
AK PARTİ’DEN 233, 
MHP’DEN 33 İSİM

Aday Adayı listeleri şekillendi

AK Parti ve MHP’de 27. Dönem Aday Adaylık başvurularının 
sona ermesiyle listeler de şekillendi. AK Parti’den 233 isim 
MHP’den ise 33 isim Konya Milletvekili Aday Adayı olarak 
partilerine resmi başvurularını yapmış oldu.

n HABERİ SAYFA 16’DA

HER 5 ÇOCUKTAN
BİRİ İŞTAHSIZ!

İştahsızlığa karşı neler yapılmalı?

Birçok anne ve babanın ilk sırada yer alan şikayeti çocuğu-
nun iştahsız olması. Çocuklarda rastlanan iştahsızlığın en 
büyük sebeplerinden biri ise son dönemde ebeveynlerde 
sık görülmeye başlanan ‘Mükemmel büyüme’ takıntısı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Öğrenci Bilim 
Kongresi yapıldı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Bölümü, 4. Tarım 
Ekonomisi Öğrenci Bilim Kongresi, Şakalak 
Tarım Makineleri sponsorluğunda yapıldı. 
Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, döndüncüsünü 
yaptıkları kongrenin, öğrenciler ve çiftçiler 
açısından çok faydalı olduğunu ifade etti.

n HABERİ SAYFA 3’TE
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03 Adese, paylaşmayı
kolaylaştırıyor

Türk Dünyası, 
buluşacak

Mayıs ayında 
3 metre kar!12 14

Ramazan’da pideye
zam yapılmadı 

Ramazan ayına sayılı günler kala Konya’da 
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Zam 
yapılmayan Ramazan pidesi geçen yılki fiyattan 
satılacak.  Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat 
Honça, “250 gram Ramazan pidesi 1 lira, 500 
gram ramazan pidesi 2 lira olacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Birlikteysek güçlüyüz’
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Başkan adayı Muharrem Karabacak, 
“Bu memleket için bu topraklar için dertli olmak 
gerekiyor. Derdiniz olacak ki, hizmet edeceksiniz. 
Çünkü derdi olmayanın sevdası olmaz, hizmet 
aşkı olmaz” dedi.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Karabacak,  “Bir-
likteysek güçlüyüz”, “biz birlikteysek var oluruz” 
anlayışıyla hareket etmenin önemli olduğunu 
düşünüyorum. KONESOB Başkanı olarak bizlere 
teveccüh gösterilirse bu anlayışta olacağım” dedi. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Yeniden Bismillah!’
Büyükşehir 

Belediye 
Başkanlığına U. 

İbrahim Altay 
seçildi. Dün yapılan 

devir-teslim 
töreniyle Başkan 

Altay görevine 
başlarken, ilk 

mesajı “Yeniden 
Bismillah” oldu

‘SAMİMİYETLE 
HİZMET ETTİK’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan seçimle Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Meclis toplantı-
sında konuşan Tahir Akyürek, 14 yıl boyunca ihlas ve sami-
miyetle Konya’ya hizmet ettiklerini dile getirerek, gönül hu-
zuruyla görevini Uğur İbrahim Altay’a bıraktığını dile getirdi.

‘KONYA’YA HİZMET
BÜYÜK BİR GURUR’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Uğur İbra-
him Altay, “Doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim bu şehre 
hizmet etmek büyük bir gurur. Selçuklu’da edindiğimiz tec-
rübeyle hep birlikte Konyamıza hizmet edeceğiz” dedi. De-
vir-teslim töreninin ardından Başkan Altay sosyal medyada 
“Yeniden Bismillah” diyerek Konya’ya ilk mesajını verdi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE Uğur İbrahim Altay
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Hz. Mevlana ve ailesinin Kon-
ya’ya Gelişlerinin 790. Yıldönümü 
programları Sûfî Sinema Günleri ile 
başladı.  Konya Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Sel-
çuk Üniversitesi, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi, KTO Karatay Üni-
versitesi, Konya Turizm Tanıtım ve 
Eğitim Vakfı, Uluslararası Mevlana 
Vakfı ve İrfan Medeniyeti Araştırma 
Merkezi işbirliğinde düzenlenen Sûfî 
Sinema Günleri’nin Mevlana Kültür 
Merkezinde açılış programı gerçek-
leştirildi. Gerçekleştirilen programa 
Vali  Yakup Canbolat, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Nihat Gül, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı  Bestami 
Tezcan, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Bayram Sade ile çok sayı-
da sanatsever ve yönetmen katıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının des-
teğiyle, Konya’da düzenlenen ve 3 
gün sürecek Sufi Sinema Günle-
ri’nde (Sufisin), tasavvufun işlendiği 
filmler izleyiciyle buluşturulacak ve 
uzmanlar tarafından tasavvufun si-
nemadaki yeri ele alınacak.
SUFİ SİNEMA GÜNLERİ KONYANIN VE 

