
MİTİNG NOTLARI
• Cumhurbaşkanı ve AK Parti 

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cuma namazını 3. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tahir 
Büyükkörükçü Camii’nde kıldıktan 

sonra miting alanına geldi.
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 

Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda on 
binlerce Konyalı karşıladı. 

 • Miting alanındaki geniş güvenlik 
önlemleri dikkatlerden kaçmadı. 

Miting alanına geniş bir aramadan 
sonra girilebildi. 

 • Cumhurbaşkanı Erdoğan 
kürsüye çıktığında sık sık sözleri 

sloganlarla kesildi. 
 • Erdoğan konuşması sırasında 

video görseliyle birlikte CHP Lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemle-

rini hatırlattı. 
 • HDP’nin tutuklu genel başkan-
larının geçtiğimiz dönemlerde 

‘Sırtımızı Kandil’e dayadık’ minva-
lindeki söylemleri video görseliyle 
izletildi. Konya halkı bu görüntüleri 

yuhladı.
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye ve dünya gündemine ilişkin 

önemli mesajları Konya’dan verdi.
 • Erdoğan, konuşmasını bitirdik-

ten sonra, miting alanında kadınla-
rın bulunduğu alana kenevirden 
üretilmiş paketlerle çay dağıttı. 
 • Cumhur İttifakı kapsamında 
MHP Konya teşkilatı da miting 

alanını doldurdu. Miting alanın-
da üç hilalli MHP bayraklarıyla 
AK Parti’nin bayrakları birlikte 

dalgalandı. 

Selçuklu sporsuz bırakmıyor ASELSAN’la daha güçlüyüz
İlçenin birçok yerine spor tesis-
leri kazandıran Selçuklu Bele-
diyesi, okullarda öğrencilerin 
daha rahat spor yapabilmesi 
için çalışmalarını sürdürüyor. 
Erenköy Zeki Altındağ Ortao-
kulu ve Şehit Mustafa Çuhadar 
Ortaokulu bahçesinde hizmet 
veren spor alanları öğrencileri 
ve velileri memnun ederken, 
tesislerden mahallenin gençle-
ri de faydalanıyor.
n HABERİ SPOR 2’DE

Türkiye’nin en büyük savunma 
sanayi firmalarından ASELSAN 
Konyalı 24 girişimci ile beraber 
Konya’ya yapacağı ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin 
1. Etap Temel Atma Töreni ger-
çekleştirildi. Konya Savunma 
Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Koyuncu, “Bu 
yatırım vesilesiyle artık Konya, 
Aselsan ile, Aselsan’da Konya 
ile çok daha güçlü olacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Koca: Dünyanın güçlü
Türkiye’ye ihtiyacı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart’tan sonra 4,5 yıllık 
seçimsiz bir döneme girildiğini, bu dönemin ülkenin gelişmesi 
ve kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.Bakan Koca, 

“Sadece ülkemizdeki istikrardan öte özellikle gönül ve kültürel 
coğrafyamız için ve hatta dünya için, Türkiye’nin güçlü ve lider 

ülke olmasına ihtiyaç var” dedi. n SAYFA 3’TE

Kurum: Konya’ya 
büyük yatırımlar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, memleketi Konya’da ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, “AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlığımız-
ca memleketimize 12 milyar 200 milyon liralık yatırım yapıldı. 
Devam eden 886 milyon liralık yatırımımız var” diye konuştu. 

n SAYFA 3’TE

Turhan: Konya işi
ehline veren bir şehir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da, “Gün-
dem 31 Mart yerel seçimleri, ondan da önemlisi Türkiye’nin 
dünya zalimleriyle olan imtihanı... Dersi ve sorumluluklarını 
yerine getirmesi için Konyalıların imtihanı. Konya zaten yerel 
yönetimlerinde, işi ehline vermeyi bilmiş bundan sonra da 

verecektir” ifadelerini kullandı. n SAYFA 3’TE

05 ‘Kazanan milletimiz
ve ülkemiz olacak’ 06 Karısını öldürüp 

intihar etmek istedi 11 13Bakanı Selçuk’tan
canlı yayın sürprizi

Oflaz: Çumra’nın 
yıldızı parlayacak
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3 müjdeyle geldi
Konya’da “Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek 

dönemdir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kenetlenelim” mesajı verdi. Erdoğan Konya’ya, 
silah sanayi fabrikası, Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Merkezi ve yeni raylı sistem müjdeledi

SIMSIKI BİRARAYA  GELME DÖNEMİ
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında mitinglerini sürdü-
ren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. mitingini Konya’da 
gerçekleştirdi. Konya Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda toplanan on 
binlerce vatandaşla biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kon-
ya’dan önemli mesajlar verdi. “Birileri AK Parti’ye ders vermek 
istiyormuş. Dönem ders verilecek değil sımsıkı biraraya gelinecek 
dönemdir” diyen Erdoğan, 31 Mart’dan sonraki 4,5 yıllık seçimsiz 
süreci iyi değerlendirmek için, ellerinin güçlü olması gerektiğini 
söyledi. 

51 MİLYAR TL’LİK  YATIRIM YAPILDI 
“Kardeşlerim, biz ülkemizi ve şehirlerimizi aşkla sevmekle kalma-
dık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Konya’ya yapılan 
yatırım tutarının 51 milyar Lira olduğunun bilgisini verdi. Konya 
yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ASELSAN-Kon-
ya Silah Sanayi A.Ş. tarafından kurulan savunma sanayi fabrikası, 
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Merkezi ve Marmaray ve Egeray 
benzeri bir raylı sistem projesinin Konya’ya kazandırılacağının 
müjdesini verdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Konya’dan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri AK Parti’ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders 
verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir” diyerek kenetlenmek gerektiğini söyledi. Erdoğan Konya’ya da 3 müjde verdi 

‘Kenetlenme zamanı!’
31 Mart Mahalli İdareler Seçimle-

ri kapsamında mitinglerini sürdüren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, 78. mitingini Konya’da gerçekleş-
tirdi. Konya Kılıçarslan Şehir Meyda-
nı’nda toplanan on binlerce vatandaşla 
biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sahneye çıkmasının ardından va-
tandaşlarla birlikte “Bizimkisi bir aşk 
hikayesi” şarkısını söyledi. Geleneği 
bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Konya’nın tüm ilçelerini sayarak selam-
lama yaptı. 

“Gönül Belediyeciliği her şehre 
yakışır ama en çok Konya’ya yakışır” 
diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, şunları söyledi, “Bize gönül-
den gönüle hangi kapıların açılacağını 
öğreten Mevlana’nın ahvadına bu ya-
kışır. Bize gönül sultanına ev sahipliği 
yapan Konya, elbette gönül belediye-
ciliğinde de en ön safta yer almıştır 
ve yer alacaktır. Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayımız ve ilçe belediye baş-
kan adaylarımızın her birinin gönülleri 
fethedecek projeleri var. Devam inşal-
lah diyoruz. Bizde Cumhurbaşkanlığı 
olarak, bakanlıklar olarak bundan son-
ra da Konya’nın yanında yer alacağız. 
Artık eskisi gibi değil. Cumhurbaşkanı, 
kabine, Konya Büyükşehir, ilçeler, güç-
lü mekanizma ile çalışıyor. Artık ele 
ele Konya’yı daha iyi yere getireceğiz. 
Metro başta olmak üzere, şehrimiz için 
kritik tüm yatırımların yerine getirilme-
sinde takipçisi olacağım. Gençlerimize 
bir çağrıda bulunmak istiyorum: Kon-
ya’da yaşamak başkadır, Konya’yı yaşa-
mak da başkadır. Selçuklu sultanlarının 
dönemleri aşan mesajlarını yaşayarak 
görmek mümkündür. Biz milletimize 
efendi olmaya değil hizmetkar olmaya 
geliyoruz. Tarih boyunca medeniyet ışı-
ğımızı hep yukarda tutan Konya, gele-
cekte de bunu sürdürecek. Bunun için 
31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmak ge-
rekiyor. Birileri AK Parti’ye ders vermek 
istiyormuş. Dönem ders verilecek değil 
sımsıkı biraraya gelinecek dönemdir. 
Türkiye 2002 yılından bu yana belki de 
en kritik seçimi yaşayacak. Önümüzde 
4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi 
var. Gençler, şunu unutmayın, bugü-
ne kadar hep dik durduk, dikleşmedik. 
Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurun-
da, rükuda ve secdede eğiliriz. Bu 4,5 
yıllık seçimsiz dönemi en etkin şekilde 
kullanabilmenin yolu, seçimlerden is-
tikrar ve güven ortamı oluşacak bir oyu 
almaktan geçiyor. Aksi takdirde ekono-
mimize saldıran alçakların oyunlarını 
bozmamız zorlaşır. Bu seçimde  ortaya 
çıkacak bir olumsuzlukta, milletimiz 
üzerinde oyun kurmaya çalışanlara gün 
doğar.”

BU PARTİNİN TEK SAHİBİ MİLLETTİR 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Par-

ti’nin kendini yenileyen bir parti oldu-
ğunu vurguladı. AK Parti teşkilatlarına 
burada önemli bir mesaj veren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti en çok 
üyeye sahip partidir. En çok milletve-
kiline, en çok belediye başkanına sahip 
partidir. Böyle büyük bir yapı içinde ha-
talar da olabilir. Ama AK Parti kimliksiz, 
kişiliksiz, davasız partilerden birine dö-
nüşmeyecek. AK Parti davasını merke-
ze alan, kendisini yenileyen partidir. Bu 
partinin tek bir sahibi var o da millettir. 

Bunun dışında, unvanları ne olursa ol-
sun, görevi AK Parti’ye hizmet olan ki-
şiler vardır. Ben de bunlardan biriyim. 
31 Mart’ta AK Parti’ye sahip çıkın. niyet 
hayır, akıbet hayır diyoruz. Bizim niyeti-
miz ülkemiz ve milletimiz için hayırdan 
ibaret. Akıbetimizin de hayırla neticele-
neceğinden şüphe duymuyoruz. 

Konya 31 Mart’ta ülkene, gelece-
ğine sahip çıkıyor musun? Konya 31 
Mart’ta darbecilere, cuntacılara ders 
vermeye hazır mısın? Konya 31 Mart’ta 
istikbal ve istiklalimize kasteden alçak-
lara bir kez daha ders vermeye var mı-
sın? 31 Mart’ta namusumuz olan san-
dıklara sahip çıkıyor musun? 31 Mart’ta 
gönüller almaya, gönüller yapmaya var 
mısın? 31 Mart’ta cumhur İttifakı’nın 

Konya’da taçlandırmaya var mısın? İşte 
benim meftun olduğum Konya budur” 
diye konuştu. 

51 MİLYAR TL’LİK YATIRIM YAPILDI 
“Kardeşlerim, biz ülkemizi ve şe-

hirlerimizi aşkla sevmekle kalmadık” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 
yılda Konya’ya yapılan yatırım tutarının 
51 milyar Lira olduğunu söyledi. Kon-
ya’ya yapılan yatırımları tek tek anla-
tan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Eğitimde 8 binin üzerinde yeni ders-
lik inşa ettik. 2 devlet üniversitesi olan 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni ve 
Konya Teknik Üniversitesi’ni kazandır-
dık. Yeni yurtlar açtık. Birkaç yıl içinde 
Konya’da toplamda 7 bin 550 kişilik 
yurt binası daha açacağız. 42 bin seyirci 

kapasiteli stadyumu yaptık. Milli maçlar 
da oynanıyor. 10 adet gençlik merkezi-
ni, çeşitli branşlarda spor merkezlerini 
hizmete sunduk. 900 bin dekar alana 
sahip Meram Millet Bahçesi’ni şehri-
mize kazandırdık. Biri eski stadın yerine 
biri de Seydişehir olmak üzere 2 Millet 
Bahçesi yapmak için çalışmaya başla-
dık. Her Millet Bahçesi’nin içine Millet 
Kıraathaneleri yerleştireceğiz. Gençle-
rimiz orada derslerini çalışacak. Kon-
ya’daki ihtiyaç sahiplerine, engellilere 
3,5 milyar lira tutarında sosyal yardım 
yaptık. 2395 kapasiteli yeni hastaneler 
kazandırdık. Bin 200 yataklı Karatay Şe-
hir Hastanemizin yapımı devam ediyor. 
Yüzde 60 itibariyle bitmiş vaziyette. O 
Konya’ya başka bir hava getirecek. Bu 
hastanemiz kısa sürede bitecek hizme-
te açılacak. Akören, Derbent, Yunak’a 
yeni hastaneler yapmak için çalışmalar 
başladı. Akşehir ve Seydişehir hastane-
lerimizi de ek binalarla büyütüyoruz. 
27 bin 871 konut projesini hayata ge-
çirdik, teslim ettik. İmar barışıyla 842 
bin Konyalı vatandaşımızın sorununu 
çözdük. Konya’nın 167 kilometreden 
devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 
bin 141 kilometreye çıkardık. Yapımı 
devam eden Konya-Beyşehir Yolu’nu 
bu yıl tamamlıyoruz. Seydişehir-Boz-
kır yolunu, Yunak-Polatlı ayrımı, Akö-
ren-Akkise yolunu da bitiriyoruz. Eğiste 
Viyadüğü’nü  seneye tamamlıyoruz. 
Metro hatlarımızla Konya’da yeni bir 
dönem başlatıyoruz. Alaeddin-Adliye 
tramvay hattı ile entegre edeceğimiz 
22 istasyonlu NEÜ-Gar-Meram Beledi-

yesi raylı sistem hattının etüt çalışma-
ları tamamlandı. Bu yıl yatırım prog-
ramına alındı. Yakında ihaleye çıkıyor. 
Ayrıca SÜ-Meram Belediyesi arasında 
bir raylı sistem hattı var onu da yapaca-
ğız. Konya’yı Yüksek Hızlı Tren merkezi 
yaptık. Kayacık Lojistik Merkezi’ni şeh-
rimize kazandırdık. Konya-Karaman 
YHT elektrikli olarak işletmeye açtık. 
Sinyalizasyon çalışmaları devam edi-
yor. Bu yıl içinde YHT hizmete girecek. 
Böylece Konya-Karaman 40 dakikaya 
düşecek. Karaman-Ulukışla-Yenice ça-
lışmaları da devam ediyor. Hedef 2023 
yılına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimiz-
de buluşturmak. Buğday Pazarı YHT 
Gar inşaatında sona geliyor. İnşallah 
bu yıl hizmete girecek. Antalya-Kon-
ya- Aksaray-Nevşehir-Kayseri’yi YHT 
ile birbirine bağlıyoruz. Etüt çalışmala-
rı devam ediyor. Konya havalimanına 
yeni terminal binası yaptık. Yolcu trafiği 
geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti. Osman-
lı’dan bugüne ulaşan asırlık rüya proje 
Mavi Tünel bize nasip oldu. Akdeniz’e 
boşa akan sular, Mavi Tünel Vasıtasıyla 
Konya Kapalı Havzası’na aktarılacak. 
Konya’ya 21 baraj, 28 gölet inşa ettik. 
9 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. 
740 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 
İnşa ettiğimiz Mavi Tünel İçme Suyu 
İsale hattı ile Konya ve Çumra’nın 
2050 yılına kadar ihtiyacını Toroslar’ın 
suyu ile karşılıyoruz. Çiftçilerimize son 
17 yılda 7,6 katrilyon tarımsal destek 
verdik. 14 ilçemize doğalgazı verdik. 
Kısa zamanda Belkaya ve Cihanbeyli’ye 
de doğalgazı vereceğiz. 340 ata yadi-
garı eseri restore ettik. Konya’yı daha 
güzel hizmetlerle buluşturmaya devam 
edeceğiz.”

KONYA’YA 3 MÜJDE VERDİ
Konya’ya 3 yeni müjde veren 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdelerini 
şöyle sıraladı: “Şimdi sizlere ilk müjde-
mi veriyorum: İstanbul’da Marmaray, 
İzmir’de Egeray gibi Konya’ya da yeni 
bir raylı sistem projesini kazandırıyoruz. 
Sanayi bölgesiyle, şehir arasındaki ula-
şım sorununu kökten çözüyoruz. İkinci 
müjdemiz: Konya’ya Karapınar Enerji 
İhtisas Endüstri Merkezi’ni faaliyete 
geçirmek için çalışmalarımıza başladık. 
Şehrimizi önemli bir cazibe merkezi 
haline getireceğiz. Üçüncü müjdemiz: 
300 dönüm hazine taşınması üzerinde 
savunma sanayi alanında irtifak hakkı 
kuruldu. ASELSAN Konya silah Sanayi 
A.Ş. tarafından silah üretimi konusun-
da çalışacak bir fabrika kuracağız. His-
selerin yüzde 49’u Konya’da savunma 
sanayi hizmeti veren firmalara, yüzde 
51’i de ASELSAN’a verildi. Konya’da 
ciddi bir istihdam oluşturacak. Burada-
ki yerli ve milli silahlarla hem savunma 
sanayimize destek olacak hem de ihra-
cat yapılacak. Konya’da 54 bin kişilik 
ilave istihdam oluşturduk.”

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Konya’da gündeme dair açık-
lamalarda da bulundu. Muhalefeti 
eleştiren Erdoğan, Konya’ya gelmeden 
önce İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Top-
lantısı’na katıldığını hatırlattı. Burada 
Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik 
terör saldırısını konuştuklarını dile ge-
tiren Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkila-
tı’nda Yeni Zelanda’da meydana gelen 

menfur hadiseyle ilgili konuştuk. Yeni 
Zelanda’daki teröristin alçak ifadelerini 
biliyorsunuz. Avustralya’da bir senato 
üyesi alçakça konuşuyor. Yeni Zelan-
da’daki teröristin bir benzeri de Tür-
kiye’de var sıkıntı orada” diyerek CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
yüklendi. Kılıçdaroğlu’nun “İslam dün-
yasından kaynaklanan terör” cümlesini 
hatırlatan Erdoğan, “Ahlaksıza bakın” 
dedi. Kılıçdaroğlu’nun Avustralya’daki 
senatörle farkı olmadığını kaydetti. 

‘SEN TEHLİKELİ BİR ADAMSIN’ 
“Senin iç dünyanda başka şeyler 

var. Sen tehlikeli bir adamsın” diyen 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek, 
“Girdiğin bütün seçimleri kaybettin, 
bu seçimi de kaybedeceksin” ifadele-
rini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun tek da-
yanağının oturduğu koltuk olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti, “Ben diyo-
rum ki 31 Mart’ta zillet ittifakına öyle 
bir Osmanlı tokadı atalım ki bellerini 
doğrultamasın. İçlerinde bir tanesi var, 
güya hanımefendi. Bir ara yurt konse-
yi diye bir şey çıkardılar, bu da onun 
temsilcisi. 15’inden sonra başbakan 
olacağım dedi, oldu mu? Şuanda senin 
iyi günlerin iyi. Sen Tayyip Erdoğan’ın 
söylemediği sözleri söylemiş gibi gös-
tererek fatura kesmeye çalıştın ama 
asıl faturayı sen ödeyeceksin. Cumhur-
başkanına böyle bir iftira atamazsın. 
Ben halkıma nasıl terörist derim ya? 
Korku bacayı sardı. Bu Yurt Konseyi 
mensubuymuş oradan yırtarmış işi. 
Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk 
devleti. Gereken hesabı da vereceksin. 
Senin şimdi dirsek temasında olduğun 
Bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. 
YPG’yi savunanı biz yanımızda tuta-
mayız. YPG bize mi saldıracak diyor? 
Saldırıyor ya sen görmüyorsun. Bun-
lara gereken dersler verilecek. İnşallah 
seçimden sonra bir taraftan parlamen-
to, bir taraftan yargıyla işin üzerine gi-
deceğiz. Evlatlarımızın geleceğini dik-
kate almak zorundayız. Her ne mesele 
varsa bunun çözümü milli iradeyle ola-
cak. Milletimize yanlış yapan hiç kimse 
bizim dünyamızda doğru olarak kala-
maz. Milletimize söz verip yerine ge-
tirmemiş hiç kimse bizim nezdimizde 
muteberliğini koruyamaz. milletimize 
tepeden bakan, ulaşılmaz olan, efendi-
lik yapmaya kalkan hiç kimse bizimle 
yol yürüyemez.

