
Ereğli için büyük
hayallerimiz var

“Ereğli için hayalimiz büyük. İlçemize ‘Gönül Belediyeciliği’ni 
getirmeye talibiz” diyen Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye 

Başkan Adayı Adem Erdal, Ereğli’de yapacakları çok farklı 
projelerle Ereğli’nin sosyal belediyecilikte önemli bir noktaya 

geleceğini söyledi. n SAYFA 12’DE

81 projeyle Akşehir
geleceğe yürüyecek

Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan 
Adayı Dr. Salih Akkaya, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yeni 

dönemde 81 proje planlayan Akkaya, projelerle ilçenin daha da 
büyüyeceğini belirtiyor. n SAYFA 13’TE

04 1 milyon 521 bin 399 
kişi oy kullanacak 10 DP Adayı Kaya

projelerini anlattı 11 ‘Hasan Celal Güzel 
bir efsaneydi!’

YENİ BİR ŞEHİR 
KURULACAK

‘SORUMLULUK BİLİNCİYLE
VAZİFEMİZİ YAPTIK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Meram Belediye Başkanı Toru:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehrin Kuzeybatısında yer alan ve cepha-
nelik olarak bilinen 3 milyon 521 bin metrekarelik 
alanda yeni bir şehir kurulacağını söyledi. Projenin 
sadece Konya’da değil Türkiye’de en çok konuşu-
lacak projeler arasında yer alacağını vurgulayan 
Başkan Altay, şehir için bir güvenlik tehdidi oluştu-
ran Cephaneliği de yeni yerine taşımış olacaklarını 
dile getirdi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya’daki 
medya kuruluşlarının sahiplerini ve yöneticilerini 
ağırladı. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri ile göreve 
gelen ve yaklaşık 5 yıl boyunca Meram’a hizmet 
eden Fatma Toru, Meram’a başkanlık yapmanın 
büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluk 
bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Yapacak çok 
işimiz var’

‘Çok önemli 
projeler var’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; Konya 
Çalışan Gençlik Komisyonu 
tarafından düzenlenen ‘İşin 
Ehlinden’ programında sanayi 
çalışanı gençlere tecrübe pay-
laşımında bulundu. Pekyatır-
macı,  “Selçuklu’da hayatın her 
alanına değer katacak güzel 
işlere imza atıldı. Daha yapıla-
cak çok işimiz var” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Cihanbeyli’nin son 5 yılda 
yapılan yatırımlarla altın çağını 
yaşadığını dile getiren Cumhur 
İttifakı AK Parti Cihanbeyli Be-
lediye Başkan Adayı Mehmet 
Kale, “Yeni dönem için özellikle 
ekonomik kalkınmaya yönelik 
çok önemli projelerimiz var” 
dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE
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Efsaneyi yaşatalım
Konya Mutfak Müzesi’nin 

kurulması gerektiğini 
belirten TURİDER 

Başkanı Seda Kuşvuran, 
“Konya Mutfağını’da 

tanıtmış olmak, 
geçmişimize ve şehrimize 

bir vefa borcudur” 
ifadelerini kullandı

MUTFAK MÜZESİ 
TALEP EDİLİYOR

Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme 
Derneği (TURİDER) yöneticileri ve üyeleri 
Konya Mutfağına sahip çıkmak adına anlam-
lı bir kampanya başlattı. Mevlevî Mutfağı’n-
da başladığı, dünyada adına muhtemelen 
anıt mezar yaptırılan ilk aşçıbaşının (Ateş-
baz-ı Velî) türbesi yanında bulunan kamu-
laştırılmış alana Mutfak Müzesinin yapılması 
talebinde bulunuyorlar.

EŞSİZ BİR MUTFAK 
KÜLTÜRÜMÜZ VAR

Konu ile ilgili Yenigün’e açıklamalarda bulu-
nan Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme 
Derneği (TURİDER) Başkanı Seda Kuşvu-
ran, “Tüm bu kültürel tarihi dokumuzun yanı 
sıra, Konya’mızın o tarihlerden günümüze 
kadar uzanan eşsiz bir mutfak kültürü de var-
dır. Konya’mıza yakışır bir mutfak müzemizin 
olmasını, tüm Konya turizm camiası olarak 
talep ediyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu’dan tarihe vefa
Selçuklu Belediyesi, Konya’nın önemli tarihi mekanlarından olan Gevale Kalesi’nin gün yüzüne çıkartılması adına 

önemli bir misyon üstlenmiş durumda. 2013 yılında Gevale Kalesi’nde başlayan kazı çalışmalarına finansal 
destekte bulunan Selçuklu Belediyesi, tarihi ihya edecek örnek bir duruş sergiliyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Seda Kuşvuran
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Selçuklu Belediyesi, Konya’nın önemli tarihi mekanlarından olan Gevale Kalesi’nin gün yüzüne çıkartılması adına önemli bir misyon üstlenmiş durumda. 
2013 yılında Gevale Kalesi’nde başlayan kazı çalışmalarına finansal destekte bulunan Selçuklu Belediyesi, tarihi ihya edecek örnek bir duruş sergiliyor

Tarihi ihya ediyorlar
Selçuklu Belediyesi, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği 
ile tarihi Gevale Kalesi’nde kazı ça-
lışmaları gerçekleştiriliyor. 2013 yı-
lından bu yana yoğun çalışmaların 
sürdüğü Gevale Kalesi kazı çalışma-
ları sırasında Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Karaman Beyliğine ait çok sayıda 
mimari kalıntıların izlerine rastlıyor. 
Selçuklu Belediyesi tarafından des-
teklenen arkeolojik kazı çalışmaların 
tamamlanmasıyla Konya turizmi 
açısından önemli tarihi varlıklar gün 
yüzüne çıkarılmış olacak.  

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
TARİHE VEFA

Birçok medeniyete ev sahipli-
ği yapan ve Selçuklu Başşehri olan 
Konya, tarihi mirasıyla dikkat çeken 
önemli şehirler arasında yer alıyor. 
Bu anlamda şehrin tarihi dokusu-
nu destekleyerek önemli bir vefa 
örneği gösteren Selçuklu Belediye-
si, Selçuklu sınırları içerisinde yer 
alan bu tarihi yapıların gün yüzüne 
çıkartılması noktasında önemli ça-
lışmalar yürütüyor. Şehrin önemli 
bölgelerinden olan Sille’de bunu en 
güzel örneklerini sergileyen Selçuk-
lu Belediyesi, Sille’de yaptığı resto-
rasyon çalışmalarıyla büyük takdir 
toplamıştı. Bu konudaki destekle-
rini genişleten Selçuklu Belediyesi, 
Konya’nın önemli tarihi mekanların-
dan olan Gevale Kalesi’nin de gün 
yüzüne çıkartılması adına önemli 
desteklerde bulunuyor. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve Necmettin Er-
bakan Üniversitesi ile işbirliği yapan 
Selçuklu Belediyesi, burada yapılan 
kazı çalışmalarını destekleyerek, 
hem tarihi bir mekanın kazandırıl-
masını sağlayacak hem de şehre 
yeni bir turizm alanı kazandıracak. 

ÖNEMLİ BİR TARİHİ MEKAN 
Konya kent merkezinin yaklaşık 

7 kilometre kadar batısındaki Tak-
keli (Karaburgalı) Dağın zirvesinde 
yer alan Gevale Kalesi’nde, 2013 
yılında başlayan bilimsel çalışma-
lar sayesinde kentin bilinen tarihi-
ne katkı sağlayacak bulgular elde 
edildi. Geçmişi Helenistik döneme 
kadar geriye giden Gevale Kalesi, 
Konya kentinin savunmasında kilit 
rol oynayan volkanik dağların zir-
vesindeki  iki kaleden birisi olarak 
dikkat çekiyor. İmarı büyük oranda 
Bizans döneminde tamamlanan, 
Anadolu Selçuklu döneminde yeni-
lenerek kale içine saray ve şikarhane 
gibi önemli yapılar inşa edilen kale, 
bir yandan sultanlar için eğlence ve 
av mekanı, diğer yandan da siyasi 
mahkumların tutulduğu bir yapılar-
dan oluşmaktaydı. 

GEVALE KALESİ’NİN ÖNEMİ
Takkeli (Karaburgalı) Dağ veya 

onun zirvesini oluşturan Gevale Ka-

lesi, Konya şehrinin tarihteki radar 
istasyonu görevini yerine getirdi. 
Konya’nın batı kısmında 1700 metre 
yüksekliğindeki bu kale; batısındaki 
vadi ve yollara tamamen hakim ol-
masıyla Konya’nın batısından gele-
bilecek tehlikelerin kontrol noktasını 
teşkil etmesiyle biliniyor. Kale sade-

ce batı yönünde değil aynı zamanda 
ıssız Konya ovasından yükselen her 
türlü duman ve çığlığın kolaylıkla 
izlenebileceği mekan olarak dikkat 
çekiyor. Bu anlamda, üç yüz alt-
mış derecelik görüş alanı ile Konya 
savunmasının stratejik yeri olmuş 
bir bölge. Bu sebeple tarih içinde, 

özellikle kale savunma sistemine 
dayalı Ortaçağ anlayışında, vazge-
çilemeyecek  bir alan olarak dikkat 
çekiyor.  Bizans kaynaklarından baş-
layarak Anadolu Selçuklu kaynakla-
rında zikredilen kalenin yeri mesele-
si, uzun süre tartışma konusu olmuş 
ve yakın tarihteki araştırmalar sa-

yesinde yeri tespit edilmiştir. Kale-
nin Ortaçağ serüvendeki boyutunu 
Osmanlı ordusunun Konya’yı fethi 
(M.S.1466) sırasında Gedik Ahmet 
Paşa tarafından yıktırılması oluştu-
rur. Böylece Osmanlılar için uzun 
süre direnç gösteren Karamano-
ğulları için oldukça stratejik bir kale 

düşmüş oldu. Daha sonraki aşama-
da Karamanoğullara daha fazla di-
renç gösteremeyerek Osmanlılara 
boyun eğmişlerdir. Böylece Anadolu 
ortasında Selçuklunun varisi olarak 
takdim eden unsurlardan en önem-
lisi bertaraf edilmişti.

GÜNÜMÜZE KADAR GELEN 
ALANLAR BULUNUYOR 

Kaledeki küçük buluntular dı-
şında henüz ayakta olan mimari ka-
lıntılar bulunuyor. Bunların başında 
sur duvarları geliyor. Volkanik bir 
yapıya sahip bulunan arazinin zirve-
sini çepeçevre çeviren sur duvarları 
sayesinde savunma hattı daha da 
güçlendirilmiş oluyor. Konya’nın 
arazi yapısı göz önüne alındığında 
kalenin savunmadaki önemi daha 
bariz bir durum arz ediyor. Kalenin 
bazı bölümleri günümüze kadar 
geldiği görülüyor. Kalıntılardan ha-
reketle surların tamamının ayağa 
kaldırılmasıyla, matrakçı Nasuh’un 
minyatürüne yansıyan Konya silueti 
tekrar canlanmış olacak. 

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 
Gevale Kalesi’nin bir kısmı gü-

nümüze kadar gelse de, özellikle de-
fineciler tarafından büyük bir tahrip 
görüş durumda. Ancak ayakta kalan 
kısımlar arasında çok sayıdaki sar-
nıç dikkat çekiyor. Kalenin yüksel-
tisi nedeniyle başka türlü su temini 
mümkün olmadığından onlarca 
sarnıç inşa edilmiş. Böylece kaleye 
bir anlamda sarnıçlar kalesi demek 
mümkün.

2012 yılında gerçekleşen yüzey 
araştırmalarının ardından 2013 yı-
lında başlanan kazı çalışmaları gü-
nümüzde de devam ediyor. Kış ayla-
rından dolayı kazıların zor olmasıyla 
verilen aranın ardından, çalışmalara 
önümüzdeki günlerde yeniden baş-
lanması bekleniyor.  Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Konya Müzeler Mü-
dürlüğü başkanlığında, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ah-
met Çaycı’nın bilimsel danışmanlı-
ğında, Konya Selçuklu Belediyesi’ni 
finansal desteği ile kazı çalışmala-
rı başarılı bir şekilde yürütülüyor.  
2015 yılından itibaren kazısı yapılan 
alanlarda restorasyon çalışmaları da 
devam ediyor.  Yapılan çalışmalarla 
birlikte Anadolu Selçuklu döneminin 
başkentine ait bir saray yapısının da 
ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu 
çalışmalarla başta Anadolu Selçuklu 
dönemi olmak üzere Konya’nın er-
ken dönemlerine kadar ışık tutacak 
bulguların elde edilmesi bekleniyor. 
Kazı çalışmalarının sonlanmasıyla 
saha yerli ve yabancıların ziyaretine 
açılarak Konya’nın tarihi çehresi ge-
zilebilecek hale getirilmesi planlanı-
yor. Böylece Konya turizmine katkı 
sağlayacak yeni bir mekan daha ka-
zandırılmış olacak. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin işbirliğiyle 2013 yılında 
başlayan Gevale Kalesi kazı çalışmalarına, kış aylarında verilen aranın ardından önümüzdeki günlerde yeniden başlanması bekleniyor.
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Altay: Konya’ya yeni bir şehir kurulacak
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin 
Kuzeybatısında yer alan ve cepha-
nelik olarak bilinen 3 milyon 521 
bin metrekarelik alanda yeni bir 
şehir kurulacağını söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni 
dönemde sosyal konut projeleri 
ile kentsel dönüşüm projelerinin 
yanında şehircilik alanında önemli 
projeleri de hayata geçireceklerini 
söyledi. Şehrin Kuzeybatısında yer 
alan ve cephanelik olarak bilinen 
alanda yeni bir şehir kurulacağını 
kaydeden Başkan Altay, “3 milyon 
521 bin metrekare alanda yeni bir 
yerleşim yeri inşa edeceğiz. Yatay 
mimarinin, şehirciliğin ve sosyal 

donatıların en güzel örneklerinin 
yer alacağı proje kapsamında 4 bin 
789 daire yapılacak. Ferah yeşil 
alanlar, yürüyüş alanları, bisiklet 
yolları, sosyal donatılar, sağlık te-
sisi, ticari alanlar ve camilerin yer 
alacağı proje bu alanda bir ilk ola-
cak” dedi. 

Cephanelik Dönüşüm Proje-
si’nin sadece Konya’da değil Türki-
ye’de en çok konuşulacak projeler 
arasında yer alacağını ve Büyükşe-
hir Belediyesi için önemli bir gelir 
kaynağı olacağını vurgulayan Baş-
kan Altay, şehir için bir güvenlik 
tehdidi oluşturan Cephaneliği de 
yeni yerine taşımış olacaklarını dile 
getirdi.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı 
Uğur İbrahim Altay Ribat Eğitim 
Vakfı’nı ziyaret ederek Onursal 
başkanı Abdullah Büyük ile sohbet 
etti. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ri-
bat Eğitim Vakfı’nı ziyaret ederek 
vakfın çalışmaları hakkında bil-
gi aldı. Onursal Başkan Abdullah 
Büyük ile de bir süre sohbet eden 
Altay, Konya’nın bir sivil toplum 
şehri olduğunu belirterek “Konya, 
sivil toplum kuruluşlarının orga-
nize olduğu, birlikte iş yapabilme 
kabiliyetine ulaştığı bir şehirdir ve 
neredeyse her konuda derdinizi 
anlatabileceğiniz, sizlere yardımcı 
olacak bir STK’mız var. Allah siz-
lerden razı olsun, iyi ki varsınız. 
Bizler de elimizden geldiğince siz-
lere destek olmak adına gayret edi-
yoruz. Özellikle son dönemde yapı-

lan proje destek çağrılarıyla ve bina 
tahsisleriyle Konya’da sivil toplu-
mun daha da güçlenmesi için gay-
ret ediyoruz. Bu şehir hepimizin ve 
geleceğe dair önemli işleri buralar-

da istişare edersek daha hızlı iler-
leriz. Bu dönemin en önemli fay-
dalarından birisi de istişare etmek 
ve ortak akılla bu şehri yönetmek 
olacaktır” ifadelerini kullandı.

İnsani yardım merkezinin yeni 
hizmet binasını yerinde inceleye-
rek hayırlı olsun dileklerini ileten 
Altay’a Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Küçükto-
ka ve İnsani Yardım Derneği Baş-
kanı Seyit Duman binayı gezdirdi. 
Vakfın çalışmaları ve faaliyetleri 
hakkında da Mehmet Küçüktoka 
Başkan Altay’a bilgi verdi. Ziya-
rette Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Küçükto-
ka, İnsani Yardım Derneği Başkanı 
Seyit Duman, Aşevi Müdürü Ali 
Sakman ve vakfın yönetim kurulu 
üyeleri de hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Onursal Başkan 
Abdullah Büyük Hoca, Başkan Al-
tay’a STK’lara olan katkılarından 
dolayı teşekkür ederek 31 Mart’ta 
başarı dileklerinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

NEÜ’de Kütüphane Haftası 
etkinliklerle kutlandı

Bir yılda 62 bin 899 kişi 
kütüphaneyi ziyaret etti

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığının düzen-
lediği “55. Kütüphane Haftası” 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Etkinlik kapsamında Meram 
Ahmet Keleşoğlu Kampüsünde 
öğrenciler birbirlerine okudukları 
kitapları hediye edip, etkinlik kap-
samında keyifli vakit geçirme fırsa-
tı yakaladı. 

Etkinlikte konuşan NEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
“Dünyanın en kıymetli hazinesi 
okumaktır. Hiçbir meşakkati yok 
sadece zaman ayıracak ve karşı-
lığında çok kıymetli bir şey elde 

edeceksiniz; doğru bilgi” dedi. 
Fakülteye gelirken yolculuk 

esnasında kitap okunabileceğini 
belirten Prof. Dr. Doğan, “Bir şe-
kilde gidip gelirken kitap okuyabi-
lirsiniz. Yanınızda kitap taşıyarak 
bunu çözebilirsiniz. Kitap okumak 
da çok temel ihtiyaçlardan biridir. 
Sizlerden bu konuya özen göster-
menizi rica ediyorum. Etkinliğe 
gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

NEÜ Halk Oyunları Topluluğu 
öğrencilerinin folklor gösterilerini 
icra etmeleri ve toplu kitap okuma 
etkinliği ile program tamamlandı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, geçtiğimiz 
yılın 12 aylık döneminde 62 bin 
899 kişinin kütüphaneyi ziyaret 
ettiği belirtildi. Beyşehir Kütüp-
hane Müdürü Kemal Yeşilyurt, 
Kütüphaneler Haftası kapsamın-
da düzenlenen programda yaptığı 
konuşmada, Yeşilyurt İlçe Halk 
Kütüphanesi’nde 38 bin 494 kitap 
bulunduğunu, 2018 yılında 30 bin 
719’u yetişkin toplam 62 bin 899 
okuyucuya hizmet verdiklerini 
kaydetti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir ise, konuşmasında, kitap 
okumanın önemine dikkat çekti. 
Özdemir, okumanın öğrenmek için 

en etkili yöntem olduğunu belirte-
rek, “Bilgi çağında işitsel, görsel bir 
çok imkan ile bilgiye erişilebiliyor 
ama okumak en temeli. Okumanın 
önemi hiç bitmedi ve bitmeyecek 
de.” diye konuştu. Programda, şiir 
dinletisinin ardından kütüphane-
den en çok kitap alan okuyuculara 
çeşitli hediyeler verildi, ardından 
açılan kitap sergisi gezildi. Progra-
ma, Beyşehir Belediye Başkan Yar-
dımcısı Halim Gümüşel, 20. Dö-
nem Konya Milletvekili Abdullah 
Gencer, ilçede bulunan kamu ku-
rumlarının müdürleri, öğretmen-
ler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
n AA

Konya Mutfak Müzesi’nin kurulması gerektiğini belirten TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran, “Konya 
Mutfağını’da tanıtmış olmak, geçmişimize ve şehrimize bir vefa borcudur” ifadelerini kullandı

‘Konya Mutfak 
müzesi kurulsun’

Konya, Anadolu mutfağının 
merkezidir. Dünyada bilinen ilk 
yerleşim, ilk şehirleşme ve ilk hay-
van evcilleştirmenin görüldüğü yer 
Çatalhöyük’den bu yana çeşitli me-
deniyetlere ev sahipliği yapan Kon-
ya, mutfağında da bu tarihî mirası 
görmekteyiz. Türklerin Anadolu’yu 
fethettikten sonraki ilk büyük devleti 
Anadolu Selçuklu Devleti olmuş ve 
bu devletin başkenti 200 yıl kadar 
Konya olmuştur. Konya, Osmanlı İm-
paratorluğu’na ve Evlâd-ı Fatihân’ın 
gittiği Makedonya, Abhazya, Bos-
na-Hersek, Yunanistan, Bulgaristan 
gibi ülkelere de idari, askeri, bilim 
ve mutfak mirasını taşımıştır. Konya 
Mutfağı, Selçuklu saraylarında ge-
lişen ve Mevlevî adap ve erkanıyla 
yoğrulan muhteşem bir oluşumdur. 
13. yüzyıldan günümüze koyduğu 
kurallarla klasik özellikler taşıyan, 
hatta Klasik Türk Mutfağı’nın da-
yandığı ana köklerden birini oluştu-
ran Konya Mutfağı bu nedenle Türk 
Halk Mutfağının dışında tutulması 
gereken bir mutfaktır. Konya Mut-
fağı, mutfak mimarisi, araç gereçleri, 
yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, 
sofra düzenleri, servis usulleri, kış 
için hazırlanan yiyecekleriyle kendi-
ne özgü bir mutfak ve bu mutfakla il-
gili inanılmaz zenginlikte bir mutfak 
kültürü meydana getirmiştir. Konya 
Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme 
Derneği (TURİDER) yöneticileri ve 
üyeleri de Konya Mutfağına sahip 
çıkmak adına anlamlı bir kampanya 
başlattı. Mevlevî Mutfağı’nda baş-
ladığı, dünyada adına muhtemelen 
anıt mezar yaptırılan ilk aşçıbaşının 
(Ateşbaz-ı Velî) türbesi yanında bu-
lunan kamulaştırılmış alana Mutfak 
Müzesinin yapılması talebinde bulu-
nuyorlar. 