HZ. MEVLANA’NIN TANITIMINA
 KATKI SAĞLAYACAK 

Vali Yakup Canbolat, bilgi ve 
teknoloji çağı olarak nitelenen gü-
nümüzde kendi kültür ve manevi 
değerlerimizi insanlarımıza en uy-
gun iletişim araçlarıyla sunmak du-
rumunda olduklarının altını çizerek, 
Sufi Sinema Günleri’nin bu konuda 
önemli katkı yapacağına inandığını 
dile getirdi. Vali Canbolat, “Büyük 
kitlelere ulaşabilen iletişim araç-
larından biri olan sinema, modern 
çağımızın gelişmiş ve en etkili sa-
natların başında gelmektedir. Bu 
manada Hz. Mevlana ve ailesinin 
Konya’ya gelişlerinin yıldönümü 
etkinliklerinin yapıldığı 3-5 Mayıs 
tarihleri arasında yapılacak Sufi Si-

nema Günleri (SUFİSİN) tasavvuf 
içerikli ve yaklaşımlı sinema ürünle-
rinin yer aldığı programların ilki bu 
yıl gerçekleştirecek olup, gelecek yıl-
larda da sürdürülmesi planlanmak-
tadır. Sufi Sinema Günleri’nin  hem 
sinema sanatına hem de Konya’nın 
dünyadaki özellikli  yerinin manevi 
sahibi Hz. Mevlana ve Mevleviliğin 

anlaşılmasına büyük katkısı olaca-
ğını değerlendirmekte ve temenni 
etmekteyiz. Sufi Sinema Günleri’nin 
Konya’ya ve ülkemize hayırlı olması-
nı diliyorum” dedi.

SUFİ SİNEMA GÜNLERİ BÜYÜK BİR 
FESTİVALE DÖNÜŞECEK

Sufi Sinema Günleri hakkında 
bilgi veren Konya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, 
“Sufisin bütün Konya’yı samimice 
buluşturan bir etkinlik olarak ortaya 
çıktı. Bu birlikteliğin Konya’ya geliş 
yıldönümünde Hazret-i Mevlana’yı 
anma etkinliğine bağlı olarak ortaya 
çıkması, esas görevi insanların barış 
ve uyum içinde, bir arada yaşama-
sını, yani tevhidin gerçekleşmesine 
hizmet etmek olan Mevlana’nın 
manevi etkisinin de açık bir göster-
gesidir. İnanıyorum ki Sufi Sinema 
Günleri bu yıldan itibaren büyüye-
rek gelişecek, yarının Konyasında 
uluslararası etkisi açık olan büyük 
bir festivale dönüşecektir. Bu yıl iyi 
niyet ve samimi gayretle çıktığımız 

yol , yarın yeni yolculuklarla bereket-
lenecektir. Sinema sanatının  bütün 
sanatları içeren bütünlüklü yapısı, 
Allah-insan evren bağlamının özel 
yorumu olan tasavvufun ve onun 
ana fikri olan Vahdet-i Vücud’un ifa-
desi için en uygun araç olarak görül-
mektedir. Buna rağmen tasavvuf ve 
sinema ilişkisinin 1950’den itibaren 

daha çok belgeseller ve kısa filmlerle 
ifade edildiği bilgi birikim yeterince 
değerlendirilmemiş buna bağlı ola-
rak da birbirlerine sınırsız imkanlar 
sunan tasavvuf ve sinema bağlamı 
tam olarak gelişmemiştir ” dedi.  
Uluslar arası Sufi Sinema Günlerinin 
kalıcı eserler üretilmesine katkı su-
nacağını ifade eden Yarar, “3-5 Ma-
yıs Mevlana ve ailesinin Konya’ya 
geliş yıldönümü etkinliklerine bağlı 
olarak başlatmış olduğumuz sufi-
sin, uluslararası Sufi sinema günleri, 
tasavvufun büyük zirvelerinin gö-
rüşleri ile şeklenmiş tasavvufa dair 
bugüne kadar kamera tekniği ile 
yapılmış bütün görseller yıllar için-
de değerlendirilmekle kalmayacak, 
önümüzdeki yıldan itibaren veri-
lecek ödüller ile bu sahada yeni ve 
kalıcı eserlerin üretilmesine katkıda 
bulunacaktır” ifadelerini kullandı. 

TASAVVUF ANADOLU’NUN 
KÜLTÜREL VE DİNİ MOZAİĞİNİN EN 
ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müs-

teşar Yardımcısı Nihat Gül, “Türk 
milleti olarak sinemayı, değerlerimi-
zi, kültürümüzü ve ülkemizin sesini 
tüm dünyaya duyurmada etkin bir 
araç olarak kullanmanın farkına var-
dığımızı düşünüyorum. Bu farkında-
lığın en güzel örneklerinden biri de 
bugün başlayan Sufi Sinema Gün-
leri’dir. Tasavvuf Anadolu’nun kül-
türel ve dini mozaiğinin en önemli 
yapı taşlarından biridir. 

