
MEDAŞ kesinti
süresini azaltacak 

Çölyak hastalarına
özel etliekmek

Soygun planını
eniştesi ile yaptı

MEDAŞ (Meram Elektrik 
Dağıtım A.Ş), gelişen yeni 
teknolojileri yakından takip 
ederek, Ar-Ge projelerine her 
geçen gün bir yenisi eklemeye 
devam ederken, kesinti sürele-
rini azaltmaya yönelik yeni bir 
projeye başlıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Çölyak hastaları için Dar-ı 
Lezzet, glutensiz etliekmek 
yapmaya başladı. Dar-ı Lezzet 
Etliekmek Sarayı Genel Koor-
dinatörü Mustafa Tuğ, çölyak 
hastalarının glütensiz etliekme-
ği rahatlıkla tüketebileceklerini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Bankalara para taşıyan özel bir 
şirkete ait kurye aracındaki 550 
bin lirayı çalan şüpheli, kendi-
sine yardım eden kardeşi ve 
soygun planını yaptıkları şirket 
çalışanı akrabasıyla birlikte 
yakalandı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

KONYA’YA VE ÜLKEME 
HİZMET İÇİN NEFERİM

KAZAKİSTAN İLE 
İLİŞKİLER GELİŞMELİ

4 PARTİ LİDERİ 
BAŞVURU YAPTI

Mehmet Hamdi Yıldırım:

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: 

100 bin imzayla aday oldular 

Konya yatırımları ve önümüzdeki süreçteki durumuyla ilgili 
dikkat çeken açıklamalarda bulunan AK Parti Konya Millet-
vekili Aday Adayı Mehmet Hamdi Yıldırım, kültürel altyapı 
ve sanayi bağının kurulmasıyla her alanda gelişimin müm-
kün olduğunu söyledi.

MÜSİAD Konya Şubesi, Kazakistan’a Yurtdışı İş Seyahati 
düzenledi. Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Kazakistan ile 
hem var olan ticaretimizi hem de ikili ilişkilerimizi üst seviye-
lere taşımak istiyoruz” dedi.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşka-
nı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı. 4 
siyasi parti lideri 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı ol-
mak için YSK’ye başvurdu.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar Sergisi kapılarını açtı

SELÇUKLU’YA
ALTIN DOKUNUŞ

ALTIN DOKUNUŞLAR KÜLTÜREL FESTİVAL
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 14 yıl hizmet 
veren Tahir Akyürek, kültürel bir festival olarak tanımladığı 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’ne bütün Konyalıları 
davet etti. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat 
Büyükalim ise, KOMEK’in gurur verici bir eğitim faaliyeti 
olduğunu dile getirdi.

MİRASI GELECEĞE AKTARMALIYIZ
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, devraldıkları pek çok 
mirası gelecek nesillere taşımanın herkesin boynunun borcu 
olduğunu söyledi. Vali Yakup Canbolat da Konya’nın tarım, 
sanayi ve ticaretin olduğu kadar; ilmin, irfanın hikmetin, 
sanatın ve Türk kültürünün de en önemli merkezlerinden biri 
olduğunu dile getirdi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

03 Ortaş Değirmen, 
1 Mayıs’ı kutladı 05 Saadet Partisi 

seçmene seslendi 12 Alzheimere karşı 
farkındalık sergisi  
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“Selçuklu Saklı Değerler” Temasıyla Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar 
Sergisi açıldı. Ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkaran sergideki eserler 

Selçuklu sanatı desen, figür ve motiflerinden ilham alınarak modernize edildi
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AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ayşe Atsan, 
“Konya ve ülkemiz için tüm projelere destek olmak için bu yola çıktım” dedi

‘Hedefim; ülkeme hizmet’
“Milletvekilliği veballi bir iş. Elinizi ciddi bir şekilde taşın altına koymak demek” diyen AK 

Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Nesrin Sert, hizmet uğruna aday adayı olduğunu belirtti

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Mustafa Ulu, hedeflerini anlata-
rak, “Konya’nın 2023 ve 2071 hedeflerine hazırlamak istiyoruz” dedi

‘Taşın altına elimi koydum’

‘Konya için aday adayıyım’

Türkiye, 24 Haziran’da yapıla-
cak seçim atmosferine her geçen 
gün biraz daha girerken, milletve-
kili aday adaylığı temayül yoklama-
sı öncesinde  adaylar çalışmalarına 
hız verdi. Bu kapsamda 24 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleşecek 27. 
Dönem Milletvekilliği seçimleri için 
Konya’nın tanınmış isimlerinden 
ve başarılı iş kadını Ayşe Atsan AK 
Parti Konya Milletvekili Aday Adayı 
oldu. Ayşe Atsan seçim çalışmala-
rını ve projelerini Yenigün’e değer-
lendirdi.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN 
ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYOR

Türkiye’nin olağanüstü dönem-
lerden geçtiğini ifade eden Atsan, 
“Ülkece milletçe olağanüstü bir dö-
nemden geçiyoruz.  Hatta bu süreç 
sadece ülkemizin değil tüm dünya-
nın içinden geçtiği sancılı bir dönem.  
Ortadoğu’dan Uzakdoğu ya, Arap 
yarımadasından güney Amerika ya, 
ABD’den Rusya ya, Afrika’dan As-
ya’ya dört bir yani sarmış durumda.  
Ama biz biliyoruz ki bu sancılar yeni 
bir dünyanın doğum sancıları. İşte 
tüm bu sancılar içinde Türkiye ta-
rihinin en önemli seçimine gidiyor.  
Bütün İslam coğrafyasını parampar-
ça etmiş.  Bütün kutsal bildiklerimi-
zi ayaklarının altına almış.  Her eve 
en az bir gözyaşı düşürmüş. Kadın 
çocuk ayırmak sızın hunharca cina-
yetler İşlemiş ve bütün bunlara rağ-
men Türkiye üzerinde ki emellerine 

bit türlü ulaşamamış emperyalist-
lere. Bölgede kalmak için dünyayı 
ateşe vermekten çekinmeyeceklere 
verilecek en önemli mesaj 24 Hazi-
ran’da olacak” dedi.

15 Temmuz’da yaşanan hain 
FETÖ darbesine kadar aktif olarak 
siyasette yer almak hiç düşünme-
diğini ifade eden Atsan, “Uzun za-
mandır iş dünyasının içerisindeyim 
ve 15 yıllık bir eğitim  geçmişim var. 
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 
kadın, aile çocuk ve iş dünyasını 
içerisinde barındıran sivil toplum 
kuruluşlar içerisinde yer aldım. 15 
Temmuz’da yaşanan hain FETÖ 
darbesine kadar aktif olarak siya-
sette yer almak hiç düşünmemiş-

tim. Ama 15 Temmuz’un ardından 
yaşanan süreçten sonra bu ülkenin 
bir takım değerli insanlara ihtiyacı 
olduğunu düşünerek yola çıktım. 
Konya ve ülkemiz için meclis çatısı 
altından yapılabilecek tüm projele-
re destek olmak için bu yola çıktım 
ve destek olmaya hazırım.  Sivil 
toplum kuruluşların farklı kademe-
lerinde yer aldığım konular ile ilgili 
proje üretmek istiyorum. Kendimi o 
alanlarda başarılı görüyorum. Saha-
da teşkilat mensuplarımız ve vatan-
daşlarımız ile bir araya gelerek çık-
tığımız bu kutlu yolda desteklerini 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

KONYA’NIN TANITIMINA KATKI 
SAĞLAMAK İSTİYORUM 

Göreve gelmesi  takdirde önce-
likle Konya’nın tanıtımına katkı sağ-
lamak istediğini ifade eden Atsan, 
“Göreve gelmem takdirde öncelikle 
Konya’nın tanıtımına katkı sağla-
mak , bunun yanında eğitim şehri 
olan Konya’nın bu unvanına daha 
fazla katkı sağlamak istiyorum.  Bu-
nun yanında Konyalı hanımların iş 
hayatında daha fazla aktif olmalarını 
sağlamak amacıyla projeler geliştir-
mek istiyorum. Gençlerin  ve çocuk-
ların dijital dünyadan kurtulmasına 
yönelik çalışmalar yapmak istiyo-
rum. 24 Haziran tarihinde gerçekle-
şecek olan seçimlerimizin ülkemize 
ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı Nesrin Sert, Yeni-
gün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret 
ederek aday adaylık süreci ile 
ilgili çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 

Şehir Plancısı ve Gayrimen-
kul Uzmanı olan Sert, teşkilat-
ların içerisinde aktif çalışmalar 
yaptıktan sonra, hizmetine mil-
letvekili olarak devam etmek 
için aday adayı olduğunu söy-
ledi. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da Sert’e çıktığı yolda başarılar 
diledi. 

MECLİS’TE EŞİT 
DAĞILIM GEREKİYOR 

Şehir Plancısı ve Gayrimen-
kul Uzmanı Nesrin Sert, Millet-
vekili Aday Adaylığı süreci ile 
ilgili yaptığı değerlendirmede, 
2010 yılından bu yana AK Parti 
İl Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde 
bulunduğunun bilgisini verdi. İl 
Kadın Kolları’nda başlayan siya-
si serüveninin, 2 dönem olmak 
üzere İl yönetim Kurulu Üyesi 
olarak devam ettiğini belirten 
Sert, memlekete hizmetine mil-
letvekili olarak devam etmek 
için aday adayı olduğunu vurgu-
ladı. “Ne yapabiliriz, vatana mil-
lete nasıl hizmet edebiliriz, rei-
sin yükünü nasıl hafifletebiliriz 
onun derdindeyiz” diyen Sert, 

“Milletvekilliği veballi bir iş. Eli-
nizi ciddi bir şekilde taşın altına 
koymak demek. Davam uğruna 
hayırlı güzel hizmetlerde bu-
lunabileceksem Rabbim nasip 
etsin diyorum” dedi. Meclis’te 
her alandan milletvekili olması 
gerektiğini savunan Sert, bu ko-
nuda eşit dağılım yapılması ge-
rektiğine dikkat çekti. Konuyla 
ilgili Sert şunları söyledi, “Şuan-
da bayan aday adaylar arasında 
uzmanlık alanına göre ‘Teknik’ 
bir kişi yok. İnsanlarımızın hepsi 
muhakkak kıymetli. Ama Mec-
lis’te de eşit bir dağılım olması 
gerektiğini düşünüyorum. Yeni 
Türkiye’de çok daha farklı şey-

lere ihtiyaç var. Ben de şehirle-
rimizin daha müreffeh, sosyal 
açıdan daha zengin bir şekilde 
devam edebilmesi için daha tek-
nik kişilerin olması gerektiğini 
düşünüyorum.”

VEKİLLİK VEBALLİ BİR İŞ 
Teşkilatlarda bulunmasının 

kendisine avantaj sağladığını 
dile getiren Sert, temayüle dik-
kat çekti. Partisinin genel mer-
kezinin Aday Adayları arasında 
yapacağı temayülün oldukça 
kıymetli olduğunu belirten Sert, 
“Bu seçimlerde temayülün bü-
yük bir önemi var. Uğur İbrahim 
Altay Başkanın Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olarak seçilmesi 
bir temayülün sonucu. Demek 
ki temayüle önem verilecek. 
Teşkilatlar gönüllü neferler, ça-
lışıyorlar. Herhangi bir beklenti-
si olmadan çalışan o kadar insan 
var ki, onlar bunun karşısında 
takdir edilmek istiyorlar. Tele-
fon açıldığında ulaşılmak isti-
yorlar. Elbette vatandaşlarımı-
zın gönlünde yatan vekil profili 
benim de istediğim vekil profi-
li. Genel merkezimiz teveccüh 
ederse ve aday olarak seçilirsem 
inşallah onları mahcup etmem” 
ifadelerini kullandı. Milletveki-
li olarak yapacağı çalışmalarla 
şehre ve ülkeye katkı sağlamayı 
amaçladığını söyledi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

24 Haziran’da yapılacak mil-
letvekili ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için aday adayları da 
partilere resmi başvurularını ya-
parak çalışmalarını hızlandırdı. 
AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adaylarından olan Rıza Turizm 
Genel Müdürü Mustafa Ulu da ça-
lışmalarını hızla sürdüren isimler 
arasında yer alıyor. Yenigün Gaze-
tesi’ni ziyaret ederek aday adaylık 
süreci ile ilgili bilgiler veren Ulu, 
Türkiye’de aday adaylığını açıkla-
yan ilk isimlerden biri olduğunu 
söyledi. “Bu kutlu yolda yeni sis-
temin içerisinde bir nefer olarak 
görev almak istiyoruz” diyen ulu, 
Konya’nın her sorunuyla ilgili ça-
lışmalar yürüteceğini belirterek, 
“Bir turizmci olarak Konya’daki 
her kesimle muhatabız. Onun için 
derdimiz Konya, Konya’nın tek 
noktasızı turizm değil, her nokta-
sına el atıp, hataları giderip, Kon-
ya’nın 2023 ve 2071 hedeflerine 
hazırlamak istiyoruz” dedi. 

DERDİ BİLMEYEN 
ÇARESİNİ BULAMAZ 

Ulu, bugüne kadar yapılan bir 
yanlışa da dikkat çekti. Milletveki-
linin milletle hem hal olan isimler-
den seçilmesi gerektiğini belirten 
Ulu şöyle devam etti, “Burada ben 
önemli bir soruna dikkat çekmek 
istiyorum. Bürokraside çalışan, 
bu devlete-millete hizmet eden 

birçok arkadaşlarımız milletveki-
li oluyor. Bu arkadaşların Konya 
ile diyalogu yok. Bugün Konya’da 
herhangi bir mahalleye gidin, her-
hangi bir vatandaşa sorun, kaç 
tanesi hangi milletvekilinin ismini 
sayabiliyor? Böyle bir durumda bu 
kişilerin nasıl Konya’nın milletve-
kili olabileceğini merak ediyorum 
açıkçası. Benim derdim içerdeki 
derdi bilmeyen adam o derdin ça-
resini de bulamaz. Ben Konya’nın 
milletvekili aday adayıyım. Kon-
ya için varım. Ailemiz asırlardır 
Konya’da. Bu insanlara temas 
ediyoruz, oturuyoruz çay içiyoruz, 
kahve içiyoruz. Onların dertleriyle 
hemhal oluyoruz. Ama bugün ba-
kıyoruz milletvekillerimiz, sekre-
terler yoluyla, bir süre uğraşıldık-

tan sonra ulaşılabilen insanlar. Bu 
insanlar daha sonra nasıl bu milleti 
ve Konya’yı temsil edecek. Bunun 
için ben Konya milletvekilliğine 
aday adayıyım.”

Milletvekilinin görevini ya-
şanan aksaklıkları çözmek, pro-
jelerin takibini yapmak olarak 
yorumlayan Ulu, bu doğrultuda 
çalışmalar yürüteceğine vurgu 
yaparak, “Bir milletvekilinin pro-
jesi olmaz. Milletvekilinin projesi 
sistem içerisinde aksayan sorun-
ları çözmektir. Millet adına mil-
letin ihtiyaçlarını savunmaktır 
milletvekilinin görevi. KOP baş-
lamıştır bunun daha hızlı bitiril-
mesini sağlar. Sağlıkta sorunlar 
yaşanıyordur, o sorunları çözüme 
kavuşturur. Bu tür sorunlarla ala-
kalı raporlar hazırlayıp, bu sorun-
ların çözümüne yardımcı olmak-
tır milletvekilinin görevi. Bizim 
kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. 
Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın 
çizdiği yolda yürümek için elimiz-
den geleni yapacağız” ifadeleri-
ni kullandı. Teşkilatlara ve parti 
üyelerine de seslenerek ‘çalışma 
sözü’ veren Ulu, “Vakit dar, her 
ilçeye her noktaya ulaşamamış 
olabiliriz. Ama iş bittikten sonra 
o ilçeleri bırakan değil, her zaman 
yanlarında olacak bir milletvekili 
bulacaklar” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nesrin Sert

Mustafa Ulu

Ayşe Atsan
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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayra-
mı için personellerine özel hediyeler 
yaptıran ve mangal şenliği organize 
eden Ortaş Değirmen firması bu yö-
nüyle örnek oluyor. 1 Mayıs’a özel 
bardaklar tasarlayan ve mangal şen-
liğini organize eden ORTAŞ değir-
men İnsan Kaynakları Uzmanı Zey-
nep Köreken, işçisine değer veren, 
motivasyonunu önemseyen ve or-
ganizasyonel bağlılığı attırmaya yö-
nelik bir kurum kültürü oluşturma-
nın performans verimini çok yüksek 
derecede arttıracağını dile getirdi. 
Köreken, “Üretimin 5 temel girdisi 
vardır bunlar makine, para,malze-
me,yönetim ve insandır. Bu girdiler 
arasında yer alan insanın yeri diğer 
girdilerle asla dolduralamaz çünkü 
diğer tüm girdileri planlayan organi-
ze eden yöneten ve çalıştıran insan-
dır. Özünde bu anlayışı benimseyen 
Ortaş Değirmen firması olarak bizler 
makineye ya da malzemeye değil 
öncelikle personele yatırım yapmayı 
ve personeli her şeyin önünde gör-
meyi ilke haline getirmiş bir strateji 
ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  
İnsan Kaynakları ekibi olarak tasar-
ladığımız resimli, isimli, unvanlı, 1 
Mayısa özel kupalarımızla persone-
limizin bizim için değerli olduklarını 
hissettirdik ve çok olumlu geri dö-

nüşler aldık ayrıca 1 Mayıs işçi Bay-
ramına özel Mangal Şenliğimizle de 
onların bizler için ne kadar değerli 
olduklarını hissettirdik bunların dı-
şında performans değerlendirme 
kriterlerimiz sonucunda her ay Ayın 
Personeli seçimlerimiz ve bunun için 
ayırdığımız özel bir bütçemiz bulun-
maktadır. Bu uygulamaya başladığı-
mızdan bu yana ayın personeli seçi-
len kişi sayısı şuan iki katına çıkmış 
durumda bu da aslında performans 
veriminin arttığını gösteren güzel 
bir örnek oldu. Ayrıca firma olarak 
katıldığımız KOS Futbol turnuvasıy-
la da personelimizi sadece firma içi 
değil firma dışı faaliyetlerle de des-

teklediğimizi gösterdik. Bu sosyal ve 
motivasyonel faaliyetlerin yanı sıra 
5 Mayıs’ta KOS Seminer salonun-
da bütün personellerin katılacağı iş 
sağlığı güvenliği, ilkyardım, yangın 
tatbikat eğitimleri ile de persone-
limizin sağlığı ve güvenliğine çok 
önem verdiğimizi bu alana yönelik 
eğitim ve gelişimleri destekliyoruz” 
dedi. Köreken, 2 temel amacının 
bulunduğunu bunların verimliliği 
arttırmak ve iş yaşamının niteliğini 
yükseltmek olduğunu belirterek, 
“Bunun için Ortaş Değirmen Yö-
netim Kadrosu ile elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Ortaş Değirmen, 1 Mayıs’ı 
işçileriyle birlikte kutladı 

MEDAŞ’tan kesinti süresini
azaltacak proje çalışması 

MEDAŞ (Meram Elektrik Dağı-
tım A.Ş), gelişen yeni teknolojileri 
yakından takip ederek, Ar-Ge pro-
jelerine her geçen gün bir yenisi 
eklemeye devam ederken, kesinti 
sürelerini azaltmaya yönelik yöne-
lik yeni bir projeye başlıyor. 

MEDAŞ gelişen yeni teknolo-
jileri yakından takip ediyor. Proje-
lerinde her zaman en yeniyi ve en 
iyiyi hedefleyen MEDAŞ, kesinti 
sürelerini azaltmaya yönelik yeni 
bir projeye başlıyor. Özellikle ta-
rımsal sulama bölgelerine enerji 
sağlayan hatlarda kesinti sürelerini 
azaltarak çiftçiye destek sağlaya-
cak proje, Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK) onayını aldı. 
Projeyle ilgili yapılan açıklamada, 
“Uygulanacak projeyle tarımsal 
sulamada yaşanan kesinti süreleri 
daha da azalacak. Söz konusu pro-
je ile yerli yatırıma da büyük oran-
da destek sağlanacak. Projenin ilk 

aşamasında, pilot bölgelerde uygu-
lama yapılacak. İkinci aşamada ise, 
bu teknolojinin ülkemizde yerli ve 
milli imkanlar çerçevesinde üretil-
mesinin sağlanması hedefleniyor. 
3’lü sigortalı ayırıcı tarımsal sula-
ma abonelerinin, enerjisini sağ-
layan hatlarda meydana gelecek 
geçici arızalarda, sigorta değiştir-
me mekanizması sayesinde arıza/
onarım ekiplerinin müdahalesine 
gerek kalmaksızın birkaç dakika 
içerisinde elektrik kesintisinin oto-
matik olarak giderilmesini sağla-
yarak müşteri memnuniyetini art-
tıracaktır. Projenin 3 ay içerisinde 
uygulamaya geçmesi ve 2018 yılı 
sonunda tamamlanması planlan-
maktadır. Çiftçinin her zaman ya-
nında olan ve yerli yatırıma destek 
veren MEDAŞ, yaptığı proje ve 
yatırımlarla desteklemeye devam 
edecektir” denildi.
n İHA

Çölyak hastaları için Dar-ı Lezzet, glutensiz etliekmek yapmaya başladı. Dar-ı Lezzet Etliek-
mek Sarayı Genel Koordinatörü Mustafa Tuğ, çölyak hastalarının etliekmeğin yanısıra glu-
tensiz pide ile kahvaltı ve ızgara çeşitlerini de gönül rahatlığı ile tüketebileceklerini ifade etti

Çölyak hastaları için 
glutensiz etliekmek
Konya’da etliekmeğe yenilikler 

katan ve etliekmeği eski klasik şek-
linde sunan Dar-ı Lezzet Etliekmek 
Sarayı, etliekmeğe başka bir yenilik 
daha ekledi. Dar-ı Lezzet; özellikle 
çölyak hastalarının gluten madde-
sinden dolayı etliekmek yiyememe-
lerine, glutensiz etliekmek yaparak 
çözüm buldu ve glutensiz etliekme-
ği menüsüne ekledi. 

Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı 
Genel Koordinatörü Mustafa Tuğ, 
Konya’nın marka lezzeti etliekmeği 
çölyak hastalarının da yiyebilmesi 
için glutensiz ürün araştırmaları-
nı gastronomi konusunda uzman 
hocalarla birlikte yaptıklarını, Dar-ı 
Lezzet Etliekmek Sarayına gelen 
çölyak hastalarının artık etliekmeğin 
yanısıra glutensiz pide ile kahvaltı ve 
ızgara çeşitlerini de gönül rahatlığı 
ile tüketebileceklerini ifade etti. 

Dar-ı Lezzet açıldığından bu 
yana furun kebaplı etliekmek, küf-
lüce etliekmek ve fıstıklı etliekmek 
çeşitleri ile etliekmeğe yenilikler 
kattıklarını ve bu durumdan müşte-

rilerin çok mutlu olduklarını belirten 
Tuğ, başlangıçtan beri glutensiz et-
liekmek düşüncesine sahip oldukla-
rını ve araştırmaların meyvesini ver-
diğini, artık glutensiz ürünler üretir 
hale geldiklerini ifade etti.

Glutensiz etliekmeği Konya’da 

ilk üreten olmak bize nasip oldu 
diyen Mustafa Tuğ, “Konyamızın 
etliekmeğini sarayda sunar hale 
geldik ve çok kaliteli bir müşteri 
profiline sahip olduk.Dar-ı Lezzet’te 
toplantılar düzenleniyor, kahvaltı-
lar yapılıyor, özel günler kutlanıyor, 
özel misafirler ağırlanıyor. Bu özel 

müşterilerimiz artık glutensiz etliek-
mek de yiyebilecekler” dedi. 

Hedeflerinin etliekmeği günün 
her saatinde sunabilir hale getirmek 
olduğunu ve dünyanın farklı nok-
talarına taşımak istediklerini söyle-
yen Mustafa Tuğ, Dar-ı Lezzet Et-
liekmek Sarayı olarak gece 23:00’a 
kadar hizmet verdiklerini, ilerleyen 
dönemlerde bu saati daha da ileri 
çekmek istediklerini belirtti.

Etliekmek festivali düşüncesin-
de ısrar ettiklerini de vurgulayan 
Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı Genel 
Koordinatörü Mustafa Tuğ:“Şehir-
ler sahip oldukları markalar kadar 
zengindir. Konya’mızın marka de-
ğerlerinin daha fazla olması için el 
birliği ile çalışmalıyız. Etliekmeğin 
dünyaca ünlü marka olması hepi-
mize katkı sağlayacaktır. Bu sebeple 
Konya’mızda yapılacak bir festival, 
etliekmeğimizin farkındalığını art-
tıracaktır. Yetkililerimizin bu tür 
girişimlerine Dar-ı Lezzet olarak so-
nuna kadar destek vermek isteriz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Dar-ı Lezzet Etliekmek Sarayı Genel Koordinatörü Mustafa Tuğ
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“Selçuklu Saklı Değerler” Temasıyla Geleneksel 14. Altın Dokunuşlar Sergisi açıldı. Ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkaran sergideki eserler Selçuk-
lu sanatı desen, figür ve motiflerinden ilham alınarak modernize edildi. Her yıl oldukça ilgi uyandıran Altın Dokunuşlar bu yılda göz kamaştırıyor 

SELÇUKLU MOTİFLİ MUHTEŞEM SERGİ

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursla-
rı’nın Geleneksel 14. Altın Do-
kunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni 
“Selçuklu Saklı Değerler” tema-
sıyla açıldı. Konya Valisi Yakup 
Canbolat, KOMEK’in yüzbinler-
ce insanı meslek sahibi yaparak 
Konya’nın ekonomik ve sosyal 
gelişimi açısından önemli bir 
görevi yerine getirdiğini dile 
getirirken, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı olarak 14 yıl 
hizmet veren Tahir Akyürek, 
kültürel bir festival olarak ta-
nımladığı Altın Dokunuşlar 
Sergisi ve Bilgi Şöleni’ne bütün 
Konyalıları davet etti. Büyükşe-
hir Belediye Başkanvekili Mit-
hat Büyükalim ise, KOMEK’in 
gurur verici bir eğitim faaliyeti 
olduğunu dile getirdi. 14. Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni 12 Mayıs’a kadar Büyükşe-
hir Belediyesi İrfan Medeniyeti 
Araştırma ve Kültür Merkezi 
Konyanüma’da açık kalacak. 