GOLAM TEPELERİ’NİN TAKİPÇİSİYİZ
İsrail’in Golam Tepeleri ile ilgili 

politikalarını da eleştiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın İsrail’i bu konuda destekle-
yen sözlerini hatırlattı. “Trump, Go-
lam Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu 
açıkladı” diyen Erdoğan, ABD Başkanı 
Trump’a seslenerek, “Trump, tarih 
bilinci çok önemli. Bu tarih bilincini 
yenilemeniz lazım. Golam Tepeleri ile 
ilgili BM kararları var. Burada İsrail’in 
zerre kadar hakkı olmadığının hükmü 
var. Onun için bu sabah, İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT)’da da söyledim; sonuna 
kadar Golam Tepeleri’nin takipçisi ola-
cağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın konuşmalarının ardın-
dan Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan 
Adayları sahneye çağrılarak tanıtıldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulunan Erdoğan, Konya’ya son 17 yılda 51 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, bu yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, geldiği Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Erkan Kandemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer ilgililer karşıladı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından partisince 
Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Konyalılar Erdoğan’ı bağrına bastı 

Cumhurbaşkanı’na sevgi seli
Cumhurbaşkanı ve AK Parti 

Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı 
tarafından KılıçarslanŞehir Meyda-
nı’nda düzenlenen mitingde halka 
hitap etti. Mitinge Konyalılar yoğun 
ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Konya’da düzenle-
necek mitinge katılmak üzere geldi-
ği Konya’da, cuma namazını Konya 
Organize Sanayi Bölgesindeki Ta-
hir Büyükkörükçü Camii’nde kıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, kendisini bekleyen vatandaşları 
selamladı, fotoğraf çektirdi. Erdo-
ğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı 
otobüsüyle mitingin yapılacağı Kılı-
çarslan Meydanına hareket etti. Yol 
boyunca vatandaşları selamlayan 
Erdoğan’a Konyalılar büyük sevgi 
gösterilerinde bulundu. Erdoğan, 
kendisini selamlayan Konyalılara ke-
nevirden yapılmış torbalar içerisinde 
çay dağıttı.

GENİŞ GÜVENLİK 
ÖNELMELERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya mitingi için gün-
ler öncesinde hazırlıklar başladı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın geçeceği güzergahlar AK 
Parti bayrakları ile süslendi. Erdo-

ğan’ın geçiş güzergahında ve miting 
alanında geniş güvenlik önlemleri 
alındı.

GENÇ - YAŞLI HERKES 
MİTİNG ALANINA GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Konyalılara seslendiği 
miting alanına genç, yaşlı, kadın 
ve erkekler miting alanını saatler 
öncesinde doldurdu. Konyalılar 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a olan sevgileri gösterdiler. 
Erdoğan’ın konuşması boyunca 
Konyalılar sloganlar ile konuşması-
na destek oldular. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın miting 
alanına gelmesi ile birlikte miting 
alanında coşku arttı.  Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan konuş-
masında muhalefetin söylemlerini 
de eleştirdi. Erdoğan’ın konuşması 
‘Konya seninle Gurur Duyuyor’, 
‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘Dik Dur 
Eğilme Konya Seninle’  sloganları 
ile sık sık kesildi.

ERDOĞAN, BAŞKAN VE BAŞKAN 
ADAYLARIYLA ŞARKI SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan miting öncesinde ve miting 
sonrasında adaylar ile birlikte Kaya-
han’ın ‘Bir Aşk Hikayesi’ isimli şar-

kısını söyledi. Erdoğan ve adaylara 
Konyalılarda eşlik etti.

ERDOĞAN’DAN KONYA’YA 
BÜYÜK MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, büyük Konya mitinginde 
şehre ulaşım alanında şehre önemli 
bir müjde verdi. Erdoğan sanayi böl-
gesiyle şehir merkezindeki ulaşım 
sorununun modern bir banliyö hat-
tıyla çözeceğiz” dedi. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, “Konya’ya 

yeni bir raylı sistem projesi geliyor. 
Kayacık-Konya arası hat kesiminde 
iki adet YHT ve 1 adet konvansi-
yonel hat bulunuyor. Bu konvansi-
yonel hatta bir yeni hat daha ilave 
ediyoruz. Konya’ya günlük 15 bin 
kişinin taşınacağı modern bir banliyö 
hattını kazandırıyoruz. Sanayi bölge-
siyle şehir merkezi arasındaki ulaşım 
sorununu çözüyoruz” diye konuştu.  
Erdoğan ayrıca Aselsan Konya Silah 
Sistemleri AŞ tarafından Konya’da, 

uzaktan komutalı silah sistemleri 
konusunda bir fabrika kurulacağını 
bildirdi.

AFİŞLER DİKKAT ÇEKTİ
AK Parti’nin Kılıçaslan Şehir 

Meydanında gerçekleştirdiği mitin-
de alana asılan afişler dikkat çekti. 
Afişlerde Memleket için gönlümüz 
bir, sevdamız bir, Konya’ya bak Tür-
kiye’yi gör, Memleket sevdasının 
gönül adamı, Gönül belediyeciliği 
en çok Konya’ya yakışacak cümleleri 
yer aldı.

MHP’DEN TAM DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Konya mitingi MHP’li 
yöneticiler ve partiler yoğun ilgi 
gösterdi. Meydanda Rabia işaretinin 
yanında bozkurt işaretleri de yapıldı. 
Öte yandan MHP “Beka için milli ka-
rar, Cumhur için istikrar” sloganları 
mobil ekranlara yerleştirerek, birlik-
telik vurgusu yapıldı.
ÇAY DAĞITTI, HARİTAYI İŞARETLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Konya mitingi konuşması 
sonrası vatandaşlara çevre dostu po-
şetler içerisinde çay dağıttı. Vatan-
daşlar Erdoğan’ın çay dağıtmasına 
büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın 
içinde yer alan haritada, Konya’nın 

üzerini raptiyeyle işaretledi, beledi-
ye başkan adaylarıyla vatandaşları 
selamladı.

BİSİKLETÇİLER 
ERDOĞAN’I KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı Bisiklet şehri Konya’da  
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başka-
nı Erol Küçükbakırcı ve Türkiye Bi-
siklet Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Tevfik Erdoğdu ile bisikletçiler 
karşıladı. 15 dakika bisikletçiler ile 
sohbet eden Erdoğan, bisikletçilere 
hediye verdi. Başkan Küçükbakırcı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğdu 
Başkan Erdoğan’dan Konya’ya ve-
ledrom talebinden bulundu. Başkan 
Küçükbakrıcı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdoğdu ayrıca trafikte yaşa-
nan bisiklet kazalarına karşı bir an 
önce Bisiklet Kanunu çıkarmaları 
konusunda talepte bulundu. Başkan 
Erdoğan her iki konu için de destek 
sözü verdi.

KONYA TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİNDEN JEST

Öte yandan Konya Teknik Üni-
versitesi rektörlüğü rektörlük bina-
sının dışına afiş asıldı. Afişte Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Konya’ya hoş 
geldiniz ifadelerine yer verildi.
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Konya; dirilişin ve direnişin sembolü!
AK Parti Genel Başkanı ve Cum-

hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıl-
dığı Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda 
düzenlenen mitingde, Sağlık Baka-
nı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Er-
kan Kandemir, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanı, Cumhur 
İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Uğur İbrahim Altay da vatan-
daşlara hitap ederek, 31 Mart Ma-
halli İdareler Seçimleri için destek 
istediler. 

31 MART ENERJİ VEREN 
BİR SEÇİM OLMALI 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
31 Mart’tan sonra 4,5 yıllık seçimsiz 
bir döneme girildiğini, bu dönemin 
ülkenin gelişmesi ve kalkınması için 
çok önemli olduğunu belirtti. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
yapısı gereği, hızlı ve nitelikli ka-
rarlar alarak uygulamayı hedeflen-
diğine işaret eden Koca, “31 Mart 
sonrası bu uzun, 4,5 yıllık seçimsiz 
dönem, özellikle daha pratik ka-
rarların alındığı, daha hızlı hareket 
edilen, daha sonuç odaklı bir icraat 
dönemi olacak. O nedenle gecemizi 
gündüzümüze katarak, sayın Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde, önü-
müzdeki dönemi güçlü bir icraat dö-
nemi olarak tamamlamak istiyoruz. 
31 Mart bu icraat döneminin enerji-
sini alan değil, bu döneme enerjisini 
veren bir seçim olmalıdır. Bu doğ-
rultuda üzerinize düşen sorumlulu-
ğu yapacağınıza inancımız tamdır.” 
ifadelerini kullandı. 

KONYA VEFA ÖRNEĞİ 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, Hazreti Mevlana’nın 
şehri olan Konya’nın, vefa örneği bir 
şehir olduğunu söyledi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da vefalı yönüyle bilindiğini anlatan 
Kurum, “Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’ye çağ atlatan bir öncü, milli 
iradenin sembolüdür. Yeryüzündeki 
tüm mazlumlara çağ atlatan milli 
iradenin sembolüdür, yeryüzündeki 
tüm mazlumların hamisidir. Derdi 
Kudüs olan, Filistin olan, Arakan 
olan, yetim çocuklar, zulüm altın-
daki babalar, çaresiz anneler olan 
bir dünya lideridir. Konya, Cumhur-
başkanımız, liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan’a vefasını her zaman gös-
terdi, asla yalnız bırakmadı ve asla 
yalnız bırakmayacaktır.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
KONYA’DA OLMAKTAN MEMNUNUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan da Hazreti 
Mevlana’nın şehri Konya’da bulun-
maktan memnuniyet duyduğunu 
söyledi. Ülkenin önemli bir seçim 

sürecinden geçtiğine değinen Tur-
han, “Gündem 31 Mart yerel seçim-
leri, ondan da önemlisi Türkiye’nin 
dünya zalimleriyle olan imtihanı... 
Dersi ve sorumluluklarını yerine 
getirmesi için Konyalıların imtiha-
nı. 31 Mart sadece yerel yönetim 
seçimi değil, özellikle de Konya için. 
Konya zaten yerel yönetimlerinde, 
geçmişinden beri işi ehline vermeyi 
bilmiş bundan sonra da verecek Al-
lah’ın izniyle.” diye konuştu.

DURMAK YOK YOLA DEVAM 
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı Leyla Şahin Usta da milletin 31 
Mart akşamı ülkeyi bölmeye çalı-
şanlara en güzel dersi vereceğini 
söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin 
Cumhur İttifakı’nın ilk seçimi ola-
cağını ifade eden Usta, şöyle devam 
etti: “Bu seçim sadece belediye 
başkanlarımızı seçileceği bir seçim 
değil, Cumhur İttifakı’nın alacağı 
oy oranının bütün dünya tarafından 
izleneceği bir seçim. Bunu düşü-
nerek, bu sorumluluk ve vebal ile 
önce sandıklara gideceğiz. Sonra 
da Cumhur İttifakı adaylarını bütün 

ilçelerimizde ve şehirlerimizde des-
tekleyeceğiz inşallah. ‘Durmak yok, 
yola devam’ diyen Cumhurbaşkanı-
mızın her dakikasını değerlendire-
rek çalıştığı bir dönemdeyiz. Sizler-
den isteğimiz, önümüzde kalan son 
10 gün boyunca birlik ve beraber-
liğimizi güçlendirelim. Birbirimize 
olan sevgimizi ve muhabbetimizi 
arttıralım.”

KARANLIKTA BİRİLERİ 
EL ELE TUTUŞMUŞ

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Erkan Kandemir de milletin bu 
zamana kadar çok badireler atlattı-
ğını, birlik ve beraberliğini her za-
man muhafaza ettiğini söyledi.

Ülkeyi bölmeye, karıştırmaya 
çalışanların gizli planlar yaptığını 
belirten Kandemir, “Görüyoruz ki 
yine karanlıkta birileri el ele tutuş-
muş, zannediyorlar ki millet bunları 
görmüyor. Zannediyorlar ki bu mil-
let karanlıkta yükselmeye çalışan-
ların farkında değil. Fakat biz gö-
rüyoruz ki Konya’da hınca hınç bu 
meydanı dolduran, bu kutlu kentin 
güzel yürekli insanları 31 Mart’ta 

onlara bir selam gönderecek. Bizler 
amiral gemisinden kötülüğe selam 
çakanlara, kimisi lüks hayatın için-
den, kimisi dağlardan bize tehditle 
mesaj yollayanlara gereken dersi 
vereceğiz.” diye konuştu.

TÜRK MİLLETİNE 
BİR ŞEY YAPAMAZLAR 

MHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Kalaycı ise AK Parti ve 
MHP’nin vatan ve millet aşkıyla bir 
arada olduğunu söyledi. Cumhur İt-
tifakı’nın, Türkiye’ye zarar vermeye 
çalışanlara karşı mücadele verdiğini 
belirten Kalaycı, “Üzerimize geldi-
ler. Darbeyle geldiler, püskürttük, 
terör örgütleriyle geldiler, derslerini 
verdik. Ekonomi üzerinden saldırı-
ya geçtiler, hadlerini bildirdik. Al-
lah’ın izniyle Türk milletine, Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’ne asla bir 
şey yapamazlar. Birlik ve beraberlik 
içerisinde olduğumuz müddetçe 
bizi yenemezler, bölemezler.” ifa-
delerini kullandı.

İNANANLAR KAZANACAK 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

ve Cumhur İttifakı Büyükşehir 

Belediye Başkan Adayı Uğur İbra-
him Altay da, “Konyamız dün ol-
duğu gibi bugün de Cumhurbaş-
kanının yanında yer alıyor. Çünkü 
Konya tarihin her döneminde 
olduğu gibi bugün de dirilişin ve 
direnişin sembolüdür. Her köşesi 
tarih, medeniyet ve kültür kokan 
bu şehir birlik ve beraberliğin 
sembolüdür. Bu şehir Çanakka-
le’de en fazla şehit veren illerin 
başında gelmektedir. Bu şehir 
nasıl 28 Şubat’ta ilk başkaldıran 
olduysa, 15 Temmuz’da ilk soka-
ğa dökülen şehir olmuştur.  Tüm 
dünya şunu bilmelidir ki; aziz 
ve kahraman Konyalılar mevzu 
ne zaman vatan, millet, bayrak, 
inanç olmuşsa ardına bakmadan 
ben varım diye ayağa kalkmıştır. 
Konya’mızın Cumhurbaşkanı-
na muhabbeti de buradan gelir. 
Dünyada nerede bir mazlum var-
sa, nerede bir garip varsa ilk ola-
rak Sayın Cumhurbaşkanımız ‘biz 
varız’ diyerek ayağa kalkmıştır” 
diye konuştu. 
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Fahrettin Koca

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bisikletçiler karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haritada miting yaptığı Konya’yı işaretledi.

Kadın-erkek, yaşlı-genç herkes alana akın etti.

Miting alanına “Gönül Belediyeciliği” afişleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa “çay” dağıttı.

Miting alanında Cumhur İttifakı vurgusu yapıldı. 

Murat Kurum Mehmet Cahit Turhan Leyla Şahin Usta Erkan Kandemir Mustafa Kalaycı Uğur İbrahim Altay
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KSO’dan ikili iş görüşmelerine destek

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu 
Üyeleri İbrahim Bozkurt Çağlayan 
ve Ömer Faruk İyibildiren ile birlik-
te, Konya 17. Tarım, Tarımsal Me-
kanizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarı’nda stant açan firmalara ve 
ikili iş görüşmelerine katılan firmala-
ra hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu 
Üyeleri İbrahim Bozkurt Çağlayan 
ve Ömer Faruk İyibildiren ile bir-
likte, Avrupa’nın her yıl yapılan en 
büyük tarım fuarı olma özelliğine 
sahip Konya 17. Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarı’nda stant açan firmalara ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu. 20 
ülkeden 441 firma ve firma temsil-
cisinin katıldığı fuarda yaptığı ziya-
retlerde katılımcılara fuarın başarılı 
geçmesini dileyen Kütükcü, firmala-
rın ihracata daha fazla odaklanması 
gerektiğini söyledi. Her firmanın 
üretiminin en az yüzde 35’ini ihraç 
eder hale gelmesi gerektiğini ifade 
eden Kütükcü, “Ülkemizin çeşitli 
nedenlerden dolayı zorlu bir dö-

nemden geçtiğini hepimiz biliyoruz 
ve bunu işletmelerimizde de hisse-
diyoruz. Bu dönemleri aşmak için 
bizim ihracat ağırlıklı çalışmamız 
gerekiyor. Her firmamız üretiminin 
en az yüzde 35’ini ihraç eder hale 
gelmeli. Bunun için de biz bu fuar-
ları yeni ihracat pazarlarına açılan 
birer kapı olarak görüyoruz. İnşallah 
fuarlarda yapılan görüşmeler firma-
larımıza yeni ihracat pazarları olarak 
dönecektir. Tüm firmalarımız için 

fuarın bereketli geçmesini temenni 
ediyorum” şeklinde konuştu. Kütük-
cü, stantlara yaptığı ziyaretlerde fir-
maların ürettikleri ürünler hakkında 
da bilgi aldı.

Fuar ziyaretleri kapsamında 
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret 
Odası, Konya Ticaret Borsası, MEV-
KA, MÜSİAD ve TÜYAP işbirliği ile 
gerçekleştirilen ikili iş görüşmele-
ri (B2B) salonunu da ziyaret eden 
Başkan Memiş Kütükcü, görüşme 

yapan firmalara hayırlı olsun temen-
nisinde bulundu. İkili iş görüşmele-
rini değerlendiren Kütükcü, B2B’le-
re katılacak olan firmaların https://
b2bkonya-agri-2019.b2match.io/ 
internet sitesi üzerinden online ka-
yıt yaptırdığını ve hiç bir aksaklık 
yaşanmadan görüşmelerin düzenli 
bir şekilde gerçekleştirildiğini akta-
rarak, şunları kaydetti: “Oda olarak, 
2011 yılından bu yana Konya Tarım 
Fuarı’na B2B desteği veriyoruz. Dü-
zenlemiş olduğumuz ikili iş görüş-
melerine olan ilgi her geçen yıl artı-
yor. Ülke sayıları ve çeşitliliği de her 
yıl gelişiyor. 2019 Konya Tarım Fu-
arı’nda 242 katılımcımız kayıt yap-
tırdı ve 957 ikili iş görüşmesi ger-
çekleştirildi. Bu yıl en çok katılımcı 
firma, Kırgızistan, Kazakistan, Ro-
manya, Rusya, Azerbaycan, Özbe-
kistan, Tunus ve Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nden geldi. Toplamda 
16 farklı ülkeden 152 katılımcımız, 
firmalarımız ile ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirdi. İnşallah bu görüşme-
ler de önümüzdeki günlerde ihraca-
tımıza olumlu olarak yansıyacaktır.”
n HABER MERKEZİ

STK’lar AFAD öncülüğünde 
Yemen için toplandı

Sivil Toplum Kuruluşlarının 
temsilcileri Yardım Faaliyetlerin-
de AFAD ve TİKA’nın sahadaki 
merkezlerinden yararlanmak ve 
sahadaki sıkıntıların giderilmesi 
ve çalışmaların daha verimli hale 
getirilmesi AFAD öncülüğünde bir 
araya geldi.

AFAD’ın ev sahipliğinde Ge-
nel Başkan Dr. Mehmet Güllüoğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Yemen’de faaliyet gös-
teren derneklerin faaliyetleri ve 
çalışmaları hakkında bilgi alışveri-
şi yapıldı. Türkiye’den birçok STK 
temsilcisinin katıldığı toplantıya 
Ribat İnsani Yardım Derneği Seyid 
Duman da katıldı.

Toplantıda Ribat İnsani Yar-
dim Derneği’nin Yemen faaliyet-
leri hakkında bilgi veren Yönetim 
Kurulu Başkanı Seyid Duman, Ye-
men’de bir haftalık süre içerisinde 
5 bin aileye gıda yardımı yaptıkla-
rını anlatarak “Ribat İnsani Yardım 

Derneği olarak Yemen çalışma-
mızda yüzlerce aileye nakdi yardım 
ve 2019 Ağustos ayına kadar farklı 
bölgelere her gün 2 tanker içme 
suyu ulaştırılacak şekilde çalışma-
larımızı yürüttük. Yemen’le alakalı 
çalışma ve projelerimiz geliştirile-
rek devam edecek” dedi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet 
Güllüoğlu ise, sivil toplum kuru-
luşlarının akreditasyonu ve gö-
nüllülük eğitimlerinin içeriği gibi 
konuların da görüşüldüğü toplan-
tıda kendisinin de sivil toplum ku-
ruluşu kökenli olduğunu belirterek 
afetlerde devlet - STK iş birliğinin 
önemine vurgu yaptı.

Öte yandan programda AFAD 
genel bir koordinasyon merkezi 
oluşturarak ihtiyaç sahiplerinin be-
lirlenmesi ve ihtiyaçlara kısa süre-
de yanıt verilmesi ve sahada daha 
aktif hale gelmek için görüşler be-
lirtildi.
n HABER MERKEZİ

ASELSAN Konyalı 24 girişimci ile beraber Konya’ya yapacağı ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin 1. Etap Temel Atma Töreni 
gerçekleştirildi. Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, bu yatırımla Konya’nın daha güçlü olacağını söyledi

‘Konya daha güçlü olacak’

Türkiye’nin en büyük savun-
ma sanayi firmalarından ASELSAN 
Konyalı 24 girişimci ile beraber Kon-
ya’ya yapacağı ASELSAN Konya Si-
lah Sistemleri A.Ş.’nin 1. Etap Temel 
Atma Töreni gerçekleştirildi. 

