
Konyalı PKK 
ile işbirliğine 
oy vermez 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yarışmada 
dereceye girenler 
ödüllendirildi 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Şubat’ta 
ihracat arttı, 
ithalat azaldı 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Cinayette 
serbest 
kalanlara itiraz!
n HABERİ SAYFA 6’DA

Bitkisel yağda yerlilik vurgusu Cumhur İttifakı tarih yazacak
Başkanlığını Tahir Büyük-
helvacıgil’in yaptığı Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği’nin 
39.  Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Ticaret Bakan 
Yardımcısı Sezai Uçarmak ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nunda katılımıyla ger-
çekleştirildi. Genel kurulda 
bitkisel yağda yerli önlemler 
almak gerektiği vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 14’TE

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
milletvekilleri Cumhur İttifakı adayları-
na destek amacıyla Hüyük, Seydişehir 
ve Beyşehir’e çıkarma yaptı. Seçim 
çalışmalarında Konya merkezde 
Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim 
Altay, Hüyük’te Mehmet Çiğdem, 
Seydişehir’de Mehmet Tutal ve Beyşe-
hir’de Üzeyir Yaşar için destek istendi. 
Cumhur İttifakı’nın seçimlerde tarih 
yazacağına vurgu yapıldı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Başarımızı birlik
ruhumuza borçluyuz’

Her Cuma farklı bir camide 
vatandaşlarla buluşan 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Sanayisi Yeni 
Cami’de kıldığı namazın 
ardından cemaatle görüş 
alışverişinde bulundu. 
Pekyatırmacı, başarının 
temelinde birliktelik ruhu 
olduğunu söyledi. 
n SAYFA 11’DE

Başkan Hançerli 
personeliyle vedalaştı
2004 yılından bu yana 
Karatay’a hizmet veren 
Mehmet Hançerli, 
Karatay Belediyesi 
Tatlıcak Tesislerinde, 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü İsmail 
Karakuş Fidanlığında 
ve Karatay Belediyesi 
Hizmet Binasında 
personeliyle vedalaştı. 
n SAYFA 11’DE

KULU VE CİHANBEYLİ 
PROJEYE DOYACAK

‘SORGULAYIN, DÜRÜST
OLUN, TAVİZ VERMEYİN’

DÜNYANIN EN BÜYÜK
SANTRALİ KURULACAK

Bakan Kurum müjdeyi verdi 

Vali Toprak’tan öğrencilere:

Mehmet Yaka açıkladı

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde halkla buluşan Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçelere orga-
nize sanayilerinden, yeni imar projelerine ve atıksu 
arıtma tesislerine kadar birçok projenin hayata ge-
çirileceğini söyledi.

Selçuk Üniversi-
tesi’nde Kariyer 
Söyleşisi’ne konuk 
olan Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, öğ-
rencilere tavsiye-
lerde bulundu. Vali 
Toprak, “Sorgula-
yıcı olmak lazım. 
Sorun, araştırın, 
karşınızdaki kim 
olursa olsun. Dü-
rüst olmakta büyük 
fayda var” dedi.

Karapınar İlçe 
Belediye Başkanı 
ve Başkan adayı 
Mehmet Yaka, 
Karapınar’da 
dünyanın 
en büyük 
güneş enerjisi 
santralinin 
kurulacağını, bin 
megavatlık güneş 
enerji santralinin 
çalışmaları 
olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Bilgi ve birikim
başarı getirir

Mizmer 3. 
şubeyi açtı

Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı 
Uğur İbra-
him Altay, 
öğrencilerle 
birlikte 
kitap okudu. 
Burada 
konuşan Başkan Altay, başarıya 
giden yolun bilgi ve birikimden 
geçtiğine dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Psikolojik Danışmanlık, Eğitim 
ve İnsan Kaynakları uygulama-
larını tek çatı altında buluşturan 
Mizaç Temelli Danışmanlık 
Merkezi Mizmer, İstanbul ve 
Ankara’dan sonra üçüncü şu-
besi ile Konya’da Meram Yeni 
Yol üzerinde hizmete başladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Hasta ve engelliler sandığa götürülecek 

Sandığa gidiyoruz
Türkiye’de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini 
belirlemek üzere sandık başına gidecek. Mahalli İdareler 
Seçimlerinde 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak. İl 
Sağlık Müdürlüğü ekipleri hasta ve engellileri sandığa götürecek. 
1 Nisan tarihinde okullar tatil olacak. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Konya’da seçmen 
sayısı bir önceki seçime oranla 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 
bin 399’a yükseldi. Konya’da kurulacak sandık sayısı ise azaldı. 
Konya’da 2014’teki yerel seçimlerde 5 bin 108 sandık kurulurken, 
bu seçimlerde 5 bin 36 sandıkta oy kullanılacak. n SAYFA 10’DA

Konya vefalıdır! 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, el birliğiyle 
Konya için çalışacaklarını 

söyledi. Ayrıca Bakan 
Kurum Konya’nın vefalı 

şehir olduğuna dikkat 
çekerek seçimlerde gerekli 

desteği vereceğini vurguladı

KONYA SEÇİMLERDE 
GEREĞİNİ YAPACAK

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne sayılı 
saatler kaldığını anımsatan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, bu seçimlerin ülkenin 
bekası ve şehirlerin geleceği açısından büyük 
önem arz ettiğine vurgu yaptı. Konya’nın bugü-
ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a büyük bir vefa gösterdiğini dile getiren 
Bakan Kurum, Konya’nın 31 Mart’ta da bu vefa-
yı göstereceğine olan inancının tam olduğunu 
söyledi.

KONYA PROJELERİNİ 
TAKİP EDİYORUZ

Bakan Kurum, sadece kendi alanıyla ilgili de-
ğil, diğer konularda da Konya’nın sorunlarını 
takip ettiklerini söyledi. Konya’nın tarımı için ta-
kip ettikleri sulama yatırımı olduğuna değinen 
Bakan Kurum, “Bu projeyi takip ediyoruz. Met-
ro çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklanan 
Konya’ya banliyö kazandırılması projesi var. 
Bu projeyle ulaşımda daha iyi bir imkan sunul-
muş olacak” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Güney Amerika
yeni hedef

MÜSİAD Konya, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi ile birlikte 
Güney Amerika’ya çıkarma 
yaptı. 17-23 Mart tarihleri ara-
sında Güney Amerika Peru ve 
Şili Ülkelerine Ticaret Heyeti İş 
gezisi düzenlendi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE



2 30 MART 2019HABER 

Konya yatırımlarının takipçisi olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “ Vatandaşlarımızla, belediye 
başkanlarımızla, il başkanımızla, milletvekillerimizle el birliğiyle çalışmak, Konya’nın potansiyelini daha da artırmak istiyoruz” dedi. 

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı olarak seçimlerde 31 ilçeyi de alarak  bu birlikteliğin süreceğinin mesajını verdi

‘El birliğiyle çalışacağız’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, AK Parti İl Başkanlığı tara-
fından düzenlenen “Basın Buluşma-
ları” programı kapsamında Konya 
basınıyla biraraya geldi. Programa 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un yanısıra; AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, AK Parti İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Hacı 
Ahmet Özdemir, Selman Özboya-
cı, Abdullah Ağralı, Halil Etyemez, 
Cumhur İttifakı Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Cum-
hur İttifakı Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, AK Parti İlçe Baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri ile 
çok sayıda davetli katıldı. 

KONYA BASININA TAKDİR 
Programda konuşan Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
sözlerine Konya basınına teşekkür 
ederek başladı. Konya basınının Milli 
Mücadele döneminde, mücadelenin 
kazanılmasında büyük emeklerinin 
olduğuna değinen Bakan Kurum, 
“Anadolu basını, Konya basını, milli 
mücadele döneminde dik durmuş-
tur. Yaptığınız görev çok önemli. 
Konya demek Anadolu demek, Kon-
ya demek Hz. Mevlana demek, Kon-
ya demek Şems-i Tebrizi demek. 
Konyalı olmak ve Konya’da olmak 
bize gurur veriyor. Konya basını bu 
anlamda çok iyi durumda” dedi. 

‘KONYA’YA HİZMET ETME 
GAYRETİNDEYİZ’ 

31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
leri’ne sayılı saatler kaldığını anım-
satan Bakan Kurum, bu seçimlerin 
ülkenin bekası ve şehirlerin geleceği 
açısından büyük önem arz ettiğine 
vurgu yaptı. Konya’nın bugüne ka-
dar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a büyük bir vefa göster-
diğini dile getiren Bakan Kurum, 
Konya’nın 31 Mart’ta da bu vefayı 
göstereceğine olan inancının tam 
olduğunu söyledi. “Cumhurbaşka-
nımız sadece Türkiye’nin değil tüm 
İslam dünyasının da lideridir” diyen 
Bakan Kurum, “Türkiye’nin bekası, 
tüm İslam dünyasını ilgilendiriyor. 
Biz Konya’da 31 ilçeyi de alarak 
birlik ve beraberlikle hizmet etmek 
istiyoruz. Sahada güzel bir birlikte-
lik var. Vatandaşlarımızla, belediye 
başkanlarımızla, il başkanımızla, 
milletvekillerimizle el birliğiyle çalış-
mak, Konya’nın potansiyelini daha 
da artırmak istiyoruz. Konya’nın 
ihtiyacı olan tüm projeleri yapmak 
gayretindeyiz” diye konuştu.  

‘SOSYAL KONUTLAR ÜRETECEĞİZ’
8 aydır Çevre ve Şehircilik Baka-

nı olarak görev yaptığını hatırlatan 

Bakan Kurum, bu süre zarfında şe-
hirlerin ihtiyacı olan önemli projeleri 
yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bu 
anlamda Konya’ya 51 milyar TL’lik 
yatırım yaptıklarının bilgisini veren 
Bakan Kurum, çalışmaların süre-
ceğini söyledi. Bu çalışmalardan en 
önemlilerden birinin sosyal konutlar 
üretmek olduğuna dikkat çeken Ba-
kan Kurum sözlerine şöyle devam 
etti, “2023’e kadar dar gelirliye 250 
bin konut hedefimiz var. Bunun 50 
binini açıkladık. Konya’ya da bu kap-
samda 4 bin sosyal konut kazandı-
racağız. 460 TL’den başlayan taksit-
lerle konutlar üreteceğiz. Bu projeyi 
açıkladığımız günden bu yana 550 
binden fazla başvuru yapıldı. Bu cid-
di bir rakam.”
YILDA 300 BİN KONUT DÖNÜŞÜYOR 

Bakan Kurum bir diğer önemli 
projelerinden birinin de kentsel dö-
nüşüm çalışmaları olduğunu söyle-
di. Bu çalışmalar kapsamında yılda 
300 bin konutun dönüşümünü sağ-
lamayı hedeflediklerini söyleyen Ba-
kan Kurum, şöyle devam etti, “Kent-

sel dönüşüm çalışmaları yapılırken 
bazı mağduriyetler de oldu. Bunları 
engellemek amacıyla düzenlemeler 
yaptık, Meclis’ten geçirdik. Konya’da 
da kentsel dönüşüm anlamında tüm 
ilçelerde çalışmalar var. Buradaki 
projelere destek olacağız. Şükran 
Mahallesi’nde devam eden kentsel 
dönüşüm çalışmalarını hızlandırıp, 
orada tarihi dokuya uygun bir yapı-
laşmayı gerçekleştireceğiz. Sanayi 
alanının taşınmasıyla ilgili adımlar 
attık. Sanayinin yeni yerine  taşın-
masıyla esnafımız daha iyi şartlarda 
hizmet etme imkanı bulacak. Eski 
sanayi alanını da sosyal dokusuyla, 
yeşil alanıyla güzel bir şekilde şeh-
re kazandıracağız. Mevlana Müzesi 
ve Kapu Camii arasındaki aksı dü-
zenleyeceğiz. Oradaki tarihi eserleri 
gün yüzüne çıkaracağız. Büyükşehir 
Belediyesi ile, esnafımızla el ele ve-
rerek önemli bir kentsel dönüşüm 
projesini burada hayata geçirece-
ğiz. Bu sayede turizm potansiyelini 
artıracağız. Millet Bahçeleri ile kişi 
başına düşen yeşil alanı artıraca-

ğız. Konya’da 5 tane millet bahçesi 
planlanıyor. Ağır Bakım, Dutlukır 
Koruluğu, Eski Stadyum alanı Millet 
Bahçesi olacak. Merkezin dışında il-
çelerimize de Millet Bahçesi kazan-
dıracağız.”
KONYA PROJELERİNİN TAKİPÇİSİYİZ 

Bakan Kurum, sadece kendi ala-
nıyla ilgili değil, diğer konularda da 
Konya’nın sorunlarını, çözüm öne-
rilerini ve projelerini takip ettiklerini 
söyledi. Konya’nın tarımı için takip 
ettikleri sulama yatırımı olduğuna 
değinen Bakan Kurum, “Bu proje-
yi takip ediyoruz. Metro çalışmaları 
sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cum-
hurbaşkanımız tarafından da açıkla-
nan Konya’ya banliyö kazandırılması 
projesi var. Bu projeyle ulaşımda 
daha iyi bir imkan sunulmuş olacak” 
ifadelerini kullandı.  

‘ZİLLET İTTİFAKI’NA 
REKOR OYLA CEVAP VERELİM’ 
1 Nisan sabahı belediye başkan-

larıyla el birliğiyle şehre hizmet et-
mek için uyum içinde çalışmak iste-
diklerini dile getiren Bakan Kurum, 

“Tevazu, gayret ve samimiyetle 
çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Te-
vazu ve samimiyetten uzaklaşırsak 
vatandaşımız bizden hesap sorsun. 
31 Mart’ta Konya’dan rekor bir oyla 
zillet ittifakına gerekli mesajı vere-
rek, Konya’nın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında 
duracağına olan inancımız tamdır” 
şeklinde konuştu. 

EMLAK BANK 
KONYA’DA DA AÇILIYOR 

Basın mensuplarının sorularını 
da yanıtlayan Bakan Kurum, Emlak 
Bank’la ilgili bir soruya da açıklık ge-
tirdi. “Konya’da Emlak Bank kurula-
cak mı?” sorusunu açıklayan Bakan 
Kurum, “Emlak Bank açıldı faaliyete 
geçti, işlem yapmaya başladı. Artık 
şubelerini açmaya başlayacak. Mer-
kezi İstanbul. 7 bölgede şubelerimiz 
olacak. Konya’da da şubemiz olacak. 
Buna ilişkin yer bakıyoruz. En kısa 
zamanda Konya’daki şubemizi aça-
cağız” değerlendirmesinde bulundu. 

‘KIYMETLİ BİR BAKANIMIZ VAR’
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı Leyla Şahin Usta, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’a ver-
diği hizmetlerden dolayı teşekkür 
etti. “Kıymetli bir bakanımız var” 
diyen Usta, Bakan Kurum’un çözüm 
odaklı çalışmalarıyla sorunlara anın-
da çözüm getirmek üzere çalıştığını 
söyledi. Seçimlere az bir süre kaldığı-
nı dile getiren Usta, Bakan Kurum’la 
birlikte Bedesten esnafıyla biraraya 
geldiklerinin bilgisini vererek şunları 
söyledi, “Gördüğümüz ilgi bizi daha 
da umutlandırıyor. Cumhur İttifakı 
olarak Büyükşehir Belediyesi’ni ve 
31 ilçeyi alacağımıza inanıyoruz. Bü-
tün derdimiz hizmet etmek. Seçim-
lerden sonra bütün başkanlarımız oy 
versin vermesin herkesin başkanı 
olarak bu şehre hizmet etmek için 
çalışacaklar.” 

31 İLÇEYE DE TALİBİZ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum’un seçim 
çalışması süreci boyunca Konya’ya 
birçok kez gelerek Konya’ya destek 
verdiğini söyledi. Yaklaşık 2 buçuk 
aydır seçim çalışmaları kapsamın-
da sahada olduklarını ifade eden 
Başkan Altay, çalışmalar kapsamın-
da Konya’da tüm hemşehrileriyle 
kucaklaşmaya çalıştıklarını söyle-
di. “Amacımız 31 ilçenin hepsini 
almak” diyen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Büyükşehir Yasası’nı en 
iyi uygulayan illerden biri Konya. 
Bunun nedeni, 28 belediyemiz ve 
Büyükşehir Belediyemizin birlikte 
hareket etmesinden kaynaklanıyor. 
Bu kapsamda, 31 Mart Seçimle-
ri’nde de Cumhur İttifakı olarak 31 
ilçeyi ve Büyükşehir’i alarak, bu bir-
likteliği sürdürmek istiyoruz. Seçim 
çalışmalarımız boyunca verdikleri 
destekten dolayı Konya’ya teşekkür 
ediyoruz. Hemşehrilerimiz gittiği-
miz her yerde bizi kucakladılar. İyi 
ki Konya’da siyaset yapıyoruz. Bu 
arada Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Murat Kurum’un Konya’ya büyük 
katkısı var. Konyalı bir diğer baka-
nımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ile birlikte Konya’yı güzel bir şekilde 
temsil ediyorlar.  İnşallah hep birlik-
te Konya’ya güzel işler kazandıraca-
ğız.”

ÇALIŞMALARIN 
BEREKTİNİ GÖRECEĞİZ

Programda konuşan AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, Konyalı Bakan 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’a Konya’ya verdiği des-
tekten dolayı teşekkür etti. 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri’ne sayılı 
saatler kaldığını hatırlatan Başkan 
Angı, yaptıkları seçim çalışmalarının 
bereketini sandıkta görmeyi umut 
ettiklerini söyledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Kurum

Uğur İbrahim Altay Hasan Angı 

Leyla Şahin Usta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya basınıyla biraraya gelerek, Konya yatırımları ve yerel seçimlerle ilgili konularda açıklamalarda bulundu.
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Cumhur İttifakı’ndan 3 ilçeye çıkarma

AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi milletvekilleri Cumhur İt-
tifakı adaylarına destek amacıyla 
Hüyük, Seydişehir ve Beyşehir’e 
çıkarma yaptı.

Yerel Seçim çalışmaları kapsa-
mında Hüyük, Seydişehir ve Bey-
şehir ilçelerinde Cumhur İttifakı 
adaylarına destek vermek için AK 
Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
milletvekilleri bir araya geldi.

Seçim Koordinasyon Merke-
zi’nin Hüyük, Seydişehir ve Bey-

şehir ilçelerinde düzenlediği seçim 
çalışmalarına Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa 
Akış, Konya Eski Milletvekili Ali 
Gebeş, Milliyetçi Hareket Parti-
si Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 
AK Parti Konya İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mehmet Ay, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve 
Yetimleri Derneği Genel Başkanı 

Mustafa Işık ve partililer katıldı.
CUMHUR İTTİFAKI TARİH YAZACAK

Seçim çalışmalarında Konya 
merkezde Cumhur İttifakı Ada-
yı Uğur İbrahim Altay, Hüyük’te 
Mehmet Çiğdem, Seydişehir’de 
Mehmet Tutal ve Beyşehir’de 
Üzeyir Yaşar için destek istendi. 
Çarşı ve pazarcı esnafını ziyaret 
eden heyet, vatandaşlarla da soh-
bet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kalay-

cı, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart se-
çimlerinde tarih yazması için gece 
gündüz çalıştıklarını belirtirken, 
Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek, “15 Tem-
muz’da derdi vatan olan, derdi 
millet olan, tankların altına yatan 
bir irade ortaya çıktı” cümlelerine 
yer verdi.

BU BİRLİKTELİK HEP SÜRSÜN
AK Parti Konya Milletvekili Ta-

hir Akyürek de, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyet-

çi Hareket Partisi Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli arasındaki birlikteli-
ğin Türk siyasal tarihinde yeniden 
büyük Türkiye’yi kuruncaya kadar 
devam etmesini temenni etti. Se-
çim çalışmaları kapsamında Kalay-
cı ve Çiçek ile Türkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği Şubesini ziyaret eden Akyü-
rek, “Bu vatan için canını veren 
ve gazi olan tüm vatandaşlarımıza 
sahip çıkılmalı ve yeni nesillere ta-
nıtılmalı” ifadesini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Dernek Genel 
Başkanı Mustafa Işık da, “Devletin 
devamı ve ülkenin bekası için siz-
lere destek vermek görevimizdir” 
dedi. Işık, şehit aileleri ve gazilere 
verdiği desteklerden dolayı Kon-
ya Milletvekilleri Tahir Akyürek, 
Mustafa Kalaycı ve Cumhur İttifakı 
Seydişehir Belediye Başkan adayı 
Mehmet Tutal’a teşekkür plaketi 
verdi.
n HABER MERKEZİ

Kalaycı: Konyalı PKK ile 
işbirliğine oy vermez

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, partisinin İl Başkanı Murat 
Çiçek, Meram İlçe Başkanı İbra-
him Ay ve beraberindeki heyetle 
İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya 
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. 
Ziyarette seçim çalışmalarını de-
ğerlendiren Kalaycı, liderleri Dev-
let Bahçeli’nin de talimatı üzerine 
7/24 esasına göre, tüm teşkilatlar-
la birlikte Cumhur İttifakı’nın 31 
Mart Yerel Seçimleri’nden büyük 
bir zaferle çıkması için çalıştıklarını 
söyledi. 

Türkiye genelinde Cumhur İt-
tifakı’na en yüksek desteğin Kon-
ya’dan çıkacağına inandığını dile 
getiren Kalaycı, “Konyalı PKK ile 
işbirliği yapanlara oy vermez” dedi. 