Türkiye’deki en büyük mes-
lek edindirme sergilerinden olan 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim 
merkezleri (ASEM) tarafından 
hazırlanan 14. Geleneksel Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni, “Selçuklu Saklı Değerler” 
temasıyla açıldı. 

Büyükşehir Belediyesi İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi’ndeki program, KO-
MEK İşaret Dili Kursu öğrenci-
lerinin İstiklal Marşı’nı okuma-
sıyla başladı. 

KOMEK EN HEYECAN VERİCİ 
KURUMLARIMIZDAN BİRİSİ 
Programda konuşan Konya 

Büyükşehir Belediye Başkan-
vekili Mithat Büyükalim, KO-
MEK’in 2004 yılından bugüne 
kadar 570 bin yakın kursiyere 
eğitim verdiğini, bunun da gu-
rur verici bir eğitim faaliyeti ol-
duğunu dile getirdi. KOMEK’in 
yurt dışında da şubeleri olduğu-
na değinen Büyükalim, bunun 
da ülkeler arası işbirliğine katkı 
sağladığını ifade etti. Büyüka-
lim, serginin hazırlanmasında 

emeği geçen herkese teşekkür 
ederek, hayırlı olmasını diledi. 

14 YILDA İYİ NİYET VE 
SAMİMİYETLE HİZMET

 ETMEYE ÇALIŞTIK 
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı olarak 14 yıl hizmet 
veren 24 Haziran’da yapılacak 
seçimler için görevinden ayrılan 
Tahir Akyürek, 14 yıl boyunca 
Konya’ya ellerinden geldiği ka-
dar iyi niyetle ve samimiyetle 
hizmet etmeye çalıştıklarını dile 
getirdi. Akyürek, “Bizden sonra 

görevi devralacak kıymetli ar-
kadaşımız ve kıymetli belediye 
başkanımız, Konya’daki bu hiz-
met yarışını, yatırım çalışmala-
rını çok daha farklı bir noktaya 
taşıyacak, bu bayrağı daha yük-
seklere inşallah taşımış olacak. 
Ben şimdiden yeni Büyükşehir 
Belediye Başkanımızı tebrik edi-
yor, çalışmalarında başarılar di-
liyorum” dedi. 

EN MUTLU OLUP VE 
HEYECANLANDIĞIM KOMEK VE 

ASEM PROGRAMLARIDIR 
“Konya’daki gelişim ve de-

ğişime sadece şuradan baksanız 
zaten anlaşılır” ifadelerini kulla-
narak Mevlana Kültür Merkezi 
ve çevresinde yapılan önemli 
yatırımları anlatan Tahir Akyü-
rek, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bugün benim için hem bir 
veda hem bir açılış hem de duy-
gusal bir an. En çok mutlu ol-
duğum, en çok duygulandığım 

programlar KOMEK ve ASEM 
programlarıdır. KOMEK mar-
kamızın kuruluşundan bugüne 
birlikte hizmet ettiğimiz kıy-
metli kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Bugün Türkiye’de 
nüfusa kıyasladığımızda en ba-
şarılı ve en kapsamlı bir marka 
olarak KOMEK temayüz etmiş 
oldu. 570 binden fazla Konyalı 
kardeşimiz buradan eğitim aldı. 

Hem bir sosyalleşme imkanı, 
hem komşuluk ilişkilerinin güç-
lenmesi imkanları oldu hem de 
Türkiye’de ilk defa Milli Eğitim 
Bakanlığı sertifikalı meslek edin-
dirme kursları mezunları olarak 
on binlerce kardeşimize yeni iş 
aş imkânları açılmış oldu. Altın 
Dokunuşlar aslında bir kültürel 
festival gibi. İçeriğine baktığı-
mızda panellerle, konuşmalarla, 
konserlerle, yarışmalarla dolu 
dolu bir program. 10 günlük bir 
süre içinde Konyalı hemşehri-

lerimize takdim edilmiş olacak. 
Konyalı hemşehrilerimize çağrı 
yapıyorum ve el emeği göz nuru 
çalışmaları gelsinler görsünler 
programlara katılsınlar hem 
de Konya Panorama Müzemizi, 
Mevlevihane ve Semahane’yi 
de ziyaret etsinler.” 

KÜLTÜRÜMÜZÜ 
YOZLAŞMADAN KORUMALIYIZ

AK Parti Konya İl Başkanı 

Hasan Angı, devraldıkları pek 
çok mirası gelecek nesillere ta-
şımanın herkesin boynunun 
borcu olduğunu belirterek, “Ge-
rek şehrimizin yöneticileri ge-
rekse de bu şehirde yaşayanlar, 
bu şehre sahip çıkmalı ve şehre 
hizmet etmeli. Şehrin sahipleri, 
şehirde yaşayan herkestir. Şeh-
rin hukukuna saygı göstermek, 
imarından trafiğine kadar onun 
değerlerini yaşatmak hepimizin 
görevi. Kültürümüzü yozlaşma-
dan korumalıyız. Değerlerimizi 

geleceğe taşımak zorundayız. 
Bu bir emanettir” şeklinde ko-
nuştu. 

KONYA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI 

Vali Yakup Canbolat da 10 
bin yıllık geçmişi ile çeşitli me-
deniyetlere ev sahipliği yapan 
Konya’nın tarım, sanayi ve tica-
retin olduğu kadar; ilmin, irfanın 
hikmetin, sanatın ve Türk kül-

türünün de en önemli merkez-
lerinden biri olduğunu dile ge-
tirdi. Canbolat, “Kültürümüzün 
eşsiz değerlerinin unutulmama-
sı ve gelecek nesillere aktarıl-
masına vesile olan Büyükşehir 
Belediyemizin KOMEK çatısı al-
tında 14 yıldır sürdürdüğü Mes-
lek Edindirme Kursları, yüzbin-
lerce insanımızı meslek sahibi 
yaparak ilimizin ekonomik ve 
sosyal gelişimi açısından önemli 
bir görevi yerine getirmektedir. 
KOMEK, toplumumuzun eko-
nomik ve refah seviyesini arttır-
mak amacıyla her yaş ve eğitim 
düzeyindeki vatandaşlarımıza iş 
ve yaşam kazandırmayı kendine 
misyon edinmiş ve bu doğrultu-
da faaliyetlerini geliştirmiştir” 
diye konuştu. 

Konuşmaların ardından pro-
tokol üyeleri kurdele kesip bir-
birinden değerli el emeği göz 
nuru eserin yer aldığı 14. Altın 
Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şö-
leni’nin açılışını yaparak hep 
birlikte sergiyi gezdiler. 

Programa Cumhuriyet Baş-
savcısı Bestami Tezcan, İl Jan-
darma Alay Komutanı Albay 
İsmet Cansaran, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Yalıhüyük Belediye Başkanı Ya-
lıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar, meclis 
üyeleri, Büyükşehir Belediyesi 
yöneticileri, KOMEK ve ASEM 
kursiyerleri ile çok sayıda davet-
li katıldı. 

Büyükşehir Belediyesi İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi Konyanüma’da açılışı 
gerçekleştirilen sergide birbirin-
den değerli eserlerin yanında; 
Uluslararası Kadın İstihdamı 
Çalıştayı da yapılacak. Altın Do-
kunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni 
12 Mayıs’a kadar; müzik ve şiir 
dinletileri, konserler, anlık ya-
rışmalar, söyleşiler, paneller, 
uygulamalı gösteriler gibi çok 
sayıda sanatsal etkinliğe de ev 
sahipliği yapacak.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

 Hasan Angı Yakup Canbolat  Tahir Akyürek Mithat Büyükalim 
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‘Konya’ya hizmet için yola çıktık’
24 Haziran tarihinde gerçek-

leşecek Cumhurbaşkanı ve Mil-
letvekilliği Genel Seçimi için AK 
Parti’den Konya Milletvekili Aday 
Adaylığı müracaatında bulunan 
Orhan Erdem, ilçelere bir dizi zi-
yaretler gerçekleştirerek teşkilat 
mensuplarıyla bir araya geldi.  
Milli Eğitim Bakanlığı’nda Ba-
kan Yardımcılığı görevi süresince 
yaptığı hizmetlerle adından sıkça 
söz ettiren milletvekili aday adayı 
Orhan Erdem, Çeltik, Yunak, Tuz-
lukçu, Akşehir, Doğanhisar, Ilgın, 
Kadınhanı ve Sarayönü ilçe teş-
kilatlarının yanı sıra merkez Sel-
çuklu, Karatay, Meram ilçe teşki-
latlarıyla bir araya gelerek istişare 
ve fikir alışverişinde bulundu. 
Çeltik’te teşkilat mensuplarıyla 
bir araya gelerek güne başlayan 
ve ziyaretlerini Konya merkezde 

tamamlayan Erdem, “24 Hazi-
ran’da yapılacak seçimler ülkemiz 
için çok önemli. AK Parti’nin 16 

yıllık iktidarı döneminde birçok 
büyük hizmetler hayata geçiril-
di. Liderimiz Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülü-
ğünde 24 Hazirandan sonra ül-
kemiz 2023 hedeflerine bir adım 

daha yaklaşmış olacak. Bu süreç-
te gittiğimiz her yerde liderimize 
karşı halkımızın güçlü desteğini 

görüyor olmak bizlere mutluluk 
ve heyecan veriyor” dedi. 

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde Konya’yı 2 dönem temsil 
ettiğini, 6.5 yıldır da Milli Eğitim 
Bakan Yardımcılığı görevinde bu-
lunarak, hizmet etme imkanı bul-
duğunu ifade eden Erdem, “Tür-
kiye’nin hassas bir dönemden 
geçtiği bu günlerde 27. dönem 
parlamentoda Konya’mıza ve ül-
kemize hizmet etmek için yola 
çıktık. Bu süreçte teşkilatlarımızı 
ziyaret ederek onlarla sohbet edi-
yor, onların desteğini ve duasını 
alıyoruz. Gittiğimiz ilçelerimizde, 
teşkilatlarımızın yanı sıra ilçe hal-
kımız ile de sohbet etme imkânı 
bulunuyoruz. Halkımızın göster-
diği teveccüh bizleri son derece 
mutlu ediyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Mimar Mustafa Aygün, 
MHP’den aday adayı

Konya’nın tanınmış ve önde 
gelen mimarlarından,aynı zaman-
da Aksiyal mimarlığın kurucusu,-
dava adamı Mustafa Aygün, 24 
Haziran’da yapılacak olan seçim-
lerde MHP Konya Milletvekili aday 
adaylığını açıkladı. MHP Konya 
Milletvekiliği aday adaylığını açık-
layan Mimar Mustafa Aygün, yap-
tığı yazılı açıklamasında şu sözlere 
yer verdi: “Ülkemizin içerisinden 
geçtiği bu kritik dönemde ülke-
miz ve milletimiz için sorumluluk 
yüklenmek Milliyetçi Harekete 
gönül vermiş her ülküdaşımızın 
arzusudur. Genel başkanımızın 
her ülkücü için şiar niteliğindeki 
‘Önce ülkem, sonra partim, sonra 
ben’ sözleri bütün işlerimizde önü-
müze ışık tutmaktadır. İçerisinde 
yetiştiğim ve değişik kademele-
rinde görev aldığım partimizin bu 
seçimlerden başarıyla çıkacağın-
dan hiç şüphem yoktur. Ülkemizin 
yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle 
bütünleşerek aşabilmek amacıyla 
kurulmuş olan ‘Cumhur İttifakı-
nın’ seçimi milletimizin büyük bir 
teveccühü ile kazanacağına inan-
cım tamdır. Öncelikle ülkeme ve 
milletime sonra şu an yaşamakta 
olduğum Konya’ya hizmet edebil-
mek için Milliyetçi Hareket Partisi  
Konya milletvekilliğine aday adayı 
olduğumu açıklıyorum” dedi
MİMAR MUSTAFA AYGÜN KİMDİR?

24 Eylül 1983 Aksaray doğum-
lu, İhsaniye İlkokulu(Konya) Karma 
Ortaokulu(Konya)  Konya Süper Li-
sesi,  Selçuk Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü Lisans Eğitim mezunu, 
Orta derece İngilizce biliyor. Aksi-
yal Mimarlık Mühendislik kurucu-
su, Evli ve 2 çocuk babası. 29 Yıldır 
Konya’da  Konya’da ikamet ediyor 
ve  çalışmalarını sürdürüyor.MHP 
Konya Selçuklu İlçe Başkanlığında 
ve Konya Ülkü Ocaklarında çeşitli 
görevler aldı.
n HABER MERKEZİ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama yapan 
SP İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam, seçmenleri Karamollaoğlu için imza vermeye davet etti

‘Ülkemizin geleceği için 
çetin bir göreve talibiz’
Saadet Partisi (SP) İl Başkan 

Vekili Hüseyin Saydam, SP Ge-
nel Başkanı Temel Karamollaoğ-
lu’nun cumhurbaşkanlığı aday-
lığıyla ilgili açıklama yaptı. SP İl 
Başkan Vekili Hüseyin Saydam, 
seçmenleri 4 Mayıs Cuma gü-
nünden itibaren ilçe seçim ku-
rullarına Genel Başkan Karamol-
laoğlu için imza vermeye davet 
etti. 

“Bildiğiniz üzere ülkemiz ta-
rihi bir seçime giderek, tarihin 
dönüm noktası diye adlandıra-
bileceğimiz bir seçim sürecini 
yaşıyoruz. Bu süreçte toplumu-
muzun her kesiminden aday-
lar çıkıyor ve ülkenin geleceği 
için görev talebinde bulunuyor. 
Bizlerde bu süreçte, ülkemizin 
geleceği ve kardeşliğinin tesisi 
için çetin bir göreve talibiz” di-
yen Karamollaoğlu, “Sağcı-solcu 
değil, muhafazakâr-liberal de-
ğil, hep birlikte yaşanabilir bir 
Türkiye’nin tesisi için mücadele 
ederek gerçeğin idrak edilmesini 
istiyoruz. Gayemiz herkesin, kar-
deşi için üslubuna dikkat etmesi, 
kimsenin kimseyi suçlamadan 
düşünerek konuşabilmesi, öfke 
ve nefret değil sağduyu ve neza-
ketle yaşayabilmek. Bu nedenle 
inanıyoruz ki; derdimiz ve gaye-
miz bir, düşünce tasavvurumuz 
ve hayallerimiz bir, ilkelerimiz 
hedeflerimiz bir. Bu birlik ve be-
raberliği elden bırakmadan, hep 
birlikte taşın altına elimizi koya-
rak, huzuru, refahı, kardeşliğin 
tesisini ve geleceğimizin inşasını 
beraber başarmayı arzu ediyoruz. 
İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, 

kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı, 
ayrıştırıcı değil birleştirici, men-
faati değil hizmeti, kuvveti değil 
hakkı üstün tutmayı esas alıyo-
ruz. Ve istiyoruz ki, işlerin ehline 
verildiği, kapıların herkese açık 
olduğu, emanete ihanet edilme-
yen ve çalmayan/çaldırmayan, 
kanmayan/kandırmayan idareci-
ler ve nesiller temenni ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Saydam, “Yolsuzluğa, yasağa, 
yandaşlığa, yalakalığa ve yağma-

ya müsaade etmeden, akıl, ada-
let, ahlak, adanmışlık ve asalet 
prensipleri ile ülkemizin ve tüm 
insanlığın huzuru için Milli Gö-
rüşün Temsilcisi Olan Saadet 
Partimizin Cumhurbaşkanı Ada-
yı Temel Karamollaoğlu’na tüm 
halkımızın canı gönülden destek 
vereceğine inanıyoruz.

Halkımızın teveccühü ile 
adayımız olan Bilge Başkana,-
vatandaşlarımızın da destek ve-
rebilmesi adına 4 Mayıs Cuma 

gününden itibaren ilçe seçim 
kurullarına TC Nüfus Cüzdanı 
ile gelerek imza vermesini ve bu 
büyük heyecana katkı sağlama-
sını bekliyoruz. Yüreğe dokunan 
bir el, ter döken bir yürekle kalbi 
kırıklar için siyaset yapıyor, ak-
lımızda, gönlümüzde, dilimizde 
iyilik ve güzellikten başka bir şey 
olmadığını, 80 milyon insanımız-
la buluşarak bir kez daha gönül-
lere nakşetmek istiyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ  

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi Öğretim Üyesi ve Anka-
ra Rusya Araştırmaları Enstitüsü 
Başkanı görevlerini yürütürken AK 
Parti Konya Milletvekili aday adaylı-
ğını için görevinden istifa eden Salih 
Yılmaz seçim çalışmalarına devam 
ediyor. Seçim çalışmaları kapsamın-
da Yenigün Gazetesini ziyaret eden 
Yılmaz hedeflerini ve projelerini 
anlattı. Milletvekili olması halinde 
Konya’ya ve Türkiye’ye önemli kat-
kı sunacağına da belirten Yılmaz , 
“Konya Ereğli doğumluyum. İlk ve 
Orta eğitimini Ereğli’de tamamla-
dım. Ankara’da üniversite eğitimimi 
tamamladım. Tarih ve uluslar arası 
ilişkiler alanında çalışıyorum. Daha 
çok ülkemizin Avrasya politikaları, 
Rusya politikaları konusunda hem 
devletimize, hem akademik anlam-
da, hem de toplumumuza rehber 
olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili 
ulusal televizyonlar ve gazetelerde 
değerlendirmeler yapıyorum. Türki-
ye’nin iç ve dış politikada sorunlarını 
tartışarak toplumu aydınlatmaya ça-

lışıyoruz. Türkiye son üç yılda batı-
dan gelen bir tehdit ile karşı karşıya. 
Bu tehdit dolasıyla da ülkenin doğu 
vizyonu ortaya çıktı. Bazıları buna 
da Avrasya vizyonu da diyor. Rus-
ya ile İran’la, Çinle ikili ilişkiler ku-
rarak denge oluşturmaya çalışıyor. 
Bu denge içerinde de bölgeyi bilen 
uzmanlar nasıl stratejik bir ortam , 
kazan politikası nasıl gerçekleşebilir 

açısından bizler rehberlik etmeye 
çalışıyoruz.  Tabi bir Konyalı olarak 
sadece dış politikada değil, iç politika 
anlamında da uzman görüşleriyle de 
ulusal basında kendi fikirlerimizi su-
nuyoruz” dedi.

KONYA’YA DEĞER KATMAK 
AMACINDAYIZ

AK Parti ve Konya’ya değer 
katmak amacıyla milletvekili adayı 
olduğunu ifade eden Yılmaz, “AK 
Parti Konya Milletvekili Aday Adayı 
olduk. Çünkü Konya doğduğumuz 
yer. Ailemizin yaşadığı yer. Seçil-
memiz halinde mecliste Konya üze-
rinde Türkiye’yi uluslar arası alanda 
camiayı temsilen milletvekili olmaya 
talibiz. Konya muhafazakar kesi-
min Türkiye’de en temel bölgesi 
ve bu bölge kendi açısından değil, 
çevresindeki illeri etkileyebilecek 
durumda. Şuanda Konya Ak Par-
ti’de önemli bir yere sahip. Türkiye 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
ile yeni bir döneme girecek. Bu yeni 
dönemde cumhur ittifakın bir değeri 
var. Cumhur ittifakı dünyaya veri-

lecek ya da Türkiye’yi son üç yılda 
tehdit eden iç ve dış mihraklara ve-
rilecek önemli bir cevap olacak. Bu 
cevaplar içerisinde yeni isimler ve 
yeni yüzler ve yeni fikirler ile bizler 
hem AK Partiye hem de Konyamıza 
bir değer katmak ve fayda sağlamak 
istiyoruz. Sadece AK Partileri değil 
tüm seçmen kitlesini hitap ederek 
bölgesel anlamda tüm siyasi partile-

ri destekleyen toplumsal faaliyetlere 
cevap verebilecek, bir siyasi figür 
olmak istiyoruz. Konya hem iç poli-
tikada hem de dış politikada yetkin 
isimler yetiştirmek ile ünlü. Avrasya 
politikası ve Türkiye’nin Avrasya 
vizyonu açısından biz tecrübelerimiz 
ile siyasal anlamda, akademik an-
lamda fayda sağlamak, katkı sağla-
mak istiyoruz.  Türkiye bölgede lider 

ülke oldu. Türkiye’yi bu anlamada 
daha ileriye taşıyacak uzmanlara ih-
tiyaç var. Biz hem parti olarak, hem 
de devlet olarak bize düşen görev 
ne ise onu gerçekleştiriyoruz. Biz-
ler deneyimlerimizi, fikirlerimizi ve 
düşüncelerimizi seçilmemiz halinde 
yansıtmaya çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Konya’ya fayda sağlamak istiyoruz’

AK Parti Konya
Milletvekili  aday adayı 
Prof. Dr. Salih Yılmaz

MHP Konya Milletvekili aday 
adayı Mustafa Aygün

Saadet Partisi (SP) İl Başkan Vekili 
Hüseyin Saydam, SP Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı 
adaylığıyla ilgili açıklama yaptı
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Amatör olta avcıları, “Sudak Balığı Av 
Sezonuna Merhaba” etkinliği düzenledi. 
Avcılar, etkinliğin düzenlendiği barajın su-
larına olta bıraktı.

Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara 
Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma (KAOB-
DER) Derneğince 1 Mayıs’tan itibaren göl 
ve barajlarda avı serbest hale gelen sudak 
balığı avı sebebiyle Beyşehir-Konya yolu 
üzerinde bulunan Altınapa Barajı’nda se-
zon açılışı gerçekleştirildi.Bu yıl 5’incisi dü-
zenlenen etkinlikte biraraya gelen olta av-
cıları, yeni sezonun ilk sudak balığı avı için, 
baraj sularına temsili olarak olta bıraktı.

Etkinliğe, KAOBDER Başkanı Fatih 
Uçar, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Ba-
lıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, 
dernek üyeleri ve amatör olta tutkunları 
katıldı.

Etkinlikte konuşan KAOBDER Başkanı 
Uçar, sezonun tüm olta avcılarına hayırlı 
olmasını diledi.

Avcıların sohbet edip kaynaşma imkanı 
bulduğu program sonrasında katılımcılar, 
çevre temizliği yaparak bölgeden ayrıldı.
n AA

Çumra’da, serinlemek için girdiği baraj 
gölünde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. 
Olay, Konya’nın Çumra ilçesi Apa Barajı’n-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 
ailesi ile pikniğe giden 27 yaşındaki Yusuf 
Göz, serinlemek için baraja girdi. Göz, 
bir süre sonra gözden kayboldu. Yusuf 
Göz’ün yakınlarının ihbar üzerine olay 
yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Göz’ün cesedi Çumra 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte 
yandan piknik alanındaki barajda boğu-
larak hayatını kaybeden Göz’ün, evli ve 3 
çocuk babası olduğu öğrenildi.
n İHA

Kulu’da 1 kişi, tartıştığı şahıs tarafından 
bıçaklanarak yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Katır Tepesinde bulunan Küçük 
Sanayi Sitesinde iş yeri ve evi olan M.S. 
ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir 
nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın 
bir anda büyümesi üzerine M.S., tartıştığı 
S.T. tarafından vücudunun çeşitli yerle-
rinden bıçaklandı. Yaralanan M.S., olay 
yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müda-
halenin ardından yaralı şahıs, Konya’ya 
sevk edildi. Olayın ardından bıçaklama 
olayına karıştığı öne sürülen S.T., polis 
tarafından gözaltına alındı.  n İHA

Serinlemek için 
girdi, boğuldu 

Kulu’da bıçaklı 
kavga: 1 yaralı 

Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nde mezuniyet töreni 
yapılan merkezde bomba olduğu ihbarı üzerine polis ha-
rekete geçti. Salon boşaltılarak, bomba uzmanı ve eğitimli 
köpek ile arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsu-
runa rastlanmadı. Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü’n-
de meydana geldi. İddiaya göre, Edebiyat Fakültesi’ndeki 
bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde bomba olduğuna dair 

ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine merkezdeki öğrenciler 
ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi. Kültür merke-
zi çevresi güvenlik şeridi çekilip, kimsenin yaklaşmasına 
izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle 
salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Aramada her-
hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bahçede bekleyen 
öğrenciler ve aileleri, tekrar salona alınıp, törenler kaldığı 
yerden devam etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürü-
yor. n HABER MERKEZİ 

Mezuniyet töreni yapılan salonda bomba paniği 

Eniştesi ve kardeşi ile 
550 bin lirayı çaldı

Olay, geçtiğimiz gün merkez 
Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi 
Gürağaç Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bankalara para 
taşıyan özel bir şirkete ait kurye ara-
cında görevli iki personel, yemek 
molası için aracı park ettikten sonra 
bir restorana girdi. Bu sırada kimliği 
belirlenemeyen bir kişi, kurye aracı-
nın kaputunu ve ardından kapılarını 
açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın 
arka bölümüne geçen şüpheli, şifreli 
kasayı şifre girip açtıktan sonra çu-
val içerisinde bulunan 550 bin lirayı 
alarak yaya olarak kaçtı. Yemekten 
dönen çalışanların paraların çalındı-
ğını fark etmesi üzerine polise haber 
verildi. İhbar üzerine olay yerine ge-
len polis ekipleri, kurye çalışanları-
nın ifadesini alarak araçta inceleme 
yaptı. Kurye çalışanı iki personel, 
ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü. 