Tarihi bir ana şahitlik edildiğini 
ifade eden Konya Savunma Sanayi 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Koyuncu, Aselsan ile 200 yıl bu 
coğrafyaya başkentlik yapmış kadim 
şehir Konya, ortak bir yatırımın te-
mellerini attığını söyledi. Koyuncu, 
“Bu yatırım vesilesiyle artık Konya, 
Aselsan ile, Aselsan’da Konya ile çok 
daha güçlü olacak. Temelini atacağı-
mız bu fabrikanın, şehrimiz için, ül-
kemiz için hayırlı olmasını, hepimize 
bol bereket getirmesini diliyorum” 
dedi. 

KOYUNCU, “GELİR HEDEFİMİZ 
1,4 MİLYAR TÜRK LİRASI”

Yatırımın Konya için çok kıymetli 
olduğunu söyleyen Koyuncu, “Asel-
san-Konya yatırımının vücut bulma-
sı sürecinde; bu şehir sadece parası-
nı, sermayesini değil, aynı zamanda 
yüreğini de ortaya koydu. Konyalı 
24 girişimcimiz, sanayicimiz Konya 
Savunma Sanayi A.Ş. isminde yeni 
bir şirket kurdu. Ve 350 milyon lira 
sermayeli bu yatırımın yüzde 49’una 
ortak oldu. Yüzde 51’i de, elbette ki 
gözbebeğimiz Aselsan’a ait. Yıllık 
satış geliri hedefimiz tam 1,4 milyar 
Türk lirası. Diğer bir önemli hedefi-
miz ise ülkemiz ihracatına kayda de-

ğer katkılar sağlamak ve kısa sürede 
en büyük 50 ihracatçı firma listesine 
dahil olabilmek. Aselsan ile Konyalı 
girişimcilerimizin ortaya koyduğu 
bu yatırım, şehrimizin nitelikli insan 
kaynağı kapasitesinin, sürdürülebilir 
bir şekilde artmasına da vesile ola-
cak. Çünkü, burada sağlanacak is-
tihdamın önemli bir bölümü, yüksek 
nitelikli ve yetkin insan kaynağından 
oluşacak. Ayrıca bu yatırım, inanıyo-
rum ki Konya’da, sanayi ekosistemi-

mizin gelişmesine ve yüksek katma 
değerli üretime doğru daha hızla 
evrilmemize de katkı sağlayacak” 
açıklamalarını yaptı

KOYUNCU, “KONYA’DA SAVUNMA 
SANAYİ EKOSİSTEMİ OLUŞACAK”

Konuşmasında yeni bir yatırım-
dan da bahseden Koyuncu, “Sa-
vunma sanayi ekosisteminin en 
güçlü adımlarından bir tanesi daha 
devreye alınıyor. 1.5 milyon metre-
karelik yeni karma endüstri bölgesi 

oluşturulması için de bakanlığımıza 
başvurumuzu yaptık. Bu endüstri 
bölgemizde yalnıza savunma sanayi 
sektöründe faaliyet gösterecek yük-
sek teknolojili ürün ve hizmet üreti-
mi yapan firmalar yer alacak. Kısaca 
Konya’mızda tam bir savunma sa-
nayi ekosistemi oluşacak” dedi.

ERDOĞAN, “65 MİLYON DOLARLIK 
YATIRIMIN TEMELİ ATILDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Konya Mitingde yapıla-

cak yatırımlara ilişkin açıklamalar 
yaptı. Erdoğan, “Konya Selçuklu 
Aşağıpınarbaşı Mahallesinde 300 
dönüm hazine taşınmazı üzerinde 
savunma sanayi alanında stratejik 
yatırım yapılması amacıyla irtifak 
hakkı kurulmuştur. Burada ASEL-
SAN Konya Silah Sistemleri Ano-
nim Şirketi tarafından uzaktan 
komutalı silah sistemleri ve silah 
üretimleri konusunda çalışacak 
bir fabrika kuracağız. Hisselerin 

yüzde 49’u Konya’da savunma 
sanayi sektöründe hizmet veren 
firmalara, yüzde 51’i ASELSAN’a 
ait olacaktır. Fabrika için 65 mil-
yon dolarlık yatırım yapılacak ve 
bölgede ciddi bir istihdam ortaya 
çıkacaktır. Burada geliştirilecek 
milli ve yerli silahlarla hem Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları 
karşılanacak, hem de ihracat yapı-
lacaktır. Bu yatırımın da şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
Kurumların desteği, yatırımcıların 
konuya olan ilgisi, üretim alt ya-
pısının mevcudiyeti, silah sanayi 
konusunda deneyimi, gelişmiş 
üniversite ve teknoloji geliştir-
me bölgeleri, atış ve test alanları, 
bununla birlikte savunma sana-
yinin yerlileştirilmesi konusunda 
eşgüdüm içerisinde yürütülen 
faaliyetler göz önüne alındığında 
Konya’da Silah Sistemleri Üreti-
mi yatırımı için uygun şartların 
bulunduğu ifade eden Aselsan 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. Haluk Gör-
gün, “Silah sistemleri konusunda 
ASELSAN’ın sahip olduğu ARGE 
kültürü ile Konya Bölgesi’nin si-
lah üretim kabiliyetini ve çevik 
yaklaşımlarını bir araya getirerek, 
sadece yurtiçi pazarı değil yurtdı-
şı pazarlarda da önemli bir pazar 
payı almayı hedefleyen bir yatırı-
mın temelleri atılmaktadır.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Milletvekilleriyle birlikte Akşehir’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim 
Altay, seçimlerin önemine dikkat çekerek, “Şimdi, yeni başarı hikayeleri yazma vaktidir” dedi

‘Yeni başarı hikayeleri
yazmanın vakti geldi’

AK Parti Konya Milletvekilleri 
Konya’nın Akşehir ilçesinde 31 Mart 
Yerel seçimleri münasebetiyle çalış-
malarını sürdürüyor. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, Milletvekil-
leri Orhan Erdem, Gülay Samancı, 
Halil Etyemez, Selman Özboyacı, 
Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya’nın ev sahipliğinde 
Akşehir’de STK temsilcileri ile bu-
luştu. 

Programda konuşan Akşehir 
Belediye Başkanı ve Cumhur İtti-
fakı Belediye Başkan Adayı Salih 
Akkaya, katılımları için herkese 
teşekkür ederek, “Bizi tekrar aday 
gösteren başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye 
ve bu fikirde onu destekleyen Milli-
yetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli Beyefendiye, Konya 
Milletvekillerimize, Konya İl Teşkila-
tımıza ve Akşehir İlçe Teşkilatımıza 
bize tekrar güven duyarak Akşe-
hir’den Cumhur İttifakı Adayı olarak 
bu görevi bize tevdi ettikleri için te-
şekkür ediyorum. İnşallah bizlerde 
oluşturduğumuz bu güçlü kadroyla 
Cumhur İttifakı ekibi olarak Ak-
şehir’de bu güvene layık olacağız, 
bu seçimleri Allah’ın izniyle daha 
yüksek bir oy oranı ile kazanacağız. 
Halka hizmet Hakk’a hizmet düstu-
ruyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bize örnek olarak gösterdiği gönül 
belediyeciliği ile çalışmalarımıza kal-
dığımız yerden daha da hızlı koşarak 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

‘ŞİMDİ YENİ BİR BAŞARI 
HİKAYESİ YAZMA ZAMANIDIR’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı 
konuşmada, seçimlerim önemine 
dikkat çekerek, “Şimdi yeni bir ba-
şarı hikayesi yazma zamanıdır. 2014 
yılından itibaren Büyükşehir Beledi-
yesi olarak ilçe belediyemizle koor-
dineli bir şekilde Akşehir’de önemli 
projeler yürütüldü ve toplam 196 
Milyon Liralık yatırım gerçekleşti-

rildi. Birçok alt yapı projesi tamam-
landı, özellikle arıtma tesisi Avrupa 
Birliği hibesi ile yapılan Avrupa stan-
dartlarında bir tesis olarak Akşehiri-
mize yakışan bir hizmet olarak adeta 
tarihe geçti. Yine Arasta’da yapılan 
çalışma bence Akşehir tarihinde tu-
rizmin başlangıcı olarak tarihe not 
düşülecek bir çalışma. Sonrasında 
belediyemizin yaptığı restorasyon 
çalışmalarının Akşehir’in bundan 
sonraki ekonomisinde turizm et-
kinlikleriyle çok önemli bir katkı 
olacağına inanıyoruz. Özellikle res-
torasyon çalışmalarında ilçe beledi-
yemizle birlikte bu süreci yürütmeye 
devam edeceğiz. Her şey Akşehir’in 
daha güzel olması, yaşayan insan-
ların gelirlerinin artması, insanların 
daha mutlu olması için. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak ilçelerimizde 
ilçe belediyelerimizle koordinasyon 
içerisinde önemli işler yürütüyoruz. 
Şöyle ifade ediyoruz; birliğin olduğu 
yerde bereket vardır, bazen 1 artı 1 
üç eder, beş eder, 9 eder. Akşehir’de 
9 ediyor, 11 ediyor, 15 ediyor. Çün-
kü aynı duyguları paylaşıyoruz Be-
lediye Başkanımızla ve aynı hedefe 
doğru kilitlendiğimizden Akşehir 
çok önemli işlerin üstesinden geldi. 
Şimdi beklentimiz Akşehirlilerden 
yine bu birlikteliğe güçlü bir destek 
vermeleri. Bu dönem daha güçlüyüz 
Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayla-
rı olarak karşınızdayız” dedi. 

‘TÜRKİYE YENİ BİR 
DÖNEME YÜRÜYOR’ 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, her seçimin önemli olduğunu 
ancak bu seçimlerin daha da önem-
li olduğunun altını çizerek, “Genel 
Başkan Yardımcımız ve milletve-
killerimizle birlikte buradayız. Niçin 
Buradayız? İki sebeple buradayız: 
Birincisi; bu seçimleri önemsiyoruz, 
5 yıllık bir tecrübe döneminden son-
ra uyumlu bir ekip oluşması, hem 
ilçe belediyemiz hem büyükşehir 
belediyemiz ve Ankara’da hüküme-
timizin yapacağı hizmetlerin yerinde 
çok daha hızlı yapılması adına daha 
sağlıklı bir süreç yönetme imkanına 
sahibiz. İkinci olarak Türkiye yeni 

bir döneme yürüyor. Yeni hükümet 
sistemiyle beraber yol alıyoruz. Ye-
rel seçimlerle hükümetimizin eli 
güçlenecek ve yeni dönem çok daha 
bereketli olacak” ifadelerini kullandı. 

Milletvekilleri adına konuşan 
AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem, “Bu süreçte her zaman yü-
rüttüğümüz birlikteliğin, üçlü aya-
ğın; hükümet, büyükşehir ve yerel 
belediyeciliğin birlikte olmasının 
en büyük göstergesi burada. Leyla 
Hanım Genel Başkan Yardımcımız, 
biz 9 milletvekili ve şimdi Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden iki milletvekili 
12 vekil. Yerelde il başkanım, Bü-
yükşehir Belediye Başkanım bütün 
hizmetleri yürütüyor. Akşehir’de de 
inşallah Salih Bey, yeni dönemde 
güçlü bir belediye meclisiyle hizmet 
akışını devam ettirecek. Yalan bir 
siyaset uygulanıyor. Siyasi hayata 
yeni girmiş bir partinin çırpınışlarını 
görüyoruz. Keşke daha usturuplu, 
daha düzgün bir duruşla siyasete 
yön verseler gelecek adına daha iyi 
olur. Önünüze çıkan onlarca kişiye iş 
sözü verildiğini görüyorsunuz. Hü-
kümetin yapacağı işlerin sözünün 
verildiğini görüyorsunuz. Büyükşe-
hir’in yapacağı işlerin sözünün ve-
rildiğini görüyorsunuz. Kısacası bir 
panik havasında aldatma siyaseti 
yapıldığını görüyorsunuz. Milletimi-
zin karnı bunlara tok. Yıllarca bu tür 
çalışmaları bu tip yönlendirmeleri 
gördüler. Biz Akşehir’de 81 projesi 
kamuoyuna açıklayan Başkanımızın 
bu Projelerinin 81 değil belki 121 
belki 141 projesini yapacağına ina-
nıyoruz” diye konuştu. 

‘SANDIĞA GİTMEK 
HEPİMİZİN GÖREVİ’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta da, yerel seçimlerde 
verilecek her oyun önemine dik-
kat çekerek, “Eğer biz bu ülkenin 
değerine değer katmak istiyorsak, 
başkanlarımıza verdiğimiz desteğin 
aynı zamanda liderlerimize verdi-
ğimiz destek olduğunu düşünerek, 
bu bilinç ve şuurla sandığa gitme-
liyiz. Sandığa gitmek hepimizin 

görevi. Farklı siyasi görüş ve dü-
şüncelerde olabiliriz. Farklı oy ter-
cihlerimiz olabilir, bunlara kesinlik-
le saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart 
akşamında alınacak sonuçların 
dünya kamuoyundaki anlamının ne 
olduğunu iyi anlamalıyız diye düşü-
nüyorum. Biz istiyoruz ki; İzmir’de 
de vatandaşlarımız en iyi hizmeti 
alsınlar. Aynı Konya’daki gibi. Bi-
zim hizmet ettiğimiz İstanbul’daki, 
Ankara’daki gibi. Benim vatanda-
şım bu hizmetlere layık, bunu hak 
ediyor. Daha da iyisine layık, daha 
da iyisini yapacak olan elbette ki 
bizleriz diye bu öz güvene sahibiz. 
Çünkü bu tecrübeye sahibiz. 16 yıl-
dır yaptıklarımız bundan sonrada 
yapacaklarımızın aslında en büyük 
teminatı. Türkiye yerinde duran bir 
ülke değil. Gelişen ve değişen, genç 
nüfusu olan, bu yüzden ihtiyaçları 
artan, ihtiyaçları farklılaşan ve sü-
rekli değişen gündemi olan ülke. 
Bizimde bunu takip etmemiz için 
kendimizi yenilememiz, geliştirme-
miz, değiştirmemiz ve farklı süreç-
leri işletmemiz gerektiğinin çok fa-
kındayız. Bunun için yeni hükümet 
sistemi modeliyle, daha güçlü ve 
hızlı olarak, değişimlere daha hızlı 
ayak uydurarak bir yönetim mode-
liyle hükümetimizde sonra illeri-
mizde ilçelerimizde bir koordinas-
yon içerisinde şehirlerimize en iyi 
hizmeti getireceğimize inanıyoruz. 
Bunun tek bir yolu var, sandıktan 
güçlü çıkmak. Eğer sandıktan bize 
verilen oylarla güçlü çıkarsak, hem 
Türkiye’yi dışarıdan gözleyen ve 
yeni operasyonların peşinde olanla-
ra hep birlikte dur diyeceğiz” diye 
konuştu. 

Konuşmaların ardından AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, Mil-
letvekilleri ve beraberindeki heyetle 
Nasreddin Hoca Türbesi’ne geçerek 
dua etti. Daha sonra Akşehir’deki 
kurulan pazara geçen heyet burada 
Akşehir Belediye Başkanı ve Cum-
hur İttifakı Belediye Başkan Adayı 
Salih Akkaya için destek istedi.
n İHA

Usta ve Altay, Altınekin’de
vatandaşlarla buluştu 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta ile Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve Cumhur İtti-
fakı Adayı Uğur İbrahim Altay Altı-
nekin’de vatandaşlarla buluştu. 

İlçe Seçim Koordinasyon Mer-
kezi’nde düzenlenen programda 
partililere seslenen Usta ve Altay, 
AK Parti belediyeciliğinin kaza-
nımlarını anlattı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay, seçime az bir süre 
kaldığını ve son düzlüğe gelin-
diğini belirterek, Konya’nın tüm 
ilçe ve mahallelerinde sevgi ve 
muhabbetle karşılandıklarından 
duyduğu memnuniyeti dile getir-
di. Aynı samimiyeti gösterdikleri 
için Altınekinlilere teşekkür eden 
Başkan Altay, “Yeni Büyükşehir 
Yasası’nın uygulanmaya başladığı 
son beş yıllık süreçte Altınekin’e 
75 milyon liralık yatırım gerçekleş-
tirdik. Bunun çok önemli bir kısmı 
altyapı çalışmalarına ayrıldı. AK 
Parti belediyeciliği hizmet beledi-
yeciliğidir. Her geldiğimizde yeni 
projeler ürettik. Bu seçimde çok 
daha güçlüyüz. Biz kökü 15 Tem-
muz’da atılmış, Yenikapı ruhuyla 
yoğrulmuş bir ittifakın adayıyız. 
Konya’da Cumhur İttifakı’nın çok 
başarılı olacağına inancımız tam. 
Sizlerden güçlü bir destek istiyo-
ruz. İnşallah Altınekin bugüne ka-
dar olduğu gibi bugün de gereğini 
yapacaktır” dedi. 

‘İTTİFAKIMIZ PAZARA KADAR 
DEĞİL MEZARA KADAR’

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Usta 
da çok önemli bir seçimin arefesin-
de olduğumuzu ve verilecek her 
oyun ülkenin bekasını etkileyecek 
güce sahip olduğunu ifade etti. 
Usta, “Bizim gücümüzü nereden 
aldığımızı biliyorsunuz. Sizlerden 
aldığımız oylarla var olan bir parti-
yiz. Cumhurbaşkanımızın bir vesa-
yet ortağına, bir medya patronuna, 
bir cuntaya asla teslim olmadığını 
biz gayet iyi biliyoruz. Asıl derdi-
mizin, bu bayrak, bu ezan ve bu 
vatan olduğunu unutmamamız 
gerekiyor. Verdiğiniz her oyla kime 
destek olduğumuza çok dikkat et-
memiz gerekiyor. Cumhur İttifakı, 
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın 
Devlet Bahçeli’nin bir masa başın-
da oluşturduğu bir ittifak değildir. 
Vatan için, bayrak için pazara ka-
dar değil mezara kadar olan bir itti-
faktır. Bu ittifaka destek vermenizi 
istiyoruz” diye konuştu. 

Altınekin Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Adayı Muharrem 
Dere, AK Parti İlçe Başkanı Mus-
tafa Hançerli ve MHP İlçe Başkanı 
Kamil Temel’in eşlik ettiği ziyaret 
programı kapsamında esnafları ve 
vatandaşları ziyaret eden Usta ve 
Altay, Altınekinlileri ülkenin istik-
rarı ve bekası için Cumhur İttifa-
kı’na destek vermeye çağırdı.
n İHA

‘Kazanan milletimiz ve ülkemiz olacak’
31 Mart Yerel Yönetimler Se-

çimlerine kısa bir süre kala Cumhur 
İttifakı AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca tempo-
sunu iyice arttırdı. İki ayı aşkın bir 
süredir Karatay’ın dört bir yanın-
da hemşehrileriyle bir araya gelen 
Hasan Kılca, KOBİSAN ve Aslım 
Sanayi Sitelerinde sanayici ile es-
nafları ziyaret etti. AK Parti MKYK 
Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da Hasan Kılca ve teşkilat 
mensuplarıyla birlikte mahalleler-
de vatandaşlarla buluşarak 31 Mart 
için Karataylılardan destek istedi.

Kılca ve beraberindekiler; sa-
nayi sitelerindeki işyerlerini tek tek 
ziyaret ederek sanayici ve esnafın 
taleplerini dinledi, 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri’nde hemşehrile-
rinden destek istedi.

AHMET SORGUN VE HASAN KILCA 
KARATAYLILARLA BULUŞTU
Cumhur İttifakı AK Parti Kara-

tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca ve teşkilat mensupları; esnaf 
ziyaretlerinin yanı sıra Saraçoğlu, 
Erler, Başak, Çatalhüyük, Dede ile 
Üzümcü Mahalleleri sakinleriyle de 
buluştu. Söz konusu programa AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Cumhur İttifakı AK Parti Ka-

ratay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, ilçe teşkilatı, İlçe Kadın Kol-
ları Başkanı Sema Ersöz, ilçe genç-
lik kolları ile belediye meclis üyesi 
adayları katıldı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim 
Kurulu (MKYK) Üyesi ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun da AK Parti 
Karatay Teşkilatı’nın düzenlediği 
mahalle buluşmalarına katıldı. Ah-
met Sorgun; Hacı Hasan, Köprüba-
şı ve Çelebi mahalleleri sakinlerinin 
yoğun ilgi gösterdiği mahalle bu-

luşması programında Karataylılarla 
bir araya geldi.

31 MART’TA KAZANAN 
MİLLETİMİZ VE ÜLKEMİZ OLACAK

Vatandaşların taleplerini dinle-
yen ve 31 Mart için Cumhur İttifa-
kı’na destek isteyen AK Parti MKYK 
Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, 31 Mart Seçimlerinin çok 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Ah-
met Sorgun, “Seçimlere artık çok az 
bir süre kaldı. Bizler de milletvekil-
lerimizle, adaylarımızla, teşkilatla-

rımızla gece gündüz çalışıyoruz İn-
şallah 31 Mart akşamı da ülkemize 
milletimize karşı senaryo yazanlar 
değil, ülkemizin şanlı tarihini des-
tanını yazanlar, milletimiz ve 15 
Temmuz’da meydanlarda kurulan 
Cumhur İttifakı kazanacak. Cum-
hur İttifakı AK Parti Karatay Bele-
diye Başkan Adayımız Hasan Kılca 
Bey de oldukça tecrübeli ve dona-
nımlı. 5 yıl ilçemize güzel hizmet-
lerde bulunacağına inanıyorum” 
diye konuştu.