‘KONYA MUTFAĞINI’DA TANITMIŞ 
OLMAK, GEÇMİŞİMİZE VE 

ŞEHRİMİZE BİR VEFA BORCUDUR’ 
Konya Turizm ve İş Dünyasını 

Geliştirme Derneği (TURİDER) yö-
neticileri ve üyeleri de Konya Mut-
fağına sahip çıkmak adına anlamlı 
bir kampanya başlattı. Mevlevî Mut-
fağı’nda başladığı, dünyada adına 
muhtemelen anıt mezar yaptırılan 
ilk aşçıbaşının (Ateşbaz-ı Velî) türbe-
si yanında bulunan kamulaştırılmış 
alana Mutfak Müzesinin yapılması 
talebinde bulunuyorlar. Konu ile 
ilgili Yenigün’e açıklamalarda bulu-
nan Konya Turizm ve İş Dünyasını 
Geliştirme Derneği (TURİDER) Baş-
kanı Seda Kuşvuran, “Konya şehri-
miz, tarihi eskiye dayanan Selçuklu 
ve Osmanlı kültürleriyle şekillenmiş, 
Türkiye’nin 7. en büyük ve kalabalık 
şehri olma özelliğini taşımaktadır. 
Ayrıca Anadolu Selçuklu ve Kara-
manoğullarına başkentlik yapmış en 
eski yerleşim yeri olma özelliğine de 
sahiptir. Çatalhöyük UNESCO Dün-
ya mirası listesine girmiştir. Sille’miz 
bir açık hava müzesi niteliğinde an-
tik kent edasıyla bizlere kucak açar. 
Tüm bu kültürel tarihi dokumuzun 

yanı sıra, Konya’mızın o tarihlerden 
günümüze kadar uzanan eşsiz bir 
mutfak kültürü de vardır. Özellikle 
Selçuklu Dönemine bakınca Mevle-
vi mutfağı, daha yakın tarihte Kon-
ya Mutfağı geleneği bozulmamış 

düğün pilavlarımız ile ‘’ Gastronomi 
Turizmi ‘’ çeşitliliğimiz oldukça zen-
gindir. Sizlerin de bildiği üzere, Kon-
ya mutfağının ünü Konya Turizm 
Derneğinin 1. Milletlerarası Yemek 
Kongresi’nden sonra oldukça art-
mıştır.  Biz Konya’da bulunan turizm 
camiasını temsil eden Konya Turizm 
ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği  ( 
TURİDER ) olarak, tüm bu tarihi bir 
araya toplamış olan güzel kentimize, 
Konya’mıza yakışır bir mutfak mü-
zemizin olmasını, tüm Konya turizm 
camiası olarak talep ediyoruz. Konya 
Büyükşehir Belediyemizin takdiri ile 
uygun görülmesi durumunda Konya 
Mutfak Müzesi için; Ateşbaz-ı Veli 
Türbemizin hemen yanında bulunan 
kamulaştırılmış alanın çok uygun ol-
duğunu düşünmekteyiz. Türbe ziya-
retini yapan, yerli ve yabancı turistle-
re seçkin mutfak örneklerinden olan 
Konya Mutfağını’da tanıtmış olmak, 
geçmişimize ve şehrimize bir vefa 
borcudur” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay’dan Ribat’a ziyaret

Seda Kuşvuran
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‘Halkımız PKK ve FETÖ ile yan yana gelenlere dersini verecek’
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Demirören Haber Ajansı’nın 
(DHA) Konya bürosunu ziyaret 
etti. MHP’li Kalaycı, ziyarette, gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulun-
du. Yerel seçim süreciyle ilgili de-
ğerlendirme yapan Kalaycı, ‘’Yurt 
içinde ve yurt dışında evlatlarımıza 
kurşun sıkanlar, pusu kuranlar ve 
her tarafta Türkiye’yi bölme çalış-
ması yürütenler, belediye meclis 
üyeliklerine girip, belediyeye taşı-
nıyor. Bunu kabullenmek mümkün 
mü? CHP böyle bir sorumsuzluğu 
nasıl yapabilir? İYİ Parti böylesi bir 
ortaklıkta nasıl yer alabilir? Benim 
askerlerimi, polislerimi şehit eden 
o katil terör örgütü, PKK’nın tem-
silcilerin nasıl meclislere taşınabi-
lir? Bunu hangi vicdan kabul ede-
bilir?” diye konuştu. 

HDP’ye yönelik eleştirilerde bu-

lunan MHP’li Kalaycı, şunları söyle-
di: ‘’Eş başkanları açıklamalar ya-
pıyor. Bir de ayar veriyor; CHP’ye, 
İYİ Parti’ye. Belediye başkanlarının 
seçilirse kendi oylarıyla seçilece-
ğini söylüyorlar. Bir taraftan ‘Kür-
distanda kazanacağız; batıda AK 
Parti’ye, MHP’ye kaybettireceğiz’ 
diyorlar. Bu nasıl bir sorumsuzluk? 
Nereye varmak istiyorlar, anlamak 
mümkün değil. Türk milleti, terör 
örgütlerinin desteğini almış, terör 
örgütleriyle iş birliği yapmış hiçbir 
siyasiye oy vermez. Bu; şehitleri-
mize, tarihimize saygısızlıktır. Bir 
belediye almak için belediye mec-
lis üyeliğine yüksek oy almak için 
neden bu yola başvuruyorlar? Bu-
nun izahını versinler, öyle inkar 
etmesinler. Her şey açık seçik or-
tada. Belediye meclis üyeliklerine 
HDP’den giren, PKK ile bağlantısı 
olan kişilerin bütün şecereleri or-

taya çıkmış durumda. Hangi tarih-
te, PKK’da ne yapmış, İmralı’daki 
cani ile ilgili ne yapmış hepsinin 
dökümleri var. Bu nasıl kabul edile-
bilir? Belediyelere bunları taşımak, 

ne demektir bu? Bunun altında ne 
yatıyor, izah etmeleri lazım. Bu bir 
zillettir. Bu teşhisimizin de doğru 
olduğu ortada. Ben insanımızın 
buna asla müsaade etmeyeceğine 

inanıyorum.’’
‘HDP’NİN EŞ BAŞKANI AYAR 

VERİYOR, GIKLARI ÇIKMIYOR’
Konuşmasında CHP’yi de 

eleştiren Kalaycı, ‘’İşin ilginç ta-
rafı; CHP’nin bakışına baktığı-
mızda PYD’ye ‘terör örgütü’ di-
yemeyen, YPG’ye ‘terör örgütü’ 
diyemeyen bir CHP yönetimi var. 
Hatta ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 
‘Bizim Suriye’de ne işimizi var?’ di-
yerek, bu harekata karşı çıkan, yine 
CHP Genel Başkanı ve sözcüleriydi. 
HDP’nin eş başkanı, kendilerine 
ayar veriyor, hiç gıkları çıkmıyor. 
Ne HDP’ye ne de PKK, PYD ve 
YPG’ye geldi mi ağızlarını açmı-
yorlar. Çıkıp, ‘Atatürk’ün partisiyiz’ 
diyorlar; ama Atatürk ile de hiçbir 
ilişkileri kalmadı. Türk halkımız 
sağduyuludur. 31 Mart seçimlerin-
de PKK ile FETÖ ile yan yana gelen-
lere sandıkta dersini verecek. Buna 

sonun kadar inanıyoruz’’ dedi. 
‘OPERASYONLARA DESTEK VERİRİZ’

Darbe girişiminin ardından 
FETÖ/PDY’ye yönelik düzenle-
nen operasyonlarla ilgili de konu-
şan MHP’li Kalaycı, “Samimi bir 
şekilde bu operasyonlar yapıldı; 
ama bir tek siyasi ayağı kalmıştı. Si-
yasi ayağa girmeden bu mücadele 
bitmiş sayılmaz; çünkü siyasi ayak 
olmadan bunların yapılanması, bu-
ralarda istedikleri gibi yapılanması 
mümkün olmazdı. Sürekli siyasi 
ayak üzerine operasyon yapılmasını 
talep ettik. Cumhurbaşkanı’mızın 
açıklamalarında bunun hemen se-
çim sonrası başlatılacağını anlıyo-
ruz. MHP olarak destek veriyoruz 
tabi ki. Biz zaten baştan beri talep 
ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılacak 
operasyonlara da tabi ki destek ve-
ririz’’ dedi. 
n DHA

Konya’da seçmen sayısı bir ön-
ceki Mahalli İdareler Genel Seçim-
lerine göre 119 bin 983 artarak 1 
milyon 521 bin 399 oldu. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin yü-
rürlüğe girmesiyle yapılacak 2019 
Mahalli İdareler Genel Seçimleri 
için seçmenler 31 Mart Pazar günü 
sandık başına gidecek. Vatandaşlar, 
büyükşehir belediye başkanı, ilçe 
belediye başkanı, belediye meclis 
üyeleri ile muhtarları seçmek için oy 
kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve-
rilerine göre, Konya’da seçmen sayı-
sı bir önceki seçime oranla 119 bin 
983 artarak 1 milyon 521 bin 399’a 
yükseldi. Konya’da kurulacak sandık 
sayısı ise azaldı. Konya’da 2014’teki 
yerel seçimlerde 5 bin 108 sandık 

kurulurken, bu seçimlerde 5 bin 36 
sandıkta oy kullanılacak. 

SELÇUKLU’DA YAKLAŞIK 
430 BİN KİŞİ OY KULLANACAK 
31 ilçeye sahip Konya’da, Sel-

çuklu 429 bin 791 sayısı ile en fazla 
seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıt-
lara geçti.

Selçuklu’dan sonra 230 bin 573 
seçmenle Meram ikinci, 210 bin 973 

seçmenle Karatay üçüncü, 103 bin 
614 seçmenle Ereğli dördüncü ve 
69 bin 500 seçmenle Akşehir beşin-
ci sırada yer aldı. 

Yalıhüyük, bin 522 sayısı ile en 
az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. 
Yalıhüyük’ü, 3 bin 387 seçmen ile 
Halkapınar, 3 bin 424 seçmen ile 
Derbent takip etti.

SANDIK SAYISINDA DA 
SELÇUKLU İLK SIRADA

Konya’da kurulacak sandık sa-
yısında da Selçuklu ilk sırada yer 
aldı. Buna göre, Selçuklu bin 274 
sandık ile ilk sırada yer alırken, 703 
sandıkla Meram ikinci, 643 sandıkla 
Karatay üçüncü, 342 sandıkla Ereğli 
dördüncü ve 231 sandıkla Akşehir 
beşinci sırada bulunuyor.
n AA

Turguteli Derneği’nden
Cumhur İttifakı’na destek

MMG Konya’nın konuğu
Selman Özboyacı oldu

Mimar ve Mühendisler Grubu 
(MMG) Konya Şubesi’nin düzen-
lediği Kahvaltılı Çalışma Toplantı-
sı’nın bu haftaki konuğu AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Özbo-
yacı oldu. 

Aynı zamanda İnşaat Mühen-
disi olan Selman Özboyacı katıldığı 
davette MMG Konya Şubesi’nin 
yeni şube merkezinin hayırlara 
vesile olmasını diledi. Dernek fa-
aliyetleri hakkında Konya Şube 
Başkanı Dr. Hayri Oğurlu’dan bilgi 
alan Özboyacı, “Meslek elemanla-

rının tek çatı altında toplanmaları 
Ülkemize katma değer yaratacak 
fikirlerin oluşması ve hayata geç-
mesi açısından çok önemli. 2023 
hedeflerimiz doğrultusunda bizi 
hedeflerimize götürecek bir şey 
varsa o da yine biz gençlerin öz-
verili çalışmaları olacaktır” dedi. 
Dr. Hayri Oğurlu kahvaltı sonra-
sında tüm katılımcılara Mimar ve 
Mühendisler Grubu’nun ‘Üniver-
sitelerimiz ve Bilimsel Çalışmalar’ 
başlıklı dergisi takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Merkezi Konya’da bulunan 
Turguteli Kültür Sanat Tarih Der-
neği tarafından yapılan açıklamada 
önümüzdeki 31 Mart Yerel Se-
çimlerinde Konya’da ve özellikle 
Turguteli nüfusunun yoğun olarak 
yaşamakta olduğu Kadınhanı,Ilgın, 
Tuzlukçu,Akşehir ve Yunak ‘da 
Cumhur İttifakı Adaylarını des-
tekleyeceklerini açıkladı. Yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “Anadolu’nun Türkleşmesi ve 
İslamlaşmasında etken rol oyna-

yan ve köklü bir tarihe sahip olan 
Turgutoğulları’nın torunları olarak 
dün  atalarımızın Haçlı akınlarına 
karşı vermiş olduğu mücadeleyi 
bizler bugün ülkenin bekasına kar-
şı dış mihraklar ve onların içerideki 
piyonlarına karşı vererek önümüz-
deki yerel seçimlerden ülkemizin 
güçlenerek çıkması adına  31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri’nde, 
Cumhur İttifakı’nın yanında saf 
tutmuş bulunmaktayız.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından 
düzenlenen ‘İşin Ehlinden’ programında sanayi çalışanı gençlere tecrübe paylaşımında bulundu

Selçuklu, örnek 
olmaya devam edecek

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Konya Çalışan 
Gençlik Komisyonu tarafından her 
hafta Pazartesi günü gerçekleştiri-
len “İşin Ehlinden” tecrübe payla-
şım programının bu haftaki konuğu 
oldu. Ali Okutan Çalışan Gençlik 
Merkezinde gerçekleşen programda 
Başkan Pekyatırmacı, sanayi çalışanı 
gençlere belediye faaliyetleri, Konya 
ve ülke gündemine dair görüşlerini 
aktardı.

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı 
Veli Vural,  Türkiye’de sanayi gençli-
ğine yönelik ilk ve örnek bir projenin 
Selçuklu’da uygulandığını ifade etti. 
Vural, projelerin sanayi gençliğine 
sosyal ve kültürel hayata zenginlik 
kattığını belirtti.

‘TÜRKİYE ROL BİÇİLEN DEĞİL, 
ROL BİÇEN BİR ÜLKEDİR’

Ak Parti iktidarı ile birlikte ülke-
mizin refah ve büyümede büyük bir 
ivme kaydettiğini ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Bu büyüme sürecin-
de ülkemize hem yurt içinden hem 
de yurt dışından kaynak üretildi. Bu 
kaynağın üretilmesinde temel olan  
güven ve istikrardı. Ülkemizin yapısı 
gereği ülkemizden beklentiler çok. 
Bizden beklentisi, ümidi olan ülke-
lerin yanında Türkiye üzerinde kirli 
emelleri olan ve Türkiye ile beraber 
çevresindeki coğrafyaya şekil ver-
meye çalışan, bu coğrafyadan nema-

lanmak isteyen ülkeler var. Bunların 
temel gayeleri Türkiye’yi güçsüzleş-
tirmek, zayıflatmak ve ülkemizi ken-
dileri tarafından yönetilebilir bir ülke 
haline getirmek. Bunları yaptıktan 
sonra da Türkiye’nin kaynaklarını 
kendi istedikleri şekilde yönetmek 
ve coğrafyamızdaki diğer ülkeleri 
de aynı şekilde yönetebilmek. On-
ların bu amaçlarını engelleyen tek 
şey Türkiye’nin istikrarı, Türkiye’nin 
güçlü olması ve rol biçilen değil rol 
biçen bir ülke olmasıdır” dedi. 

‘SELÇUKLU’DA HAYATIN HER 
ALANINA DEĞER KATIYORUZ’
Amaçlarının Selçuklu halkına 

en iyi şekilde hizmet edebilmek ol-
duğunu ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı,  “Selçuklu’da hayatın her 
alanına değer katacak güzel işlere 
imza atıldı. Ama Selçuklu hızla ge-
lişen büyük bir merkez ilçedir. Bu 
sebeple daha yapılacak çok işimiz 
var. İlçemizde bu zamana kadar pek 
çok ihtiyacı karşılamış durumdayız. 
Bunun yanında yeni faaliyetleri de 

sürdürüyoruz. Spor salonları, ma-
halle konakları, kapalı pazar yerle-
ri, anaokulları, yurt inşaatı, sağlık 
tesisleri gibi birçok tesisisin yapımı 
çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 
Bunlara her geçen gün yenilerini de 
ilave etmeye devam ediyoruz” dedi.  
Programın sonunda Selçuklu Kent 
Konseyi Başkanı Veli Vural, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’ya günün anısına hediye takdi-
minde bulundu.
n HABER MERKEZİ

1 milyon 521 bin 399 kişi oy kullanacak
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Bir gün gidersen; özlemem, eksik 
kalırım. Bir sabaha güneşsiz uyan-
mak gibi… Gecenin zemherinde ufak 
pırıltıların kaybolması gibi… Bahar 
da yağmursuz, güz de rüzgârsız… 
Solumun sol tarafını alıp götürürsün 
yokluk bavulunda… 

Bir gün gidersen; poyraz savurur, 
en güzel menekşeleri kıskandıran ko-
kun, burnumdan silinir. Baharlarda 
erişemem senden gelen ize… Filiz-
lenirken yeni yetme hayallerim, ince 
dallarımda boynu bükülür umut çi-
çeklerimin…

Bir gün gidersen; bakmaya doya-
madığım, kartpostalları utandıran en 
nadide manzaram da silinir göz pen-
ceremden… Karanlığa bürünür, gün-
de doğan güneşim… Isıtmaz beni, 

ben yüzünde doğan tebessümüm… 
Üşürüm, sensizliğin sessizliğinde… 

Bir gün gidersen; tanyeri gün 
batımında kalır. Seni bitiremediğim 
gönlümün kızıllığında yâd ederim. 
Unutkanlık çizgi çizgi griye boya-
maya başlar yüreğimi… Özlemime 
sığınırım, anılara sarılırım. Seni senle 
yaşamak varken, sensizliğe de kucak 
açarım.

