehrin en değerli en büyük markası ve 
gücü olan Konyaspor’umuzun bu zamana ka-
dar nasıl yanında olduysak bundan sonra da 
yanında olacağız. Daha önce Konyaspor’umu-
zun yeni otobüsü için başlatılan kampanyada 
en büyük desteği vermiştik. Şimdi de Kon-
yaspor Store’un başlatmış olduğu kampan-
yaya destek vererek 800 adet forma aldık” 
ifadelerine yer verdi. Çelikkayalar AVM Ge-
nel Müdürü ve Konyaspor eski yöneticisi Ali 
Kaya ise, “Konyaspor benim için bir sevdadır, 
heyecandır, mutluluktur. Her zaman Kon-
yaspor’umuzu yanında olduk. Bundan sonra 
da her zaman yanında olacağız” dedi.  
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 29 18 7 4 66 35 31 61
2.TUZLASPOR 29 16 8 5 55 20 35 56
3.F. KARAGÜMRÜK 29 17 4 8 45 32 13 55
4.MANİSA B.Ş.B. 29 14 10 5 52 23 29 52
5.ŞANLIURFASPOR 29 14 8 7 40 29 11 50
6.ETİMESGUT BLD. 29 13 6 10 38 33 5 45
7.PENDİKSPOR 29 12 8 9 43 37 6 44
8.KIRKLARELİSPOR 29 10 7 12 39 35 4 37
9.KAHRAMANMARAŞ 29 10 7 12 32 38 -6 37
10.SİVAS BELEDİYE 29 10 7 12 36 45 -9 37
11.TARSUS İDMAN Y. 29 9 9 11 39 45 -6 36
12.ZONGULDAK 29 9 9 11 29 37 -8 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 29 8 11 10 34 49 -15 35
14.FETHİYESPOR 29 5 13 11 28 35 -7 28
15.BANDIRMASPOR 29 7 7 15 36 51 -15 28
16.TOKATSPOR 29 5 10 14 23 37 -14 25
17.K. A. SELÇUKSPOR 29 4 13 12 37 54 -17 25
18.DARICA G. BİRLİĞİ 29 5 6 18 23 60 -37 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 25 22 3 2082 1787 295 47 14
2 OGM ORMANSPOR 25 18 7 2009 1843 166 43 14
3 DÜZCE BELEDİYE 25 17 8 1984 1935 49 42 13
4 KARESİ SPOR 25 16 9 2342 2221 121 41 12
5 PETKİM SPOR 25 15 10 2068 1981 87 40 12
6 KONYASPOR 25 14 11 2045 2028 17 39 11
7 BAKIRKÖY 25 14 11 2127 2094 33 39 10
8 YENİ MAMAK SPOR 25 13 12 2115 1959 156 38 10
9 AKHİSAR BELEDİYE 25 13 12 1988 1873 115 38 10
10 MANİSA B.Ş.B. 25 13 12 1988 1951 37 38 10
11 FİNAL SPOR 25 10 15 2000 2072 -72 35 9
12 ARTVİN BELEDİYE 25 10 15 2072 2236 -164 35 9
13 BANDIRMA KIRMIZI 25 9 16 1959 2075 -116 34 9
14 ANKARA D.S.İ 25 7 18 1875 2039 -164 32 9
15 YALOVA BLD SPOR 25 7 18 1991 2131 -140 32 9
16 EDİRNESPOR 25 2 23 1893 2313 -420 27 7

Anadolu 
Selçuk’un 

konuğu Tarsus
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, ligin 30.haf-
ta maçında Tarsus İdman Yur-
du’nu konuk edecek. Selçuk Üni-
versitesi 15 Temmuz sahasında 
oynanacak olan mücadele saat 
15.00’te başlayacak. Karşılaş-
mayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. 
25 puanla düşme potasında yer 
alan yeşil beyazlı ekibin bu mü-
cadeleyi kazanması gerekiyor. 
Konya ekibi, zorlu müsabakada 
Konyalı futbolseverlerin desteği-
ni bekliyor. n SPOR SERVİSİ 