KARATAYIMIZA GÖNÜLDEN 
HİZMET ETMEYE TALİBİZ

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da Karatay’a gönülden hiz-
met etmeye talip olduklarını dile 
getirdi. Hasan Kılca, bu anlamda 
vatandaşların gönüllerini kazan-
maya gayret ettiklerine vurgu ya-
parak, “Seçimden sonra da her-
kesin belediye başkanı olarak her 
eve, her sokağa girerek belediyeci-
lik hizmetlerinin en güzel örnekle-

rini sergilemeye çalışacağız. 8 ana 
başlık halinde 100’e yakın proje-
miz var. Bu projelerimizi İnşallah 
Karatayımıza yakışır şekilde uygu-
layacağız. Güçlü bir ekibimiz var. 
Büyükşehirimiz yanımızda, bakan-
larımız, hükümetimiz yanımızda. 
Seçimden sonra 4,5 yıl yaklaşık 
seçimsiz bir dönem geçireceğiz. 
Bu anlamda 31 Mart Mahalli İda-
reler Seçimlerinin istikrara açılan 
son kapı olduğunu düşünüyoruz. 
Bu seçimsiz dönemde çok büyük 
işler yapacağımızı düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de, seçim çalışma-
larının güzel bir şekilde sürdüğünü 
söyleyerek, “Karatay, AK Parti’ye 
ve Cumhurbaşkanımıza bugüne 
kadar hep sahip çıktı. Bugün de 
Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz 
bu seçimde Karataylı hemşehrile-
rimizin gereken desteği vereceği-
ne olan inancımız tamdır. Cumhur 
İttifakı olarak sahadayız. Bugün de 
MHP Karatay İlçe Başkanımız ile 
birlikte çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Cumhur İttifakı’nın sahadaki 
en güzel çalışmaları sergilediği ör-
nek ilçelerden biriyiz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Girdikleri galeriden 2 otomobil 
çaldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan Ekrem Satılmış (28) ve Sa-
lih Ekici (21), sevk edildiği adliyede 
çıkarıldığı mahkemece tutuklan-
dı. Satılmış, adliyeye götürülürken, 
kendisini görüntüleyen gazeteci-
lere, “Çek, Allah çektirmesin. Ce-
zaevi bizim. Adalet böyle oldukça 
biz daha neler yapacağız” dedi.  
Olay, 14 Mart Perşembe günü saat 
21.30 sıralarında, merkez Karatay 
ilçesindeki galeride meydana geldi. 
Ekrem Satılmış ve Salih Ekici, iddi-

aya göre, pencereyi zorlayarak, içeri 
girdi. Galeri önünde park halindeki 
araçlardan birinin anahtarını alan 
ikili, bindikleri otomobili çalıştırıp, 
akaryakıt aldıktan sonra ilçede do-
laşmaya başladı.

Yakıtı biten ikili, otomobili 
boş arazide bırakıp, tekrar galeri-
ye döndü. Bu kez başka otomobili 
çalan Satılmış ve Ekici, plakasını 
söküp, Ankara’ya gitti. Burada ça-
lıntı otomobile, başka aracın plaka-
sını takan ikili, 19 Mart’ta Konya’ya 
dönmek üzere yola çıktı. Konya- 

Ankara yolunda, Cihanbeyli ilçesi 
yakınlarında, yol kontrolü yapan 
polis ekipleri, 2 kişinin içinde ol-
duğu otomobili durdurmak istedi. 
‘Dur’ ihtarına uymayan ikili, araçla 
kaçmaya başladı. Kısa süren kova-
lama sonucu araç durdurulup, için-
deki Ekrem Satılmış ve Salih Ekici 
gözaltına alındı. Yapılan inceleme-
de otomobilin, galeriden çalındığı, 
üzerindeki plakanın da Ankara’dan 
çalındığı saptandı. 

Sorgulanmak üzere Asayiş 
Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro 

Amirliği’ne götürülen şüpheliler-
den Ekrem Satılmış, otomobille-
ri kendilerinin çaldığını itiraf etti. 
Salih Ekici ise suçlamaları kabul 
etmedi. Polisteki sorgularının ar-
dından dün adliyeye sevk edilen 
şüphelilerden Ekrem Satılmış, gö-
rüntü çeken gazetecilere, “Çek, 
Allah çektirmesin. Cezaevi bizim. 
Adalet böyle oldukça biz daha neler 
yapacağız” dedi. Salih Ekici ve Ek-
rem Satılmış, sevk edildiği adliyede 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
n DHA

Jandarmadan kaçak içki 
operasyonu: 2 gözaltı 

Ceset ihbarı yaptı, 
cinayet zanlısı çıktı

Çumra ilçesinde 2 kişi, kaçak 
içkilerle birlikte yakalanarak gö-
zaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
dün Konya İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, Çumra ilçe merkezin-
de erkek kuaför dükkanı bulunan 
O.K. ve aynı yerde köfteci dükkanı 
bulunan R.K. isimli şahısların sah-
te içki getireceği bilgisine ulaştı. 
Jandarma ekipleri şüpheli şahıs-
ların kullandığı otomobili takibe 
aldı. Jandarma ekiplerince takibi 
süren otomobil Çumra-Karkın ka-

rayolu üzerinde bekledikleri anda 
gözaltına alındı. Araç içinde ve 
bagaj bölümünde yapılan arama 
neticesinde toplamda 23 şişe 22,7 
litre sahte bandrollü ve niteliğine 
uygun olmayan sahte alkollü içki 
ele geçirildi. Çumra Cumhuriyet 
savcılığının talimatı üzerine sahte 
bandrollü alkollü içkilere el konul-
duğu ve şüphelilerin ise ifadeleri-
nin ardından serbest kaldığı öğre-
nildi.
n İHA

Konya’nın Çumra ilçesinde, ar-
kadaşını evinin bahçesinde ölü bul-
duğu ihbarı yapan kişi ve iki arka-
daşı cinayet zanlısı olarak gözaltına 
alındı. Alınan bilgiye göre, Çumra 
ilçesine bağlı Türkmenkarahüyük 
Mahallesi’nde yaşayan Mustafa K. 
112 Acil Servis’i arayarak, bir gün 
önce beraber alkol aldıkları Veysel 
Akman’ı (42) evinin bahçesinde 
ölü bulduğu ihbarını yaptı.

İhbarın ardından harekete ge-
çen jandarma ekipleri, olay yerinde 
yaptığı ilk incelemede Akman’ın 
başında darp izi olduğunu belir-

ledi. Ekipler, ihbarı yapan Musta-
fa K. (45) ile beraberindeki M.S. 
ve B.K’yi gözaltına aldı. Şüpheli 
Mustafa K’nin jandarmadaki ifa-
desinde, kendisine bir miktar bor-
cu bulunan Akman’la akşam alkol 
aldıklarını, parayı istemesi üzerine 
alkolün de etkisiyle kavga ettikle-
rini ve başına sert bir cisimle vur-
duğunu, ardından evin bahçesinde 
bulunan köpek kulübesinin önüne 
attıklarını söylediği öğrenildi. Şüp-
helilerinin jandarmadaki işlemleri 
devam ediyor.
n AA

Tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurduktan sonra oğlunu arayıp, “Annenizi öldürdüm, şimdi intihar 
ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi. Kendisini de yaralayan şahıs, hastanede tedavi altına alındı

Karısını öldürüp 
intihar etmek istedi

Konya’da iki çocuk babası bir kişi 
tartıştığı karısını evdeki av tüfeğiyle 
vurup öldürdükten sonra intihar et-
mek istedi. Kendini yaralayan koca-
nın, karısını vurduktan sonra oğlunu 
arayarak, “Hakkınızı helal edin ben 
annenizi öldürdüm şimdi intihar 
ediyorum” dediği öğrenildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu 
Mahallesi Hanefi Sokak üzerinde 
bulunan müstakil bir evde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, karısıyla 
bir süredir sürekli tartışan iki çocuk 
babası Hasan Hüseyin B. (62) sabah 
saatlerinde tekrar karısı Müslime B. 
(49) ile tartışmaya başladı. Hasan 
Hüseyin B., tartışma sorasında ev-
deki av tüfeğini alarak karısı Müs-
lime B.’ye ateş etti. Karnından ağır 
yaralanan Müslime B., olay yerinde 
hayatını kaybetti. 

Karısını öldüren Hasan Hüseyin 

B. daha sonra oğlunu arayarak, “Ben 
annenizi öldürdüm hakkınızı helal 
edin, şimdi de kendimi vuracağım” 

diyerek helallik istedikten sonra av 
tüfeğiyle çenesinden kendini vurdu. 
Çocuklarının ihbarı üzerine olay ye-

rine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip-
ler adrese gelerek evde yaptığı ince-
lemede karı kocayı kanlar içerisinde 
yerde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk 
incelemesinde Müslime B.’nin olay 
yerinde hayatını kaybettiğini belir-
lerken, çenesinden ağır yaralanan 
kocası Hasan Hüseyin B. yapılan ilk 
müdahalenin ardından Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Karısını tüfekle 
vurarak öldüren kocanın hayati teh-
likesinin devam ettiği öğrenildi. Olay 
yerinde hayatını kaybeden Müslime 
B.’nin cansız bedeni olay yeri ince-
leme ekiplerinin yaptığı çalışmanın 
ardından otopsi yapılmak üzere 
Konya Numune Hastanesi morgu-
na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Galeriden otomobil çaldı, ‘cezaevi bizim’ dedi

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü güçlükle kurtarıldı

Konya’da refüjdeki ağaca çar-
pan otomobilin sürücüsü sıkıştığı 
yerden itfaiye ekipleri tarafından 
güçlükle çıkarıldı. Kaza, saat 02.00 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 

Hacıyusuf Mescid Mahallesi Ada-
na Çevre Yolu Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Adliye istikametinden şehir 
merkezine seyir halinde olan Cihan 

G. idaresindeki 35 AK 7442 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
refüjdeki ağaca çarparak durabildi. 
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı 

üzerine olay yerine itfaiye, sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine ulaşan itfaiye ekipleri ağaca 
çarpan otomobil içerisinde sıkışan 
Cihan G.’yi kurtarmak için çalışma 

başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 
30 dakikalık çalışmasının ardından 
güçlükle çıkartılan sürücü Cihan 
G., olay yerinde hazır bekletilen 
ambulansa alınarak Konya Numu-

ne Hastanesine kaldırıldı. Hastane-
de tedavi altına alınan Cihan G.’nin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA
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Çelik Motorlu Araçlar, çiğköfte ikram etti
Renault ve Dacia marka araçla-

rın Konya’daki tek yetkili bayisi ve 
servisi olan Çelik Motorlu Araçlar, 
müşteri ve ziyaretçilerine çiğköfte 
ikramında bulundu. 

Hem satış, hem de servis hiz-
metlerinde zaman  zaman düzen-
lediği kampanyalarla dikkatleri 
üzerine çeken Çelik Motorlu Araç-
lar, bu kez müşterilerinin ve araç-
ları incelemeye gelen ziyaretçilerin 
ağızlarını tatlandırdı. Çelik Motorlu 
Araçlar içerisinde açılan sergide 
ziyaretçi ve müşterilere çiğköfte ik-
ramı yapıldı. Kendilerine ikram edi-
len çiğköfteyi yiyen Çelik Motorlu 
Araçlar ziyaretçileri de, “Bizim için 
sürpriz oldu. Sunulan çiğköfte ziya-
fetinden biz de nasibimize düşenle-
ri aldık. Müşterilerine ve potansiyel 
müşterilerine vermiş olduğu değeri 
ortaya koyan Çelik Motorlu Araçlar 

ailesine teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz” dedi. 

Çelik Motorlu Araçlar’da çiğköf-

te ikramının Cumartesi de (bugün) 
devam edeceği, bundan sonraki 
süreçte de belli zaman aralıklarında 

farklı ikramlarla müşterilere unu-
tulmaz lezzetlerin sunulacağı ifade 
edildi.  n FAHRİ ALTINOK

Simidçe’nin 4’üncü 
şubesi Ankara’da açıldı

Sabancı, çimentoda 
1 numara oluyor

Meram Çıtır Simit, Simidçe, 
Hamurex ve CTR Catering mar-
kalarını bünyesinde barından ZKC 
Grup, yeni markası Simidçe Ka-
fe’nin 4’üncü şubesini Ankara’da 
hizmete sundu. Ankara’nın Altın-
dağ ilçesi, Aydınlık Evler Mahalle-
si Şehit Ömer Halisdemir Bulva-
rı’nda hizmete giren Simidçe’nin 
açılış törenine AK Parti Ankara İl 
Başkanı Hakan Han Özcan ve eski 
Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet 
Şan ile iş ve siyaset dünyasından 
çok sayıda isim katıldı. Renkli gö-
rüntülerin oluştuğu açılış törenin-
de katılımcılara çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.
BÜYÜME TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Açılış töreninde açıklamalar-
da bulunan ZKC Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Zekeriya Coşar, 
Simidçe Kafe’nin 4’üncü şubesini 
Ankara’da açmaktan memnuni-
yet duyduklarını belirterek, açılışta 
kendilerini yalnız bırakmayan tüm 
misafirlerine teşekkür etti. Coşar, 
“Ankara’da ZKC Grup olarak Simi-
dçe markamızın 4’üncü şubesini 
Aydınlık Evler’de faaliyete geçir-
dik. 2003 yılından bu yana bu sek-

törde faaliyet gösteriyoruz. Meram 
Çıtır Simit olarak 42 adet şubemiz 
bulunuyor. Şimidçe markamız 
ise 4 aylık ve yeni bir markamız. 
4’üncü şubemizi de Ankara’da fa-
aliyete geçiriyoruz. Katılımlarınız 
için hepinize çok teşekkür ederim. 
İnşallah başka açılışlarda yine bir 
arada olacağız” dedi.

‘MİLLETİMİZİN DESTEĞİ ÖNEMLİ’
AK Parti Ankara İl Başkanı 

Hakan Han Özcan ise, “Şimidçe 
Kafe’nin açılışı şehrimize hayırlı 
olsun. İnşallah Ankara simidine, 
kültürüne uygun bir lezzet olur. 15 
Temmuz’da yapamadıklarını şim-
di ekonomik saldırılarla yapmaya 
çalışıyorlar. Böyle bir süreçte sizin 
istihdama yönelik yatırımlarına de-
vam etmesi bizler için çok önemli. 
Milletimizin esnafımızın hükümete 
olan büyük bir desteğidir. Bu sal-
dırılara gerekli cevabı sandıkta ve-
receğiz. Güneydoğu’da ve Batı’da 
planları var. AK Parti ve MHP’yi 
kaybettirmek istiyorlar. Buna bi-
zim Anadolu’nun ferasetli insanı 
müsaade etmeyecek. Allah hepi-
nizden razı olsun” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Sabancı Holding iştiraklerinden 
Çimsa, beyaz çimentoda dünya li-
deri oluyor. Dünyanın önde gelen 
çimento üreticilerinden Meksikalı 
Cemex’in İspanya’nın Valensi-
ya şehrindeki Bunol Fabrikası’nın 
yaklaşık 180 milyon dolara Çim-
sa’ya satışı için ‘bağlayıcı anlaşma’ 
imzalamak üzere uzlaştı.  Satışın 
2019’un ikinci yarısında tamam-
lanması bekleniyor. Bu satın alma 
işlemi ile birlikte, halen beyaz çi-
mento üretim kapasitesinde Av-
rupa birincisi olan Çimsa, dünya 
liderliğine yükselecek. Sabancı 
Holding CEO’su Mehmet Göçmen, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“50 yıla yakın süredir var olduğu-
muz çimento işimizde, yeni yatı-
rımımızla Sabancı olarak bugün 
bir dünya lideri haline gelmekten 
gurur duyuyoruz. Daha önce açık-
ladığımız, Yeni Neslin Sabancı’sı 
olarak tanımladığımız yol harita-
mızda yeni coğrafyalarda varol-

mak kritik önceliklerimizdendi. 
Türkiye’deki liderlik pozisyonu-
muzu uluslararası boyuta taşıyan 
bu yatırım,  portföyümüzü daha 
dengeli ve daha dinamik yönetme 
stratejimiz açısından çok önemli 
bir adımdır. Dünyadaki gelişme-
leri takip ederek, işlerimizi dünya 
standartlarında yöneterek, tecrübe 
ve birikimlerimizle küresel liderlik 
hedefliyoruz. Bu anlayışla, sanayi 
alanında kompozitle gerçekleştirdi-
ğimiz dönüşümü şimdi de çimento 
sektöründe hayata geçiriyoruz. Sa-
dece Sabancı Topluluğu için değil, 
ülkemiz için de değer yaratmayı so-
rumluluğumuz olarak görüyoruz. 
Mali boyutun ötesinde, teknik yön-
deki kazanımlarımızı da ülkemizin 
çimento sektörünün gelişimi için 
kullanacağız. Global liderliğimizi 
güçlendirmek amacıyla önümüz-
deki dönemde yeni adımlar atmak 
üzere de çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi’nde verilen konferansta, 
Çanakkale’nin önemi anlatıldı. “Çanakkale’de en çok şehit veren üçüncü il Konya” denildi

En çok şehit veren 
üçüncü il Konya

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesinde, 18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 104’üncü Yıldönümü ve 
Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 
“Çanakkale’yi Geçilmez Kılan İrade” 
konulu konferans düzenlendi. An-
kara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Necdet Aysal’ın konuşmacı ola-
rak katıldığı konferansa öğrencilerin 
ilgisi bir hayli fazlaydı.

ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLMEK İÇİN 
TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi tarafından düzenlenen “Çanak-
kale’yi Geçilmez Kılan İrade” konulu 
konferansa, Rektör Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, Rektör Yardımcıları, 
Fakülte Dekanları, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı. Programın 
açılışında konuşan Rektör Çökmüş, 
“önümüzü düzgün bir şekilde gör-
memiz için tarihimizi çok iyi bil-
memiz gerekir. Ben inanıyorum ki, 
herkesin en azından temel düzeyde 
bir tarih bilgisi olmalı. Bugün konu 
edeceğimiz Çanakkale Savaşı, bizim 
açımızdan topyekün bir savaştır. 
Çanakkale Savaşı, bizim bu vatan 
topraklarını terk etmeyeceğimizi is-
patladığımız bir savaştır” dedi.

HENÜZ SAVAŞIN 
BAŞINDAYKEN 90 BİN ŞEHİT VERDİK

Daha sonra konferansa geçildi 
ve kürsüye Ankara Üniversitesi Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yar-
dımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal geldi. 
Konuşmasına, “Türk’ün savaş tari-
hine altın harflerle yazılan Çanak-
kale Deniz Zaferinin 104. Yıl Dönü-
münü kutlamanın ve bu mukaddes 
vatanımız için canlarını seve seve 
feda eden aziz şehitlerimizin Şehit-
ler Gününü idrak etmenin onurunu 
ve gururunu yaşamaktayız” diyerek 
başlayan Aysal, ilk olarak 1. Dünya 
Savaşı öncesinde yaşanan gelişme-
leri ve Osmanlı’nın bu savaşa katıl-
ma sürecini anlattı.

Osmanlının, İngilizlerden satın 
aldığı 2 geminin teslim edilmedi-
ğini, ödenen paranın da iadesinin 
yapıldığını belirten Aysal, “Osmanlı 
Devletinde o dönem herkes savaşa 
katılma taraftarıydı. İngilizlerle de 
bu konu görüşülmüştü ama İngiliz-
ler bunu kabul etmedi. Bu esnada 2 

Alman gemisini görüyoruz, Goeben 
(Yavuz), Breslau (Midilli) Zırhlıları... 
İngilizler, Almanların bu gemile-
ri bize vermelerini kabul etmiyor 
fakat biz gemileri göndermiyoruz. 
İngilizler bunun üzerine hemen 
savaş ilan edemiyor, zira Osmanlı 
Padişahı 5. Mehmet Reşad’ın Halife 
olduğunu biliyorlar ve Halifenin bir 
fetva yayınlamasından çekiniyorlar. 
Osmanlı Savaşa girerse yeni cephe-
lerin açılmasından korkuyorlar. Bu 
iki gemi Rusya’nın kıyılarını bom-
balıyor, önce Rusya ardından da 
Fransa ve İngiltere Osmanlıya savaş 
ilan etti ve böylece Osmanlı 1. Dün-
ya Savaşına girmiş oldu. 11 Kasım 
1914 tarihinde Osmanlı bu üç dev-
lete karşı savaş ilan etti ve bu tarih-
te 5. Mehmet Reşat, Cihad-ı Ekber 
Fetvasını yayınladı.