Kalaycı sözlerini şöyle sürdür-
dü: “AK Parti teşkilatlarıyla MHP 
teşkilatları kaynaşmış durumda 
birlikte bir mücadele veriyoruz. 
Konyamızda benim sahada gör-
düğüm 31 ilçemizde de Cumhur 
İttifakı başarıyla seçimi alacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesinde 
de yüksek oranda oyla Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını alacak. Ben 
inanıyorum ki Konyamız Türkiye 
genelinde Cumhur İttifakı’na en 
büyük desteği veren il olacak. Sa-
hada ve yaptığım çalışmalarda gör-
düğüm tablo bu. Tabii ki Konyalı 
PKK’lılarla işbirliği yapanlara oy 
verir mi? Vermez. Konyalı 15 Tem-
muz Darbe Girişimi gecesi darbe 
gecesini kutlayanlara, içkiyle kutla-
ma yapanlara oy verir mi? Vermez. 
HDP ile işbirliği yapanlara oy verir 
mi? Vermez. Tüm dünyada İslam 
düşmanlığı hat safhaya çıkmışken 
İslam’dan kaynaklanan terör diyen 
bir siyasi partiye CHP‘ye, onun or-
tağı İYİ Parti’ye oy verir mi? Ver-
mez. Sahada da özellikle HDP ile 
yaptıkları ittifakın belediye meclis 
üyeliklerine Kandil’den belirlenen 
PKK ile geçmişinde bağlantısı artık 
tarih tarih ortaya konulmuş kişile-
rin belediyeye taşınmasına Konyalı 
asla cevaz vermez ve bunun dersi-
ni de sandıkta karşımızdaki ittifaka 
verecek.” 
‘KONYALI BEKA MÜCADELESİNDE 

CUMHUR İTTİFAKINA GEREKLİ 
DESTEĞİ VERİYOR’ 

Kalaycı, seçmenin Türkiye’nin 
bekasına yönelik yapılan saldırıla-
rın farkında olarak Cumhur İttifa-
kı’na gerekli desteği verdiğini bil-
dirdi. Kalaycı, “Milletimizin engin 
bir sağ duyusu var. Onca sıkıntı 

yaşamasına rağmen tüm gelişme-
leri de yakından takip ediyor, her 
şeyin farkında, oynanan oyunların 
farkında, Türkiye’nin bekasına yö-
nelik yapılan saldırıların farkında. 
Kendi sıkıntısını geri plana itiyor, 
Cumhur İttifakı’na bu anlamda 
çok yoğun bir şekilde destek veri-
yor. Bugün baktığımız zaman çift-
çimiz sıkıntılı, üreticimiz sıkıntılı, 
sorunlarla uğraşıyor, elde ettiği 
geliri maliyetini karşılamamış ama 
biliyor ki gübrenin fiyatı bugün 
katlandıysa ekonomik saldırılar 
sonucu, dövizdeki yükselmenin 
bunu etkilediğini biliyor. Yemin 
fiyatı, mazotun fiyatı bu ekonomik 
saldırılar sonucu yükseldiğini gö-
rüyor. Bu anlamda da bu mücade-
leye, beka mücadelesinde Cumhur 
İttifakı’na gerekli desteği veriyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘KONYA’YI 32-0 
YAPACAĞIZ İNŞALLAH’

Ekonomik sorunların aşıla-
cağını ancak vatan elden giderse 
telafisini olmayacağını vurgulayan 
Kalaycı, seçmenin bunun farkında 
olduğunu dile getirdi. Kalaycı, “Va-
tandaşımız ekonomik sıkıntıların 
31 Mart Yerel Seçimler sonrasında 
Türkiye’nin önünün açılacağını, 
rahatlayacağını görüyor. Ekono-
mi anlamında çok önemli köklü 
tedbirler alınarak bugün yaşanan 
sıkıntılar önümüzdeki süreçte gi-
decek bunun da farkında. Çünkü 
ekonomik sosyal sıkıntılar gelip ge-
çici. Bu millet kıtlığı da gördü. Milli 
Mücadele yıllarında evindeki ek-
meği paylaştı askerimizle. Şimdi de 
aynı gözle bakıyor ve şunu biliyor 
Konyalı, ekonomik sorunların tela-
fisi var. Bugün sorun yaşarsın yarın 
bunu aşarsın ama vatan elden gi-
derse bunun telafisi yok. Vatan için 
bayrak için şehadeti göze almış bir 
milletimiz var. Her zaman için en 
zor şartlarda dahi canını feda ede-
cek insanımız bitmez bizim. Bu 
anlamda da Cumhur İttifakı tam 
destek almış durumda tüm hem-
şehrilerimizden. Büyük bir başa-
rıyla Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve tüm ilçe belediyelerini alarak 
32-0 yapacağız inşallah. Türkiye 
genelinde hem heyecan var hem 
coşku var hem de büyük bir des-
tek var Cumhur İttifakı’na karşı. 
24 Haziran seçimlerinde Cumhur 
İttifakı’nın sağladığı başarı 31 Mart 
seçimlerinde daha yüksek oranda 
sonuçla taçlandırılacak” diye ko-
nuştu. n İHA

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde halkla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçelere organize sanayi-
lerinden, yeni imar projelerine ve atıksu arıtma tesislerine kadar birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi

Kulu ve Cihanbeli’ye
yatırım müjdeleri!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’la bir-
likte Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde 
vatandaşlara hitap etti.

BAKAN KURUM’DAN 
MÜJDELİ HABERLER

İlk olarak Kulu’da halka hitap 
eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, “Kulu Organize Sanayi 
Bölge’mizi tam kapasiteyle üretim 
faaliyetine geçirerek istihdam prob-
lemini ortadan kaldıracağız. Sanayi 
Kavşağı’nı trafiğe açacağız. Ayrıca 
yüksekokulumuzun hem bölümle-
rini, hem de fakülte sayısını artır-
mak istiyoruz. Yurdumuzu yeniden 
faaliyete geçireceğiz. Öte yandan 
herkesin rıza göstereceği, kimsenin 
mağdur olmayacağı bir imar planı 
çıkaracağız. Gençlerimizin her türlü 
sportif faaliyetini destekleyeceğiz. 
Değirmenözü ve Alparslan Türkeş 
parklarımızı genişleterek, Kulu’ya 
güzel bir millet bahçesi kazandırı-
yoruz. Düden Gölü ve Akgöl’ün Ku-
lu’da kalan kısmındaki millet bahçe-
si talebini planlamamız içine aldık. 
Tuzkaya, Ömeranlı ve Karapınar 
mahallelerimizde de atıksu arıtma 
tesislerine başlıyoruz” dedi.

ALTAY: İLÇE BELEDİYE 
BAŞKANLARIMIZIN DESTEKÇİSİYİZ

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı AK Parti 
Adayı Uğur İbrahim Altay da Bü-
yükşehir Belediyesi olarak ilçelerde 
belediye başkanlarının her türlü 
projelerine destek olacaklarını söy-
ledi. Altay, “Baştan beri söylüyoruz; 
üçlü olalım, güçlü olalım. 5 yılda 
Kulumuza 125 milyon liralık yatı-
rım gerçekleştirdik. Birçok altyapı 
problemini giderdik. Grup suyuyla 
ilçelerimizin, mahallelerimizin su 
sorunlarını çözdük. Şimdi İnşallah 
yeni projeler ve yeni bir başarı hi-

kayesi yazmak için karşınızdayız” 
ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Kulu 
Belediye Başkan Adayı Murat Ünver, 
hükümetin, Bakan Murat Kurum’un 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleriyle ilçede önemli yatırımları 

hayata geçireceklerini dile getirdi.
CİHANBEYLİ DE BAKAN KURUMDAN 

MÜJDELİ HABERLER ALDI
Daha sonra Cihanbeyli’ye ge-

çen Bakan Murat Kurum, burada 
da müjdeli haberlerine devam etti. 
Kurum, “Doğalgazı inşallah en ya-

kın zamanda ilçemize getiriyoruz. 
Cihanbeyli’nin yıllardır hayali olan 
Organize Sanayi Bölgesi proje ve 
tahsisi işi tamamlandı. Cihanbey-
li’mizi Termal turizm merkezi ha-
line getirmek için ne gerekiyorsa 
yapacağız. Türkiye’nin en büyük 
hayvan alım satım merkezini inşal-
lah Cihanbeyli’ye inşa ediyoruz. TO-
Kİ’miz eliyle konut yapımına dair ta-
leplerinizi hızlıca yerine getiriyoruz. 
Cihanbeyli ve Gölyazı Mahallesi’nde 
atıksu arıtma tesislerini yapıyoruz. 
İmar planı revizyonunu da bitirdik. 
Şehir meydanı ile ilgili bir düzenle-
me yapılacak, ona destek olacağız. 
Şehir merkezinde de katları bir kat 
artırdık. Hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı AK Parti 
Adayı Uğur İbrahim Altay ise, “Ci-
hanbeyli’mizin bizden bir arıtma 
talebi vardı. Sayın Bakanımızın tali-
matıyla Kulu ile birlikte 4 tane arıt-
ma tesisinin hibe desteğini verdi, 
biz de ihalesini hazırlatıyoruz. Yarı 
olimpik yüzme havuzu konusunda 
da Mehmet Kale Başkanımızın ta-
lepleri vardı. Gönül rahatlığıyla sö-
zünü verin dedik. Büyükşehir olarak 
Cihanbeyli’ye bugüne kadar 145 
milyon liralık yatırım yaptık. Bundan 
sonra da Mehmet Kale Başkanımızla 
birlikte Cihanbeyli’nin bütün sorun-
larını çözmek için bu meydandan 
sizlere söz veriyoruz” dedi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale de merkezi hükümet-
ten güç alarak, önümüzdeki bir 5 yıl 
daha halka hizmet etmeye devam 
edeceklerini kaydetti. Programlara 
AK Parti Konya Milletvekilleri Ah-
met Sorgun, Abdullah Ağralı ve AK 
Parti Konya İl Gençlik Kolları Başka-
nı Ahmet Murat Koru da katıldı
n HABER MERKEZİ
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Mizmer 3. şubesini Konya’da açtı
Psikolojik Danışmanlık, Eğitim 

ve İnsan Kaynakları uygulamaları-
nı tek çatı altında buluşturan Mizaç 
Temelli Danışmanlık Merkezi Miz-
mer, İstanbul ve Ankara’dan sonra 
üçüncü şubesi ile Konya’da Meram 
Yeni Yol üzerinde hizmete başladı.

Türkiye’de ve Dünya’da ilk 
kez Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni 
geliştiren ve yine bir ilki gerçek-
leştirerek ülkemizde bu modele 
dayalı danışmanlık, eğitim ve in-
san kaynaklarının bütüncül bir 
uygulama konseptini ortaya koyan 
Mizmer’lerinKurucusu Uzm. Dr. 
Psikiyatr Enver Demirel Yılmaz, 
Konya Mizmer’e başarılar diledi.  
“İnsana Değer” sloganıyla çıktıkları 
bu yolda çocuk, genç, yetişkin, aile 
ve kurumların; uyumlu, dengeli, 
başarılı, mutlu ve sağlıklı bir ya-
şam sürmesine katkıda bulunmayı 
amaçladıklarını belirtti.Dr. Yılmaz, 
“Hem Türkiye’de hem de Dün-
ya’da ortak olan evrensel bir şey 
var; o da insanın doğası… Bizler, 
insanın doğasının kaynağına onun 
huy özelliklerini oluşturan mizacı 
üzerinden inebilir, onu eğitimle 
organize edebilir ve danışman-

lıkla bütünleyebilirsek, dünya ile 
rekabet edebilecek güçlü, sağlıklı 
ve mutlu bireyleri yetiştirebiliriz. 
Tam da bu görüşün üstüne inşa 
ettiğimiz çalışmalarımızı toplam 
14 yıldır aynı anlayışla ve her gün 
gelişerek sürdürüyoruz.  Bugün 
Türkiye’nin dört bir yanından ça-
ğımızın problemleri denen; stres, 
panik atak, hiperaktivite, davranış 
sorunları, öfke, takıntılar, cinsellik, 

mutsuzluk, iletişim ve evlilik so-
runları gibi çok çeşitli şikayetlerle-
Mizmer’e başvuran danışanlarımız, 
çok kısa sürede etkili ve sürdürüle-
bilir çözümlere kavuşuyorlar. Yine 
Türkiye’nin dört bir yanından pek 
çok öğrencimiz; mizaç temelli diji-
tal rehberlik yazılımımız sayesinde 
okullarında mizaç tiplerine/doğala-
rına uygun bir eğitim ve rehberlik 
hizmeti alıyorlar. Benzer bir şekil-

de pek çok kurum, mizaç temelli 
liyakate dayalı insan kaynakları 
(MİTELİK) yazılımı sayesinde ku-
rumlarındaki tüm çalışanların işe 
alım, uyum ve risk değerlendirme, 
pozisyon ve terfi değişikliği veya 
lider yetiştirme gibi uygulamaları 
‘insan doğasına uygun’ bir biçimde 
gerçekleştirebiliyor ve çok etkileyici 
sonuçlara ulaşıyorlar. 

Tüm bu sonuçlar bize, yeniden 
‘insana değer’ dedirtiyor...” 

İstanbul ve Ankara Miz-
mer’den sonra Mizmer Ailesi’ne 
katılan Konya Mizmer’e hayırlı ol-
sun dileklerini ileten Dr. Yılmaz, 
danışanlarına ücretsiz ön görüşme 
fırsatı sunan Konya Mizmer yöneti-
cilerine de özel teşekkürlerini iletti. 

Dr. Yılmaz son olarak, “Mizmer 
olarak farkımız Dokuz Tip Mizaç 
Modeli (DTMM) gibi bireysel fark-
lılıkları, erken çocukluk dönemin-
den itibaren inceleyip, geliştirme-
ye fırsat veren ve etkili yöntemler 
sunan güçlü bir modelle çalışıyor 
olmamızdır. Ücretsiz ön görüşme 
fırsatı ile tüm Konya halkına ‘Haydi 
Konuşalım’ diyoruz” dedi.
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Konya İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğü ve Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları 
Federasyonu (TAZOF) işbirliğiyle 
düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları 
Yarışmasının ödül töreni, 28 Mart 
2019 tarihinde Meram Halk Eğitim 
Merkezi Konferans Salonunda ger-
çekleşti. 

 26-28 Mart 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen yarışmada, il 
genelindeki ilk ve ortaokullarda öğ-
renim gören toplam 142 öğrenci, 8 
ayrı kategoride yarıştı. Turnuvada 

birinci gün ilkokul düzeyinde man-
gala, pentago, equilibrio ve q-bitz 
kategorilerinde; ikinci gün ortao-
kul düzeyinde mangala, pentago, 
reversi ve kulami kategorilerinde; 
üçüncü gün de tüm kategoriler-
de ön eleme müsabakaları yapıldı.  
Ödül töreninde yaptığı konuşmada 
dereceye giren öğrencileri tebrik 
eden Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, akıl ve zekâ 
oyunlarının zihinsel gelişimdeki 
önemine vurgu yaparak yarışma-

nın düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti.   Turnuva so-
nucunda kendi kategorilerinde bi-
rinci olan 8 öğrenciye İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş tarafından ödülleri takdim 
edildi.   27-28 Nisan tarihleri ara-
sında Bursa’da gerçekleştirilecek 
olan Akıl ve Zekâ Oyunları Türkiye 
Şampiyonasında ilimizi temsil ede-
cek 8 öğrencimizin isimleri şöyle: 
Ortaokullar: Furkan Oğuz (Ereğli 

TOKİ Ortaokulu), Muhammet Efe 
Aydın (Reversi Özel Akşehir Final 
Ortaokulu), Yahia Mobaid ( M e -
ram Şehit Ömer Halisdemir İHO) 
Selin Aktürk (Meram Zafer Ortao-
kulu), İlkokullar: Ayşe Sena Sakar-
ya (Meram Kemal Hatipoğlu Orta-
okulu), İdil Acar (Selçuklu Barbaros 
İlkokulu),  

Alper Çetin (Kadınhanı Atlantı 
Gazi İlkokulu), Yusuf Aysan (Akşe-
hir Nasrettin Hoca İlkokulu). 
n HABER MERKEZİ

Çocuk Kütüphanesi’ne 
hayran oldular

Selçuklu Belediyesi Kütüphane 
Haftası vesilesiyle Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) Konya Şubesi üyeleri-
ni misafir etti. Yazarların yanı sıra 
kütüphanelerde gönüllülük esası-
na dayalı olarakçalışan kültür in-
sanları ve öğretmenler yapımı yeni 
tamamlanan Çocuk Kütüphanesini 
ziyaret ederek bilgi aldı. 

Kültür hizmetleriyle ilgili bil-
giler veren Selçuklu Belediyesi 
Kütüphaneler Sorumlusu Osman 
Özkan ilçeye kazandırdıkları kü-
tüphane sayısının 77’yi bulduğu-
nu kaydederek, “Çocuk Kütüpha-
nemiz KOP’un katkılarıyla 4-12 
yaş grubu çocuklarımıza okumayı 
eğlenceli hale getirecek şekilde 
tasarlandı. Görme engelli çocukla-
rımızın da istifade edebileceği kü-
tüphanemiz sahip olduğu özellik-
lerle Konya’da ilktir ve Türkiye’nin 
de ilk marka kütüphanesi olmaya 
adaydır” dedi.

Belediye Kültür Müdürü Ali 
Düz ise çocuklara kütüphane sev-
gisinin erken yaşlarda kazandırıl-
masının önemine işaret ederek, 
“Oyun çağındaki çocukların yeni 
nesil kütüphanemizde kitaplara 
ilgisinin daha da artacağını öngö-
rüyoruz. Çocuklar sosyal ve kül-
türel donatıların bir arada olduğu 
mekânda sıkılmadan öğrenecek, 
üstelik öğrenmek eğlenceli hale 
gelecektir” dedi.

Çocuk Kütüphanesi Sorumlu-
su Serpil Yalçınkaya’da çocukların 
ihtiyaç duyacakları her türlü ma-
teryali kütüphaneye dâhil ettik-

lerini anlatarak, “Kütüphanemiz-
de yaratıcı drama, oyun terapisi, 
kukla gösterileri, oyunlu masal 
anlatımı, sinevizyon gösterimleri, 
zekâ oyunları ile zihin geliştirme 
faaliyetleri de bulunuyor. Çocukla-
rımız internet erişimiyle her türlü 
araştırmaları yapabileceği gibi ri-
tim ve ses ve resim çalışmalarıyla 
el becerilerini geliştirebilecek. Böy-
lece çocukların zihinsel ve kültürel 
gelişimlerinin yanı sıra sosyal ge-
lişimlerini de katkı sağlanacak. Şu 
anda raflarımızda 6 bin adet kitap 
bulunmaktadır” dedi.

TYB Konya Şubesi Başkanı 
Hayri Erten de uygulanan modern 
konsept nedeniyle Selçuklu Bele-
diyesi’ni tebrik ederek, “Kültüre 
verdiği önemle Türkiye’de adından 
söz ettiren Belediyemiz yine hay-
ranlık uyandıracak bir esere imza 
atmış,  tebrik ediyoruz. Belediye-
miz ilçeyi kütüphanelerle donata-
rak kültüre büyük katkılar sağladı. 
Farklı etkinleri içerisinde barındı-
ran çocuk kütüphanelerinin ço-
cuklarımızın kendilerini tanıma ve 
keşfetmelerine imkân tanıyacak ve 
kendilerine her yönden gelişmele-
rine önemli katkılar sunacaktır. Bu 
konsepte ilköğretim okullarının da 
geçmelerinin zamanı gelmiştir” 
dedi.

Yazarlar, gönüllü kütüphane 
çalışanları ve öğretmenler Aydın-
lıkevler’dekikütüphane ziyaretinin 
ardından Kelebekler Vadisi’ni gez-
di; program yemek ikramıyla son 
buldu. n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Burada 
konuşan Başkan Altay, başarıya giden yolun bilgi ve birikimden geçtiğine dikkat çekti

‘Bilgi ve birikim 
başarıya götürür’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 55. Kütüp-
hane Haftası dolayısıyla Kültürpark’ta 
Okuyan Bilgehaneler programına 
katıldı. Öğrencilerle birlikte kitap 
okuyan Başkan Altay, “Hayatta sizi 
bir ömür boyunca başarıya götürecek 
şey, okuduğunuz kitaplar, edindiğiniz 
bilgi birikimidir” dedi.  Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, 55. Kütüphaneler Haftası dola-
yısıyla düzenlenen “Okuyan Bilgeha-
neler” programına katıldı. 

115 OKULA Z KÜTÜPHANE YAPTIK 
Kültürpark’ta gerçekleştirilen 

programda Büyükşehir Belediye-
si’nin bir kültür hizmeti olan Bilge-
hanelerde eğitim gören ve çeşitli 
okullardan gelen öğrencilerle kitap 
okuyan Başkan Altay, Konya Büyük-
şehir Belediyesi olarak şehirdeki 115 
kütüphanede öğrencilere hizmet 
ettiklerini belirtti. Yeni dönemde de 

hem Bilgehanelerin hem de kitap 
sayısının artırılacağını dile getiren 
Başkan Altay, “Bu ülkenin en önemli 
konusu gelişmişliğini ortaya koyan 
bilgi ve teknolojidir. Onun için oku-
yan bir nesle ihtiyacımız var. Okulla-
rınızda da bununla ilgili bizim eğitim 
dönemimize nazaran çok güzel işler 

yapıldı. Bakın sadece Büyükşehir Be-
lediyesi olarak 100’ün üzerinde okul-
da zenginleştirilmiş kütüphanemiz 
var. Bunların sayısının artırılması için 
çaba sarf ediyoruz” dedi. 

OKUMAK ÇOK ÖNEMLİ 
Kitap okumanın önemine dikkat 

çeken Başkan Altay, “Matematik, 

Fen Bilgisi mutlaka önemli ama ha-
yatta sizi bir ömür boyunca başarıya 
götürecek şey, okuduğunuz kitaplar, 
edindiğiniz bilgi birikimidir. Verimli-
liğinizi artıracak sistematik bir şekil-
de okumaya vakit ayırın. Kendinize 
ait kütüphaneniz, kitaplığınız olsun. 
Eğer yoksa Büyükşehir Belediyemi-
zin kütüphanelerinden, Bilgehanele-
rinden yararlanabilirsiniz. Amacımız 
sizin daha çok kitaba erişebilmeniz. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu 
konuda en büyük destekçimiz. Tüm 
eğitim camiasına, müdürlükteki ar-
kadaşlarımıza, öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.  Program çerçevesinde Bilge-
hane Ahşap Tasarım Atölyeleri’nde 
üretilen bin adet ahşap kuş yuvası 
ağaçlara takıldı. Akabinde okçuluk 
turnuvasında dereceye giren öğren-
cilere madalya takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi

Dr. Psikiyatr Enver Demirel Yılmaz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 55. Kütüphaneler Haftası 
dolayısıyla düzenlenen “Okuyan Bilgehaneler” programına katıldı.
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Güney Afrika pazarından daha fazla pay almalıyız
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

koordinasyonunda çalışmalarını 
sürdüren Mevlana Kalkınma Ajan-
sı, Konya Ticaret Odası, Konya Sa-
nayi Odası ve Konya Ticaret Borsası 
işbirliği ile TR 52 Karaman-Konya 
Bölgesi’nin dış ticaret ortamının iyi-
leştirilmesi, bölgede yer alan işlet-
melerin ulusal ve küresel düzeyde 
daha rekabetçi hale getirilmesi ve 
Konya iş dünyasının yeni pazarlar 
hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 
düzenlediği pazar tanıtım panelle-
rine Güney Afrika Cumhuriyeti ile 
devam etti. Moderatörlüğünü Sel-
çuk Üniversitesi Akören Ali Rıza 
Ercan Meslek Yüksekokulu Dış 
Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi 
Dr. Burak Ceran’ın yaptığı panel-
de, diğer panelistler Güney Afrika 
Cumhuriyeti eski Ticaret Müşaviri 
ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası 
Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Hakan 
Karabalık, Ticaret Bakanlığı İhra-

cat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret 
Uzman Yardımcısı Rukiye Duru ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti Türki-
ye Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırım 
Müşaviri Tshepo Ranamane oldu. 
Konya Sanayi Odası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen pane-
lin açılışında katılımcılara Güney 
Afrika Cumhuriyeti pazarı ile ilgili 
bilgilendirmelerde bulunan Mevla-
na Kalkınma Ajansı Konya Yatırım 

Destek Ofisi Koordinatörü İsmail 
Ünver “Ajans olarak, bölgemizde 
yer alan sanayicilerimizi yeni pa-
zarlara yönlendirmek ve pazar pay-
larını artırmak amacıyla daha önce 
çeşitli ülkelerdeki pazar fırsatları 
hakkında paneller düzenlemiştik. 
Bugün de şehrimizin ihracatında 
büyük bir potansiyele sahip oldu-
ğuna inandığımız Güney Afrika 
Cumhuriyeti pazarı ile ilgili sana-

yicilerimizi bilgilendirmek istedik. 
2018 yılı sonu verileri ışığında şeh-
rimizle Güney Afrika Cumhuriyeti 
arasındaki ekonomik verilere baktı-
ğımızda, Konya’nın toplam ihracatı 
1,8 Milyar Dolar iken, Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ne yaklaşık 14 Milyon 
Dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini 
görüyoruz. Bu rakamla Güney Af-
rika Cumhuriyeti toplam ihracatı-
mızın binde 8’ini oluşturmakta ve 

en fazla ihracat yaptığımız 36. ülke 
konumunda yer almaktadır. Top-
lamda 908,5 Milyon Dolar ithalat 
gerçekleştiren şehrimiz, Güney Af-
rika Cumhuriyeti’nden 7,4 Milyon 
Dolarlık ithalat yapmakta ve Güney 
Afrika Cumhuriyeti ile olan ticare-
tinden 6,6 Milyon Dolar dış ticaret 
fazlası vermektedir. Buna rağmen 
bu verilerin, büyük bir ticaret po-
tansiyelimizin bulunduğu Güney 
Afrika Cumhuriyeti için yeterli ol-
madığı ve bu pazardan daha fazla 
pay alınabileceği kanaatindeyiz” 
ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından 
kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İh-
racat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret 
Uzman Yardımcısı Rukiye Duru, 
katılımcılara yönelik olarak yapmış 
olduğu sunum eşliğinde Ur-Ge 
desteği, pazar araştırması ve pazara 
giriş desteği, yurtdışı ve yurtiçi fuar 
desteği, marka – Turquality deste-
ği hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 

Akabinde konuşan Güney Afrika 
Cumhuriyeti eski Ticaret Müşaviri 
ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası 
Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Hakan 
Karabalık da katılımcılara Güney 
Afrika Cumhuriyeti pazarı hakkın-
da ayrıntılı bilgiler verdi. Son olarak 
söz alan Güney Afrika Cumhuriyeti 
Türkiye Büyükelçiliği Ticaret ve Ya-
tırım Müşaviri Tshepo Ranamane 
ise, ülkesinin yatırım ortamı ile il-
gili yaptığı sunum eşliğinde, Güney 
Afrika Cumhuriyetinin ekonomik 
verileri, ithalat ve ihracat kalemleri, 
vergi sistemi, nüfus ve siyasi yapısı 
ile yatırımcılara verilen destekler 
hakkında bilgiler aktararak ülkeleri 
ile ticaret yapmak isteyen Konyalı 
sanayicilere her türlü desteğe hazır 
olduklarını belirtti.