Tasavvufun sinema eserlerine 
konu edilmesi ve bu alanda yapılmış 
filmlerin sinema günleri kapsamın-
da izleyiciyle buluşturulması, kültü-
rümüz adına sevindirici bir gelişme-
dir. Sinema bir sanat dolu almasının 
yanı sıra, peşinden kitleleri sürük-
leyen, etkili bir iletişim, tanıtım ve 
eğitim aracıdır. Medeniyetimizin 
önemli alanlarından biri olan tasav-
vufun, sinema dili ve aracılığıyla 
anlatılması ve tanıtılması, daha ge-
niş kitlelere, daha kısa ve etkin bir 
şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından sinema 
sanatı içerisinde tasavvuf, tasavvu-
fi zat, kavram ve kurumları işleyen 
film, yönetmen, yapımcı, senarist 
ve oyuncuların katılımıyla başlayan 
Sufi Sinema Günleri, ünlü yönet-
men Semih Kaplanoğlu’nun yönet-
tiği “Buğday” adlı uzun metrajlı fil-
min gösterimi ile başladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tasavvuf konusunun işlendiği sinema filmlerinin meraklısıyla buluşturulması ve genç sinemacıları bu alanda teşvik etmek amacıyla bu yıl birincisi 
düzenlenen festival başladı. Sûfî Sinema Günleri, tasavvuf anlayışının sinemaya taşınması ve bu alanda yeni eserlerin oluşturulması amaçlanıyor

Sinema ile tasavvuf anlatılacak

 Yakup Canbolat Nihat Gül Abdüssettar Yarar



Adese, hediye kart ve paket 
ile paylaşmayı kolaylaştırıyor

Adese, geçtiğimiz Ramazan-
larda olduğu gibi bu Ramazan’da 
da hediye kart ve hediye paketler 
ile paylaşmayı ve yardımlaşmayı 
kolaylaştırıyor. Adese’nin hediye 
kart ve hediye paketleri tüm Adese 
mağazalarından temin edilebiliyor.

İttifak Holding’in ulusal pe-
rakende markası Adese, geçtiği-
miz Ramazanlarda olduğu gibi 
bu Ramazan’da da paylaşmayı ve 
yardımlaştırmayı kolaylaştıran çö-
zümler sunmaya devam ediyor. 
İhtiyaç sahiplerine 
yardımda bulunmak 
isteyenler, çalışanları 
ve sevdiklerine hedi-
ye almayı düşünenler 
için hazırlanan hediye 
kartlar 25 TL, 50 TL 
ve 100 TL’lik limitler-
de sunuluyor. Ayrıca 
hediye kartların limiti 
istenilen miktarda be-
lirlenebiliyor. Alışve-
rişlerde parça parça ya 
da tek seferde kullanı-
labilen hediye kartlar 

yıl boyunca geçerliliğini koruyor. 
İftar ve sahur sofralarında en çok 
tercih edilen gıdalardan oluşan 
Adese hediye paketleri ise 49.95 
TL’lik klasik paket, 89.95 TL’lik sü-
per paket veya içeriği isteğe bağlı 
belirlenen çeşitleriyle satışa sunu-
luyor.

Hediye Paketler Adese ve Türk 
Kızılayı İşbirliği İle İhtiyaç Sahiple-
rine Ulaştırılabilecek

Adese ve Türk Kızılayı işbirli-
ği ile yapılan 2018 yılı gıda paketi 

bağış kampanyası kapsamında 
Adese mağazalarından temin edi-
len hediye paketler Türk Kızılayı 
tarafından 12 Mayıs 2018 tarihin-
den itibaren Kulesite, M1, Zafer 
ve Keçiören Adese mağazalarında 
kurulacak bağış noktalarına teslim 
edilerek bağış makbuzu karşılığın-
da ihtiyaç sahiplerine gönderilebi-
lecek. 

Nakliye, İskonto ve Taksit İm-
kânı Bulunuyor

1.000 TL ve üzerindeki hediye 
kart veya hediye pake-
ti alışverişlerinde şehir 
merkezine 20 km. 
mesafeye kadar nakli-
ye hizmeti veren Ade-
se, bununla birlikte is-
konto ve taksit imkânı 
da sunuyor. Hediye 
kart ve hediye paket-
ler hakkında detaylı 
bilgi, 444 0 237 nu-
maralı Adese Müşteri 
Hizmetleri Hattı’ndan 
öğrenilebiliyor.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Bölümü, 4. Tarım Ekonomisi Öğrenci Bilim Kongresi, Şakalak Tarım Makineleri sponsorluğunda yapıl-
dı. Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, döndüncüsünü yaptıkları kongrenin, öğrenciler ve çiftçiler açısından çok faydalı olduğunu ifade etti 

Şakalak’tan bilime destek 

4. Tarım Ekonomisi Öğrenci Bi-
lim Kongresi, Şakalak Tarım Maki-
neleri A.Ş., sponsorluğunda Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 
gerçekleşti. Yoğun katılımın oldu-
ğu kongrede, Kırsal Kalkınma’daki 
çalışmalara, tarım arazileri, IPARD 
programı. Hayvan Islahı Projesi gibi 
onlarca konu akademisyenler tara-
fından anlatıldı. 

Kongrenin açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, 
4.’sü yaptıkları kongrenin, öğrenci-
ler ve çiftçiler açısından çok faydalı 
olduğunun altını çizerek, “Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ekibi 
olarak ülke tarımının kalkınması 
adına çalışmalar yapıyoruz. Bu nok-
tada düzenlediğimiz kongremiz de 
son derece faydalı oluyor. İnşallah, 
güzel bilgileri bu kongre sayesin-
de edinmiş olacağız. Burada bizleri 
bilgilendirecek tüm akademisyen-

lerimize ve programa katkı sağlayan 
tüm firmalarımıza teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cennet 
Oğuz da, kongrelerin katılımcılara 
büyük fayda sağladığını belirterek, 
her yıl gelişerek ve önemli konular 
işlenerek devam ettiğini dile getirdi.