Tabi bu tarihte Almanlar çok zor 
durumda, Rusların durdurulmasını 
istiyor ve daha sonra da Almanların 
isteği doğrultusunda Doğu Cephe-
sinde savaşa giriyoruz. Osmanlı, 
Almanların isteği ve İttihatçıların is-
teği doğrultusunda hayatının en bü-
yük hatasını yapıyor ve Doğu Cep-
hesini açıyor. Bu Cephedeki harekat 
21 Aralık 2014 yılında başlıyor, kış 
koşulları hesaba katılmadan, Enver 
Paşa Mehmetçiğe “yürü” emrini 
veriyor. Sarıkamış taarruzu başlıyor. 
Neticede 15 gün içinde bu taarruz 
tam bir faciayla sonuçlanıyor. 57 
bin Mehmetçiğimiz donarak şehit 
oluyor, daha savaşın başında 90 bin 

şehit verdik. İşte bu şoku üzerimiz-
den atlatamadan Çanakkale cephesi 
açılıyor. Bu cepheyi biz açmıyoruz, 
İhtilaf Devletleri açıyor” dedi.

ÇANAKKALE ÇOK 
ÖNEMLİ BİR ZAFERDİR

İzmir’de iki gemimizi batıran 
İngilizlerin, Çanakkale’deki tabya-
larımızı bombaladığını ancak asıl 
savaşın 19 Şubat 2015 tarihinde 
başladığını ifade eden Aysal, şöy-
le konuştu: “İngilizlerin bir hayali 
vardı ve bizim durumumuz kötüy-
dü. Savaş bu şekilde başlamış oldu. 
Mart ayının başlarına kadar düşman 
herhangi bir başarı elde edemiyor, 
bu arada da büyük bir saldırıyı plan-
lıyorlardı. İşte bu saldırı 18 Mart’ta 
gerçekleşti. 7-8 Mart 1915 tarihin-
de Nusrat Mayın Gemisi, Çanakkale 
Müstahkem Mevkii Komutanı Al-
bay Cevat Bey ve Yüzbaşı Tophaneli 
Hakkı Kaptanın komutasında sisli 
bir gecede mayınları Çanakkale’ye 
döşüyor. Osmanlı devletinin elinde 
sadece 26 mayın kalmış, planlama 
yapılıyor ve Karanlık Koya 26 mayın 
döşenecek. O dönemde iki uçağımız 
var, işte onlardan birisi olan Ertuğ-
rul isimli uçağımız Çanakkale’nin 
üzerinde keşif yapıyor ve denizin te-
miz olduğunu raporluyor. Tophaneli 
Hakkı Bey aslında 2 gün önce kalp 
krizi geçirmiş, normalde bu göreve 
çıkmasının imkanı yok ama başka 
kaptan olmadığı için bu tarihi görevi 
kabul ediyor. Neticede titizlikle ma-
yınlar Karanlık Koya yerleştiriliyor. 

Zaten dönüş esnasında Kaptan Hak-
kı Bey ikinci bir kalp krizi geçiriyor 
ve şehit oluyor. 18 Mart’ta aslında 
taarruz öncesi düşman uçakları keşif 
yapıyor, Karanlık Koyu İngiliz uçak-
ları birkaç defa turluyor ama mayın-
ları göremiyorlar. Kilitbahir ve Ecea-
bat’ın güneyinde bulunan Mecidiye 
Bataryasında bütün askerlerimiz şe-
hit olmuş, sadece iki askerimiz kal-
mış. Niğdeli Ali ve Balıkesir Havranlı 
Koca Seyit... İşte bu iki asker, İngiliz 
Savaş Gemisi Ocean Zırhlısını batır-
mayı başarıyor. Koca Seyit 225 kilo-
luk mermiyi sırtlayarak merdivenleri 
çıkarak götürüyor, topun ağzına ko-
yuyor ve ateşliyor. İşte bu top, İngiliz 
Savaş Gemisi Ocean Zırhlısını batı-
ran toptur. Akşama kadar düşman 
7 büyük armadasını kaybediyor ve 
akşama doğru düşman donanması 
Çanakkale’den çekilmek zorunda 
kalıyor. Çanakkale çok önemli bir 
zaferdir. Elbette Deniz Zaferimiz ile 
Çanakkale savaşı bitmedi, 25 Ni-
san 1915’te başlıyor kara savaşları 
ve 9 Ocak 2016’ya kadar devam 
ediyor. Burada önemli anekdotlar, 
yaşananlar var, çıkarmalar var. Bu 
süreçte Mustafa Kemal’i görüyoruz. 
Cephanesiz kaldıkları için düşman 
önünden kaçan askeri, süngü saldı-
rısına kaldırarak düşman saldırısını 
engelleyen 19. Tümen Komutanı 
Kurmay Yarbay (Kaymakam) Mus-
tafa Kemal, 57. Piyade Alay Komu-
tanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’e şu 
tarihi emri vermiştir, “Ben size taar-
ruz etmeyi emretmiyorum. Ölmeyi 
emrediyorum! Biz ölünceye kadar 
geçecek zamanda yerimize yeni bir-
likler ulaşarak, görevimizi devrala-
caktır.” Mustafa Kemal’in bu emrini 
yerine getiren 57. Alay tamamen 
şehit olmuş ama düşmana Anafar-
talar’da geçit vermemiştir. Konya, 
şehit sayısı bakımından Bursa ve 
Balıkesir’den sonra üçüncü sırada. 
Konya’dan Çanakkale’de 2488 kişi 
şehit oldu.”

Konferansın sonunda Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Anka-
ra Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. Necdet Aysal’a bir plaket takdim 
etti. n HABER MERKEZİ
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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 

- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek
- Yeterli tecrübeye sahip

- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

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

 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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Down Sendromlular günü 
ve Yaşlılar Haftası kutlandı

Üniversite öğrencileri Down
sendromlu öğrencilerle buluştu

KTÜN Rektörü Babür Özçelik, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 
düzenlenen kartondan ev yapma ve boyama etkinliğine katıldı

Down Sendromu’nun
farkında olmalıyız

21 Mart Down Sendromu far-
kındalık günü ve Yaşlılar Haftası, 
Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 
Alzheimer Konya Derneği ve Sel-
çuklu Özel eğitim Meslek okulunun 
işbirliğiyle düzenlen bir program 
ve Konya Valisinin Eşi Dr. Funda 
Toprak ve protokol üyelerinin eşle-
rinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. 
Yaşlı Bakım-Eğitimi Uygulama ve 
Alzheimer Gündüz Yaşam Mer-
kezinde gerçekleştirilen 21 Mart 
Down Sendromu farkındalık günü 
kutlama programına Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. 
Funda Toprak, Garnizon Komu-
tanının eşi, Pelin Yüksel, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısının Eşi Şule 
Solmaz, İl Jandarma Komutanı’nın 
eşi Hikmet Yaşin, Selçuklu İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Saliha Acar, Al-
zheimer Derneği Başkanı Prof Dr. 
Figen Güney, Selçuklu Özel eğitim 
Meslek Okulu öğretmenleri Yunus 
Oruç, Fatih Karademir ve öğrenci-
leri ile çok sayıda misafir katıldı.

Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlü-

ğü, Alzheimer Konya Derneği ve 
Selçuklu Özel eğitim Meslek oku-
lunun işbirliğiyle düzenlenen 21 
Mart Down Sendromlular ve Yaş-
lılar Haftası etkinliğinde protokol 
üyeleri, Alzheimer Yaşam Merkezi 
Gündüz bakımevindeki kalanlara 
karanfil takdim ettiler. Daha sonra 
ise Down Sendromlu çocuklar mü-

zik eşliğinde gönüllerince eğlenme 
imkânı buldular. Programda Pro-
tokol üyelerine ve misafirler çeşitli 
ikramlarda bulunuldu.

21 Mart Down Sendromu far-
kındalık günü ve Yaşlılar Haftası 
etkinliği günün anısına hep birlikte 
çekilen fotoğraflar ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de öğrenim gören 
üniversite öğrencileri, down send-
romlu öğrencilerle bir araya geldi. 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) Beyşehir ve Eşre-
foğlu Yurt Müdürlükleri tarafın-
dan “Dünya Down Sendorumu 
Günü” kapsamında bir etkinlik 
düzenlendi. Bu çerçevede Yurt 
Müdürü Mustafa Songül, yurt-
ta kalan üniversite öğrencileri ve 
çalışanlarıyla Kamil Akkanat Özel 
Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni 
ziyaret etti. Okul Müdürü Nejdet 
Ünaldı ve rehberlik öğretmeni İssa 
Akkoca, ziyarette down sendrom-
lu öğrencilerle buluşan üniversite 
öğrencilerine, down sendomunun 
ne olduğu ve down sendromlula-

rın yaşamları, onlara nasıl destek 
verilebileceğine ilişkin bilgi verdi. 
Yurt Müdürü Songül, gösterdikleri 

üstün gayretlerden dolayı Eğitim 
Merkezinin yöneticileri ve öğret-
menlerine teşekkür etti. n AA

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Down Sendromu Farkın-
dalık Günü dolayısıyla düzenlenen 
kartondan ev yapma ve boyama 
etkinliğine katıldı. Down sendrom-
lu çocuklarla ve aileleriyle bir süre 
sohbet eden Rektör Özçelik, çocuk-
larla boyama etkinliği gerçekleştir-
di. Rektörlük bahçesinde Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi tarafından 
düzenlenen etkinliğe Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Rahmi Erdem, öğ-
retim üyeleri ile öğrenciler katıldı. 
Prof. Dr. Özçelik, yaptığı açıklama-
da, Down Sendromu Farkındalık 
Günü kapsamında düzenlenen 
ev yapma ve boyama etkinliğinde 
bir araya geldiklerini söyledi. Bu 
tür etkinliklerin down sendromlu 

bireylere yönelik farkındalık oluş-
turması açısından önemli olduğu-
nu belirten Özçelik, şöyle konuştu: 
“Down sendromlu bireylerin her 
biri, başarılı olabilecek bir potansi-
yele sahiptir. Bu kardeşlerimiz +1 
kromozom farkıyla hayatını sür-
dürüyor. Bu yüzden down send-
romlu insanları farklılaştırmayan 
davranışlar göstermemiz ve ma-
nevi yönde destekçileri olmamız 
gerekiyor. Şahsım ve üniversitem 
adına bu güzel etkinliğin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.”

KTÜN Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Bilgehan Yılmaz Çakmak da 
böyle bir etkinliği düzenlemekten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. Bu etkinliğin down send-
romlu öğrenciler ile üniversite 
öğrencilerinin kaynaşması ve etki-
leşimi açısından önemli olduğunu 
aktaran Çakmak, toplumda bu tür 
farkındalıkların artması gerektiği-
ne dikkati çekti. Down sendrom-
lu çocuk annesi Siğnem Vural ise 
etkinliğin düzenlemesinden dolayı 
üniversiteye teşekkür etti.

KTÜN Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesinin kendilerini unutmadı-
ğını ifade eden Vural, şunları kay-
detti: “Down Sendromu Farkında-
lık Günü için özel çocuklarımıza 
güzel bir etkinlik düzenlediler. Ço-
cuklarımız unutulmadı. O yüzden 
biz özel anneler olarak çok mutlu 
olduk.”
n HABER MERKEZİ
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Şehit uzman çavuşun ismi ortaokulda yaşatılacak
Beyşehir ilçesindeki, bir ortao-

kula şehit askerin ismi verildi. Mar-
din’e bağlı Nusaybin ilçesinde, 12 
Mayıs 2016 tarihinde teröristlere 
yönelik operasyon sırasında şehit 
düşen Beyşehirli uzman çavuş Ab-
dullah Şimşek’in ismi Beytepe Ma-
hallesi’ndeki Beytepe Ortaokulu’na 
verildi.

Törene katılan AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, “Bu-
gün şehit Piyade Uzman Çavuş Ab-
dullah Şimşek’in adını ölümsüzleş-
tirmek için Beytepe Ortaokulu’nun 
adını Beyşehir Şehit Abdullah Şim-
şek Ortaokulu olarak değiştirdik. 
Emeği geçen başta kaymakamımız 
olmak üzere herkese teşekkür edi-
yorum. Şehit askerimize bir kez 

daha minnet ve şükran duyguları-
mızı ifade ederken Allah’tan rah-
met, ailesine sabırlar diliyorum.” 
dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 
okulun yeni ismiyle açılışı gerçek-
leştirilirken, Milletvekili Samancı 
ve beraberindekiler sınıfları ziyaret 
ederek öğretmen ve öğrencilerle 
sohbet etti.

Programa, AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Cumhur İttifakı Beyşehir Belediye 
Başkan adayı Üzeyir Yaşar, şe-
hit uzman çavuşun ailesi, kurum 
amirleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, öğretmenler, öğrenci-
ler ve vatandaşlar katıldı. n AA

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Down Cafe’yi ziyaret etti. 
Samimi sohbetlerin geçtiği ziyaret-
te 21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü vesilesiyle pas-
ta kesildi ve desteklerinden dolayı 
Başkan Özgüven’e çiçek takdim 
edildi.  Kazım Demirel Sevgi Özel 
Eğitim Uygulama Okulu ve Down 
Cafe Müdürü Vefa Demirkıran, “Sa-
yın Başkanım sizlerin de sayesinde 
Ereğli, tüm Türkiye’de farkındalığın 
en zirvede yaşandığı bir nokta hali-
ne geldi. Çünkü Belediye’nin Özel 
Kalem Müdürlüğü’nde Serdar kar-
deşimizin görev alması ile birlikte 
onlar sosyal yönden ne kadar güçlü 

olduklarını, pozitif enerjilerini insan-
lara ne kadar kolay geçirebildikleri-
ni gösterdiler. Bu nazik ziyaretiniz, 
cafemizin boya, badana yapılması 
yönünde talebimizi gerçekleştirdiği-
niz için ve tüm destekleriniz sizlere 
teşekkür ediyoruz. Tüm Down’lular 
olarak sizleri kucaklıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Duygularını dile getiren Öz-
güven, “Bugün farkındalık günü 
çünkü down sendromlu kardeşleri-
mizin, özel kardeşlerimizin kalp ve 
meziyet açısından bizlerden daha 
üstün olduğunu düşünüyorum. 
Bulunduğumuz yer Türkiye’nin ilk 
Down Cafe’lerinden birisi, ilki İstan-

bul’da ikincisi de Ereğli’mizde ya-
pıldı, bunu da şehrimize Vefa hoca-
mız kazandırdı, kendisine teşekkür 
ediyoruz. Serdar, Buğra, Ahmet, 
Şehnaz ismini sayamadığım bura-
da bulunan herkes ve tüm down 
sendromlular için söylüyorum sizler 
bizim evladımız, kardeşimizsiniz. 
Sizin bu özel gününüz kutlu ol-
sun. Buradan da tüm insanlara şu 
mesajı vermek istiyorum; hepimiz 
birer engelli adayıyız, bu anlamda 
empati yapmalı ve ilişkilerimizi ona 
göre sürdürmeliyiz. 5 yıllık görev 
süremizde her zaman sizlerle iç içe 
olmaya gayret gösterdik, 2 yıldır 
Serdar kardeşimiz bizim yanımızda 

çalışıyor. Birliğinizi ve beraberliğini-
zi koruyun ve güzel projeler üretin, 
üreteceğinize de eminim. Sizlere 
başarılar diliyorum, haklarınızı helal 
edin. Bu duygu ve düşüncelerle 21 
Mart Dünya Down Sendromu Far-
kındalık Günü’nü kutluyor, hayırla-
ra vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven tüm Down 
Sendromlular adına Belediye Özel 
Kalem Müdürlüğü personeli Serdar 
Duman’a plaket takdim ederek ar-
kadaşları ve Belediye için yürüttüğü 
başarılı çalışmalar için tebrik etti.
n HABER MERKEZİ

Öğrenciler suyun 
önemine dikkat çekti

Niyaz Usta İlkokulunda 
öğrenci-yazar buluşması

Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından yürütülmekte olan 
EKİP42 (Eğitimde Kaliteyi İyileş-
tirme Projesi) kapsamında Meram 
Niyaz Usta İlkokulunda gerçekleş-
tirilen öğrenci-yazar buluşması, 21 
Mart 2019 tarihinde gerçekleştiril-
di. Eğitimci Yazar Atilla Yaramış’ın 
konuk olduğu programda Yaramış, 
öğrencilerle söyleşi gerçekleştirip 
kitaplarını imzaladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de okulun koridor 

kitaplığında öğrencilerle sohbet 
edip bir süre kitap okudu. Oku-
lun Robotik ve Kodlama Atölyesi 
ile STEM ve Zekâ Oyunları Sınıfı-
nı da gezen Büyük, öğretmenler 
odasına geçerek okul öğretmenleri 
ile hasbihal etti. Programa İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün 
yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Servet Altuntaş, şube mü-
dürleri, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de, göl kıyısında bir 
araya gelen ana okulu öğrencileri 
suyun önemine ve tasarruflu kul-
lanılmasına dikkat çekmek için el-
lerinde pankartlarla yürüdü. 

Beyşehir Şehit Ömer Halis-
demir Anaokulu öğrencileri, 22 
Mart Dünya Su Günü kapsamında 
Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat 
Park’ta buluştu.  Öğretmenleri ne-
zaretinde göl kıyısında ellerindeki 
suyun tasarruflu kullanılmasına 
yönelik mesajlar içeren görsel pan-
kartlarla birlikte bir süre yürüyen 
ana okulu öğrencileri, suyun öne-
mi ve tasarruflu kullanılmasıyla 
ilgili olarak hep bir ağızdan ses-
lendirdikleri “Beyşehir Gölü sen 

çok güzelsin” ve “Bir damla deme, 
suyunu koru” sloganlarıyla farkın-
dalık oluşturmaya çalıştı.

Öğrencilerin arkalarından yü-
rüyen aileleri de destek verdi. Ana-
okulunun okul öncesi öğretmeni 
Raziye Ceylan, veliler ve öğrencile-
rin katılımıyla dünya su günü kap-
samında gerçekleştirdikleri yürü-
yüş etkinliğiyle Beyşehir Gölü’nün 
korunmasının yanısıra, suyun 
önemine ve tasarruflu kullanılma-
sına dikkat çekmek istediklerini, 
su kaynaklarının temiz kullanılarak 
tüketilmesi konusunda da bir far-
kındalık oluşturmaya çalıştıklarını 
söyledi.
n AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Yönetici Gelişim Programı’na sürpriz bir şekilde canlı yayınla katılan Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulun genel başarısında okul idarecilerinin büyük rol üstlendiğini söyledi

Bakan Selçuk’tan
canlı yayın sürprizi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Yönetici Gelişim Prog-
ramı  (YÖGEP) kapsamında, MEB 
Bakan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa 
Yavuz, Karatay, Meram ve Selçuklu 
ilçelerindeki okul müdürlerine ‘Al-
ternatif Okul Uygulamaları ve Eği-
tim Modellerinin İncelenmesi’ baş-
lıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Programın açılış konuşmasını 
yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, yaklaşık bir aydır 
yürütmüş olduğu görevi sırasında 
eğitim adına çok güzel örneklere 
rastladığını, hep birlikte Konya’da-
ki eğitim öğretimi daha da ilerilere 
taşıyacaklarını ifade etti. Prof. Dr. 
Mustafa Yavuz’un Konya’nın yetiş-
tirdiği önemli değerlerden biri oldu-
ğunu da söyleyen Büyük, kendisinin 
Bakan Danışmanı olmasının da şeh-
rimiz için büyük bir kazanç olduğu-
nu belirtti.  

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
ise bir sürpriz yaparak canlı telefon 
bağlantısıyla konferansa katıldı ve 
okul müdürlerine seslendi. Prof. Dr. 

Aytaç Açıkalın’ın “ Bir okul, müdürü 
kadar okuldur” sözünü vurgulayan 
Bakan Selçuk, bir okulda başarı var-
sa müdürün burada çok önemli bir 

payının olduğunu vurguladı. Okul 
müdürlerini idareci, yönetici ve li-
der olarak üçe ayırdığını söyleyerek 
amaçlarının en azından yönetici 
müdür yetiştirmek olduğunu, ama 
esas olanın lider olan okul müdürleri 
olduğunu da ifade etti. 

Bakanlık olarak yeni çalışmala-
rın içerisinde olduklarını söyleyen 
Selçuk, okulların birbirleri ile reka-
bet etmelerini değil, kendi içlerinde 
yükselmelerini amaçladıklarını söy-
ledi. Öğretmenler odasının bir huzur 
ve barış odası olması gerektiğini de 
vurgulayarak okul müdürlerinin en 
önemli görevlerinin de bu huzuru 
sağlamak olduğunu belirtti. 