Panel katılımcılardan gelen 
soruların panelistler tarafından ce-
vaplandırılmasıyla son buldu.   
n HABER MERKEZİ

Geçen yıl 2.̀ si düzenlenen ki-
tap günlerinde konferans,söyleşi ve 
kitap imzalama etkinlikleri Seydişe-
hirlilerle buluşturuldu. Seydişehir 
Belediyesi’nin düzenlediği Kitap 
Günleri Etkinliğine 2 yılda 27 yazar, 
100 binden fazla kitap ve 50 bin zi-
yaretçi katıldı. Okumanın önemin-
den bahseden Başkan Tutal” Kitap 
günleri gençlerimize sosyal ve kül-
türel katkıda bulunacaktır. Tekno-
lojinin hızla ilerlediği günümüzde, 
gençlerimize sosyal ve kültürel de-
ğerleri yeniden kazandırmak adına 
büyük bir fırsattır” dedi. Başkan Tu-

tal,bağımlılıkla alakalı İlçe Kütüpha-
ne Müdürlüğüne 25-31 Mart kütüp-
hane haftası nedeni ile kütüphaneye 
katkı sağlamak istediklerini belirten 
Tutal, gençlerimizi bağımlılıkla mü-
cadeleye karşı bilgilendirmek amaçlı 
kitaplar hediye etti. Madde, alkol, tü-
tün, cep telefonu bağımlılığı ne ya-
zık ki küçük yaşta ki çocuklara kadar 
ulaştı. Çocuklarımızave gençlerimi-
ze yapılan yatırım, en yüce yatırım-
dır. Kütüphanemize verilecek olan 
kitaplar, vatandaşlarımızın ulaşabi-
leceği, çok değerli eserlerdir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Dünyada girişimcilere 
90 milyar dolar aktarıldı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ve KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından des-
teklenen, Selçuk Üniversitesi ile 
Konya Teknokent tarafından yürü-
tülen “KOP’ta Girişim Projesi Me-
lek Yatırımcılık” lansman toplantı-
sı gerçekleştirildi. Toplantıya;KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir 
Balevi, Konya Teknokent Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, 
Konya Girişimci İş İnsanları Derne-
ği Başkanı Eyüp Kırboğa, KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı ve girişimci iş adamları 
katıldı. Açılış konuşmasını yapan 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı, “Araştırma-
lara göre, 2017 yılı sonu itibariyle 
dünya çapında melek yatırımcılar 
ve girişim sermayesi şirketleri ta-
rafından, girişimcilere aktarılan 
toplam tutar 60 milyar Amerikan 
doları iken; 2018 sonu itibariyle bu 
rakam yüzde 50 artarak 90 milyar 
Amerikan dolarına ulaşmıştır. Bu 
büyüklükte bir rakamın neden bu 
kadar hızlı arttığını incelediğimizde 
karşımıza birkaç neden çıkmakta-
dır. Özellikle melek yatırımcılık 
doğru yapıldığında büyük kazanç-
lar elde ediliyor. Doğru fikir, ürün 
ve girişimciye yatırım yapıldığında 
yatırımın geri dönüşü çok hızlı ola-
biliyor. Genellikle rutin faaliyetler 
yürüten iş insanları için melek ya-
tırımcılık faaliyetleri, inovasyona 
dayalı yeni ekonomiyi keşfetme ve 
teknolojik gelişmeleri yakından ta-
kip etme imkânı sunuyor” şeklinde 
konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Ka-
ra,“Konya’da Teknokent’i ilk ku-
ran gruplar arasında bulunarak 
ve aynı zamanda Sayın Rektörüm 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ile bera-
ber uzun yıllar Teknokent’te yö-
netim kurulu üyeliği yaptık. Ça-
lışmalarımızın büyük bir kısmını 
üniversitedeki ders önlüklerimizi 
çıkardıktan sonra giydiğimiz tu-
lumlarla sanayide sürdürdük.Bu 

süreçte ortaya koyduğumuz fikri 
nasıl yatırım yapabiliriz ve sizin bir 
fikrinizden dolayı bu yatırımı nasıl 
sürdürebiliriz diye kuşku içinde 
yaklaşan arkadaşlarımıza, o kuş-
kuyu bertaraf edebilecek yakınlıkla 
beraber büyük yatırımlar yapan bir 
üniversite hocası ve aynı zamanda 
sanayide çalışan bir eleman olarak 
bu sürecin çok verimli, çok onurlu 
ve ülkemiz için son derece değer-
li olduğunu bir kez daha sizlere 
aktarmak istiyoruz. İyilik yapmak 
deyince aklıma melek yatırımcı-
lar geliyor. Yapabilirlerse dünyada 
iyiliği melek yatırımcılar yapacak. 
Dünyada en önemli zaman işte 
şu zamandır. Dünyada en önem-
li kişi de yanımızdaki kimse odur. 
Bizi iyilik yapmak üzere işte bu za-
manda, birbirimizle buluşturan bu 
var olan süreci ve projeyi destek-
leyen Kop İdaresi Başkanlığımıza, 
projenin yürütülmesini sağlayan 
Teknokent’te ve teknoloji transfer 
ofisindeki arkadaşlarımıza ama asıl 
bu projeyi anlamlandıran, anlamlı 
olan projeyi de ileriye taşıyabilme 
erdemini ve onurunu gösterebi-
len sizlere çok teşekkür ediyorum. 
Bu süreç hem bizi onurlu hem de 
onurlu olduğu kadar ülkemize sağ-
layabileceğimiz görevi yerine getir-
me noktasında çok büyük görevler 
veriyor. Biz Konya’da üniversiteler 
olarak bütün üniversitelerimizle 
beraber bir olabilmenin beraber 
olabilmenin, beraberce çalışabil-
menin onurunu taşımış bir bölge 
olarak sanayicilerimizle, esnafımız-
la, bilgi ve birikimimizi ortaya ko-
yabilme beraberliğini sürdürmeye 
gayret ediyoruz”ifadelerini kullan-
dı. Konuşmaların ardından Şirket 
Ortağım Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Melek Yatırımcı Ağı Baş-
kanı Mehmet Buldurgan ve Giri-
şim Merkezi Kurucu Ortağı Taner 
Baltacı projeye ilişkin sunumlarını 
gerçekleştirdi. Programın sonunda 
sunumu gerçekleştirenlere KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İh-
san Bostancı ve Konya Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Birol Dağ tarafından hediye takdim 
edildi.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Güney Amerika’ya çıkarma yaptı. 8 günlük gezide 
farklı sektörlerden işadamları ikili görüşmeler yaparak ticari ilişkilerin artırılması sağlandı  

MÜSİAD Konya’nın 
gözü Güney Amerika’da

MÜSİAD Konya, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi ile birlikte Güney 
Amerika’ya çıkarma yaptı. 17-23 
Mart tarihleri arasında Güney 
Amerika Peru ve Şili Ülkelerine Ti-
caret Heyeti İş gezisi düzenlendi. 
8 gün süren geziye, bilgi teknoloji-
leri, dayanıklı tüketim ve mobilya, 
enerji, gıda tarım ve hayvancılık, 
hizmet, inşaat çevre ve yapı mal-
zemeleri, metal maden, lojistik, 
makine, otomotiv, sağlık, tekstil ve 
deri sektörlerinde faaliyet gösteren 
sanayici ve iş adamları katıldı. 

İş gezisini değerlendiren MÜSİ-
AD Ekonomik İlişkiler Komisyonu 
(MEKİK) Başkanı Ömer Karakuş, 
“14 kişiden oluşan heyetimiz ile 
Peru Lima Türkiye Büyükelçisi Ali 
Rıza Özcoşkun, Ticaret Müşaviri 
Asım Aksoy ve Şili Santiago Büyü-
kelçisi Gülin Dinç ve Ticaret Müşa-
viri Elçin Edis’i ziyaret ederek ülke-
lerin ekonomik yapıları hakkında 
bilgi aldık. Heyetimiz Peru ve Şili’li 
iş adamlarıyla ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirdi. Heyetimiz, Büyükel-
çilerimizin nezdinde ticari anlaşma 
imzaladı. Bizler açısından oldukça 
sevindirici bir gelişmeydi. Bu anlaş-
maların yanı sıra ciddi görüşmeler 
gerçekleştirdik. İkili temaslarımızın 
meyvelerini önümüzdeki günlerde 
alacağımıza inanmaktayım. 

B2B toplantılarının ardından 
saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Te-
maslarımız esnasında Güney Ame-
rikalı iş insanlarına, Konya’mız, 
MÜSİAD’ımız ve MEKİK hakkında 
detaylı bilgiler verdik” dedi. 

MÜSİAD Konya Şubesi Baş-
kan Yardımcısı Hilmi Kağnıcı ise, 
“Şehrimizin ve ülkemizin ihraca-
tını artırmak için faaliyetlerimize 
ara vermeden devam ediyoruz. Bu 
kapsamda hem yurt dışına heyetler 
götürüyoruz, hem de yurt dışından 
heyetleri şehrimizde ağırlayarak 
ikili ilişkilerimizi en üst seviyelere 
çıkarmayı hedefliyoruz. 

Peru ve Şili, Güney Ameri-
ka’nın parlayan iki yıldızıdır. Daha 
önceki dönemlerde Afrika kıtasını 
hedef seçmiştik. O bölgede olduk-
ça yoğun faaliyetler yürüttük. Aynı 
zamanda Orta Asya’da Kazakistan, 
Gürcistan ve Azerbaycan, Avrupa 
ülkelerinde ise Hollanda ve Alman-
ya’ya iş seyahatleri gerçekleştirdik. 

Yaptığımız araştırmalarda ise Gü-
ney Amerika kıtasının ülkemiz için 
ciddi bir ticaret potansiyeline sahip 
olduğunu tespit ettik. Bizim için 
oldukça önemli bir pazar olduğu-
nu gerçekleştirdiğimiz bu temasla 
tescilledik. Peru ve Şili gibi ülkeler, 
Ülkemizin ticaret hacmini artırma-
ya yönelik ciddi bir giriş kapısıdır. 
Peru ve Şili’de ticaret hacmimiz 
oldukça düşük. Bunu artırmak için 
çalışmalarımıza ara vermeden de-
vam edeceğiz. 

Peru ve Şili ekonomisi, tarım 
sektörüne dayalıdır. Ülkemizin sa-
nayisiyle mukayese edecek olursak, 
bizi 20 yıl geriden takip etmektedir-
ler. Sanayilerindeki bütün ürünleri-
ni ithal ederken, tarım ürünlerini 
ise ihraç etmektedirler. Biz ağırlıklı 
olarak, demir ve çelik ürünlerini ih-
raç etmekteyiz. Tarım alanında ise 
ceviz ithalatı yapmaktayız. Peru ve 
Şili, özellikle sanayideki ürünlerimi-
zi ihraç etmede ciddi bir pazardır. 

Bu gezimizden önce, Peru Bü-

yükelçisi Sayın Luis Alberto Cam-
pana Boluorte ve Şili Büyükelçisi 
Sayın Jose Manuel Silva Vidaurre’yi 
şubemizde ağırlayarak bir panel 
düzenledik. Amacımız Konyalı sa-
nayici ve iş adamlarımızın dikkatini 
o bölgeye çekmekti. Şili ile serbest 
ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. 
Bütün ürünlerimiz Şili’ye gümrük-
süz girmektedir. Rekabet açısından 
oldukça avantajlıyız ve ürünlerimiz 
Peru ve Şili’de özel ilgi görmekte-
dir” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Gençlere yapılan yatırım, en yüce yatırımdır’
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Üniversiteden, provokatif 
görüntülere suç duyurusu 

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi kampüsünde 
çekilen ve başörtülü öğrencilere 
hakaret içeren görüntülerin sos-
yal medyada paylaşılması üzerine, 
üniversite rektörlüğü görüntüler-
le ilgili suç duyurusunda bulun-
du. Üniversitenin resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamada da 
görüntüleri çeken kişinin, üniver-
siteyle bağlantısının olmadığı be-
lirtildi.

Görüntülerin hızla yayılması 
üzerine üniversite rektörlüğü tara-
fından suç duyurusunda bulunul-
du. Üniversitenin resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamada da, 
görüntüleri çeken kişinin üniversi-
teyle bağlantısının olmadığı belirti-
lerek şöyle denildi: ‘’Üniversitemiz 
ile hiçbir bağlantısı bulunmayan 
bir şahıs, değerlerimize aykırı bir 
şekilde kampüsümüzde ahlak dışı 
bir paylaşımda bulunmuştur. KTO 
Karatay Üniversitesi olarak tama-
men provokatif amaçla yapılan 
bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı 
belirterek, ilgili hesaplar hakkında 
suç duyurusunda bulunulduğunu 
kamuoyunun bilgisine sunarız.’’

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI
Konya Cumhuriyet Başsavcı-

lığının talimatı üzerine harekete 

geçen Konya Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, ‘halkın sosyal sınıf, ırk, din, mez-
hep veya bölge bakımından farklı 
özelliklere sahip bir kesimin diğer 
bir kesimin aleyhine tahrik etmek’ 
suçlamasıyla Erdenay A. ile arka-
daşı Samet Talha Ü.’yü gözaltına 
aldı. Konya Numune Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilen şa-
hıslar ifadeleri alınmak üzere Gü-
venlik Şube Müdürlüğüne götü-
rüldü. Şüphelilerden Samet Talha 
Ü.’nün babasının FETÖ/PDY’nin 
gizli haberleşme programı ‘Bylock’ 
kullanıcısı olduğu iddiasıyla geçen 
yıl tutuklanarak polislik mesleğin-
den atıldığı, diğer şüpheli Erdenay 
A.’nın da cinsel tacizden poliste 
kaydı bulunduğu öğrenildi
n DHA

Yeğeni tarafından öldürülen lokantacı Yılmaz Kaya cinayetiyle ilgili katil zanlısının annesi ile kız kardeşi-
nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Cumhuriyet Savcılığı tarafından itiraz edildi

Cinayette serbest 
kalanlara itiraz!

Ilgın ilçesinde yeğeni Tahsin 
Kaya (27) tarafından ağzına çamur 
doldurulup boğularak öldürülen lo-
kantacı Yılmaz Kaya (37) cinayetiy-
le ilgili, katil zanlısının annesi K.K. 
(50) ve kız kardeşi Ü.C.K.’nin (22) 
adli kontrolle serbest bırakılmasına 
Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti. Ak-
şehir Sulh Ceza Hakimliği ise ‘somut 
delil olmadığı’ gerekçesiyle tutukla-
ma talebini reddetti.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz’da 
ilçeye bağlı Camiatik Mahallesi Ke-
mal Türeli Caddesi’nde meydana 
geldi. Yılmaz Kaya, gece mesaisin-
den çıktıktan sonra iş yerinin üst 
katında bulunan evine uyamaya çık-
tı. Saat 15.00 sıralarında eve gelen 
birlikte yaşadığı Gürcistan uyruklu 
Natalia Chalauri, Kaya’yı yatağın-
da hareketsiz buldu. İhbar üzerine 
adrese polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Öldüğü anlaşılan Kaya’nın 
cenazesi, otopsi işlemleri için Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldı-
rıldı. Yapılan otopside ağız ve burun 

bölgesinde toprak ve çamur bulu-
nan Kaya’nın kesin ölüm nedeninin 
tespiti için cesetten alınan doku ör-
nekleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na 

gönderildi. Burada yapılan detaylı 
incelemede, Yılmaz Kaya’nın toprak 
ve çamurla boğularak öldürüldüğü 
saptandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler ifadeleri alındıktan 

sonra Ilgın Adliyesi’ne sevk edildi. 
Şüphelilerden Tahsin Kaya ‘kasten 
adam öldürme’ suçundan, annesi 
K.K. ve kız kardeşi Ü.C.K ise ‘suça 
iştirak’ suçlamasıyla tutuklama ta-
lebiyle mahkemeye sevk edildi.  Ba-
bası ve diğer kız kardeşi savcılıktaki 
ifadesinin ardından serbest kaldı. 
Şüphelilerden Tahsin Kaya Ilgın 
Sulh Ceza Hakimliği’nce tutukla-
nırken, annesi ve kız kardeşi Ü.C.K. 
ise adli kontrol kararıyla serbest bı-
rakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ
Cumhuriyet Savcısı K.K. ve Ü.

C.K.’nın adli kontrol kararıyla ser-
best bırakılmasına itiraz ederek, 
şüphelilerin ‘suça iştirak’ ettiklerini 
belirtip, tutuklanmalarını talep etti. 
İtirazı değerlendiren Akşehir Sulh 
Ceza Hakimliği de ‘somut delil ol-
madığı’ gerekçesiyle şüpheliler hak-
kındaki tutuklama talebini reddetti.
n DHA
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Kamyonet TIR’la çarpıştı,
5 kişi yaralandı

Aksaray’da 3 firari 
operasyonla yakalandı

Aksaray’da kamyonet ile 
tırın çarpışması sonucu 5 kişi 
yaralandı. Ali Aldırmaz (39) yö-
netimindeki 68 ES 135 plakalı 
kamyonet, Pınar Mahallesi Be-
diüzzaman Caddesi 4001 sokak 
kavşağında Kemal Çetinkaya 
(33)’ın kullandığı 68 BK 614 pla-
kalı tır ile çarpıştı. 

Kamyonet sürücüsü Aldır-
maz ile aynı araçta bulunan Halit 
(21), Ömer (23) ile Sercan Da-
banlı (19) ve Cafer Bayram (36) 
yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının iyi olduğu 
bildirildi. Polis kaza ile ilgili so-
ruşturma başlattı.
n AA

Aksaray’da çeşitli suçlardan 
aranan ve haklarında kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan 3 kişi polis 
operasyonuyla yakalandı. Operas-
yonlar Mehmet Akif Ersoy, Hacı 
Hasanlı ve Bayrambaba Mahal-
lelerinde belirlenen adreslere eş 
zamanlı olarak yapıldı. Edinilen 
bilgiye göre, “Cebir tehdit veya 
hile kullanarak kişiyi hürriyetin-
den yoksun kılma” suçundan ara-
nan ve 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan G.B. (30), 
“Haksız yere elde bulundurulan 
anahtarla kilit açmak suretiyle 
hırsızlık” suçundan aranan ve 6 
yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan H.N. (21) ile “Yaralama” 
suçlarından aranan ve 4 yıl 2 ay 
kesinleşmiş hapis cezası bulunan 

M.T. (40) evlerine yapılan ope-
rasyonla yakalandı. Sorgularının 
ardından adliyeye sevk edilen 3 

zanlı tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.
n İHA

Konya’da kaçak kazıya 
suçüstü: 4 gözaltı

Derbent ilçesinde, jandarma ta-
rafından arazide izinsiz kazı yapar-
ken suçüstü yakalanan 4 şahıs gö-
zaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
ilçeye bağlı Tekke Mahallesi Bozde-
re mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı 
ihbarı üzerine harekete geçen Der-
bent İlçe Jandarma Komutanlığına 
bağlı ekipler çalışma başlattı. Belir-
tilen adrese gelen jandarma ekipleri, 

izinsiz kazı yaparken suçüstü yaka-
ladığı M.M. (39), M.S. (42), A.P. (52) 
ve İ.Ç.’yi (81) gözaltına aldı. Jandar-
ma, kazı yapılan alanda 1 adet ruh-
satsız av tüfeği, 4 fişek, 1 çekiç, 1 
murç, 1 balyoz, 2 kazma, 2 kürek ele 
geçirdi. İzinsiz kazı yaparken yakala-
nan 4 şüpheli, jandarmadaki işlem-
lerinin ardından Konya Adliyesine 
sevk edildi. n İHA

Durdurulan araçtan
yasak av malzemesi çıktı

Konya’da, milli parklar ekip-
leri şüphe üzerine durdurdukları 
bir araçta, avda bulundurulması 
ve kullanılması yasak olan ses ci-
hazları ele geçirdi. Alınan bilgeye 
göre, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 
Düden Gölü mevkisinde devriye 
kontrolü yaparken, şüphe üzerine 

bir aracı durdurdu. Araçta yapılan 
kontrolde, avda bulundurulması ve 
kullanılması yasak olan ses cihaz-
ları olduğu fark edildi. Milli parklar 
görevlileri, ses cihazlarına el koyar-
ken, sürücüye kara avcılığı kanu-
nuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 
idari para cezası uyguladı.
n AA
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Selçuk Üniversitesi’nde Kariyer Söyleşisi’ne konuk olan Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Vali Toprak, “Sorgulayıcı olmak lazım. Sorun, 
araştırın, karşınızdaki kim olursa olsun. Dürüst olmakta büyük fayda var, çıkarlar için hiç bir zaman dürüstlükten kendinize güveninizden taviz vermeyin” dedi

‘Dürüstlükten taviz vermeyin!’
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinin düzen-
lediği “Kariyer Söyleşisine” katılan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi konferans salonunda gerçekle-
şen söyleşiye; Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Tahir Balevi, Genel Sekreter İbra-
him Halıcı, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Ay, dekanlar, akademisyenler ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.  

Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı 
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu 
ifade eden İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Ay, “Fakültemiz, 1986 yılında ku-
rulmuş 1987 yılında fakülte olarak 
iki bölümle eğitim hayatına başla-
mıştır. Toplam şu anda; 5 bölüm 2 
program olmak üzere; 12 progra-
mımızla gece ve gündüz eğitim ve 
öğretim hayatına devam ediyoruz. 
6 bin 190 öğrencimiz lisans, 2 bin 
civarında lisansüstü olmak üzere 8 
binin üzerinde öğrenciye akademik 
faaliyet veriyoruz.Yıl bazında fakül-
temizin, yapmış olduğu 619 bildiri 
ve27 etkinliğimiz bulunuyor” ifade-
lerini kullanarak fakülte hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
“Selçuk Üniversitesi; eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerinin devam etmesi-
nin yanında bölgenin kalkınmasına, 
ülkenin öncelikli alanlarında ihtiyaç 

duyduğu çalışmaya ve topyekûn bir 
kalkınma hamlesine destek vermek 
için çalışan Anadolu’da sayı bakı-
mından yüksek olan üniversiteler-
den bir tanesidir. Yükseköğretim 
Kurumumuz, üniversite eğitimleri-
nin yeni bir hamleyle yeni birşekilde 
hem eğitim öğretim öğretime de-
vam eden hem de araştırma yapan 
üniversiteler olarak farklı bölümlere 
ayırmaya başladı. SelçukÜniversi-
tesi de araştırma ve geliştirme sü-
recini yürütebilecek 10 araştırma 
üniversitesinin yanında 5 tane de 
aday araştırma üniversitesinde yer 
alarak bölgenin kalkınmasına katkı 
sağlamaya çalışıyor.Kadim kültür-
lerdeki bilgileri ışık alarak bilim ve 
teknolojiden gereği gibi faydalanan, 
çağdaş eğitim öğretim metotlarını 
uygulayan, geniş bir bilimsel alanı 
tarayıp belli konularda derinleşebi-
len, en önemlisi bilgilerini sürekli 
güncelleyebilen, arkadaşlarıyla be-
raber ortak çalışma sürdürebilen 
ve hayatın uzunluğunun yanında 

genişliğini ve derinliğini arttırarak, 
iyi şeyler öğrenip ülkeye katkı sağ-
lamaya çalışan bilgili, kültürlü, ilim 
ve irfan sahibi insanlar yetiştirebil-
menin amacı ve misyonuyla çıktı-
ğımız bu yolda, ülkemizin yüksek 
düzeydeki idarecilerinin bölgedeki 
bazı değerli büyüklerimizin bugün 
Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Top-
rak’ın teşrifiyle beraber hayatımızın 
var olan genişliğini ve yüksekliğini 
arttırabilmeyi, sahip olduğu tecrü-
beleri sizlerle paylaşabilmek onu-
ru ve şerefini lütfettiğinden dolayı 
kendilerine hasseten teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Kara, Şehit Furkan 
Kocaman’ı da dualarla anarak, “Bu 
millet kendisine değer vermiş, onur 
katmış, çaba sarf etmiş, insanları 
hayırla ve minnetle yâd edecek ka-
dar vefakâr bir millettir.Ama hainlik 
edenlerin boyununu kesecek kadar 
da yiğit bir millettir.Bu toprakları 
bize vatan kılan ve canı pahasına 
savunan şehitlerimizi hayır ve min-

netle yâd ediyorum” dedi.
SORGULAYICI OLUN

Selçuk Üniversitesi öğrencile-
riyle bir arada olmanın mutluluğu-
nu ve gururunu dile getiren Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Sel-
çukÜniversitesi benim gördüğüm 
kadarıyla Türkiye’nin değil, dün-
yanın en güzel üniversitelerinden 
birisidir. Bir ilim yuvası ve araştır-
ma üniversitelerinden birisiolarak 
da inşallah üniversitelerimizin; asıl 
amacı olan bilime, ilime, irfana, 
sanayiye, teknolojiye, toplumsal 
kalkınmaya ve kültürümüze fayda 
sağlayacaktır.Araştırma olarak da 
öncülük yapacak bir üniversitemiz 
olacaktır” ifadelerini kullandı. Mül-
ki amirlik mesleğini anlatan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, “Bazı mes-
lekler farklıdır.  Öğretmenlik, dok-
torluk, jandarma ve polislik mesle-
ğini de katabiliriz. Bu meslekler hep 
daha çok fedakârlık ve cefakârlık 
ister.Mesai mefhumu diye bir şey 
yoktur, gece gündüz hep çalışırsı-

nız. Yıllık izin şöyle 3 ila 4 gün gide-
bilirseniz, iyi bir rakamdır. 24 saat 
esasına göre çalışılır, her türlü ko-
nudan hesap sorulur.Bazı meslekler 
çok sevmeden girilmeyecek, mes-
leklerdir.İşte kaymakamlık da bun-
lardan birtanesidir. Hafta sonu izni 
yoktur, hatta yıllık izin bile tam sizin 
anladığınız manada değil, diyebili-
riz. Çünkü elinizde telefon 24 saat 
Bakanlar, Başbakan, Cumhurbaş-
kanı veya ildeki yetkililer yani her 
an tetikte birşekilde hayatınızı de-
vam ettirirsiniz. Çünkü biliyorsunuz 
kaymakamların, valilerin genelle-
me yaparsak yargılama ve vergi 
koyma hariç tüm konularda görev 
ve yetkileri bulunmaktadır. Bu yetki 
beraberinde sorumluluğu getiriyor.
En ufak bir olumsuzluk oldu mu da 
bunun hesabını sorarlar.Fakat bu-
nunla beraber aynı şekilde de çok 
şerefli ve onurlu bir görevdir. Türk 
bayrağını, devletimizi, temsil etmek 
arabanızda şehit kanlarımızın ol-
duğu bayrağımızla seyahat etmek 
çok anlı, şanlıdır. Her bindiğimde o 
arabaya heyecan duyarım çünkü o 
bayrağın içinde binlerce şehidimi-
zin kanını görürüm.Kendi adıma 
yüz defa da Dünya’ya gelsem mülki 
idare amiri olurdum” diye konuştu. 
Öğrencilere tavsiyelerde bulanan 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Sor-
gulayıcı olmak lazım. Sorun, araş-
tırın, karşınızdaki kim olursa olsun. 
Dürüst olmakta büyük fayda var, çı-
karlar için hiç bir zaman dürüstlük-
ten kendinize güveninizden taviz 

vermeyin.Kısa vadede kaybediyor, 
görebilirsiniz kendinizi bazen.Ama 
şunu garanti veriyorum.Orta ve 
uzun vadede mutlaka, dürüst, çizgi-
sini bozmayan, tutarlı kişiler her za-
man kazanır. Başkalarının hakkına 
riayet edelim, kendi çıkar ve men-
faatimiz için hiçbir zaman başkala-
rının önüne geçmeye çalışmayalım. 
Tahammüllü olalım, büyüklerimize 
gerekli hürmetimiz gösterelim.He-
definiz olsun, her zaman heyecanlı 
olun.Ben, 31 yıllık meslek hayatım-
da hep aynı sevinçle işe gidiyorum. 
Spor yapın, hareketli olun, miskin 
olmayın.Bu sizin psikolojinizi, dü-
şünme tarzınızı, muhakemenizi 
etkiler. İnsanlarımıza; sevgiyle yak-
laşalım, tatlı dili hiçbir zaman bırak-
mayalım. Okuyun, bilgi sahibi olun, 
bilgi güçtür. Ufuk genişletir, bilgisi 
olan adam başka kültürü de psiko-
lojileride toplum düşüncelerini de 
bilir.Cahil kadar tehlikeli birşey yok-
tur. Hayatta her zaman ümitli ola-
lım.Ayrıntılarda boğulmayın.Olayın 
genelinigörmeye çalışın” dedi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğ-
rencilerle mesleki anılarını ve tec-
rübelerinin içtenlik ve samimiyetle 
paylaştı. Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
tarafından günün anısına Vali Cü-
neyit Orhan Toprak’a tablo hediye 
takdim edildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ay, 
tarafından da Vali Toprak’a hediye 
verildi. n HABER MERKEZİ

Konya Emlakçılar Odası Başka-
nı Sedat Altınay, Taşınmaz Ticareti 
Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiğini 
hatırlatarak, meslektaşlarına çeşitli 
uyarılarda bulundu. Altınay,  tüm 
emlak danışmanlarının yılsonuna 
kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi al-
ması gerektiğini söyledi. Altınay 
yaptığı açıklamada sözlerine şöyle 
devam etti, “5 Eylül’den itibaren yü-
rürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yö-
netmeliği’ne göre Taşınmaz Ticareti 
Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine 
devam eden işletmelere ve kişilere 4 
bin lira para cezası kesilecek.  Gayri 
resmi iş yapan, hiçbir yerde kaydı 
bulunmayan ve vergisini ödemeyen 
ne yapacağı belirsiz kişilere kaçak 
emlakçı deniyor.  Emlakçılar Odası 
olarak, para ve vakit kaybı yaşama-

ması açısından vatandaşları  kaçak 
emlakçılarla çalışmamaları konu-
sunda  uyarıyoruz.  Piyasada emlak-
çı diye tabir edilen ve bu sektörde 
hizmet veren kişileri araştırmanız 
gerekiyor. Ev almak için danıştığı-
mız kişinin gayrimenkul sektörünün 
neresinde olduğunu, bu sektörde ne 
kadar başarılı olduğunu, neleri bilip 
bilmediğini, sektöre ne kadar hâkim 
olduğunu bilmeniz yararınıza ola-
caktır.

Araştırmaya ilk olarak kendini 
emlakçı diye tanıştıran kişinin Em-
lakçılar Odası’na üye olup olmadı-
ğına bakarak başlayabilirsiniz. Üye 
olmayan kişiler emlak sektöründe 
alım, satım, kiralama gibi işleri yasal 
olarak çalışamazlar” dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘Seydişehir’de eski 
ne varsa yeniledik’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ‘Seydişehir’de eski 
ne varsa kaldırdık, yerine daha 
yeni, daha modern tesisler yaptık. 
Eski cezaevi, eski meteoroloji, eski 
garaj, KOMEK Binası, itfaiye bina-
sı, halk kütüphanesi, makine par-
kı Amirliği, Halk Eğitim Merkezi 
ve İlçe Tarım Müdürlüğü Binasını 
yıkıp yerine Seydişehir’e yakışır bi-
nalar inşa ediyoruz’ dedi.

MODERN OTOPARK
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, ilçenin en büyük 
sıkıntılarından biri olan otopark so-
rununu çözdü. Sadi Irmak Cadde-
si üzerinde bulunan Eski Cezaevi 
yeni yerine taşınması ile bina atıl 
ve metruk bir hale dönüşmüştü. 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Adalet Bakanlığı ile 
yaptığı görüşmeler sonucunda bu 
alanın otopark için uygun olduğu 
kanısına vardı.

İlçede yaşanan otopark soru-
nundan dolayı vatandaşlar araçla-
rını park etme konusunda büyük 
sıkıntı yaşıyordu. 6 bin 100 met-
rekarelik bu alanı, ücretsiz otopark 
için dizayn ettiren Başkan Tutal, 
vatandaşların takdirini aldı.   

ESKİ GARAJ TİCARET 
VE KONUT PROJESİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, uzun yıllar harabe 
halinde olan eski garaj bölgesinin 
artık bir ticaret merkezine dönüşe-
ceğini belirtti. İçerisinde şehrin do-
kusuna uygun alışveriş merkezleri, 
kafeterya, şehir meydanı, iş yerleri, 
restoran ve modern konutlar ba-
rındıracak.

KOMEK
Seyitharun İş Merkezinde 

faaliyetlerine devam eden, Eski 
KOMEK binası yıkıldı. Seydişehir 

Belediye binası arkasında bulu-
nan alana yeni KOMEK binası inşa 
ediliyor. Yeni KOMEK binasının 
vatandaşlara bilgi, beceri, nitelik 
kazandırma ve ev ekonomisine 
katkı sağlama noktasında önemli 
desteği olacaktır. 

MODERN İTFAİYE BİNASI
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, herhangi bir kaza 
veya yangın anında hızlı bir şekil-
de müdahale etmek, vatandaşların 
can ve mal güvenliğini sağlamak 
ve itfaiye personelinin daha sağlıklı 
bir ortamda daha verimli çalışabil-
mesi için eski itfaiye binasını yıkıp, 
yerine Modern İtfaiye Binasını inşa 
etti. Bu yıl içerisinde hizmete geçe-
cektir. 

HALK KÜTÜPHANESİ
Seydişehir Belediyesi, 1956 

yılından bu yana hizmet veren 
Seydişehir Halk Kütüphanesini 
yıkarak yerine yeni bir kütüphane 
binası inşa ediyor. Çocukların ve 
gençlerin erken yaşlarda kültür ve 
sanat eğitimi almaları sağlanacak.

MAKİNE PARKI
Seydişehir Belediyesi, uzun 

yıllar hizmet veren makine parkı 
binasının eski ve hantal yapısını 
ortadan kaldırarak, modern ça-
lışma alanları oluşturdu. Makine 
Parkı Amirliği hizmet binası ile ve-
rimliliğin ve üretimin artırılmasını 
sağladı.

HALK EĞİTİM VE MİLLET PARKI
İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk 

Eğitim Merkezi Binaları yıkılarak, 
yerine modern Millet Parkı’nı inşa 
etti. Park içerisinde; Süs Havuzla-
rı, Bitkisel Peyzaj alanları, Modern 
Kent Mobilyaları, Çocukların vakit 
geçirebileceği oyun grupları bulu-
nuyor.
n HABER MERKEZİ

İhracat arttı, ithalat azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (Kon-

ya) Bölge Müdürü Adnan Bedlek, 
Dış Ticaret İstatistiklerinden “Konya 
İli Dış Ticareti, 2019 Şubat” konu-
sunda bir basın bültenini paylaştı. 
2019 Şubat ayı geçici sonuçlarına 
göre; 2019 Şubat ayı itibarıyla Kon-
ya’da 160,1 milyon dolar değerinde 
ihracat gerçekleştirildi. İhracat de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayına göre 
(136 milyon dolar) yüzde 17,7 artış 
gösterdi.

2019 Şubat ayı itibarıyla Kon-
ya’da 53,9 milyon dolar değerinde 
ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri 
bir önceki yılın aynı ayına göre (88 
milyon dolar) yüzde 38,7 düşüş gös-
terdi.

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Şu-
bat ayında, 2018 yılının aynı ayına 
göre %3,4 artarak 13 milyar 593 
milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 
azalarak 15 milyar 727 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK’A 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; Kon-
ya’da 2019 Şubat ayında en fazla 
ihracat 20,4 milyon dolar ile Irak’a 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10,5 mil-
yon dolar ile Almanya ve 7 milyon 
dolar ile İspanya izlemektedir. 2018 
Şubat ayında ise en fazla ihracat 
15,6 milyon dolar ile yine Irak’a 
yapılmıştı. Türkiye’de; Almanya’ya 
yapılan ihracat 2019 Şubat ayında 1 
milyar 225 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile 
Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile 
İtalya ve 741 milyon dolar ile İspan-
ya takip etti.

KONYA’DA EN FAZLA İTHALAT 
ÇİN’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ  
2019 Şubat ayında en fazla it-

halat 12,1 milyon dolar ile Çin’den 
gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 6,4 milyon 
dolar ile Rusya Federasyonu ve 3,1 
milyon dolar ile İtalya izledi. 2018 
Şubat ayında ise en fazla ithalat 26,1 
milyon dolar ile Rusya Federasyo-
nu’ndan yapılmıştı. 

Türkiye’de Rusya’dan yapılan 
ithalat, 2019 yılı Şubat ayında 1 
milyar 577 milyon dolar olurken, bu 
ülkeyi sırasıyla 1 milyar 371 milyon 
dolar ile Çin, 1 milyar 347 milyon 
dolar ile Almanya ve 842 milyon do-
lar ile ABD izledi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2019 Şubat ayında Konya’da yapı-
lan ihracat içerisinde en büyük pay 
18 milyon dolar değeri ile Motorlu 
kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili 
parça ve aksesuarlarına aittir. Bu 
değeri 12,7 milyon dolar ile Gıda, 
içecek ve tütün işleyen makineler 
ile 10 milyon dolar ile Tarım ve or-
man makineleri ürünleri izlemekte-
dir. 2018 Şubat ayında ise ihracat 
içerisindeki paylara bakıldığında 21 
milyon dolarlık değeri ile yine Mo-
torlu kara taşıtlarının motorlarıyla 
ilgili parça ve aksesuarları ilk sırada 
gelmekteydi.

EN BÜYÜK PAY SENTETİK KAUÇUK VE 
PLASTİK HAMMADDELERE AİT
2019 Şubat ayında Konya’da ya-

pılan ithalat içerisindeki paylara ba-
kıldığında 5,2 milyon dolarlık değeri 
ile Sentetik kauçuk ve plastik ham-
maddeler ilk sırada yer almaktadır. 
Bu değeri 4,9 milyon dolar ile Tahıl 
ve başka yerde sınıflandırılmamış 
bitkisel ürünler, 4,6 milyon dolar ile 
Ana kimyasal maddeler (kimyasal 
gübre ve azotlu bileşikler hariç) izle-
mektedir. 2018 Şubat ayında yapılan 
ithalat içerisinde en büyük pay 27,2 
milyon dolarlık değeri ile Tahıl ve 
başka yerde sınıflandırılmamış bit-
kisel ürünlere aitti. n NAZİFE ARSLAN

‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alın!’

Vali Cüneyit Orhan Toprak

Sedat Altınay
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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 ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

TECRÜBELİ 
KAYNAKCİ VE 

MONTAJ PERSONELİ
alınacaktır

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

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

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

 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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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

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

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

3 Meslek Lisesi mezunu
3 Daha önce UN FABRİKASI 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE BUĞDAY 
YIKAMACISI olarak çalışmış 

mesleki tecrübesi olan
3 Askerliğini yapmış

3 Konya’da ikamet eden

DEĞİRMENDE 
BUĞDAY YIKAMACISI 

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA
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Türkiye’de, yaklaşık 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Mahalli İdareler 
Seçimlerinde 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak. Gerçekleşecek seçimlerde oylar tek zarf içerisine konulacak 

Haydi demokrasi şölenine
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle 
yapılacak 2019 Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri için seçmenler 
31 Mart Pazar günü sandık başına 
gidecek. Vatandaşlar, büyükşe-
hir belediye başkanı, ilçe belediye 
başkanı, belediye meclis üyeleri ile 
muhtarları seçmek için oy kullana-
cak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
verilerine göre, Konya’da seçmen 
sayısı bir önceki seçime oranla 119 
bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 
399’a yükseldi. Konya’da kurulacak 
sandık sayısı ise azaldı. Konya’da 
2014’teki yerel seçimlerde 5 bin 
108 sandık kurulurken, bu seçim-
lerde 5 bin 36 sandıkta oy kullanı-
lacak.

İPTAL HALİNDE 
YENİLEME SEÇİMLERİ 2 
HAZİRAN’DA YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
31 Mart 2019 Pazar günü gerçek-
leştirilecek Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri’nin bazı yerlerde iptal 
edilmesi halinde, yenileme se-
çimlerinin 2 Haziran Pazar günü 
yapılmasına karar verdi. YSK’nin 

Resmi Gazete’de yayımlanan kara-
rında, 2972 sayılı Mahalli İdareler 
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 
Heyetler Seçimi Hakkında Kanun 
gereği, bir seçim çevresindeki seçi-
min, seçim işlemleri sebebiyle ipta-
line karar verildiği takdirde, o seçim 
çevresinde yeniden seçim yapılaca-
ğı, bunun da 2019 yılının haziran 
ayının ilk pazar günü olması gerek-
tiği belirtildi. Kararda bu nedenle, 
“31 Mart 2019 günü seçimi yapı-
lamamış belediye seçimleri, muh-
tar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği 
seçimleri ile 1 Ocak 2019’dan bu 

yana oluşan mahalli idare birim-
lerinden olan köylerin muhtar ve 
ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri”nin 
2 Haziran Pazar günü yapılmasının 
gerektiği kaydedildi. Kararda, yeni-
den yapılması gereken seçimlerin, 
bu seçimin tekrarı ve seçimin deva-
mı niteliğinde olduğu, bu nedenle 
sadece oy verme işlemlerinin tek-
rarlanması gerektiği vurgulandı.

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
PUSULALARI SAYILACAK

Büyükşehirlerde sırasıyla bü-
yükşehir belediye başkanlığı, be-
lediye başkanlığı, belediye meclisi 

üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde 
sırasıyla belediye başkanlığı, bele-
diye meclisi üyeliği, il genel meclisi 
üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait 
oy pusulalarının sayım ve dökümü 
yapılacak.

YSK YAYIN YASAĞINI KALDIRANA 
KADAR SONUÇLAR VERİLEMEYECEK

298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’un propaganda 
serbestliği ve süresini düzenleyen 
49. maddesi, propagandanın oy 
verme gününden önceki 10’uncu 
günün sabahında başlayacağı-

nı ve oy verme gününden önceki 
gün saat 18.00’de sona ereceğini 
öngörüyor. Buna göre, oy verme 
gününden önceki gün (30 Mart) 
saat 18.00’den sonra yapılacak 
yayınlarda, propaganda maksatlı 
ve oy vermenin tam bir serbest-
likle yapılmasına tesir edebilecek 
mahiyette haber, yorum ve köşe 
yazısı yayınlanması yasak olacak. 
Seçim günü 18.00-21.00 saatle-
rinde radyolarda ve her türlü yayın 
organlarında sadece Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) tarafından seçimle 
ilgili verilecek haber ve tebliğler 

yayımlanabilecek. Seçim günü saat 
21.00’den sonra bütün yayınlar 
serbest olacak. YSK, oy verme işle-
minin tüm seçim çevrelerinde sona 
erdiğinin anlaşılması üzerine, Ana-
yasa ve seçim yasalarının verdiği 
yetkiye dayanarak, yayın yasağını 
saat 21.00’den önce kaldırabilecek.

OKULLAR 1 NİSAN’DA TATİL
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) 

bağlı tüm eğitim kurumları, 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin 
ardından okulların hazır hale geti-
rilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi 
günü tatil edildi.
HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARI 

SANDIĞA GÖTÜRECEKLER
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 31 

Mart’ta yapılacak yerel seçimler-
de hasta ve engelli vatandaşları 
sandığa taşıyacak. İl Sağlık Mü-
dürlüğü yatağa bağımlı hastalar 
için ambulans, engelli ve yaşlı bi-
reyler için de engelli aracı ve ser-
visler görev yapacak. Ambulans 
hizmetinden yararlanmak isteyen 
vatandaşlar yetkilerle ile iletişime 
geçebilecek 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

SOBE’den Anadolu
Ajansı’na ziyaret

CHP Selçuklu heyeti
Gönül Gözü’nü ziyaret etti

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim (SOBE) Vakfı temsilcileri, Ana-
dolu Ajansı Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nü ziyaret etti.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa 
Ak ve vakıf temsilcileri, AA Konya 
Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ede-
rek, Bölge Müdürü Ahmet Kayır 
ve AA personeline, vakfın çalışma-
larına ilişkin bilgi verdi.

Başkan Ak, otizm tanısı alan 
çocukların eğitim, rehabilitasyon 
ve terapi konusundaki gereksi-
nimlerini dünya standartlarında 
karşılamak için oluşturulan SOBE 
Vakfı’nın otizm konusunda model 

kurum olmayı amaçladığını söyle-
di.

Selçuklu Belediyesi ve Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi’nin 
desteğiyle, otizmli bireyler ve ai-
lelerinin yaşamlarını kolaylaştırma 
gayretinde olduklarını belirten Ak, 
kurumlar arası işbirliği ve sağlıklı 
iletişim yoluyla, daha fazla otizmli 
bireyin hayatına dokunmayı hedef-
lediklerini kaydetti.

Konya Bölge Müdürü Kayır da 
ziyaretleri dolayısıyla Vakıf heyeti-
ne teşekkür ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi.
n AA

CHP  Selçuklu İlçe Başkanı Ali 
Naci Çobanoğlu  İlçe Sekreteri Se-
vil Pınarbaşı ve  Başkan Yardımcısı 
Muazzez İşcan Gönül Gözü Der-
neği Genel Başkanı Devriş Ahmet 
Şahin’i dernek binasında ziyaret 
ederek dernek faaliyetleri ve en-
gelli sorunları hakkında bilgi aldı. 