ŞAKALAK’A PLAKET
Kongrenin ilk gün sonunda ise 

katkı sağlayanlara plaket takdimi 
gerçekleşti. Kongerenin ana spon-
soru Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
de ödüllendirilen firma oldu. Şakalak 
Tarım Makineleri A.Ş. Genel Müdü-
rü Mustafa Genç adına, Üretim Mü-
dürü Hatice Keskin plaketi aldı. Kes-
kin, Şakalak olarak ülke tarımının 
kalkınması adına yapılan her faaliye-
ti desteklerini ifade ederek, progra-
mın başarılı geçmesini temenni etti.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Ereğli’de Fatih 
Parkı yenileniyor

Ereğli Belediyesi bir ilki daha 
hayata geçiriyor. Yıllardan beri dü-
zenleme yapılmayan şehir merke-
zinde çoğu vatandaşın uğrak yeri 
olan Fatih Parkı’nın yenileme çalış-
maları başladı. 

Çalışma hakkında değerlendir-
me yapan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Yıllardır atıl durumda 
olan Fatih Parkımızı yeniliyoruz. 
Şehrimizin merkezine ve müda-
vimleri olan büyüklerimize yakı-
şır bir parkı kısa sürede faaliyete 
sokacağız. Ereğli’mizde birçok ilki 
hayata geçirdik. Atıl bölgelerimizi 
canlandırarak şehrimize yakışan 
hizmetleri yapmaya devam edi-

yoruz. Vatandaşlarımızın talep ve 
isteklerini göz önünde bulundu-
rarak estetik dokunuşları gerçek-
leştiriyoruz. Bu noktada ‘birlikte 
yönetelim’ prensibimizle hemşeh-
rilerimizin samimi görüş ve dü-
şüncelerini de değerlendiriyoruz. 
Bizlere güvenen ve destek olan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ederiz. Ereğli’mize yakışan, gelişi-
mine katkı sunan hizmetlerimize 
devam edeceğiz. Yenileyeceğimiz 
ve şehrimizin merkezine ayrı hava 
katacak olan Fatih Parkımızın şim-
diden hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Genç adına, 
Üretim Müdürü Hatice Keskin plaketi aldı.
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‘Öncelikli hedefim tarıma öncülük etmek’ ‘Şehrin temsilinde idrak, kabiliyet önemli’
Ziraat Bankası Müdürü Musta-

fa Hamurcu, AK Parti’den Konya 
Milletvekili Aday Adayı oldu. “Daha 
güçlü bir Türkiye için hep birlik-
te yeni hedeflere” diyen Mustafa 
Hamurcu, “Güçlü Türkiye, Güçlü 
Millet ve Güçlü Devlet anlayışı içe-
risinde hizmet vermeye ve bu yol-
da milletimizle beraber yürümek 
üzere Konya Milletvekilliğine aday 
adayı oldum” ifadelerini kullandı. 
Hamurcu, “Ziraat Bankası’nda ça-
lıştığım süre içerisinde tarım sek-
törünün temsilcileri olan çiftçileri-
mize, sanayicilerimize, KOBİ’lere, 
küçük esnaf ve çalışanlar ile tüm 
emeklilerimize azami gayretle ve 
onları dinleyerek, talep ve istekle-
ri doğrultusunda hizmet verdim. 
26.05.1952 tarihinde Konya’nın 
Kulu ilçesinde doğdum. İlk ve orta 
öğrenimimi Kulu ’da, lise öğreni-
mimi de Ankara Atatürk Lisesi’n-
de tamamladıktan sonra, G.O.P. 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’nden mezun oldum.  Evli ve 
4 çocuk sahibiyim. 1976 tarihinde 
başladığım T.C. Ziraat Bankası’n-
daki görevimde; Bingöl, Malatya, 
Afyonkarahisar, Konya, Adana ve 
Mersin İl Merkez Şube Müdürlük-
leri’nden sonra Gaziantep Bölge 
Başkanlığı, Çukurova, Karadeniz 
ve İç Anadolu Bölge Koordinatör-
lükleri gibi üst düzey yöneticilik 

görevlerinde bulundum. Öncelikli 
hedeflerim; Tarımın desteklenerek 
optimum verimin sağlanması için 
çalışmalara katılıp, modern tarımın 
yaygınlaştırılması ve endüstriyel 
tarıma geçişte öncülük yapmak, İh-
racatçı firmalarla temas kurup böl-
gemiz ihracatının arttırılması ve dış 
ticaretten maksimum pay almak 
adına çalışmalara katılmak olacak-
tır” diye konuştu.   n HABER MERKEZİ 

Önder İmam Hatipliler Derne-
ği Konya İl Başkanı Bekir Akdemir 
de AK Parti’den Konya Milletve-
killiği aday adayı oldu. Bayır Dia-
mond Otel’de düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Akdemir, 
“Başta ülkemiz olmak üzere şehri-
miz insanına en iyi imkânları sağ-
layan, yaşamlarını kolaylaştıran 
ve geliştiren bir ortamı sağlamak 
amacıyla çevresini geliştirebilen ve 
kaynaklarını en etkin şekilde kulla-
nan bir Türkiye siyasi haritasında 
Konya’mız da yerini alacaktır” dedi. 
AK Parti ile birlikte ülkemizin her 
alanda ilklere imza attığını sözleri-
ne ekleyen Akdemir, “Bu olumlu 
gelişmeler üretimin artmasına ve 
kaynakların daha etkin kullanılma-
sını sağlamıştır. Daha düne kadar 
Akyokkuş’tan baktığımız zaman üç 
beş fabrika gördüğümüz şehrimiz-
de bugün baktığımız zaman içinde 
birçok fabrikayı hatta bütünleşmiş 