Bir gün gidersen; anlamını yitirir 
yeşeren ağaçlar… Baharda, güzü ya-
şar soğuk vurur çiçeklerime… Bolluk 
beklerken, üşür meyve verecek filizle-
rim... İçimde yalancı güneşe aldanmış 
ümitlerim, yokluğunun ayazı ile hüzne 
bürünür. 

Bir gün gidersen; el emeği, göz 
nuru yaptığım çeyizim olan sevgim, 

sararmaya başlar gönül 
sandığımda… Umutla-
rımın üzerine özenerek 
serdiğim dantel dantel 
hayallerim, hüzün toz-
larına bulanır. Kaldırıp 
silkelemeye mecalim 
olmaz.

Bir gün gidersen; 
kınalanan avuçlarımın 
içinden akıp gider ha-
yat… Sevgim, sensizli-
ğe boyun eğer. Kurban olur sevdiği-
ne, geleceğe olan hülyalarım. Bugüne 
kadar analık etmiş, beni büyütmüş 
tüm duygularımla sarılır, ağlaşırız. Bir-
likte geçireceğimiz son bir gün kalmış 

gibi sabahlar, eski anılar-
dan oluşan bir sofranın 
başında bağdaş kurarız.

Bir gün gidersen; 
bembeyaz gelinliğe bü-
rünür, ben evinden uzak-
laşır güzel yarınlarım… 
Beline kırmızı bir gönül 
kırıklığı bağlarım… Elden 
ne gele, Allah’a emanet, 
yolcu ederim. Evimiz, 
barkımız, yolumuz, yor-

damımız ayrılır. Benden olanları, baş-
ka yere uğurlarım.

Bir gün gidersen; sesini duymak 
için kısa aramalar yapar belki ürkek 
yüreğim. Mutlu olduğunu duymaktan 

korkar, telefonun her çalışına bir dua 
gizlerim. Yine de aramaktan geri du-
ramam. Özlemime boyun eğer onu-
rum. Senle paylaşacağım ufak bir ana 
ihtiyaç duyarım.

Bir gün gidersen; senin mutlu-
luğa gebe olduğunu öğrendiğim an, 
yaşamdan uzaklaşır hayat hevesim… 
Vazgeçerim yaşam ile el ele tutuş-
maktan. Hayatın ihanetine daha çok 
dayanamaz yüreciğim. Kırılır, küser, 
bir kenarda büzüşür kalırım. 

Bir gün gidersen şayet; bir iç çe-
kişi kaplar bedenimi… Hıçkırıklara 
boğulurum. Gözlerim su sızdırmaya 
başlar. Tutamaz onu iradem… Deri-
nime işleyen yangının üzerine damla 
damla düşer göz yağmurlarım... Her 
cıs edişte biraz daha inlerim. Sönme-

ye yüz tutmuş küllerimin son haykırış-
larını dinlerim. 

Bir gün sen hiç gitme! O gittiğin 
gün gelmesin. Bu öykü öksüz kalsın. 
Can yakmasın. Hayallerimin sarma-
şıkları dört bir yanımızı sarsın. Birbiri 
ardına açmaya başlasın umut çiçek-
lerim. 

O sarmaşığın altında karşılıklı 
oturup, gelecek olan güzel yarınların 
sohbetini yapalım. Bir demli aşk eş-
lik etsin bize… Senli, benlerle dolup 
taşsın günler… Kim ne derse desin, 
hayata tozpembe gözlüklerin ardından 
bakalım. 

Hayat elbet sonsuz değil, baki 
olan anılarımız, sevgimiz, hayalleri-
miz, umudumuz olsun. Selam ve dua 
ile yazı dostlarım.

VAKT-İ VEDA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ve hizmet başkanları 
Derebucak İlçe Devlet Hastanesi’n-
de incelemelerde bulundular. Sağ-
lık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 
neticesinde Derebucak ilçesine 10 
yataklı yeni bir hastane binası yapıl-
masına karar verildiğinin de müjde-
sini veren Prof. Dr. Koç, yeni hasta-
ne binası projesinin çizilerek ihaleye 
hazır hale geldiğini söyledi.

Yeni hastane inşaatının, mevcut 
hastane binası ile yanındaki lojman-
ların yıkılarak yapılacağını vurgu-
layan Prof. Dr. Koç, “Derebucak’lı 
vatandaşlarımızın ve bu hastane-
mizden hizmet alan bölge insanı-
mızın inşaat süresince mağduriyet 
yaşamaması adına gerekli olan ha-
zırlıklarımıza da şimdiden başladık. 
Yeni hastane inşaatı tamamlanın-
caya kadar hastanemizi Derebucak 

Kültür Merkezi’nin bulunduğu bi-
naya taşıyarak sağlık hizmeti sun-
maya devam edeceğiz. Derebucak’lı 
vatandaşlarımızın daha modern ve 
kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için 
başlatılan inşaat sürecinde yaşana-
bilecek sıkıntıları en aza indirmek 
ve olası sorunlara çare bulabilmek 
adına İl Sağlık Müdürlüğü olarak her 
türlü yardımı hızlı bir şekilde gerçek-
leştireceğiz” dedi.

Derebucak İlçesi’ne açılacak 
olan yeni hastane ile birlikte hasta-
nenin daha geniş bir yelpazede çok 
daha nitelikli sağlık hizmeti suna-
cağının da altını çizen Prof. Dr. Koç, 
“Bu sayede vatandaşlarımız başka 
hastanelere gitmeye gerek kalma-
dan, kendi evlerinin bulunduğu or-
tamlarda tedavi olabilecekler” diye-
rek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Gençlik’te bilişsel oyun
zeka şenliği yapıldı

Yeşil bir dünyanın 
tohumlarını attılar

Gençlik Eğitim Kurumların-
da “Bilişsel Oyun Şenliği ve Genç 
Zekâlar Yarışıyor Etkinliği ” düzen-
lendi. Gençlik Anaokulu ve Genç-
lik İlkokulunun ortaklaşa düzenle-
diği etkinlik Gençlik İlkokulun da 
gerçekleşti. Okul öncesi ve ilkokul 
2.-3.-4. sınıf öğrencilerine yöne-
lik olarak yapılan şenliğe Konya 
genelinden birçok öğrenci katıldı. 
Yarışma iki oturumda gerçekleşti-
rildi. Birinci oturumda kâğıt kalem 
oyunları bireysel olarak gerçek-
leştirildi. İkinci oturumda ise kutu 
oyunları ile gerçekleştirildi. Bilişsel 
oyun şenliğinde öğrenciler eğlen-
celi ve heyecanlı vakit geçirirken 
anne ve babalara yönelik Dr. Öğ-
retim Üyesi Bengü Türkoğlu tara-
fından “Etkin Ebeveynden Yetkin 
Çocuğa” isimli sunum gerçekleş-
tirildi.

Gençlik Eğitim Kurumları Ge-
nel Müdürü Barış Çağlayan Çakır, 
bilişsel oyunlar eğitimi gören ço-
cukların hem eğitim hayatı boyun-
ca hem de yaşamında daha başa-
rılı olacağını söyledi. Çakır, bilişsel 
oyunlar ile bir çocuğun karakteri-
nin ve özgüveninin hızla geliştiği-
ne dikkat çekti. Çakır, Gençlik Eği-
tim Kurumları olarak amaçlarının 
öğrencilerin eğitiminin yanı sıra, 
öğrenen ve kendini geliştiren bir 
kurum olarak, öğrenen anne baba 
kültürünü oluşturarak, çocukla 
ilgilenen tüm bireylerin kendileri-
ni geliştirmeleri ve deneyimlerini 
en üst düzeye taşıyacak bilgi ve 
beceriler kazanmalarını sağlamak 
olduğunu belirterek şenliğe katılan 
tüm öğrenci-öğretmen ve velilere 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji, Etwinning’de 
hobi bahçesi projesini Şubat ayın-
da başlattı. Okul Müdür Yardım-
cısı Mustafa Ekici, proje, projenin 
hedefleri ve projenin zamanı hak-
kında bilgiler verdi. Ekici, “Okul 
bahçesinde hobi bahçesi alanı be-
lirleyip, bitki yetişmesi için uygun 
ortam (toprak, koruma) sağlayıp 
öğrencileri toprak ile buluşturuyo-
ruz. Öğrencilerimiz, üretimin ve 
yetiştirmenin zevkini yaşıyorlar. 

Bu sayede öğrencilerimizin so-
rumluluk duygularını artırmayı ve 
onlara sabırlı olmayı öğretiyoruz. 
Öğrenciler kendi yetiştirdikleri 
bitkilerin özelliklerini, yetiştirme 
süreçlerini bu süreçte neye ihtiyaç 
duyduklarını (su, güneş ışığı vs.) 
gözlemlerler ve bu farklılıkları pay-
laşıyorlar” dedi. Ekici, hasat zama-
nı geldiğinde topladıkları ürünlerle 
de piknik yapacaklarını sözlerine 
ekledi. n HABER MERKEZİ

Geride kalan 5 yıllık süreçte bir taraftan hizmet gayreti içindeyken diğer yandan da pek çok imtihanlarının 
olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilkeli duruştan taviz vermediklerini ifade etti

‘Alnımızın akıyla
görevimizi yaptık’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Konya’daki medya kuruluş-
larının sahiplerini ve yöneticilerini 
kahvaltıda ağırladı. 2014 Mahalli 
İdareler Seçimleri ile göreve gelen 
ve yaklaşık 5 yıl boyunca Meram’a 
hizmet eden Fatma Toru, Meram’a 
başkanlık yapmanın büyük bir so-
rumluluk olduğunu ve bu sorum-
luluk bilinciyle hareket ettiklerini 
söyledi. 
‘SİYASET BENİM İÇİN HİZMET ETMEK’

Bu 5 yıllık süreçte seçimler, 15 
Temmuz Darbe girişimi gibi zorlu 
süreçlerden geçtiklerini ve pek çok 
imtihanlarının olduğunu dile geti-
ren Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, “Bu süreçte 5 yıl boyunca 
hep birlikte zorluklara göğüs gerdik. 
Teşkilatlarımız, muhtarlarımız, be-
lediye çalışanlarımız ve üst düzey 
yöneticilerimizle birlikte gayretli bir 
şekilde çalışmalar yaptık. Ben şuna 
inanıyorum, Reis’imizin bize yükle-
miş olduğu misyonla anlımızın akıy-
la en iyi şekilde bu görevi yürüttük. 
Bu süreçte ilkleri gerçekleştirdik. 
Meram gibi zor bir ilçede altyapı ve 
üstyapı anlamında önemli faaliyetle-
rimiz oldu. Siyaset farklı bir mecray-
mış bunu gördük. Bana göre siyaset 
bir duruşu gerektiriyor. Biz de bir 
duruş ortaya koymaya çalıştık. Bu 
göreve talip olurken de bugün de 
siyasetin sadece ve sadece doğdu-
ğunuz, aşık olduğunuz şehre hizmet 
vermek için bir vasıta olduğunu dü-
şündük. Bu duruş üzerine siyaset 
yaptık” dedi. 

‘BU BİR VEDA DEĞİL, FATİHADIR’
Meram için ciddi anlamda bir 

imar siyaseti izlediklerini ve bu an-
lamda yapılan projelerle Türkiye ge-

nelinde konuşulur hale geldiklerini 
söyleyen Fatma Toru, “Ahlaklı bir 
şekilde, hiçbir şaibeye yer vermeden 
en iyi şekilde çalışmak gerekiyordu. 
Biz bunu yaptık. Mutlaka eksikleri-
miz vardır. İşin çok yapıldığı yerde 
hata da çok olur. Ama biz bir daki-
kamızı dahi kaybetme lüksümüz ol-
madığını gördük. Hızlı bir şekilde ça-
lıştık. Bu beraberinde beklentileri de 
artmıştır. Geriye dönüp baktığımız-
da keşke yapmasaydık dediğimiz 
olmadığı gibi daha fazlasını nasıl ya-
pabilirdik diye kendimizi sorguladık. 
İzzetli bir şekilde anılmayı Allah biz-
lere nasip etsin diyorum. Biz burada 
veda etmiyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız’ın da dediği gibi bu bir fa-
tihadır. Bu 5 yıllık süreçte böylesine 
zor bir dönemde önemli tecrübeler 
edindik. Tecrübe hakikaten kolay 
kazanılmıyor. Bizim buradan çıkara-
cağımız tabi ki de büyük dersler var. 
İnşallah rabbim, bundan sonra farklı 
konumlarda, nerede görev verilirse 
orada en iyi şekilde devletimize ve 
milletimize hizmet etmeyi bize na-
sip eder” ifadelerini kullandı. 

‘ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM’
“Ülkemiz şimdilerde yeniden 

şekilleniyor ve yeniden yapılanıyor. 
Zor bir süreçteyiz. Liyakatli ve eh-
liyetli insanlara ihtiyaç var” diyen 
Başkan Fatam Toru, “Ben de bu 
anlayışla ihya ve inşa sürecinde üze-
rime düşeni yapma gayreti içinde 
olacağım. Yıllarca bürokraside tek-
nograt olarak çalıştım. Geride bırak-
tığımız dönemin başında basına ba-
kış açım biraz farklıydı. Ama 5 yıllık 
süreçte Konya basınıyla ilgili güzel 
düşünceler gelişti bende. Hassasi-
yetiniz ve ilginiz için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Haklarınızı 
helal edin diyorum. Biliyorsunuz ki 
bu seçim süreci bir beka süreci. Me-
saj verecek bir dönemde değiliz. Bu 
birlikteliğin devamlılığı için, milli ve 
manevi değerlerimiz için hepimiz 
var gücümüzle çalışmalıyız” ifadele-
rini kullandı. 

‘HAYALLERİMİZ VE YAPMAK 
İSTEDİKLERİMİZ VARDI’

Meram için yapmayı istedikleri, 
hayal ettikleri ve yarım kalan bazı 
şeyler olduğunu dile getiren Me-

ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Mazbatamızı teslim edinceye kadar 
çalışmaya devam edeceğiz. Baş-
kanlık biter ama görev bitmez. Bize 
verilen görevi yine gayretle yerine 
getirmeye çalışacağız. Burada şunu 
da söylemek istiyorum, Meram Be-
lediyesi’nde devamlılık esas olmalı. 
Kendim için demiyorum, Mustafa 
Kavuş için de söylüyorum. Me-
ram’da sürdürülebilirliği sağlamak 
gerekiyor. İnşallah bundan sonra 
irade Meram’a daha hassasiyetle 
eğilir diye düşünüyorum. Biz her 
şeyden önce Meram halkına, insa-
nımıza dokunmaya çalıştık. Ama ne 
yazık ki insanlar artık olgularla de-
ğil, algılarla yönetiliyor. Bu anlamda 
basına da önemli görevler düşüyor. 
İnsanların düşüncelerini birilerinin 
satın almalarını engellemek adına 
basınımız üzerine düşen görevi ye-
rine getirmeye devam edecektir. 
Hizmet odaklı gittiğimiz için işkolik 
bir tavrımız vardı. Yaptığımız işe 
kendimizi fazla kaptırıyorduk. Bu da 
sorumluluk bilincinin gereğiydi. Be-
nim için önemli olan prensiplerim, 
duruşum ve tavrımdı. Ben sıradan 
biri olmak istemedim hiçbir zaman. 
Kalıplara girmediğim için zaman 
zaman törpülendiğim oldu. Ama 
kendi ayaklarım üzerinde durmak 
için mücadele verdim. Bu mücade-
lenin neticesinde bu şehre, Meram’a 
hizmet etmek bana da nasip oldu. 
25 yıllık bir tecrübe ve birikim var. 
Bundan sonra da görev verilen her 
yerde Fatma Toru’yu göreceksiniz” 
diyerek sözlerini tamamladı. Toru, 
toplantının sonunda basın mensup-
larıyla tek tek helalleşti. 
n ONUR KALKAN

Derebucak ilçesine yeni hastane

31 Mart seçimleriyle birlikte görev süresi dolacak olan Meram Belediye Başkan Adayı 
Fatma Toru, gazetecilerle biraraya gelerek geride kalan 5 yılı değerlendirip, helalleşti.
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Konya’da, yolcu taşıyan mini-
büsün, kamyona arkadan çarpma-
sı sonucu meydana gelen kazada 
hayatını kaybeden Mevlüt Kara-
sakal ve Selvinaz Duman, toprağa 
verildi. Kaza, dün saat 21.00 sıra-
larında, Beyşehir-Konya karayolu-
nun 30’uncu kilometresinde Yu-
nuslar mevkiinde meydana geldi. 
Konya’dan Beyşehir’e yolcu taşı-

yan Seyit Ali Kocabaş yönetimin-
deki 42 BEF 70 plakalı minibüs, 
iddiaya göre geri manevra yapan 
İbrahim Gökçebay yönetimindeki 
32 LA 796 plakalı kamyona ar-
kadan çarptı. Kazada minibüsteki 
yolculardan Selvinaz Duman (70) 
ve Mevlüt Karasakal (33) olay ye-
rinde hayatını kaybetti. Minibüs 
sürücüsü Kocabaş ve 10 yolcu ise 

yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen 
sağlık ekipleri tarafından Beyşehir 
ve Konya’daki çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Kazadan yara almadan 
kurtulan kamyon şoförü Gökçebay 
ise jandarma tarafından gözaltına 
alındı. Gökçebay’ın sorgusunun 
ardından bugün adliyeye sevk edi-
leceği belirtildi.

Beyşehir Belediyesi İmar Mü-

dürlüğü’nde görev yaptığı öğreni-
len evli Mevlüt Karasakal’ın cena-
zesi otopsi işlemlerinin ardından 
ailesine teslim edildi. Karasakal’ın 
cenazesi Konya kent merkezinde 
Hacıyevis Camii’nde kılınan ce-
naze namazının ardından Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi. Selvinaz 
Duman da Beyşehir’de toprağa 
verildi. n DHA

Zengibar’da kaçak kazı
yaparken yakalandılar

Ali Sucu dualarla defnedildi

Bozkır ilçesindeki Zengibar Ka-
lesinde kaçak kazı yaparken yaka-
lanan 5 kişi gözaltına alındı. İlçeye 
bağlı Hacılar Mahallesinde 1. de-
rece sit alanı Zengibar Kalesinde 
kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
S.A. (38), D.A. (67), F.A. (27), A.Ö. 

(20) ve M.K.’yi (28) suçüstü yakala-
dı. Şahıslarla birlikte bir dedektör, 
bir kürek, bir ruhsatsız av tüfeği, 
32 av fişeği, iki bıçak, iki el feneri 
ve bir sırt çantası ele geçirildi. Mal-
zemelere el konulurken şüpheliler 
adli makamlara sevk edilmek üze-
re gözaltına alındı. n İHA

Çumra 26 Haziran gazetesi 
çalışanlarından, Gazeteci Abdul-
lah Sucu’nun babası Ali Sucu, 85 
yaşında vefat etti. Merhum Ali 
Sucu’nun cenazesi dün öğle na-
mazına müteakip Çumra Ulu Ca-
mi’de kılınan cenaze namazının  
ardından Çumra Şehir Mezarlığına 
defnedildi.  Sucu ailesini acı günle-

rinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhumun yakınları 
cenaze töreninin ardından tazi-
ye dileklerini kabul etti. Merhum 
Ali Sucu 3 erkek çocuk babasıydı.  
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Ali Sucu’ya yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına sabır 
ve başsağlığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Önceki gün akşam saatlerinde Beyşehir-Konya Yolu’nun minibüsün kamyona arkadan çarpma-
sı sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı

Beyşehir yolu
kana bulandı!