CHP Selçuklu  İlçe Başkanı 
Ali Naci Çobanoğlu, her sağlıklı 
bireyin bir engelli adayı olduğunu 
belirterek engellilerin topluma en-
tegre olması ve engelli bireylerin 
gerek toplumsal gerekse bürokra-
tik alanda yaşamış olduğu sıkıntı-
ların parti olarak takipçisi oldukla-
rını belirterek Gönül Gözü Derneği 

tarafından koordine edilmekte olan 
‘Bir Engel de Sen Kaldır’ kampan-
yasının takdire şayan gurur verici 
bir davranış olduğunu ifade etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Devriş Ahmet Şa-
hin “8 yıldır başta engelliler olmak 
üzere milli hassasiyet ve toplumsal 
bilinç çerçevesinde Konya ve il-
çelerinde imkanlarımız doğrultu-
sunda hizmet ediyoruz ve etmeye 
devam edeceğiz” dedi.  Başkan 
Şahin’in Selçuklu İlçe Başkanı Ali 
Naci Çobanoğlu’na Dervişname 
adlı eserini takdim etmesinin aka-
binde çekilen hatıra fotoğrafı ile 
ziyaret  sona erdi. n HABER MERKEZİ

Türkiye 31 Mart günü Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gidecek. BBP Konya İl Başkanı  Osman 
Seçgin Yenigün’e değerlendirmelerde bulundu.  Seçgin hedeflerin 8 ilçeyi kazanmak olduğuna dikkat çekti

Seçgin: Hedefimiz 
8 ilçeyi kazanmak

Türkiye 31 Mart günü Mahalli 
İdareler Seçimi için sandık başına gi-
decek. Siyasi partiler, Belediye Baş-
kan Adayları, Belediye ve İl Genel 
Meclisi üyeleri ile muhtar adaylarını 
yoğun bir seçim çalışmasının ardın-
dan hazırlıklarını tamamladı. Siyasi 
partiler 31 Mart seçimleri öncesin-
de yoğun hazırlık dönemi geçirdi. 
Büyük Birlik Partisi (BBP), 30 bü-
yükşehir ile Doğu ve Güneydoğu’da 
Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı 
almıştı. Bu kapsamda Konya’da Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı çı-
karmayan ve Cumhur İttifakı Adayı 
Uğur İbrahim Altay’ı destekleyecek 
olan BBP Konya’da 12 ilçede Beledi-
ye Başkan Adayı çıkarırken, 19 ilçe-
de de Belediye Meclislerinde yarışa-
cak. Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya 
İl Başkanı Osman Seçgin 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri öncesin-
de Yenigün’e değerlendirmelerde 
bulundu.
‘MUHSİN BAŞKAN DAVASI İÇİN HER 
TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERİYORUZ’

BBP’nin merhum Kurucu Lideri 
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde-
ki dava arkadaşların uğradığı hain 
suikast üzerinden 10 yıl geçtiğine 
dikkat çeken BBP Konya İl Başkanı 
Osman Seçgin “ 25 Mart 2009 ta-
rihinde üzerinden tam 10 yıl geçti. 
Bu vesile ile şehit Genel Başkanımız 
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaş-
larına rahmet diliyorum. Onların 
şahadeti ile ilgili, maruz kaldıkları 
suikast ile ilgili herhangi bir gelişme 
olmadı. Bunun aydınlığa çıkarılması 
ve bunun açıklanması için Büyük 
Birlik Partisi olarak dün olduğu gibi 
bugünde her türlü mücadeleyi ya-
pıyoruz. Bizim herhangi bir sonuca 

ulamamamızın sebebi bizim aciz-
liğimizden daha öte, gücü elinde 
bulunduran erkin bu işle ilgili yeteri 
kadar hassasiyet göstermemesin-
den kaynaklanıyor. Bunun bilinmesi 
lazım” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ 12 İLÇEDEN 
8 İLÇEYİ KAZANMAK’

BBP olarak Konya’da 8 ilçeyi ka-
zanma hedefinde olduklarına dikkat 
çeken Seçgin, “Seçim beyanname-
mizi açıkladığımız ilk günden bu 
yana sahalardayız. Konya’da Cum-
hur İttifakı kapsamında aday çıkar-
mayarak, Cumhur İttifakı Adayı 
Uğur İbrahim Altay’ı destekliyoruz. 
BBP olarak Konya’da 12 ilçede bele-
diye başkan adaylarımız ile 19 ilçede 
ise belediye meclis üyeleri ile seçim-
lere giriyoruz. 12 ilçenin her birinde 
iddialarımız var. Büyük Birlik Partisi 
Konya’da bugüne kadar oyunu en 
çok artıran ve bugüne kadar girdi-
ği seçimlerde sadece tek bir belde 
belediye balkanlığı kazanmış olan 

partiyiz.   12 ilçede ciddi adaylarımız 
ile seçimlere giriyoruz. 12ilçede de 
iddialıyız. Gece ve gündüz demeden 
çalışıyoruz. Bizler siyaset yaparken 
herhangi bir destek almadan ço-
cuklarımızın süt parasından keserek 
yapıyoruz. Hedefimiz 12 ilçeden 8 
ilçeyi kazanmak” dedi.

‘BBP TÜRKİYE’NİN VİCDANIDIR’
BBP’nin Türkiye’nin vicdanı ol-

duğuna dikkat çeken Seçgin, “Bizler 
vatandaşlarımız sandığa gittiğinde 
Türkiye’nin birliğine oy verilmesini 
istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştir-
meden, herkesin bu memleketin 
ferdi olduğunu, bu vatanın bir ferdi 
olduğunu, bu devletin bir vatandaşı 
olduğunu ve farklılıkların ve farklı-
lıklarımızın güzelliğimizin ve zen-
ginliği olduğu bilerek oy vermesini 
istiyorum. Bu noktada BBP Türki-
ye’nin vicdanıdır. Türkiye’de tüm 
farklılıkları içinden barındırabilecek, 
sadece Türkiye’de bulunan 81 mil-
yona değil, Tüm dünyada yaşayan 7 

milyar insanlara reçete sunabilecek 
bir tahahül ile yola çıkan BBP elbet-
te Türkiye’de birliği sağlayabilecek 
olan tek partidir diye düşünüyorum. 
Pazar günü vatandaşlarımız demok-
ratik şekilde vede bayram havası 
şeklinde oylarını kullanacaklar. Kon-
yalı seçmenlerimizin partimize ve 
adaylarımıza desteklerini esirgeme-
yeceklerine inanıyorum. Vatandaş-
larımızın verdikleri oylara sahip çık-
masını istiyorum” şeklinde konuştu.

‘KONYA’DA GÖNÜLE GİRDİK’
31 Mart Mahalli İdareler Seçim-

leri boyunca girmedik gönül, sıkıl-
madık el bırakmadıklarına dikkat çe-
ken Seçgin, “BBP  kurulduğumuz ilk 
günkü dava bilinci, millet, memleket 
aşkı ve hizmet arzusuyla milletimiz 
ve ülkemiz için siyaset yapıyoruz. 
31 Mart seçimlerini de bu slogan 
ile hazırlandık. Yerel yönetimlerde 
vatandaşlarımıza layık olan, değişen 
çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, 
şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle 
barışık belediyeler hedefimizi ge-
liştireceğiz. Belediye kaynaklarını 
kullanırken, kuruşu kuruşuna he-
sap verildiği, vatandaşlarımızın tüm 
harcamaları anbean takip edebildik-
leri bir sistem meydana getireceğiz. 
‘Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet’ 
olarak belirlediğimiz seçim sloga-
nımız kapsamında Konya’da seçim 
kampanyası sürecinde girilmedik 
gönül, toklaşmadık el bırakmadık. 
Bu manada seçim çalışmalarını bü-
yük özverili ile gerçekleştiren Bele-
diye Başkan Adaylarımıza, Belediye 
Meclis Üyesi arkadaşlarımıza, İl ve 
ilçe başkanlarımıza ve yöneticileri-
mize teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Osman Seçgin

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’in girişimleri ve yoğun çabaları 
ile Ereğli’de yapımına başlanacak Özel 
Hastane için Larende Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. Temsilcisi ve Hastane Sorumlusu 
Servet Çıracı ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Mustafa Akgüzel Başkan Özgüven’e 
desteklerinden dolayı teşekkür ederek 
plaket takdiminde bulundu.

Özel hastanede son aşamaya gelin-
diği müjdesini veren Özgüven, “Görev 
süremizin sonlarına doğru daha önce 
girişimlerimizle başlatılan Özel Hastane 
sürecinde bir merhaleyi daha tamamla-
dık. Allah(cc) nasip ederse Nisan sonları 
ya da Mayıs ayı içerisinde 100 yataklı özel 
hastanemizin inşaatı başlayacak. Bunu 

her zaman dile getiriyorum makamlar, 
mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan gök 
kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu 
noktada Ereğli’mizin ihtiyacı olan önemli 
bir hizmeti daha gerçekleştirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Bizden sonra görevi 
devralacak idarecilerimizin de bu hizme-
te desteğinin süreceğine eminim. Çiçek 
ve plaket takdimleri ile bizleri onurlandı-
ran Larende Sağlık Hizmetleri A.Ş Tem-
silcisi ve Hastane Sorumlusu Servet Çı-
racı Bey ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mustafa Akgüzel’e yürekten teşekkür 
ediyorum. Şimdiden 100 Yataklı Özel 
Hastanemizin Ereğli’mize hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Özel hastanede son nokta koyuldu
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Öğretme evrensel bir uğraş-
tır. Herkes birbirine bir şeyler 
öğretir. Öğretme-Öğrenme sü-
recinin etkili olabilmesi için öğre-
ten ve öğrenen arasında çok özel 
bir ilişkinin kurulması gerekir. 
Öğretmenin söz konusu bağlan-
tıları sağlayabilmesine yarayacak 
iletişim becerilerine sahip olması 
gerekmektedir.

Öğrenim, aklın gücünü ge-
liştirir. Amaç, öğrencilerin bü-
yümesi ve gelişmesidir, fakat 
birçok öğretmen tarafından kul-
lanılan ve okul idaresi tarafından 

salık verilen öğretme yöntem-
leri öğrencilerin bağımlı, geliş-
memiş ve çocuksu kalmalarını 
sağlamaktan ileri gitmemektedir. 
Bunların değiştirilmesi ve yeni-
lenmesi adına öğretmen ve ida-
renin kendisini her zaman yeni-
liklere açık hale getirmesi hem 
öğretmen hem idare hem de 
öğrencilerin geleceği açısından 
verimli olacaktır.

Öğretmenler okuldaki ve öğ-
rencilerdeki problemlerden do-
layı hayal kırıklığına uğrayabilir 
ya da problemin çözümünde 

başarısız görülebilir. 
Yapılan araştırma-
lara göre, onların 
başarısız olmadığını, 
tersine çoğunun öğ-
retmenlik hakkında 
çok şey bildiği fakat 
bunu uygulamak için 
yeterli fırsatları bula-
madığını göstermek-
tedir.

İyi öğretmen tanımları genel-
de çok kişi tarafından kabul edil-

miş yaygın inançlara 
dayanır. Misal;

1. İyi öğretmen 
sakindir, telaşlanmaz, 
sinirlenmez, soğuk-
kanlıdır.

2. İyi öğretmen 
ön yargılı ve yanlı de-
ğildir, öğrencilere eşit 
davranır.

3. İyi öğretmen 
her şeyden önce tutarlıdır. De-
ğişmez, unutmaz, hata yapmaz.

4. İyi öğretmen her sorunun 
cevabını bilir.

İşte bir öğretmen kendisi-
ni bu yaygın inanç modellerine 
göre değerlendirir ve kendisini 
başarısız kabul eder. 

Öğretmen ve öğrenci arasın-
daki ilişkide;

Açıklık, önemsenmek, birbi-
rine ihtiyaç duymak, birbirinden 
ayrı olmak, ihtiyaçlarını karşılıklı 
olarak giderebilmek, özelliklerini 
içerirse, iyi bir öğretmen-öğrenci 
ilişkisi kurulmuş demektir. Böyle 
olunca iki taraf da birbirlerine de-

ğer verdiklerini bilir, birbirlerinin 
bireyselliğine, yaratıcılığına ve 
gelişmesine olanak tanırlar. 

Birçok öğretmen bu özellikler 
için, “Hepsi güzel de, ben kendi 
sınıfımda bu tip bir ilişkiyi geliş-
tirebilir miyim?” diye bir düşün-
ceye hiç girmesin. Her öğretmen 
gençlerle ilişkisini geliştirebilir. 
Böylece birbirlerine karşı daha 
açık olurlar, birbirlerini önemser-
ler, birbirleri için gerekli olduğu-
nu anlarlar ve ilişkileri daha da 
güçlü olur.

ÖĞRETMEK İKİ DEFA ÖĞRENMEK DEMEKTİR

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ‘Seydişehir’de eski 
ne varsa kaldırdık, yerine daha yeni, 
daha modern tesisler yaptık. Eski 
cezaevi, eski meteoroloji, eski garaj, 
KOMEK Binası, itfaiye binası, halk 
kütüphanesi, makine parkı Amirliği, 
Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü Binasını yıkıp yerine 
Seydişehir’e yakışır binalar inşa edi-
yoruz’ dedi.

‘MODERN OTOPARK’
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, ilçenin en büyük 
sıkıntılarından biri olan otopark so-
rununu çözdü. Sadi Irmak Caddesi 
üzerinde bulunan Eski Cezaevi yeni 
yerine taşınması ile bina atıl ve met-
ruk bir hale dönüşmüştü. Seydişehir 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Adalet Bakanlığı ile yaptığı görüş-
meler sonucunda bu alanın otopark 
için uygun olduğu kanısına vardı.

İlçede yaşanan otopark soru-
nundan dolayı vatandaşlar araçlarını 
park etme konusunda büyük sıkıntı 
yaşıyordu. 6 bin 100 metrekarelik 
bu alanı, ücretsiz otopark için dizayn 
ettiren Başkan Tutal, vatandaşların 
takdirini aldı.   

‘ESKİ GARAJ TİCARET 
VE KONUT PROJESİ’

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, uzun yıllar harabe 
halinde olan eski garaj bölgesinin 
artık bir ticaret merkezine dönüşe-
ceğini belirtti. İçerisinde şehrin do-
kusuna uygun alışveriş merkezleri, 

kafeterya, şehir meydanı, iş yerleri, 
restoran ve modern konutlar barın-
dıracak. Seyitharun İş Merkezinde 
faaliyetlerine devam eden, Eski KO-
MEK binası yıkıldı. Seydişehir Bele-
diye binası arkasında bulunan alana 
yeni KOMEK binası inşa ediliyor. 
Yeni KOMEK binasının vatandaşlara 
bilgi, beceri, nitelik kazandırma ve 
ev ekonomisine katkı sağlama nok-
tasında önemli desteği olacak. 

‘MODERN İTFAİYE BİNASI’
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, herhangi bir kaza 
veya yangın anında hızlı bir şekilde 
müdahale etmek, vatandaşların can 
ve mal güvenliğini sağlamak ve it-
faiye personelinin daha sağlıklı bir 
ortamda daha verimli çalışabilmesi 

için eski itfaiye binasını yıkıp, yerine 
Modern İtfaiye Binasını inşa etti. Bu 
yıl içerisinde hizmete geçecektir. 

‘HALK KÜTÜPHANESİ’
Seydişehir Belediyesi, 1956 yı-

lından bu yana hizmet veren Sey-
dişehir Halk Kütüphanesini yıkarak 
yerine yeni bir kütüphane binası 
inşa ediyor. Çocukların ve gençlerin 
erken yaşlarda kültür ve sanat eğiti-
mi almaları sağlanacak.

Seydişehir Belediyesi, uzun yıllar 
hizmet veren makine parkı binası-
nın eski ve hantal yapısını ortadan 
kaldırarak, modern çalışma alanları 
oluşturdu. Makine Parkı Amirliği 
hizmet binası ile verimliliğin ve üre-
timin artırılmasını sağladı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Hançerli 
personeliyle vedalaştı

Turizm Danışma 
Büroları yön verecek

2004 yılından bu yana Kara-
tay’a İsmil Termal Tesislerinden, 
24 toplu konut projesi ile 13 bin 
644 daireye, 21 adet sağlık tesisin-
den toplam 267 derslikli 26 okula 
kadar pek çok yatırımı kazandıran 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, düzenlenen vedalaşma 
töreninde Karatay Belediyesi per-
sonelleri ile bir araya geldi.

 Başkan Hançerli, Karatay Be-
lediyesi Tatlıcak Tesislerinde, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü İsmail Ka-
rakuş Fidanlığında ve Karatay Be-
lediyesi Hizmet Binasında perso-
nellerle bir araya gelerek 15 yıllık 
çalışmaları değerlendirdi. Başkan 
Hançerli, Karatay Belediyesi’nin 
az personelle en kısa sürede en 
kaliteli hizmeti üretme felsefesi ile 
çalıştığını ve bu çalışmaların perso-
nellerin özverisi ile gerçekleştiğini 

belirtti. Başkan Hançerli, yatırımla-
rı gerçekleştirirken her zaman be-
lediye çıkarlarını ön planda tuttuk-
larını vurgulayarak, adeta bir vakıf 
olan belediyenin bütçesinin her 
zaman tasarrufla idare edildiğini 
söyledi. Başkan Hançerli, ortaya çı-
kan dev boyutlu parklardan, İsmil 
Termal Tesislerine kadar bütün 
yatırımların belediye öz kaynakları 
ile gerçekleştirildiğine dikkat çeke-
rek; Karatay Belediyesi’nin borçsuz 
belediye olduğunu vurguladı.

 Başkan Hançerli, Hazreti Mev-
lana’nın bereketi ile Karatay’a hep 
birlikte hizmet ettiklerini belirte-
rek; tüm personellere özverili ça-
lışmaları nedeniyle teşekkür etti. 
Başkan Hançerli, konuşmaların 
ardından tüm personellerle tek tek 
helalleşerek; belediye personeline 
başarılar diledi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi tarihi ve 
kültürel değerleri dışarıdan gelen 
ziyaretçilere tanıtmak için Turizm 
Danışma Büroları açacak. Yerli ve 
yabancı turistlerin ihtiyaç duyduğu 
bilgilere hızlı ulaşımı sağlanacak. 
Seyahatinin doğru ve sağlıklı bir 
şekilde devam etmesine katkıda 
bulunmak amacıyla danışma bü-
rosu açacaklarını kaydeden Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, büroda yerli ve yabancı tu-
ristlere ilçenin tanıtımının yapıla-
cağını belirtti.

Seydişehir’in tanıtımını yap-

mak için faaliyetlerine devam ede-
ceklerini kaydeden Başkan Tutal; 
Seyidharun Cami civarında bir 
büro açacağız. 

Ayrıca ilçemizin dijital ortamda 
tanıtılmasını sağlayacak bilgi ek-
ranlarını turizm alanlarına yerleş-
tireceğiz. Burada açtığımız turizm 
danışma büromuzu ziyaret eden 
turistler ilçe ile ilgili her türlü bil-
giyi alabilecekler. Gelen yerli ve 
yabancı misafirlerimizi ne kadar 
memnun edebilirsek, turizm o ka-
dar gelişecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Her Cuma farklı bir camide vatandaşlarla buluşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Karatay Sanayisi Yeni Cami’de kıldığı namazın ardından cemaatle görüş alışverişinde bulundu

‘Başarının temelinde 
birliktelik ruhu var’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, her hafta 
farklı bir camide gerçekleştirdiği 
Cuma Buluşmaları ile ilçe halkıy-
la buluşmaya devam ediyor. İsti-
şarelerin ve görüş alışverişlerin 
temel alındığı Cuma Buluşma-
larının bu haftaki adresi Karatay 
Sanayi oldu. 

Cuma Namazı öncesinde de 
Karatay Sanayi esnafını ziyaret 
ederek istişarelerde bulunan Baş-
kan Pekyatırmacı, Yeni Cami’de 
kılınan namazın ardından esnaf 
ve vatandaşlarla bir araya geldi. 
Belediye hizmetleriyle ilgili ola-
rak vatandaşlardan gelen istek 
ve önerileri dinleyen Pekyatır-
macı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
üyeleri, Selçuklu Belediyesi Baş-
kan Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri  ve birim müdürleri eşlik 
etti.

Selçuklu’nun 650 bini aşan 
nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 
metropol ilçelerinden biri oldu-
ğunu ifade eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,” 
Amacımız Selçuklu’nun 72 ma-
hallesine en iyi hizmeti sunmak. 
Bunun için vatandaşlarımızla 
sürekli birlikteyiz ve sürekli isti-
şare halindeyiz. Gerek mahalle 
gerekse esnaf ziyaretlerimizle 
halkımızı dinliyor, onların talep 
ve önerilerini dikkate alıyoruz. 
Selçuklu’da bugüne kadar yapı-
lan hizmet ve güzelliklerde hem-
şehrilerimizle kurduğumuz güçlü 
bağ ve birliktelik ruhunun büyük 
payı var. Rabbim birlik ve bera-
berliğimizi bozmasın ve ilçemize 
güzel hizmetler  kazandırmayı 
nasip etsin” dedi.
n HABER MERKEZİ

Tutal: Eski ne varsa yeniledik

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED GÜRBÜZER

EĞİTİMCİ YAZAR
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8 bin yıllık doğal güzellik: Meke Gölü
Görünümü nazar boncuğu-

na benzediği için “dünyanın nazar 
boncuğu” diye anılan Meke Gölü, 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini 
çekiyor.

Son yıllarda özellikle yaz ayların-
da kuruyan Meke Gölü, kış aylarında 
bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı 
olarak yer yer oluşan su birikintileri 
ve kristalleşen toprak görüntüsüyle 
büyüleyici bir güzellik sunuyor.

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü Uygulamalı Jeoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahir Nal-
bantçılar, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Meke Gölü’nün hem 
Konya Kapalı Havzası hem de ülke 
için en nadide doğal güzelliklerden 
biri olduğunu söyledi.

“Meke Maarı” olarak da isim-
lendirilen gölün nazar boncuğuna 
benzerliğiyle dikkati çektiğini belir-
ten Nalbantçılar, şöyle devam etti:

“Korunması gereken bir doğal 
güzelliktir ve misafirlerimizi götür-

düğümüz ilk yerlerden biridir. Meke 
Gölü, iki aşamalı meydana gelmiş-
tir. İkinci aşaması, yaklaşık 8 bin yıl 
önce yapının orta noktasında ikinci 
bir volkan bacasının meydana gel-
mesiyle tamamlanıyor. Etrafı boş-
luk, ortasında yukarıdan baktığınız-
da bir nokta şeklinde volkan bacası 
var. İkisinin iç alanının su veya karla 
dolmasıyla bir nazar boncuğu şekli-
ni alıyor. Meke Gölü, çift aşamalı bir 

volkanik aktivite neticesinde mey-
dana gelmiş jeolojik bir yapıdır.”

Nalbantçılar, gölün zaman za-
man kuraklık nedeniyle tamamen 
kuruduğuna dikkati çekti. Meke’nin 
görünümünün yağışlara bağlı ola-
rak değiştiğini anlatan Nalbantçılar, 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Gölün 
maksimum dönemde 10-12 metre-
lik su seviyesine ulaştığı söyleniyor. 
Su seviyesi şu anda santimetreyle 

ölçülür durumda. Türkiye’nin ge-
nel yağış ortalaması 560 milimetre. 
Ancak bu İç Anadolu’da 400’lere, 
Karapınar çevresinde 320’lere dü-
şüyor. Bölge, Türkiye’nin en az ya-
ğış alan bölgesi. Karasal iklim etkisi, 
yeşil alan yetersizliği ve yağış çeken 
bir özelliğe sahip olmaması diğer 
dezavantajları. Kuraklık veya yaz 
döneminde buharlaşma ile biriken 
su kayboluyor, göl alanı gitgide 

küçülüyor veya tamamen kuruyor. 
Ana neden, bölgenin az yağış al-
ması ama yeraltı sularının bilinçsiz 
tüketimi de yeraltındaki nemli orta-
mın kurumasına ve su kaybına yol 
açabiliyor.”