Şüpheliyi yakalamak için ça-
lışma başlatan Konya Asayiş Şube 
Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri, bölgede güvenlik kame-
ralarını incelemeye aldı. Şirket per-
soneli iki kişinin ifadesini alan polis, 
şirket personelinden Mehmet S.’nin 
(22) çelişkili ifadeler vermesi üzeri-
ne çalışmalarını Mehmet S. üzerine 
yoğunlaştırdı. Sorgusunun ardından 
olayı eniştesi Cafer Y. (32) ve karde-
şi Osman Y. (20) ile beraber gerçek-
leştirdiklerini itiraf eden Mehmet S. 
ile eniştesi Cafer Y.’nin bir süre önce 
soygun planını yaptıkları ve soygun 
için o sırada cezaevinde bulunan 

Osman Y.’nin cezaevinden çıkması-
nı bekledikleri ortaya çıktı. Yaklaşık 
2 ay önce Osman Y.’nin cezaevin-
den çıkmasıyla zanlıların soygun 
planını hayata geçirdikleri öğrenildi. 
Yapılan araştırmalar sonucu şüp-
heliler Cafer Y. ve kardeşi Osman 
Y.’nin araç kiralayabileceği bilgisine 
ulaşan polis, şüphelileri araç kira-
layamadan yakaladı. Şüphelilerin 
araç kiraladıktan sonra Antalya’ya 
kaçacakları öğrenildi. İfadeleri alın-
mak üzere emniyete getirilen şüp-
helilerin ifadelerinde soygunu ev, 
araba almak ve eğlenmek amacıyla 
yaptıklarını söyledikleri iddia edildi. 

Şüpheliler, soygun olayının ar-
dından çuval içerisinde bulunan 
550 bin lirayı Meram ilçesi Hatip 
Caddesi’nde boş bir tarlaya göm-
düklerini itiraf etti. Bunun üzerine 
tarlaya giden polis ekipleri, üzeri 
taş koyularak iz bırakılan yeri kazıp 
çuval içerisindeki paraları toprak 
içerisinden çıkardı. Polis ekiplerince 
sayılan 550 bin lira eksiksiz olarak 
ele geçirildi. Şüpheliler Osman Y., 
Cafer Y. ile Mehmet S., ifadelerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. 

Öte yandan, kurye aracından 
550 bin lira çalan Osman Y.’nin 
sokakta sakin sakin gittiği anlar gü-
venlik kameralarına yansıdı. Sırtın-
da para çuvalıyla yaya olarak giden 
Osman Y.’nin yorulduktan sonra 
çuvalı eline aldığı görülüyor. Osman 
Y., daha sonra kendisini bekleyen 
Cafer Y.’nin aracına binerek olay ye-
rinden uzaklaşıyor.  n İHA

Olta avcılarının sudak balığı sezonu açıldı 

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Av. Hasan Yel, “Gayem, ülkemizin ge-
lişimine katkı sağlamak, Konyamızı TBMM’de daha etkin temsil etmek” dedi  

‘Sevdam; şehrim ve ülkem’
Konya’nın tanınmış isimlerin-

den Avukat Hasan Yel, AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı 
oldu. Uzun yıllardır siyaset ve sivil 
toplumun içerisinde olan, kariye-
ri ile Konya’nın yakından tanıdığı 
Hasan Yel, aday adaylığı sürecini 
ve hedeflerini gazetemizle paylaş-
tı. 

Bilgi, birikim ve tecrübeleriyle 
esaslı projeler üretmek için yola 
çıktığını ifade eden Hasan Yel, 
“Uzun yıllar siyasi çalışmalarım 
oldu. AK Parti ile hep gönül bir-
liğimiz vardı. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 yıl-
dır verdiği mücadelenin, yaptığı 
hizmetlerin hep arkasında dur-
duk. Bugün gönül bağım olan AK 
Parti’den milletvekili aday adayı 
oldum. Birleştirmek, bütünleştir-
mek ve gönüllerde yer edinmek 
için, 27. dönem AK Parti Konya 
Milletvekili Aday Adayıyım. Ga-
yem, ülkemizin gelişimine katkı 
sağlamak, Konyamız’ı TBMM’de 
daha etkin temsil etmek. Bu yolda 
önce Allah’a, sonra genel başka-
nımız, cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve milletimize 
güveniyorum” dedi.

Yeni bir yönetim sistemine 
doğru gidiyoruz. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile ül-
kemizin artık sistemden kaynaklı 
problemleri tamamen ortadan 
kalkacaktır. Siyasi irade halktan 
aldığı güçle, Türkiye’nin gelişme-
sini istemeyen batılı devletlere 
rağmen, ülkemizi dünyada önem-
li bir noktaya taşıyacaktır. 

Ateş çemberine dönen Or-
tadoğu’da, mazlumların umudu 
olan Türkiye, 2023 vizyonu çer-
çevesinde gerek Ortadoğu’nun 
gerek İslam dünyasının parlayan 
yıldızı olacaktır. 

SEVDAMIZ KONYA VE TÜRKİYE
Şehrine sevdalı bir aday adayı 

olduğunu ifade eden Yel, “Zey-
tin Dalı hareketiyle, birkez daha 
göstermiş olduk ki, Türkiye artık 

eğilen ve ceket ilikleyen bir ülke 
değil, herkesin saygı duyduğu bir 
ülke olmuştur. Ankara’dan yükse-
len seda, Afrika’da, Ortadoğu’da, 
Orta Asya’da olmak üzere tüm 
Türk ve İslam coğrafyalarının sesi 
olmuştur. Türkiye’nin her hamle-
si, Amerika ve Avrupa devletlerini 
titretir olmuştur. AK Parti iktidarı 
ve Cumhurbaşkanımızın cesare-
tiyle adeta uyuyan dev uyanmış-
tır. Ülkemizi 2023 taşıyacak viz-
yona sahip, yereli bilen, milletle iç 
içe siyasetçilere ihtiyaç olduğuna 
inanarak, aday adayı oldum. Si-
yaset çadırının orta direği, Sel-
çuklu’nun başşehri, Anadolu’nun 
yıldızı Konyamız’dan çıktığım bu 
yolda, sevdam, şehrim ve ülkem-
dir” ifadelerini kullandı.

HASAN YEL KİMDİR?
1975 Yılında Konya’da doğ-

dum. İlkokul sonrası 7 yıl Kon-
ya sanayilerinde tornacı olarak 
çalıştım. Bir yılda ortaokulu ve 

2 yılda liseyi dışarıdan bitirip 
mezun oldum. Selçuk Ün. İlahi-
yat Fakültesi – Yakın Doğu Ün. 
Hukuk Fakültesi ve Anadolu Ün. 
İktisat Fakültesi olmak üzere 3 
Lisans Mezuniyetim vardır. 2005 
Yılında İlahiyat alanında Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsünde “Türkiye’de Misyoner-
lik Faaliyetleri ve Sanal Kiliseler” 
isimli tez ile Din Eğitimi Uzmanı 
oldum. 2014 Yılında Hukuk ala-
nında Londrada bulunan King-
ton Üniversitesi Ekonomi ve Hu-
kuk Fakültesinde “Uluslararası 
Hakem Kararlarının Türkiye’de 
Tanınması veTenfizi” isimli İngi-
lizce tez ile Uluslararası Ticaret 
Hukuku uzmanı oldum. Tüsiar 
(Türkiye Stratejik Araştırmalar) 
isimli 2004 yılında kurulmuş bir 
araştırma danışmanlık şirketinin 
ortağıyım. Siyasi, ekonomik, top-
lumsal konularda özellikle seçim-
ler ve referandum öncesi birçok 

kamuoyu araştırması yaparak  Ak 
Partili İl Başkanlarına, Belediye 
Başkanlarına ve Milletvekillerine 
danışmanlık yaptım, İç Anadolu 
ve Konya yerelinde TV, Gazete 
ve Radyolarda siyasi ve ekono-
mik konularda ropörtajlara konuk 
oldum. 2002 Yılından beri kuru-
cu ortağı olduğum Gulf Temizlik 
Kozmetik Anonim Şirketinin Yö-
netim Kurulu Başkanıyım. Hali 
hazırda kimyasal temizlik madde-
leri imal ediyoruz ve Türkiyenin 
65 ilinde ürünlerimiz perakende 
noktalarda satılıyor. 35 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. 2008 yılından 
beri Konya Barosu’na kayıtlı avu-
katım ve aktif olarak avukatlık ya-
pıyorum. 1989 – 2016 yılları ara-
sında bir çok sivil toplum - vakıf 
ve dernekte görev aldım. Ekip ru-
huyla disiplinli çalışmayı severim. 
Evliyim ve iki kızım var.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Avukat Hasan Yel
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Konya Arabuluculuk Merkezi 
Avukatlarından Av. Elife Kazancı, 
arabuluculuk uygulamasının önemi 
hakkında bilgi verdi. Kazancı, “İş 
uyuşmazlığındaki arabuluculuk uy-
gulaması kapsamında bugüne ka-
dar 92 bin 443 başvuru yapıldı. 80 
günlük süreçte arabulucuya giden 
25 bin 944 uyuşmazlık, tarafların 
uzlaşmasıyla çözüldü. Uyuşmazlık-
lardan 13 bin 390’ında ise işçi ve 
işveren anlaşamadı. Böylece uygu-
lama kapsamında arabuluculukta 
yüzde 66 oranında başarı yakalan-
dı. Diğer 53 bin 109 uyuşmazlıkla 
ilgili ise arabuluculuk görüşme ve 
işlemleri sürüyor” dedi.  “Ada-
let Bakanlığı Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı, İş Mahkemeleri Kanu-
nu’nun TBMM’de kabul edilerek, 
yürürlüğe girmesinin ardından işçi 
ile işveren uyuşmazlıklarında dava 
açmadan önce zorunlu hale getirilen 
arabuluculuk uygulaması 1 Ocak 
2018’de başladı” diyen Kazancı, “Bu 
uygulamada Adliyelerde kurulan 
108 arabuluculuk bürosu ve büro-
ların bulunmadığı yerlerde de sulh 
hukuk mahkemelerinin yazı işleri 

müdürlükleri tarafından ücretsiz 
olarak başvuruların alınması süreci-
ne geçildi. İş uyuşmazlığındaki ara-
buluculuk uygulaması kapsamında 
bugüne kadar 92 bin 443 başvuru 
yapıldı. Müracaatların incelenme-

sinin ardından görevlendirilen ara-
bulucular, tarafları görüşmelere ça-
ğırdı.

Uygulamanın başlamasının ar-
dından yaklaşık 80 günlük süreç-
te arabulucuya giden 25 bin 944 

uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla 
çözüldü.  Uyuşmazlıklardan 13 bin 
390’ında ise işçi ve işveren anla-
şamadı. Böylece uygulama kapsa-
mında arabuluculukta yüzde 66 
oranında başarı yakalandı. İşçi ve 
işverenler tarafından arabulucuya 
taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en 
fazla 3 günde anlaştı.Uzun mahke-
me süreçlerinin yerine kısa sürede 
uyuşmazlığın çözüme kavuşturul-
masının amaçlandığı uygulama 
kapsamında bazı işçi ve işverenler, 
ilk 3 saatte yapılan görüşmelerin 
ardından uzlaştı. Diğer 53 bin 109 
uyuşmazlıkla ilgili ise arabuluculuk 
görüşme ve işlemleri sürüyor. Dava 
sayısı düştü Öte yandan, arabulucu-
luk uygulaması, iş uyuşmazlıkların-
da mahkemelere açılan dava sayısını 
da düşürdü. İş uyuşmazlığı kapsa-
mında geçen yılın ilk 80 gününde iş 
mahkemelerinde 98 bin dava açıldı. 
Bu yıl arabuluculuk görüşmelerinin 
ardından anlaşma sağlanamama-
sı üzerine açılan dava sayısı 12 bin 
455 oldu. Böylece açılan dava sayısı 
yüzde 88 oranında azaldı” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ 

‘İslâm’ı yıkmak için 
Müslüman göründüler’

Hikmet İlim ve Sanat Der-
neği’nde “Tefsirde İsrâilliyât”ı 
anlatan eğitimci Salim Er-
dem, Kur’an’da Havva’nın, Hz 
Âdem’den yaratıldığının bil-
dirildiğini, İsrailiyat kaynaklı 
bazı hadislerde ise Havva’nın, 
Âdem’in kaburga kemiğinden 
yaratıldığı safsatasının yer aldı-
ğını söyledi.

Hikmet İlim ve Sanat Der-
neği’nde “Tefsirdeİsrâilliyât” 
koşunu ele alan eğitimci ve 
meslek dersleri öğretmeni Sa-
lim Erdem, dinleyenler başta 
olmak üzere Müslümanların 
Berat Kandilini kutladı. insan-
lara ders öğretirken onun usu-
lünün de verilmesi gerektiği 
üzerinde duran Erdem, “Yok-
sa insanlar bulduğu her bilgiyi 
“bilgi” diye millete süner. On-
dan sonra toplum içerisinde bu-
gün televizyonlarda olduğu gibi 
bir sürü bilgi karmaşası ortaya 
çıkar” dedi.

Camilerde imam ve hoca-
ların bilmeden, farkında olma-
dan hâlâ İsrailiyyat bilgilerini 
aktardıklarını ifade eden Salim 
Erdem, İsrailiyat’ın “İsrailiya” 
kelimesinin çoğulu olduğunu 
ve İsraili kaynaktan aktarılan 
kıssa, hadise anlamına geldiğini 
söyledi. Kur’an-ı Kerim’de bun-
lar için çoğunlukla “Beni İsrail” 
diye geçtiğini ve İbranicede bu-
nun “Allah’ın kulu” anlamına 
geldiğini belirten Salim Erdem, 
“Istılah manasına baktığımız 
zaman Yahudi, Hristiyan ve 
diğer dinlere ait kültür kalıntı-
ları, dinin gerek lehine gerekse 
aleyhine olan Hz. Peygamber, 
sahabe, tabiin, tebe-i tabiin ve 
müteakip nesillere izafe edilen 
her türlü haber bu anlamda İs-
railliyyat kapsamındadır” dedi.

İSLÂM’I YIKMAK İÇİN 
MÜSLÜMAN GÖRÜNDÜLER
Ahmet Keleşoğlu Kültür 

Merkezinde gerçekleştirilen 
sohbette, Peygamber Efendi-
miz ile Sahabelerin, Tevrat ve 
İncil gibi muharref kitapların ve 
bunların şerhi mahiyetinde olan 
efsanelerin yazılmasını, okun-
masını, müzakere edilmesini 
hoş görmediklerini ifade eden 
Erdem, Kur’an’da geçen Ehli 
Kitaptan da bahsederek Efen-
dimiz döneminden beri Müslü-
manlara düşmanlıkta ileri giden 
kavmin Yahudiler olduğunu 
belirterek İsrailiyatın, Müslü-
manların kitaplarına, Yahudi ve 
Farsilerin “müslüman gibi gö-
rünerek Müslümanlara tesir et-
meye, hile ve desiselerle İslâm’ı 
yıkmaya çalıştılar. Bunlar tara-
fından getirilen görüş ve fikirler 
zamanla Mslümanar arasında 

yayıldı. Burada başta Yahudi-
ler olmak üzere hristiyanların 
ve diğer din mensuplarının or-
taya attıkları çeşitli fikirler bazı 
kelâm mezheplerine tesir et-
mekle birlikte onların doğması-
na, kuvvetlenmesine ve böylece 
yabancı fikirlerin İslâm’a girdi-
ğini görüyoruz” dedi.

HZ. ÂDEM VE HAVVA NASIL 
YARATILDI?

Kur’an’daki kıssalardan da 
örnekler veren Erdem, pey-
gamberlerle ilgili rivayetlerde-
ki İsrailiyat ile ilgili şunları dile 
getirdi: “Konumuzla ilgili asıl 
vermek istediğimiz mesaj bu. 
Kur’an’ın bir çokayati ve bir çok 
hadislerde Hz. Âdem’im çeşitli 
durumlarından bahsedilir. Ya-
ratılışı, cennete girişi, tevbesi, 
eşi vb. Kur’an-ı Kerim’in öz ola-
rak anlatıp dile getirdiği sadece 
ibret gayesine matuf olan olan 
bu konulara pek çok yabancı 
menşeli haberler karışmış ve 
belki de yıllardan beri Hazret-i 
Âdem’in kıssası olarak bunlar 
anlatıla gelmiştir.” Hz. Âdem’in 
nasıl yaratıldığını Kur’an’da 
Bakara suresinde 30-38. Ayet-
lerde anlatıldığını kaydeden 
Erdem,  tefsirlere karışan Yahu-
di ve Hristiyan kaynaklarında 
Hz. Âdem’in nasıl yaratıldığına 
dair aslı astarı olmayan efsane 
ve hikâyeleri de dinleyenlerle 
paylaştı. Havva’nın yaratılışıy-
la ilgili Kur’an’da sadece “Hz. 
Âdem’den yaratılmış olduğu-
nun” bildirildiğine dikkati çe-
ken Erdem, bunun ötesinde 
herhangi bir tafsilatın verilme-
diğini belirterek “Buna rağmen 
İslâmî eserlerde bir sürü ayrın-
tılar var. Bunlar çoğunlukla İs-
railiyattır” dedi. 

Soru- cevap bölümünden 
sonra Eğitimci Salim Erdem’e, 
HİSDER’in teşekkür plaketini 
derneğin basın sözcüsü Gazete-
ci-Yazar Mustafa Balkan takdim 
etti.
n HABER MERKEZİ 

MÜSİAD Konya Şubesi, Kazakistan’a Yurtdışı İş Seyahati düzenledi. Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
“Kazakistan ile hem var olan ticaretimizi hem de ikili ilişkilerimizi üst seviyelere taşımak istiyoruz” dedi

Kazakistan ile ticari
işbirliği gelişiyor

MÜSİAD Konya Şubesi, gerek 
ülkemizin ve gerekse de şehrimizin 
önüne koyduğu ihracat hedeflerine 
katkı sağlamak amacıyla Kazakis-
tan’a Yurtdışı İş Seyahati düzenledi. 
4 gün süren geziye inşaat, makine, 
metal–maden, otomotiv yedek par-
ça, kuyumculuk, büro malzemeleri, 
mobilya, dayanıklı tüketim ve orman 
ürünleri, turizm sektörlerinde faali-
yet gösteren sanayici ve iş adamları 
katıldı. 16 kişiden oluşan heyet, Ka-
zakistan’ın Almatı kentinde 100’e 
yakın Kazak iş adamıyla ikili iş görüş-
meleri gerçekleştirdi.  Heyet ayrıca 
Almatı’da fabrika ve işyerlerini ziya-
ret ederek saha araştırması yaptı. 

Kazakistan Yurt Dışı Yatırım or-
tamı ve Araştırma İş Gezisi seyahati 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “Dünya üze-
rinde ve özellikle de Ortadoğu’da ya-
şanan savaş ve çatışma ortamı hem 
ülkemizin hem de şehrimizin ihra-

catını olumsuz etkilemektedir. Yo-
lumuza devam edebilmek ve büyük 
Türkiye hedeflerimize ulaşabilmek 
için yeni pazarlar bulmak amacıyla 
geziler düzenlemekteyiz. İhracat he-
deflerimize katkı sağlaması için dü-
zenlediğimiz bu gezinin, bölgemizde 
yaşanan olaylar nedeniyle ihracatta 
yaşadığımız kaybın telafisi açısından 
son derece önemlidir. 

Kazakistan, Orta Asya’da hem 
ekonomik hem de kültürel işbirliği-
miz bakımından özel önem verdiği-
miz ülkelerin başında gelmektedir. 

Kazakistan ile hem var olan ticare-
timizi hem de ikili ilişkilerimizi üst 
seviyelere taşımak istiyoruz. Aynı 
zamanda da kardeşlik bağlarımızı 
güçlendirmek istiyoruz. 

Kazakistan, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri içinde en fazla ya-
tırımımızın bulunduğu ülkelerden 
biridir. Ülkedeki Türk yatırımlarının 
toplam tutarı 1,8 milyar doları aşmış 
durumdadır. Türkiye, Kazakistan’ın 
madencilik sektöründe faaliyet gös-
teren 10 büyük yatırımcı ülkeden 
biridir. Türk müteahhitlik şirketleri 

de ülkede çok önemli projelere imza 
atmaktadır. Kazakistan’daki birçok 
projede Türk firmalarının imzası, 
emeği ve alın teri vardır. 

Temaslarımızda Türkiye Cum-
huriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın 
Rıza Kağan Yılmaz’ı, Almatı Ticaret 
Ateşesi Sayın Osman Boztepe’yi, 
Almatı Atameken Girişimciler Oda-
sı’nı, MÜSİAD Kazakistan Temsilci-
lik Başkanı Sayın Yılmaz Kesen’i ve 
sektörel Fabrika ve iş yerlerine ziya-
retler gerçekleştirdik. Konya’mızın 
yatırım ortamını anlatırken, bizde 
Kazakistan’da ne yapabileceğimizi 
hususunda detaylı bilgi sahibi olduk. 
Umuyoruz ki, bu temaslarımız ve 
ikili iş görüşmelerimizin meyvelerini 
önümüzdeki günlerde toplayacağız. 
Bu temaslarımızın her iki tarafa da 
hayırlar getirmesini diliyorum. MÜ-
SİAD Konya olarak, Ülkemizin ve 
Şehrimizin ekonomide önüne koy-
duğu hedeflere ulaşabilmesi için ça-
lışmalarımıza ara vermeden devam 
edeceğiz.”   n HABER MERKEZİ 

Arabuluculuk dava sayısını yüzde 88 azalttı 

Salim Erdem 

1 Mayıs’ta personeliyle biraraya geldi Ilgın’dan Doğu Guta ve Afrin’e yardım

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 1 Mayıs’ın gündüzünde 
çalışan işçilerle akşamında da tüm 
Belediye çalışanları ile yemekte bi-
raraya geldi. Alın terleriyle, emek-
leriyle çalışan işçilerimiz bizim için 
değerlidir diyen Başkan Özgüven: 
“Gece gündüz demeden özveri ile 
çalışan işçilerimizin bayramı bugün. 
Bu kapsamda Belediyemiz çalışan-
larıyla bir araya geldik. Yaklaşık 
dört yıldır birlikte çalışıyoruz tek 

hedefimiz var, Ereğli’mize daha iyi 
nasıl hizmet edebiliriz. Bu kadim 
şehrin kültürüne, tarihine, gelenek 
ve göreneklerine, sosyal yapısına 
uygun hizmetleri gerçekleştirmek 
için canla başla çalışıyoruz. Hep bir-
likte şehrimize hak ettiği hizmetleri 
kazandırmak için çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Bunun yanında 
siz emekçi kardeşlerimizin de hak-
larını her zaman gözetiyoruz. Hükü-
metimizin de bu yönde çalışmaları 

hepinizin malumudur. Geçtiğimiz 
günlerde yaklaşık 1 Milyon taşeron 
işçilerimize kadro verildi. Bu çerçe-
vede Belediyemizde de 375 işçimiz 
kadroya geçti. Kadroya geçen işçi-
lerimizi tebrik eder, hayırlı olmasını 
dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle 
mesai arkadaşlarımız başta olmak 
üzere tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nü tebrik ederim” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ilgın hayırseverler tarafından 
bağışlanan 2 tır yardım malzeme-
si, İHH İnsani Yardım Derneği ara-
cılığıyla Suriye’deki Doğu Guta ve 
Afrin bölgesinde yaşayanlara ulaş-
tırılmak üzere gönderildi. “Kaplıca 
Diyarı Ilgın’dan Doğu Guta ve Af-
rin’e Yardım Eli” sloganıyla yardım 
kampanyası düzenlediklerini söy-
leyen Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği Ilgın Temsilcisi Abdullah 
Yağcı,”Türkiye halkı Suriye halkı-
nın yanındadır. Zalim Esed rejimi 

tarafından, masum Suriye halkı-
na karşı başlatılan kıyım hala de-
vam etmekte” dedi.  İşkencelere 
ve saldırılara maruz kalan Suriye 
halkının binlerce kayıp verdiğine 
dikkat çeken Yağcı, şöyle konuştu:  
“Hazırladığımız yardım TIR’ların-
da 40 ton un, kuru gıda, dağıtıma 
hazır gıda kolileri, battaniye, kıya-
fet, bebek maması, bebek bezi ve 
temizlik malzemeleri bulunmak-
tadır. Suriye savaşı başladığından 
bu yana mazlum kardeşlerinin 

yanında olan Ilgın halkına, tüm 
dünya mazlumları adına teşekkür 
ediyorum. Allah razı olsun hayır-
sever halkımızdan. Allah yapılan 
yardımları makbul ve kabul eyle-
sin.” Konuşmanın ardından yar-
dım TIR’ları, dualarla Suriye’ye 
uğurlandı. Törene, Ilgın Kaymaka-
mı Yücel Gemici, Belediye Başkanı 
Mehmet Karahan ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.
n AA

Av. Elife Kazancı 

MÜSİAD Konya Şubesi, gerek ülkemizin ve gerekse de şehrimizin önüne koyduğu ihracat hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Kazakistan’a Yurtdışı İş Seyahati düzenledi.
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Fevzi Çakmak Mah Ankara Yolu Konsan Sanayi 
10753 Sok. No: 14 Karatay/KONYA

0332 346 10 01

ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

* BAY SATIŞ 
DANIŞMANI  

* BAY SATIŞ DESTEK
ELEMANI

ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi

İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
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Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
SATILIK DAİRELER

Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 
Kaloriferli, 

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC 
Torna Tezgahlarında Operatör Olarak 
çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası Eleman-
lar 

 21-30 Yaş Arası Güvenlik Görevlisi
 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 

Çalışmak Üzere Elemanlar,
 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjeksi-

yon Makinelerinde Çalışmak Üzere Ele-
manlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli Alınacak-

tır.
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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ZAYİ
A8668057 nolu faturamı  kaybettim hükümsüzdür.
GÜVENİŞ ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAN. 