Yolcu taşıyan minibüs ile kam-
yon çarpıştı, 2 kişi hayatını kay-
betti, 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 
21.00 sıralarında Beyşehir- Kon-
ya karayolunun 30’uncu kilomet-
resinde Yunuslar mevkiinde mey-
dana geldi. Konya’dan Beyşehir’e 
yolcu taşıyan Seyit Ali Kocabaş 
yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı 
minibüs, iddiaya göre geri ma-
nevra yapan İbrahim Gökçebay 
yönetimindeki 32 LA 796 plakalı 
kamyona arkadan çarptı. Kazada 
minibüsteki yolculardan Selvinaz 
Duman (70) ve Mevlüt Karasakal 
(33) olay yerinde hayatını kaybet-
ti. Minibüs sürücüsü Kocabaş ve 
10 yolcu ise  yaralandı. Yaralılar 
ihbarla gelen sağlık ekipleri ta-
rafından Beyşehir ve Konya’daki 
çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ka-
zayı haber alarak olay yerine ge-
len ölenlerin yakınları sinir krizi 
geçirdi. Kazadan yara almadan 
kurtulan kamyon şoförü Gökçe-
bay ise  jandarma tarafından gö-

zaltına alındı. 
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya’da, 2 kişinin hayatını 
kaybettiği, 11 kişinin yaralandı-
ğı kaza anı güvenlik kamerasına 

yansıdı. Görüntülerde kamyonun 
geri manevra yaptığı sırada, du-
rumu fark eden minibüs sürücü-
sünün selektör yaptığı ve kam-
yona arkadan çarptığı görülüyor. 

Kazada hayatını kaybeden evli 
Mevlüt Karasakal’ın ise Beyşehir 
Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde  
görev yaptığı öğrenildi.
n DHA

Kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
28 Mart 2019 Perşembe  • Yıl: 11 • Sayı: 3608

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Eşini öldüren koca, adli kontrolle serbest!
Konya’da, eşi Müslime B.’yi 

(49) tek fişek alan, tek kırma tüfek-
le göğsünden vurarak, öldürdükten 
sonra aynı silahla intihara kalkışan 
Hasan Hüseyin B. (62), sevk edil-
diği adliyede ‘kasten öldürme’ su-
çundan çıkarıldığı mahkemece, adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
Hasan Hüseyin B., savcılık sorgu-
sunda, önce kendisine ateş ettiğini 
daha sonra tüfeğin yere düşüp, ateş 
alması sonucu eşinin vurulduğunu 
öne sürdü. 

Olay, 22 Mart Cuma günü saat 
06.30 sıralarında, merkez Karatay 
ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi 
Hanefi Sokak’taki müstakil evde 
meydana geldi. Emekli Hasan Hü-
seyin B., henüz bilinmeyen nedenle 
eşi Müslime B.’yi av tüfeğiyle göğ-
sünden vurarak, öldürdü. Oğlu Ali 
B.’yi telefonla arayan Hasan Hüse-

yin B., ‘’Annenizi vurdum şimdi de 
kendimi öldürüyorum. Hakkınızı 
helal edin’’ dedi. Telefon konuşma-

sının ardından Hasan Hüseyin B., 
çenesine dayadığı av tüfeğini ateş-
ledi. Babasıyla görüştükten son-

ra telaşla eve gelen Ali B., Hasan 
Hüseyin B. ve Müslime B.’yi kanlar 
içinde yerde hareketsiz yatarken, 
buldu. Ali B.’nin ihbarıyla eve sağlık 
ve polis ekipleri geldi. Sağlık görev-
lileri, yaptığı kontrolde, Müslime 
B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 
Ağır yaralı olduğu anlaşılan Hasan 
Hüseyin B. ise ambulansla Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırı-
lıp, tedaviye alındı. Müslime B.’nin 
cansız bedeni ise otopsi yapılmak 
üzere Konya Numune Hastane-
si’nin morguna götürüldü. 

POLİSE ‘TÜFEK YERE 
DÜŞÜP, ATEŞ ALDI’ DEDİ

Ağır yaralı Hasan Hüseyin B., 
hastaneye götürülürken, polise 
verdiği ilk ifadesinde, duvarda ası-
lı av tüfeğinin yere düşünce ateş 
aldığını, tüfekten çıkan saçmaların 
da kendilerine isabet ettiğini ileri 

sürdü.   
‘PARAYI ÇEK OĞLUM’ 
YAZILI NOT BIRAKMIŞ

Evde arama yapan polis ekip-
leri, Hasan Hüseyin B.’nin bıraktığı 
‘Çocuklarım, kardeşlerim ve akra-
balarım, hakkınızı helal edin. Böyle 
olmasını istemezdim. Oğlum; pa-
zartesi maaş günüm, parayı çek 
oğlum’ yazılı notu buldu. 
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İntihara kalkışan Hasan Hü-
seyin B., tedavisinin ilk aşaması 
tamamlandıktan sonra taburcu 
edildi. Polis ekiplerince gözaltına 
alınan Hasan Hüseyin B., emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. Hasan Hüseyin B., sav-
cılık sorgusunda, önce kendisine 
ateş ettiğini daha sonra tüfeğin 
yere düşüp, ateş alması sonucu 
eşinin vurulduğunu öne sürdü. Ha-

san Hüseyin B., ‘kasten öldürme’ 
suçundan çıkarıldığı mahkeme-
ce, adli kontrol kararıyla serbest bı-
rakıldı. Mahkeme sonrası Selçuklu 
Tıp Fakültesi’nde tedaviye alınan 
Hasan Hüseyin B. hakkındaki adli 
kontrol kararına, hastaneden uzak-
laşmamasına dair şerh düşüldüğü 
belirtildi.

TEK FİŞEKLİ TEK KIRMA 
TÜFEK KULLANMIŞ

Öte yandan Hasan Hüseyin 
B.’nin olayda kullandığı silahın, tek 
fişek alan tek kırma tüfek olduğu 
belirtildi.

Oğul Ali B.’nin ise ifadesinde, 
babasının olay sırasında kendisini 
telefonla arayıp, ‘’Annenizi vurdum 
şimdi de kendimi öldürüyorum. 
Hakkınızı helal edin’’ dediğini an-
lattığı öğrenildi.
n DHA

2 
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‘Savunma sanayinde etkin rol oynamayı hedefliyoruz’
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) Mühendislikte Gelişim 
Topluluğu (MÜGET) tarafından 
“Savunma Sanayi Ekosisteminde 
Millileşme Süreci” temasıyla dü-
zenlenen III. Ulusal Savunma Sa-
nayi Zirvesi gerçekleşti. 

Farklı kurum ve kuruluşların 
katkısıyla Halil Cin Konferans Sa-
lonu’nda yapılan zirveye, KTÜN 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız, savunma sanayi kuruluşları 
temsilcileri, öğretim üyeleri ile çok 
sayıda öğrenci katıldı.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, zirvenin açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin jeopoli-
tik konumu itibariyle milli ve yerli 
savunma sanayisine yönelmek du-
rumunda olduğunu söyledi. Türki-
ye’de savunma sanayinde özellikle 

yerlilik ve millilik konusunda yapı-
lan çalışmaların önemli bir seviye-
ye ulaştığını ifade eden Prof. Dr. 
Özçelik, “Son 10 yılda savunma 
sanayine yönelik sürekli gelişim 
gösteren teknoloji ve yatırımlarla 

Türkiye, bugün yurt dışına bağımlı-
lığını azaltarak uluslararası arenada 
rekabete girecek seviyeye ulaşma 
yolunda emin adımlarla ilerlemek-
tedir.” dedi. Prof. Dr. Özçelik, Kon-
ya’nın tarım şehri olmakla birlikte 

İç Anadolu’da sanayinin merkezi 
olma gücünü de elinde bulundura-
cak alt yapıya sahip olduğunu be-
lirterek, şöyle devam etti: “Bugüne 
kadar savunma sanayinin merkezi 
olma yolunda önemli adımlar atıl-

dı. Geçtiğimiz hafta, ASELSAN 
Konya Silah sistemleri A.Ş. 1’inci 
etap temel atma töreni gerçekleş-
ti. Bu, Konya için gurur verici bir 
gelişme ve savunma sanayinde üs 
görevi görecek. Konya’nın savun-

ma sanayi alanında omurga olacağı 
inancındayız. Konya Teknik Üni-
versitesi olarak bizler de bu projeye 
akademik olarak destek vereceğiz 
ve savunma sanayinde etkin rol oy-
namayı hedefliyoruz.”

KTÜN olarak nitelikli eğitim ve 
araştırmaları gerçekleştiren bir üni-
versite olma hedefinde olduklarını 
anlatan Prof. Dr. Özçelik, bu doğ-
rultuda ASELSAN, TAİ, TEİ, Havel-
san, Roketsan gibi kurum ve kuru-
luşlarla iş birliği halinde olacaklarını 
aktardı. Açılış konuşmalarının ar-
dından, Savunma Sanayi Başkan-
lığı Elektronik Harp ve Radar Sis-
temleri Daire Başkanı Muhammet 
Sami Ulukavak, Türkiye’nin savun-
ma sanayisinde millileşme sürecine 
ilişkin sunum yaptı. Zirvede ayrıca, 
savunma sanayi firmalarının açmış 
olduğu stantlar da gezildi.
n HABER MERKEZİ

Girişimci İş Adamları Vakfı ta-
rafından düzenlenen Girişimci Bu-
luşmaları devam ediyor. GİV Konya 
Şube’sinde 25 Mart’ta gerçekleşti-
rilen buluşmada, katılımcılara ya-
pılan ikramların ardından program, 
sinevizyon gösterimi ve Girişimci İş 
Adamları Vakfı Konya Şube Başkanı 
Sayın Fatih Ceylan Bey’in konuşması 
ile devam etti.  Programın çok de-
ğerli misafiri, KOSGEB Konya Genel 
Müdürü Sayın İsmail Özdemir Bey 
“Kobilere Yönelik KOSGEB Destek-
leri” konulu konuşmasında katılım-
cılara önemli bilgiler vererek, merak 
edilen soruları da cevapladılar. 

Vakıf üyelerine ve misafirlere 
KOSGEB’den alabilecekleri destekler 
hakkında etraflıca bilgiler aktarıldı. 
Programın başlıkları: Ar-Ge Ve Ino-
vasyon Destek Programi, Endüst-
riyel Uygulama Destek Programı, 
Kobi Teknolojik Ürün Yatırım (Kobi 

Teknoyatırım) Destek Programı, 
Stratejik Ürün Destek Programı, Ko-
bigel - Kobi Gelişim Destek Progra-
mı, Girişimciliği Geliştirme Destek 
Programı, İşletme Geliştirme Destek 
Programı, İşbirliği Destek Programı, 
Uluslararasılaşma Destek Programı, 
Uluslararasi Kuluçka Merkezi Kurma 
Programi, Uluslararası Hızlandırıcı 
Programı, Teknolojik Ürün Tanıtım 
Ve Pazarlama (Teknopazar) Destek 
Programı, Kredi Faiz Desteği, Geli-
şen İşletmeler Pazarı Kobi Destek 
Programı oluşturdu. Ağaçayaklar 
Kardeşler Kırtasiye, Acetler Koyun-
cu Hazır Beton ve Beton Elemanları, 
Elmas Yay Sanayi, Konya Jant Sana-
yi ve Like Gayrimenkul katkılarıyla 
gerçekleştirilen programa, katılımcı-
lar büyük ilgi gösterirken, buluşmayı 
düzenleyen Girişimci İş Adamları 
Vakfı’na ayrıca teşekkürlerini sundu-
lar. n HABER MERKEZİ

Yunak Hursunlu İlkokulu
Okuma Bayramı yaptı

Selçuklu Belediyesi İlkokulu 
Halk Oyunları’nda iddialı 

Yunak Hursunlu İlkokulu bi-
rinci sınıf öğrencileri tarafından 
okuma bayramı etkinliği düzen-
lendi. Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demir-
han, Yunak Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ömer Polat, Yunak Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan, Gönül 
Gözü Derneği Genel Başkanı Der-
viş Ahmet Şahin, Turguteli Derne-
ği Yöneticileri, Hursunlu Muhtarı 
Osman Davraz, daire amirleri, okul 
müdürleri ve vatandaşların katıldı-
ğı okuma bayramı programına ilgi 
yoğundu.

Hursunlu İlkokulu Müdürü 
Sevinç Şahin’in açılış konuşması 
ile başlayan programda öğrenci-
ler İlkokul Öğretmenleri Hatice 
Yıldız ve Ümmügülsüm Bolat ön-
cülüğünde hazırladıkları şiir, skeç, 
müzikli oyun ve bayrak gösterisini 
sundu. Okuma Bayramı’nda birin-

ci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğ-
rendikleri okuma yazma becerisini 
sergiledi ve program büyük beğeni 
aldı.

Hursunlu İlkokulu Müdür Yar-
dımcısı İlker Pınarbaşı’nın mini 
konseri ile devam eden programın 
sonunda protokol tarafından öğ-
rencilere çeşitli hediyeler takdim 
edildi. İlker Pınarbaşı koordinatör-
lüğünde gerçekleşen ‘Gülümseten 
Geri Dönüşümler’ ve Cansu Şahin  
öncülüğünde yapılan Teknoloji 
Tasarım Ürünleri Sergisi ve okul 
kütüphanesi protokol üyelerinden 
tam not aldı. Yunak İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından baş-
latılan ‘Adın Sınıflarda Yaşasın’ 
kampanyasınca Abdülkadir Şahin 
anısına yeniden  dizayn edilen 
anasınıfının gezilmesinin akabinde 
yapılan ikramlarla program sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi İlkokulu 
Spor Kulübü Derneği Folklor eki-
bi 26-27 Nisan 2019 tarihlerinde 
Adana’da yapılacak olan Gelenek-
sel Düzenlemeli Dal minikler kate-
gorisinde Konya’yı temsil edecek. 
Ekipte çalışmalar grup birinciliği 
için aralıksız devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları Fede-
rasyonun faaliyet programında 
yer alan ve 16 Mart 2019 tarihin-
de Konya Büyükşehir Belediyesi 
Spor ve kongre salonunda yapılan 
Konya İl birinciliği yarışmalarında 
Geleneksel Düzenlemeli Dal mi-

nikler kategorisinde Konya Birin-
cisi olan Selçuklu Belediyesi İlko-
kulu Spor Kulübü Derneği Folklor 
takımı, Adana’da yapılacak olan 
bölge birinciliğinde Konya’yı tem-
sil edecek. Ekip antrenör İrem Nur 
Şanlıtürk yönetiminde aralıksız 
sürdürülüyor. 27-28 Nisan 2019 
tarihlerinde Adana’da yapılacak 
olan bölge grup müsabakalarında 
Konya’yı temsil edecek olan Sel-
çuklu Belediyesi İlkokulu, bölge 
grup yarışlarına iddialı hazırlanı-
yor. 
n HABER MERKEZİ

Cihanbeyli Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale, geride bırakılan 
5 yılda Cihanbeyli’ye önemli hizmetler kazandırdıklarını, yeni dönemde de hizmete devam etmek istediklerini söyledi

‘Cihanbeyli için 
önemli projeler’

Cihanbeyli Belediye Başkanı ve 
yeni dönem Cumhur İttifakı AK Parti 
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale, 
yerel seçim öncesi yaptığı açıklamada 
yeni döneme çok önemli projelerle 
hazır olduklarını belirtti. İlçenin son 
5 yılda yapılan hizmetlerle altın dö-
nemini yaşadığını ifade eden Kale 
“İlçemiz yatırım ve hizmetlerle değe-
rine değer kattı.Başarımızın sırrı bir-
lik, beraberlik ve kardeşliğimizdedir. 
Yeni dönem için özellikle ekonomik 
kalkınmaya yönelik çok önemli proje-
lerimiz var” dedi. Seçim çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Cihanbeyli Bele-
diye Başkanı ve AK Parti Cihanbeyli 
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale, 
ilçeyi karış karış dolaşarak vatandaş-

larla kucaklaşıyor.  Yüzölçümü bakı-
mından Türkiye’nin en büyük ilçesi 
olan Cihanbeyli’ye bugüne kadar 
yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan 
Kale, son 5 yılda yapılan çalışmalarla 
ilçenin altın dönemini yaşadığını be-
lirtti.  Mehmet Kale açıklamasını şöy-
le sürdürdü:  “İlçemizin son dönemde 
yaşadığı değişim ve gelişime hepimiz 
birlikte şahit olduk. İstişare ve ortak 
akla önem vererek çok güzel işlerin 
altına imza attık. Kurduğumuz orga-
nizasyon ve kusursuz ekip çalışması 
ile yüzölçümü bakımından Türki-
ye’nin en büyüğü olan ilçemizin çeh-
resini değiştirdik. 5 yıl öncesinde kötü 
kokudan yanına bile yaklaşılamayan 
alanlar şu anda Cihanbeyli’nin cazi-

be merkezleri haline geldi. İlçemiz il 
ölçeğinde yatırım aldı. Evet, 90 yılda 
yapılanın kat be katını 5 yılda ilçemi-
ze kazandırdık. Ancak yapılan hiçbir 
şeyi yeterli görmüyoruz. Halkımız her 
hizmetin en iyisine layıktır. Bu bakım-
dan yeni dönem projelerimiz hazır. 
‘Yaparsak yine biz yaparız’ diyerek 
ilk günkü azimle, kararlılıkla ve aşk-
la çalışmalarımızı sürdürüyoruz” Ci-
hanbeyli’nin geleceğine yapılan özel 
yatırımların ardından önümüzdeki 
5 yıl için çok önemli projeleri hazır-
ladıklarını ifade eden Mehmet Kale, 
“Şimdi doğalgaz hizmetiyle buluş-
muş, çevre yolu çalışması tamamlan-
mış, termal tesisleri hayata geçmiş, 
hayvan borsası kurulmuş, sahipsiz 

hayvan bakımevi açılmış, Organize 
Sanayi Bölgesi tamamlanmış, yarı 
olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi 
faaliyete sunulmuş, Yeni Adalet Sara-
yı yapılmış, şehir meydanı düzenlen-
miş, halk kütüphanesi oluşturulmuş, 
Millet Kıraathanesi hizmete başlamış 
bir Cihanbeyli için hazırlıklarımızı 
tamamladık. Bu noktada da ‘yaptık-
larımız yapacaklarımızın garantisi-
dir” diye konuştu.  Cihanbeyli’nin bir 
Türkiye mozaiği olduğunu ifade eden 
Başkan Kale “Başarımızın sırrı ilçe 
olarak sergilediğimiz birlik, beraberlik 
ve kardeşliğimizdedir. Bizim davamız 
birlik, beraberlik ve kardeşlik davası-
dır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

GİV Konya Şubesi girişimcileri buluşturuyor
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TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (İŞLEME MERKEZİ)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞACAK 
VASIFLI İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ

• KUMLAMA 
• TESTERE

• DÖVME ÖPERATÖRÜ
• MONTAJ
• SEVKİYAT 

• ÇATLAK KONTROL 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332 239 01 51

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

TECRÜBELİ 
KAYNAKCİ VE 

MONTAJ PERSONELİ
alınacaktır

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

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

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

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

3 Meslek Lisesi mezunu
3 Daha önce UN FABRİKASI 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE BUĞDAY 
YIKAMACISI olarak çalışmış 

mesleki tecrübesi olan
3 Askerliğini yapmış

3 Konya’da ikamet eden

DEĞİRMENDE 
BUĞDAY YIKAMACISI 

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında 

istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 

3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek 

BAY-BAYAN 
personel alınacaktır.