‘YABANCI 
TURİSTLERİN DE İLGİ ODAĞI’
Nalbantçılar, etkili tanıtımla gö-

lün ülke turizmine daha büyük katkı 
sunabileceğine işaret ederek şunla-

rı kaydetti: “Dünyada sayılı jeolojik 
yapılardan biri olan Meke Gölü, 
esasen yerli turistlerin ötesinde ya-
bancı turistlerin de ilgi odağı. Dün-
yada jeoturizm diye bir olgu var. 
Her ne kadar Türkiye’de çok fazla 
gelişmemiş olsa da jeolojik ortam-
ların turizm amaçlı gezilmesi söz 
konusu. Meke Gölü de bunlardan 
biri. Hatta Türkiye’de tek, dünyada 
da sayılı. O açıdan çok iyi bir şekilde 
reklamını, tanıtımını yapabilirsek 
Meke Gölü bir çekim merkezi ha-
line dönüşebilir. Bu alan ‘jeomiras’ 
olarak değerlendirilip kendine özgü 
gezi güzergahları ile gerek yerli 
gerekse yabancı turistlerin çekim 
merkezi haline dönüştürülebilir. Bu 
noktada bölgenin ağaçlandırılması, 
çiftçilerimizin su tüketimi konusun-
da bilinçlendirilmesi fayda sağlaya-
caktır. Hatalı su kullanımının önüne 
geçilmesi ve doğal yağış rejiminin 
verimli devam etmesi de katkı sağ-
layacaktır.”
n AA

Turizm ve İş Dünyasını Geliştir-
me Derneği Üyeleri, Derbent bele-
diye Başkanı Hamdi Acar’ın davet-
lisi olarak Aladağ’da incelemelerde 
bulundu. Turizm ve İş Dünyasını 
Geliştirme Derneği üyesi Profesyo-
nel turist rehberi, Otel işletmecisi 
ve Seyahat acentası işletmecile-
rinden oluşan bir heyet, Dernek 
Başkanı seda Kuşvuran eşliğinde, 
Derbent Aladağ kayak merkezin-
de incelemelerde bulunmak üzere, 

Belediye Başkanı Hamdi Acar’ın 
davetlisi olarak bir gezi düzenledi. 
Turizmcilerin yaptığı incelemelerin 
ardından açıklama yapan TURİDER 
Başkanı Seda Kuşvuran, bölgenin 
bir an önce turizme kazandırılması 
gerektiğini dile getirirken şu ifade-
lere yer verdi; “ bizler Turizmciler 
olarak ülkemizin birçok kayak mer-
kezinde etkinlikler düzenliyoruz 
fakat burada gördük ki Profesyonel 
kayakçıların kayabileceği ve kayağa 

yeni başlayanların da kayak yap-
masını öğrenebileceği muhteşem 
pistlere sahip. Aladağ kayak mer-
kezinin geç kalınmadan bir an önce 
turizme kazandırılması bölgenin kış 
turizmine olan ilgisine büyük kat-
kı sağlayacak, Konya ve bölgedeki 
kayak tutkunları Derbent’e akın 
edecektir. Ayrıca bölgeye yapılan 
tesislerle Derbent, yaz ve kış olmak 
üzere 12 ay boyunca ulusal ve ulus-
lararası spor kamplarına da ev sa-

hipliği yapabilecek kapasitededir” 
dedi.

Belediye Başkanı Hamdi 
Acar’da Başkanlığı süresince böl-
geyi turizme kazandırmak için ça-
lışmalar ve tanıtımlar yaptıklarını 
dile getirirken önümüzdeki dönem 
Belediye başkanı olmasa bile böl-
genin turizme kazandırılması için 
takipçi olacağını ve elinden geleni 
yapmaya devam edeceğini söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Özel çocuklar için
özel materyaller

Gazi Ege ilk kitabını
Selçukya’da tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın himayelerinde 
olan ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yürü-
tülen ‘Özel Çocuklara Özel Mater-
yaller Projesi’ kapsamında mater-
yal dağıtım töreni gerçekleştirildi. 

Program, Meram Melike Ha-
tun Özel Eğitim Meslek Okulunda 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’ın katılımı ile yapıldı. Okul bün-
yesinde eğitim hizmeti veren atöl-
ye ve sınıfları gezen Vali Toprak, 
Bakanlık tarafından gönderilen 
materyaller üzerinden öğrencilerle 
sohbet edip öğretmenlerden öğ-
rencilere dair genel bilgi aldı.  Ba-
sın mensuplarına yaptığı açıklama-

da okuldaki eğitim faaliyetlerinden 
ve özel öğrencilerimizdeki olumlu 
gelişmelerden büyük memnuniyet 
duyduğunu dile getiren Vali Top-
rak, dağıtımı yapılan materyalle-
rin de öğrencilerimiz için çok fay-
dalı olacağına inandığını söyledi. 
Amaçlarının özel öğrencilerimizin 
en iyi eğitimi almaları olduğunu 
vurguladı.  Programa Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. 
Funda Toprak’ın yanı sıra Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Aydın Uygun, Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği tarafından Perşembe akşamları 
düzenlenen Selçukya Sohbetle-
rinin  bu haftaki konuğu Türkiye 
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Konya Şube 
Başkanı Gazi Süleyman Ege oldu.

Dünyada ve ülkemizde faaliyet 
gösteren terör örgütleri ve PKK’nın 
tarihsel sürecinin yanı sıra  terörle 
mücadeleye yönelik  konu başlıkla-
rı ile  konuşmasına  başlayan Gazi 
Ege,1992-2000 yılları arasında  
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile  
sınır ötesi operasyonlarda  başın-
dan geçen olayları ‘Sınırbozan- 
Düşersem Elimden Tut’ adı ile ki-
taplaştırdığını dile getirdi.

Ege, “Yaşadığım bu olayların 
bir kaçını seçerek tarihe kayıt düş-
mek istedim. Çünkü bizim yazma-
dığımız terörle mücadele tarihini 
karşımızdakiler kendi çerçevesin-
den yazarak olmayan gerçekleri 
olmuş gibi yazacaklar ve bizim 
neslimizi yargılayacaklardır diyen 
Gazi Ege ;Tarihte bitmeyen savaş 
yoktur. Bunun adı savaş da değil-

dir. Mutlaka bu terör belası da son 
bulacaktır. Söndürdüğü ocaklar ve 
akıttıkları gözyaşı asla unutulma-
yacaktır. Şunu asla unutmamak 
lazım hatalar üzerinden bir birimi-
zi yargılamak ancak kapanan yara-
ların tekrar kanatılmasından başka 
bir işe yaramayacaktır. Yazdıkla-
rım tamamen benim o zaman ki 
duygu ve düşüncelerimi barındırır. 
Zamanla insan olgunlaşıyor. Ama 
satırlar arasında bulacağınız yalın 
ve sade anlatımlar sadece benim 
düşüncelerimdir. Aynı mevzide tü-
fek çattığım arkadaşlarım benimle 
aynı duyguyu yaşamamış olabilir. 
Onlarında penceresinden baka-
bilmek için bu tür anı yazılarının 
çoğalması tek dileğimdir. Bizler 
film sahnesinde rol kesmedik. Kan 
ve barut kokusunu içimizde halen 
taşıyoruz” dedi. Selçukya Kültür 
Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma 
Şeref Polat ve  Aydınlar Ocağı Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü tarafından   
Gazi Süleyman Ege’ye günün anı-
sına  plaket takdim edildi. 
n HABER MERKEZİ

Karapınar’a dünyanın en büyük enerji santralinin kurulacağını ifade eden Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, “Karapınar, enerjide Türkiye’nin üssü olma yolunda hızla, emin adımlarla ilerliyor” dedi

Dünyanın en büyük
santrali kurulacak

Karapınar İlçe Belediye Başkanı 
ve Başkan adayı Mehmet Yaka, Ka-
rapınar’da dünyanın en büyük gü-
neş enerjisi santralinin kurulacağını, 
bin megavatlık güneş enerji santra-
linin çalışmaları olduğunu söyledi. 

Karapınar ilçesinde dünyanın 
en büyük enerji santralinin kurula-
cağını söyleyen Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, “Şu anda 
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesinde bulunuyoruz. Bu alan 
27 milyon metrekaredir. Bu alanda 
dünyanın en büyük güneş enerjisi 
santrali kurulacak. Bin megavatlık 
güneş enerji santralinin çalışmala-
rı var. Böylelikle inşallah tarım ve 
hayvancılıkta söz sahibi olan ilçemiz, 
bundan sonra da enerjide Türki-
ye’nin bir enerji üssü olma yolunda 
hızla, emin adımlarla ilerliyor. Artık 
yatırımcıların bir cazibe merkezi ha-
line gelecek. Aynı zamanda diğer 
şekilde lisanslı olarak üretime başla-
yacak olan 3 tane firmanın 20 me-
gavatlık ilk yatırımlarının zemin etü-
dü de yapıldı. Bunlarla 250 dekarlık 
yine YEKA (Yenilenebilir Enerji Kay-
nak Alanları) bölgesi olan bu alanda, 
çalışmalar bu yıl içinde başlayacak 
inşallah. Artık bundan sonra Kara-
pınar’ımız tarım ve hayvancılığın 
yanında Türkiye’nin bir enerji üssü 
olma yolunda hızla devam edecek” 
ifadelerini kullandı. 

‘TÜRKİYE’NİN BİR ENERJİ 
MERKEZİ BİR CAZİBE MERKEZİ 
OLMAYA HAZIRLANIYORUZ’

İlçe hakkında bilgi veren Yaka, 
“Karapınar ilçemiz 2 bin 674 kilo-

metrekare alanda kurulu yaklaşık 
olarak 49 bin 800 nüfusa sahip olan 
bir ilçe. Kültürel değerlerinin yanın-
da tarihi değerler olarak da bir Os-
manlı şehridir. Bu şirin şehrimizde 
ana temel kaynağımız tarım, hay-
vancılık ve enerji olacaktır. Tarımda 
Türkiye’de söz sahibiyiz. Çok geniş 
alanlarda tarım arazilerinde sulu 
tarım yapılarak bir çok ürün dalın-
da bu ilçede üretim yapılıyor. Aynı 
zamanda 380 bin baş hayvana sahi-
biz. Geniş tarım arazilerimiz var, her 

türlü mısır üretimi, hububat, yonca 
her türlü üründe üretim yapılıyor. 
Kültürel değerinin yanında tarihi 
değerimizi korumak ve ekonomimi-
zi tarım ve hayvancılığımızı geliştir-
mek ve bunun yanında inşallah son 
yıllardaki güneş enerjisi yatırımıyla 
birlikte artık Türkiye’nin bir enerji 
merkezi, bir cazibe merkezi olma-
ya hazırlanıyoruz. Enerji yatırımıyla 
birlikte artım yeni yatırımcı şirket-
lerimizin bir cazibe merkezi olacak 
ilçemiz” dedi. 

‘İLÇEMİZİ İNŞALLAH GELECEĞE 
HAZIRLAMAK İSTİYORUZ’

Karapınar’ın aynı zamanda yer-
yüzü şekilleri bakımından, tabiat gü-
zelliği bakımından da ender bir ilçe 
olduğunu söyleyen Başkan Yaka, 
“Kraterleriyle, dünyanın nazar bon-
cuğu olarak nitelendirilen Meke Kra-
ter Gölü ilçemizde bulunmakta. Yine 
krater gölü olan Acıgöl ve bazı obruk 
göllerimiz var. İşte bu tabiat güzel-
likleriyle beraber ilçemizi tarımda, 
hayvancılıkta, enerji ve turizmle ge-
leceğinin 50 yılına 100 yılına hazır-
lamak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un önderliğin-
de, onun vizyonuyla birlikte inşallah 
bizler de belediye olarak, belediye 
başkanı olarak ilçemizin geleceğinde 
50 yılın hesabını yapıyoruz. Bu tür 
ekonomik gelişmişliğinin yanında 
belediyecilik olarak da altyapı imar 
ve yol çalışmalarıyla beraber artık 
modern bir Karapınar oluşturmak 
istiyoruz. Çünkü ilçemizin gelecek-
te büyük göç alacağını, ekonomik 
gelişmişliğinden dolayı tarımdaki 
hayvancılıktaki gelişmelerden ve 
enerjideki gelişmeleriyle birlikte 
göç alacağını tahmin ediyoruz. İşte 
biz de insanlarımıza rahat huzurlu 
bir yaşam sağlayabilmek için toplu 
konut çalışmalarımız, sosyal konut 
çalışmalarımız, kentsel dönüşüm 
projeleriyle ilçemizi inşallah gelece-
ğe hazırlamak istiyoruz. Bu yönde 
çalışmalarımıza yeni dönemde de 
emin adımlarla devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
n İHA

TURİDER üyeleri Aladağ’ı gezdi
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Şehadetinden birkaç gün önce 
Karaman’da yaptığı bir konuşmada 
bütün hayatını ve siyasi duruşunu ‘’ Bir 
saniyesine bile hakim olmadığınız bir 
dünya için, bu kadar fırıldak olmanın 
anlamı yoktur.’’ Sözleriyle adeta özetle-
yen Muhsin Başkan’ın onuncu ölüm yıl 
dönümünü geçmiş bulunuyoruz. Artık 
hemen hemen herkesin sahiplendiği 
ve herkesin onunla ilgili anılarını anlat-
tığı bugünler de, onun yol arkadaşlığını 
yapma nasibine nail olmuş büyüklerin 
birinci ağızdan anlattıkları ziyadesiyle 
kıymetlidir. Yaşadıklarıyla ve Türk siya-
setinde ki kırılma noktalarındaki duru-
şuyla Türk siyasi hayatına koskoca bir 
miras bıraktığını idrak ediyoruz. Gün-
lük politik söylemin içerisinde inandığı 
değerleri ön plana koyan, kısa vadeli 
çıkarlar uğruna asla konumunu değiş-
tirmeyen ve böylesi zorlu bir yol izle-
meyi göze alarak mücadelesini veren 
Muhsin Başkan’ı anlamak için bunlar 
yeterli olacaktır.

İnandığı değerlerin peşinde makro 
söylemler ile büyük bir dünya tasavvu-

ru ortaya koyarken, ‘’insan’’ merkezli 
bir bakış açısına sahip olduğunu gör-
mekteyiz. Herkese tek tek dokunarak 
bir ‘’insan’’dan başlayıp bütün insan-
lığa uzanan bir mücadelenin çilesini 
omuzlarında taşıma gayretinin bugüne 
yansımasını hissediyoruz, ‘’Muhsin 
Başkan’’ deyince yüreklerimizde. İnsan 
merkezli medeniyetimizi yaşarken ona 
kattığı değerlerin büyüklüğünü ve bu 
medeniyetin iddia sahibi olabilmesi için 
izleyeceğimiz yolların neler olduğunun 
bir özetiydi, belki de onun hayatı.’’ Biz, 
Kürt’üyle, Türkmen’iyle, doğulusuyla, 
batılısıyla, Alevi’si- Sünni’siyle biriz ve 
beraberiz. Ortak sorunlarımız var ve 
onları demokrasi içinde çözeceğiz.’’  
derken de herkesin derdiyle dertlen-
menin ve herkesin derdini omuzlarına 
yüklemenin zorluğunu üstlenirken, 
‘’insan’’ı merkeze koymanın önemini 
vurguluyordu. 

Siyasi hayatında, duruşunun 
günlük politikaların çok ötesinde ol-
masının karşılığını ne yazık ki bu yolda 
yalnız kalarak aldı diyebiliriz. Yol ar-

kadaşlarının her zaman 
‘’Muhsin Başkanı’’ olarak 
kalsa da siyaset alanında 
ekseriyetle tek yürümek 
oldu nasibi. Haksız bir 
dava da sultanlıktansa, 
Haklı bir dava da tek 
başına yürümeyi tercih 
edeceğini de defahatle 
dile getirdi. Politik yaşa-
mında Türkiye’nin kırıl-
ma noktalarında etkin 
olsa da, umduğu oyu alamadığı gibi 
en yakınları tarafından da sanki tam 
olarak o dönemde anlaşılamadı. Tür-
kiye’yi karış karış gezip herkese tek 
tek anlattığı ‘’dava’’sının oy olarak bir 
dönüşünü alamasa da, bugün birço-
ğumuzun aradığı ve beklediği samimi-
yeti her birimizin gönlüne nakış nakış 
işlemeyi başarmıştı. 

‘’Namlusunu millete çeviren tanka 
selam durmam.’’ Çıkışıyla darbenin 

her türlü acısını yaşamış 
bir lider olarak darbelere 
karşı duruşunu haykır-
mıştı. Bugün dahi dinler-
ken yüreğimizi dağlayan 
işkence hatıralarının en 
ağırlarını bir zat yaşamış 
olmasına rağmen yolun-
dan bir nebze olsun sap-
madan yaşamıştır. 28 
Şubat’ta ki çıkışı ve duru-
şuyla Türk siyasetinin ya-

kın politik tarihinde ki bu kadar önemli 
bir hadisesinde oldukça önemli bir 
rol oynamıştır. Çevikbir’in kendisine 
ilettiği notlara karşı verdiği cevapları o 
gün ki yakın çalışma arkadaşlarından 
dinlediğim de, o zorlu günlerde dahi 
‘’Hak’’ arayışının nasıl yapılabileceğini 
görmüştüm.

Bugün günlük politikalarını meş-
ruiyet alanı oluşturmak adına Muhsin 
Yazıcıoğlu ismini referans verenlerin-

de, birçoğunun samimiyeti şaibelidir. 
Hayatında onun değerlerinin zerresi 
bulunmayanların, ismi  üzerinden 
slogan geliştirmeleri de kendi vebal-
lerinedir. Öyle ki Muhsin Yazıcıoğlu 
ismi günlük politik düzlemin çok çok 
üzerindedir. 

Geçen hafta ölüm yıl dönümü ha-
sebiyle ziyaret ettiğim kabrinden çıkıp 
etrafta adımlarken Hamamönünde 
küçük bir kitapçının önünde O’nun 
yol arkadaşlarından Lütfi Şehsuvaroğ-
lu’nu görünce epey heyecanlandığımı 
ifade etmek istiyorum. Bir kitapçının 
önünde sohbet edip çay içerlerken, 
samimi bir selamla ağırladılar beni. 
Kitaplarını imzalarken yüzüme bakıp 
‘’en derin bağlılıklarımla...’’ diye not 
düşmesi benim için Muhsin Başkan’ın 
dostu olmak ne demektir sorusuna 
da bir cevap oldu. Orada sohbetlerini 
dinlerken bir kitapçı da koca koca me-
selelerin nasıl dert edinip irdelemenin 
de kıymetini görmüş oldum.

Yine Muhsin Başkan’ın arkadaş-
larından Hakkı Öznur’un Konya’da ki 

programında onun memleketin her 
köşesine bir zat uzanan yolculuğunu 
dinledim. Güney Doğu’nun en zorlu 
coğrafyasında davasını anlatmak uğ-
runa verdiği mücadelenin kıymetini 
zihnimde tanımlamanın yükünü de 
üstlenme zorunluluğunu hissettim. 

Onun hakikat vurgusunu Türki-
ye’nin farklı konumlarında seslendir-
meye çalışan arkadaşlarının da bugün 
neler yaşadığını görmek oldukça an-
lamlı gözüküyor. Farklı siyasi partiler 
de görev alma yükünü üstlenmiş ar-
kadaşlarının kendi teşkilatlarında dahi 
nasıl simsarlıklarla köşeye sıkıştırılma-
ya çalışıldığına şahit olmak, Muhsin 
Başkan’ı anlamaya yardımcı oluyor. 

Nizam-ı Alem Ocakları Başkanlığı 
yapmış Yavuz Ağıralioğlu’nun Konya 
ziyaretinde de bahsettiği üzere ‘’Muh-
sin Başkan, Enver talihli bir adımdı.’’ 
belki de…

Bugün ki siyasi arenada ki tablo-
ya bakınca ‘’Muhsin’i bir duruş’’un ne 
kadar önemli olduğunu daha net an-
lıyoruz..

MUHSİN’İ BİR DURUŞ

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Engelli bireylerin 31 Mart Yerel 
Seçimleri’nde daha rahat oy kullan-
ması için çeşitli tedbirler alınırken, 
Konya’da görme engellilerin kendi 
başına oy kullanabilmesi için özel 
şablonlar hazırlandı. 

31 Mart Yerel Seçimleri önce-
si Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi, görme engelli birey-
leri bilgilendirmek amacıyla açıkla-
malarda bulundu. Dernek Başkanı 
Veli Özağan, görme engelli ve diğer 
engelli bireylerin mutlaka sandığa 
giderek oylarını kullanmalarını iste-
di. Görme engellilerin görmediğin-
den dolayı oy kullanmakta sıkıntı 

yaşayabildiklerini belirten Özağan, 
“Sandık kuruluna vardıkları zaman, 
içeriye girdikleri zaten seçmen ka-
ğıdında görme engelli olduğu ka-
yıtlıdır. Dolayısıyla kendisinin gör-
me engelli olduğunu hatırlatarak 
yanında getirmiş olduğu refakatçi 
eşliğinde oy kullanabilirler. Sakın 
sandık görevlilerine müdahale et-
tirmesinler. Sandık görevlileri re-
fakat edemez. Dolayısıyla görme 
engelliler beraberindeki refakatçi-
siyle birlikte oy kullanabilirler. Bu 
şekilde oy kullanmak istemeyip ben 
kendim oy kullanmak istiyorum 
diyen görme engelliler varsa Gör-

meyenleri Koruma Derneği Konya 
Şubesinden oy şablonlarını alabilir-
ler. Oy şablonlarını aldıkları zaman 
seçmen kartları ve kimlikleriyle bir-
likte oy verecekleri okula varacak-
lar. İmzalarını attıktan sonra sandık 
görevlisi oy pusulalarını verdiği za-
man 3 oy pusulasına oyları yerleşti-
recek” dedi. 

Özağan, görme engelli bireyle-
rin yanlarında getirecekleri şablon-
ların nasıl kullanılması gerektiğini 
de anlattı. Özağan, hazırlattıkları oy 
pusulalarının yerleştirileceği şab-
lonlarda, mühür basılacak kısım-
ların delik olduğunu, görme en-

gelli bireylerin siyasi partilerin oy 
pusulasında sıralamasını öğrendik-
ten sonra sandık başına gitmelerini 
tavsiye etti. Özağan, pusula şablona 
yerleştirildikten sonra mühür bası-
lacak kısımdaki deliklerden sıra-
lamanın sayılarak hangi adaya oy 
verilecekse oraya mührün basılabi-
leceğini ifade etti. 

Başkan Veli Özağan, belediye 
meclis üyeliğinde kendilerini temsil 
noktasında engelli bireylerin sayı-
sının yetersiz olduğunu da kayde-
derek, bu kontenjanın biraz daha 
artırılması gerektiğini de sözlerine 
ekledi. n İHA

Büyükşehir’den ulaşımla
ilgili önemli duyuru!

Ahmet Yesevi Camii
ibadete açıldı

İç Mimar Öznur Bal,
hayatını kaybetti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 Mart Pazar günü yapılacak ye-
rel seçimler dolayısıyla bazı otobüs 
hatlarına sabah 06.00 ve 06.15’e 
ilave seferler koydu koydu. 