tesisleri konuşulan sanayi siteleri-
nin kurulmuş olduğunu görmek-
teyiz” diye konuştu. Diğer şehirlere 
karşı üstünlük sağlayan şehirlerin 
birçok farklı tarafları olmasına rağ-
men, bu üstünlüğü sağlayacak en 
önemli unsurun şehri temsil eden-
lerin idrak ve kabiliyetleri olduğunu 

belirten Akdemir, “Bu kabiliyetleri 
oluşturmak için var gücümüzle ça-
lışmak zorundayız. Konya’dan AK 
Parti kadrolarında yer alabilmek 
için aday adayı oldum. Rabbim çık-
tığımız bu kutlu yolu hayırlara ulaş-
tırsın” ifadelerini kullandı.
n İHA 

Konya Siyaset, Sivil Toplum ve İş 
Dünyası tarafından tanınan Ahmet 
Demirkirişci, 24 Haziran 2018’de 
yapılacak TBMM 27. Dönem Mil-
letvekilliği seçimleri için, Adalet ve 
Kalkınma Partisinden Milletvekili 
Aday Adayı oldu. Uzun yıllardan beri 
Konya’da siyaset, sivil toplum ve iş 
dünyası ile iç içe olan Demirkirişci 
27. Dönem Milletvekilliği seçimleri 
için partisinin Genel Merkezinden 
aday adaylığı müracaatında bulun-
du. Uzun süredir Reklam ve Organi-
zasyon sektöründe faaliyet gösteren 
AC Medya firma sahibi Ahmet De-
mirkirişci, “Bu süreçte memlekete 
hizmet etmek için bende varım” 
dedi.

AHMET DEMİRKİRİŞCİ KİMDİR?
1984 Yılı Konya doğumlu. 
İlk ve Ortaokul eğitiminden son-

ra Meram Teknik Lisesi Elektronik 
bölümünden mezun oldu.

Halen Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri bölümüne devam 
etmekte.

1996 Yılında MGV (Milli Gençlik 
Vakfı)’ de görev aldı ve 2008 yılına 
kadar uzun bir süre farklı görevlerde 
bulundu.

2010 Yılında kurulan HAS Parti 
(Halkın Sesi Partisi)’de önce Konya İl 
Başkan Yardımcılığı (İl Tanıtma Baş-
kanlığı), ardından ise Genel Merkez 

Gençlik Kolları Genel Başkan Yar-
dımcılığı (Tanıtma Başkanlığı) gö-
revlerinde bulundu.

Yerel ve Ulusal birçok Sivil Top-
lum Kuruluşunda yönetim kurulu 
üyesi olarak görev yaptı. Bu kurum-
lardan bazıları;

2005 – 2007 TEKDER Konya Şb.

2008 – 2010 Genç MÜSİAD 
Konya Şb.

2012 – 2013 ASKON Konya Şb.
2013 – 2018 İnsan ve Medeni-

yet Hareketi (İMH) Konya
2013 – 2018 Girişimci İşadam-

ları Vakfı (GİV) Konya Şb.
2001 Yılında iş hayatına başladı. 

Çalıştığı kurumlar ve görevleri ise şu 
şekildedir;

2001 – 2004 Radyo Gençlik – 
Teknik Müdür ve Program Yapım-
cılığı

2004 – 2008 Meram Belediyesi 
Konevi Kültür Merkezi – Ses, Işık, 
Görüntü Teknisyenliği – Tiyatro 
Oyunculuğu – Sunucu.

2008 – 2011 İnşaat Mühendis-
leri Odası Konya Şubesi – Basın Mü-
şavirliği

2011 Yılından bu tarafa Kon-
ya’da Reklam ve organizasyon sek-
töründe hizmet veren AC Medya 
isimli şirketi işletmekte.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.
n HABER MERKEZİ 

‘Sıkılmadık el 
bırakmayacağız’

Atasoy, İyi Parti’den 
aday adayı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Aday 
Adayı Ahmet Fatih Satılmış, İlçe 
ziyaretlerine devam ediyor.Akşe-
hir,Yunak, Tuzlukçu,Ilgın,Kadın-
hanı ve Doğanhisar İlçe Teşkilat-
larını Konya İl Başkan Yardımcısı 
Veli Yılmaz ile ziyaret eden Ahmet 
Fatih Satılmış, 24 Haziran 2018 
tarihinde yapılacak olan genel se-
çimlerinin çok önemli olduğunu 
söyledi. Satılmış, “Milliyetçi Hare-
ket Partisi Genel Başkanımız Sayın 

Devlet Bahçeli Bey’in  “Adam gibi 
adam olan doğal dürtüsüyle değil, 
aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, 
cesaretiyle hareket edendir. Bu 
hareket bir kez başladı mı durmak, 
durdurulmak nedir bilmez, böyle 
bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, 
muazzam millet hareketi devre-
dedir. Bu da Cumhur İttifakı’dır” 
ilkesini emir kabul ederek  adım 
atmadık yer, sıkılmadık el bırak-
mayacağız” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Konya medya dünyasının tanınmış isimlerinden Yeni Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni Lokman Koyuncuoğlu da AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