VE TİC. LTD ŞTİ
SELÇUK  V.D : 4500336439

Z-349

ZAYİ
BEKO 300 TR markalı yazar kasamıza ait ÖKC 
ruhsatı kaybolmuştur hükümsüzdür.

VELESBİT BİSİKLET MOTOSİKLET İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş
MAVLANA V.D : 8830410052

Z-350

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR
-Askerlik engeli olmayanların

Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ÇAY VE TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKACAK BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen aşağıdaki adrese yapılacaktır.

Kılıçaslan Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu 
Caddesi Elmas Sitesi

No: 64/B-C Selçuklu / KONYA

Kulu’nun Köstengil Mahallesi’n-
de yağmur duası yapıldı. Geleneksel 
hale gelen yağmur duasında vatan-

daşlar yağmur için hep birlikte dua 
etti. Dua sonrasında vatandaşlara 
yemek ikram edildi. Etkinliğe Be-

lediye Başkanı Ahmet Yıldız, STK 
temsilcileri, mahalle muhtarları ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. n AA 

Sudan’da Mısır’dan daha 
eski piramitler var

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Yedi Hilal Öğrenci 
Topluluğunun düzenlediği Afri-
ka’nın Geleceği ve Türkiye konulu 
konferansa Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpa 
konuşmacı olarak katıldı. 

Konuşmasına Afrika kıtasının 
ekonomik, sosyal ve dini yapısıyla 
ilgili detayları aktararak başlayan 
Doç. Dr. Enver Arpa, Afrika kı-
tasının dünya ülkeleri için neden 
önemli olduğuna dair önemli bilgi-
ler verdi. Arpa, “Afrika genç nüfu-
sun çok fazla olduğu bir yer. Maa-
lesef dünyanın herhangi bir yerine 
kıyasla Afrika çok geride. İnsanların 
önemli bir bölümü sağlık sektörü-
nün yetersizliğinden, soykırımlar-
dan, savaşlardan ölüyor. Özellikle 
sıtmadan hayatını kaybeden çok 
fazla çocuk var. Maalesef imkân ve 
şartlar bu hastalıkla mücadele et-
melerine izin vermiyor. Doğal kay-
nakları çok fazla, elmaslar, altınlar 
Bir sürü filme konu oldu biliyorsu-
nuz. Ama kendilerine faydası yok, 
sömürü düzeni var. Tarım yapabil-
meye müsait toprakları var. Ancak 
bu verimli arazilere rağmen kıtada 
açlık kol geziyor. Tarihi, kültürel 
zenginlikler çok fazla bu topraklar-

da. Sudan’da 560 civarında piramit 
var. Mısır’daki piramitlerden daha 
eski bu piramitler ama yakın zama-
na kadar böyle bir bilgiden kimse-
nin haberi yoktu” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Sudan ziyaretine de 
değinen Doç. Dr. Enver Arpa, “Os-
manlı döneminde stratejik önemi 
olan tarihi adalar var o bölgede. 
Sevakin Adası, Masava adası gibi 
Osmanlı, Hicaz Bölgesinin müda-
faasını Sevakin Adasından sağlı-
yordu. Yeni yeni ülke olarak bunun 
bilince varmaya başladık. Nitekim 
Cumhurbaşkanımızın oradaki tale-
bi üzerine o adanın tümü Türkiye 
tarafından restore edilecek” diye 
konuştu. 

Kıtada yaşamakta olan her 5 
işçiden 2’sinin 1 doların altında bir 
gelirle yaşamını sürdürmeye çalış-
tığını kaydeden Arpa, ayda 30 dolar 
bile kazanamayan insanların var-
lığının altını çizdi. Afrika kıtasının 
başta ekonomik olmak üzere çok 
zor şartlara sahip olduğunu belirten 
Doç. Dr. Enver Arpa, bu coğrafya-
nın ülkemiz için önemli olduğunu 
da sözlerine ekledi. 

Program soru-cevap bölümü-
nün ardından sona erdi. 
n İHA

Dr. Agah Kürşat Karauz, “Anne-baba izin vermedikçe bir çocuğun fotoğrafı paylaşılamaz ve 
dağıtılamaz. Eğer paylaşılır ise çocuğun kişilik haklarına müdahalede bulunulmuş olur” dedi

‘Her çocuğun bağımsız 
kişilik hakkı vardır’

KTO Karatay Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi, Türk Özel Hukukunda 
Güncel Sorunlar Ulusal Sempozyu-
mu’na ev sahipliği yaptı. Sempozyu-
ma, Bölge Adliye Mahkemesi Cum-
huriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, akademisyenler, 
hukukçular ve öğrenciler katıldı.

Türk Özel Hukukunda Güncel 
Sorunlar Ulusal Sempozyumu’nun 
açılış konuşmasını yapan KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, “Düzenlenecek bilim-
sel toplantılarda, hukuk sistemi başa-
rılı bir şekilde analiz etmek, getirilen 
çözüm önerileri üzerinde yoğunlaş-
mak, sorunlara gerek ulusal gerekse 
uluslararası perspektiften yaklaş-
mak, akademik değerlendirme ve 
tartışma zeminini yaratmak hukuk 
fakültelerinin asli görevleri arasında-
dır. Bu görevin bilincinde olan hukuk 
fakültemiz bilimsel etkinliklere ev sa-
hipliği yapıyor “diye konuştu. 

SOSYAL MEDYA VE ÇOCUK
Oturum başkanlığını Doç. Dr. 

Ahmet Karakocalı’nın yaptığı sem-
pozyumda, Dr. Öğretim Üyesi Agah 
Kürşat Karauz, “Ebeveynlerin Sosyal 
Medya Aracılığıyla Çocuklarının Fo-
toğraflarını Paylaşmalarının Medeni 
Hukuk Kapsamında Değerlendiril-
mesi” konusunda katılımcıları bil-
gilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Agah 
Kürşat Karauz, “Sosyal medyada ço-
cukların fotoğraflarının paylaşılması 

ile birtakım olumsuzluklar ortaya çı-
kıyor. Masumca olarak nitelendirilen 
bir fotoğraf o çocuğun geleceği hak-
kında tahmin edemeyeceğimiz so-
runlara neden olabiliyor. Modern hu-
kukta bu konu, son yıllarda daha çok 
yer bulmaya başladı. Farklı hukuk 
sistemlerinde ciddi yaptırımları olan 
bir durum haline geldi. Anne-baba 
izin vermedikçe bir çocuğun fotoğra-

fı paylaşılamaz ve dağıtılamaz. Eğer 
paylaşılır ise çocuğun kişilik hakla-
rına müdahalede bulunulmuş olur. 
Dünyada her çocuğun bağımsız ki-
şilik hakkı vardır” şeklinde konuştu.

“KİŞİYE İLİŞKİN HER TÜRLÜ VERİ 
KİŞİSEL VERİDİR”

“Uluslararası Hukuk ve Türk Hu-
kukunda Kişisel Verilerin Korunması 
ve Yurtdışına Veri Aktarımı” konu-

sunda ise Dr. Öğretim Üyesi Salim-
yaGaniyeva katılımcıları bilgilendirdi. 
Dr. Öğretim Üyesi SalimyaGaniyeva 
“Uluslararası hukukta kişisel verilen 
korunması konusu ilk olarak OECD 
(Ekonomik Kalkınma ve İş birliği 
Örgütü) tarafından ortaya atılmıştır. 
Birleşmiş Milletler birtakım düzen-
lemeler yaparak konuyu ayrıntılı bir 
şekilde ele almıştır. Bir kişiye ilişkin 
her türlü veri kişisel veridir. Bilişim 
teknolojisi gün geçtikçe daha da bü-
yüyen bir hal alıyor. Bir bankadan 
para çekme işlemi gerçekleştirirken 
bile, kişisel verilerimizi karşı tarafa 
aktarmış oluyoruz” ifadelerine yer 
verdi.

6 oturumdan oluşan ve KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nde 2 gün süren 
sempozyumda sosyal medyadan, 
çocuk haklarına, haksız rekabetten, 
tüketici hakkına dair birçok hukuki 
konu bu sempozyumda cevap buldu.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da yağmur duası yapıldı

 Doç. Dr. Enver Arpa
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Derbent İlçesi Hacıahmet Mahallesi Kalker Ocağında İstenilen Ebatlarda Temel ve Alttemel 
Malzeme Kırımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/198984
1-İdarenin
a) Adresi  : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi  : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 35.000 Ton İstenilen Ebatlarda Mıcır Temini
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Hacıahmet Mahallesi Kalker Ocağı Tesisleri , Derbent , KONYA
c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi  : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
   İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad.
   No:64 Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati  : 18.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50  oranından az olmamak üzere  ihale konusu  iş  veya benzer  işlere  ilişkin  iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-XVII (MADENCİLİK VE MADEN 
ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ) veya A-XVIII (SAHA İŞLERİ) grubu işler ile yapılacak işe 
benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Maden Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  100 TRY (Türk Lirası)  karşılığı  Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini, Her bir  iş kaleminin miktarı  ile bu iş kalemleri  için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 795723 - www.bik.gov.tr

ALT YAPI (MALZEME) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

“Unutanları Unutmayalım” 
sergisi 4 Mayıs Cuma Saat 11’de 
Kule Site AVM giriş katında açı-
lacak. Yapımı Karatay Belediyesi 
tarafından tamamlanan ve Tür-
kiye’de bir ilk olan Alzheimer 
Gündüz Yaşam Merkezinde reha-
bilite edilen Alzheimer hastaları 
tarafından yapılan el işleri 4-5-6 
Mayıs tarihlerinde Kule Site AVM 
giriş katında sergilenecek.

Alzheimer hastaların reha-
bilitasyon çalışmaları sırasında 
hastalar tarafından kağıt, karton, 
plastik gibi geri dönüştürülebilir 
malzemelerle yapılmış el işle-
rinin sergileneceği “Unutanları 
Unutmayalım” sergisi Alzheimer 
hastalarının yaşama nasıl sıkı sı-
kıya tutunduklarını ve becerilerini 
göstermek için ziyaretçilerini ağır-
layacak.

ürkiye Alzheimer Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Figen Güney, Alzheimer Hastala-

rının el emeklerinin sergilenme-
sinin hem hastalar hem de hasta 
yakınları için moral verici olduğu-
nu dile getirdi. Prof. Dr. Figen Gü-
ney, Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi’nde hastaların uzmanlar 
tarafından rehabilite edilerek; 
boyama, hamur işi, el işi gibi sos-
yal aktivite çalışmaları ile kaliteli 
vakit geçirmelerinin sağlandığını 
belirterek; yapılan rehabilitasyon-
larda ortaya çıkan çalışmaların 
sergilenmesinin çok güzel bir or-
ganizasyon olduğunu dile getirdi. 
Prof.Dr. Güney, desteklerinden 
dolayı başta Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli olmak 
üzere emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Alzheimer 
hastalığının bilinirliğinin arttırıl-
ması ve farkındalık oluşturulması 
için “Unutanları Unutmayalım” 
sergisinin çok önemli olduğunu 

söyledi. Başkan Hançerli, Alzhei-
mer Gündüz Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen eğitici programlar, 
seminerler ve toplantılar ile hasta 
yakınlarının Alzheimer hastalığı 
hakkında bilgilendirildiğini vur-
guladı. Başkan Hançerli, Alzhei-
mer Gündüz Yaşam Merkezi’ne 
Karatay Belediyesi tarafından tah-
sis edilen servis minibüsü ile has-
taların evlerinden alındığını, uz-
manların nezaretinde güvenli bir 
şekilde Alzheimer Gündüz Yaşam 
Merkezi’ne götürüldüğünü, reha-
bilitasyon sonrası tekrar evlerine 
bırakıldıklarını söyledi. Bu sayede 
hasta yakınlarının gönül rahatlığı 
ile günlük yaşamlarını sürdürdük-
lerini belirtti.

 Başkan Hançerli “ Herkesi 
Alzheimer hastası büyüklerimizin 
yapmış olduğu el işlerini görmek 
ve Alzheimer hastalığı hakkın-
da bilgi sahibi olmak için sergiye 
bekliyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ 

Alzheimere karşı farkındalık sergisi

Siyasetin hizmet etmenin aracı olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Mimar Cihat Özkan, “Şehrimizin yükünü bera-
berce omuzlamak ve memleketimize kendimizi adamak arzusuyla milletvekili aday adaylığı müracaatımızı yapmış bulunuyoruz” dedi 

‘Şehrim ve ülkem için adayım’
Mimar Cihat Özkan AK Par-

ti’den Konya Milletvekili Aday Ada-
yı oldu.  Özkan, “Siyaset bize göre 
kişisel bir hedef olmanın çok öte-
sinde şehrimize, hemşerilerimize, 
partimize, rehber edindiğimiz lide-
rimize ve benimsediğimiz dünya 
görüşüne katkı sunmanın bir vesi-
lesi olmuştur” dedi. 

“Partimizin yükünü her zorlu 
dönemeçte omuzlayan, partimize 
gönül veren teşkilat mensupları-
mızla dün aynı çatı altında parti 
kademelerinde nasıl el ele müca-
dele vermişsek, yarın yine hep bir-
likte şehrimizin yükünü beraberce 
omuzlamak ve memleketimize 
kendimizi adamak arzusuyla millet-
vekili aday adaylığı müracaatımızı 
yapmış bulunuyoruz” diyen Özkan, 
“Cesaret gerektiren bu adımı aynı 

süreçte attığımız, birlikte ilk viraja 
girdiğimiz, tatlı bir rekabet ortamı 
içerisinde kendimizi anlattığımız, 
kimisiyle yeni tanıştığımız, bazısıyla 
yıllar öncesine dayanan dostlukları-
mız olan bütün aday adayı arkadaş-
larımıza başarı diliyorum. Toplum-
sal yaşamın hemen her sahnesinde 
kendine özgü bir rol ve sorumluluk 
üstlenen kadınlarımızın siyaset 
kurumunun sağlıklı işlemesine, 
toplumun beklenti ve taleplerinin 
akılcı ve pratik çözümlerle karşılan-
masına çok katkı vereceğine canı 
gönülden inanıyorum. Partimiz AK 
Parti teşkilatlarında yürüttüğüm 
görevler, bir mimar olarak piyasa 
koşullarında edindiğim tecrübeler, 
belediye meclis üyeliği sürecinde 
edindiğim izlenimler çerçevesinde 
partimizin bu kritik ve yeni süreçte 

toplumla bir kez daha kenet-
lenmesine katkı sunmak adına 
aday adayı olarak huzurları-
nızda bulunuyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

Özkan, her insan yeni bir 
dünyadır ve siyasetin en güzel 
tarafı her gün yeni insanlarla 
tanışma fırsatını size sunma-
sı olduğunu belirterek, “Hiç 
tanımadığınız yeni hemşerile-
rinizin dünyasında olmak, on-
ların dertleriyle dertlenmek, 

şehri bir adım ileriye nasıl taşırım 
sorusunu her gün yeniden kendi-
ne sormak, kibirlerin yarıştığı bir 
çağda kaprislerin esaretine kapıl-
madan bir yetimin, bir mazlumun 
can yoldaşı olmak size göre değilse 
siyaset sizin ilgi alanınız olamaz, 
olmamalıdır. Yıllardır yaşadığımız 
şehrimiz Konya’nın meselelerini 
bilerek, bu konularla yakından ala-
kadar olmak amacıyla bütün bu sü-
reçlerde belediyelerimiz, sivil top-
lum kuruluşlarımız, sendikalarımız 
ve bütün hemşerilerimizle kol kola 
girerek çözüme bir tuğla da biz koy-
mak istiyoruz. 5 Mayıs Cumartesi 
günü yapılacak olan temayül yok-
lamasında, biliyorum ve gönülden 
inanıyorum ki AK Partili sevdalıla-
rı, bizim teşkilatımızın mensupları 
bu süreçte destek verecekleri aday 
adayını belirlerken kılı kırk yararak 
en uygun isimleri takdir edecek 
berrak bir dimağa sahiptirler” dedi.  

CİHAT ÖZKAN KİMDİR?
1982 yılı Konya doğumludur.
İlk, Orta, Lise öğrenimini Kon-

ya’da tamamlamıştır.
Selçuk Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Mimarlık Bölümü mezu-
nudur. Aynı üniversitede Yüksek 
Lisans eğitimi devam etmektedir.

2006 yılında kurmuş oldukları 
aile şirketinde yönetici-mimar ola-

rak çalışmaktadır.
2006 yılından beri Mimarlar 

Odası daimi üyesi olup, şuan aktif 
olarak serbest çalışanlar komisyo-
nunda görevi devam etmektedir.

2012 yılında başladığı aktif si-
yaset hayatına AK Parti Konya İl 
Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 
olarak başlamış, 3 yıl görevini bu-
rada sürdürmüştür.

AK Parti Kadın Kollarında AR-
GE’den sorumlu Başkan yardımcı-
lığı görevini yapmıştır.

2013 yılı AK Parti ’Lider Ülke: 
Türkiye yerel yönetimler progra-
mı-II’ Konulu siyaset Akademisi 
programını yürüten ekip içerisinde 
yer almıştır.

2013 yılı AK Parti ’Lider Ülke: 
Türkiye yerel yönetimler progra-
mı-II’ Konulu siyaset Akademisi 
eğitimini başarıyla tamamlayarak, 
ilgili sertifikayı almıştır.

2014 yılı yerel seçimlerinde AK 
Parti’den Meram Belediyesi Meclis 
Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevinden 2018 yılında mil-
letvekilliği adaylığı için istifa etti.

2018 yılında tekrar AK Parti İl 
Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 
olarak göreve gelmiştir, halen bu 
görevi devam ettirmektedir.

Evli ve 2 çocuk annesidir.
n HABER MERKEZİ 

 AK Parti Konya
Milletvekili 

Aday Adayı Mimar
Cihat Özkan
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Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Büyükkovanağzı Mahallesi’nde ekli listede tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı ve 
ödeme şekli yazılı taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı yapıla-
caktır.
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.
İhale 16/05/2018 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Me-
ram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazlar 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında KDV’den istisnadır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :
a.T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b.Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
c.İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ), 
d.Geçici teminatı yatırmış olmak,
e.İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 
Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
f.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik 
edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri 
g.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri
h.Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi
i.Dükkan ve büroların görüldüğüne dair belge
( İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)
İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın yatırılması ve ihale evraklarının 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.
ÖDEME ŞEKLİ
Büyükkovanağzı Mahallesi’nde bulunan 16 adet büro % 25’i peşin kalanı 12 eşit taksite bölünecek olup, vergi, resim, harçlar 
ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün 
içerisinde ödenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR:
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

T.C.
KONYA İLİ MERAM BELEDİYESİNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA MAHALLE BAĞ. 
BÖL. ARSA M² ARSA 

PAYI
KAPI 
NO KAT CİNSİ CEPHE BRÜT 

ALAN
GEÇİCİ 

TEMİNAT
MUHAMMEN 

BEDEL ÖDEME ŞEKLİ ADA/PARSEL

1 B. Kovanağzı 33 6137.85 9/1000 33/101 1 BÜRO ARKA 132 11 484.00 TL 382 800.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

2 B. Kovanağzı 39 6137.85 9/1000 33/107 1 BÜRO ÖN 131 11 790.00 TL 393 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

7 B. Kovanağzı 48 6137.85 16/1000 33/202 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 233 19 572.00 TL 652 400.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

12 B. Kovanağzı 54 6137.85 11/1000 33/208 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 155 13 950.00 TL 465 000.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

3 B. Kovanağzı 44 6137.85 16/1000 33/213 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 223 18 732.00 TL 624 400.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

8
B. Kovanağzı

50 6137.85 26/1000 33/204 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 363 32 670.00 TL 1 089 000.00 TL

% 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

13 B. Kovanağzı 55 6137.85 8/1000 33/209 2 BÜRO ÖN 108 9 720.00 TL 324 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

4 B. Kovanağzı 45 6137.85 16/1000 33/214 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 222 18 648.00 TL 621 600.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

9 B. Kovanağzı 51 6137.85 16/1000 33/205 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 221 19 890.00 TL 663 000.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

14 B. Kovanağzı 56 6137.85 8/1000 33/210 2 BÜRO ÖN 115 10 350.00 TL 345 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

5 B. Kovanağzı 46 6137.85 13/1000 33/215 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 186 15 624.00 TL 520 800.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

10 B. Kovanağzı 52 6137.85 16/1000 33/206 2 DUBLEKS 
BÜRO ÖN 222 19 980.00 TL 666 000.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

15 B. Kovanağzı 57 6137.85 8/1000 33/211 2 BÜRO ARKA 115 9 660.00 TL 322 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

6 B. Kovanağzı 47 6137.85 16/1000 33/201 2 DUBLEKS 
BÜRO ARKA 229 19 236.00 TL 641 200.00 TL % 25’i Peşin

37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

11 B. Kovanağzı 53 6137.85 16/1000 33/207 2 DUBLEKS 
BÜRO

ÖN 223 20 070.00 TL 669 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

16 B. Kovanağzı 58 6137.85 7/1000 33/212 2 BÜRO ARKA 95 7 980.00 TL 266 000.00 TL % 25’i Peşin
37361/6 Kalanı 12 Eşit Taksit

Basın 792941 - www.bik.gov.tr

Atıksu toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Türkiye’de 
arıtılmış atıksuyun kullanım oranının yüzde 1,2 olduğunu, bu oranı 2023 yılında yüzde 5’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi

‘Atıksu kullanımı yüzde 1,2’
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile Selçuk Üniversitesi arasında 
imzalanan ve Selçuk Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Çevre Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Bilgehan Nas’ın Proje 
Koordinatörlüğü’nde hazırlanan 
“Arıtılmış Atıksuların Yeniden 
Kullanımı Projesi”nin kapanış top-
lantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.

Projede, kentsel ve endüstriyel 
arıtılmış atıksuların, ulusal-ulusla-
rarası uygulama ve standartlarda 
araştırılarak, Türkiye’ye özgü şe-
kilde yeniden kullanımı belirlendi.

Holiday Inn Ankara’da gerçek-
leştirilen projenin kapanış toplan-
tısına, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yöneti-
mi Genel Müdür Yardımcısı Recep 
Akdeniz, öğretim üyeleri, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ye-
rel yönetim ve sektör temsilcileri 
ile çok sayıda davetli katıldı.

“TÜRKİYE’DE ARITILMIŞ 
ATIKSUYUN KULLANIM ORANI 

YÜZDE 1,2”
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Recep Akdeniz, top-
lantının açılışında yaptığı konuş-
mada, su kaynaklarının akılcı bir 
şekilde yönetiminin önemine dik-
kat çekerek, ihtiyaç doğrultusunda 
Selçuk Üniversitesi ile bu projeyi 
hayata geçirdiklerini söyledi. Sa-
nayi-tarımsal faaliyetler ve nüfus 

artışıyla birlikte çevre sorunlarının 
da arttığını ifade eden Akdeniz, 
Türkiye’de bugün itibariyle 87 dü-
zenleme ve koruma tesisinin bu-
lunduğunu, ön ayırma tesislerinin 
kurulumunu da hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmeye devam ettikleri-
ni belirtti. 2023 itibariyle de ülke 
nüfusunun tamamına bu tesisler-
le hizmet vermeyi planladıklarını 
aktaran Akdeniz, 2011 verilerine 
göre dünyada 7 milyar metreküp 
atıksuyun geri dönüşümünün ger-
çekleştirildiğini ve bu rakamın su 
kullanımı oranının ise yüzde 0,59 
olduğunu dile getirdi. Bugün iti-

bariyle Türkiye’de arıtılmış atıksu-
yun kullanım oranının yüzde 1,2 
olduğunu, bu oranı 2023 yılında 
yüzde 5’e çıkarmayı hedefledik-
lerini dile getiren Akdeniz, Arıtıl-
mış Atıksuların Yeniden Kullanımı 
Projesi”nin 6 sektör ve belediye-
lerle yürütüldüğünü anlattı.