Konuyla ilgili Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nden yapılan yazılı 
açıklamada, sefer ilavesi yapılan 
hatlar şu şekilde açıklandı: “Sa-
man Pazarı Hareket Merkezi’ne 
bağlı 42, 25, 12-13 ve 8; Ya-

zır Hareket Merkezi’ne bağlı 51 
(06.15),  53, 56, 47, 59; Eski Garaj 
Hareket Merkezi’ne bağlı 31, 30-
90, 32-36 ve 14; Erenköy Hareket 
Merkezi’ne bağlı 68 (06.15), 64, 
35-70 Belediye, 65, 45, 67; Ala-
kova Hareket Merkezi’ne bağlı 
21, 17, 23, 28, 125 ve 91; Meram 
Hareket Merkezi’ne bağlı 4, 84, 2, 
9, 1.”
n HABER MERKEZİ 

Karaman’ın en büyük camisi 
kılınan Cuma namazıyla birlikte 
ibadete açıldı. Karaman Belediyesi 
tarafından projelendirilen ve ha-
yırseverlerin destekleri ile yapılan 
Ahmet Yesevi Camisi’nde aynı 
anda 2 bin kişi saf tutacak. Hami-
diye Mahallesindeki şehir mezarlı-
ğı yanına yapılan caminin açılışına 
Ak Parti Karaman Milletvekilleri 
Recep Şeker ve Selman Oğuzhan 
Eser ile Karaman Belediye Başka-
nı Ertuğrul Çalışkan ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. İlk namaz ise İl 
Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci 
kıldırdı. Açılışın ardından gazeteci-
lere açıklamada bulunan Karaman 

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalış-
kan, “Belediyemizce projelendiri-
len ve 2 bin kişinin aynı anda saf 
tutacağı Ahmet Yesevi Camisini 
bugün itibarıyla ibadete açmış 
bulunuyoruz. Geniş musallası, ce-
nazeler için yıkama yeri, soğutma 
bölümleri, taziye salonları ile cami 
ülkemize ve Karamanımıza örnek 
bir yapı oldu. Şehir mezarlığı ile 
cami birbirine bağlandı. İbadete 
açılan Ahmet Yesevi Camisi tam 
bir külliye oldu. Burası hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleriyle ya-
pıldı. Emeği geçen herkesten Allah 
razı olsun” dedi.
n İHA

Konya’da inşaat projeleri baş-
ta olmak üzere yapıların iç dizaynı 
üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla 
farkını ortaya koyan İç Mimar Öz-
nur Bal, geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. Aslen Karamanlı 
ve Karaman’ın tanınmış ailelerin-
den Tevfik – Ayşe Palaz’ın kızı olan 
Öznur Bal, 46 yaşında geçirdiği 
kalp krizi sonucu kaldırıldığı has-
tanede doktorların tüm müdaha-

lelerine rağmen hayata gözlerini 
kapattı. Merhume Öznur Bal’ın 
cenazesi memleketi Karaman’da 
Cuma namazını müteakip Ahmet 
Yesevi Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak, dualar eş-
liğinde toprağa verildi. Merhume 
Öznur Bal’a Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesi ve yakınlarına başsağlığı 
ve sabır dileriz.  n MEVLÜT EGİN

Sağlık altyapısını güçlendirmeye dönük olarak alınan tam donanımlı 7 ambulans, Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan törenle görev yerleri olan 7 farklı ilçeye gönderildi

Ambulanslar ilçelere
dualarla gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından acil 
sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir 
ve verimli olarak sürdürülebilme-
si amacıyla Konya’ya gönderilen 7 
ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü bah-
çesinde 112 acil servis istasyon so-
rumlularına teslim edildi. Konya’nın 
ilçelerinde hizmet sunacak olan tam 
donanımlı ambulansların Akşehir, 
Ereğli, Seydişehir, Çumra, Kulu, Ci-
hanbeyli ve Akören ilçelerinde hiz-
mete alındığı açıklandı.

Ambulans teslimi öncesi kısa bir 
konuşma yapan İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, göreve gel-
dikleri günden bu yana Konya mer-
kez ve ilçelerde bulunan 112 Acil 
Servis istasyonlarının yenilenmesi 
ve fiziki koşullarının daha modern 
hale getirilmesi adına önemli mesa-
feler kat ettiklerini söyledi. 7 gün 24 
saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan 

sağlık çalışanlarına, çağdaş stan-
dartlarda 112 istasyonları kazandır-
ma kararlılığında olduklarını vur-

gulayan Prof. Dr. Koç, “Acil servis 
istasyonlarının fiziki şartlarının dü-
zeltilmesinin yanı sıra ambulansları-

nın da hızlı bir şekilde yenilenmesi 
için çalışıyoruz. Son bir yıl içerisinde 
açtığımız 5 yeni istasyonumuzla bir-
likte şehrimizdeki toplam acil servis 
istasyonu sayımız 73’e ambulans 
sayımızda 106 rakamına ulaşmıştır. 
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin 
Koca’nın verdiği destek ile son 3 ay 
içerisinde ilimize gönderilen 11 am-
bulansımızı ilçelerimize teslim ettik. 
İnşallah bu sayının sene sonunda 
25-30’lara ulaşacağının da müjdesi-
ni aldık” dedi.

Yapılan konuşmalarının ardın-
dan İl Sağlık Müdürü ve hizmet 
başkanları tarafından ambulans 
anahtarları 112 acil servis istasyon 
sorumlularına teslim edildi. Sağ-
lık ordusunun filosuna katılan yeni 
ambulanslar dualar eşliğinde görev 
yerlerine uğurlandı.
n HABER MERKEZİ

Görme engelliler yalnız oy kullanabilecek
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Sultan Ahmet, Üsküdar’a git-
tiği bir günde, çarşıda Hazret-i 
Hüdayi’ye tesadüf eder. Derhal 
atından inerek, yerine şeyhini 
oturtup kendisi de atın arkasın-
dan yaya olarak yürümeye ko-
yulur. Hüdayi’nin gönlü, koca 
Sultanın yaya olarak yürümesine 
razı olmaz ve bir müddet sonra: 
“Sırf şeyhimin duası ve sultanı-
mın emri yerini bulsun diye bin-
dim!.” diyerek attan iner.Böylece 
de şeyhi Üftade Hazretleri’nin: 
“Oğlum, Sultanlar rikabında yü-
rüsün!” şeklindeki duası yerine 
gelmiş olur.

Aziz Mahmud Hüdayi’nin 
himmeti, I. Ahmet Han üzerinde 

ömür boyu devam etmiştir. Şu 
hadise onlardan biridir: Sultan 
Ahmet Han, bazı devlet erkanıyla 
gezmeye çıkmıştı. Ormanlık bir 
yerde istirahat ederlerken hiz-
metçiler bir koyun kesip kızarttı-
lar. Sultan’a ikram ettiler. Sultan 
Ahmet Han, “besmele” çekerek 
elini ete uzattığı an, Aziz Mahmud 
Hüdayi Hazretleri orada beliriver-
di. Sultan’a: “Sultanım! Sakın ye-
meyiniz; o et zehirlidir!” buyurdu. 
Etten bir miktar kesip, oradaki bir 
köpeğe verdiklerinde, köpeğin 
derhal öldüğü görüldü.

Sultan Ahmet Han, Aziz 
Mahmud Hüdayi Hazretleri’ne 
müstesna bir hürmet gösterir 

ve ikramda kusur 
etmezdi. Bir gün Aziz 
Mahmud Hüdayi 
Hazretleri ile sarayda 
sohbet ediyordu. Bir 
ara abdest tazelemek 
isteyen Aziz Mah-
mud Hüdayi Hazret-
leri için ibrik ve leğen 
getirdiler. Sultan, 
hocasına hürmeten 
ibriği eline aldı ve abdest suyu-
nu kendisi döktü. Sultan Ahmet 
Han’ın annesi de kafes arkasında 
havluyu hazırlamıştı. Valide Sul-

tan bir ara kalbinden: 
“Aziz Mahmud Hüdayi 
Hazretleri’nin bir ke-
rametini görseydim!” 
diye geçirmişti.

Bunun üzerine 
Mahmud Hüdayi, 
Valide Sultan’ın gön-
lünden geçenlere 
vakıf olarak: “Hayret! 
Bazıları bizden kera-

met arzu ederler. Halbuki Halife-i 
ruy-i zeminin elimize su dökme-
si ve muhterem validelerinin de 
bize havlu hazırlamasından daha 

büyük keramet mi olur?” buyur-
du. Ahmet Han, 1617 senesin-
de hastalandı. Sırtında bir yara 
çıkmıştı. Mabeynci  Mustafa, 
Sultan’ın vefatından bir gün önce 
huzurunda iken, Ahmet Han’ın, 
odada görünmeyen bazı kimse-
lerle dört defa: “Ve aleyküm se-
lam!” dediğini işitti.

Sebebini sorduğunda Sultan 
Ahmet Han: “Şu anda yanıma 
Hazret-i Ebubekr-i Sıddık, Haz-
ret-i Ömer, Hazret-i Osman ve 
Hazret-i Ali geldiler. Bana: «Sen 
dünya ve Ahıret’in sultanlığı-
nı kendinde toplamışsın. Yarın 
Resulullah -sallallahü aleyhi ve 
sellem- Efendimiz’in yanında ola-

caksın!..» buyurdular..” cevabını 
verdi.

Sultan I. Ahmet yakalandığı 
tifüs hastalığından kurtulamaya-
rak 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağla-
yan gece 1617 yılında 27 yaşında 
vefat etti. Cenazesinin yıkanması 
için mürşidi Aziz Mahmud Hüda-
yi Hazretleri davet edildi. Ancak: 
“Sultanımı çok severdim. Daya-
namam. İhtiyarlığım sebebiyle 
beni mazur görün!” buyurdu. 
Talebelerinden Şaban Dede’yi 
gönderdi. Şeyhülislam Hocazâ-
de Mehmet Çelebi’nin kıldırdığı 
cenaze namazından sonra, kendi 
yaptırdığı Sultanahmet Câmisi 
yanındaki türbesine defnedildi.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 31
SULTAN I. AHMET 3

BBP’nin Kurucu Genel Baş-
kanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 
10’uncu yıl dönümünde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Genç Arka-
daş Topluluğu tarafından düzenle-
nen program ile anıldı. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Prof.Dr. Fuat 
Sezgin Konferans Salonunda düzen-
lenen programa  Araştırmacı- Yazar 
Hakki Oznur ile çok sayıda akdemiy-
sen ve davetli katıldı. 

‘ÖMRÜNÜ, HAYATINI 
VERDİĞİ YÜCE DAVASINA ADADI’

Programda konuşan ve Muhsin 
Yazıcıoğlunu anlatan Muhsin Yazı-
cıoğlu’nun dava arkadaşı, Araştır-
macı Yazar Hakkı Öznur, “Kendisi 
için bir gün yaşamadı. Ömrünü, ha-
yatını verdiği yüce davasına adadı. 

Ezilenlerin, yoksulların yanında saf 
tuttu. Şehit liderimizin Muhsin Ya-
zıcıoğlu’nun bireysel serveti, para, 
tura, kasa işleri yoktu. Onun dünya-
lık hiçbir mameleke sahip olmadığı-
nı bütün milletimiz biliyor. Muhsin 
Başkan “bir lokma bir hırka” felse-
fesine uygun bir hayat sürmüştür. 
O’nun referansı Kur’an ve sünnet-
ti. Hep dik durdu, düz yaşadı. Ha-
yat çizgisinde kırıklık yok. Çizgisini 
bozmadı, istikametini değiştirmedi. 
İnandığı değerlere hep bağlı kaldı. 
Kendisi için bir gün yaşamadı. Öm-
rünü hayatını verdiği yüce davasına 
adadı. ‘Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’ de-
yince akla ilkeli, seviyeli siyaset, dik 
duruş, dava adamlığı, davaya adan-
mışlık, vefa, kadirşinaslık geliyor.  
Muhsin Yazıcıoğlu kimseden emir 

ve talimat almadı, dışa bağımlı ol-
madı, güç odaklarının önünde eğil-
medi, küresel diktatörlerin, karanlık 
merkezlerin emrine girmedi, onlar-
la kirli ve karanlık ilişkiler kurmadı. 
Muhsin Başkan bütün ömrünü, bü-
tün varlığını Kur’an’a bağlayan bir 
dava adamı idi. Davasını Kur’an’la 
anlatan, ülküsünü iliklerine kadar 
yaşayan Muhsin Başkan bir Kur’an 
ve peygamber sevdalısıydı. O’nun 
referansı Kur’an ve sünnetti.  ‘Muh-
sin Yazıcıoğlu’ deyince Kur’an’a 
adanmış bir ömür ve Allah ve pey-
gamber sevdası ile dolu bir yürek 
karşımıza çıkıyor. Şehit liderimiz 
Muhsin Yazıcıoğlu, 40 yıllık siyasi 
yaşamı boyunca ilkeli, seviyeli ve 
tutarlı bir siyaset izlemiştir. O’nun 
için önemli olan iktidar vizesi değil, 

yüce Rabbimizin rızasıydı. Siyaset-
te hiçbir yanlış yapmadı; politikanın 
hiçbir kiri bulaşmadı üzerine. O, 
makam ve mevkileri elinin tersiyle 
itmiş sonsuzluğun sahibini düşü-
nen bir liderdi.Her dönemde ülke-
nin birlik ve beraberliğinden yana 
olan, kamplaşmaya, cepheleşmeye, 
kutuplaşmaya karşı çıkan Muhsin 
Yazıcıoğlu, 19., 20. ve 23. dönem 
milletvekili olarak yaklaşık 10 yıl 
süreyle mecliste temsil ettiği mil-
letinin değer ve inançlarını savun-
du.40 yıllık siyasi yaşamı boyunca 
iç ve dış mihraklarla mücadele et-
tiği, demokrasi dışı arayışlara karşı 
çıktı, millî iradeyi, demokrasiyi ve 
hukukun üstünlüğünü savundu” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uyarısız kesilen 
ceza esnafı kızdırdı

Hasta taşıyan ambulansla 
otomobil çarpıştı: 5 yaralı 

Selçuklu İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından 31 Mart Ye-
rel Seçimleri’ne çok az bir süre kala 
bir unlu mamuller firmasına yöne-
lik kesilen olağandışı cezalar es-
nafın tepkisini çekti. Selçuklu İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü tara-
fından unlu mamuller alanında fa-
aliyet gösteren bir firmaya kesilen 
ceza akılları karıştırdı. Kesilen ceza 
tutanağında, yiyecek maddelerinin 
açıkta satılması ve hijyen kuralları-
na uyulmaması nedeniyle ceza ke-
sildiği ifade ediliyor. Bugüne kadar 
bu şekilde kapalı ortamlarda satışı 
yapılan ve yapılan denetimlerde 
herhangi bir ses çıkarılmayıp, 31 
Mart Yerel Seçimleri’ne az bir süre 
kala yüksek meblağlı cezaların ke-
silmesi esnafların aklında kafa ka-
rıştırılmasına sebep oldu. Normal 

zamanlarda bu tür cezaların kesil-
mediğini ifade eden esnaf, olayda 
bir kasıt olduğunu iddia ediyor. 
Esnafın ceza öncesinde zaman ve 
süre istemesine rağmen süre veril-
mek yerine ceza kesilmesi tepkile-
re yol açtı. n HABER MERKEZİ

Aksaray’da hasta taşıyan am-
bulansla otomobilin çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray–Ankara Karayo-
lu Nevşehir Kavşağı’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, eski 
devlet hastanesi binasında diyaliz 
hastası olan Hürü D.’yi (55) aldık-
tan sonra Yeni Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine yola çıkan Rama-
zan Ö. (54) idaresindeki 68 KU 305 
plakalı ambulans, Nevşehir Kavşa-
ğı’na geldiğinde Ankara’dan Aksa-
ray istikametine seyreden Mesut 
Ö. (42) yönetimindeki 34 ABB 635 
plakalı otomobille çarpıştı. Çarpış-
manın şiddetiyle ambulans refüje 
devrilirken otomobil hurdaya dön-

dü. Kazada ambulansta bulunan 
diyaliz hastası Hürü D., ambulans 
sürücüsü Ramazan Ö., sağlık me-
muru Adem A. (35), hasta yakını 
Osman A. (43) ve otomobil sürü-
cüsü yaralandı. Kazanın ardından 
olay yerine çok sayıda ambulans, 
itfaiye ekibi ve Acil Afet Durum 
Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk 
edildi. İlk müdahaleleri olay ye-
rinde yapılan yaralılar, daha sonra 
sağlık ve kurtarma ekiplerince am-
bulanslara taşındı. Yaralılar Aksa-
ray Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralıların durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Başkanlığını Tahir Büyükhelvacıgil’in yaptığı Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin 39.  Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret 
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi

‘Bitkisel yağda yerli
önlemler almalıyız’
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai 

Uçarmak, “Bitkisel yağ sektörü ham 
madde bakımından dışarıya bağlı, 
bunun önlemlerini almak gereki-
yor.” dedi. Bitkisel Yağ Sanayicileri 
Derneğinin (BYSD) 39. Olağan Ge-
nel Kurulu, Sheraton Otel’de yapıl-
dı.

Uçarmak, bitkisel yağ sektörü-
nün dünyayla rekabet edebilecek 
güce sahip olduğunu belirterek, 
sektör için alınması gereken önlem-
lere dikkati çekti. Uçarmak, “Bitkisel 
yağ sektörü ham madde bakımın-
dan dışarıya bağlı, bunun önlem-
lerini almak gerekiyor. Bu, üretim 
planlamasıyla olabileceği gibi bizim 
gerek dağıttığımız kota sisteminin 
uygulama zamanlarını ayarlayarak 
gerekse dahilde işleme rejimini 
yerli üretimi destekleyecek şekil-
de ayrıntısını planlamak suretiyle 
sektöre destek vermemiz lazım.” 
diye konuştu.Bitkisel yağ sektörün-
de kullanılan ham maddenin üçte 
ikisinin dışarıdan geldiğini belirten 
Uçarmak, “Bu alanda yapılabilecek 
çok şey olduğunu hepimiz biliyo-
ruz.” ifadesini kullandı.

‘AYÇİÇEĞİNİ ÇİFTÇİYE YENİDEN 
SEVDİRMEMİZ LAZIM’

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu da Türkiye’de tüketilen 
bitkisel yağların yüzde 85’inin ayçi-
çek yağı olduğuna dikkati çekerek, 
“Bitkisel yağ sektörü ithalata bağlı 
sektörlerin başında geliyor. Her 
sene milyarlarca doları dışarı kap-
tırıyoruz. Ayçiçek ekim alanlarını 
ikiye katlamamız lazım. Sözleşmeli 
tarımla ayçiçeğini çiftçiye yeniden 
sevdirmemiz lazım.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, tağşişin hem tü-
keticiyi hem üreticiyi mağdur ettiği-

nin altını çizerek, tağşiş yapanların 
meslekten men edilmesi gerektiğini 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, tağşiş konu-
sunda BYSD yetkililerinin de büyük 
mücadele verdiğini aktardı.

‘YAKLAŞIK 3 MİLYON 
TON AYÇİÇEĞİ ÜRETİLMELİ’

BYSD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil de ayçiçe-

ğindeki ham madde yetersizliği ne-
deniyle sektörün dışa bağımlı hale 
geldiğini belirterek, bu durumdan 
kurtulmak için çiftçiye gerekli prim 
desteği ve teşviklerin verilmesi, 
yerli üretim artışı ve yılda 2,5-3 
milyon ton ayçiçeği üretiminin ger-
çekleştirilmesi gerektiğini anlattı. 
Büyükhelvacıgil, “Buğdayda olduğu 

gibi yağlı tohumlar da stratejik ürün 
kapsamına alınmalıdır. Ayçiçeği 
üretim programı da yeniden gözden 
geçirilmelidir. Desteklerin artırılma-
sı, sanayicinin sözleşmeli üretime 
daha çok ilgi duymasını sağlayacak-
tır. 2030 yılına kadar bunu iyi yöne-
tirsek 15,6 milyar dolar ülkemizde 
kalır.” dedi. n AA

‘Muhsin Başkan bir dava adamıydı’

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Sezai Uçurmak Rifat Hisarcıklıoğlu Tahir Büyükhelvacıgil
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Tınkır: Sezonun tüm 
emekleri ortaya konacak

Anadolu Selçukspor 2. Başkanı Okay Tınkır Şanlıurfaspor karşısında sezonun 
maçına çıkacaklarını söyledi. Tınkır, “Teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimize 

bizler güveniyoruz. Yönetim kurulu olarak gerekli tedbirleri alacağız” dedi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 

Anadolu Selçukspor düşme hattında bulun-
duğu sezonda ligin en kritik maçlarından 
birine çıkacak. Yeşil Beyazlılar Çarşamba 
günü evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek. 
Yavru Kartal’ın düşmeme mücadelesine 
devam edebilmesi için mutlak kazanması 
geriyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Anadolu Selçukspor 2. Başkanı Okay Tınkır 
sezonun bütün emeklerinin ortaya konula-
cağı bir maç oynayacaklarını söyledi.

Önlerinde zorlu iki müsabakanın yer 
aldığı bir seri olduğunu ve bu serinin ilk 
maçı olan Şanlıurfaspor karşılaşmasının 
kazanılması gerektiğini kaydeden Anadolu 
Selçukspor 2. başkanı Okay Tınkır : “Teknik 
heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimize bizler 
güveniyoruz. Yönetim kurulu olarak gerekli 
tedbirleri alacağız. Konya spor kamuoyu-
nun da yanımızda olması ile bu iki maçlık 
zorlu serinin üstesinden geleceğimize ina-
nıyoruz” dedi.

Kulüp 2. başkanı Okay Tınkır açıkla-
masında : “Önümüzde zorlu iki karşılaş-
ma var. Önce Şanlıurfaspor ile sonrasında 
Tarsus İdman Yurdu ile kendi sahamızda 
peş peşe iki kritik maç oynayacağız. Fut-
bolcularımız sahada yürekleri ile oynaya-
rak Bandırmaspor deplasmanında 3-0’dan 
gelerek maça tutunmayı başardı. Beraber-
liği sağladı. Sergiledikleri mücadele ve 
kazanma arzusunu sürdürerek bu iki maçı 
kayıpsız geçebileceklerini gösterdi. Son 
haftalarda kaybedilen puanların üzerine 
deyim yerindeyse bir sünger çekti. Biz bu 
ekibimizin Şanlıurfaspor maçından da ga-
libiyetle ayrılacağına yürekten inanıyoruz. 
Hazırlıklarımız başladı. 3 Nisan Çarşamba 
günü hafta arasında Şanlıurfaspor ile oyna-
yacağımız maç bizim için en önemli maç. 
Beklide bu sezonun bütün emeklerinin orta-
ya konulacağı bir müsabaka olacak. Teknik 
heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimize bizler 
güveniyoruz. Yönetim kurulu olarak gerekli 
tedbirleri alacağız. Geçtiğimiz haftalarda 
yaşadığımız hakem hatalarının ligin kalan 
haftalarında yaşanmaması en büyük dile-
ğimiz. Konya spor kamuoyunun da yanı-
mızda olması ile bu iki maçlık zorlu serinin 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
TFF 2.lig Kırmızı Grup 29.hafta karşı-

laşmasında 3 Nisan Çarşamba günü Şanlı-
urfaspor’u konuk edecek Anadolu Selçuks-
por hazırlıklarına devam ediyor.

Karatay Belediyesi Tatlıcak tesisleri’n-
de teknik direktör Abdurrahman Baysangur 
ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştiri-
len çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile 
başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından 
futbolcular saha içine kurulan istasyonlarda 
gruplar halinde, kondisyon ve top tekniğine 
dayalı pas çalışmaları yaptı. Antrenman 
taktik çalışma ile tamamlandı. Sakatlığı 
bulunan Emre Torun takımdan ayrı olarak 
çalıştı.