‘Gazeteci ülkesinin 
geleceği için taraftır’

24 Haziran seçimlerinde AK 
Parti’den aday olabilmek için yapı-
lan başvuruların son gününde sürp-
riz biri daha aday adaylığını açıkladı. 
Konya medya dünyasının tanınmış 
isimlerinden Yeni Haber Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yö-
netmeni Lokman Koyuncuoğlu da 
Ak Parti Konya’dan aday adaylı-
ğı için başvuruda bulundu.  Aday 
adaylığı başvurusunun ardından bir 
açıklama yapan Lokman Koyuncu-
oğlu, “Gazeteci, taraftır. Vatanının, 
milletinin, ülkesinin çıkarlarının ve 
geleceğinin tarafındadır. “Hep bir-
likte yeni hedeflere” idealini ger-
çekleştirmek için bu başvuruyu 
yapıyorum” diye konuştu. Yaptığı 
başvuruyu, ‘Türkiye’nin 2023 ve 
2053 hedeflerineşahsi olarak nasıl 
daha fazla katkıda bulunabilirim? 
sorusunun yanıtı olarak nitelendi-
ren Koyuncuoğlu, “Bir gazeteci ola-
rak zaten hem yönetilenlerin hem 
yönetenlerin sesiydik. Bu ince çizgi 
üzerinde 30 yılımızı geçirdik. Bir 
aracı olmaktan çıkıp, sokaktaki insa-
nın sesi, gözü kulağı olabilmek için 
bugün bu başvuruyu yapıyorum. 
Hakkın ve halkın hizmetkârı olmak 
en büyük payedir. Ben hizmetkâr ol-

maya adayım ve biz her daim ve her 
şartta bu payeye adayız zaten’ diye 
konuştu.    

“TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİLDİR”
Türkiye’nin asla sahipsiz bir 

ülke olmadığını dile getiren Koyun-
cuoğlu, “Gerek coğrafi, gerek siyasi 
gerekse ekonomik olarak kıskaca 
alınan Türkiye’nin sahipsiz olma-
dığını ve asla olmayacaktır.Bunu-
göstermenin en güzel yollarından 

birisi de siyasi mücadelededir.Bu 
mücadelenin ana unsurunun da,  
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek 
olduğunu belirten Koyuncuoğlu, ‘Bi-
liyoruz ki, biz sahip çıktıkça bu vata-
na ne emperyalistler, ne Siyonistler 
ne FETÖ’cüler, ne bölücüler, hiçbir 
kirli el değemeyecektir. Bunu en 
son 15 Temmuz gecesi gösterdi bu 
millet. Hep birlikte gösterdik. İşte 24 

Haziran seçimleri, o gece gösterdiği-
miz büyük kahramanlığı perçinleme 
günüdür. Ülkemize hiçbir gücün 
açık ya da dolaylı müdahalesine kar-
şı çıkmanın günü olacaktır 24 Hazi-
ran” şeklinde konuştu.

“HAKTAN YANA OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

“Bugüne kadar Haktan yanay-
dık. Bundan sonrada Haktan yana 
olacağımızı herkes bilsin” diyen 
Koyuncuoğlu, “24 Haziran seçim-
lerinin Konya, Türkiye ve Ümmete 
hayırlar getirmesi en büyük duamız. 
Çünkü şunu da biliyoruz ki bu seçim 
belki de en önemli seçim. Türkiye 
ya yola devam edecek, ya eski gün-
lere dönecek. Bu ya büyük Türkiye 
yolunda atılmış bir adım olacak, ya 
kabuğuna çekilecek. Ya geleceğe 
daha umutla bakacağız ya da  umu-
dumuzu yitireceğiz. Ya mazlumların 
sesi olacağız, ya sınırlarımızın içinde 
küçük hesaplar peşinde koşmaya 
devam edeceğiz. İşte Türkiye, 24 
Haziran günü bunun seçimini ya-
pacak. Biz aday adayı olarak hangi 
tarafı seçtiğimizi bir kez daha gös-
termiş bulunuyoruz. Allah mahçup 
etmesin, Allah Türkiye’nin yolunu 
açık etsin…” dedi.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya İl Teşkilatı ve 
Genel İdare Kurulu Üyesi Halit Ata-
soy, 1 Mayıs 2018’de İl binasında 
bir basın toplantısı düzenleyerek İyi 
Parti’den milletvekilliği aday adayı 
açıkladı.

42 yıldır Organize sanayide 
üretim yaptığını söyleyen Halit 
Atasoy, şu andaki iktidarın bir plan 
proje dahilinde hareket etmediği-
ni, deneme yanılma yoluyla ülkeyi 
yönettiğini bunun için de çiftçinin, 
esnafın, işçinin ve işverenin çok 
zor durumda olduğunu ifade etti. 
Atasoy,  “Sanayici çok zor durum-
dadır. Çiftçimiz çok zor durumda-
dır. 16 yıldır iktidarda olan siyasî 
kadro problemlere ileriye dönük bir 
çözüm yolu üretemedi. Cumhuri-
yetin ilk on yılında ve daha sonraki 

dönemlerde bazı kurumları özel-
leştirerek günü kurtarma yoluna 
gitti. Son birkaç ay içinde üretim 
kapasitesi yüksek olan birkaç tesisi 
cep harçlığı gibi ucuz bir meblağ ile 
satarak ellerine bir miktar para geç-
ti. Bununla hiçbir borç ödenmedi, 
seçim yatırımına harcandı. İç ve dış 
borçlarımızın taksitlerini ödemek 
için her hangi bir kaynak ayrılma-
dı. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde 
ödeyeceğimiz borç iki katına fırladı” 
dedi.