“TARIM İÇİN YILLIK 6 MİLYAR 
METREKÜP SUYA İHTİYAÇ VAR”

Selçuk Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Şahin, proje 
lansmanının yaklaşık 10 ay önce 
yapıldığını ifade ederek, projenin 
sonuçlandırıldığını belirtti. Rek-
törlük döneminde, Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı ile yapılan ikinci 
bir projenin hayata geçirildiğini 
aktaran Prof. Dr. Şahin, “Su zen-
gini bir ülke olmadığımızı hepimiz 
biliyoruz. Şimdilik kendimize yeter 
gibi gözüküyor ama ilerleyen sü-
reçte de ciddi sorunlar yaşayaca-
ğımız açık. Konya DSİ Müdürlüğü 
ile sıkça görüşüyoruz. Dedikleri 
şu; ‘Konya’da yapılan tarım için 
yıllık 6 milyar metreküp suya ihti-
yacımız var.’ Bizim rezervlerimiz, 
akarsularımız, barajlarımız bunun 
yaklaşık 4,5 milyar metreküpünü 
karşılıyor. Biz bunun yaklaşık 1,5 
milyar metreküpünü yeraltından 

çekiyoruz. Geleceğin suyunu kul-
lanıyoruz. Göksu Barajları yapıldı. 
Akdeniz’e akan suların bir kısmı 
Konya Havzası’na çevrildi. Yak-
laşık 450 milyon metreküp su da 
geliyor. 1,5 milyar metreküp suyu 
yeraltından çekerken, bunun 500 
milyonunu da biz en azından Ak-
deniz’e akan nehirlerden geri çe-
virdik, İç Anadolu’ya aktardık ama 
sürekli 1 milyar metreküp suyu yer 
altından çekiyoruz, tüketiyoruz. 
Konya’da tarım için 6 milyar met-
reküp su tüketilirken, Türkiye’nin 
112 milyar metreküp suyunun ol 
duğunu duymak beni ürpertti.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği (GESAM) “Türkiye Ser-
gileri” kapsamında Konya’da sanatse-
verlerle buluştu. GESAM ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesinin birlikte gerçek-
leştirdiği, “GESAM Üyeleri Konya Ser-
gisi” MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı. 
Açılışa, Dekan Prof. Dr. Ahmet Çaycı 
ve GESAM Yönetim Kurulu Üyesi 
Nezih Demirtepe ile sanatçılar katıldı.  
Sergiyi gezen Dekan Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
olarak Konya’nın sanat hayatına kat-
kıda bulunmaktan büyük mutluluk 

duyduklarını ifade etti. Kentte bu tür 
etkinliklerin sayısının artması için ça-
lıştıklarını belirten Çaycı sergide emeği 
olanlara da teşekkür etti.  Sergideki 
eserleri inceleyen ve sanatçılardan 
bilgi alan Çaycı daha sonra sanatçılara 
katılım belgelerini takdim etti. GESAM 
Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demir-
tepe de desteklerinden dolayı Dekan 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı’ya teşekkür 
ederek plaket verdi. Ebru, yağlı boya, 
rölyef ve keçe kategorilerinde, 48 sa-
natçıya ait birer eserin yer aldığı sergi 
04 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.
n İHA 

GESAM üyeleri 
Konya sergisi açıldı

Hakikaten çok sınırlı ve kısıtlı bir re-
zervimiz var. Bunu görmüş olduk. 
Bu nedenle suyun önemi ortada ve 
belki gelecekte gıda da dâhil çünkü 
sonuçta gıda üretimi ve hayvan ye-
tiştirilmesinde de su kullanılıyor” 
diye konuştu.

“30 SANAYİ TESİSİNDE ATIKSU 
ANALİZİ YAPTIK”

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bil-
gehan Nas, Haziran 2017’de, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın arıtılmış 
atıksuların yeniden kullanımıyla il-
gili ile Selçuk Üniversitesi’ne bir 
proje talebinde bulunduğunu ifade 
etti. Projeyle üniversite-kamu-sa-

nayi iş birliğinin önemli bir ayağını 
tamamladıklarını söyleyen Prof. Dr. 
Nas, şunları kaydetti: “Bir yıllık sü-
reç içerisinde ülkemizde evsel atıksu 
arıtma tesisi çıkış sularının yeniden 
kullanım alternatiflerinin değerlen-
dirilmesi ve ülkemize özgü mevzu-
atın hazırlanması esas teşkil edebi-
lecek teknik verilen elde edilmesini 
amaçlayan bir proje gerçekleştirmiş 
olduk. 

Bu anlamda hem ülkemizdeki 
evsel atıksu arıtma tesislerini hem de 
sanayide arıtılmış atıksuların yeni-
den kullanımına dair sanayide neler 
yapabiliriz? Bunları belirlemek adına 
Bakanlığımız ile birlikte belirlediği-
miz ülkemizin önde gelen sanayi te-
sislerinden 30 sanayi tesisinde atıksu 
analizleri yaptık ve ‘sanayide arıtıl-
mış atıksular gerek proseste, gerek 
soğutma kulelerinde, gerek kazan-
larında nasıl yeniden kullanılabilir’ 
onunla ilgili araştırmalar yaptık. 

Sonuçta da sanayicimizin kulla-
nımına sunmak üzere arıtılmış atık-
suların yeniden kullanımıyla ilgili 
olarak uygulama kılavuzları hazır-
layıp ülke genelinde bunun yaygın-
laştırılması adına bir dokümantas-
yonu tamamlamış olduk. Arıtılmış 
atıksuların yeniden kullanımıyla ilgili 
projeyi tamamlamak üzere üniversi-
temizi görevlendirmelerinden dolayı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza 
teşekkür ediyorum ve üniversite-
miz tarafından projenin yürütülmesi 
aşamasında her türlü desteği veren 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin hocamıza, Mühendis-
lik Fakültesi Dekanımıza teşekkür 
ediyorum. Tabii üniversitenin asli 
görevlerinden biri eğitim öğretim ol-
makla birlikte bu tür projelere özel-
likle ülkenin ihtiyacı olan projelere 
ülke adına destek vermek, kamunun 
ihtiyacı olan araştırmaları yürütmek-
tir. 

Burada bizim, Bakanlık adına 
yapmaya çalıştığımız son 3-5 yıldır 
önemli projelerden bir tanesini daha 
bugün proje ekibimizle birlikte ta-
mamlamış olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz.”  n HABER MERKEZİ 
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Kamudaki basın çalışanları biraraya geldi
Konya’da faaliyet gösteren kamu 

kurum ve kuruluşların basın ve halkla 
ilişkiler sorumluları ile İletişim Koor-
dinatörleri, KTO Karatay Üniversitesi 
sosyal tesislerinde düzenlenen kah-
valtıda bir araya geldi. Başbakanlık 
Basın Yayın ve Enformasyon Konya 
İl Müdürlüğü ve KTO Karatay Üni-
versitesi işbirliği ile Konya’da ilk kez 
düzenlenen etkinlikte, katılımcılar 
birbirleriyle tanışma ve görevleriyle 
ilgili istişare yapma imkanını buldu. 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen programın 
açılış konuşmasını yapan Basın Yayın 
ve Enformasyon Konya İl Müdürü 
Abdurrahman Fidancı, Türkiye’nin 
kadim üniversitesinde bir araya gel-
mekten mutluluk duyduğunu dile ge-
tirerek, programın düzenlenmesinde 
ev sahipliğinde bulunan Rektör Prof. 
Dr. Bayram Sade’ye ve kurumsal ile-
tişim koordinatörü Mehmet Özçelik’e 
teşekkür etti. Fidancı, Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürü Mehmet 
Akarca’nın selamlarını da ileterek 
şunları söyledi: “Basın Yayın Enfor-
masyon Konya İl Müdürlüğü olarak, 

belirli dönemlerde basın kuruluşla-
rının yanı sıra kamu kurum ve kuru-
luşlarına da ziyaretlerde bulunuyoruz. 
Kamu kurumlarında basın görevlerini 
yürüten personelin birbirleriyle tanış-
ması ve kaynaşması amacıyla böyle 
bir program düzenledik. Önümüzde-
ki dönemlerde yine diğer kurumlarla 
da işbirliği yaparak, meslekte duayen 
isimlerle sizleri bir araya getirme-
yi düşünüyoruz. Haber nasıl yazılır, 
başlık nasıl atılır, fotoğraf seçimi nasıl 

yapılır, sosyal medya yönetimi nasıl 
olur, medya ile ilişkiler, kamu kurum 
ve kuruluşları ile kurumsal iletişim 
nasıl olur, daha da önemlisi bir kriz 
nasıl yönetilir gibi konularda uzman 
kişilerle eğitim çalışmaları yapmayı 
planlıyoruz.” Fidancı, konuşmasının 
sonunda 24 Haziran seçimlerinin ül-
kemiz ve milletimiz için hayırlara ve-
sile olması temennisinde bulundu.

REKTÖR SADE: “REKABETTEN ÖNCE 

İŞBİRLİĞİ VARDIR”
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Bayram Sade ise konuşma-
sında, “Farklı yelpazede görev yapan 
arkadaşlarımız var. Sizler geri planda 
ama önemli hizmetlerde bulunuyor-
sunuz. Kurumların dışarı ile irtibatın-
da önemli fonksiyonlar üstleniyorsu-
nuz. Rekabetten önce işbirliği vardır. 
İnsanların birbirini tanıması ve iletişi-
me geçmesi, birbirini bilmesi görmesi 
gerekmektedir. Böyle bir programın 

Konya’da ilk defa düzenlenmesi dola-
yısıyla Üniversite olarak kendimizi bu 
yönden şanlı hissediyoruz.  Basın Ya-
yın ve Enformasyon İl Müdürlüğüyle 
birlikte önemli bir projeye imza atmış 
olduk. İl Müdürümüze ve sizlere ka-
tılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

DİRENİŞ KARATAY SELÇUKLU 
TARİHİNİ VE KONYA’YI TANITTI
Karatay Üniversitesinin son dö-

nemdeki projelerinden de bahseden 
Rektör Sade, “Üniversite ve sanayi iş 
birliğiyle sektör danışmanları yetişti-
riyoruz. İş dünyasının istediği nitelikli 
insan kaynağı üretmek zorundayız. 
İş dünyasının zaman kaybına ta-
hammülü yok. Bizim yetiştirdiğimiz 
gençler doğrudan iş ortamına adapte 
olmalı ve hızla üretmeye başlayacak.” 
dedi. Üniversitenin önemli projeleri 
arasında yer alan “Akıllı Teknoloji-
ler Merkezi” hakkında da bilgi veren 
Sade, Konya’da kurulacak merkezin 
hedefinin tarım makinelerini akıllı 
teknolojiler ile buluşturmak olduğunu 
söyleyerek,  Konya tarım makinelere 
sahasında dünyanın en önemli mer-
kezi olacak. dedi. Son olarak çekimleri 
Konya’da gerçekleştirilen “Direniş 
Karatay” filmine de değinen Rektör 
Sade, Selçuklu tarihini anlatması ve 
Konya’nın tanıtımı bakımından an-
lamlı bir proje olduğunun altını çize-
rek, filmin aynı zamanda Konya’ya 
plato kazandırdığını sözlerine ekledi. 
Program, katılımcıların öneriler sun-
masının ardından hatıra fotoğrafı çe-
kimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ziraat Yüksek 
Mühendisi Mustafa Çağlayan, bu nedenle 24 Haziran seçimlerinin özel öneme sahip olduğunu söyledi

‘Bu seçimlere özel 
önem vermeliyiz’

AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı Ziraat Yüksek Mühen-
disi Mustafa Çağlayan, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Aday 
adaylık çalışmaları ve milletvekili 
olması halinde yapacağı çalışmalar-
la ilgilideğerlendirmelerde bulunan 
Çalışkan, daha önce de AK Parti’den 
2 kere aday adayı olduğunun bilgi-
sini vererek, 3. kez hizmet için aday 
adayı olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
önemli bir süreçten geçtiğini, bunun 
göz önüne alındığında önümüzde-
ki seçimlerin ayrı bir öneme sahip 
olduğunu dile getiren Çalışkan bu 
anlamda vatandaşların bu seçimle-
re özel önem vermesi gerektiğinin 
altını çizdi. Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da Çalışkan’a çıktığı yolda başarılar 
diledi. 

OVA’YA SU GETİRİLMELİ! 
Konya’nın daha da gelişmesi 

adına yapılması gereken proje ve ça-
lışmalar hakkında düşüncelerine de 
yer veren AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı Ziraat Yüksek Mühendi-
si Mustafa Çağlayan, ‘tarım’ vurgusu 
yaptı. “Konya yüzölçümü itibari ile 
Hollanda büyüklüğünde bir il. Ama 
maalesef tarımda yeterli üretimi ya-
pamıyoruz” diyen Çalışkan, Mavi Tü-
nel’in dışında farklı dış havzalardan 
da su getirilmesi gerektiğine dikkat 
çekerek şunları söyledi,“Neredeyse 
Hollanda’nın 10’da biri bir üretime 
sahibiz. Konya bu potansiyelini de-
ğerlendirebilse, ülkemiz açısından 

çok kazançlı bir hale gelebiliriz. Su 
kaynaklarımızı acilen Konya böl-
gemize doğru akıtılması gerekiyor. 
Mavi Tünel bunun 1. Aşamasıydı. 
Boşa akan su Ova’ya doğru yönlendi-
rildi. Ama onun haricinde Konya’nın 
kuzeyi dediğimiz, Cihanbeyli, Kulu, 

Sarayönü, Kadınhanı, Yunak gibi çok 
büyük arazilerin olduğu bölgeler bu 
sudan yararlanamıyor. O tarafa da 
Sakarya nehri, Kızılırmak nehrinden 
kaynaklarla o suyun buralara akıtıl-
ması ile ürettiğimiz ürün 3-4 katına 
çıkacak, ürettiğimiz ürün çeşitliliği 

artacak. Böylece Konya kazanacak, 
Türkiye kazanacak.”
SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ 

Sağlıkla ilgili dikkat çeken bir 
ayrıntıya da değinen Çalışkan, “Sağ-
lıkta bizim ekonomik kaybımız çok 
yüksek. Sağlığa çok para harcıyoruz. 
Bu noktada bağışıklık sistemimiz 
güçlendirecek çalışmalar yürütme-
liyiz. Doğal ürünlerin kullanılması 
konusunda teşvikler yapmalıyız. Bu 
yolla insanlarımızın direnci artacak, 
daha az hasta olacak, sağlığa har-
canan para azalacak, sağlıklı nesiller 
yetişecek. Güçlü insan portföyü  ile 
Türkiye hastalıklarla mücadele eden 
bir ülke olmaktan çıkıp, yeni projeler 
üreten nesiller haline gelecek. Daha 
bebekken insanların bağışıklığını 
güçlendirecek yeni gıdalar oluşturu-
lup bebeklerimize yedirmemiz gere-
kiyor” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra Belediyesi’nden eski çalışanlarına vefa
Çumra Belediyesince, ilçeye 

hizmet etmiş ve emekli olan eski 
belediye çalışanları ile mevcut çalı-
şanlar vefa buluşması programın-
da bir araya getirildi.

Çumra Belediyesi Düğün ve 
Konferans Salonu’nda, Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan prog-
ramda, son 4 yılda yapılan yatı-

rımların anlatıldığı bir sinevizyon 
gösterimi oldu. 

Belediye Başkanı Mehmet 
Oğuz, burada yaptığı konuşmada, 
eski çalışanları misafir değil ev sa-
hibi olarak gördüğünü söyledi.

İlçeye emeği geçen herkese te-
şekkür eden Oğuz, “Bu programı 4 
yıldır, 1 Mayıs dolayısıyla düzenli-

yoruz, artık gelenek haline geldi. 
Bu program kapsamında ilçemi-
ze hizmet etmiş büyüklerimizle, 
mevcut çalışan mesai arkadaşla-
rımızı bir araya getirerek bir vefa 
buluşması düzenliyoruz. Geçtiği-
miz yıl aramızdalardı ama bugün 
aramızda olmayan kardeşlerimiz 
var. Tüm vefat edip aramızdan 

ayrılanlara Allah rahmet eylesin. 
Bu programlar sayesinde helallik 
alma gönül alma fırsatımız oluyor. 
İnşallah düzenlemeye devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.

Program sonunda katılımcıla-
ra geleneksel düğün pilavı ikram 
edildi.
n HABER MERKEZİ 

Künyesi; Cuâl 
b. Sürâka ed-Damrî 
el-Gıfârî olup, Medi-
ne’ye hicret eden ilk 
muhacirlerdendir.  
Kaynaklarda adı Cuayl, 
Ciâl, Cüffâl gibi farklı 
şekillerde geçmektedir. 
Fakir olduğu için Suffe 
ashabı arasında yer aldı. 
Hz. Peygamber Benî 
Mustalik Gazvesi ’ne 
giderken Cuâl’i Medine’de yerine vekil 
olarak bıraktı. Zâtürrikā‘ Gazvesi dönü-
şünde ise onu Müslümanların sağlık 
ve zafer haberini Medine’ye ulaştır-
makla görevlendirdi. Cuâl Benî Ku-
rayza Gazvesi’nde bir gözünü kaybetti. 
Cuâl Hz. Peygamber’e son derece 
bağlıydı. Onun sarsılmaz bir imana 
sahip olduğuna Hz. Peygamber şa-
hadet etti. Huneyn Gazvesi’nde sonra 
ganimetler taksim edilirken Hz. Pey-
gamber’in Akra‘ b. Habis ile Uyeyne 
b. Hısn’a 100’er deve verdiği halde 
Cuâl b. Sürâka ’ya hiçbir şey verme-
mesini izah edemeyen bir sahabe 
bunun sebebini Hz. Peygamber’e 
sormuştu. Hz. Peygamber de Akra‘ 
ile Uyeyne’yi İslâm’a ısındırmak için 
onlara fazla verdiğini, Cuâl b. Sürâ-
ka’nın ise imanına güvendiğini söyle-
miş, Cuâl ’in onlar gibi dünya dolusu 
adama bedel olduğunu belirtmişti. 
Tebük Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in 
bir mucizesiyle karnını doyuran üç 
sahabeden biri olan Cuâl ’in ne zaman 
ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir.

CÜLÂS b. SÜVEYD(R.A.)
Cülâs b. Süveyd b. Sâmit el-Ensari 

künyesi ile bilinen Evs’li sahabedir. 
     İlk zamanlarda Müslüman olduğu-
nu iddia etmesine rağmen İslâmiyet’i 
benimsememiş ve diğer münafıklarla 
birlikte İslâm’ın aleyhinde bulunmuş-
tur. Nitekim Tebük Seferi’nde (8/629) 
imanı zayıf bazı kimseleri, Hristiyanla-
rın çok güçlü olduğu propagandasıyla 
bu sefere katılmamaya ikna etti. Te-

bük’te nazil olan ve bu 
savaşa katılmayanları 
kınayan ayetleri kastede-
rek, “Muhammed’in Me-
dine’de kalan kardeşleri-
miz hakkında söylediği 
doğru ise biz eşeklerden 
de beter olalım” dedi. 
Bu sözler üzerine üvey 
oğlu Umeyr b. Sa‘d ile 
aralarında ciddi bir tar-
tışma geçti ve Umeyr 

Hz. Peygamber hakkındaki sözlerini 
ona bildireceğini söyledi; sonra da 
Resûlullah’a giderek Cülâs’ın sözlerini 
nakletti. Hz. Peygamber Cülâs’ı yanına 
çağırttı. Umeyr ’in anlattıklarına karşı 
bir diyeceği olup olmadığını sordu. 
Cülâs böyle bir söz sarf etmediğini, 
Umeyr ‘in yalan söylediğini iddia etti. 
Bunun üzerine Umeyr Cenâb-ı Hakk’a 
yalvararak kimin yalan söylediğine dair 
ayet indirmesini niyaz etti. Bir müd-
det sonra nazil olan ayet (et-Tevbe 
9/74), münafıkların Hz. Peygamber 
aleyhindeki tutumlarından vazgeçerek 
tövbe etmelerinin kendileri için daha 
iyi olacağını bildirdi. Cülâs da suçunu 
itiraf ederek tövbe etti ve samimi bir 
Müslüman oldu. Ondan herhangi bir 
rivayetin gelmediği anlaşılmaktadır. 
     Cülâs’ın kardeşi Hâris bir ara irtidad 
ederek Mekke’ye kaçmıştı. Sonraları 
yaptığına pişman olup Medine’ye dön-
dü. Ancak yakalandığı takdirde öldürü-
leceği korkusuyla şehre giremediği için 
Medine yakınlarında bir yerde saklandı 
ve Cülâs’a haber göndererek Resûlul-
lah’tan af dileyeceğini, kabul etmediği 
takdirde uzaklara kaçacağını bildirdi 
ve ondan aracı olmasını istedi. Bunun 
üzerine Cülâs Hz. Peygamber’den kar-
deşi için af diledi. Bu hadise dolayısıyla 
tövbe edenlerin bağışlanacağına dair 
Âl-i İmran süresinin 89. ayeti nazil oldu. 
       Cülâs b. Süveyd’in vefat tarihi bilin-
memektedir.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:79 
 CUÂL b. SÜRÂKA(R.A.)

Yarmalılar Kalkınma ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Mustafa 
Turhan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
AK Parti Karatay İlçe Başkanlığını 
ziyaret etti. Yarmalılar Kalkınma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Mus-
tafa Turhan ve Yönetim Kurulu 
üyeleri kendilerine eşlik eden der-
nek üyesi AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Dr. Hasan Çiftçi ile birlikte 
AK Parti Karatay İlçe Başkanlığını 
ziyaret ederek 6.Olağan Kongrede 

güven tazeleyen Mehmet Genç’i 
ziyaret etti. AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç’le dernek 
çalışmaları ve güncel siyaset hak-
kında bir süre sohbet eden dernek 
heyeti başkan Genç ve yönetimine 
çalışmalarında başarılar diledi.AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade etti.Ziyaret günün 
anısına çektirilen hatır fotoğrafı ile 
sona erdi.  n HABER MERKEZİ 

Yarmalılar Derneği’nden 
AK Parti Karatay’a ziyaret

 AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Çağlayan, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Hz. Mevlana’nın Karaman’dan ayrılarak 
Konya’ya gitmesi, temsili bir uğurlama 
töreniyle canlandırıldı. Karaman’da Mader-i 
Mevlana Camii yanında bulunan Aktekke 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda dü-
zenlenen temsili uğurlama törenine Kara-
man Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah 
Bağırgan ile daire müdürleri ve vatandaşlar 
katıldı. Törende Hazreti Mevlana ve babası 
Muhammed Behaeddin-i Veled hazretlerini 
canlandıran Konya Şehir Tiyatroları sanat-
çıları, meydandaki vatandaşlardan helallik 
isteyerek Konya’ya hareket etti. 
n İHA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyin-
deki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen 
hava harekatında 2 terörist etkisiz hale 
getirildi, teröristlerce kullanılan barınak, 
sığınak ve mağaralar da imha edildi. Ge-
nelkurmay Başkanlığının sosyal medya he-
sabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın 
kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava 
harekatı düzenlendi.
Hava harekatında 2 terörist etkisiz hale 
getirilirken, teröristlerce kullanılan barınak, 
sığınak ve mağaralar da imha edildi.
n AA

Konya’ya 
uğurlandı

Irak’ta 2 terörist 
öldürüldü

Kulu Kaymakamlığında Kaymakam Mehmet Uğur 
Arslan başkanlığında yapılan toplantıda, 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanununda yer alan çocuk uygulama ve takibi 
hakkında koordinasyonun önemli görevlerinin yer aldığı 
kanunun 5. maddesi gereğince yapılacak olan çalışmalar 
ve projeler ile ilgili gelişmeler ele alındı. Toplantıda çocuk-
ların barınması, bakım altına alınması, koruyucu ve güven-
cesi görevlendirilen sosyal politikalar bakanlığı tarafından 
yönetilmekte olduğu çocuklara danışmanlık ve eğitim ge-

liştirme koruyucu destekleme tedbirleri görüşüldü. Ayrıca, 
rehberlik, eğitim, sağlık, bakım, danışmanlık, barınma, 
tedbir kararı alınması çocukların işe yönlendirilmesi ruhsal 
sağlığın ve madde bağımlılıklarında alınacak tedbir konu-
ları konuşuldu. Toplantıya, Kaymakam Mehmet Uğur Ars-
lan, Belediye başkan vekili İsmail Selvi, Garnizon komutanı 
Mustafa Erkaraman, Emniyet müdürü Nasuh Talu, İlçe 
Sağlık müdürü Rıza Sönmez, Konuşmacı katılımcılarla di-
ğer kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.  n İHA

Kulu’da çocuk koruma toplantısı yapıldı

Memleket için çalışmalar yürütmek üzere AK Parti Konya milletvekili Aday Adayı oldu-
ğunu belirten 18 yaşındaki Batuhan Kolçak, ülkenin gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi

‘Gençlere ihtiyaç var’
AK Parti’nin girişimiyle seçilme 

yaşının 18’e indirilmesi sonrası ger-
çekleşecek olan ilk seçim 24 Haziran 
seçimleri. Bu nedenle bu seçimlerde 
genç aday adayları da yarışa girerek 
seçim atmosferi daha da renklendi. 
Konya’dan da genç aday adayı ola-
rak dikkat çeken Batuhan Kolçak, 
memleket için çalışacağını söyledi. 
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Ba-
tuhan Kolçak, AK Parti Milletvekili 
Aday Adayı oldu. Ülkemizin genç-
lere ihtiyacının olduğunu düşünerek 
aday adayı olmaya karar verdiğini 
belirten Kolçak, “Cumhurbaşkanı-
mızın gençlere yönelik atılımı biz-
lerin çok hoşuna gitti. Meclisin yaş 
ortalaması oldukça yüksek. Jeneras-
yon farkından dolayı bizim yaşları-
mızın halinden, sorunlarından çok 
anladıklarını düşünmüyorum. Bu 
açıdan gençlerin yolunun açılma-
sı oldukça önemli. Gençlerin vekili 
olarak göreve gelirsek memnun ola-
cağım. Çok güzel bir ülkedeyiz ama 
gençlerimizin sorunları var. İnşallah 
vekil olsak bu sorunlarla ilgilenebi-
leceğimi düşünüyorum. Bu nedenle 
aday adaylığımı koydum. Gençlerin 
özellikle desteğini çok fazla bekli-
yorum. Ekonomide, siyasette, her 
sektörde ülkemizin gençlere ihtiya-
cı var.  Gençliğe hitap eden bütün 

şeylerde sorunlar çıkıyor. Gençlik ve 
gelecek kelimelerini empoze ederek 
yolumuza devam edersek Türki-
ye’nin daha başka bir konuma gele-
ceğini düşünüyorum. Bu bağlamda 
gözlemlerimi, projelerimi paylaş-
mak istiyorum” diye konuştu. 