Konferansın dinleyicileri ara-
sında Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra, il milli 
eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli 
eğitim müdürleri, şube müdürleri 
ve okul müdürleri yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Özgüven down sendromlularla buluştu
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Sultan Ahmet Han, şahit olduğu 
büyük kerameti üzerine Aziz Mahmud 
Hüdayi Hazretleri’nin manevi terbiye-
sine giren I. Ahmet Han, bu manevi 
takviye ile şahsiyetinin kemaline ulaştı. 
Böylece fena fiş-şeyh olup O’nunla ay-
nileşti. Sultan Ahmet Han’ın bir sanat 
harikası olan şaheser caminin temel 
atma merasimine devrin en meşhur 
meşayıh ve alimleri davet edilmişti. 
Temele ilk harcı koyan Aziz Mahmud 
Hüdayi oldu. Sultan I. Ahmet Han ise, 
basit bir amele gibi o gün akşama ka-
dar elinde kazma-kürek inşaatta çalıştı. 
Bu mübarek caminin manevi hususi-
yetlerine ait şöyle bir  rivayet de vardır: 
I. Ahmet Han, genç yaşta vefat ettikten 
sonra kızı Gevher Hatun, rüyasında 
babasını Cennette çok ihtişamlı bir 
mekânda görmüş. Merakla sormuş:

“Baba, hangi amelinle bu güzel 
mertebeye vasıl oldun?”

Sultan Ahmet: “Kızım, bu camiyi 

yaptırırken sırtımda taş taşıdım!. Bu 
makamı elde etmemin sebebi budur!” 
demiş.

Aynı rüyada Sultan Ahmet’in kar-
deşi de yeğeni Gevher Hatun’a: “Daha 
bizim yanımıza gelmeyecek misin? 
Haydi ikinci çocuğunu doğur da gel!” 
demiş. O sırada Gevher Hatun, ger-
çekten ikinci çocuğuna hamileymiş. 
Çok heyecanlanmış. Tabirciler, tevil 
etmişlerse de rüyanın manası aşikar 
imiş. Nihayet Gevher Hatun, ikinci ço-
cuğunu doğurduktan sonra bir-iki gün 
içinde vefat etmiş.

Ahmet Han zamanı, devletin top-
rak genişliği bakımından en doruk nok-
tada olduğu bir devirdir. Dünya kralları, 
bu devletin ihtişamı karşısında eğiliyor 
ve sadrazamların eliyle tac giyiyorlardı. 
Sultan Ahmet, yaptırmış olduğu cami-
nin sol tarafında küçük ve dar çileha-
nesinde zaman zaman riyazata girerek, 
yoğun devlet işlerinden sıyrılıp ruhunu 

gönül iklimine yönlendi-
rirdi. Murakabe hâlinde 
yaşayarak Rabbi ile baş 
başa kalırdı. Sultan Ah-
met, caminin inşası sı-
rasında Mısır’da Sultan 
Kayıtbay türbesinde bu-
lunan Hazret-i Peygam-
ber’in “Nakş-ı Kadem” 
denilen mübarek ayak 
izlerini Eyyub Sultan tür-
besine getirtmişti. Cami-
nin inşaatı tamamlanınca da, bunu, ca-
miye koydurdu. Ancak Sultan, bu nakil 
işleminin yapıldığı gece şöyle bir rüya 
gördü: “Bütün Sultanların toplandığı 
yüce bir meclis kurulmuştu ve Hazret-i 
Peygamber sallallahü aleyhi ve sel-
lem- de kadılık makamında oturmak-
taydı. Bir nevi mahkeme kurulmuştu. 

Sultan Kayıtbay, türbesini 
ziyarete vesile olan bu 
“Kadem-i Seadet”in alınıp 
İstanbul’a getirilmesinden 
dolayı Sultan Ahmet’ten 
davacı olmuştu. Allah 
Resulü sallallahü aleyhi 
ve sellem de, kadı sıfatıyla, 
“Kadem-i Şerif”in, derhal 
geri gönderilmesine hük-
metti…”Sultan dehşet ve 
korku ile uyandı. Rüyasını 

içlerinde Hüdayi’nin de bulunduğu ule-
ma ve meşayıha tabir ettirdi. Yapılan 
tabire göre denildi ki: “Sultanım! Rüya 
gayet açıktır. Yoruma bile gerek yoktur. 
Emanet derhal geri gönderilmelidir…”

Peygamber aşığı Sultan I. Ahmet 
Han, verilen karara boyun büktü ve 
emaneti titizlikle ve mahzun bir şekil-

de yerine iade etti. Ancak yüreği aşk-ı 
Peygamberi ile dilhun olmuş bulunan 
I. Ahmet Han, Resulullah sallallahü 
aleyhi ve sellemin mermer üzerindeki 
mübarek ayak izlerinin maketini yaptır-
dı. Kavuğunun üzerine asarak tedaisin-
den feyz almağa çalıştı.

Rivayet olunur ki, Sultanahmet Câ-
misi ve külliyesi tamamlanınca, açılış 
merasimine başkanlık etmesi için Aziz 
Mahmud Hüdayi Hazretleri dâvet edil-
di. O gün deniz, çok fırtınalı ve dalga-
lıydı. Bu sebeple kayıkçılar, denize açıl-
maya cesaret edemiyorlardı. Mahmud 
Hüdayi Hazretleri, Üsküdar iskelesine 
indi. Beş-altı müridiyle birlikte kendi ka-
yığına binerek dalgalar arasında Saray-
burnu’na doğru yol aldı. Allah Teala’nın 
izni ile kayığın ön, arka ve yanlarından 
deniz, bir kayık mesafesinde süt liman 
oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmi-
yordu. Herkes, korkudan denize çıka-
mazken, Mahmud Hüdayi Hazretleri 

kayığıyla selametle karşıya geçti.
Sultanahmet Câmisi, muhteşem 

bir merasimle ibadete açıldı. Cum’a 
hutbesi, teberrüken bu büyük veliye 
okutturuldu. Halen Üsküdar ile Sa-
rayburnu arasındaki bu deniz yoluna, 
“Hüdayi Yolu” denir. Kayıkçılar, şid-
detli fırtınalarda bu yolu takip ederler.  
Bu durum, Hüdayi Hazretleri’nin gü-
nümüze kadar uzanan bariz bir kera-
metidir.

Osmanlı Devleti’nin son günleri-
ne kadar Boğaz’da deniz seferi yapan 
kaptanlar; yolcularını, Üsküdar’dan ge-
çerken Aziz Mahmud Hüdayi kuddise 
sirruh dergahına, Beşiktaş önünden 
geçerken Yahya Efendi dergâhına, 
Beykoz’dan geçerken de Hazret-i Yuşa 
aleyhisselam tarafına doğru tevcih 
ederek “Fatiha”ya davet ederlerdi. Bir 
zamanlar halkın, İstanbul’da medfun 
olan büyük velilere karşı edebi  işte 
böyleydi!.. 

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 30
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TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: “İhracatta yüzde 20 büyüdük. Türkiye’nin 2018 yılında traktör 
ihracatının yüzde 91’ini TürkTraktör yaptı. 2018’de yurt dışı pazarlara 14 bin 500 traktör sattık” dedi

TürkTraktör ihracatta 
yüzde 20 büyüdü

TürkTraktör Genel Müdürü 
Aykut Özüner, ihracatta yüzde 20 
büyüdüklerini açıklayarak, “Türki-
ye’nin 2018 yılında traktör ihracatı-
nın yüzde 91’ini TürkTraktör yaptı. 
2018’de yurt dışı pazarlara 14 bin 
500 traktör sattık. İhracatımız ağır-
lıklı Avrupa ve ABD pazarlarına yö-
nelik. İhracatta bu yıla da iyi başla-
dık.” dedi.

Özüner, Konya Tarım Fuarı’nda 
yeni ürünlerini tanıttıklarını söyledi. 
Çiftçinin alım yapmadan önce fuar-
da ürünü görmek, değerlendirmek 
ve orada karar vermek istediğine 
işaret eden Özüner, TürkTraktör’ün 
fuarlara yeni ürün ve kampanyalarla 
katıldığını vurguladı.

‘HEM İÇ PAZAR HEM DE İHRACAT 
İÇİN ÜRÜN GELİŞTİRİYORUZ’
Özüner, Konya Tarım Fuarı’nda 

Türkiye’de ilk defa üretilen yarı oto-
matik şanzımanlı traktörü tüketici 
ile buluşturduklarını anımsatarak, 
şunları dile getirdi: “Otomobillerde 
duyduğumuz yarı otomatik şanzı-
man, bu traktörde var. Yarı otoma-
tik şanzımanlı traktörün en büyük 
özelliği yerli olması. Hem iç pazar 
hem de ihracat için ürün geliştiri-
yoruz. Geçen yıl ihracatta yüzde 20 
büyüdük. Türkiye’nin 2018 yılın-

da traktör ihracatının yüzde 91’ini 
TürkTraktör yaptı. 2018’de yurt dışı 
pazarlara 14 bin 500 traktör sattık. 
İhracatımız ağırlıklı Avrupa ve ABD 
pazarlarına yönelik. İhracatta bu yıla 
da iyi başladık. Bu yılki hedefimiz 
geçen yılın üzerinde bir performans-
la kapatmak.”

Başarılı üretim modeliyle Türki-
ye pazarını ve ihracatı iyi yönetme-
ye çalıştıklarını ifade eden Özüner, 

sürekli ürün yatırımı yaptıklarının 
altını çizdi. 
OTOMOBİL KONFORUNDA TRAKTÖR

Özüner, yarı otomatik şanzı-
manlı traktörün markalarında 16 
ve 32 vitesli seçenekleri olduğunu 
belirterek, şöyle dedi: “Bu traktör 16 
vites, elle kumanda ediliyor. Tarlayı 
sürerken hızını çok rahat ayarlaya-
bildiğiniz, debriyaja basıp durup tek-
rar hareket etmek zorunda kalmadı-

ğınız ve yakıt tasarrufu yaptığınız 
bir ürün. Aynı zamanda 110 beygire 
kadar motor gücü var. Büyük ekip-
manları da kullanabilirsiniz. Çiftçiye 
tasarruf ve konfor sağlayacak. Kon-
for olarak otomobili aratmayacak 
derecede.”

Özüner, bu yıl 200-250 milyon 
liralık fabrika yenileme ve yeni ürün 
yatırımı yapacaklarını anlattı.
n AA

Tutal, muhtarları vefa programında ağırladı

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir’de bu za-
mana görev yapmış ve yapmaya de-
vam eden 200’ün üzerinde muhtar, 
vefa programında bir araya geldi. 

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı, Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
beraberinde 200’ün üzerinde muh-
tar ile Seydişehir Belediyesi Termal 
Sosyal Tesisleri gezilerek yetkililer-
den bilgi alındı. Yakın zamanda faa-
liyete geçeceği bilgisi alınan Termal 
Sosyal Tesislerde incelemelerde bu-

lunan muhtarlar, Seydişehir’e böyle 
bir termal tesisin büyük bir nimet 
olduğunu dile getirdiler. 

Geziden sonra düzenlenen prog-
ramda konuşan Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan için muhtarların 
ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek 
ehemmiyetinden bahsetti. Muh-
tarlık görevini tamamlamış veya 
devam eden her bir muhtarın ken-
dileri için büyük önem taşıdığını dile 
getirerek hizmetleri için kendilerine 

teşekkür etti.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal 

konuşmasında muhtarların, Sey-
dişehir’in mahallelerine geçmişten 
bugüne kadar yıllarca emek verdik-
lerini, halkın ihtiyaçlarını devletin en 
üst makamlarına kadar bildirip, on-
lara derman olmak için ömürlerini 
feda ettiklerini dile getirdi. Tutal, “ 
Şuana dek vefa borcumuzu elimiz-
den geldiğince ödemeye çalıştık. 5 
yıllık bir hizmet sürecinde 55 mahal-
le muhtarımızla sürekli irtibat halin-
deydik. Mahallelerinin isteklerini, 

sıkıntılarını bizlere hızlı bir şekilde 
ulaştırdılar. Bizlerde hızlı bir şekil-
de müdahale etmeye çalıştık. Bizim 
gözümüzde kıymeti oldukça yüksek 
muhtarlarımız ile birçok çalışmada, 
projede mesai yaptık. Seydişehir’e 
yapılan hizmetlerde muhtarlarımı-
zın katkısı oldukça fazladır. Kendile-
rine teşekkür ederim” dedi. 

Başkan Tutal, program sonunda 
muhtarlara hizmetlerinden dolayı 
onur belgesi takdim ederek teşek-
kür etti.
n HABER MERKEZİ

Yeni Zelanda’da Al Noor 
Camii de Cuma namazı kılan 
silahsız insanlara yönelik bir 
terör saldırısı gerçekleştirildi. 
Gerçekleştirilen bu saldırıda 
50 tane Müslüman hayatını 
kaybetti. Saldırının ardından 
teröristin yayınladığı görün-
tülerin içeriği ise ziyadesiyle 
endişe verici, düşünülmesi 
gereken ve insanın tüylerini 
diken diken eden cinstendi. 
Teröristin pikniğe gidiyor-
muş edasıyla çıktığı yolda 
başlayan görüntülerin silahsız, 
masum Müslümanların vahşice katledilme-
siyle son bulması izleyenlerin yüreğinde de-
rin yaralar bıraktı, desek abartmış olmayız. Bu 
saldırının görüntüleri ve teröristin yayınladığı 
manifesto çerçevesinde olaya bakıldığında 
ise üzerine daha fazla eğilmek zorunda ol-
duğumuzu görmek mümkün gözüküyor. 
Bütün dünyanın, Müslümanların ve özelin-
de Avrupa’nın bizatihi kendisinin yükselen 
İslamofobinin nereye doğru evrildiğine karşı 
derin bir analiz ve irdeleme ile birlikte tedbir 
alması elzemdir. 

İslamofobinin ötesinde beyaz ırkçılığa 
dayalı bir Hristiyan radikalizmi halini alan bu 
durum tarihsel kökleri bağlamında irdelendi-
ğinde, geldiği nokta itibariyle bir an önce ted-
bir alınması gerektiği sinyallerini vermekte-
dir. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası arttığı 
belirlenen İslam karşıtlığı ve Müslüman düş-
manlığı bugün beslendiği kaynaklar itibariyle 
de hızla yayılmaktadır. İslam karşıtlığına ve 
İslam düşmanlığına evrilen İslamofiye giden 
yolda oryantalizm, medeniyetler çatışması, 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve 
nefret söylemi gibi ideolojik yaklaşımlar 
önemli rol oynamıştır. Her geçen gün artan 
bu durum kendisinin ideolojik çerçevesini 
çizerek daha geniş meşruiyet alanları oluş-
turmaya da çalışmaktadır. Siyasal alanda da 
artan aşırı sağ, ırkçılık ve İslamofobinin kimi 
politikacılar tarafından da benimsenmesi 
bunun yayılması hususunda etkili gözük-
mektedir. Sosyal medya ve türevi merciler 
tarafından da yayılan söylemin her geçen 
gün yeni muhatapları kendisine dahil ettiği 
gözükmektedir. 

Öyle ki, bu durumun artık istihbarat 
raporlarına yansıması ve tedbir alınması ge-
reken bir durum olarak kabul görmesi gecik-
miş olsa da önemlidir. Bu nokta da Belçika 
İstihbaratının 2018’e ait kamuoyuna açık bil-
gilerine bakılması gerekmektedir. Bu raporda 
Batı Avrupa’da ‘’beyaz yakalı aşırı sağın’’ 
yükselişe geçtiği ve ‘’aşırı sağın silahlanma’’ 
eğiliminde olduğu kaydedilmektedir. Üstelik 
aynı raporda aşırı sağın gençlerde fazlasıyla 
karşılık bulduğu ve üniversitelerde yoğun 
bir teşkilatlanmaya yöneldiği notları bulun-
maktadır. Bu anlamda yukarıda da kısaca 
değinildiği gibi kimi politikacılar tarafından da 
nefret söyleminin benimsenmesi endişeleri 
artırmaktadır. Üstelik AB Temel Haklar Ajan-
sının yayınladığı bir raporda günlük hayatta 
Müslümanlara karşı girişilen ayrımcılığın bo-
yutları rahatça görülebilmektedir. Bu raporda 
Müslümanların yüzde seksene yakın oranda 
yaşadıkları ülkeleri benimsemelerine karşı 

basit bir iş başvurusunda 
dahi ayrımcılığa maruz kal-
dığı not edilmektedir. Bunun 
yanında Yeni Zelanda’da ger-
çekleştirilen saldırı sonrasın-
da İngiltere’nin Birmingham 
kentinde dört camiye yönelik 
gece saatlerinde bir saldırı 
gerçekleştirilmesi de İsla-
mofobinin teröre evrildiğini 
gösterir niteliktedir. 

İslam ve Müslüman 
düşmanlığının Hristiyan 
radikalizmi halini alan duru-

munun terör saldırısı şekline 
bürünen Yeni Zelanda saldırısında, teröristin 
yayınladığı manifesto dikkatle incelenmesi 
gerekmektedir. Saldırganın araçta dinlediği 
marştan, silahın üzerine yazdığı tarihlere ve 
sloganlara kadar tarihsel bir kökten beslene-
rek meşruiyet alanı oluşturma kaygısı, terö-
rizmin ideolojik çerçevesini çizmesi açısından 
önemlidir. Hristiyan radikalizmine dayanan 
bu terörizmin ideolojik çerçevesini çizerken 
Türkiye ve Türk tarihini de hedef alması, fik-
ri alt yapısındaki kimi izleri göstermektedir. 
İslamofibinin 11 Eylül saldırısı sonrası arttığı 
tespit edilmesine rağmen teröristin mani-
festosunda Türkiye ve Türk tarihi vurgusu 
yapması aslında bu düşmanlığın fikri zemin-
de bir çatışmadan beslendiğinin de kanıtı 
niteliğindedir. Öyle ki bir medeniyeti düşman 
atfederek yayınlanan metinin aslında teröriz-
min ideolojik çerçevesini belirleme kaygısı ta-
şıdığı anlaşılmaktadır. Üstelik bu teröristin tek 
başına hareket etmediği bu ideolojik söylem 
ile ispat edilebilmektedir. Tarihsel anlamda 
beslenen söylemin ve kullanılan sembollerin 
bir grup tarafından hazırlandığı çok net belli 
olmaktadır. Bu da sonrası için daha da endişe 
verici bir tabloyu işaret etmektedir. 

Bu saldırıda Yeni Zelanda hükümetinin 
tutumunun yerinde olduğunu söylemek 
mümkün gözükmektedir. Yükselen Müs-
lüman düşmanlığını kabul eden Başbakan 
Jacinda Ardem’in açıklamaları ve sonrasında 
ki izlediği politika bizim açımızdan da önem-
lidir. Yeni Zelanda radyo ve televizyonlarında 
canlı yayında Kur’an okunması, Başbakan’ın 
bir hadise atıf yaparak açıklama yapması 
durumun ciddiyetle önemsendiğini de gös-
termektedir. Üstelik yükselen İslam ve Müs-
lüman karşıtlığının yanında kimi kesimler 
tarafından camilerin etrafında Müslümanlara 
destek olunması gibi hadiselerde kıymetli 
gözükmektedir. 

Ancak yükselen İslamofobiye karşı bir 
an önce devlet ve devlet üstü aktörler tara-
fından önlem alınması gerekmektedir. Bu 
çerçevede İslamofobiyi ‘’insan hakları ihlal-
lerine yol açan bir ırkçılık’’ olarak siyaseten 
ve hukuken tanımlamak bir zorunluluktur. 
Ayrıca bu tanımla ile birlikte mücadele eylem 
planı hazırlanmalı ve eyleme geçilmelidir. Bu-
nun için Hristiyan radikalizminden beslenen 
İslamofibinin ırkçılık olarak kabul edilip terör 
eylemlerine giriştiğini kabul etmek ve bir an 
önce eylem planı hazırlamak Avrupa adına 
bir mecburiyettir. 

Yeni Zelanda da hayatlarını kaybeden 
şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılara acil 
şifalar diliyorum..