Kamu ihalelerinde ve istihdam-
da adam kayırmacılığın hat safhada 
olduğunu ifade eden Atasoy, “İyi 
Partinin iktidara gelmesiyle adam 
kayırmacılığa son verileceğini, is-
tihdamda liyakat esas alınacağını” 
ifade etti. n HABER MERKEZİ

‘Memlekete hizmet etmek için ben de varım’

 Halit Atasoy

Ahmet Demirkirişci

 Mustafa Hamurcu
Bekir Akdemir

Lokman
Koyuncuoğlu
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Anadolu Ajansı 
(AA) Türkiye Haber-
leri Yayın Yönetmeni 
Hasan Öymez, sosyal 
medyanın yaygın-
laşmasının, yanlış, 
manipülatif, maksatlı 
bilginin doğru olup 
olmadığını araştırmak 
için gazetecilere olan 
ihtiyacı daha da artıra-
cağını bildirdi. Öymez, 
Basın İlan Kurumu 
(BİK) İzmir Şube Mü-
dürlüğü, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü 
ve Ege Üniversitesi İletişim Fakülte-
si iş birliğiyle düzenlenen “Yeni Ne-
sil Gazetecilik Eğitimi Programı’nda 
Politika Haberciliği” konulu bir ko-
nuşma yaptı.

İletişim fakültesi mezunlarının 
istihdam imkanı edinebilmek için 
kendilerini rakiplerinin önüne geçi-
recek “yabancı dil ve uzmanlaşma” 
gibi artı özeliklere sahip olması ge-
rektiğini belirten Öymez, “Gazeteci-
likte mesai kavramı yoktur, her da-
kika görev başında olmalısınız” dedi.

Gazetecilik mesleğinin usta-çı-
rak ilişkisiyle yürüdüğünü anlatan 
Hasan Öymez, politika habercili-
ğinde haber kaynağı ile doğru ilişki 
kurmanın önemine değinerek, “Ga-
zetecilerin bir sosyolog gibi gözlem 
yeteneğinin olması gerek. Ülke 
meselelerine ilişkin bir hassasiyet 
hissetmiyorsanız gazeteci olmazsı-
nız. Gazeteci aynı zamanda kanaat 
önderidir. Kamuoyu adına hesap 
sorar. Kamuoyu adına bir şeyler ya-
pacaksanız hesap soracak kadar bilgi 
sahibi olmanız gerekiyor” ifadesini 
kullandı. Politika haberleri yapan 
gazetecilerin takip ettiği partinin 
bütün dinamiklerine hakim olması 
gerektiğini vurgulayan Öymez, şöy-
le konuştu:

“Gazetecilik etik ilkeleri dünya 
gazeteciliğinde yaklaşık 80 yıldır tar-
tışılan bir mevzu. Basın Etik Yasası, 
ilk olarak Amerika’da uygulanma-
ya başlamış. 1954’te bir bildirgeyle 
manzume haline getirilmiş. Daha 
sonra 1971’de Münih Bildirgesi ve 
1993’te de Avrupa Konseyinin bir 
basın etiği bildirgesi var. Bunlar, 
gazetecileri bağlayan, pek çoğu da 
yasal zorunluluğu olmayan daha 

çok etik, ahlaki ilkeler. Çiğnediğiniz 
etik ilkelerin bir kısmında yasaları 
çiğnemiş oluyorsunuz. Bir kısmında 
ise yasal bir engel yok. Sadece vic-
danınızla baş başa kalırsınız.” Sosyal 
medyanın insanlara müthiş bir öz-
gürlük verdiğini kaydeden Öymez, 
bilginin yayılması konusunda sosyal 
medyanın önemli bir görev aldığını 
belirtti.

Bu mecrada çok fazla kirli bilgi-
nin yaygın olduğunu, sosyal med-
yanın bu kadar yayılmasıyla birlikte 
“gazeteciliğin tarihe karışacağına” 
dair bir tartışma konusunun çıktığı-
nı ifade eden Öymez, “Bence sosyal 
medya sadece gerçeklerin daha hızlı 
yayılması konusunda olumlu ancak 
gazeteciliği bitirmenin tam aksine, 
gazetecilere olan ihtiyaç daha da 
artacaktır. Çünkü yanlış, manipüla-
tif, maksatlı bir bilginin doğru olup 
olmadığını araştırmak için gazete-
cilere ihtiyaç daha da artıyor” diye 
konuştu. Gazetecinin haberi yazar-
ken son derece titiz hareket etmesi 
gerektiğini aktaran Hasan Öymez, 
“Nasıl ki cerrah ameliyat öncesi tet-
kikler yaptırıyorsa, nasıl ki hakim 
dava dosyasını inceleyip delillere, 
tanıklara başvuruyorsa, gazeteci de 
haberde kullanacağı tüm doneleri 
çek etmeli. Tüm tarafların görüşünü 
habere yansıtmalı. Hatalı bir ame-
liyatın insana vereceği zarar gibi, 
hatalı bir hakim kararı gibi hatalı bir 
haber de bir siyasinin siyasi kariye-
rini, bir bürokratın şerefini onuru-
nu haksız yere zedeleyebilir. Bir iş 
adamının iflasına yol açabilir. Aile 
facialarına, intiharlara yol açabilir. O 
yüzden haberi hazırlarken kuyumcu 
titizliğiyle hareket etmelisiniz” ifa-
delerini kullandı. n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Sosyal medya gazetecilere 
olan ihtiyacı artıracak