ÖNEMLİ PROJELER DÜŞÜNÜYOR 
Önemli projeler üzerinde kafa 

yorduğunu dile getiren Kolçak, söz-
lerini şöyle sürdürdü, “Birçok gen-

cimizin kredi borcu var. Bu sorunu 
çözmek gerekiyor. Çiftlikler kurup 
öğrencilerimiz buralarda çalışabilir. 
Böylece kredi borcu almak yerine 
buradan geçimini sağlar hem de ta-
rım ve hayvancılığı kavrayabilir. Ben 
üniversiteden mezun olan bir gen-
cin bu borcu nasıl öderim diye değil 
de ülkeme nasıl fayda sağlarım diye 
düşünmesini istiyorum. Bir başka 
sorun, 21. Yüzyıl kuşağında tarım ve 

hayvancılık ilgisi yok. İneği görme-
yen arkadaşlarımız var. Biz Anadolu 
insanıyız, ineği görmeden, sütü sağ-
madan olur mu bu iş? Düşündüğüm 
projeyle hem bu sorunlar çözülecek 
hem de köyden kente göç azalacak. 

Yaşı genç bir vekil, bu jeneras-
yonu anlayabilecek bir vekil çok iyi 
işler yapacaktır diye düşünüyorum. 
Yeni kana ihtiyaç var diye düşünü-
yorum.”

PARTİ MESELESİ DEĞİL,
 MEMLEKET MESELESİ

18 yaşında milletvekili aday 
adayı olması sonucu hem olumlu 
hem de olumsuz tepkiler aldığını 
ifade eden Kolçak, açıklamasını şöy-
le sürdürdü, “Bunlar elbette olacak. 
Bu memleketi seven biriyim. İyi 
sonuçlar çıkardık geçmişimizden. 
Sultan Alparslan, Fatih Sultan Meh-
met, Mustafa Kemal Atatürk gibi 
büyük liderlerin ülkesiyiz. Onların 
yolundan gidiyoruz. Kanla sulanmış 
toprakları var bu ülkenin. Bunun 
kıymetini bilmeliyiz.Bu ülkenin bir 
genci olarak bu ülkeye bir yararı 
olsun istiyorum. Bunun bir parti 
meselesi değil bir memleket mese-
lesi olduğunu düşünüyorum. Bizim 
gençlerimiz çok büyük işler yapabi-
lecek kapasitede. İnşallah güzel şey-
ler olacak diye düşünüyorum.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İmzayla cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi bitti
Seçmen tarafından verilecek 

100 bin imzayla cumhurbaşkanı 
adayı olmak isteyenler için başvuru 
süresi tamamlandı. Dün ve bugün 
4 siyasi parti lideri 100 bin imzay-
la cumhurbaşkanı adayı olmak için 
YSK’ye başvurdu.

Seçmen tarafından verilecek 
100 bin imzayla cumhurbaşkanı 
adayı olmak isteyenler için başvuru 
süresi tamamlandı. Yüksek Seçim 
Kurulunun (YSK) 24 Haziran’da ya-
pılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimleri’ne 
ilişkin seçim takviminde seçmen ta-
rafından cumhurbaşkanı adayı gös-
terilmek isteyenlerin 1-2 Mayıs’ta 
YSK’ye başvurması gerekiyordu. 
Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri, 
100 bin imzayla cumhurbaşkanı 
adayı olmak için YSK’ye başvurdu. 
YSK’ye dün ilk olarak Vatan Partisi 
Genel Başkanı Doğu Perinçek baş-
vuru yaptı. Bugün ise İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, Saadet Par-
tisi Genel Başkanı Temel Karamolla-
oğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı 

Vecdet Öz başvurdu. 
Öz, başvurusunun ardından 

yaptığı açıklamada, erken seçim 
kararı nedeniyle 15 gün farkla se-
çime giremediklerini ancak 100 bin 
seçmenin imzasıyla cumhurbaş-
kanı adayı olmak için YSK’ye baş-
vurduğunu belirtti. Öz, Türkiye’nin 
meselelerini bildiklerini ve bunları 
çözecek tecrübe ve birikime sahip 

olduklarını kaydetti. YSK, cumhur-
başkanı adaylığı için seçmen tara-
fından aday gösterilmek isteyenlerin 
adaylık başvurularını inceleyerek 
eksiklikleri ve adaylıkları reddedi-
lenleri adaylara saat 23.00’e kadar 
bildirecek.

Seçim takvimine göre, seçmen 
tarafından cumhurbaşkanı adayı 
gösterilecek isimler için imza verme 

işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapı-
lacak. Vatandaşlar, aday göstermek 
istedikleri isim için bağlı bulunduk-
ları ilçe seçim kuruluna imza vere-
cek.

Belirlenen süre içinde 100 bin 
seçmen tarafından teklif edilen ki-
şiler, geçici aday listesinde gösteri-
lecek.

Seçmen ancak YSK tarafından 
yapılan ilanda belirtilen adaylardan 
sadece biri için ve bir kez teklifte bu-
lunabilecek.

Seçmen, adaylık teklifi için kayıt-
lı oldukları ilçe seçim kuruluna biz-
zat başvuracak. Başvuranın seçmen 
niteliğine sahip olduğu ve daha önce 
aday teklifinde bulunmadığı tespit 
edildikten sonra ilan edilen listedeki 
kişiler arasından teklif yaptırılarak 
adayın bilgilerini ihtiva eden form 
imzalatılacak ve elektronik ortamda 
da kaydedilecek. 

Yurt dışı seçmen kütüğüne ka-
yıtlı seçmen, adaylık teklifi için An-
kara’da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kuruluna bizzat başvuracak.  n AA

Ülkemiz 24 Hazi-
ran’da çok önemli bir 
karar alacak. Çok yeni bir 
yönetim anlayışı ile karşı-
laşacağız.

Önceden karar veri-
yorduk seçiyorduk, sonra 
koalisyonlar oluyordu. 
Şimdi önce ittifaklar ku-
rulacak sonra karar vere-
ceğiz

Yani uzlaşma arayışı 
her zamankinden daha 
yoğun, samimi ve içi dolu olacak.

Seçim öncesi ikna çalışmaları,  bir-
likte çözüm arayışları için çok daha fazla 
mesai harcanacak. Harcanmalı.

O zaman bu işin en önemli aracı pro-
jeler ve uzlaşma olacak. Olmalı.

Memleketimizi nerelere getirmek 
istiyorsak oraya giden yolun projesini 
yapmamız gerekecek. Yolun taşları ona 
göre döşenecek.

Düşünceler içinden en iyisi, fikir ola-
cak. Fikirler içinde en etkilisi projeye dönü-
şecek. Uzlaşarak, ittifaklar kurarak.

Öyle eskisi gibi vaatlerle seçime gir-
me dönemi bitti. 

Her hangi biri aday olacaksa, şimdiye 
kadar olduğu gibi ömrünce yapmış oldu-
ğu iyiliklerin ödülü olarak seçime girme-
yecek.  Doğruluğu seçim kazanmak için 
yetmeyecek. Zaten doğruluk her insanın 
sahip olması gereken meziyet değil mi?

Bu sistemde şimdiye kadar birik-
tirdikleri becerileri, marifetleri kullanarak 
nasıl icraat yapacağını seçim öncesinde 
belirtecek.

Bunun yolu bölgenin potansiyellerini 
dikkate alarak,  projeler üretmek. Projele-
rin uygulanabilir olduğunu millete anlatıp 
onları ikna etmek.

Yani bölgenin geleceğini tasarlamak.
Tabii ki kimlerle nasıl çalışacağını, 

bu projeyi gerçekleştirmek için bölgenin 
insan kaynaklarını nasıl kullanacağını, 
projenin gerçekleşmesi için mali yönü-
nün çözümünü nasıl yapacağını millete 
izah edecek. Bunları yaparken de yetkin 
olduğunu da millete göstermiş olacak.

Memleketimizin ülke içindeki konu-
mu, dünya şehirleri içindeki konumu ve 
kendisinin meydana getireceği sinerji ile 
nerelere gelebileceğini anlatarak bizleri 
ikna edecek.

Öyle seçim olsun bir şeyler yapaca-
ğız türü umut dağıtarak bir yerlere gelme 
dönemi böylece kapanmış olacak.

İnisiyatifler alarak, inisiyatifler ku-
rarak. Öyle şartlar olgunlaşsın bakarız.  
Hele bekleyelim uygun ortam olursa 
bir sorumluluğa talip oluruz yaklaşımlı, 
yuvarlak konuşmalı, ikiyüzlü adaylık dö-
nemleri bitti. 

Eğer bu seçim dönemi tam bitmez 
ise, gelecek seçime bu yaklaşımla göreve 
talip olacaklar acı tecrübelerle bu davra-
nışlarından vaz geçecekler ya da millet 
onları kale bile almayacak.

İşte böyle bir karar verme arifesinde 
potansiyeli her yönü ile zengin olan bölge-
mizin nasıl bir bakış açısı ile yönetileceğini 
daha şimdiden sorgulamak biz vatandaş-
ların sorumluluğu.

Taleplerimizi, neler istediğimizi bu 
konuda ne kadar kafa yorduğumuzu, 
samimiyetimizi gözden geçirme zamanı.

Öncelikle yıllarca başkalarına bakarak 
proje yapma, kanun yapma dönemi bitti. 
Önce şehrimizin sonra ülkenin gerçek 
sorunları tanımlanacak ona göre; mec-
liste kanun koyucu olmak için aday ya da 
başkanlık için aday olunacak.

Meclis her zamankinden daha fazla 
kanun nizam ve denetim yapacağından 
vekilliğe aday olacak insanlar, uygula-
malarınsınırları, ilkeleri ve nizamlarını 
oluşturacak yetkinliğe sahip olanlar aday 
olmalı. Bizlerde o yetkinliğe sahip insan-
lara vekâlet vermeliyiz. Öyle aşiretim, ar-
kadaşım, şimdiye kadar milletin kalbinde 
taht kurdu, millete hizmet etti cinsinden 

meziyetler zaten insanda 
olması gereken meziyetler. 

Vekiller inisiyatif kul-
lanabilecek, becerilerle 
donatılmış, memleketin 
hedeflerine uygun ilke-
leri kanunlaştırabilecek 
niteliklerle sorumluluğa 
talip, vaktini bu işe gönülle 
harcamayı kabul etmiş in-
sanlar aday olsun bizler de 
onları seçelim.

Adaylarımız; ülkemizi 
Afrika, Asya, Avrupa ve 23 Akdeniz ülkesi 
ile beraber denizi paylaşan, stratejik güç 
olma yolunda hangi kalkınma projelerini 
yapmalı.

Önemli tarım bölgesi, olarak ülkemi-
zin,gıda konusunda küresel güçlere karşı 
nasıl bir pozisyon alacağı konusunda ne 
gibi projeleri var?

Modern  ve katma değeri yüksek 
tarıma nasıl geçeceğimiz,  bölgenin ta-
rımsal alanda ülkemiz ve dünyada strate-
jik üretim bölgesi olması için ,  geleceği 
yönetmeye talip  insanlarımız bu konuda 
da projeler yapacaklardır.

Geçtiğimiz günlerde Tarımsal alanda 
Tarım 4:0  konusunda Gazetemiz yazarı  
Prof.Dr.Mevlüt Mülayim hocamız üç 
gün bu konudaki gelişme ve beklentileri   
köşesinde bizlerle paylaştı.  Acaba bu ko-
nuda adaylar ne düşünüyor, bu konuyu 
düşünebilecek adayları meclise taşıyabi-
lecek miyiz?

Sanayinin gelişimi için İnnovasyon 
ve Endüstri 4:0 konusunda adaylar ne 
gibi projelerle memleketimize katkı sağ-
lamayı düşünüyorlar? Projeleri var mı?

Bu konuda ilkesel ve kanuni alt yapıyı 
kurabilecek bakış açılarına sahipler mi? 

İnsanları bu konuda ittifaka ve uzlaş-
maya götürebilecekler mi?

Bölgenin tarihsel derinliklerinden 
gelen hikâyeleri ülkemiz ve dünya insan-
larına kazandıracak bakış açısı mutlaka 
olan insanlar göreve talip olacak diye 
düşünüyorum.

Çevresel olarak da bölgemizin mira-
sını geleceğe sağlıklı bir şekilde bırakmayı 
düşünen insanlar göreve gelecekler diye 
aklımdan geçiriyorum.

Tabii bunları düşünürken bu konuda 
sadece güzel düşünceleri olan, iyi niyetleri 
olan insanları kast etmiyorum. Bu fikirleri 
projelendirecek insanları kast ediyorum. 
İletişimi kuvvetli, uzlaşmacı, ilkeleri olan, 
paylaşımcı, inisiyatifler oluşturabilen, so-
rumluluk alabilen her şeyden önemlisi 
memleketi merkeze koyabilecek insanları 
kast ediyorum.

Eğer proje geliştiremeyeceklerse 
o zaman geliştirebilecek insanlara yol 
açsınlar, bu da büyük bir erdem. Öyle 
zenginimimkânım var,  şimdiye kadar da 
topluma karşı iyi davrandım, oy potansi-
yelim var, bu benim hakkım diye düşü-
nenler hiç bu işe soyunmasın.

Proje bilmiyorum, yapamam diyor-
larsa işte o zaman bölgenin yetiştirdiği 
gayet becerikli, marifet sahibi insan kay-
naklarını kullanabilirler.

Odalar, üniversiteler gibi kurumlar, 
sivil toplum örgütlerinin de katkısını mil-
let hizmetine kanalize edebilecek olgun 
ve yetkin insanları sorumluluğuna talip 
olalım

Bu bir erdem üstelik iyi bir yönetici 
özelliğidir. Kendisi ile beraber toplumun 
enerjisini yönetebilenler aynı zamanda 
lider insanlardır. 

Onlar başkalarının gölgesinde kalma 
korkusu ile hareket etmezler, Memleke-
tim ancak benim kadar gelişsin demez-
ler. Onlar her türlü potansiyeli harekete 
geçirecek kadar ferasetli, inisiyatif alabilen 
insanlardır.

Yani böyle insanlara ihtiyacımız var.
Sadece adaylar değil hepimiz elimiz-

den geldiğince proje üretelim, üretenlere 
katkı sağlayalım. Bu bizim vatandaşlık 
görevimiz.

PROJELER,İTTİFAKLAR SEÇİMİ VE ADAYLAR

 AK Parti Milletvekili Aday Adayı Batuhan Kolçak

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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‘Dondan zarar gören elmayı dolu vurdu’ ‘Hıdırellez Şenliği’ne 20 bin kişi bekliyoruz’
Karaman’da 5 dakika süren 

dolu yağışı, başta elma bahçeleri 
olmak üzere ekili alanlarda zarara 
yol açtı. Öğleden sonra başlayan 
sağanak yağış, kısa süre sonra 
yerini doluya bıraktı. Kılbasan 
köyünde etkili olan ve nohut bü-
yüklüğünde yağan dolu, arazileri 
kısa sürede beyaza bürüdü. Dolu 
yağışı nedeniyle başta elma bah-
çeleri olmak üzere ekili alanlar za-
rar gördü. Karaman Ziraat Odası 
Başkanı Recep Muğlu, bölgeye 
giderek arazilerde incelemelerde 
bulundu.  Karaman Ziraat Odası 
Başkanı Muğlu, “Bugün Karaman 
için üzücü bir gün yaşıyoruz. Bizler 
bölgemizde yağış beklerken elma 
bahçelerimizi dolu vurdu. Dolu ya-
ğışının etkili olduğu Kılbasan köyü 
çevresinde ağaçlarda hiç meyve 
kalmadı. Yaptığımız ilk tespitlerde 
gördük ki çok büyük hasar var. İn-
şallah bu dolunun devamı gelmez. 

Şuan yapacağımız bir şey yok. 
Önümüzdeki günlerde İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
yetkilileri ile birlikte araziye çıkar 
hasar tespitini yaparız. Nisan ayı 
başlarında elmanın bir kısmını don 
vurmuştu, şimdi de geri kalanını 
dolu vurdu” dedi. 

Sağanak yağışın kısa süreliği-
ne yerini dolu yağışına bırakması 
modern elma bahçelerinde hasara 
neden oldu. Elmanın güneş yanığı 
ve doludan korunması için elma 
ağaçlarının üzerine gerdirilen file-
ler, yağan dolunun ağırlığına da-
yanamayarak yırtılıp koptu. n İHA

Karaman’ın Ayrancı İlçe Bele-
diye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, 
geleneksel olarak kutladıkları Hıd-
rellez Şenliğine bu yıl da 20 bin 
kişiyi beklediklerini söyledi.  Dü-
zenlenecek olan şenlikle ilgili bilgi 
vermek üzere polisevinde basın 
toplantısı düzenleyen Başkan Yük-
sel Büyükkarcı, “Bu yılı 19.’sunu 
düzenleyeceğimiz Hıdırellez Şen-
liği’nde bir birinden renkli isimler, 
önemli konuklar ve halk oyunları 
yer alacak’’ dedi.  Programın 6 
Mayıs 2018 Pazar günü Ayrancı 
ilçesindeki Baraj mevkiinde sabah 
09.30’da başlayacağını söyleyen 
Büyükkarcı, “Programımız Osma-
niye Belediyesi Mehteran Takımı 
ile başlayacak. Bir önceki yıl yağlı 
güreş müsabakaları yapılmıştı, 
bu yılda Orta Asya Gökbörü atlı 
oyununu getiriyoruz. Malumunuz 
Ayrancı ilçemiz 1903 yılında 210 
hane Kırım Türk’ünün yerleşme-

siyle kurulmuş bir ilçe. Bundan 
hareketle Kırım Türklerine vefa 
olsun diyerek İzmir Kırım Der-
neği Halk Oyunları ekibini davet 
ettik. Öte yandan seslendirdikleri 
eserlerle gönüllerimize taht ku-
ran bir birinden değerli ulusal ve 
yerel sanatçı dostlarımız şenliği-
mizde sahne alacaklar. Mustafa 
Yıldızdoğan, Sami Çelik, Yasin 

Çat, Mehmet Ali Büyükparmaksız, 
Selçuk Gündüz bu isimlerden ba-
zıları. Şenliğimize Karaman başta 
olmak üzere yurdumuzun değişik 
illerindeki hemşehrilerimizi davet 
ediyorum’’ diye konuştu. 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 
yılda Hıdırellez Şenliğine 20 bin 
kişinin katılması bekleniyor. 
n İHA 

Muhtarlardan seçmen listesi uyarısı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Emeklimiz, Ramazan Bayramı’ndan önce, muhtemelen Haziran’ın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak” dedi

Emeklilerin ikramiyesi Haziran’da
Ağbal, NTV yayınında gün-

deme ilişkin soruları yanıtladı.  
Kamu alacaklarının yapılandırıl-
ması, emeklilere bayram ikra-
miyesi gibi düzenlemeleri içeren 
yeni ekonomi paketini değerlen-
diren Ağbal, vadesi geçmiş bü-
tün borçların yapılandırma kap-
samında olduğuna işaret etti. 
Ağbal, vergi alacağının 119,2 
milyar lira, sosyal güvenlik prim 
alacağının da 64,3 milyar lira 
olduğunu ve toplamda sosyal 
güvenlik primi ve vergi olarak 
183,5 milyar liralık alacağın ya-
pılandırılacağını aktararak, “Pa-
ketin kapsamında, vergi ve vergi 
cezası borçları, sosyal güvenlik 
primleri, gümrük vergileri, idari 
para cezaları, belediyelerin atık 
su alacakları, katı atık ücretleri, 
öğrencilerimizin kredi borçları, 
kamuya ait arazileri kullananlar 
ile turizm yatırımcılarının ecri-
misil borçları var. Vatandaşımız 
borcunun aslını ödeyecek, fa-

izleri yerine de Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi oranında ödeme 
yapmış olacak” diye konuştu. 

Ağbal, önceki yıllardaki yapı-
landırma sonuçlarına göre, yeni 
yapılandırma düzenlemesinden 
15-16 milyar lira gelir elde edil-
mesini öngördüklerini dile ge-
tirerek, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Emekli aylığı artışla-
rının bu yıl bütçesine maliyeti 
22,3 milyar lira. Bir de 65 yaş 
aylığını artırıyoruz, orada da 581 
bin kişi var, onun da maliyeti 1,2 
milyar lira. 

Dolayısıyla ikisinin toplamı 
23,5 milyar lira. Paket içerisinde 
bazı başka düzenlemeler de var, 
onları topluca değerlendirdiği-
mizde kamu maliyesinin gider 
tarafında 24 milyar liralık bir ar-
tış olduğunu görüyoruz. AK Par-
ti hükümetleri olarak her zaman 
için hesabımızı, kitabımızı yapa-
rak yola çıktık, hesapsız, kitapsız 
hiçbir işin içerisine girmedik. Biz 

aslında yaklaşık 1 yıldır üzerinde 
çalışıyoruz, bugün aniden ortaya 
çıkmış bir çalışma da değil.16 

yıldır bütçeyi nasıl düzgün bir 
şekilde bugünlere getirdiysek, 
25 Haziran sabahından itibaren 
de güçlü bir iktidar olarak yolu-
muza devam edeceğiz.” 

Ağbal, memurların emekli 
ikramiyesi ve işçilerin de vergi 
dilimi konusundaki taleplerinin 
sorulması üzerine, “Hükümet 
olarak her zaman bütün toplum 
kesimlerinin refahını arttırma 
noktasında gayretimiz oldu. Bu 
açıdan burada talepleri dikkatle 
inceliyoruz, çalışmalarımızı ya-
pıyoruz, imkanlarımıza bakıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

İmar barışının da ekonomi-
ye olağanüstü etkisi olacağına 
işaret eden Ağbal, “Vatandaş 
için de olacak, bakın bugün evi-

ni satmak istiyor, tapuda arsa 
gözüküyor, o zaman satamıyor. 
Dolayısıyla vatandaş düzenle-
menin ne kadar haklı ve yerinde 
olduğunu görüyor. Buradan da 
olağanüstü bir başvuru olacağı-
nı görüyoruz, biz vatandaşımızın 
derdini çözme peşindeyiz, bir af 
peşinde değiliz. 

İmar barışından vatandaş-
larımızın yapacağı ödemeler 
nedeniyle önemli bir gelir elde 
edeceğiz ama bu geliri öncelikli 
olmak üzere bu depreme karşı 
ülke olarak yapmamız gereken 
işler var, orada kullanacağız. Bu-
radan elde edilecek gelirle ilgili 
‘20 milyar olur, 30 milyar olur, 
40 milyar lira olur diyen var’, 
burada bakacağız, göreceğiz.” 
dedi.

Ağbal, 24 Haziran seçimle-
rinin ekonomi açısından son de-
rece önemli olduğunu aktararak, 
“Bu seçim Türkiye’yi 2023’e 
taşıyacak. Onun için bizim eko-
nomide istikrarı asla kaybetme-
memiz lazım. 

Bunun da yolu, güçlü cum-
hurbaşkanı, güçlü Meclis. AK 
Parti olarak yoğun bir şekilde 
çalışacağız. Biz eğer Türkiye 
olarak 25 Haziran sabahına tec-
rübesi olan, ne yaptığı bilinen, 
ne yapacağı bilinen, işini bilen, 
ülkeyi bugünlere taşımış bir ikti-
darla güçlü bir şekilde yolumuza 
devam edersek ülke olarak ka-
zanacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Hazine arazilerini kullanan 
çiftçilere getirilecek kolaylığa da 
işaret eden Ağbal, kırsalda 156 
bin kişinin Hazine arazilerini 

ecrimisil ödeyerek kullandığını 
söyledi. 

Bu kişilerin, tarımsal des-
teklerden de yararlanamadığına 
dikkati çeken Ağbal, “156 bin 
çiftçimize bir çağrıda bulunuyo-
ruz: Gelin müracaat edin, müra-
caatınız üzerine biz bu toprak-
ları size doğrudan kiralayalım, 
bugünkü ödediğiniz ecrimisilin 
yarısı olsun. Dolayısıyla önü-
müzdeki 10 yıl boyunca kirala-
ma yapacağız, 10. yılın sonunda 
bir imkan daha veriyoruz. ‘Bu 
arazinin mülkiyeti bana geçsin’ 
diyorsa, yine uygun fiyatlarla 
vatandaşımıza doğrudan sataca-
ğız.” ifadelerini kullandı. 

Emeklilere getirilen ikrami-
yeye de değinen Ağbal, “Şimdi 
çıkacaklar açık artırmaya, diye-
cekler ki ‘Onlar 1 verdi, biz 2 
verdik.’ Onu 7 Haziran seçim-
lerinde gördük. Hesabı kitabı 
bilmeyenlerin ‘Ben şuradan şu 
kaynağı buldum, buradan bu 
kaynağı buldum’ demesiyle bu 
işler olmaz. 

Emeklimiz, Ramazan Bayra-
mı’ndan önce, muhtemelen ha-
ziranın başında bin lira bayram 
ikramiyesini almış olacak, hayırlı 
olsun. Dolayısıyla hızlı bir şekil-
de bunun Meclisten geçeceğini 
düşünüyorum. Mayıs ayının bel-
ki ortasına bile kalmadan bu pa-
ket yasalaşmış olur” diye konuş-
tu. “Şu an akaryakıt ürünlerinde 
özel tüketim vergisinin aşağıya 
çekilmesi şeklinde bir çalışma 
yok” diyen Ağbal, yaklaşık 1,5 
yıldır akaryakıt üzerindeki vergi-
lerde herhangi bir artış yapma-
dıklarını söyledi.  n AA

Türkiye Muhtarlar Konfederas-
yonu Genel Başkanı Hüseyin Ak-
deniz, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, 24 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi için seçmen 
listelerinin bugün itibarıyla askıya 
çıkarıldığını anımsattı.