 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
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Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile yapılacak 
takipte ödeme emri
1-Alacaklı ve varsa kanuni 
temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, 
vergi kimlik numarası ve yerleşim 
yerindeki adresi; alacaklı yabancı 
ülkede oturuyorsa, Türkiye’de 
göstereceği yerleşim yerindeki adresi:

KOYUNCU AKARYAKIT OTOM. TİC. SAN. A. Ş., 
5810061140 Vergi Nolu, vekilleri Av. Özge Günay 
Atçeken, Av. Mustafa Atçeken Akabe Mah. Şehit 
Furkan Doğan Cad. Bey Plaza A Blok Kat:1 No:110 
Karatay / KONYA

2-Borçlunun ve varsa kanuni 
temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim 
yerindeki adresi, alacaklı tarafından 
biliniyorsa vergi kimlik numarası:

1- ABDURRAHMAN ENGİNAR, 487.....744 TC Nolu, 
Abdullah - Fatma oğlu/kızı, 05/12/1988 D.Tarihli

3- Alacağın veya istenen teminatın 
Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda 
faizin miktarı ile işlemeye başladığı 
gün, alacak veya teminat yabancı 
para ise alacağın hangi tarihteki kur 
üzerinden talep edildiği ve faizi :

56.000,00 TL Çek
255,07 TL 18/05/2018 - 06/06/2018 İşlemiş Faiz
5.600,00 TL Çek Tazminatı
61.855,07 TL Toplam Alacak Tutarındaki toplam 
alacağın tahsilde tekerrür olmamak şartıyla, 
06/06/2018 takip tarihinden itibaren Asıl alacağa 
(Çek)- YILLIK (%8,75) oranında ve değişen oranlarda 
işleyecek Reeskont - İskonto Faizi, , icra gideri ve 
vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir. (Fazlaya dair 
ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız 
saklıdır) TBK. 100.mad. gereğince kısmi ödemeler 
öncelikle varsa işlemiş faiz, masraf ve ferilere mahsup 
edilecektir.

4-Senet ve tarihi : Vakıfbank 18/05/2018 günlü 0004878 Seri nolu ve 
56.000,00 TL. Bedelli çek.

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde 
mirasçıların adları, soyadları ve 
yerleşim yerindeki adresleri :
Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (25) gün içinde ödeme 
emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo 
senedi niteliğini haiz değilse (20) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı 
senet altındaki imza size ait değilse yine bu (20) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra 
mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, 
imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına 
mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın 
zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (20) gün 
içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde  itirazın kabulüne dair bir 
karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği 
takdirde (25) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (18) gün içinde 75 
inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal 
beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız 
ihtar olunur. 
(İİK m.168)
İşbu ilanen tebliğ suretiyle ödeme emri tebliğ evrakı borçlunun kayıtlı mernis adresinin bulunmaması 
ve dosyada mevcut bilinen tüm adreslerine ise ödeme emri tebliği yapılamaması nedeniyle Tebligat 
Kanunun 28. Md.’nin 1. Fıkrası ile Teb. Ka.’nun 28, 29,30,31.md. Gereğince yapılmasına karar 
verilmiştir.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı    : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No    : TR140001500158007290495440
Vergi Dairesi Adı / No: MEVLANA VERGİ DAİRESİ - 0010220317

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2018/7533 ESAS

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 970563

Örnek No: 10*

AA, Huzurlu Şehirler’i kitaplaştırdı

Yıldız Tilbe Konyalılarla buluştu

Anadolu Ajansı (AA), 
vatandaşların iradesinin 
teröre teslim edildiği be-
lediyelerde, İçişleri Ba-
kanlığınca yapılan görev-
lendirmelerin ardından 
yaşanan olumlu gelişme-
leri kitap haline getirdi.
Maddi imkanlarını bölücü 
terör örgütü PKK’nın hiz-
metine sundukları müfet-
tişlerce tespit edilen 93 
belediyeye İçişleri Bakan-
lığının yaptığı görevlendirmeler 
sonrası insanların gerçek beledi-
yecilikle tanışmasının anlatıldığı 
“Huzurlu Şehirler” adlı kitapta, te-
röristlerce tahrip edilen yol, okul, 
cami, oyun parkı, kurum ve kuru-
luşlara ait binaların yenilenmesine 
ilişkin görsellere yer verildi. Kitap-
ta, bu belediyelerin kamuya ve pi-
yasaya borçlarının büyük bölümü-
nün ödendiği ve bölgedeki bin 908 
proje için milyarlarca liralık yatırım 
yapıldığı gibi bilgiler de aktarıldı. 

Kitabın ön sözünü, Anadolu 

Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Şenol Kazan-
cı kaleme aldı. Kazancı, şunları 
kaydetti: “ Türkiye, 2015 terör 
örgütü PKK’nın ülke genelindeki 
şiddet eylemleriyle  paralel DBP’li 
belediyelerin sözde “öz yönetim” 
ilan etmesiyle terörle etkin mü-
cadelesinde yeni bir sürece girdi. 
Terör örgütüne mali kaynakları-
nı aktaran ve lojistik imkanlarını 
sunan 93 belediyeye başlatılan 
yargı süreçlerinin ardından İçişle-
ri Bakanlığımızın 1 Eylül 2016’da 
Resmi Gazete’de yayımlanan 674 

sayılı Kanun hükmünde 
Kararnamesiyle kayyum 
atamaları yapılarak terör 
örgütünün milli irade-
yi gasbetmesinin önüne 
geçildi. Kayyum görev-
lendirilen belediyelerde 
temel belediyecilik hiz-
metlerinin yanı sıra terör 
tehdidinin ortadan kal-
dırdığı güven ortamının 
yeniden tesisine yönelik 
önemli çalışmalara imza 

atıldı. Teröre aktarılan kaynaklar 
her alanda yatırıma dönüştürüle-
rek milletin menfaatine kullanıldı. 
Elinizdeki kitap, vatandaşın irade-
sinin teröre teslim edildiği beledi-
yelerde İçişleri Bakanlığımızca ya-
pılan görevlendirmelerin ardından 
sağlanan güven ortamıyla sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda ya-
şanan olumlu gelişmelerin genel 
bir derlemesini kapsıyor. Çalışma-
nın hazırlanmasında emeği geçen 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Milyonlarca insanın sevdiği sa-
natçı Yıldız Tilbe, Pazartesi günü  
Konyalı hayranlarıyla buluştu. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde hay-
ranlarına unutulmaz bir gece yaşa-
tan Yıldız Tilbe, birbirinden güzel 
şarkıları ile dinleyenlerini adeta 
mest etti. Sahne performansı ile 
herkesi büyüleyen Tilbe, Konya’da 
olmaktan çok mutlu olduğunu dile 
getirerek, Selçuklu Kongre Merke-
zi’nin ise Konya’da çok büyük bir 
açığı doldurduğunu kaydetti. Yıl-
dız Tilbe, eski ve yeni şarkıları ile 
eğlenceli anlar yaşattı.
n HABER MERKEZİ  

Demokrat Parti (DP) Meram Belediye Başkan Adayı Ali Kaya ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları 
kapsamında Yenigün’e ziyarette bulundu. Ziyarette Ali Kaya Meram’a dair projelerini anlattı

DP Meram Adayı
Kaya projelerini anlattı

Demokrat Parti (DP) Meram 
Belediye Başkan Adayı Ali Kaya ve 
beraberindeki heyet seçim çalış-
maları kapsamında Yenigün’e ziya-
rette bulundu. Ziyarette misafirler 
ile Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ilgilendi. Meram için 16 proje ile 
seçmenlerin karşısına çıktıklarına 
dikkat çeken Kaya Meram’a 40 yıl-
dır yapılmayan hizmetleri, göreve 
gelmesi halinde gerçekleştirecek-
lerine dikkat çekti. Kaya, “ 31 Mart 
Mahalli İdareler seçimlerinde Me-
ram’li hemşerilerimize hizmet yap-
mak amacı ile Demokrat Parti’den 
Meram Belediye Başkan Adayı ol-
dum. Sahada yoğun bir seçim süre-
ci geçiriyoruz. Meramlı hemşerile-
rimiz için 16 adet proje hazırladık. 
Projelerimizi oldukça önemsiyoruz. 
Göreve geldiğimiz an itibariyle imar 
projelerini, kentsel dönüşüm proje-
lerini,Mahalle meclisleri, Sosyal te-
sisler ile Meram’a değer katacak bir 
çok projeyi hayata geçireceğiz. Me-

ram’da yaşayan ev sahibi olmayan 
vatandaşlarımıza 1+0-1+1+2+1 
evler yapılarak dar gelirli ailerin ev 
sahibi olmasını sağlayacağız. Bu-
nun yanında Meram’a Organize Sa-
nayi Bölgesi kazandıracağız. 2 adet 
Hastane ve 24 saat çalışacak 24 
saat hizmet verecek sağlık ocağı ka-
zandıracağız. Öğrencilerimize hafta 

sonunda ücretsiz kurslar düzenle-
yeceğiz. Köylü ve küçük üreticilerin 
ürünlerini satabilecekleri meydan-
lar oluşturacak ve semt pazarla-
rında imkanlar sunacağız. Meram 
Üniversitesi altında Meram’a üni-
versite kazandıracağız. Her mahal-
leye kreşler inşa edeceğiz. Kısacası 
Meramın kaderi köy olmak değildir, 

Meram’ı köy olmaktan kurtarılacak-
tır. 40 yıldır yapılmayan hizmetler 
bizim dönemimizde yapılacaktır. 
Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Mevla-
na’nın birlik ve beraberlik ruhuyla 
yola çıktık. Tüm Meramlı hemşeri-
lerimizden desteklerini bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

‘Kin ve nefretten değil 
sevgiden besleniyoruz’

CHP Akşehir Belediye Başkan 
Eyüp Oyan’a destek vererek, seçim 
çalışmalarına katılan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ankara Mil-
letvekili Yıldırım Kaya, “Birileri gibi 
biz kin ve nefret dilini kullanmıyo-
ruz. Biz ayrıştırıcı değil,  sevgi dilini 
kullanıyoruz. Birbirimizi ayırmaya-
cağız” diye konuştu.

Akşehir Adliye parkında dü-
zenlenen mitinge katılan CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım 
Kaya Akşehirlilerden Belediye 
Başkan Adayı Eyüp Oyan’a destek 
isteyerek, “Çiftçimiz perişan ve 
esnafımız siftah edemez durum-
dadır. Emekliler zor durumdadır. 
Biz nefret dilini ret ediyoruz. Ay-
rıştırmayı ret ediyoruz. Birileri gibi 
kin ve nefret dilini kullanmıyoruz. 
Sevgi dilini kullanıyoruz. Birbiri-
mizi ayırmayacağız. Milleti kendi 
geleceğimiz için korkutmadık ve 
ayırmadık. Milleti tehdit etmeye-
ceksin. Biz dokunulmazlığı halkı-
mızdan aldık. Hapisle kimi kor-
kutuyorsun. Genel başkanımızı 

asacak noktaya geldiler. Bu ülke-
de adalet varsa boynumuz kıldan 
incedir. Biz adalete Hz. Ömer ve 
Mustafa Kemal’den biliriz. Akşehir 
halkı, halkçı belediyeciliğe yabancı 
değil.  Yeniden Belediye Başkan 
adayımız Eyüp Oyan ile halkçı be-
lediyenin hizmetlerine kavuşacak-
lar. Başkan adayımız Eyüp Oyan’a 
sizlerden destek istiyoruz” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş konuşmasında siyasetin kin 
ve nefret üzerinden yapılmasının 
üzücü olduğunu belirterek, “Si-
yasetin geldiği duruma bakarsak 
zillet, illet ve terörist ifadeleriyle 
ayrıştırılmaya gidiliyor olması üzü-
cüdür. Bunun tamiri de güçtür” 
dedi. 

CHP Akşehir Belediye Başkan 
Adayı Eyüp Oyan’da Akşehir’i Tür-
kiye’nin örnek bir ilçesi haline ge-
tireceklerini söyledi. Konuşmaların 
ardından Nasrettin Hoca ve Seyyid 
Mahmud Hayrani Türbesi ziyaret 
edilerek dua edildi.
n HABER MERKEZİ
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Çok değerli okuyucularım. 
Bu günlerde çok meşhur bir laf 

duyuyoruz. “Hiçbir dönemde bu ka-
dar önemli bir seçim süreci yaşama-
dık” deniliyor sürekli olarak.

Hâlbuki ben bu filmi en az genel 
seçimlerde 12 kez, yerel seçimlerde 
yine o sayıya yakın bir şekilde izledim 
ve her defasında da hayretler içinde 
kaldım.

Zira büyüklerimizin bizlere sürekli 
olarak öğrettikleri; sevgiden saygıdan, 
hürmetten hiçbir eser bulamadım bu 
seçim süreçlerinde.

Koskoca adamlar, bizleri yönet-
meye talip olan hemen hemen bütün 
siyasetçiler, birbirlerine karşı ağza 
alınmayacak sözler sarf ettiler her de-
fasında.

1980 öncesinin “naif siyasetin-
den” bahsedenler ve bugün her fır-

satta eskilerin siyaset yapma tarzını 
övenler, o siyasetçilerin bir araya 
gelip bir anlaşma zemini aramamaları 
sebebiyle her Allah’ın günü onlarca 
genç fidanın kurşunlara hedef olup 
öldürülmelerini unutmuşa benzi-
yorlar. 6000 bin insanın sağ ve sol 
tanımlamaları içinde katledildiklerini 
hatırlamak istemiyorlar.

O tarihlerde tabiri caiz ise Tek-
sas’a döndürülen ülkemizin huzur ve 
refahını sağlamak üzere oturup karşı-
lıklı konuşmaktan aciz siyasetçiler, 12 
Eylül’de başlarına dayanan dipçiklerin 
soğuk yüzüyle karşılaşınca anladılar 
hatalarını.

Onlar mıydı naif siyaset yapanlar?
Şimdilerde çok rahat bir şekilde, 

“Hiçbir ihtilal en kötü demokrasi uy-
gulamasının yerini tutamaz” diye ta-
nım ve tarif yapanlar, o zamanlar da 

“süt dökmüş kedi” rolü 
oynuyorlardı. O zaman-
lardaki ihtilal paşalarının 
konuşmalarında mey-
danların nasıl da dolup 
taştığını, bizzat o paşala-
ra övgüler düzüldüğünü 
benim yaşımda olanlar 
çok rahatlıkla hatırlaya-
bilirler.

Çok değerli okuyu-
cularım.

Siyasetçilerimizin maalesef çok 
yanlış bir siyaset etme tarzları var.  
İstisnasız bütün seçimlerde ve yine 
istisnasız bütün siyasetçilerimiz in-
sanları gerim gerim germek için el-
lerine ne geçiriyorlarsa kullanıyorlar, 

dillerine ne geliyorsa söy-
lüyorlar.

Bizler de yine maale-
sef onların ağzından çı-
kan her sözün peşine dü-
şüp onların sloganlarıyla 
yönümüzü belirlemeye 
gayret ediyoruz. 

Bizim tuttuğumuz 
siyasetçi söylüyor ya 
“ne söylerse doğrudur” 

diyerek kendi aklımıza 
saygısızlık ediyoruz. Meydanlarda 
tarafımızda olanların konuşmalarını 
kayıtsız ve şartsız alkış yağmuruna 
tutuyoruz. 

Görüyoruz aday yapılamayanla-
rın bunca yaşlarına kadar üzerlerinde 

taşıdıkları kimlikleri nasıl da yırtıp 
attıklarını… Şimdi aday yapılanların 
ve sesleri çıkmayanların, yarın diğer 
seçimlerde aday yapılmadıklarında 
nasıl tavır takınacaklarını kestirmek 
güç olmasa gerek.  O halde nedir bu 
kinli bakışlar, nefret dolu söylemler ve 
düşmanca tavırlar?

Adayların söylemlerine bakınca; 
sanıyoruz ki; “seçim günün ertesinde 
dünya batacak ya da çıkacak…” 

“Ülkemiz mahşere dönecek ya 
da mis kokular saçan gül bahçelerine 
dönecek.”

Hâlbuki çok partili sisteme geçti-
ğimizden bu yana yapılan her seçim-
de insanları gerenler, huzursuz eden-
lerin birçoğunun yerinde yeller esiyor 
ama Vatanımız, Milletimiz daha da 
güçlenerek yaşamaya devam ediyor.

Bazı kaynaklara göre 15 bin yıl-

lık Türklük tarihimiz boyunca köklü 
bir medeniyetin sahibiyiz. Öyle “üf!” 
deyince yok olacak bir millet değiliz 
yani. Bu millet neler yaşadı da nelerin 
üstesinden geldi yakın tarihimiz buna 
şahittir.

Çanakkale buna şahittir. 15 Tem-
muz buna şahittir.

Eminim ki son kırk yıldır sürege-
len terör de birlik ve beraberlik ruhu-
muzun daha da güçlenerek artması 
sonucunda tamamen bitecektir.

Milleti germek üzerine siyaset ge-
liştirenlerden daha büyük bir ferasete 
sahip olan milletimiz, bu seçimlerde 
de gereğini yapacak ve geleceğini 
emin ellere mutlaka teslim edecektir.

Önümüzdeki pazar günü yapıla-
cak olan yerel seçimlerin, Milletimize, 
Devletimize hayırlar getirmesini Yüce 
Allah’tan temenni ediyorum.

SAVAŞ MI YAPIYORUZ, SEÇİM Mİ?

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

2019 Yerel seçim çalışmaları-
na sayılı günler kala projelerini tek 
tek sıralayan Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, sıkmadık el 
çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan 
Tutal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan belediyecilik anlayışı olan 
‘Gönül Belediyeciliği’ ile Ortak Akıl, 
Ortak Karar’ ilkesiyle Seydişehir’i 
hep birlikte yönetmek istediklerini 
belirtti.

‘Ortak Akıl, Ortak Karar, Şeffaf 
Yönetim’ ilkesiyle ilklerin belediye-
ciliğine devam ederek Seydişehir’i 
hep birlikte yöneteceklerini kayde-
den Başkan Tutal; “Biz bu yola çıkar-

ken, milletimizin, hemşerilerimizin 
dualarıyla çıktık. Ziyaretlerimizde 
hemşehrilerimizin vermiş olduğu 
destek ile yolumuza emin adımlar-
la ilerliyoruz. Bu destek gücümüze 
güç katıyor. Ortak akıl, ortak karar 
ve şeffaf yönetim mantığıyla hare-
ket ederek hayal ürünü olmayan 
gerçek projelerle vatandaşlarımızın 
karşısına çıktık. Şeffaf Yönetim anla-
yışımızla mahallelerimizde ve o böl-
gede yaşayan insanlarımızla anket 
çalışmaları yaparak hemşerilerimi-
zin öncelikli taleplerini belirleyerek, 
heyetlerimizle istişareler yaparak 
sorunlarının çözümü için çalışma-

larımız olacak. Seydişehirli hemşe-
rilerimizin gönüllerini fethetmeye 
kararlıyız” dedi.