 YÜKSELEN İSLAMOFOBİ VE YENİ ZELANDA SALDIRISI

Konya Büyük Şehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın kat-
kılarıyla yaptırılan Selçuklu Park ve 
Kafe, Seydişehir Belediyesi ortak 
projesi ile ilçeye kazandırıldı. Yeşil 
alan kazandırmaya devam edece-
ğini ifade eden Başkan Tutal, “Va-
tandaşların rahatça vakit geçirme-
lerini sağlamak, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin kötü alışkanlıklardan 
uzak durup, huzurlu ve güvenli va-
kit geçirmeleri sağlamak amacıyla 
ilçemize böyle bir parkı kazandır-
dık. İlçemize hem modern hem de 
estetik bir görünüm kazandırdık.” 
Selçuklu Park içinde Selçuklu ka-
fede hizmete başladı. Akşamları 

görünümüyle halkımızın ilgisini 
çeken güzel ve huzurlu vakit ge-
çirmek için ideal bir mekan oldu. 
Başkan Tutal “Seydişehir’imize 
kazandırılan Selçuklu Kafe hem 
ilçe ekonomisine destek, hem de 
sosyal açıdan daha güzel bir Sey-
dişehir için yapılan bir yatırımdır. 
İlçemizi, yapılan yatırımlarla her 
geçen gün daha yaşanabilir ve mo-
dern hale getiriyoruz. Vatandaşla-
rımızın bu parka göstermiş olduğu 
teveccüh ise bizi mutlu ediyor. 
Sosyal ihtiyaca cevap veren park-
larımızın yapımını çok önemsiyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Park’ta 
halk huzur bulacak

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Çumra için projelerini ve hedeflerini Yenigün okurlarıyla paylaşan Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz, 
üretecekleri tarım, turizm, kültür ve ekonomi projeleriyle yeni dönemde Çumra’daki bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi

Çumra’nın yıldızı parlayacak
Cumhur İttifakı AK Parti Çumra 

Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz, 
Çumra için neden belediye başkan 
adayı olduğunu, Çumra’nın mev-
cut konumu ve durumunu, Çum-
ra için yapmayı planladığı projeleri 
anlattı. Tarımda Konya Ovası’nın 
Türkiye’nin merkez üssü olduğunu, 
Çumra’nın da sahip olduğu bereketli 
topraklarla Konya Ovası’nda önemli 
bir yer edindiğini dile getiren Çumra 
Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz, 
“Çumra’yı sadece tarımın merkezi 
olarak görmek olur. Ülkemizin kal-
kınmasında ve yerli tarım ürünleri-
nin üretiminde önemli bir merkez 
olan Çumramız, bunun yanında bir-
çok tarihi ve kültürel değere de ev 
sahipliği yapıyor. Bu anlamda Çum-
ra ilçemiz sınırlarında bulunan tarihi 
Çatalhöyük için bir müze yaparak, 
tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 
ilçemizin var olan turizm potansi-
yelini harekete geçireceğiz. Çumra 
halkının çıkar ve menfaatleri doğ-

rultusunda Çumra’yı Konya’nın ge-
lişme ve ilerleme hamlesinin önemli 
bir merkezi haline getireceğiz. Yeni 
dönemde inşallah merkezi hüküme-
tin de desteğini alarak Çumra’nın 
yıldızını parlatacağız” ifadelerini kul-
landı. 
Öncelikle Çıkmış olduğunuz bu yolda 
sizlere başarılar diliyoruz. Halit Oflaz 

kimdir sizleri tanıyabiliri miyiz?
Efendim 1975 yılında Çum-

ra’nın Büyükaşlama Mahallesi’nde 
doğdum. Çiftçi olan bir ailenin çocu-
ğu olarak dünyaya geldim. İlkokulu 
köyümde okudum. Ortaokul ve lise 
hayatımdan sonra Kamu Yönetimini 
bitirip orda edindiğim bilgiler nez-
dinde yerel yönetimler okumam ge-
rektiğini de fark ettim. Ve iki bölümü 
birden bitirdim.

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür 
ediyorum. Neden Çumra Belediye 

Başkanlığı’na talip oldunuz?
Bu sorunuza farklı bir açıdan 

yaklaşmak istiyorum. Ben köy ço-
cuğuyum çobanlık yaptım tarlada 
çalıştım. Meşakkatli zorlu ama bir o 
kadar güzel bir çocukluk geçirdim. 

İnsan insanlara örnek olmalı ki iyi 
örneklerin sayısı çoğalabilsin. 
İlkokul öğretmenim (Allah on-
dan razı olsun) çok tertipli ve 
düzenli bir insandı. Ona hay-
ranlıkla bakarken bir gün nasıl 
dalgınlık halinde isem birden 
sorusuyla kendime geldim. 
‘Halit niye bu kadar dalgın-
sın’ diye sordu. Ben de ‘Öğ-
retmenim bu yakanızda takılı 
olan şey ne?’ diye sordum. Oda 
bana bunun adı kravat. İnşallah 
siz de büyük adam olup bunları 

takarsınız demişti.

Günlerce büyük adam olmak 
sorusunun cevabını aradım. Yıllar 
sonra anladım ki büyük adam sade-
ce bir tamlamanın adı değil mecazi 
bir yaklaşımmış. İnsanların ülkesine 
vatanına en güzel hizmeti edenlere 
verilen isimmiş. Bunu dedem de ba-
bam da bana böyle anlattı. Ben de o 
zamanki çocuk aklımla ülkeme ve 
milletime nasıl hizmet ederim diye 
düşündüm. Geldik gördük ki bizim 
tarihimiz ülkesine milletine hizmet 
edenlerle dolu tabi kastettiğim bu 
hikayedeki cümleler çocukluğumu-
zun çocuksu cümleleridir.

Bizler büyüdükçe anladık ki iyi 
bir baba iyi bir anne işini iyi yapan 
ve evine helal ekmek götüren vatanı 
için canını seve seve ortaya koyanla-
rın örnek insanlar olduğunu gördük. 
Biz ise hizmetkarlığı seçtik. Ülkemi-
ze ve Çumramıza zerre miktar hiz-
metimiz oldu ise bahtiyar oluruz.

Yukarıda bahsettiğim örnek 
insan konusuna gelince çocuklu-
ğumun geçtiği okuma ve yazma-
yı öğrendiğim. O okulda bir gün 
uğradığımda o zaman benim 
gözümde çok yükseklerde olan 
bu görevler bir köy çocuğunun 
ulaşabileceğini aktarabilirsem 
onlarının heyecanına heyecan 
katabilirsem onlar da değil 
bir başkan bir başbakan bir 
Cumhurbaşkanın çıkabilece-
ğini inanırlarsa o zaman bu 
ülke bulunduğu yerlerden 
çok daha yukarılara çıkar.

Halit bey, Çumra için hedef 
koyduğunuz ilk 
projeniz nedir?

Bakın dünya tarihi-
ne ve kazılara Çumra bir 
adım öndedir. Bunun en 
büyük özelliği insanlık 
tarihini en önemli ola-
yı olarak kabul edilen 
yerleşik hayata geçişin 
başlangıç noktasıdır. Ve 
bu başlangıçla bir şey 
gerçekleşti. İnsanlar 
tohumları keşfetti. İşte 
buranın adı Çatalhö-
yük olarak dünya lite-
ratüründe yer edindi. 
Biz birçok ürün çeşit-

liliğimizi Çatalhöyük’te 
yerleşik hayata geçilmesine 
ve onların bu buluşlarına 
borçluyuz. Daha enteresan 
bir olay anlatayım dünyada 

din yokken bunları meydana 
getiren bir varlığın olduğunu 

ama bunun kim ve ne olduğu 
bilinmediği dönemde insanlar bir 
kadın heykeli yapıp kadının doğur-

ganlığından yola çıkarak ‘kibele’ adı-
nı verdikleri bir tanrıya tapmalarıdır.

İnsanlık için önemli olan bu yak-
laşım ve tezler maalesef yerindelik 
ilkesi gereği Çumramızda değil baş-
ka mecralarda gündeme gelmekte-
dir.

Bizler Çumra’ya ait olanı Çum-
ra’ya getirmek ve bu getirdiklerimiz 
sayesinde Çumramıza katkı oluştur-
mak için Çatalhöyük müzesini en 
geniş manada Büyükşehir Belediye-
miz ile birlikte hayata geçirmek isti-
yoruz. Projelerimiz tamam. İşin özün 
Kibele, Çumramız’a gelecek.

Çatalhöyük müzesi ile 
beklediğiniz hedef nedir?

Sizler de takdir edersiniz ki du-
mansız fabrika diye adlandırılan tu-
rizm alanında Çumramızın hak etti-
ğini almasını sağlamak. Yalnızca bu 
değil amacımız. Çumramız’ı turizm 
şehirlerinin arasına dahil edebilmek 
için turizm şehri Çumra unvanını 
kazandırmak için bakanlıklar nez-
dinde Konya Büyükşehir Belediye 
başkanımız ve milletvekillerimizle 
güçlü kulisler oluşturarak sahip ol-
maya çalışacağız. Bu vesile ile tu-
rizm teşviklerinden de ilçemiz fay-
dalanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Çumra ülkemizin en büyük tarım 
arazilerine sahip bir ilçesi. Sizde 
belediye olarak tarımın gelişmesi

 için bir projeniz var mı?
Bir ülke sanayi hamleleriyle, 

turizm hamleleriyle, tarıma dayalı 
hamlelerle kalkınır. Tarım iyi olur-
sa tarım sanayisi gelişir. Sanayin 
geliştiği yerde de tanıtım artar ve 
turizm gelişir. Belediye olarak mer-

kezi hükümetin belirlediği tarım 
politikalarına ilaveten yine çağlar 
ötesine hitap edecek bir projemiz 
var. Projemiz adı ‘Nuh’un Gemisi.’ 
Diğer adıyla Tohum Bankası. Do-
ğal afetlerle veya zamanla üretimi 
yapılmadığından kaybolan ürün-
lerin tohumlarının yok olmaması 
için hayata geçireceğiz bu projeyi. 
Bu projenin yanı sıra ne ekersen 
onu misliyle veren bu bereketli 
topraklara bir de tarım müzesi ka-
zandırmayı hedefliyoruz. Elde ede-
ceğimiz tohumların suya hasret 
kalmaması için bu topraklardan 
dünyaya tohum satmayı hedefli-
yoruz. Su derken bölgemizin Mavi 
Tünelle suya doyacak olmasına 
rağmen bizler çok su ihtiyacı olan 
ürünlerden uzaklaşarak hem gele-
ceğimizi kurtarmak hem de çiftçi-
mizin tarlalarının çoraklaşmasına 
engel farklı ürünlerin tohumlarını 
üretmelerini sağlayacağız.
Çumra sizin döneminizde başka nasıl 

yeniliklerle karşılaşacak?
Belediyeciliği dar manada düşü-

nürsek yanlış yapmış oluruz. İmar 
konusuna indirgemek ya da beledi-
yeyi bir iş kapısı gibi görmek yanlış 
olur. Tabi bunlar önemsiz değil. Me-
sela Çumramız, Pekin’den Londra’ya 
kadar giden ipek yolunun üzerinde 
bulunmaktadır. İstihdama katkısı 
olacağını düşündüğümüz projeleri-
miz var. Ya da imarla ilgili en geniş 
manada çalışmalarımız var. Onları 
burada bahsederek zaman harca-
mak istemiyorum. Şunun bilinmesi-
ni hassaten istirham ediyorum. Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 

‘gönül belediyeciliği’nin içinin dol-
durulması için yapacağımız projeler 
Çumramız’ın karşılaşacağı yenilikler 
olarak gündemimizdedir.

Çatalhöyük’ten dem vuracak 
olursak geçmişin izinden geleceğe 
adım atmak felsefesini belediyemi-
zin politikalarına yön verici bir unsur 
olarak görmekteyiz.

Geçmişinden ders almayan 
geçmişini rehber edinemeyen top-
lumlar başkalarını örnek alır. Ve 
buda dejenerasyona uğramalarına 
sebep olur. Biz bütün politikalarımı-
zı komşunun komşudan arkadaşın 
arkadaştan haberdar olduğu bir bi-
çimde şekillendirme çabasındayız. 
Şiarımız düsturumuz Peygamber 
Efendimizin ‘Komşusu açken tok 
yatan bizden değildir’ hadisidir. Sos-
yal belediyeciliğimizi bu hadisi şerif 
ışığında belirlerken bizi biz yapan 
değerlerimize sahip çıkarak kültürel 
belediyeciliğimizin farkını herkese 
göstereceğiz. 

Son olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?

Bize değerli vaktinizi ayırdığınız 
için teşekkür ediyorum beni bu gö-
reve layık gören başta Cumhurbaş-
kanımız olmak üzere teşkilat men-
suplarımıza teşekkür ediyorum. 31 
Mart akşamı tüm yurtta en yüksek 
oy oranlarına sahip bir şekilde Cum-
hur İttifakının kazanmasını yüce 
rabbimden niyaz ediyorum.

Tevazu samimiyet gayretle çalış-
malarımızı gerçekleştireceğiz. Çum-
ramız için de hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum.
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT



Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen 
arada 5 gün izin yapan Demir Grup Sivasspor, Spor Toto 
Süper Lig’in 27. haftasında kendi sahasında oynayaca-
ğı İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına 
başladı. Düz koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular 
daha sonra gruplar halinde top kapma çalışması yaptı. 
Milli takımlarında bulunan Emre Kılınç, Delvin N’Dinga, 
sakatlıkları süren Aoruna Kone, Muhammet Demir ile 
izinli bulunan Matias Bjarsymyr antrenmana katılmadı. 

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik 
Direktör Hakan Keleş, ligde son maçta kaybettikleri Fe-
nerbahçe maçıyla ilgili, “Maçın telafisi var. Kayserispor 
maçının hazırlıklarına başladık. Eksikliklerimiz var. Ara-
nın bize iyi geleceğini düşünüyoruz. Özellikle forvet böl-
gesinde Kone iyileşecek Muhammet aramıza katılacak. 
O bölgeyi tamamladığımızda eksiğimiz olmuyor. Bir 
cezalımız Matias var. Fenerbahçe maçında oyun olarak 
iyi seviyedeydik. Fakat skora yansıtamadık. Çok mem-
nunum oyundan ama kazanamadık. Yaptığımız hataları 
tekrar yaptık. Golden sonra hemen gol yedik. Bizim için 
baya bir sıkıntı oldu. Önümüzde şimdi Kayserispor maçı 
var. Maçı alıp rahatlamak istiyoruz” dedi. 

Bireysel hataları fazla yapmaya başladıklarını ifade 
eden Keleş, “Bireysel hatalara önlem alamıyorsunuz. 
Oyun içerisinde gelişiyor bunlar. Azaltmıştık içerideki 
maçta gol yememiştik. Deplasmanda iyi oynamamıza 
rağmen ufak, tefek bireysel hatalarla skoru alamadık” 
diye konuştu. 

“EMRE MİLLİ TAKIMI HAK EDİYORDU” 
Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Emre 

Kılınç’ın ilk defa A Milli Futbol Takımı kadrosuna da-
vet edilmesinin sorulması üzerine Keleş, “Şenol Hoca 
aradı fikirlerimizi aldı. Biz de fikirlerimizi söyledik. Ona 
başarılar diliyorum. Emre’yi alarak da Anadolu kulüple-
rine güzel bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Biz mutlu-
yuz. Emre hak ediyordu orayı. İnşallah orada da elinden 
geleni yapar, bizi de mahcup etmez. Güzel sonuçlar 
alarak ülkemize dönerler. Allah yardımcıları olsun. Kal-
bimiz, gönlümüz onlarla beraber” şeklinde konuştu. 

“KULÜPLERİN MADDİ 
SORUNLARINI ÇÖZMEK GEREKİYOR” 

Yabancı sınırı tartışmasıyla ilgili olarak Si-
vasspor’un teknik patronu, “Yabancı tartışmasını her-
kes yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Bence sınırsız 
olsun sıkıntı yok ama oynamaya sınır getirilerse, saha 
içerisindeki oynamaya sınır getirirlerse Türk oyuncu-
ları da kazanırız. Zaten biz kazanıyoruz sıkıntı yok ama 
daha büyük problemlerimiz var. Sınırdan çok kulüple-
rin maddi sorunlarını çözmek gerekiyor. Bizim öyle bir 
sıkıntımız yok ama maddi sıkıntılardan yabancı sorunu 
çok olmaya başladı. Büyük paralar veriliyor. Güzel bir 
kamuoyu oluştu. Herkes fikirlerini söyleyecek. Olumlu 
bir şeyler çıkar ama birden olacağını düşünmüyorum. 
Çünkü futbolcuların sözleşmeleri devam ediyor. İnşal-
lah sağlıklı bir karar verilir” ifadelerini kullandı. n İHA
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Merkez Hakem Kurulu 
VAR semineri başladı
Merkez Hakem Kurulu tarafından 21-23 Mart tarihleri 

arasında düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Se-
mineri Riva’da başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen seminerde 
MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK üyeleri, MHK Eğitim Da-
nışmanları Jaap Uilenberg ve Oğuz Sarvan, Hollandalı 
FIFA Hakemi ve FIFA VAR Eğitimcisi Danny Makkelie, 
Süper Lig hakemleri ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler 
yer aldı. Seminerin sabah yapılan oturumlarında Jaap Ui-
lenberg ile Danny Makkelie hakemlere “VAR Protokolü”, 
“Elle Oynamalar” ve “İkili Mücadeleler” başlıklarında 
sunum yaptı. Seminerin ilk günü, Jaap Uilenberg, Danny 
Makkelie ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek eşliğinde 
TFF Var Merkezi’nde yapılan VAR simülasyon çalışmala-
rı ve saha uygulamaları ile tamamlandı. n İHA

Galatasaray’da kupa 
hazırlıkları başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni 
Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptı-
ğı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’n-
de, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman 
core stabilizasyon çalışmasıyla başladı ve ısınma hare-
ketleri ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı 
alanda oyunsal formda çalışma gerçekleştirildi. Antren-
man, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardın-
dan sona erdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bu-
lunan futbolcular yer almadı. Yuto Nagatomo ise kendisi 
için hazırlanan özel program dahilinde kuvvet çalışması 
yaptı. Galatasaray, hazırlıklarına bugün saat 11.00’de 
yapacağı antrenmanla devam edecek. n İHA

Fenerbahçe
salonda çalıştı

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig 
maçının hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçek-
leştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde, 
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman 
salonda ısınma ve egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ant-
renman; kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarıyla 
tamamlandı. Fenerbahçe, Ankragücü maçı hazırlıklarını 
bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. n İHA

Ünal Karaman, Trabzonspor’da kendini buldu
Futbolculuk döneminde Trabzonspor’da 

yıldızı parlayan ve unutulmaz isimler arasına 
giren Ünal Karaman, teknik direktör olarak da 
bordo-mavili takımda kendini buldu. 

Spor Toto Süper Lig’de 26 haftayı 43 puan 
ile 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 3 se-
zonluk aranın ardından kendisini Avrupa ku-
palarına taşıyacak sıralamada olmak istiyor. 
Bordo-mavililer bu hedefine ulaşması halinde 
ise bu sezon ilklere imza atan Teknik Direktör 
Ünal Karaman, bir ilke daha yapmış olacak. 

TRABZONSPOR’DA KENDİNİ BULDU 
1984-1985 sezonunda Gaziantepspor’da 

profesyonel futbol yaşantısına başlayan ve 
1999-2000 sezonuyla noktaladığı futbolculuk 
kariyerinin ardından teknik direktörlük görevi-
ne soyunan Ünal Karaman, 35 yıl önce atıl-

dığı profesyonel futbol yaşantısının 16 yılını 
Trabzonspor’da geçirdi. 1990-1991 ve 1998-
1999 sezonları arasında aralıksız Trabzonspor 
formasını giyen ve yıldızı parlayan Karaman, 
A Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından 
oldu. Bordo-mavililerde 6 sezonda yardımcı 
antrenör, sportif direktör ve teknik direktör 
olarak görev alan Karaman, futbolculuk ve 
teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor her 
zaman dönüm noktası oldu. 

YÖNETİMLE UYUMLU ÇALIŞTI 
Spor Toto Süper Lig, Milli Takımlar ka-

tegorileri ve 1. Lig tecrübesinden sonra son 
olarak Kardemir Karabükspor’u çalıştıran Ka-
raman, sezon başında bordo-mavili takımın 
başına geçti. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan 
Karadeniz ekibinde kısıtlı kadroyla yoluna de-

vam eden tecrübeli çalıştırıcı oynattığı futbol 
ve takım disiplininden taviz vermeyen anla-
yışıyla önemli bir mesafe aldı. Trabzonspor 
yönetimiyle de uyum içinde çalışan Ünal Ka-
raman, bordo-mavili takımda radikal kararla-
ra da imza atarak kadro da revizyona gitti ve 
genç oyuncuları vitrine çıkarttı. 

YENİ SÖZLEŞME 
Trabzonspor’un en sıkıntılı döneminde 

görev yapan Ünal Karaman’nın performan-
sından memnun olan yönetim, önümüzdeki 
günlerde Karaman ile görüşmesi bekleniyor. 
Önceliğini acil çözülmesi gereken konulara 
veren UEFA ve FIFA’da bulunan dosyalara 
yoğunlaşan Karadeniz ekibi, sıkıntılı süreci 
atlamasıyla birlikte tecrübeli hoca ile birlikte 
yeni yol haritasını belirleyecek. n İHA

Hakan Keleş: Mali 
sorunlar çözülmeli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Yabancı sınırsız olsun sıkıntı yok ama oynamaya sınır 
getirilerse, saha içerisindeki oynamaya sınır getirirlerse Türk oyuncuları da kazanırız. Zaten biz kazanıyoruz 

sıkıntı yok ama daha büyük problemlerimiz var sınırdan çok kulüplerin maddi sorunlarını çözmek gerekiyor” dedi

Malatyaspor’da Antalya kampı başladı
Milli arada 5 gün izin yapan Evkur 

Yeni Malatyaspor, 8 günlük kamp yapmak 
için dün Antalya’da toplandı. Ligde son 
oynadığı Ankaragücü maçını kazanarak 
5. sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, milli 
arayı kamp yaparak değerlendirecek. 