Akdeniz, 12 Mayıs saat 17.00’ye 
kadar seçmen listelerinin askıda ka-
lacağını belirterek “Vatandaşlarımız 
cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği 
seçiminde oy kullanmak istiyorsa 
listede isimlerinin olup olmadığını 

kontrol etmelidir.” diye konuştu.
Vatandaşların seçmen listele-

rini muhtarlıklar, cami ve dernek 
kapısında bulabileceğini ifade eden 
Akdeniz, şöyle konuştu: “Vatan-
daşların, 2-12 Mayıs arasındaki bu 
süreçte, bulundukları yerleşim yer-
lerindeki listelerde isimlerinin olup 
olmadığına bakmaları gerekmekte-
dir. Diğer taraftan vatandaşlarımız 
www.ysk.gov.tr adresinden de seç-
men kayıtlarını kontrol edebilir. Eğer 
vatandaşlarımızın listelerde isimleri 
bulunmuyorsa nüfus müdürlükle-

rine giderek bulundukları yerleşim 
yerlerine kayıt yaptırmaları gerek-
mektedir. Listede ismi olmayan 
vatandaşlarımız, bu süre içerisinde 
gerekli müracaatı yapmazsa 24 Ha-
ziran seçiminde oy kullanma şansını 
kaybedecektir.”

Akdeniz, geçmiş seçimlerde 
birçok vatandaşın gerekli işlemleri 
zamanında yapmadığı için oy kulla-
namadığını aktararak aynı sorunla 
karşılaşılmaması için gerekli hassa-
siyetin gösterilmesi gerektiğini kay-
detti.  n AA

 Maliye Bakanı Naci Ağbal
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Konya yatırımları ve önümüzdeki süreçteki durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan AK Parti Konya milletvekili aday 
adayı Mehmet Hamdi Yıldırım, kültürel altyapı ve sanayi bağının kurulmasıyla her alanda gelişimin mümkün olduğunu söyledi 

‘Hizmet için neferiz’
Başbakanlık Eski Müsteşar Yardımcısı, 

Başbakanlık Müşaviri Mehmet Hamdi Yıldı-
rım, 24 Haziran’da yapılması kararlaştırılan 
seçimler için takvimin açıklamasıyla göre-
vinden istifa ederek AK Parti Konya Millet-
vekili Aday Adayı oldu. Aday adaylık başvu-
rusunu yapmasıyla birlikte çalışmalara hızlı 
bir şekilde başlayan Yıldırım, yıllardır sür-
dürmüş olduğu bürokrasideki görevlerinden 
kazandığı tecrübeleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM)’ye girerek Konya’nın ve Tür-
kiye’nin yeni hedefleri için harcamak istiyor. 
Yenigün Gazetesi’ne önemli değerlendirme-
lerde bulunan Yıldırım, Türkiye’nin ve Kon-
ya’nın siyasi, ekonomik, eğitim, sosyal, 
kültürel ve daha bir çok konuda koyduğu 
hedefler konusunda neler yapılabileceğini 
anlattı. Konya’nın ülkemizin merkez şehir-
lerinden olduğunu vurgulayan Yıldırım, kül-
türel altyapı ve sanayi bağının kurulmasına 
dikkat çekerek, bu sayede topyekün bir kal-
kınmanın sağlanabileceğini söyledi. 

KÜLTÜREL ALTYAPI VE 
SANAYİLEŞME VURGUSU

Konya’nın konum, nüfus, sanayi, insan 
yapısı açısından önemli bir şehir olduğunu 
belirten AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Mehmet Hamdi Yıldırım, ülkelerin 
yarışında şehirlerin de ön plana çıktığı-
nı savundu. Bu konuda farklı ülkelerdeki 
şehirlerin de birbirleriyle rekabet etmeye 
başladığını söyleyen Yıldırım, Konya’nın 
buradaki konumuna değindi. “Böyle bakıl-
dığında Konya dünyanın önemli ili konu-
munda” diyen Yıldırım, iki önemli unsura 
vurgu yaparak açıklamasını şöyle sürdürdü, 
“Konya’nın kültürel önemi bunu oluşturu-
yor ama bunun yanında sanayi gelişimi de 
ayrıca ön plana çıkıyor. Zaten bizim belki 
de önümüzdeki dönem içerisinde kültürel 
gelişim ve sanayi bağının kurmamızın alt-
yapısını kuruyoruz. Eğer kültürel altyapınız 
yetersizse yeterli bir şekilde sanayileşemi-
yorsunuz. İller bu bakımdan önem arz edi-
yor. Eğer bir ilde dünya çapınca markaların 
oluşması, sanayisinin gelişmesi gibi olgu-
ların ortaya çıkması, kültürel birikimle ala-
kalıdır. Kültürü de geniş anlamda görmek 
lazım bunun içinde; eğitim, sağlık, insan 
ilişkileri, insanların birbirine bakış açısı, 
dünyaya bakış açısı var. bunlar ne kadar 
gelişirse bunun paralelinde ekonomik ola-
rak da gelişmiş oluyoruz. Konya bu bakım-
dan önemli merkezlerden birisidir.”

‘KONYA ÖNEMLİ YATIRIMLAR ALDI’ 
Konya’daki yatırımları değerlendiren 

Yıldırım, özellikle son 15 yılda Konya’nın 
önemli hizmetler aldığını söyledi. Konya’nın 
eksiksiz bir şekilde her alanda yatırım aldığı-
na dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti, 
“Konya AK Parti hükümetleri döneminde 
biraz önce bahsettiğim ana merkezlerden 
biri olduğu bilinciyle hareket edilmiş bir il. 
Konya’nın tüm büyük işlerine dokunulmuş 
vaziyette. Altyapı, üstyapı, kültür, eğitim vs. 
Değinilmediği hiçbir alan yok. Bu konum Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın Konya’yı kendi özel 
alanı olarak görmesinden kaynaklanıyor. 
İçerisinde barajlar, göletler, sulama kanal-
larının olduğu KOP projesi var. Ulaşım altya-
pısına bakıldığı zaman Türkiye’de 2. olarak 
hızlı trenin geldiği bir il. Üstelik Konya hızlı 
tren konusunda bir merkez konumunda. Hızlı 
tren sıradan bir iş değil, bu önemli bir konu. 
Konya Hz. Mevlana Hz. İle de özdeşleşmiş 
bir yer. Önemli bir değerimiz. Bu değere la-
yık tüm altyapı tamamlanmış vaziyette. Bü-

yükşehir Belediyesi öncülüğünde Konya’nın 
Hz. Mevlana ile ilgili altyapı çalışmaları var. 
Mevlana önündeki alanın boşaltılması, be-
destenin tamamlanması gibi bu perspektifte 
devam eden projeler buna örnek. Kültürel 
altyapıya büyük oranda özen gösterildiğini 
ortaya koyuyor bunlar. Karayolları bakımın-
dan yine Türkiye’nin neredeyse en büyük 
çevreyolunun inşaatı devam ediyor. İhale-
sinin bir kısmı yapıldı, bir kısmı tamamlan-
dı. Bunlar yapılırken lojistik merkez buna 
ek olarak yapıldı. Bunlar fevkalade önemli 
gelişmeler. Hangi alanı alırsanız alın, Tür-
kiye’de en iyi işler Konya’da yapılageldi. Di-
ğer taraftan Türkiye’de Ankara-İstanbul’dan 
sonra yapılan ilk metro projesi Konya’dadır. 
Bu bakımdan da Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakanımızın Konya ile ilgili hiçbir şeyi 
esirgememe noktasını da gösteriyor. Şuan-
da metro projesinin bir kısmı tamamlanmış 

ihale aşamasına gelmiş durumda. Konya 
metro projesinin şöyle bir önemi var; mali-
yetinin fazla olmasından dolayı iller bu ko-
nuda biraz daha muhafazakar davranarak, 
ulaşım master planlarınıTramvay, otobüs 
gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapıyorlardı. 
Ancak Konya, metro ile alakalı ulaşım mas-
ter planını ortaya koyunca, diğer illerde de 
bu yapılmaya başlandı. Bu da Türkiye’nin 
büyüdüğünü, yeni bir konseptle ilerlediğini 
gösteriyor. Gelişmişliğimiz komple oluyor 
ve buna Türkiye ortak oluyor. Konya metrosu 
bu bakımdan da önemli bir adımdır.”

EĞİTİMDE KAFA 
YAPIMIZI GELİŞTİRMELİYİZ 

Eğitim noktasında da önemli tespitlerde 
bulunan Yıldırım, Türkiye’nin son yıllarda 
eğitim altyapısında önemli bir aşama kay-
dettiğini dile getirdi. Ancak daha iyisi için 
birtakım felsefik altyapıya ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan Yıldırım, “Eğitim altyapısında 
çok ileri gittik. Ama bunun mantalite olarak 
yükseltilmesi gerektiğini biliyoruz. Eğitimde 
kafa yapımızın gelişmesi lazım. Birtakım 
felsefik altyapı, ne için eğitim gördüğümüzü, 

gördüğümüz eğitimin nereye yönlendirdiği-
ni düşünmek gerekiyor. Mekanik insanlar 
yetiştiriyoruz. Bu insanların çoğu zaman 
kendisine de faydası yok bırakın devlete mil-
lete faydası olsun. Bu mekanik insanlar çoğu 
zaman birtakım sapmalara da sebebiyet ve-
riyor, Bu FETÖ konusunda da ortaya çıkmış-
tır. Sapmanın ana eksenlerinden birisi de 
eğitimdir dolayısı ile. Biz insanlara, birlikte 
olmayı, dilini, dinini, komşusunu, vatanda-
şını, vatanını, bayrağını, ön planda tutan bir 
karşılıklı iletişimi ve karşılıklı bağlılığı ta-
mamlayan bir eğitimi öngörmek zorundayız. 

Türkiye sadece bilgi yüklü insanlara de-
ğil bunun yanında hikmet üretecek insanla-
rın birbirini anlayabilecek durumu yükselir-
sek, Türkiye’de ekonomi de büyür, dünyaya 
her zaman övüldüğümüz medeniyetimizin 
üstün niteliklerini ancak o zaman sunar. De-
ğilse kitaplardan biz onları okuruz, kimseye 

bir faydamız da olmaz. Konya bir medeniyet, 
üretmiş bir yerdir. Biz onu ancak eğitim yak-
laşımımızı değiştirerek bir noktaya getirebili-
riz. Konya aynı zamanda bir ilim merkeziydi. 
Ama bunları söyleyip durmamızın bir faydası 
yok. Bugünün eğitim sistemini üretmemiz 
gerekiyor. Bu konuda zayıf kaldığımız bilini-
yor” ifadelerini kullandı. 

SİYASETE İLGİ BAŞLI BAŞINA DEĞERDİR
AK Parti’ye olan teveccühü değerlen-

diren Yıldırım, “Bu iyi değerlendirilmesi 
gereken bir konudur. İnsanların şu veya bu 
şekilde siyasete ilgi göstermesi başlı başına 
bir değerdir. Aday adayı olan herkes önemli 
bir iş yapmıştır. Bunun değerini hem bizim 
bilmemiz lazım hem de teşkilatlarımızın 
bu değeri gözetiyor olmalıdır. Seçimler de-
mokrasinin bayramlarıdır. Bu bayramları 
en yüksek duyguyla geçirmemiz lazım. Biz 
demokrasiyi temel olarak gören bir anlayışa 
sahibiz. Siyasette bizim burada aday adayı 
olmamız bir neferden öte bir şey değildir. Biz 
bütün ilçeleri dolaşıyoruz, ilçedeki insanlar-
la iletişim kurabiliyor muyuz? Onların istek-
lerine cevap verebiliyor muyuz? Bu iletişimi 

sağlıklı yürütebiliyor muyuz? Mekanizmalar 
içerisinde bunlar ölçülecek, yürütülecektir. 
Parti içerisinde bu değerlendirilip en büyük 
faydayı getirecek olanlar değerlendirilecek-
tir. Bütün aday adaylarına başarılar diliyo-
rum” dedi. 

KONYA YENİ DÖNEMDE YERİNİ ALACAK
Yeni döneme ilişkin AK Parti’nin hedef-

leri ve çalışmalarının ne olacağıyla ilgili ön-
görülerini de paylaşan Yıldırım, Türkiye’nin 
sürekli ilerleyen bir ülke olduğunu belirterek, 
bu durumun AK Parti’nin hedefleri doğrultu-
sunda ürettiği projelerle daha üst seviyeye 
çıktığını söyledi. 

2023 hedeflerinin bu düşüncenin bir ürü-
nü olduğunu dile getiren Yıldırım, yeni döne-
me ilişkin öngörülerini şöyle paylaştı, “Yeni 
dönemde bu hedeflerin daha da ötesine 
geçirecek doğrultuda projeler olacaktır. Bir 
kısım eksileri artıları olacaktır. Bu program 
açıklandığında da göreceğiz ki Türkiye’yi 
daha ileriye götürecek bir paket oluşturduğu-
nu göreceğiz. Bunun içerisinden demiryolu 
projeleri, metro, çevreyolu projeleri vardır 
diye düşünüyorum.  Konya her zaman oldu-
ğu gibi burada yerini alacak. Konya hiçbir 
zaman 2. bir konuma düşmedi. Cumhurbaş-
kanımızın da üstünde durduğu ve bazı hata-
larımız oldu dediği imar konusunun üstüne 
düşülecektir. Konya’nın da imar konusunda 
daha titiz olacak, daha mahalle kültürünü ön 
plana çıkaracak düzeyde bir imar düzenle-
mesi gerekiyor. Çok yüksek katlar, yaşamı 
sıkıcı hale getirecek, insanları birbirinden 
koparacak yaşam tarzları artık tasvip edilmi-
yor. Bu konuda Bakanlıkların, ilgili kurumla-
rın çok duyarlı olması lazım. Konya’nın bu 
anlamda örnek teşkil etmesi lazım. Konya 
her zaman örnek teşkil etmiştir, bu konuda 
da örnek olmalı diye düşünüyorum.”
‘ALLAH BİZİ İNSANLARDAN KOPARMASIN’ 

Sürecin kendisi lehine işleyip milletve-
kili olması takdirde vatandaşlarla olan iliş-
kisi hakkında da samimi bir açıklama yapan 
Yıldırım, “Siyasete girip halktan kopacak-
sanız zaten siyasete girmemek gerekiyor. 
Vatandaşla kucaklaşmaya, vatandaşlar çay 
içmeye, oturup kalkmaya, selam vermeye 
kudretiniz yoksa zaten bu işlere girmenin bir 
anlamı yok. Yapamayabilir, başka bir sürü 
iş var. Bu işin gereği bu. Vatandaş haklıdır, 
vekilini seçiyor. Allah bizi insanlardan kopar-
masın” diye konuştu. 
n HASAN AYHAN

MEHMET HAMDİ YILDIRIM KİMDİR?
1965 yılında Konya’da doğdu. 1990 yılında 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümünde mezun oldu. 1993 yılında Selçuk Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yöneti-
mi Anabilimdalı’nda “Özelleştirme; Yöntemleri ve 
Türkiye Örneği” üzerine Yüksek Lisans Programını 
tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi (SBF) Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yö-
netim Bilimleri Bilim Dalında Doktora Programına 
başladı. “Kamu Yönetiminin Görev Alanının Daral-
tılması Açısından Kamu Hizmetleri ve Özelleştirme 
Sorunu” ve “Örgütsel Yenileşme Etmenleri, Çevre-
sel, Durumlar ve Yapısal Etmenlerin Örgütsel Yeni-
leşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma” konularında 
tez çalışmaları yaptı. Mehmet Hamdi Yıldırım, evli 
ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Rusça bilmek-
tedir.

ÇALIŞMA VE DENEYİM DURUMU 
2017 - ….. T.C. Başbakanlık Müşaviri 
2017 - …. TMSF Ankara – İstanbul – Kırıkkale 

Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı
2016 - 2017 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 

( Başbakan Yardımcılığı Reformların ve Yatırım-
ların İzlenmesi Kurulu Başkanlığı – Sn. Nurettin 
CANİKLİ Sn. Lütfi ELVAN )

2015 - 2016 Avea Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili

2016 – 2017 Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
Üyeliği

2014-2016 Türksat Yönetim Kurulu Üyeliği 
2015 - … BOREN Yönetim Kurulu Üyeliği 
2015 - 2016 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığı Müsteşar Vekili
2014 - 2015 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
2010-2013 Hamitabat Elektrik Üretim Tic. A.Ş.  

Yönetim Kurulu Üyeliği 
2008-2014 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Maden İşleri Genel Müdürü  
2005-2008 TMSF, Toprak Holding Toprak 

İnşaat AŞ, Yönetim Kurulu Üyeliği 
2003-2008 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  

Bakan Danışmanlığı 
2003-2007 ETİMINE SA (Lüksemburg),Yöne-

tim Kurulu Üyeliği      
2003-2005 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. 

(Kanada),Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 
2003-2005 Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Eti Zeolit  Kimya Sanayi A.Ş. Genel 
Müdür Yrd. 

1999-2003 YAPI Group Madencilik İnşaat 
Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu 
Başkanı Genel Müdür 

2002-2003 Kurumsallaşma ve Yeniden Yapı-
landırma Başkanlığı 

Alüminyum, Turizm, Gıda, Dış Ticaret, Talaşlı 
İmalat alanında 9 adet işletmenin holding biçimin-
de yeniden yapılandırılması ve kurumlaştırılması. 

1998-1999 TBMM Meclis Milletvekilliği 
Danışmanlığı 

1996-1997 ETİ HOLDİNG (Madencilik) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 

Vekilliği 
1996-1997 Madencilikten Sorumlu Devlet 

Bakanlığı Baş Danışmanlığı, 
Madencilik Sektörünün Yeniden Yapılandırıl-

ması Projeleri   
Madencilik Bakanlığının Kurulması çalışmaları 
ETİ HOLDİNG ve MTA’nın Yeniden Yapılandı-

rılması 
Seydişehir Alüminyum tesisi kapasite artırım 

ve yenileme projesi 
TRONA  ve  BOR,  madenlerinin  yatırımlarının  

realizasyon çalışmaları  
Zonguldak Havzası Kalkındırma Projesi  
TTK Rehabilitasyon Projesi 
Yeni Maden Kanunu hazırlanması  • Jeotermal 

Kanunu  
Doğu ve Güneydoğu Madencilik Projesi 
1995-1996 Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi,  Bölümün-
de Araştırma Görevliliği. 

1993-1995 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünde 
Araştırma Görevliliği. 

1991-1993 Türkiye Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüğü, Dış Alım-Satım, Müdürlüğü. 

1991-1993 MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) 
TÜRK ŞEKER A.Ş. Reorganizasyon  

Projesi Komisyon Üyeliği ve Grup Başkanlığı, 
• İş analizi, İş değerleme, Üretim Yönetimi, 

Zaman Analizleri, Hedef, 
Strateji ve Planlama, Reorganizasyon, Yöntem 

ve Sistem Geliştirme, Yönetim ve Organizasyon 
geliştirme,  

Kadrolama (görev, yetki, sorumluluk ve nitelik-
ler), Personel Değerleme, Form geliştirme,  

Toplam Kalite Yönetimi, Organizasyon El-Ki-
tapları, Kadro El – Kitapları Norm Kadro Kılavuzları,  

Puanlama yönetimine göre teşvikli ücret 
sistemi vb. konuları içeren projeler  

“Siyasete girip halktan kopacaksanız zaten siyasete 
girmemek gerekiyor. Vatandaşla kucaklaşmaya, vatandaşla 

çay içmeye, oturup kalkmaya, selam vermeye kudretiniz 
yoksa zaten bu işlere girmenin bir anlamı yok”

Yeni döneme ilişkin AK Parti’nin hedefleri ve çalışmalarının ne olacağıyla ilgili öngörülerini de paylaşan Yıldırım, Türkiye’nin sürekli 
ilerleyen bir ülke olduğunu belirterek, bu durumun AK Parti’nin hedefleri doğrultusunda ürettiği projelerle daha üst seviyeye çıktığını söyledi.

Konya’nın ülkemizin merkez şehirlerinden olduğunu vurgulayan Yıldırım, kültürel altyapı ve sanayi bağının kurulmasına dikkat çekerek, bu sayede topyekün bir kalkınmanın sağlanabileceğini söyledi.
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Kayserispor’da 
Beşiktaş hazırlıkları

Spor Toto Süper Ligin 32. haftasında Beşiktaş ile 
karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları sü-
rüyor. Ligde geçtiğimiz hafta konuk ettiği Aytemiz Alan-
yaspor’a 2-1 mağlup olarak Avrupa hedefinden uzaklaşan 
Kayserispor, Beşiktaş deplasmanından puanla dönerek 
iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Marius Su-
mudica yönetimindeki futbolcular, Pazar günü oynaya-
cakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam 
ediyor. Neşeli oldukları görülen oyuncular, düz koşunun 
ardından kondisyon çalışarak antrenmanı sürdürdü. 
n İHA

Galatasaray’da 
hazırlıklar başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 

Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayaca-
ğı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. 
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih 
Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşik-
taş’a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, 
yenilenme çalışması ve bireysel açma germe hareketleri 
yaptı. Diğer oyuncuların katıldığı antrenmana ise dina-
mik ısınmayla başlandı. Daha sonra altıya üç pas ve bas-
kı çalışması yapıldı. Ana bölümde dörde dört ve bir jokerli 
dar alan çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme 
koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 
n İHA

Trabzonspor 
eksik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Ka-
sımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın 
hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa 
maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde antren-
mana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, 
Kamil ve Durica katılmadı. Kondisyon çalışması ile ant-
renmana başlayan bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışma 
yaparken, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan 
Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür 
de antrenmana katıldı. 
n İHA

Organizasyonunu ATOMEDYA’nın yaptığı Profesyo-
nel boks şöleninde 12 boksör ringe çıktı. T.B.A Boxing 
Promotıon öncülüğünde ATOMEDYA organizasyonu ile 
düzenlenen Profesyonel Box gecesinde 12 boksör sah-
ne aldı. 5 Türk 7 yabancı boksörün ringe çıktığı orga-
nizasyona Konyalı sporseverler büyük ilgi gösterirken 
ailelerin ve bayanların ilgisi ise dikkat çekti. Galip ge-
len boksörlerin sevinçleri ise görülmeye değerdi. T.B.A 
Boxing Promotıon, Murat Öner organizasyon boyunca 
yerli ve yabancı boksörlerle yakından ilgilenirken, pro-
fesyonel boks gecesinde İtalyan ve Alman Profesyonel 
boks hakemleri görev yaptı. Organizasyon sonunda 
Dünya Şampiyonları kendi evlerinde yabancı sporcula-
rı mağlup ederken WBC Profesyonel Boksör sıralama-
sında 1 kademe daha yukarı çıtı. Şampiyon sporcuların 
yaz aylarında kemer maçlarına çıkacakları öğrenildi.
n SPOR SERVİSİ

Profesyonel Boks gecesi Konya’da yapıldı

Süper Lig’de kümede kalma müca-
delesi veren Antalyaspor’da, bu hafta 
deplasmanda oynanacak ve düşme hat-
tının kaderini belirleyecek Gençlerbirliği 
maçında gol umudu Deniz Kadah olacak. 
Tecrübeli oyuncu şimdiye kadar takımı 
adına 9 gol, 2 asistlik performans ortaya 
koydu. 

Süper Lig’de 31 hafta sonunda 9 ga-
libiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgiyle 14. 
sırada yer alan Antalyaspor, Gençlerbir-
liği’yle deplasmanda oynayacağı maçın 
hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı 
takımın kaderini belirleyecek maç öncesi 
6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunu-
yor. Akdeniz ekibinde Charles, Djourou, 
Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celut-
ska, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta 
sarı kart görmeleri halinde bir sonraki 
hafta iç sahada oynanacak Medipol Ba-
şakşehir maçında forma giyemeyecek. 

DİEGO EN FAZLA 
SAHADA KALAN OYUNCU 

Antalyaspor’da Gençlerbirliği ma-
çında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğ-

lu’nun en çok güvendiği oyunculardan 
biri Diego Angelo olacak. Angelo, kırmı-
zı-beyazlılarda 31 haftanın 30’unda forma 
giyerken, bunların tamamında 90 dakika 
sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu 2 bin 700 
dakikada takımı adına 1 gol atıp 1 de asist 
yaptı. Diego’yu, 2 bin 516 dakikayla Sakıb 
Aytaç ve 2 bin 469 dakikayla Charles takip 
etti. 

GOL UMUDU DENİZ KADAH 
Akdeniz ekibinin 32. haftada dep-

lasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşa-
cağı maçta gol umudu ise Deniz Kadah 
olacak. 32 yaşındaki deneyimli forvet 
oyuncusu, özellikle devre arası takımdan 
ayrılan Eto’o’dan sonra takımın gol yükü-
nü neredeyse tek başına sırtlamaya baş-
ladı. Deneyimli oyuncu 23 maçta sahada 
olurken, takımı adına bin 818 dakikada 9 
gollük katkı sağladı. Kadah, 2 de gol pası 
vererek takımının ligde attığı 37 golün 
11’ine doğrudan etki etti. Deniz Kadah’ı, 
5’er golü bulunan Maicon ve Emre Güral 
takip ediyor. 
n İHA

Antalyaspor’da gol umudu Deniz Kadah

Yine şampiyon!
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu 
Grekoromen stilde daha önce 7 Avru-

pa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza 
Kayaalp, ilk maçında geçen yıl Sırbis-
tan’daki Avrupa şampiyonasında finalde 
yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya 
geldi. Başarılı sporcu, rakibini 9-0 sayı tu-
şuyla geçerek çeyrek finale çıktı. 