MİLLET KIRAATHANELERİ 
PROJESİ SEYDİŞEHİR’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklamasının ardından ülke gene-
linde millet kıraathanelerinin bir bir 
hizmete açıldığını belirten Başkan 
Tutal, Millet Kıraathaneleri’ni Seydi-
şehir’de halkımızın ve gençlerimizin 
hizmetine sunacağız” dedi. Millet kı-
raathaneleri ile gençlerin kitap oku-
yup, öğrencilerin ders çalışabileceği 
ve halkın hoşça vakit geçirebileceği 

alanların oluşacağını kaydeden Baş-
kan Tutal, “Büyük, küçük herkesin 
sohbet edebileceği, ilçe halkımızın 
kültürel gelişimine katkı sağlayacağı 
nezih mekanlar olacak. Ücretsiz ik-
ramların sunulduğu ortamlar oluş-
turacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, Öğrencilerin ve 
vatandaşların kitap okumalarını 
teşvik etmek ve sosyal aktiviteleri-
ni gerçekleştirmek amacıyla dizayn 
edilen her yaşa hitap edebilecek sos-
yal mekanlar oluşturarak vakti daha 
iyi ve verimli değerlendirebilecek-
ler” dedi.
n HABER MERKEZİ

Uyar: Hakka ve adalete
sahip çıkmak zorundayız

‘Birlik içinde olmak
her şeyden daha önemli’

Saadet Partisi Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Av. Ha-
san Hüseyin Uyar 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri kapsamında 
Konya’nın Seydişehir İlçesini ziya-
ret etti. Vatandaşların ev ve iş yer-
lerini ziyaret eden Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Uyar’a Saadet 
Partisi Seydişehir İlçe Başkan Ada-
yı Raşit Nergiz ve çok sayıda Saa-
det Partili Teşkilat mensupları eşlik 
etti. Vatandaşın sorununu hak ve 
adalet ekseni içerisinde çözmeye 
talip olduklarını aktaran Saadet 
Partisi Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uyar, “Dürüst Bele-
diyecilik anlayışımızın şehre bakışı 
dünü, bugünü ve yarını bir arada 
gören hakkaniyetli bir yaklaşımı 
içermektedir. Bizler dünü görmez-
den gelerek, bugünü kapsamlı bir 
şekilde değerlendirmeden, yarını-
mızı şekillendirecek olan nesillerin 
hak ve hukukunu hesap etmeden 
hareket etmeyeceğiz. Biz, adil bir 
toplumsal düzenin inşasının şe-
hirde ortaya çıkacağına ve büyü-
yeceğine inanıyoruz” dedi. Uyar, 

“Bir şehrin gelişim dinamiklerini 
şekillendiren en önemli unsurlar-
dan biride imar ve altyapı uygu-
lamalarındaki başarısıdır ifadele-
rini kullanan Saadet Partisi Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Uyar ‘’Başarılı bir imar uygulaması 
şehrin gelişim dinamiklerini kı-
sıtlamayan, belli bir grubun değil 
bütün şehrin faydasını gözeten bir 
yaklaşımla ortaya konulabilir. Ya-
pılan imar faaliyeti, yoksulu daha 
da yoksullaştıran, zengini ise daha 
fazla zenginleştiren bir yaklaşım 
barındırdığı için bugün şehirleri-
mizde olduğu gibi şehir hastalığı 
üretmekten öteye geçemez. Yok-
sulu içinde bulunduğu çaresizlik-
ten kurtarmayan bir imar hareketi 
şehrin yâda ilçelerin tamamına da 
huzur vermeyecektir. Bizim şehir-
cilik anlayışımızda şehrin huzuru 
adaletten geçer. Allah izin verir 
sizlerde teveccüh ederseniz Seydi-
şehir ilçemizi ve Konya’mızı adalet 
ekseni çerçevesinde yöneteceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili Abdülkadir Karaduman 
Konya’nın Ilgın, Derbent ve Do-
ğanhisar ilçelerini ziyaret etti. 
Programına sabahın erken saa-
tinde Ilgın ilçesi ile başlarken va-
tandaşların ilgisine teşekkür eden  
Karaduman, “Ülkemizin birçok so-
runu varken mevcut iktidar yerel 
yönetim seçimlerini ülkenin beka 
problemi haline getirdi. Bu ülkede 
17 yıl önce beka sorunu yoktu, eğer 
bir beka sorunu ortaya çıktıysa bu 
sorunu çıkaran mevcut iktidardır, 
eğer ki böyle bir sorun ortada ise 
iktidar Sakarya’daki tank palet fab-
rikasını neden satışa çıkarıyor. Yine 
Ak Partili belediye başkan adayları 
yapacak bir projeleri olmadığı için 
vatandaşa belediyeyi bize vermez-
seniz Cumhurbaşkanımız darılır, 
gücenir diyorlar. Bizde diyoruz ki 
belediye işi hizmet işidir kim en 

iyi hizmeti yaparsa kimin projesi 
doğru ve haklı ise adil bir şekilde o 
kişinin kazanması gerekir, şehirle-
rimizi Belediye Başkanları yönetir. 
Dolayısıyla biz bu ülkenin kardeşli-
ğini, bu ülkenin birlik ve beraberli-
ğini bir seçim uğruna tüketemeyiz, 
biz buna asla müsaade edemeyiz. 
Hangi partiye oy verirlerse versin-
ler bütün vatandaşlarımız bizim 
kardeşlerimizdir. Önümüzdeki se-
çimlerde ülkeyi kim yönetecek onu 
değil Konya’yı kim yönetecek onu 
seçeceğiz. Birlikte rahmet, ayrılıkta 
azap olduğunu vurgulayarak, “Bir-
likte sevgi vardır. Birlikte merha-
met, vatan, millet, bayrak vardır. 
Ama ayrılıkta her zaman zulüm, 
yolsuzluk ve yoksulluk vardır. 31 
Mart Mahalli idareler seçiminin 
kardeşliğimize birliğimize vesile 
olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Hasan Celal Güzel 
efsane bir adamdı’

Türk siyasetine hizmetleriyle damga vuran siyasetçi ve kültür adamı Hasan Celal Güzel, Konya Aydınlar 
Ocağı’nda hayırla yâd edildi. Bürokrat Ali Altuntaş, “Hasan Celal Güzel efsane adamdı” dedi

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, Türk siya-
setine damga vuran eski Milli Eğitim 
Bakanlarından siyasetçi ve kültür 
adamı Hasan Celâl Güzel, vefatının 
1. yılında Konya Aydınlar Ocağı’nda 
hayırla yâd edildi.

Konuşmacılardan Konya Aydın-
lar Ocağı Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Sinan Ümit, Hasan Celal Güzel 
ile televizyonda güzel bir program 
yaptıklarını belirterek, “Sohbetten 
sonra bana teşekkür etti ve beni 
kenara çekerek o efsane kucakla-
masıyla beni sıkıca kucakladı. Fakat 
ben sağlam kaldım” dedi. Hasan 
Celal Güzel’in Devlet Plânlama Teş-
kilatı (DPT)’nda uzun yıllar görev 
yaptığını ifade ederek 1983 yılında 
38 yaşında TC’nin özel kararname 
ile en genç Başbakanlık Müsteşarı 
olduğunu söyledi. Hasan Celal Gü-
zel’in Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Dışişleri Bakan Vekil-
liği yaptığını hatırlatan Sinan Ümit, 
“Hasan Celal Bey, 1994’de siyaseti 
bırakarak Yeni Türkiye Strateji Mer-
kezi adı altında yayıncılık yaptı. İki 
ayda bir çıkan Yeni Türkiye adlı der-
giyi çıkarmaya başladı. O derginin 3 
bine yakın yazarı vardı. O dergi bir 
kurumdu. Türk Dünyasına ve kül-
tür hayatımıza önemli katkılar yaptı. 
2002 yılında TÜRKLER adlı 21 ciltlik 
devasa bir eser hazırladı. Bu eser de 
bir profesörün ifadesiyle ‘geleceğe 
açılan tüneller’ idi.” dedi.

AMERİKALILAR ‘OSMANLILARIN 
İSKÂN POLİTİKASI’NI ARAŞTIRIYOR

Hasan Celal Güzel’in hayatı bo-
yunca teşekkür plaketleri hariç hiç 
bir hediye kabul etmediğini ifade 
eden Ümit, rahmetli Özal’la birlikte 
1986’da ‘Özel Harekât’ın kurulma-
sına vesile olduğunu ve Osmanlı 
Arşivleri’ni araştırmacılara açtığını 
belirterek “Konya’da Ali Coşkun 
Bey’le birlikte bir sohbeti oldu. Söz 
Osmanlı Arşivlerine gelince Celal 
Bey, “bir yıl olduktan sonra bu arşiv-

lere en çok Amerikalıların geldiğini, 
en çok aradıkları konuların başında 
da “Osmanlıların İskân Politikası” 
olduğunu söylemişti” diye konuştu. 
28 Şubat’la mücadelesinin efsane 
olduğunu da söyleyen Ümit, Hasan 
Celal Güzel Bey’in müzisyen bir po-
litikacı özelliğinden de bahsederek 
dinleyicilere, 1997’de udla çalıp söy-
lediği “Göze mi geldin sen mi unut-
tun” nihavend şarkıyı dinlettirdi.

HASAN CELAL 
GÜZEL EFSANE ADAMDI

Hasan Celâl Güzel’in yakın çalış-
ma arkadaşlarından Köy Hizmetleri 

Eski Genel Müdürü ve bürokrat Ali 
Altuntaş da, 1976’da üniversiteden 
yeni mezun olmuş genç bir mühen-
dis olarak aylardan beri iş aradığını 
fakat bir türlü bulamadığını anlattık-
tan sonra Hasan Celal Güzel’le nasıl 
tanıştığını şu ifadelerle dile getirdi: 
“Bir Cuma günü bir mühendisin 
mektubuyla birlikte Zirai Donatım 
Kurumu Genel Müdürünü ziyarete 
gittim. Mektubu okuduktan sonra 
beni genel müdür yardımcısına gön-
derdi. Küçük bir odada hafif sarışın, 
iri gözlükleri olan iri kıyım ve çok 
mütebessim bir zat bana sorular sor-

maya başladı. Mezun olduğum okul-
dan en son hangi kitapları okuduğu-
ma kadar sordu. Sonunda kendisine 
Müslümanım ve Türküm. Ve bu iki 
değerin yücelmesi için çalışıyorum 
dedim. İşe alındığım o günden beri 
beni daha fazla okumaya teşvik  ve 
eden efsane adam Hasan Celâl Gü-
zel’le böylece tanışmış oldum.”

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbette davetlilere 
Mustafa Sinan Ümit’in ikramı olarak 
800 yıllık bir gelenek olan Selçuklu 
Kendir Helvası dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’i hep birlikte yöneteceğiz
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“Ereğli için hayalimiz büyük. İlçemize ‘Gönül Belediyeciliği’ni getirmeye talibiz” diyen  Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı 
Adem Erdal, Ereğli’de yapacakları çok farklı projelerle Ereğli’nin sosyal belediyecilikte önemli bir noktaya geleceğini söyledi 

‘Ereğli için hayallerimiz büyük’
Cumhur İttifakı AK Parti Beledi-

ye Başkan Adayı Adem Erdal, Ereğli, 
Konya Büyükşehir ve Hükümet ile 
güçlü bir çatı oluşturup Ereğli’ye 
hizmet edeceklerini belirtti. 

31 Mart Mahalli İdareler Seçi-
mine sayılı günler kala çalışmalarına 
hız veren Erdal bir yandan esnafla 
kucaklaşırken, bir yandan da ma-
halle ve ev ziyaretleri gerçekleştire-
rek projelerini anlatıyor. “Ereğli için 
hayalimiz büyük. İlçemize ‘Gönül 
Belediyeciliği’ni getirmeye talibiz. 
İnşallah 1 Nisan sabahı ilçemiz yeni 
bir sabaha uyanacak” şeklinde ko-
nuşan Başkan Adayı Adem Erdal 
Ereğlili vatandaşlardan destek istedi. 
Ereğli’de yapılacak çok şey olduğunu 
dile getiren Adem Erdal, “Ereğli’de 
yapacağımız en önemli proje sosyal 
belediyeciliğe farklı bir boyut kazan-
dıracağız. Sosyal belediyecilik nokta-
sında bugüne kadar güzel hizmetler 
verildi ama bizim hedefimizde parti-
mizin ‘sosyal belediyecilik’ anlayışını 
her vatandaşımızın iliklerine kadar 
hissetmesini sağlamak var. Bu yüz-
den biz göreve talip olduğumuz 
ilk günden itibaren faaliyet odaklı 
hareket ettik. Bir yandan halkımızı 
dinledik, bir yandan da projelerimizi 
şekillendirdik” dedi.

GENÇLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ
Çocuklarımız ve gençlerin gele-

ceğimiz olduğunun altını çizen Baş-
kan Adayı Adem Erdal, “Belediye 
Başkan Adayı olarak gençlerimize 
karşı büyük sorumluluk hissediyo-
rum. Bu yüzden biz faaliyet progra-
mımızın odağına geleceğimizi koy-
duk. Dünyada üretim ve iş modelleri 
değişiyor. Yeni bir dönem başlıyor. 
Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağa 
hazırlamak için üzerimize düşen 
tüm sorumlulukları yerine getirece-
ğiz. Teknolojiye ve internete ücret-
siz olarak erişebilecekler. Projelerini 
ve yaratıcılıklarını destekleyeceğiz” 
şeklinde konuştu.

EREĞLİ, KONYA BÜYÜKŞEHİR 
VE HÜKÜMET İLE GÜÇLÜ 

BİR ÇATI OLUŞTURACAĞIZ
Ereğli, Konya Büyükşehir ve Hü-

kümet ile güçlü bir çatı oluşturup 
Ereğli’ye hizmet edeceklerini belir-
ten İttifak Adayı Adem Erdal, “Ereğ-
li’ye yapılacak her projede Büyükşe-
hir ve Hükümet desteğini yanımızda 
hissedeceğiz. Hizmete kırsal mahal-
lelerden başlayacak bu mahalleleri 
şehir merkezi ile bütünleştireceğiz. 
Ereğli kalkınmayı ve gelişimi her 
bölgesinde hissedecek” dedi.

 “BİZ NEFSİMİZ İÇİN DEĞİL, 
HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Erdal, Ereğli, Büyükşehir ve Hü-
kümet birlikteliği ile Ereğli’ye yatı-
rım kazandıracaklarını belirterek, 
“Biz projelerimizi ortaya koyduk. 
Kimseyle kavga etmeden bu proje-
leri hayata geçirmek için çalışaca-
ğımızı ifade ettik. Bakıyoruz siyasi 
rakiplerimiz bizi eleştiriyorlar. Halkı-
mızın aklıyla alay etmiyoruz biz, biz 

karşılığı olan projelerle Ereğli’mize 
hizmetkar olacağız” diye konuştu.

HİZMET KENAR 
MAHALLELERDEN BAŞLAYACAK
Hizmete köy statüsünden ma-

halle statüsüne geçen yerlerden ve 
Ereğli dış çeperindeki mahallelerden 
başlayacaklarını söyleyen Erdal,  bu 
mahallelerde altyapı, yol, imar gibi 
sorunlar kalmayacağının sözünü 
verdi.

SİZ HAYAL EDERSİNİZ BİZ 
GERÇEKLEŞTİRİRİZ

Türkmen kavşağını siyasi rakip-
lerin dillerine doladığını vurgulayan 
Erdal, “Proje bedeli devlet tarafından 
yapılan bu ihaleyi 2 milyon TL’ye ya-
pacaklarını beyan ediyorlar. Buyu-
run aynı yol güzergahındaki Servili 

yolunu bu bedelle yapında görelim. 
İnsanlarımızı kandırmayın. Bakın 
Ereğli’ye hızlı tren geliyor. Maliyeti 
1 milyar 200 milyon TL’dir. 135 km 
uzunluğundaki bu projede mevcut 
altgeçitlerin yanında 13 adet altgeçit 
yapılacak. Siz bunları hayal edersiniz 
ama biz gerçekleştiririz” diye konuş-
tu.

OPRUKÇU KENDİ PROFİLİNİ 
METREYLE Mİ ÖLÇÜYOR

Bağımsız Aday Hüseyin Op-
rukçu’ya yüklenen Erdal, “Kendisi 
şahsım için düşük profili aday ya-
kıştırması yapıyor. Acaba kendisinin 
profili çok mu yüksek. Metreyle mi 
ölçüyor” dedi.

Başkan Adayı Oprukçu’nun, Öz-
kan Özgüven’in İttifakın adayı oldu-

ğunu ancak sosyal medyadan Adem 
Erdal isminin aday gösterildiğini öğ-
rendiğini söylediğini kaydeden ittifak 
adayı Adem Erdal, “Bunlar Belediye 
Başkanı olmayı sadece kendilerine 
hak görüyorlar. Özkan Özgüven ken-
disini savunamıyor da sen mi avu-
katlığını yapıyorsun? Birde mağdur 
edebiyatı yapmaları yok mu? Kutsal 
değerleri bile bu yolda kullanıyorlar. 
Kerbalayı, Şehzade Mustafa’yı anla-
tıyorlar. Bu millet aş istiyor, iş istiyor. 
Senin zamanında 5 binler vardı. Ad-
liyeyi bile otel yapacaktın. Termali 
saymıyorum artık o ayrı bir masal 
oldu” şeklinde konuştu.

BAŞKANLIĞA TALİPSİN İŞÇİ 
MAAŞLARINDAN HABERİN YOK
CHP adayı Bülent Ecevit Tat-

lıdil’in işçi maaşlarını 2 bin 200 TL 
yapacağını açıkladığını belirten Er-
dal, “Sayın Tatlıdil yönetimine talip 
olduğu Belediyede işçi maaşlarının 
kaç tl olduğunu bilmiyor galiba. Şu 
anda en düşük 2 bin 280 TL alan iş-
çiler Temmuz ayında ise 2 bin 500 
TL alacaktır. İşçi dostu kardeşime 
duyurulur” dedi.

Tatlıdil’in Pazar projesini eleş-
tirerek ben yenisini çizeceğim açık-
lamasına dikkat çeken Erdal, “Biz 
o dönem mevcut arsaya göre proje 
çizdik. Şu anda sayın Oprukçu’nun 
beğenmediği 18 uygulaması ile 
pzar büyüklüğünde bir arsayı boşa 
çıkardık. Ve oraya da Pazar yaparak 
sorunları gidereceğiz. Ama sen sat-
tığın evlerin oturma ruhsatlarını al 
ve halka eziyet çektirme, halkçı dos-
tum” ifadelerini kullandı.

“ADEM ERDAL 
BELEDİYECİLİĞİN KİTABINI 

YAZACAK TECRÜBEYE SAHİP”
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 

Akyürek, “Ereğli Belediye Başkan 
Adayımız Adem Erdal kendine gü-
venen, Belediye tecrübesi üst nokta-
da olan ve yapacağı projeler ile Ereğ-
li’nin kabuğunu değiştirecek” dedi.

EREĞLİ’YE 150 MİLYON TL’LİK 
YATIRIM YAPTIK

Akyürek, Ereğli ziyaretinde 
Cumhur İttifakı Adayı Adem Erdal 
ile birlikte Ereğli’deki gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Restorasyonu 
devam eden Rüstempaşa Kervan-
sarayında soruları yanıtlayan Mil-
letvekili Akyürek, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı döneminde 
Ereğli’ye 150 milyon TL’lik yatırım 
yapıldığını söyledi.

Özellikle altyapı çalışmaları ko-
nusunda önemli mesafeler alındığını 
kaydeden Akyürek, asbestli boru-
ların değiştirilmesi, kanalizasyon 
şebeke ağının yenilenmesi, içme su 

hattının revize edilmesi, su deposu-
nun kapasitesinin artırılması, ma-
halle yollarının yapımı gibi önemli 
hizmetler yanında ASEM, KOMEK 
gibi yatırımlarla gençlere, bayanlara, 
meslek sahibi olmak isteyen insan-
lara, öğrencilerin gelişimine katkı 
sağlayacak kurs ve spor projeleri gibi 
yatırımlarla Ereğli’de hizmet kalite-
sinin arttığına dikkat çekti.