Ömer Yaşar: Rüzgar hep karşımızdan esti
Konya Süper Amatör Küme’de son hafta Pazar 

günü oynanacak. Lider Ereğlispor, ikinci sırada 
bulunan Gölyazı Belediyespor’u konuk edecek. Göl-
yazı’nın şampiyon olabilmesi için maçtan mutlak 
galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Konuyla ilgi açık-
lamalarda bulunan Gölyazı Belediyespor Teknik Di-
rektörü Ömer Yaşar, sezon boyunca birçok zorluk ile 
karşılaştıklarını ifade etti. Yaşar, “Uzun lig maraton-
da son haftaya kadar bu şartlarda kısıtlı imkanlarla 
üst düzey özveri, azim ve birlikteliğin göstergesi sı-
ralamada en üstlerde olmak bizim için oldukça bir 
başarı hikayesidir. Futbolcularıma da söylüyorum 
biz rüzgarı hiç arkamıza almadık hep karşımızdan 
esti. Hep bir engelle karşılaştık gereksiz, anlamsız 
ve basit ideolojilere cahilliğin en kalitelisini spor ca-
miasında gördük maalesef. Her şeye rağmen son 
haftaya geldik ve bizim için en büyük işaret şam-
piyon olabileceğimiz. Bunu görüyoruz, inanıyoruz 
ve istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız teknik heyet, 
yönetim kurulu bunun için ellerinden gelenin en iyi-
sini yapmıştır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Şartlar ne olursa olsun oyun karakteri ve mücadele 
gücümüzü en üst seviyede göstererek istediğimizi 
alıp, kupayı bu takıma gönül vermiş herkese hediye 
etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.
n SPOR SERVİSİ 



Konyaspor’da Aykut 
Kocaman çılgınlığı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 

54 yaşında. Yeşil beyazlı camiada dün, 5 Nisan 1965 
doğumlu olan deneyimli teknik adamın doğum günü çıl-
gınlığı yaşandı. 

Tecrübeli teknik adam için ilk olarak kulüp resmi 
sosyal medya hesaplarından bir klip yayınlandı. Aykut 
Kocaman’ın özel görüntülerinin olduğu video büyük yankı 
uyandırırken Konyaspor taraftarı da attığı doğum günü 
mesajları ile Aykut Kocaman’a olan sevgilerini dile ge-
tirdi.

Kocaman’ın doğum günü #NiceYıllaraAykutKoca-
man etiketi ile günün en çok konuşulan konularından biri 
oldu.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda 
son rötuşlar yapılıyor

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında 7 Nisan Pazar 
günü deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak 
Atiker Konyaspor, günü yapılan antrenmanla geride bı-
raktı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör-
ler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenma-
na tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan 
Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı’nın yanı sıra, önceki gün 
yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR sonrası 
tedavisine başlanılan Abdou Razack Traore katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 
minyatür kalelerde oynanan oyun ile devam etti.

Antrenman taktik çalışma ile sona ererken, oyun-
cular saha içerisinde Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın 
doğum gününü kendisini tebrik ederek kutladılar.
n SPOR SERVİSİ

Ömer Ali yılın 
futbolcusu adayı

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Tür-
kiye Spor Ödülleri’nin kazananları halk 
oylamasıyla belli oldu. En çekişmeli ya-
rış, Yılın Futbolcusu Ödülü için yaşandı. 
Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz, Emre 
Belözoğlu, Ömer Ali Şahiner ve Serdar 
Aziz arasındaki kıyasıya yarışın galibi 15 
Nisan 2019, Pazartesi günü açıklanacak. 

Spor Türkiye’nin 17 yıldır geleneksel 
olarak düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri, 
15 Nisan 2019, Pazartesi günü düzenle-
necek törenle sahiplerini bulacak. Halk 
oylamasıyla kazananların belli olduğu 
ödüllerde bu yıl en çekişmeli yarış, 
Yılın Futbolcusu Ödülü için yaşandı. 
Trabzonspor’dan Abdülkadir Ömür, Be-
şiktaş’tan Burak Yılmaz, Medipol Ba-
şakşehir’den Emre Belözoğlu, Atikler 
Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ve Fe-
nerbahçe’den Serdar Aziz’in kıyasıya ya-
rıştığı Yılın Futbolcusu Ödülü’nü kazanan 
isim, ödülünü futbolun efsane isimleri 
Francesco Toldo ve Stefan Effenberg’in 
elinden alacak.  n İHA 

Şimdi de Traore! 