Erol Bulut yönetiminde Antalya Be-
lek’te toplanan Malatya temsilcisinde 
Kamara dışında eksik bulunmadığı be-
lirtilirken, golcü futbolcunun 24 Mart 
Pazar günü çalışmalara katılacağı bildi-
rildi. Kampın ilk gününde akşam saatle-
rinde bir antrenman da yapan sarı-kırmı-
zılılarda morallerin yüksek olduğu ifade 
edildi. 

E.Yeni Malatyaspor, Antalya Belek 
kampında Türkiye ligi dışından bir takım-
la bir de hazırlık müsabakası oynayacak. 

MALATYA’DA ZEMİNLER 
BAKIMA ALINDI

Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını 
oynadığı Yeni Malatya Stadyumu ve ant-

renmanlarını yaptığı Nurettin Soykan Te-
sisleri’nin zemini lige verilen milli arada 
bakıma alındı. 

Kış şartlarının sert geçtiği Malatya’da 
zemini soğuktan zarar gören Yeni Malatya 
Stadyumu ve takımda yaşanan sakatlıkla-
rın nedeni olarak sert zemini gösterilen 

antrenman sahası 15 günlük bakıma 
alındı. 

Özellikle kale alanı içerisinde bo-
zulmalar meydana gelen stat zeminde 
havalandırma, gübreleme ve çim ekimi 
çalışmaları yapılıyor. 

“TFF YETKİLİLERİ KULÜBÜ 

ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ” 
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeni 

Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, 
“Ankaragücü maçından önce TFF yetkili-
leri, Mart ayının 14’ünde çim kalite dene-
timi için gelmişlerdi. Yapılan denetimler-
de, ne köklerimizde ne de çimlerimizde 
sıkıntı olmadığı görüldü. Çimlerde yüzde 
80 sıklık varmış. Sadece problemimiz gü-
ney kale önüydü. O bölgeyi yaptık bitirdik. 
TFF yetkililerine fotoğraflarını attık, ken-
dileri de kısa sürede bu işi yaptığımızdan 
dolayı kulübümüze teşekkür ettiler. Tabi 
bunları yapmakla bitmiyor. Milli takım 
arasına kadar gereken ilaçlamalar, güb-
relememiz, tohum ekmemiz ve biçmemiz 
devam edecek. Orduzu Pınarbaşı’ndaki 
antrenman sahamızın da bakımı, takım 
milli aradan gelene kadar devam edecek. 
İnşallah takım geldiği zaman mevsim 
itibariyle zemin kendine gelmiş olacak” 
diye konuştu. n İHA
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İlçenin birçok yerine spor tesisleri kazandıran Selçuklu Belediyesi, okullarda öğrencilerin daha rahat spor yapabilmesi için 
çalışmalarını sürdürüyor. Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu ve Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu bahçesinde hizmet veren 

spor alanları öğrencileri ve velileri memnun ederken, tesislerden mahallenin gençleri de faydalanıyor

Selçuklu, öğrencileri 
sporsuz bırakmıyor!
Selçuklu Belediyesi, ilçede bulu-

nan 10 okulda yaptığı spor tesisleri ile 
öğrencilerin gönlünden taht kurdu. Be-
lediye, bu okullara spor salonu ve suni 
çim saha gibi tesisler inşa ederken, 
birçok okulda da spor alanlarının yapı-
mı devam ediyor. Yapılan salonlar ve 
sahaları okuldaki öğrencilerin dışında 
bölgede bulunan çocuklar ve gençler 
de kullanabiliyor. Aynı zaman salon-
larda Selçuklu Belediyesi spor okulları 
öğrencileri de faaliyet gösteriyor. Yapı-
lan tesislerin yine Selçuklu Belediyesi 
gözetiminde eksikleri gideriliyor.
10 OKULDA FAALİYETLER SÜRÜYOR

Selçuklu Belediyesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile yürüttüğü proje ile okul-
lara spor salonları ve suni çim sahalar 
kazandırdı. Şu an kullanılan sahaların 
listesi şu şekilde; Şehit Mesut Güler 
Spor Salonu  (Büyükbayram Ortaoku-
lu), Şehit Fikret Aksungur Spor Salonu 
(Mustafa Karaciğan İlkokulu), Şehit Ni-
hat Gün Spor Salonu (Ö.Fethiye Onsun 
İlkokulu), Şehit Halil İbrahim Türkmen 
Spor Salonu (Ertuğrul Gazi Ortaokulu), 
Şehit Çetin Totan Spor Salonu (Şehit 
Mustafa Çuhadar Ortaokulu), Şehit 
Mustafa Çizmeci Spor Salonu (Zeki Al-
tındağ İlkokulu), Erenköy Zeki Altındağ 
Ortaokulu Suni Çim Saha, Dolapoğlu 
Anadolu Lisesi Suni Çim Saha, Hocaci-
han İlkokulu Suni Çim Saha, Akıncılar 
Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu Suni 
Çim Saha.

6 OKULDA TESİS 
YAPIMI DEVAM EDİYOR

Selçuklu Belediyesi’nin okulla-
ra kazandırdığı tesisler faaliyetlerini 
sürdürürken, 6 okulda da spor salonu 
inşası devam ediyor. Spor salonu yapı-
lan okulların listesi şu şekilde; Kemal 
Akpınar İmam Hatıp Ortaokulu Spor 
Salonu, Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan 
İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu, 
Mehmet Akif Ersoy Lisesi Spor Salo-
nu, Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam 
Hatip Ortaokulu Spor Salonu, Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki Ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Spor Salonu, Adil Karaağaç 
Anadolu Lisesi Spor Salonu. Öte yan-
dan Selçuklu Belediyesi, bu okulların 
dışında birçok okula da spor salonu ve 
suni çim saha kazandırmayı planlıyor.

TESİSLERDEN HERKES MEMNUN
Belediyenin ilçeye kazandırdığı 

spor alanlarından öğrenciler, vatan-
daşlar, öğretmenler gibi herkes mem-
nun. Konuyla ilgili Şehit Mustafa Çu-
hadar Ortaokulu Müdürü Ertuğrul Bayır 
ve Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu 
Müdürü Osman Öz, Konya Yenigün Ga-
zetesi’ne açıklamalarda bulundu. İşte o 

açıklamalar…
SPOR OKULLARI VE DYK 

ÖĞRENCİLERİ DE FAYDALANIYOR
İsmim Ertuğrul Bayır. Şehit Mus-

tafa Çuhadar Ortaokulu müdürüyüm. 
Şehit Çetin Totan Spor Salonu 2013 
yılından bu yana Şehit Mustafa Çuha-
dar Ortaokulu’nda faaliyet gösteriyor. 
Okulumuzda 1500 öğrenci ve Selçuklu 
Belediyesi bünyesindeki spor okulları 
öğrencileri burada spor yapıyor. Öğ-
rencilerimiz beden eğitimi derslerinin 
dışında DYK (Desteleme ve Yetiştirme 
Kursları) kapsamında buradaki faali-
yetlerini sürdürüyor. 
SELÇUKLU’DAN ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Okullara ve ilçeye yapılan spor sa-

lonları ve spor faaliyetleri neredeyse 
Türkiye’de tek diyebiliriz. Hepsi örnek 
çalışmalar. Öğrencilerimiz için çok 
büyük avantaj. Soğuk günlerde spor 
salonu içinde eğitimlerine devam edi-
yorlar. Öğrencilerimiz olsun velileri-
miz olsun yapılan tesislerden oldukça 
memnunlar. 

TURNUVALAR DÜZENLENİYOR
Okulumuzun bünyesinde bulunan 

Şehit Çetin Totan Spor Salonu, farklı fa-
aliyetler için de kullanılıyor. Son olarak 
geçtiğimiz aylarda Tekvando Milli Ta-
kımı sporcularımız burada kamp yaptı. 
Çalışmalarını 40 gün boyunca burada 
sürdürdüler. Onun dışında diğer okul-
larla yapılan turnuvalarda da spor sa-

lonu hizmet veriyor. Dart, badminton, 
hentbol gibi birçok branşta turnuvalar 
düzenlendi. Okulumuz da bu turnuva-
larda derece elde etti. 

SELÇUKLU BÜTÜN 
SORUNLARLA İLGİLENİYOR

Selçuklu Belediyesi, spor salo-
nunun açılmasının ardından buranın 
temizliği ve eksikleri konusunda da 
çalışmalarına devam ediyor. Buradaki 
belediye bünyesinde çalışan görevliler 
her şey ile ilgileniyor. Her ana kullanıl-
masına rağmen temiz ve ferah bir spor 
alanı burası. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. Şehrimizdeki bütün 
okullarda umarım bu şekilde tesisler 
olur. Öğrencilerimizin sporla yaşaması 

ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması 
için bu adımlar çok önemli. 

MAHALLELİ DE YARARLANIYOR
Osman Öz. Erenköy Zeki Altındağ 

Ortaokulu’nun müdürüyüm. Okulumu-
zun bünyesinde bulunan spor alanı 
2006 yılında Selçuklu Belediyesi tara-
fından yaptırılmıştır. Sadece okulumu-
zun öğrencileri değil, mahallemizde 
bulunan gençlerin de kullandığı bir 
spor alanıdır. Eğitim öğretim saatleri 
içinde okulda bulunan öğrencilerimiz 
kullanıyor. Bunun dışındaki saatlerde 
de gençler spor yapmak imkanı bulu-
yor. Mahallemizde spor sahası olarak 
tek alan burası diyebiliriz. Gençlerin 
buluştuğu, faydalandığı, spor yaptığı 

güzel bir saha. Mahallemizde ve diğer 
okullarda bu tür alanlar yapılırsa genç-
lerimiz için çok daha iyi olur. 

İNŞALLAH ARTARAK DEVAM EDER
Sporun sağlık noktasında da fay-

daları göz önüne alındığında beledi-
yemizin bu güzel hizmeti mahallemiz, 
velilerimiz, öğretmenlerimiz ve herkesin 
kullandığı bir saha. Birçok okulun bah-
çesinde öğrencilerin kullanımına uygun 
tesisler var. Bu çok güzel bir proje. İn-
şallah artarak devam etmesini temenni 
ediyoruz. Belediyemize de teşekkür 
ediyoruz. Ancak okulumuz için bir kapalı 
spor salonu talebimiz de var. İmkanlar 
doğrultusunda inşallah o da gerçekleşir.
GENÇLER SPORA YÖNLENDİRİLİYOR

Okulumuzda şu an 1238 öğrenci 
bulunuyor. Ayrıca bünyemizde bir de 
imam hatip ortaokulu var. Tek mü-
dürlük bünyesinde toplanan bu okulda 
bu 1238 öğrencimiz eğitim öğretim 
görüyor. Mahallemizin de gençleri bu 
sahadan faydalanıyor. Gençlerimizi bu 
tesiste spora yönlendirmek bizim için 
de önemli. Kötü alışkanlıklardan uzak 
durmaları açısından da bu tür sahalar 
çok önemli. Kendileri de burada spor 
yapmaktan memnun. 

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDA 
UZAK DURUYORLAR

Okulumuzun bahçesinde bulu-
nan spor sahası bizim mahalleli ile 
gençlerimiz ile iletişimimizi sağlayan 
bir köprü görevi de görüyor. Örneğin 
akşamları gençlerimiz buraya gelir, 
spor yapar, futbol oynar. Biz de onlarla 
beraber sohbet ederiz, sürekli irtibat 
halindeyiz. Okulumuzda eğitim görse 
de, mezun olmuş olsa da, başka okul-
da okusa da onlarla burada ilgilenmek, 
kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını 
sağlamak bizim görevimiz. 

BELEDİYE HER ZAMAN 
YARDIMCI OLUYOR

Burası halka açık bir yer olduğu 
için eksiklerimiz oluyor illa ki. Ama 
belediyemiz bu konuda da yardımcı 
oluyor sürekli. Eksikleri gideriliyor, 
tamiratları yapılıyor. Selçuklu’da alan 
çok geniş olduğundan ve nüfusun yük-
sek olmasından dolayı eksikler olabilir 
tabi. Okulumuzun bahçesinin temizliği 
olsun, çevrenin temizliği olsun, bele-
diyemiz her zaman yardımcı oluyor. 
Eksiklerimizi bildirdiğimizde kısa süre 
içinde geri dönüş alıyoruz. Selçuklu 
Belediyesi’nin yaptığı fen işleri bile 
okulumuza hemen yansıyor. Bu da 
hem bizim için hem öğrenciler için 
memnuniyet verici. Emeği olan herke-
se teşekkür ediyorum.
n ONUR KALKAN



Medipol Başakşehir 
hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar 
günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Medipol Başakşe-
hir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan 
açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın 
yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriy-
le başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5’e 2 pas ve 3’e 2 sonuçlandırma ça-
lışmasıyla sürdürdükleri antrenmanın, çift kale maçla 
tamamladığı aktarıldı.

 Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı 
antrenmanla devam edecek.  n AA

Seyfi Erkan anısına 
turnuva düzenlenecek
Spor toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 

Gençlik Gelişim Akademisi Konyaspor’a geçmişte futbol-
cu ve teknik direktör olarak hizmet eden ve 2017 yılında 
vefat eden Seyfi Erkan anısına futbol turnuvası düzenle-
yecek. 

Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
“Futbol Akademimiz, ebediyete irtihal eden teknik direk-
törümüz Seyfi Erkan’ın anısına Konya ve çevre illerden 
katılacak olan U13 takımları arasında turnuva düzenledi. 
Turnuva 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 
Başvurular Konyaspor Futbol Akademisine yapılacaktır” 
denildi.  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

Konyaspor Basketbol, Manisa’yı konuk edecek
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, 

24.hafta maçında bugün Manisa Büyükşehir Belediye’yi konuk 
edecek. Selçuklu Belediyesi Uluslar arası Spor Salonu’nda oyna-
nacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak. Geçtiğimiz hafta 
kendi evinde Bandırma Kırmızı’ya mağlup olan ve ikincilik yolun-
da avantajını kullanamayan yeşil beyazlı takım, bugün tarafta-
rının desteği ile Manisa’yı devirerek rakiplerinin puan kaybet-
mesini bekleyecek. Konya ekibinde yeni transfer edilen oyuncu 
Jackie Ray Carmichael Jr, bu karşılaşmada forma giyebilecek. 
Konyaspor Basketbol, bu zorlu karşılaşmada Konyalı sporsever-
lerin salonu doldurarak kendilerine destek olmasını istiyor.

23 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI
Konyaspor Basketbol bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 14 

galibiyet alarak ligde 5.sırada yer aldı. Sezon başında yaşanan 
olumsuz durumlar nedeni ile birçok maçta istediği performansı 
sergileyemeyen Konyaspor, isim değişikliğinin ardından moral 
kazandı. Yeşil beyazlı takım, kalan 7 haftada en iyi sonuçları 
alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ligin zir-
vesinde bulunan Bursaspor’un lider olarak bir üst lige çıkması 
beklenirken, diğer takımlar sezonun ikinci sırada tamamlayarak 
Play – Off maçları öncesi ev sahibi avantajını elinde bulundur-
mak istiyor. Ligin ikinci sırasında bulunan Karesi Spor ile üçüncü 
olan Ormanspor’un 16’şar galibiyeti bulunuyor. Konyaspor’un 
bugün kendi sahasında konuk edeceği Manisa Büyükşehir Bele-
diye ise 12 galibiyet ile 10.sırada yer alıyor ve Play – Off potasına 
girmenin hesaplarını yapıyor. Sezon sonunda 2 ve 9.sıra arasın-
da bulunan takımlar Play – Off oynayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Yaşlandıkça değerleniyor!
Atiker Konyaspor’un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. 

Konyaspor’un en başarılı sezonlarına damga vuran, düşme korkusu ile tamamlanan geçen sezon 
takımı ayakta tutan Serkan, bu sezon da takımdaki performansı tartışılmayan tek isim

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da Serkan Kırıntılı performansı ile öne 
çıkmaya devam ediyor. Üçüncü tamamlanan, 
Türkiye Kupası kazanılan sezonlara damga vu-
ran Serkan Kırıntılı son haftalarda ligde kalınan 
geçen sezon da takımı ayakta tutan isim olmuş-
tu. Tecrübeli eldiven bu sezon inişli çıkışlı grafik 
çizen Konyaspor’da yine performansı tartışılma-
yan tek isim.

LİGİN EN ÇOK KURTARIŞ 
YAPAN KALECİLERİNDEN

Atiker Konyaspor’un yıldız file bekçisi 
Serkan Kırıntılı 7 haftadır kazanamayan Kon-
yaspor’da performansı ile öne çıkan isimlerden 
birisi. Sezonun geride kalan kısmında bütün 
maçlarda oynayan Serkan, bu maçlarda tam 77 
kurtarışa imza atarak ligin en iyi kalecilerinden 
biri olduğunu kanıtladı. Serkan, 92 kurtarışla bu 
alanda zirvede bulunan Gökhan Akkan’ın ve 79 
kurtarışı bulunan Fernando Muslera’nın ardın-
dan 3. sırada yer alıyor.

KONYASPOR TARİHİNDE İZ BIRAKTI
2015-2016 sezonu başında Konyaspor’a 

transfer olan Serkan Kırıntılı Konyaspor tarihine 
adını altın harflerle yazdırdı. Süper Lig üçün-
cülüğü ve Türkiye Kupası kazanılan sezonlarda 
takımın yıldızlarından olan Serkan, geçen sezon 
ise takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi 
olmuştu. Her geçen gün performansını daha 
yükseğe taşıyan tecrübeli eldiven geçen yıl milli 
takım forması giymeyi de başarmıştı. 

KADROYA ALINMAMASI 
TARTIŞMA YARATTA

Öte yandan Serkan Kırıntılı’nın Şenol Güneş 
tarafından milli takıma çağırılmaması tartışma-
lara yol açtı. Tecrübeli kalecinin milli takıma 
çağırılmaması taraflı tarafsız bütün kesimlerden 
tepki gördü. Atiker Konyaspor Şenol Güneş’in 
kararının ardından bir açıklama yaparak Gü-
neş’e göndermede bulundu. Konyaspor’dan 
yapılan açıklamada, “Normal şartlarda Serkan 
Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok 
daha iyi bir kalecidir” denildi.

1 YIL DAHA KONYASPOR’DA
2015-2016 sezonu başında Konyaspor’a 

transfer olan Serkan Kırıntılı gelecek sezon da 
Konyaspor forması giyecek. Geçen sezon söz-
leşmesi uzatılan 34 yaşındaki Serkan Kırıntı-
lı’nın mukavelesi 2020 yılında sona eriyor. Ta-
raftar tecrübeli eldivenin uzun yıllar Konyaspor’a 
hizmet etmeye devam etmesini umuyor.
n SPOR SERVİSİ

RPS

Bilardo sporcuları Çanakkale Zaferi turnuvasında buluştu 
 Meram Belediyesi Mehmet Ali 

Özbuğday Gençlik Merkezinde Bilar-
do Konya il temsilciliği tarafından 18 
Mart Çanakkale zaferi 3 Bant Bilardo 
turnuvası düzenlendi.  Birbirinden çe-
kişmeli karşılaşmalara sahne olan 3 
Bant Bilardo Turnuvasının Şampiyonu 
ise Abdurrahman Avcı oldu. Meram 
Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezinde bulunan Spor il 
Müdürlüğü bünyesindeki Bilardo spor 
salonunda Konya il temsilciliği tara-
fından 18 Mart Çanakkale zaferi 3 Bant 
Bilardo turnuvası düzenlendi. Toplam 
56 lisanslı sporcunun katılımıyla ger-
çekleştirilen turnuva birbirinden he-
yecanlı karşılaşmalara sahne olurken 
turnuva sonunda birinci Abdurrahman 
Avcı ,İkinci Ercan Dağlı, Üçüncü ise 
Mehmet Peksemerci oldu. Olduk-
ça kalabalık bilardo severin izlediği 
final karşılaşmasından sonra dere-
ceye giren sporculara yapılan ödül 
töreninde, kupaları takdim edilirken 
konuşma yapan Türkiye Bilardo Fede-
rasyonu Konya İl Temsilcisi Erdoğan 

Avcı,  ‘’Türkiye tarihinde büyük mana 
ve değere sahip olan Çanakkale zafe-
rinin ,104. yılında yurt içinde ve yurt 
dışında çeşitli etkinliklerle kahraman 
mehmetciklerimiz unutulmuyor, du-
alarla yad ediliyorlar. Bizde düzenle-
diğimiz bu turnuva vesilesi ile ‘Önce 

vatanım ve dinim’ diyerek şehadet 
şerbeti içen ecdadımızı rahmetle , 
minnetle yad ediyor, ruhları şad olsun 
diyoruz. Aziz milletimizin bu onurlu 
günü kutlu olsun. Bu turnuvanın ya-
pılmasına vesile olan Bilardo Sporu 
branşına yer tahsisinde bulunarak 

kapılarını açan Meram Belediyesi 
Başkanı Fatma Toru hanımefendiye , 
Spor İl Müdürümüz Ömer Ersöz beye 
ve şube müdürlerimize, görevli per-
sonelimize, hakemlerimize teşekkür 
ediyor dereceye giren sporcularımızı 
tebrik ediyorum.”  n SPOR SERVİSİ
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