HÜKÜMETİMİZ EREĞLİ’YE 
BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

65 milyon TL’lik kanalizasyon 
ve su depolarının yenilenmesi, 30 
milyon TL’lik yol çalışmaları yanın-
da Ereğli’ye asfalt plenti kurarak 
hizmetin yerinde yapılmasını sağ-
ladıklarını ifade eden Akyürek, “Bü-
yükşehir Belediyesi ilçeler birlikte 
sağladığı oluşum tamamlandı. Ar-
tık ilçeler daha fazla yatırım alacak. 
Ereğli’de Adem beyin yanında 10 
AK Parti Milletvekili, 2 MHP Millet-
vekili Büyükşehir Belediye Başkanı 
olacak ve destek verecek. Ayrıca 
Çevre ve Şehircilik Bakanı hemşe-
rimiz önemli sözler verdi. İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu, ‘Adem 
Başkanın emrindeyim’ diyerek ko-
lay kolay hiç bir yerde söyleyeme-
yeceği bir sözü zikretti ve Ereğli’ye 
verdiği önemi ortaya koydu” diye 
konuştu.

TARIM ve HAYVANCILIĞA 
DAYALI SANAYİ GELİŞMELİ

İstihdam noktasında Ereğli’nin 
altyapı kimliğini şekillendirmek ge-
rektiğini kaydeden Akyürek, “Tarım 
ve hayvancılığa dayalı sanayinin 
Ereğli’de gelişmesinin önü açılma-
lıdır. Bunu da yatırımcıya daha iyi 
koşullar sunarak değerlendirmek 
gerekiyor. Organize Sanayi Bölge-
sinin genişletilmesi, arazi ve işyeri 
büyüklüğünün iyi hesaplanması ve 
maliyetlerinin makul seviyelerde 
olması gerekmektedir. Ereğli siyah 
havucu, beyaz kirazı, yarış atları gibi 
bir çok değerleriyle tarımda önemli 
bir potansiyeli barındırıyor. Bu konu-
da bizler de üzerimize düşeni yapma 
gayretinde olacağız” dedi.

ADEM ERDAL BELEDİYECİLİĞİN 
KİTABINI YAZACAK BİR İNSAN
Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli 

Belediye Başkan Adayı Adem Er-
dal’ın bugüne kadar 50 proje hazırla-
yıp açıkladığını ve bu projelerden 25 
tanesini de 1  yıl içerisinde tamam-
layacağı konusunda açıklamalarda 
bulunduğu hatırlatılarak Konya Mil-
letvekili Tahir Akyürek’e bu konu-
daki düşüncesinin sorulması üzerine 
Akyürek, “Adem bey çok iddialı bir 
demeç vermiş. Bizim dönemimizde 
biz böyle bir sözü veremezdik. Yalnız 
şunu unutmamak lazım ki, Adem 
bey belediyeciliğin kitabını yazacak 
bir arkadaşımız. Kendisi bir yıl içe-
risinde bu projeler hayata geçecek 
dediyse bunu yapacaktır. Bizim de 
kendisine desteğimiz olacaktır” şek-
linde konuştu.
n ONUR KALKAN

Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, 
Konya Büyükşehir ve Hükümet ile güçlü bir çatı oluşturup Ereğli’ye hizmet edeceklerini belirtti.
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Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Salih Akkaya, seçim çalışmalarını 
sürdürüyor. Yeni dönemde 81 proje planlayan Akkaya, projelerle ilçenin daha da büyüyeceğini belirtiyor

81 projeyle Akşehir
geleceğe yürüyecek

Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Belediye Başkan 
Adayı Dr. Salih Akkaya, yeni dönem 
projelerini Akşehir Kültür Merkezi’n-
de yapılan bir programda kamuoyu 
ile paylaştı.

Yoğun bir katılımın olduğu 
programda saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından kürsüye gelen 
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya, 7 ana başlık ve 81 konudan 
oluşan projelerini slayt gösterisi eşli-
ğinde katılımcılara anlattı.

Akşehir’e 5 yıllık dönemde be-
lediye, büyükşehir belediyesi, hü-
kümet ve hibe fonları desteği ile 
568 Milyon liralık yatırım kazandır-
dıklarına dikkat çeken Başkan Ak-
kaya “Bu yatırımların içerisinde alt 
yapı yatırımları, üst yapı yatırımları, 
restorasyon yatırımları, gençlik ve 
spora yönelik yatırımları, kültür sa-
nat yatırımları gibi bir çok konu var. 
Geçtiğimi dönemde Akşehir’imizi 
doğalgazla tanıştırdık Elhamdülillah” 
dedi. Akşehir’de Dudu Kadın Çarşısı, 
Cumhuriyet Meydanı kapalı otopark 
ve meydan düzenleme çalışmaları-
nın da bitmek üzere olduğunu kayde-
den Başkan Akkaya “Bu yatırımlarda 
bize destek veren başta Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
Bey’e, Hükümetimize, Bakanları-
mıza, Milletvekillerimize, Konya İl 
Teşkilatımıza,  önce ki dönem Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
şu anki Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay Bey’e, 
daha önceki Milletvekilimiz Mustafa 
Baloğlu Bey’e, geçen dönem Milli 
Eğitim Balan Yardımcımız olan şu 
an Konya Milletvekilimiz olan Sayın 
Orhan Erdem Bey’e teşekkürlerimi 
arz ediyorum” diye konuştu. Başkan 
Akkaya daha sonra Yenilenen Şehir, 
Tarih Kültür Turizm, Gençlik Spor 
Eğitim, Yeşil Akşehir, Akıllı Şehir, 
Sosyal Belediyecilik ve Tarım gibi 7 
ana başlıktan oluşan, içerisinde 81 

adet konuyu barındıran projelerini 
tek tek anlattı. 

Toplu konut, otogarın yenilen-
mesi, yeni belediye hizmet binası, 
Perşembe Pazarı’nın üzerinin kapa-
tılması, şehir giriş kapısı, içme suyu 
hatlarının yenilenmesi, mezbaha, 
dağ oteli, gavur hamamı restoras-
yonu, seyir terası, Nasreddin Hoca 
Bellek Müzesi, açık hava sineması, 
yeni Nasreddin Hoca Stadyumu, 
gençlik festivali, millet bahçesi, hobi 
bahçeleri, aile danışma merkezi, 
emekliler konağı, hayvan bakım 
merkezi, organize hayvancılık böl-
gesi, termal seracılık gibi 81 adet 
projeyi Akşehirlilerle buluşturmak 
için gece gündüz çalışacaklarının 
altını çizen Başkan Salih Akkaya 
“Gönül Belediyeciliği yolunda, halka 
hizmet Hakk’a hizmettir düsturuyla 
Cumhur İttifakı Adayı olarak güçlü 
bir şekilde inşallah 31 Mart’ta seçimi 
kazanacağız ve projelerimizle Akşe-
hirlilerimizi buluşturacağız” ifadele-
rini kullandı. 

AKŞEHİR’E BÜYÜKŞEHİR’DEN 
200 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay yaptığı ko-
nuşmada Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya’yı yeni projeleri için tebrik 
ederek “Elinize kolunuza yüreğinize 
sağlık, Akşehir’imiz için hayırlı olma-
sını diliyorum. Bundan 5 yıl önce bu-
ralarda biz yeni Büyükşehir Yasasını 
anlatıyorduk. Birileri de; belde bele-
diyeleri kapanacak, belediyeler eksi-
liyor, bu hizmetleri Konya’dan gelip 
nasıl yapacaklar, bunların asla yapıl-
ması mümkün değil, onun için biz 
Büyükşehir Yasasına karşıyız’ diye 
ifade ediyorlardı. Özelliklede Kon-
ya’yı örnek gösteriyorlar, bu kadar 
büyük bir Coğrafyada, Konya’dan bu 
kadar hizmetin yürütülmesi müm-
kün değil diyorlardı. Aradan 5 yıl 
geçti, verdiğiniz oylara sahip olmak 
için gece gündüz çalıştık ve şimdi 

sizlere soruyoruz. Bu 5 yıl boyunca 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
görevimizi yerine getirebildik mi? 
Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 
Akşehir’de değil, 31 ilçemizde birçok 
önemli hizmetlere imza attık. Bugün 
gelinen noktada sadece Akşehir için 
harcanan toplam bedel 200 Milyon 
TL’ye yaklaştı. Bugüne kadar birçok 
Altyapı projesi tamamlandı. Şehir 
Konağı hayata geçti. Akşehir KO-
MEK’le tanıştı. Bence en önemlisi 
Akşehir Arastası eski kimliğine ka-
vuştu ve şöyle gelince etrafa bir bak-
tıkça ne kadar güzel bir şehirde yaşa-
dığımızın farkına vardık. Herhalde 5 
yıl önce Arastayı böyle yapacağımızı 
söylesek, fotoğraflarını koysak pek 
inandırıcı gelmezdi ama biz bugüne 
kadar hiç yapamayacağımız bir şeyin 
sözünü vermedik. Çünkü biliyoruz 
ki, bu millet bize güveniyor. Başkala-
rı gibi bol keseden atmayız. Başkaları 
gibi çalışmadan bir şeyler söyleye-
meyiz. Başkaları gibi acaba bu yapı-
labilir mi diye ifade etmeden,  istişa-
re etmeden bir şeyi vaat edemeyiz. 
Bizim üstümüze düşen görev budur.  
Çünkü biz Akşehir’i ve Akşehirlileri 
çok seviyoruz. Burada olmaktan bü-
yük mutluluk duyuyorum. Akşehir 
bir dönem daha bu güçlü yapıyla 
devam ederse, inşallah bir çok şeyi 
daha başarmış olacağız. Onun için 
Akşehir’de güçlü bir destek bekli-
yorum. Bu desteğin hakkını vermek 
için bizde size buradan söz veriyoruz 
ve 5 yıl boyunca gece gündüz deme-
den Akşehir’imizi geleceğe taşımak 
için gayret edeceğiz” diye konuştu.

BİRÇOK PROJE KAZANDIRDIK 
AK Parti Konya Milletvekili Or-

han Erdem’de Akşehir’in AK Parti 
belediyeciliği ile birçok proje ve yatı-
rım kazandığına dikkat çekerek “Hiz-
mete şehrimizi doyurmaya uğraştık, 
elimizden geleni yaptık, alnımız 
açık. Bu tarlada bizim izimiz var, 31 
Mart’ta da yüzümüz var, huzurunuz-

dayız” dedi.  Yerel seçimin önemi-
ne dikkat çeken Milletvekili Erdem 
“Eğer Akşehir’de AK Parti oyları 
çok yüksek çıkarsa, Büyükşehirde 
Uğur İbrahim Altay kardeşimize çok 
yüksek oy çıkarsa, bu yatırımların 
zaten hepimiz geleceğini biliyoruz 
ama her şeyden önemlisi bu oylarla 
liderimize nefes veririz, güç veririz. 
Bu her şeyden önemlidir. Allah’ın 
izniyle dünyaya meydan okuyan bir 
liderimiz var, nereden nereye geldik. 
Bunun gücü, arkası sizlersiniz. İna-
nın bu tecrübelerle Allah’ın izniyle 
81 değil, ben eminim ki 101, 121 
hizmet olacak o. Onlar bizim için ko-
lay. Önemli olan ülkemiz, vatanımız, 
İslam Alemi. Sizin vereceğiniz oylar, 
Bosna’daki bir Müslüman kardeşi-
mize güç olacak. Azerbaycan’daki bir 
kardeşimize güç olacak. Afrika’daki 
bir kardeşimize güç olacak. Türki-
ye güçlüyse; onların onuru artıyor, 
umudu artıyor. Bu umudu birlikte 
güçlendireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhur 
İttifakı Belediye Meclis Üye Adayları 
tek tek sahneye davet edilerek tanı-
tıldı. Program toplu fotoğraf çekimiy-
le son buldu.

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki 
proje tanıtım toplantısına; AK Par-
ti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Akşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Salih Akkaya, AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe 
Koordinatörü Muharrem Akkaya, 
AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Ab-
durrahman Çardakoğlu, MHP İlçe 
Başkanı Salih Akça, AK Parti İlçe Ka-
dın Kolları Başkanı Yüksel Erkan, AK 
Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hü-
seyin Zeybek, Ülkü Ocakları Akşehir 
İlçe Başkanı Mustafa Karataş, önceki 
dönem AK Parti ve MHP ilçe Başkan-
ları, partililer ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Salih Akkaya, 
Akşehir’in yeni dönemdeki projelerle daha da ileri taşınacağına dikkat çekti.

Konyalı sanayiciler BMC ile buluştu
KSO organizasyonu ile Konyalı sanayiciler, Türkiye’nin en büyük yerli ve milli ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC ile bu-

luştu. Konyalı sanayicilere nasıl tedarikçi olabilecekleri anlatılırken, çok sayıda iş görüşmesi yapıldı

Konya Sanayi Odası, gerçekleş-
tirdiği organizasyon ile Konyalı sa-
nayicilerle Türkiye’nin en büyük, 
yerli ve milli ticari ve askeri araç 
üreticilerinden BMC’yi buluştur-
du. BMC’nin Anadolu Buluşmaları 
kapsamında gerçekleştirilen prog-
ramda Konyalı sanayicilere nasıl 
tedarikçi olabilecekleri anlatılır-
ken, 30’dan fazla da ikili iş görüş-
mesi gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası, hem oto-
motiv sektöründeki hem de sa-
vunma sanayindeki ana sanayiler 
ile Konyalı sanayicileri bir araya 

getirmeye devam ediyor. Bu kap-
samda Türkiye’nin en büyük, yerli 
ve milli ticari ve askeri araç üreti-
cilerinden BMC, Konyalı sanayici-
ler ile buluştu. BMC’nin tedarikçi 
ağını genişletmek için düzenlediği 
Anadolu Buluşmaları kapsamın-
da gerçekleştirilen programda, ilk 
önce Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü’yü ziyaret eden 
BMC satın alma heyeti, daha sonra 
Konyalı sanayicilerin BMC’ye nasıl 
tedarikçi olabileceklerini anlatır-
ken, 30’dan fazla sanayici ile de 
ikili iş görüşmesi yapı.

BMC, YERLİLİĞİ VE MİLLİLİĞİ 
ARTIRMAK İSTİYOR

Konya Sanayi Odası konferans 
salonunda yapılan toplantıda ko-
nuşan BMC Satın Alma Direktör 
Yardımcısı Alper Çebi, BMC’nin 
yaptığı faaliyetler ve ürettiği ürünler 
ile ilgili bilgiler verdi. Firma olarak 
birçok proje üzerinde çalıştıklarını, 
buralarda yerliliği ve milliği artır-
mayı amaçladıklarını aktaran Çebi, 
“BMC olarak bizim satın almadaki 
en önemli unsurumuz, güvenilir 
ürünlerin olması. Ayrıca yeni fikir-
ler ortaya koyan, yenilikçi, sonuç 

odaklı yaklaşım ortaya koyan, takım 
çalışmasını destekleyen, sürdürüle-
bilirliği sağlayan satın alma değer-
ler zincirimiz bulunuyor. Biz firma 
olarak yerlilik oranını artırmak isti-
yoruz. Bunun için de sizler ile daha 
fazla çalışmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.
‘KONYA’DAN DAHA FAZLA TEDARİKÇİ 

İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ’
BMC’nin direk çalıştığı 600’e 

yakın tedarikçisinin bulunduğunu 
vurgulayan Çebi, firmanın 2023 he-
definin 5 milyar dolar ciro olduğunu 
söyleyerek, bunu da tedarikçiler ile 

başarmayı amaçladıklarını ifade etti. 
Tedarikçi sayılarını artırmak için 
Anadolu şehirlerindeki firmalar ile 
bir araya geldiklerini söyleyen Çebi, 
“Anadolu’da daha fazla tedarikçiye 
ulaşabilmek için Anadolu Buluş-
malarını gerçekleştiriyoruz. Konya 
bu kapsamda geldiğimiz ikinci il. 
Konya’da çalıştığımız tedarikçile-
rimiz var. Ancak biz burada daha 
fazla tedarikçi ile çalışmak istiyoruz. 
İnşallah bu toplantıda ve devamın-
da yapacağımız ikili görüşmelerde 
firmalarımızı daha yakından tanı-
yarak, tedarikçimiz olabilmeleri için 

neler yapacağımızı konuşacağız” 
şeklinde konuştu.

Çebi, konuşmasının sonunda, 
BMC’ye tedarikçi olmak isteyen fir-
maların, BMC Tedarikçi Başvuru 
Sistemi üzerinden resmi olarak baş-
vuru yapması gerektiğini, bu başvu-
ru sonrasında sürecin başlayacağını 
sözlerine ekledi. Konuşmaların ar-
dından BMC heyeti, Konyalı 30’dan 
fazla firma ile ikili iş görüşmesi ger-
çekleştirdi. İkili iş görüşmelerinin ar-
dından, heyet bazı firmalara ziyaret-
lerde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Fenerbahçe antrenmanını 
askerler takip etti

Fenerbahçe’nin, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları 
kapsamında gerçekleştirdiği idmanı, 15. Füze Üs Komu-
tanlığı’nda görevli subay, er ve erbaşlar takip etti. 

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fener-
bahçe’de bugün gerçekleşen idmanı, görev yaptıkları bir-
likten takım otobüsü ile alınan subay, er ve erbaşlar takip 
etti. 15. Füze Üs Komutanlığı’nda görev yapan subaylar, 
sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari 
Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek ha-
tıra fotoğrafları çektirdi. Öte yandan futbolcular, askerlere 
imza da dağıttı. 

Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı’nda görev-
li subaylar tarafından Ersun Yanal’a plaket takdim edildi.   
n İHA

Arturo Mina’nın 
forma özlemi bitiyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 23. haftasında 
oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak takımdan 
uzun süre ayrı kalan Ekvadorlu defans Arturo Mina, Gala-
tasaray maçıyla birlikte yeşil sahalara dönmenin hesapla-
rını yapıyor. 

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’ye transfer olan Sadık 
Çiftpınar ile birlikte defansta iyi bir ikili görüntüsü ortaya 
koyan Mina, sonraki süreçte gerek yanındaki diğer ismin 
sık sık değişmesi, gerekse de sakatlıktan dolayı beklenen 
verimi verememişti. Ayak bileğindeki sakatlıktan dolayı 
takımdan yaklaşık 1 ay uzak kalan Mina, Antalya kampının 
en çalışkan isimlerinden birisi durumunda. 

Kendisi için hazırlanan özel programın ardından ta-
kımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı, yeniden 
formayı giymek için gün sayıyor. 

Mina bu sezon sarı-kırmızılı formayla lig ve kupada 
çıktığı 23 karşılaşmada toplam 3 gole imza attı.   
n İHA

Bilal Başacıkoğlu 
gelecekten umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Bilal 
Başacıkoğlu, yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor. 

Spor Toto Süper Lig’de ilk sezonunu yaşayan İstikbal 
Mobilya Kayserispor’un futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, 
geleceğe umutla bakıyor. Uzun süredir sakat olduğu için 
forma giyemeyen Bilal, doğum gününde kendisine göste-
rilen ilgiye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. 
Bilal Başacıkoğlu, “23. yaşımı daha farklı daha coşkulu 
kapatmak isterdim. Yeni yaşımda öncelikle sağlığıma 
kavuşup sahada elimden gelenin en iyisini vermek için 
sabırsızlanıyorum. Benim için bu özel günü unutmayıp 
güzel dileklerini ileten, mesajlarını yanıtladığım yanıtlaya-
madığım herkese teşekkür ediyorum, inşallah çok iyi geri 
döneceğim” cümleleri kurdu.   
n İHA

‘Euro 2020’de Ay Yıldızlı
formayı giymek istiyorum’

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür en büyük hayalinin Avrupa Şampiyonası’nda milli 
takım forması giymek olduğunu söyledi. Abdülkadir, “Allah nasip ederse sakatlıktan çıkıp takımımda 

oynamaya başladığımda iyi performans gösterip tekrar milli takıma gitmek istiyorum” dedi
Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon birçok soruna 

rağmen pes etmediklerini, ligi daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına 
katılmak istediklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig’in 26 haftalık bölümünde 43 
puanla 4. sırada yer alan bordo-mavili takımda genç oyuncu Abdülkadir Ömür, 
açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, bu sezon kulüpte, takımda yaşanan birçok olumsuzluklara 
rağmen ligde iyi bir konumda olduklarını düşündüklerini belirtti. Ligin ilk yarısı-
nı 2. sırada bitirdiklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, “İkinci yarıya iyi başla-
mak istiyorduk ama aksilikler yaşadık. Transfer yasağı, çok sayıda oyuncumu-
zun sakatlanması, bizi etkiledi. Birçok zorluğa karşın biz yine pes etmedik. Ligi 
daha iyi bir şekilde bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Sonuna ka-
dar mücadeleye devam edeceğiz. Toplayabileceğimiz kadar puan toplayaca-
ğız. Ligi bitirebileceğimiz en üst yerde bitirmek istiyoruz. “ dedi.