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor milli araya büyük umut-
larla girmişti. Sakat oyuncularının milli 
arada dönmesini bekleyen yeşil beyazlı-
lar, kalan haftalarda tam kadro mücadele 
etmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak 
evdeki hesap çarşıya uymadı. Anadolu 
Kartalı Ömer Ali Şahiner’in ardından, 
Abdou Razzack Traore’yi de sakatlığa kur-
ban verdi. Kulüpten konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Oyuncumuz Abdou Razack 
Traore dün yapılan antrenmanda aldığı 
darbe sonrası idmanı yarıda bırakmıştır. 
Bugün çekilen MR’ın ardından sol diz iç 
yan bağlarında 1. derece zorlanma tes-
pit edilmiştir. Traore’nin 2-3 hafta içinde 
maç yapabilir durumda olması beklen-
mektedir.” denildi.

GÖZLER HURTADO’DA 
Spor Toto Süper Lig’de 7 maçtır ga-

lip gelemeyen Atiker Konyaspor, milli 
arayı iyi değerlendirerek ligin 27. hafta-
sında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda 
Medipol Başakşehir karşılaşmasında 
galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Son 
olarak ligin 19. haftasında 27 Ocak’ta sa-
hasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden 
yeşil-beyazlı takım, bu maçtan sonra hem 
iç hem de dış sahada galibiyete hasret 
kaldı.  Konyaspor, bu haftaki deplasman 
karşılaşmasından galip ayrılarak, ligdeki 
galibiyet hasretine son verebilmenin he-
saplarını yapıyor. 

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın 
Süper Lig’in 13. haftası öncesinde takı-
mın başına getirilmesiyle iyi bir çıkış ya-
kalayan Konyaspor, sonraki dönemlerde 
yaşadığı şansızlıklara rağmen 14 maçta 
4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet 
aldı.  Ligin 27. haftasına 35 puanla 6. sıra-

da giren Konyaspor, ligde şampiyonluğa 
oynayan lider Medipol Başakşehir’i yene-
rek üst sıraları yükselmeye çalışacak.

HURTADO: “FİZİKSEL VE 
ZİHİNSEL OLARAK HAZIRIM”

Konyaspor’a sezon başında transfer 
olan Perulu futbolcu Paolo Hurtado, ye-
şil-beyazlı formayla Süper Lig’de 7 maçta 
251 dakika süre aldı. Ligin 8. haftasında 
Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan 
Hurtado, devre arası Antalya’daki hazırlık 
sürecinde İstanbulspor ile oynanan hazır-
lık maçında tekrar sakatlık yaşadı.

Hurtado,yaptığı açıklamada, Kon-
yaspor’da son dönemde yaşanan olum-
suzlukların geçici olduğunu söyledi.  Ta-
kım olarak bu kötü süreçten bir an önce 
kurtulmak istediklerini belirten Hurtado, 
Medipol Başakşehir maçından galibiyetle 
ayrılarak bu şanssızlığa son vermek iste-
diklerini anlattı. 

Konyaspor’a transfer olduktan son-
ra iki büyük sakatlık yaşadığını ifade eden 
Hurtado, şunları kaydetti:  “Bu sakatlıklar 
sebebiyle bir süre sahalardan uzak kal-
dım. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. 
Fiziksel ve zihinsel olarak da hazır oldu-
ğumu düşünüyorum. Bana düşen görevi 
en iyi şekilde gerçekleştirip, takımıma 
destek olmak istiyorum. Yöneticilerimize 
ve taraftarlarımıza en güzel şekilde karşı-
lık vermek istiyorum. Taraftar desteği bir 
futbolcu için çok önemli etkenlerden biri. 
Ben de buna karşılık, kalan final niteliğin-
deki maçlarımızda en iyi performansımı 
sergileyip, taraftarlarımıza teşekkür et-
mek istiyorum. Taraftarlarımızdan takımı-
mıza olan desteklerini devam ettirmeleri-
ni bekliyorum.”
n AA

Atiker Konyaspor’da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Ligin kalan kısmında tam kadro 
mücadele etme amacıyla milli araya giren Anadolu Kartalı 2. kaybını verdi. Ömer Ali 

Şahiner’in ardından Traore de sakatlandı. Tecrübeli futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

RPS
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