Antrenmanımızı Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay ve Başkan Yardımcısı Recep Çı-
nar’da takip etti.  
 n SPOR SERVİSİ

Karate tarihinde 
bir ilk yaşandı

 Erkek Kata Milli Takımı, Türkiye karate tarihinde ilk 
kez Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonunun sosyal paylaşım site-
si Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, İspanya’nın Gua-
dalajara kentinde devam eden şampiyonada Ali Sofuoğlu, 
Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Erkek 
Kata Milli Takımı, tarihinde ilk kez finalde mücadele et-
meye hak kazandı.

Finalde 31 Mart Pazar günü ev sahibi İspanya ile karşı-
laşacak Erkek Kata Milli Takımı, 2018’de Avrupa üçüncüsü 
olmuştu.

İstanbul’da düzenlenen 50. Avrupa Karate Şampiyo-
nası’nda Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş ve Gizem Sofuoğ-
lu’ndan oluşan Kadın Kata Milli Takımı ise finalde dünya 
şampiyonu Almanya’yı 5-0 yenerek 2015 yılında şampi-
yonluğa ulaşmıştı.  n AA

Guliyev olimpiyatlarda 
altın madalya hedefliyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 
tüm konsantrasyonunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı’na yönelik olduğunu belirterek, “En büyük hedefim olim-
piyatlarda altın madalya kazanmak. Bunu gerçekleştirerek 
üçlüyü tamamlayacağım.” dedi.

Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
yeni sezon hazırlıklarını Antalya’nın Belek Turizm Merke-
zi’nde yoğun bir şekilde sürdürdüğünü, Elmas Lig kapsa-
mında 3 Mayıs’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek 
yarışla sezona başlayacağını belirtti.

Elmas Lig’in dışında 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde 
Doha’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’na kadar 
başka turnuvalarda da yer alacağını aktaran 28 yaşındaki 
atlet, “İnşallah bu sene iyi geçer. Tabii, bütün hazırlıkla-
rımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için yapıyorum. En 
büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. 
Buna çok inanıyorum ve bunu başarmayı çok istiyorum. 
Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nın ardından bunu da 
gerçekleştirerek üçlüyü tamamlayacağım.” ifadelerini 
kullandı.  n AA

‘Genç takım olmamıza rağmen iyi mücadele ediyoruz’
Meram Kara Kartallar teknik direktö-

rü Faysal Bayramoğlu Ereğlispor maçını 
değerlendirdi. Maçın ilk yarısında iyi olan 
taraf olduklarını belirten Bayramoğlu, ikin-
ci golden sonra demoralize olarak kaybet-
tiklerini söyledi

Hafta sonu Ereğlispor ile karşılaşan 
Meram Kara Kartallar’da teknik direktör 
Faysal Bayramoğlu maçı değerlendirdi. 
Bayramoğlu maçla ilgili, “Maçın ilk yarısı-
na iyi başladık. Rakip takım şampiyonluk 
hedefiyle baskı kurdu ancak baskıyı kırma-
yı başardık. Golü de bulunca moral bulduk 
ve rakip karşısında gerçekten çok iyi bir 
oyun sergiledik. Ereğlispor kalemize gel-
mekte zorlandı. İlk yarının son dakikaların-
da rakibin kazandığı penaltı sonrasında ka-
lecimiz Yavuz başarılı olsa da dönen topu 
Ereğlili oyuncular tamamladı ve devreye 
1-1 berabere gittik. İkinci yarıda Ereğlispor 
üzerimizde baskı kurdu. Topu uzaklaştır-
ma noktasında zorluk yaşadık ama başa-
rılıydık. Ereğlispor’un baskısını kıramadık 

ve basit bir hatayla ikinci golü yedik. Bu 
golden sonra maç iki tarafa da gitti geldi 
diyebilirim. Fırsatlar yakaladık değerlen-
diremedik, rakip fırsat yakaladı değerlen-
dirdi. İkinci golden sonra demoralize olan 
takımımız daha sonra üçüncü ve dördüncü 
gole engel olamadı.” şeklinde konuştu.

Ereğlispor’u da tebrik eden Bayramoğ-
lu, “Ereğlispor’u maç sonunda da özellikle 
tebrik ettim. Gerçekten iyi oyun sergiledi-
ler. Kaliteli bir takım olduklarını sahada 
gösterdiler. Şunu da söylemek lazım; bu 
kadar kaliteli oyuncunun olduğu bir takıma 
karşı biz de kötü değildik. Skora bakmadan 
söyleyebileceğim takımımızın sahada ger-
çekten çok iyi olduğu. İlk yarıda özellikle 
rakip karşısında iyi mücadele ettik. Maç 
sonunda Ereğlisporlu oyuncular ve teknik 
ekip de bu anlamda bizi tebrik ettiler. Genç 
bir takım olmamıza rağmen iyi mücadele 
ediyoruz. Gelecek vaat eden bir takımız.” 
ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 28 18 7 3 64 32 32 61
2.TUZLASPOR 28 16 7 5 52 17 35 55
3.MANİSA BŞB 28 14 10 4 52 22 30 52
4.FATİH KARAGÜMRÜK 28 16 4 8 42 30 12 52
5.ŞANLIURFASPOR 28 14 7 7 40 29 11 49
6.ETİMESGUT BLD 28 12 6 10 35 31 4 42
7.PENDİKSPOR 28 11 8 9 40 37 3 41
8.SİVAS BLD 28 10 7 11 36 40 -4 37
9.ZONGULDAK KÖMÜR 28 9 9 10 29 34 -5 36
10.KIRKLARELİSPOR 28 9 7 12 37 35 2 34
11.KAHRAMANMARAŞ 28 9 7 12 29 38 -9 34
12.BAK SPOR KULÜBÜ 28 8 10 10 31 46 -15 34
13.TARSUS SŞ 28 8 9 11 34 45 -11 33
14.FETHİYESPOR 28 5 13 10 28 33 -5 28
15.BANDIRMASPOR 28 7 7 14 34 48 -14 28
16.K.A. SELÇUKSPOR 28 4 12 12 37 54 -17 24
17.TOKATSPOR A.Ş. 28 4 10 14 22 37 -15 22
18.DARICA GB 28 5 6 17 23 57 -34 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Dev Kartallar Bursaspor önünde
Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilcimiz Konyaspor Bas-

ketbol bugün deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. 
Yeşil beyazlılar ligi şampiyon tamamlamayı büyük ölçüde 
garantileyen Bursaspor Durmazlar ile karşılaşacak. Bursa 
Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele Mücadele 
saat 18.00’de başlayacak. 

2 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselme hedefi 

olan Konyaspor Basketbol 6 maçta 5 galibiyetlik iyi bir se-
rinin ardından 2 maçtır kötü sonuçlar alıyor. Konyaspor’a 
devri gerçekleştikten sonra umutlarını artıran yeşil beyazlı-
lar evinde önce Bandırma Kırmızı’ya, ardından da Manisa 
Büyükşehir Belediyes’ne mağlup oldu. Dev Kartallar Bur-
saspor önünde bir sürprize imza atmak istiyor.

ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL 
2 haftadır kazanamayan Konyaspor Basketbol Bur-

saspor karşısında kazanarak hem rakibinin önlenemez yük-
selişini durdurmak istiyor hem de moral kazanmayı hedef-
liyor. Ligde oynadığı 24 maçta 14 galibiyet alan Konysapor, 
Düzce Belediye’nin ardından 6. Sırada bulunuyor. 
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1. BURSASPOR 24 21 3 1991 1711 0 0 280 45
2. DÜZCE BELEDİYE 25 17 8 1984 1935 0 0 49 42
3. OGM ORMANSPOR 24 17 7 1933 1771 0 0 162 41
4. KARESİ SPOR 24 16 8 2270 2145 0 0 125 40
5. SİGORTAM.NET İTÜ BB 25 14 11 2127 2094 0 0 33 39
6. PETKİM SPOR 24 14 10 1990 1919 6 -8 71 38
7. KONYASPOR 24 14 10 1969 1937 5 19 32 38
8. YENİ MAMAK SPOR 25 13 12 2115 1959 4 -11 156 38
9. AKHİSAR BELEDİYE 24 13 11 1926 1795 3 30 131 37
10. MANİSA BŞB 24 13 11 1920 1869 3 -30 51 37
11. ARTVİN BELEDİYE 25 10 15 2072 2236 0 0 -164 35
12. FİNAL SPOR 24 9 15 1913 1989 0 0 -76 33
13. BANDIRMA KIRMIZI 24 8 16 1877 2007 0 0 -130 32
14. YALOVA BELEDİYE 24 7 17 1908 2044 0 0 -136 31
15. ANKARA DSİ 24 6 18 1788 1972 0 0 -184 30
16. EDİRNE SPOR 24 2 22 1826 2226 0 0 -400 26



Rakipte hazırlıklar 
aralıksız sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. 
haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Kon-
yaspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısın-
manın ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Dün tedbir amacıyla dinlendirilen Arda Turan, bugün 
takımla çalıştı. Medipol Başakşehir, bugün saat 16.00’da 
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pendikspor ile hazırlık 
maçında karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih 
Terim Stadı’ndaki müsabaka, basına kapalı olacak. n AA

Başakşehir idmanına
anlamlı ziyaret

Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu, futbolda 
şiddet ve küfür olaylarına farkındalık oluşturmak amacıy-
la Fenerbahçe’nin ardından Medipol Başakşehir’i ziyaret 
etti. Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’i antrenman 
yaptığı tesislerinde ziyaret eden Malatyalı Üniversite 
Öğrencileri Platformu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 
futbolcu Arda Turan’a çiçek verdi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başak-
şehir teknik direktörü Abdullah Avcı, “Malatyalı Üniver-
site Öğrencilerimizin futbolda şiddet ve küfür olaylarına 
farkındalık oluşturmak amacıyla kulübümüze gerçekleş-
tirdikleri bu ziyaret hakikaten oldukça önemli. Gençleri-
mizin toplumsal anlamda bu kadar önemli bir olaya bu 
şekilde dikkat çekmeleri bizleri de memnun etti. Onları 
tesislerimizde ağırladığımız için çok mutlu oldum. Ken-
dilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken, 
bu tür toplumsal duyarlılıklarının artarak devamını diliyo-
rum” diye konuştu.  n İHA

Kocaman: Postu 
kolay deldirmeyeceğiz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakem hatalarının ve beklenmedik sakatlıkların 
kendilerini çok etkilediğini söyledi. Milli aranın ardından şampiyonluğun en güçlü adayı ile 

deplasmanda oynayacaklarını belirten Kocaman, “Yine de postu kolay deldirmeyeceğiz” dedi 
Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya 

Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri,  Atiker Kon-
yaspor teknik direktörü Aykut Kocaman’ı 
ağırladı. TSYD Konya Şube başkanı Murat 
Dönmez ve Yönetim kurulu üyeleriyle kah-
valtıda bir araya gelen  Atiker Konyaspor 
teknik direktörü Aykut Kocaman, gelecek 
sezonun planlamasını yapabilmek için bu 
sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak iste-
diklerini söyledi. 

Milli Takımın son iki karşılaşmada 
elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Ay-
kut Kocaman,  “Oynanan iki maç sonunda 
kutlamamız gerekiyor. Başlangıç için son 
derece iyi sayılabilir sonuçlar elde edildi. 
Kuvvetli bir rüzgâr yakaladılar. Umarım 
bunu sonuna kadar devam ettirirler.  Mili 
maçlarımız için lige verilen bu aranın özel-
likle ofansif anlamda yaşadığımız sakatlık-
ların düzelmesi adına olumlu geçeceğini 
tahmin ediyorduk.  Çok faydalı olacağını 
düşündüğümüz bu dönemde hazırlık ma-
çında Ömer Ali’nin sakatlanması bu ya-
ramıza biraz daha tuz biber ekti. Ömer Ali 
bizim oyun planımızda rakip kaleye giden 
yolda en önemli oyuncumuzdu. Ama gidi-
şatımıza bakıldığı zaman toparlamamıza 
vesile olacak bir dönem olduğunu söyleye-
bilirim” dedi.

SAKATLIKLAR ÇOK BAŞIMIZI AĞRITTI
Deplasmanda oynayacakları Başak-

şehir maçı için hazırlıkların devam ettiğini 
kaydeden Kocaman, “Önümüzde daha 
uzun bir süre var. Biraz daha üstüne basa-
rak söylemek istiyorum hakikaten sakat-
lıklar başımızı çok ağrıttı. Bu dönem bizim 
için önemliydi. Ofansif anlamda özellikle 
rakip kaleye gidişimizi, aynı zamanda da 
hem oyun kalitemizi hem de bitiriş özel-
liğimiz fazlasıyla etkiledi. O nedenle Ba-
şakşehir maçındaki sürecin nasıl geçeceği 
çok önemli. Ama diğer taraftan bakıldığı 
zaman da şampiyonluğun şu anki en güçlü 
adayıyla deplasmanda oynayacağız. Kolay 
bir maç olmayacak. Ama tabiî ki postu ko-
lay deldireceğimiz anlamına gelmiyor.  O 
güne kadar daha çok var. Süreci mümkün 
olduğu kadar iyi değerlendirip sakatlarımı-

zı biraz daha iyileştirme şansını elde etmek 
istiyoruz.  Kuvvetli bir şekilde Başakşehir 
karşısında sahada yer alacağız. Diğer 
yandan hem oyun hem de skor anlamında 
ligde ki durumumuzu biraz daha toparlaya-
rak, iyi bir noktaya getirerek devam etmek 

için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu..
KONYASPOR ULAŞTIĞI 

NOKTALARDA KALICI OLMALI
Konyaspor’da görev yaptığı bir önceki 

döneme göre daha mesafe kat etmiş bir 
oyuncu gurubu ile çalışmaktan memnun 

olduğunu, yönetim kurulu ile uyumlu bir 
çalışma ortamı bulduklarını kaydeden 
Aykut Kocaman “Sezonu iyi bir noktada 
bitirmemiz, gelecek sezonlar açısından da 
önemli. Yeni sezonlara güçlü girebilmek 
için moral olarak ve sıralama olarak bir 
noktada olmak amacındayız. Konyaspor 
ulaştığı noktalarda kalıcı olmalı. Bazı ge-
lenekleri sürdürebilmeli.  Konyaspor ligin 
önemli  kulüplerinden biri.  Ve bu hep ka-
lıcı olmalı. Bunu sağlamak sadece saha 
sonuçlarıyla değil kulüp ve şehir anlamın-
da yapacağımız katma değerlerle olacak.  
Bana burada futbolun olması gereken doğ-
ruları bir teknik adamın uğurlanış şekli ile 
gösterildi. Bunu her alanda yapmalıyız. O 
zaman gerçek başarıyı yakalayacağız” ifa-
delerini kullandı.

VAR’A RAĞMEN PUAN 
KAYIPLARI YAŞADIK

Hakem hatalarının bu sezona ciddi 
damga vurduğunu kaydeden Aykut Koca-
man , “ Önemli puanlar kaybettik. VAR 
sistemine rağmen bunları kaybettik. Çok 
yakın olduğu için Beşiktaş maçı buna bir ör-
nek. Tüm spor kamuoyu bu konuda hemfi-
kir oldu. Detayına girmeyeceğim.  Umarım 
ligin kalan haftalarında bunları yaşamayız. 
Şu an için beklentilerimizin 3-4 puan geri-
deyiz.  Uyum anlamında problemimiz var.  
Hepsini ele alıp zaman içinde düzenleme-
ler yapacağız.  Konya’da olmaktan mutlu-
yum. İyi bir yönetim, güçlü bir kadro var. 
Taraftar çok iyi.  Biz kulüp çıkarları neyse 
onun peşinden gidiyoruz” şeklinde konuş-
tu.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat 
Dönmez, günün anısına Konyaspor teknik 
direktörü Aykut Kocaman’a  Çeşm-i Bülbül 
hediye ederken, Kahvaltı programında, 
TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üye-
leri, Mehmet Yenikaynak, Tolga Durmaz, 
Selahattin Akçakaya, Mürsel Çetin, Burak 
Taşpınar, Halil İbrahim Parlak ile Atiker 
Konyaspor antrenörü Arda Keskin ve  Kon-
yaspor  Kulübü iletişim sorumlularından 
Hüseyin Ekinci de hazır bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Çakıcı: Kulübün menfaatini savunduk
Atiker Konyaspor’un bir önceki 

yönetimde Başkan Yardımcılığı göre-
vini yürüten Celalettin Çakıcı özellikle 
2017-18 sezonu başında ve ortasında 
yapılan transferlerle ilgili kamuoyunu 
bilgilendirmek adına bir açıklama 
yaptı. Atiker Konyaspor’da geçmiş 
dönemde başkan yardımcılığı görevi-
ni yürüten Celalettin Çakıcı geçtiğimiz 
sezon yaşanan transfer olayları ile il-
gili geniş kapsamlı bir açıklama yaptı

Çakıcı, dönemin teknik direktörü 
Mustafa Reşit Akçay’ın Riad Bajic’le 
ilgili olarak “Benim istediğim tipte 
santrafor değil” şeklinde rapor verdi-
ğini bu raporun ardından menajerler 
vasıtasıyla İtalya Serie A Takımların-
dan Udinesse Kulübü ile temasa ge-
çildiğini söyledi. 20 gün mesai harca-
yarak transferin gerçekleştiğini ifade 
eden Çakıcı bu süre içinde rakamı 5,4 
Milyon€ ya çıkarttıklarını ve Bajic’in 
sonraki satışına %10 bonus maddesi 
eklettiğini ve transferin dayanışma ile 
futbolcuya ödenen rakamlar düştük-
ten sonra net 4.680.000 Euro’ya ger-
çekleştiğini belirtti.

Sezon başı yapılan Kaleci Patrick, 
Eren Albayrak ve Moke transferlerin-
de 20 maç Lig’de ilk 11’de oynama 
maddesi konulmasını şart koştuğunu 
söyleyen Celalettin Çakıcı bu mad-
deden dolayı kulübün sözleşmelerde 
fesih hakkını kullandığını ve ciddi an-
lamda zarardan kurtulduğunu belirtti.

Bununla birlikte 2 yıllık 1,100 

bin € sözleşmesi bulunan Hora’yı 
dönemin Başkanı ve sportif direktörü 
300 bin eurosunu kulübün karşılama 
şartı ile İsrail kulübü ile anlaşmaya 
gönderdiğini ancak kendisinin araya 
girip bu transfere engel olduğunu ve 
Akhisar’ın oyuncuya talip olmasını 
sağlayarak oyuncu ve menajeri ile 
karşılıklı fesih konusunda anlaşarak 
kulübü yaklaşık 900 bin € zarardan 
kurtardığının altını çizdi.

Devre arası transferin son günle-
rinde yönetim ve şehrin önde gelen-
leri tarafından görevlendirilip Eto ve 
Volkan şen transferini son gün Lig’de 
kalma adına proje transferi olarak 
gerçekleştiğini belirtti

Devre arası transferleri içinde Or-
kan Çınar’ın sözleşmesinde 10 maç 
45 dakika oynama maddesi bulunu-

yordu.ilerleyen haftalarda orkan’nın 
süre alamadığından dolayı Mevcut 
ortamda bu konu kulübü zorlayacak 
vaziyetteydi. İkili temaslarım neti-
cesinde 500 bin € ceza maddesini 
kalkmasını sağladığını ifade eden 
dönemin Başkan Yardımcısı Celalet-
tin Çakıcı “Son 12 haftada futbol şu-
besinin başına geldim. Sergen Hoca 
ve ekibi ile birlikte takımda iç huzuru 
sağlayarak Bu süre içinde takımın lig-
de kalması için yoğun mesai harcadık 
ve çok şükür emeklerimizin karşılığını 
aldık” şeklinde konuştu.

Dönemin sportif direktörü Bülent 
Akın’ın göreve gelmesine ve yapılan 
hatalı transferlere başından itibaren 
karşı çıktığını ve başarısız sonuçla-
rın ardından direnç gösterilmesine 
rağmen bir an önce gönderilmesi 

için mücadele ettiğini ve sonucunda 
sportif direktörle yolların ayrıldığını 
söyleyen Celalettin Çakıcı bu geliş-
me sonrasında Bülent Akın’ın ken-
disi hakkında iftira atarak ve hedef 
şaşırtarak yaptığı yanlışları kapatma 
yolunu gittiğini ve Bülent Akın’la or-
tak hareket eden dönemin başkanı 
ve kulüpten gerek reklam konusunda, 
gerek store konusunda menfaat sağ-
layan birkaç yöneticinin bu durum işi-
ne geldiğini vurguladı. Çakıcı “Bizim 
Konyaspor camiasında yıpratılmamız 
onların daha rahat hareket etmesini 
sağladı. Herkes benimle uğraşırken 
bu işlerine geldi ve bundan faydalan-
dılar. Oysa sadece benim yaptığım 
hamleler nedeniyle kulübümüzün 15 
milyon TL’si kasamızda kaldı. Bu ger-
çeği kimsenin inkâr etmesi mümkün 

değildir. Mevcut kayıtlarda da Başkan 
Hilmi Kulluk ve yönetimi bunu gör-
müş ve teyit etmiştir.

Öte yandan Eze konusunda ısrar-
la kiralık alınması gerektiğini ifade 
etmeme rağmen nedendir bilinmez 
bonservis bedeli ödeyip üstüne 3 yıllık 
anlaşma yaptılar Bununla ilgili yazış-
malar hala bende mevcut.

Malick Evouna transferine başın-
dan itibaren karşı çıktım. Hatta 2,500 
Milyon Euro bonservis ödenmesine 
engel oldum. Transfer çıkmaza gi-
rince kiralık olarak kulübe gelmesini 
gündeme getirdiler. Herkes hatırlaya-
caktır,Uzun süre Malick Konya’da bir 
otelde kalmış ve imzası günler sonra 
gerçekleşmişti. Kısacası transfer dö-
neminde sportif direktörün faaliyet-
leri ve onu koruyup kollayan hamilik 

yapanlarla büyük tartışmalar yaşadık. 
Biz kulübümüzün menfaatlerini göz 
önüne alarak birçok konuda bu arka-
daşların yoluna engeller koyduk ama 
kimi zaman bunu ne yazık ki başara-
madık ve istedikleri gibi istedikleri 
şartlarda bazı oyuncuları transfer et-
tirmeyi başardılar.

Manyama transferine UEFA liste-
sine kayıt tarihi geçtiği için ısrarla kar-
şı çıkmamıza rağmen kabul görmedi.

Takımın ligde kalmasının ardın-
dan daha önce de deklere ettiğim 
üzere yönetimin kararını beklemeden 
görevimi tamamlayıp istifa ettim.

Daha sonra mevcut Başkan Hilmi 
Kulluk ve yönetimi ile geçmiş dö-
nem çalışmaları hakkında yaptığımız 
görüşmelerde, önceki dönemlerde 
yapılan icraatları karalamak ve yargı-
lamak gibi niyetleri olmadığını kulübe 
iki kupa kazandıran yönetimde doğru 
ve camianın menfaatine uygun işler 
yapan yöneticilerin olduğunu, bunun 
diğerlerinden muhakkak ayrılması 
gerektiğini ifade ederek, bir dönemin 
icraatlarının ve yöneticilerinin tümden 
görmezden gelinmesinin ve yargılan-
masının doğru olmadığını belirtmiş-
lerdir. Kendilerine Teşekkür ederim.

Bu bağlamda görev aldığım süre 
içinde kulübün menfaatlerini Birkaç 
arkadaşımla birlikte sonuna kadar 
savunduğumu gönül rahatlığıyla ifade 
ediyorum” şeklinde konuştu.
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 
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