A MİLLİ TAKIM HEDEFİ
Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası 

(EURO 2020) Elemeleri’nde gruptaki 2 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç 
yapmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı.

A Milli Futbol Takımı’nın gruptaki iki karşılaşmasını kazanmasının mutlulu-
ğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Ailece maçları izledik. Yusuf ağabeyin de son 
maçta oyuna girmesi bizi çok mutlu etti. Şenol hocanın gelmesiyle uzun zaman 
sonra daha coşkulu bir milli takım izledik. Haziran ayındaki maçlarda iyi sonuç-
lar elde edeceğimizi, Avrupa Şampiyonası’na katılacağımızı düşünüyorum. Oy-
nayanı, oynamayanlarıyla herkes destek veriyor. Taraftarlar da güzel atmosfer 
oluşturdu. Biz de dua ederek onlara yardımcı olmaya çalıştık.” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda oynama hedefinin oldu-
ğunu vurgulayan genç futbolcu, “Allah nasip ederse sakatlıktan çıkıp takımım-
da oynamaya başladığımda iyi performans gösterip tekrar milli takıma gitmek 
istiyorum. Her oyuncu milli takımda oynamak ister. Avrupa Şampiyonası’nda 
oynamak, başarılı olmak ister. Milli takım seviyesinde son dönemlerde başarı 
yakalayamıyorduk. Şenol hocanın gelmesiyle o ümitler arttı. Bizim de hayali-
miz A Milli Takım formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitmek.” ifadele-
rini kullandı.

EN UNUTAMADIĞI MAÇ
Abdülkadir Ömür, en unutamadığı maçın ligde Fenerbahçe’yi sahalarında 

2-1 yendikleri karşılaşma olduğunu belirtti.
“Fenerbahçe’yi uzun süre yenememiştik.” diyen Abdülkadir Ömür, “Ben, 

Yusuf ağabey, Uğurcan, Hüseyin altyapıdan ilk kez aynı anda bir maçta sahada 
olmuştuk. Ayrıca bir önem taşıyordu bizim için. Trabzonspor camiası için de 
Fenerbahçe maçları her zaman farklıdır. O maçtan sonra açıklama yapmıştık. 
İnanılmaz derecede mutlu olmuştuk, o mutluluğu hala yaşıyoruz. Yine Fener-
bahçe, Beşiktaş maçlarımız var. O maçlarda da galip gelmek için sahaya çıka-
cağız. En mutlu olduğum maç Fenerbahçe maçı diyebilirim.” değerlendirme-
sinde bulundu.

ÜNAL HOCA İLE İYİYİZ
Abdülkadir Ömür, teknik direktör Ünal Karaman ile ilişkilerinin gayet iyi 

olduğunu aktararak, “Ünal hocayla gayet iyiyiz. Sakatlık sürecimde sürekli 
Almanya’da beni arayıp sormuştu. Onunla çalışmaktan mutluyum. İkili konuş-
malarımız gayet güzel, oynamaya başladığımızda daha iyi olacak inşallah.” 
şeklinde konuştu.   
n AA

Erol Bulut: Lig asıl şimdi yeniden başlıyor
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Dire-

kötrü Erol Bulut, ligin asıl şimdi başladığını 
belirterek, “Yukarıdakiler ve alttakilerin 
puanları birbirine çok yakın. Dolayısıyla her 
an değişebilecek bir tablo mevcut” dedi. 

Milli arayı kamp yaparak değerlendiren 
Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör 
Erol Bulut, takımın son durumuyla ilgili ba-
sın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Kampın oldukça verimli geçtiğini kaydeden 
Bulut, “Kampımız oldukça verimli geçiyor. 
Cuma günü burada bir hazırlık maçı yapa-
cağız. Rakibimiz Ukrayna Süper Ligi’nden. 
Takımın maç ritminin kaybetmemesi ve 
sakat oyuncuların yeniden adaptesi adına 
önem taşıyor bu maç. 

Burada zaman zaman çift antrenman 
temposuna çıkan bir süreç yaşıyoruz. Ta-
kımdaki son durum gayet iyi. Galatasaray 
ile oynayacağımız iki maçta bizim için ol-
dukça önemli. Biz iki maçta da en iyi sonuç-
ları almak istiyoruz” dedi. 

“ANKARAGÜCÜ MAÇI BİZE KAYBETTİ-
ĞİMİZ ÖZGÜVENİ YENİDEN KAZANDIRDI” 

Bulut, sakatların düzelmesiyle elinin 

daha da güçlendiğini ifade ederek, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: 

“Sakatlıkları bulunan oyuncularımız 
vardı, bu süreçte onlar da bizimle olma fır-
satı buldular. İnşallah Galatasaray maçına 

kadar özellikle Mina ve Bifouma’yı yetiştiri-
riz. Tabi Ankaragücü maçı bize kaybettiği-
miz özgüveni yeniden kazandırdı. Bundan 
sonra daha iyi bir görüntü ortaya koyacağı-
mızı düşünüyorum. 

Bence lig asıl şimdi başladı. Yukarı-
dakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok 
yakın. Dolayısıyla her an değişebilecek bir 
tablo mevcut.”
  n AA

Küllerinden doğan altın eldiven: Beto
Göztepe’ye gelmeden önce yaşadığı 

ağır sakatlıklar sebebiyle birçok otorite-
nin futbola dönmesinin imkansız olduğu 
yönünde yorumlar yaptığı Beto, İzmir 
temsilcisinde adeta küllerinden doğdu. 
Göztepe’den önce son 3 sezonda sadece 
36 maçta forma giyen Portekizli, son bir 
buçuk sezonda 58 resmi maçta İzmir eki-
binin kalesini korudu. 

Geçtiğimiz sezon başında geldiği Göz-
tepe’de gösterdiği başarılı performansla 
taraflı-tarafsız futbolseverlerin beğenisini 
toplayan Portekizli kaleci Beto, İzmir tem-
silcisinde adeta ikinci baharını yaşıyor. 
Kariyerinde 3 UEFA Avrupa Ligi Kupası 
bulunan deneyimli eldiven, yaşadığı ağır 
sakatlıklara rağmen Göztepe’de yeniden 
doğdu. Geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle 
birçok futbol otoritesinin futbol hayatının 
bittiği yönünde yorumlar yaptığı deneyimli 

isim, yeniden futbola tutunmayı başardı. 
Göztepe’ye gelmeden önceki 3 sezonda 
sadece 36 maçta görev yapan Beto, son bir 
buçuk sezonda Göztepe formasıyla 58 res-
mi müsabakada kaleyi korumayı başardı. 

SEVİLLA’DA KABUSU YAŞADI 
2014/15 sezonu Beto için tam anla-

mıyla bir dönüm noktası oldu. O sezon 
Sevilla’da forma giyen başarılı eldiven, 
omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle 
yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kaldı. O dö-
nem sezonu erken kapatan Beto, 24 maçta 
Sevilla kalesini korudu. 2014/15 sezonunu 
çok erken kapatan Beto diğer sezona da 
Sevilla ile girdi. Omzundan yaşadığı sa-
katlığı atlatan deneyimli file bekçisi için 
2015/16 sezonu kabus gibi geçti. O yıl 
eylül ayında dizinden sakatlanan Beto, bir 
kez daha sezonu erken kapattı. 2015/16 
sezonunda Sevilla formasını yalnızca 4 kez 

giyen Portekizli, sezon sonunda İspanyol 
ekibiyle yollarını ayırdı. Sevilla ile yollarını 
ayıran emektar futbolcunun bir sonraki du-
rağı altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon 
oldu. Lizbon’da Rui Patricio’dan formayı 
alamayan başarılı eldiven, 2016/17 sezo-
nunda da yalnızca 8 müsabakada kaleyi 
koruyunca Göztepe’den gelen teklifi kabul 
ederek rotasını İzmir’e kırdı. 

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA 
Spor Toto Süper Lig’de gösterdiği 

performansla kısa sürede adını ligin en 
iyi kalecileri arasına yazdıran Beto, İzmir 
ekibinde son bir buçuk sezonda 58 resmi 
karşılaşmada kaleyi korudu ve kendisine 
güvenenleri yanıltmadı. Göztepe’ye gel-
meden önce son 3 sezonda sadece 36 
müsabakada ter döken başarılı eldiven, 
yalnızca bir buçuk sezonda bu sayının çok 
daha üzerine çıkmayı başardı. Yaptığı kur-

tarışlarla fenomen haline gelen Beto, uzun 
bir aranın ardından yeniden Portekiz Milli 
Takımı’na da çağrılmaya başladı. 

PENALTI FENOMENİ 
Spor Toto Süper Lig’in en tecrübeli 

kalecilerinden olan Portekizli futbolcu, 
Göztepe formasını giydiği 16 karşılaş-
mada kalesini gole kapatmayı başardı. 
Geçtiğimiz yıl 30 karşılaşmanın 8’inde gol 
yemeyen Beto, bu sezon 28 maçın 8’inde 
kalesini gole kapatmayı başardı. Beto’nun 
fenomen hale gelmesindeki en büyük pay 
ise penaltı kurtarışları. Penaltılarda rakip-
lerin korkulu rüyası olan deneyimli kaleci, 
son bir buçuk sezonda kalesine atılan 13 
penaltının 7’sini kurtararak yakalanması 
zor bir istatistiğe imza atmayı başardı. 36 
yaşındaki oyuncunun İzmir ekibiyle bir se-
zon daha sözleşmesi bulunuyor.
n İHA



Başakşehir, Konyaspor 
hazırlıklarını sürdürüyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haf-

tasında sahasında Atiker Konyaspor’la yapacağı maçın 
hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hare-
ketleriyle başladı.

Çabukluk ve denge çalışmasıyla devam eden idman, 
şut antrenmanının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir hazırlıklarını yarın yapacağı id-
manla sürdürecek.  n AA

Konyaspor futbol okulu 
şimdi de Uşak’ta

Atiker Konyaspor Futbol Akademisi, her geçen gün 
büyüyor. Son yıllarda büyük bir atılım yapılan futbol okul-
larının yeni adresi Uşak oldu. 

Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
“Akademimiz, son olarak Uşak’a Konyaspor Futbol Okulu 
kazandırdı. Konya merkezde 8, diğer il ve ilçelerde 13 fut-
bol okulu açan akademimiz, 21 ayrı bölgede çalışmalara 
devam ediyor” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Kartal hazırlık maçında 
Adanaspor’u ağırladı
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 

M. Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren 
temsilcimiz Atiker Konyaspor ikinci hazırlık 
maçını Adanaspor ile yaptı. Anadolu Kartalı, 
Kayacık Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada 
Adanaspor’u Adis Jahovic(PEN) ve Erdon Da-
ci’nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Dün saat 14.00’da başlayan karşılaşma-
ya Ertuğrul, Ali Turan, Jens Jonsson, Marko 
Jevtovic, Adis Jahovic, Uğur Demirok, Amir 
Hadziahmetovic, Leonard Zuta, Yevhen Opa-
nasenko, Erdon Daci, Mücahit Can Akçay on 

biriyle başlayan Atiker Konyaspor, 5. dakika-
da Adanaspor’un attığı golle 1-0 geriye düştü. 
10. dakikada AdisJahovic’in penaltıyı gole 
çevirmesiyle eşitliği yakalayan Atiker Kon-
yaspor’un galibiyet golünü 26. daikada Erdon 
Daci kaydetti. 

İkinci yarıya Paolo Hurtado (Adis Jahovic) 
değişikliğiyle başlayan Yeşil Beyazlılar’da 67. 
dakikada Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Se-
lim Ay, NejcSkubic (Erdon Daci, Leonard Zuta, 
Ali Turan, Marko Jevtovic) değişiklikleri yapıl-
dı. n SPOR SERVİSİ

Altay: Konya 
uğurlu geliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Şampiyonası 
elemelerine iyi bir başlangıç yapan ve 8 Haziran’da Fransa ile Konya’da kritik bir maça 
çıkacak olan A Milli Takım’ı değerlendirdi. Altay “Konya millilere uğurlu geliyor” dedi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, TSYD Konya Şube-
si’ni ziyaretinde, 8 Haziran’da Konya’da 
oynanacak Türkiye-Fransa maçında 
Ay-Yıldızlıları desteklemek üzere çağrı-
da bulundu.  Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Haziran’da 
Konya’da oynanacak Türkiye-Fransa ma-
çında Ay-Yıldızlıları desteklemek üzere 
çağrıda bulundu. 

Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ve beraberindekilerle Türki-
ye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya 
Şubesi’ni ziyaret etti.  Altay, TSYD Konya 
Şube Başkanı Murat Dönmez ve yönetim 
kurulu üyeleriyle bir süre görüştü. Görüş-
mede Milli Takımın başarısı, Konyaspor 
ve Konya spor konuşuldu.  

Altay, yaptığı açıklamada, Türkiye A 
Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Ele-
melerindeki aldığı galibiyetler dolayısıyla 
Ay-Yıldızlıları tebrik etti.  8 Haziran 2019 
günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda Türkiye-Fransa karşılaşmasında 
tüm Konya’yı takımlarını desteklemeye 
beklediklerini söyleyen Altay, “Milli ta-
kımımızı tebrik ediyoruz. Beklenenin üze-
rinde bir performans sergilediler. Aslında 
spordan daha çok, onların o istekli hali 
bizi heyecanlandırdı. Milli takımımız için 
Konya stadının bir uğuru var. İnşallah Ha-
ziran ayında da Fransa’ya karşı Konya’da 
da güzel bir galibiyet alır ve 2020 Avrupa 
Şampiyonası için büyük avantaj elde ede-
riz” dedi.

Milli maçların şehirlerin tanıtımı için 
çok önemli bir imkan olduğuna işaret 
eden Altay, “Hem stadımızı tüm dünya 
görecek. Nakış nakış işlediğimiz bu şehri, 
maçın oynanacağı mevsimde  de çok gü-
zel olacak.  Maç için gelecek olan misafir-
lerimizde Konya’mızı görmüş olacak. Ta-
kımımıza şimdiden başarılar diliyorum” 
diye konuştu.

“Selçuklu Belediye başkanlığı döne-
mimde en başarılı olduğumuz işlerden 
birisi amatör spora destek ve Selçuklu 
Belediyespor Kulübü’ndeki sporcu sayısı-
nın yanı sıra niteliğinin artırılması oldu” 
diyen Başkan Altay, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Spor yatırımlarıyla neredeyse Sel-
çuklu’nun her mahallesinde çocukları-
mızın ulaşabileceği spor alanları oluş-

turduk. Yen dönemde de büyük bir hedef 
koyuyoruz aslında. İlçe belediyelerimizle 
birlikte salonu olmayan tüm ilçelerimize 
spor salonları inşa ederek, ilçe beledi-
yelerimizin kuracağı spor kulüplerimizle 

her çocuğumuzu spor yaptırma imkanına 
kavuşturmayı arzu ediyoruz. Mümkünse 
mahallesindeki spor salonuna gitsin de-
ğilse mutlaka bir servisle çocuklarımızı 
spor alanına götürerek Gençlik ve Spor 

Müdürlüğümüzle, Bakanlığımızla işbirliği 
yaparak çocuklarımızın spora başlangıç 
yapmasını arzu ediyoruz.”

“SPORCU YETENEK MERKEZİ”
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak 

kuracakları Sporcu Yetenek Merkezi ile 
ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan 
Altay, şöyle devam etti:

“Sporcu Yetenek Merkezi’nde bütün 
bu spora başlayan çocuklarımızın fiziki 
yapılarına göre uygun branşlarda spora 
başlamasını arzu ediyoruz. Bu dönem 
eski alışkanlıklarımız olan mahalle ligleri 
okul takımlarını daha aktif kullanmak isti-
yoruz. Çocuklarımız özellikle teknoloji ba-
ğımlılığından dolayı artık, arkadaş edin-
mekte çok zorlanıyorlar. Sporun hem kötü 
alışkanlıklardan arındırma hem de arka-
daş edindirme kısmından da bu şekilde 
faydalanmayı arzu ediyoruz. Bu dönem 
özellikle ilçe belediyelerimizle birlikte 
spor yapan gençlerimizin, çocuklarımızın 
sayısını artırmak için çok yoğun bir çaba 
sarf edeceğiz.”

Ziyarette, TSYD Konya Şubesi Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Tolga Durmaz, Se-
lahattin Akçakaya, Mürsel Çetin, Burak 
Taşpınar, Halil İbrahim Parlak da hazır 
alındı. n AA

RPS

Eski yönetimden esrarengiz açıklama
Atiker Konyaspor’da borç tartışmaları 

sürüyor. Yönetimin 67 milyon lira borç ol-
duğunu ve eski yönetimden 47 milyon lira 
borç kaldığını açıklamasının ardından eski 
yönetime ait olduğu iddia edilen bir açıklama 
yayınlandı. 

Gazeteler gönderilen ve imzası olmayan 
açıklamada eski yönetimin Hilmi Kulluk’un 
açıkladığı kadar bir borç bırakmadığı savu-
nuldu.

Ahmet Şan ve Fatih Yılmaz’ın başkanlığı-
nı yaptığı eski yönetim kurulu adına yapıldığı 
iddia edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde Atiker Konyaspor Kulübü-
nün borcu ile ilgili kamuoyuna çeşitli haberler 
yansımaktadır. Önceki Yönetim Kurulunca 
konu ile ilgili aydınlatıcı bir açıklama yapma 
ihtiyacı hasıl olmuştur.

Atiker Konyaspor Kulübü’nün 08/06/2018 
tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 
Yönetim Kurulu faaliyet raporlarında kulübün 
yaklaşık 25.000.000.-TL civarında borcu bu-
lunduğu deklere edilmiş olup Yönetim, Genel 
Kurulda ibra edilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu göreve başladıktan 

sonra Eylül/2018 ayında mali durum tespiti 
yaptırmak amacıyla Denetim Kurulu Üyesi 
SMMM Gökhan Kemal UYSAL’a hazırlatmış 
olduğu ayrıntılı raporda 31/05/2018 tarihi 
itibarıyla kulübün 26.350.000.-TL borcunun 
mevcut olduğu raporlanmış ve konu kamuo-
yuna yansımıştır.

Yine aynı raporda 31/05/2018-31/08/2018 
döneminde gelir gider farkının (-)7.385.000.-
TL şeklinde gerçekleştiği ifade edilmekte ve 
toplam gelir gider farkının (-)33.735.000 TL 
olarak sonuçlandığı görülmektedir. Genel 
Kurul sonucu ve yeni yönetim kurulu tarafın-
dan Eylül/2018 ayında hazırlanan denetim ra-
porları ortadayken, kulübün borcu üzerinden 
yeni tartışma yaratılmasını uygun bulmuyor, 
kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Konyaspor’un başarısı ve borçlarından 
kurtulması en çok bizleri sevindirecek olup, 
birlik beraberlik içerisinde yapılacak olumlu 
her türlü çalışmaya geçmişte olduğu gibi 
bundan sonra destek vereceğimizi Kon-
yaspor’a gönül vermiş neferler olarak kamu-
oyuna saygılarımızla duyururuz.  
n SPOR SERVİSİ 

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU
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