Çeyrek finalde Georgi Chugoshvili ile 
mücadele eden Rıza Kayaalp, Belaruslu 
rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yaz-
dırmayı başardı. Yarı finalde de Rumen 
Alin Alexuc Ciurariu’yu 4-0 mağlup eden 
milli sporcu, finalde Vitalii Shchur’un raki-
bi oldu. Rus rakibi karşısında baştan sona 
üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-1 kazanan 
Kayaalp, kariyerinin 8. Avrupa şampiyon-
luğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi 
oldu. Rıza Kayaalp, bu şampiyonlukla be-
raber Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şam-
piyonluğu rekorunu da egale etti. 

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın 
madalya kazanan milli sporcu Rıza Kaya-
alp’e tebrik telgrafı gönderdi. Rusya Fede-
rasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhu-
riyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoro-
men stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur’u 
2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Rıza 
Kayaalp’e bir tebrik de Cumhurbaşkanlığı 
Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cum-
hurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan 
açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın ma-
dalya kazanan Kayaalp’e tebrik telgrafı 
gönderdiği bildirildi. 

KAYAALP’İN ŞAMPİYONLUĞU 
AİLESİNİ GURURLANDIRDI

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gre-
koromen stil 130 kiloda finalde karşılaştı-
ğı Rus rakibi Vitalii Shchur’u 2-1 mağlup 
ederek 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 
Rıza Kayaalp, Yozgat’ta yaşayan ailesinin 
de sevinç kaynağı oldu. Rusya Federas-
yonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuri-
yeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 
Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki final 
müsabakasını evlerinde televizyon kar-
şısında izleyen milli güreşçi Kayaalp’in 
annesi, babası, kardeşleri ve diğer akra-
baları hem yoğun duygular yaşadı hem 
de Kayaalp’in altın madalya kazanması 
için dua ettr. Oğlunun final maçını büyük 
bir heyecanla izleyen anne Sevgi Kayaalp, 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“Allah oğluma nice Avrupa ve Dünya şam-

piyonluklarını tekrar tekrar nasip etsin, 
oğlumla gurur duyuyorum. Benim oğlum 
ama dünyanın çocuğu. Allah bana verdi, 
ben de herkese verdim. Çok mutluyum. 
İstiklal Marşımızı söyletti, bayrağımızı 
dalgalandırdı. Ben Rusya’ya giderken oğ-
luma hep söyledim. ‘Oğlum finale geldin, 
hataya düşme İstiklal Marşımızı okut, bay-
rağımızı dalgalandır. Minderde dört kere 
dön bir seni görüyüm dedim.’ Oğlumla 

gurur duyuyorum. Türkiye’nin gururu, bi-
zim gururumuz” dedi. 

Ankara’dan baba evine final maçını 
izlemek için gelen milli güreşçi Kayaalp’in 
ikiz kız kardeşi Zehra Kayaalp Güneş ise, 
“Çok heyecanlandık, onunla gurur duyu-
yoruz. Tüm Türkiye gurur duyuyor. Zaten 
emeklerinin karşılığını Allah ona nasip 
etti. İnşallah daha nice başarılar elde 
eder, onunla gurur duyuyoruz” şeklinde 

konuştu. Baba Kelami Kayaalp de oğluy-
la gurur duyduğunu belirterek, “Oğlum 
8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Çok 
mutluyuz, gururluyuz. Önümüzde olimpi-
yat ve Dünya şampiyonluğu var, onları da 
almasını istiyoruz. Bizim şanlı bayrağımı-
zı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı okuttu. 
Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer 
verdi. 
n İHA
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Konya’nın takımı Selçuklu!
Türkiye Basketbol Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren ve Play – Off’a katılma hakkı kazanan Selçuklu Belediyespor’da 

yöneticiler, teknik heyet ve iki oyuncu basın mensupları ile biraraya geldi. Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı 
Ali Ziya Yalçınkaya burada yaptığı açıklamada, Selçuklu’nun basketbolda Konya’yı temsil ettiğini ifade etti

Konya’nın basketboldaki temsil-
cisi Selçuklu Belediyespor, sezonun 
tamamlamasından sonra gözünü 
Play – Off maçlarına çevirdi. Mavi 
beyazlılar, Play – Off ilk turunda 
Cuma günü kendi sahasında Bandır-
ma Kırmızı ile karşı karşıya gelecek. 
Taraftar desteği ile kazanmak isteyen 
Selçuklu Belediyespor, Play – Off 
maçları öncesi bir basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıya Selçuklu Be-
lediyespor Kulüp Başkanı Ali Ziya 
Yalçınkaya, Başantrenör Serkan 
Erdoğan, Genel Menajer Bekir Ya-

rangüme, Takım Kaptanı Nezih Öz-
bakır ve ABD’li oyuncu Will Daniels 
ile kulüp yöneticileri katıldı. Yapılan 
açıklamalarda Play – Off maçlarında 
taraftar desteğinin çok önemli oldu-
ğuna dikkat çekildi ve Konyalı spor-
severlerin desteği istendi.

BAŞARILI BİR 
 SEZON GEÇİRDİK

Basın toplantısında ilk olarak söz 
alan Selçuklu Belediyespor Kulüp 
Başkanı Ali Ziya Yalçınkaya, lige ka-
tıldıkları ilk sezon başarılı olarak Play 
– Off’a katılmayı başardıklarını dikkat 

çekti. Yalçınkaya’nın açıklamaları şu 
şekilde; “Selçuklu Belediyesi Spor 
Kulübü olarak 20 branşta 6 binin üze-
rinde lisansı sporcuyla faaliyet gös-
teren Türkiye’deki en iyi amatör spor 
kulüplerinden bir tanesiyiz. Bu yıl çok 
iyi bildiğiniz gibi basketbol ile ilgili de 
bir planlama yaptık. Tabi ki Selçuklu 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ın destekleri ile takımız şu anda 
Basketbol 1. Lig’de mücadele ediyor. 
Tabi başlangıçlıktaki düşüncemiz ile 
vardığımız sonuç birbirinden çok 
farklı ve biz de bundan keyif alıyoruz. 

Çünkü takımımız oldukça başarılı bir 
sezon geçirdi. Burada tabi bu başarı-
da etkisi ve katkısı olan teknik ekip, 
yöneticilerimiz ve sporcularımıza 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

BU ŞEHRİN TAKIMI
 OLMAYA ADAYIZ

Tabi bu süreçte bu takım basket-
bolda şehrin takımı olmaya aday. Bu 
şehrin futbolda bir takımı var o da 
Konyaspor’dur. Basketbolda ise Sel-
çuklu Belediyespor bu şehrin takımı 
olacaktır. Takımımız Play - Off’u ba-
şarılı geçerse Süper Lig’de mücadele 

edecek ve şehrimizi temsil edecek. 
Konya daha önce bir takımla Süper 
Lig’de mücadele etti. Yani Konyalılar 
Süper Lig’e hazır ve alışık durumda. 
Tabi burada şehrin tüm taraflarının 
desteğini de yanımızda görüyoruz. 
Her geçen gün artan bir izleyici pro-
fili var ve biz de bundan ayrı bir keyif 
alıyoruz. Basketbol, çocuklarımız, 
gençlerimizin ve yetişkinlerimizin 
hayatında yer almasını arzu ediyoruz. 

MÜCADELE ARTACAK VE 
SÜPER LİG’E TAŞIYACAKLAR

Önümüzde bir Play – Off serisi 

var. Takımımız ve oyuncularımız 
bu seriye hazır. Başlangıçta böyle 
bir hedef yoktu ama oyuncular bu 
süreçte üzerlerine düşenin fazlasını 
yaptılar. Şimdi o mücadelelerini art-
tırarak bizleri Play – Off sonucunda 
Süper Lig’e taşıyacaklar. Biz buna 
inanıyoruz. Tabi ki oyuncularımız ve 
teknik ekibimizin ellerinden geleni 
yapacaklar ve sonucu da Konyalıların 
arzu ettiği gibi olacak. Bu toplantıya 
katılımlarınızdan dolayı da teşekkür 
ediyorum.”
n MUHAMMED SAYDAM

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün dü-
zenlediği basın toplantısında konuşan mavi 
beyazlı takımın Genel Menajeri Bekir Ya-
rangüme, sezon başından bu yana herkesin 
destek olduğunu ancak şimdi ekstra desteğe 
ihtiyaç duyduklarını belirtti. Dolu salonda 
oynamanın avantajını dile getiren Yarangü-
me, “Çok önemli bir yola çıkacağız. Sezon 
boyunca Konya basınının ve taraftarımızın 
desteklerini çok hissettik. Sağ olsun taraf-
tarlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Ancak 
Play – Off sürecinde ekstra desteğe ihtiyacı-
mız var. Çünkü az bir seyirci ve full seyirci ile 
oynamanın arasında çok ciddi bir fark var. 
Bizim için en iyi motivasyon bu olacaktır. 
Başkanımızın da dediği gibi başta bu hedef-
le çıkmadık ama teknik ekip ve oyuncuları-
mızın bu performansıyla basketbol kamuoyu 
tarafından da sürpriz bir şekilde nitelendiril-
diği gibi ligi çok iyi bir yerde bitirdik. Bu ba-
şarı ve bu performans tabi ki yeni hedeflere 
olan inancımızı arttırdı” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA 
ULAŞMAK DAHA ZOR

Bu sezon Play – Off maçlarını zorluğuna 
da dikkat çeken Yarangüme, “Şimdi Play – 
Off’ta işimiz biraz daha zor. İlk turda Bandır-
ma Kırmızı ile eşleştik. İlk turda 2 galibiyet 
alan takımlar bir üst tura çıkacak ve üst tura 
çıkan takımlar orada da 3 galibiyete ulaşan 
takım finale çıkacak. Ve finalde de 3 galibi-
yete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak. 
Sadece bizim için değil diğer takımlar için 

de şampiyonluğa ulaşmak geçen sezondan 
daha zor olacak. Burada geniş kadroların da 
etkisi çok olacaktır. Ama biz tabi ki bunları 
bahane olarak göstermeyeceğiz ve elimiz-
den geleni yapacağız”  dedi.

RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ
Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı 

Genel Menajeri Bekir Yarangüme, doğru 
yolda olduklarını ifade ederek, mücadelele-
rini son ana kadar sürdüreceklerini söyledi. 
Yarangüme, “Sezon başında kendimize bir 
hedef koymadık ve bu durum bizi en iyi yere 
getirdi. Ligi 4. olarak bitirdik. Şimdi önümüz-
de Bandırma Kırmızı maçı var. Bu maçı ka-
zanmamız gerekiyor ve sonrasında 2. maça 
bakacağız. Sonuç olarak şampiyon olan takı-
mın 8 maç kazanması gerekecek. Bunun için 

ilk 2 maçı kazanamazsak oraya ulaşamayız 
zaten. Bizim şimdi yürüdüğümüz yolun doğ-
ru yol olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz 
her ne kadar tecrübesiz bir kadroda da olsa 
enerji ve potansiyelleri çok yüksek oyuncu-
lardan kurulu. Süper Lig’de yılın genç oyun-
cusu Şehmuz Hazer, Bandırma Kırmızı’da 
oynuyor ve kadrolarında NBA’de draft olacak 
2 oyuncu var. Biz tabi ki onlara saygı duyu-
yoruz bunu da sahada göstereceğiz. Oyuncu 
arkadaşlarım da ellerinden geleni yapacak-
lardır. Başta Uğur İbrahim Altay olmak üzere 
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza da şu 
ana kadar ki desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
n VEYSEL KOÇ

Yarangüme: Ekstra destek zamanı!
Cuma günü Play – Off ilk maçında Bandırma Kırmızı 

ile karşı karşıya gelecek olan Selçuklu Belediyespor’da 
Başantrenör Serkan Erdoğan, bu önemli maçlarda en 
büyük etkinin taraftar desteği olacağını söyledi. Konya 
halkına salonu doldurmaları için çağrıda bulunan Erdo-
ğan, “Öncelikle Uğur İbrahim Altay Başkanıma, Ziya 
Yalçınyaka Başkanıma ve Yönetim Kurulu’ndaki arka-
daşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok 
zor şartlarda lige başladık. Bana ve Bekir arkadaşı-
ma son derece rahat ve konforlu bir çalışma alanı 
oluşturuldu bu kulüpte. O yüzden onlara 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz 
maç maç gitmek zorundayız tıpkı 
ligde yaptığımız gibi. Cuma günü 
saat 18.00’de çok önemli bir maça 
çıkacağız. Rakibimize saygı 
duymak zorundayız. Çünkü çok 
potansiyelli ve genç bir takım. 
Bütün maç aynı enerji ile oy-
nuyorlar. Lig maçında onlara 
kendi sahamızda kaybetmiş-
tik. Bu maçı da analiz ettik ve 
iyi hazırlandığımızı düşünüyo-
rum. Oyuncu arkadaşlarım da 
Play – Off’a hazır durumdalar. Cuma 
günkü maçta taraftarlarımızı bekliyoruz. Çünkü 
seyircinin maça gelmesi ve o salonu doldurması bizim yapacağı-
mız motive konuşmasından daha etkili olacaktır. Çünkü basketbol 
seyirci ile güzel. Biz ligde birkaç maçta özellikle çok ciddi bir seyirci 
ile oynadık. Ama son birkaç maçta bu seyirci desteği azaldı. Onlar-
dan rica ediyorum Cuma günü salonu dolduralım” şeklinde görüş 
bildirdi.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Erdoğan: En büyük
etki taraftar desteği

Mavi beyazlı takımın kaptanı Ne-

zih Özbakır da yaptığı açıklamalarda 

basketbolseverlerin desteğini istedi. 

Özbakır, “Her zaman dediğim gibi geç 

kurulan bir ekip olmamıza rağmen iyi 

bir organizasyon ve teknik ekip çalış-

ması ile buralara kadar geldik. Ligi 4. 

bitirdik. Sezon içinde iniş ve çıkışlarımız 

oldu. Burada da yönetimimize teşekkür 

ediyoruz bizlere her zaman destek gös-

terdiler. Şimdi bizim için önemli bir sü-

reç başladı. Hem mental hem de fiziksel 

olarak iyi durumdayız. Maçlarımıza da 

adım adım konsantre olarak hedefimize 

ulaşmak için elimizden geleni yapaca-

ğız. Burada da basketbol severlere bir 

ricam olacak. 6. adam olarak seyirci-

mizin desteğini bekliyoruz. Maç saati de 

çok uygun Cuma günü 18.00’de. Herkesi 

salona destek olmaya bekliyoruz” dedi.

n MUHAMMED SAYDAM

Sezon başından bu yana 
gösterdiği performans ile 
herkesin beğenisini kazanan 
Selçuklu Belediyespor’un 
Amerikalı yıldızı Will Daniels, 
şampiyon olacak güce sahip 
olduklarını ifade etti. Will, 
taraftar desteğine değinerek, 
“Play – Off’ta şampiyon olabi-
lecek potansiyele sahibiz.  Ligi 
iyi bir sırada bitirdik iyi bir iş 
yaptık. Play – Off’u da ulaşı-
labilir bir hedef olarak görü-
yoruz. Taraftarımızın desteği 
ile bu süreçten en iyi şekilde 
çıkmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Will: Taraftarımız
destek olsun

SELÇUKLU BELEDİYESPOR – BANDIRMA KIRMIZIPlay – Off Çeyrek Final ilk maçıYer: Selçuklu Belediyespor Uluslararası Spor SalonuTarih: 04.05.2018 (Cuma günü)Saat: 18.00

Kaptan Nezih: 6. adam olsunlar!

Will DanielsNezih Özbakır

Bekir Yarangüme

Ali Ziya Yalçınkaya

Serkan Erdoğan



Kardemir Karabükspor 
hazırlıkları sürüyor

Bursaspor mağlubiyeti ile alt sıralardan kurtulma fırsatını 
tepen Atiker Konyaspor, hafta sonu oynayacağı Kardemir Ka-
rabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Dün akşam saatlerinde 
yağmur altında yapılan antrenman bir hayli keyifli geçti.

5 Mayıs cumartesi günü deplasmanda K.Karabükspor’a 
konuk olacak Atiker Konyaspor günü öğleden sonra Kayacık Te-
sisleri’nde yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

 Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yö-
netiminde yapılan antrenman topla ısınma ve 6’ya 3 ile başladı.
Topa sahip olma çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktik 
çift kale oyun ile tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Ömer 
Ali takımla birlikte çalışırken, Ferhat takımdan ayrı çalıştı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yıl-
maz Bursaspor maçında taraftar faktö-
rüne dikkat çekti. Normal şartlar altında 
Bursaspor ile 10 maç yapsalar maçların 
tamamını kazanacaklarını iddia eden 
Fatih Yılmaz, “Bursaspor maçı taraftar 
desteği ile kazandı.  Taraftar desteğinin 
ne kadar önemli olduğu bir kez daha or-
taya çıktı. Göztepe maçında aynı atmos-
feri biz de taraftarımızdan bekliyoruz” 
dedi. 

‘1 MAÇLIK KREDİMİZ VARDI’
Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yıl-

maz Bursaspor ve Karabükspor maçları-
nı değerlendirdi. Konya Yenigün Gazate-
si’ne konuşan Fatih Yılmaz, “Bursaspor 

maçına kötü bir başlangıç yaptık. İkinci 
yarıda toparladık ancak fırsatları değer-
lendiremedik. Son dakikadaki pozisyon 
gol olsa en azından 1 puan alabilirdik. 
Ancak olmadı. Rakiplerimizin geçen haf-
ta ve bu hafta aldığı sonuçlardan sonra 
bir maçlık kredimiz oluşmuştu. Bu kredi-
yi kullanmış olduk” dedi.

REHAVET UYARISI
Bursaspor maçında ciddi bir reha-

vetin söz konusu olduğunu belirten Fatih 
Yılmaz, “Son 5 maçın 3’ünü kazanmış 
ve 5 maçtır gol yememiştik. 

Bu durum Bursaspor maçına reha-
vet olarak yansıdı. Sanki ligde kalmışız 
gibi bir hava vardı. İnşallah bu maçtan 

ders çıkarıp gelecek haftalara ciddiyetle 
hazırlanacağız ve ligde kalacağız” diye 
konuştu.

‘KİMSE KOLAY MAÇ 
BEKLEMESİN’

Kardemir Karabükspor ile oynana-
cak maça da değinen Fatih Yılmaz, “Li-
gin en güçlü takımlarına nasıl hazırlan-
dıysak Karabükspor’a da aynı ciddiyetle 
hazırlanıyoruz. Rakibimiz ligden düşmüş 
olsa da kimse kolay maç beklemesin. 
Bizim 2 final maçımız var. Bu maçları 
kazanmak zorundayız” ifadelerini kul-
landı.
‘TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ’

Kardemir Karabükspor’u ye-
neceklerine inandığını ve Göz-
tepe ile evlerinde ligin finalini 
oynayacaklarını belirten Fatih 
Yılmaz, “Bu noktada tarafta-
rımızın desteği çok önemli. 
Bunun en son örneğini Bur-
saspor maçında gördük. 

O gün normal şartlarda 
Bursaspor ile 10 maç yapsak 
tamamını kazanırdık ancak 
Bursaspor karşılaşmayı taraftar 
desteği ile kazandı. Aynı atmos-
feri Göztepe maçında Konya’da 
da görmek istiyoruz” dedi.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Fatih Yılmaz: Bursa ile 10 maç
oynasak hepsini de kazanırız

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 31 21 3 7 70 32 38 66
2.BAŞAKŞEHİR FK 31 20 5 6 56 31 25 65
3.FENERBAHÇE 31 18 9 4 66 33 33 63
4.BEŞİKTAŞ 31 18 8 5 59 27 32 62
5.TRABZONSPOR 31 13 10 8 55 45 10 49
6.GÖZTEPE 31 13 8 10 48 48 0 47
7.DG SİVASSPOR 31 14 5 12 41 45 -4 47
8.KAYSERİSPOR 31 12 8 11 41 48 -7 44
9.KASIMPAŞA 31 11 7 13 47 52 -5 40
10.BURSASPOR 31 11 6 14 41 42 -1 39
11.EY MALATYASPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39
12.TM AKHİSARSPOR 31 9 9 13 39 49 -10 36
13.A.ALANYASPOR 31 10 5 16 49 54 -5 35
14.ANTALYASPOR 31 9 8 14 37 54 -17 35
15.A. KONYASPOR 31 8 8 15 34 38 -4 32
16.OSMANLISPOR FK 31 8 8 15 45 54 -9 32
17.GENÇLERBİRLİĞİ 31 7 9 15 35 50 -15 30
18.K. KARABÜKSPOR 31 3 3 25 20 75 -55 12  

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

SERGEN YALÇIN: 
Kazanmak zorundayız

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bursaspor maçının sadece ikinci yarısında 
iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Kritik Karabükspor maçını da değerlendiren Sergen Yaçın, 

“3 maçımız var Karabükspor maçı başta olmak üzere hepsini kazanmak zorundayız” dedi
Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Bursaspor’a 

mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yal-
çın, değerlendirmelerde bulundu. Bursaspor maçında ilk yarı 
kötü bir oyun ortaya koyduklarını belirten Yalçın, “Oyun iste-
diğimiz gibi olmadı. Özellikle oyuna çok kötü başladık. En kötü 
başlangıcımız bu maçta oldu. Bomboş bir 45 dakika oynadık. 
Bizim gözümüzde rakip 90 dakika oynadı biz 45 dakika oynadık 
gibi gözüküyor. Tabi ki sezonda bu tür maçlar oluyor. Bir avan-
taj yakalayabilirdik ama olmadı yakalayamadık. Son 3 haftaya 
baktığımızda artık final maçlarımız kaldı ve bunları kazanmak 
zorundayız. Özellikle Karabük maçı bizim için çok önemli. Bu 
maçı kazanarak Göztepe maçına bakacağız. O maç daha da 
çok önem taşıyor bizim için. Bu hafta maça çok iyi hazırlanaca-
ğız elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz ve iyi konsantre 
olarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Zaten takım iyi durumda 
bu tür maçları bu sezon oynadık. Bursaspor maçı bizi üzdü ama 
bu tür maçlar sezon içerisinde oluyor. Son 3 haftayı en güzel 

şekilde bitirerek Konyaspor’u ligde tutacağız” dedi.
SERGEN YALÇIN: HAFİFE ALMA

 DURUMU OLAMAZ
Sergen Yalçın, ligin 32.haftasında ligden düşmesi ke-

sinleşen Karabükspor ile oynayacaklarını ve bu maç öncesi 
rehavete yer olmadığını ifade etti. Sergen Yalçın, “Bizde öyle 
bir rehavet korkusu yok. Biz takım olarak nerede olduğumuzu 
ve ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Karabükspor bir alt 
lige düşmüş bir ekip ama ellerinden gelen mücadeleyi saha-
ya yansıtıyorlar bunu da en iyi şekilde görebiliyoruz. Biz maça 
çıkacağız ve elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle rakibi hafife alma duru-
mu olamaz özellikle bu durumda hiç olamaz. Cumartesi günü 
kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz” ifade-

lerini kullandı.
İKİ MAÇI KESİNLİKLE 

KAZANMALIYIZ
Sergen Yalçın, “Yani bizim 2 tane 

final maçımız var önümüzde. Bu 2 
maçı kazanırsak bize yetebilir çünkü 

rakiplerimiz birbiriyle oynayacaklar. 
Ama futbol bu belki de bize bu 2 galibiyet 

y e t - meyebilir. Bizim için yeterli olup olmaması çok 
da önemli değil. Biz kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Kara-
bükspor’u, Göztepe’yi ve Fenerbahçe’yi mağlup etmek istiyo-
ruz. Ligde kalmak istiyorsak bunları yapmak zorundayız özellik-
le kalan ilk 2 maçı kesinlikle kazanmalıyız” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED SAYDAM

Devre arasında Beşiktaş’tan kirala-
nan, Mehmet Özdilek döneminde for-
ma giymesine rağmen Sergen Yalçın 
ile birlikte kulübeye hapsolan Orkan Çı-
nar, Bursaspor maçındaki performansı 
ile kendini hatırlattı. Mehmet Özdilek’in 
son maçı olan Yeni Malatyaspor ma-
çının ardından forma şansı bulmakta 
zorlanan Orkan son olarak 5-0’lık Si-
vasspor maçında sonrada oyuna dahil 
oldu. 

Bursaspor maçının ikinci yarısında 
ise Sergen Yalçın tarafından kötü oyunu 
değiştirme amacıyla maça dahil edi-
len Orkan etkili futbolu ile dikkat çekti. 
Genç oyuncunun bir şutu direkten dö-
nerken, maça hareket getirmişti. Orkan 
bu performansı ile son 3 maçta Sergen 
Yalçın’ın planları arasına dahil oldu. 
Genç oyuncunun önümüzdeki maçlarda 
forma şansı bulması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un Bur-
saspor’a mağlup olduğu maçta 
sarı kart cezaları nedeniyle for-
ma giyemeyen Deni Milosevic 
ve Moke Kardemir Karabükspor 
karşısında, Sergen Yalçın’ın gö-
rev vermesi durumunda forma 
giyebilecekler.

Son haftalarda performansı 
nedeniyle eleştirilen Deni Moli-
sevic’in eksikliği Bursaspor ma-
çına açıkça hissedilmişti. Skor 
katkısı eksiğine rağmen müca-
delesi ve rakip savunmayı teh-
dit eden stili ile Konyaspor’un 
hem hücumda hem de takım 
savunmasında önemli bir figür 
olduğunu hissettiren Milosevic, 
Kardemir Karabükspor maçında 
kaldığı yerden devam edecek. 
n SPOR SERVİSİ

Orkan Çınar kendini hatırlattıEksikliği hissedilen
Milosevic dönüyor
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