Halkın huzur ve güvenliği için güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerince ortaklaşa 
yürütülen operasyonlarda terör örgütü YPG/PKK’ya nisanda ağır darbe indirildi

PKK’ya Nisan’da da 
ağır darbe vuruldu
Türkiye’nin barış ve huzurunu 

bozmaya yönelik saldırılar düzen-
leyen, sivilleri ve çocukları dahi 
hedef almaktan çekinmeyen terör 
örgütü YPG/PKK’ya yönelik Nisan 
ayında yurt içi ve dışında gerçek-
leştirilen operasyonlarda 1285 te-
rörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
ve Milli İstihbarat Teşkilatının 
(MİT), güvenlik korucularının da 
desteğiyle, ülkenin huzur ve kar-
deşliğini bozmaya çalışan terör 
örgütlerine yönelik takibi kararlı-
lıkla devam ediyor.

Yıl boyunca gece gündüz de-
meden şehir merkezi ve kırsal 
alanların yanı sıra yurt dışında da 
teröristlerin peşini bırakmayan, 
haftalarca arazide kalarak operas-
yonlarını sürdüren güvenlik güç-
leri, terör örgütü YPG/PKK’ya bu 
yılın nisan ayında da ağır darbe 
vurdu.

1-30 Nisan tarihlerinde, terör 
örgütü YPG/PKK’nın saldırıla-
rında 15 güvenlik görevlisi şehit 
düştü. Aynı süreçte bir sivilin ya-
şamını yitirdiği terör saldırıların-
da bir kişi yaralandı. Operasyon 
ve saldırılarda yaralanan 24 asker 
tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, ülkenin ba-
rış ve huzurunu bozmaya yönelik 
saldırılar düzenleyen ancak son 
dönemde ağır darbe alan terör ör-
gütü mensuplarının peşini bırak-
mayarak, yurt içi ve dışında hava 
ve kara operasyonları yürüttü. 
Nisandaki bu operasyonlarda ara-
larında örgütün sözde sorumlula-
rının de yer aldığı 1285 terörist 
etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapı-
lanmasına yönelik pek çok ilde ni-
sanda düzenlenen operasyonlar-
da gözaltına alınan 210 zanlıdan 
HDP ve DBP’li yöneticilerin de 
bulunduğu 80’i tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik’in Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
ri başta olmak üzere yurt içi ve 
dışında yürüttüğü operasyonlar, 
zorlu arazi şartlarında dahi hız 
kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar 
ya da istihbarat beklemeksizin 
şüphe uyandıran adreslerin yanı 
sıra sarp arazileri de didik didik 
arayan Mehmetçik, Tunceli, Er-
zincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hak-
kari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis 
ile Van kırsalı başta olmak üzere 
teröristlerce kullanılan sığınak, 
barınak ve depoları belirleyip tek 
tek imha ediyor.

Kışın yurt içinde teröristlerin 
kış üslenmesine, baharın yaşandı-
ğı şu sıralar ise eylem yapmasına 
fırsat vermeyen Mehmetçik, hava 
ve arazi şartlarındaki olumsuzluk-
lara aldırış etmeden operasyonla-
rını kararlılıkla yürütüyor.

Kırmızı kategorideki 4 terörist 
etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında 

olduğu gibi yurt içinde de terör 
unsurlarını yok etmek için çalış-
malarını ara vermeden sürdürü-
yor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalın-
da hava ve kara operasyonlarıyla 
teröristlere hem personel hem de 
ciddi lojistik kaybı yaşatan güven-
lik güçleri, örgütün bir çok sözde 
sorumlusunu da etkisiz hale ge-
tirdi.

Güvenlik güçlerince Tunceli 
kırsalında 5 Nisan’da düzenle-
nen operasyonda etkisiz hale ge-
tirilen 7 terörist arasında, İçişleri 
Bakanlığının Aranan Teröristler 
Listesi’nde gri kategoride yer alan 
“Soro Amed” kod adlı Mehmet 
Reber Çetin ve “Harun Munzur” 
kod adlı Maşallah Malazgirt’in 
yanı sıra kırmızı kategorideki 
“Panzer Kemal” kod adlı Medeni 
Sayılgan’ın (40) da olduğu sap-
tandı.

PKK’nın sözde Erzurum saha 
sorumlusu olan ve 4 milyon lira 
ödülle aranırken etkisiz hale ge-
tirilen Sayılgan’ın, örgütün sözde 
Hatay-Amanos saha sorumlu-
suyken 8 yıl önce İskenderun’da 
7 askerin şehit düşürülmesi ve 

Osmaniye’deki saldırıda 47 gün 
önce evlenen Teğmen Cumhur 
Akdağ’ın lojmanın balkonundaki 
eşi Pınar Akdağ’ın (23) şehit edil-
mesinin de aralarında yer aldığı 
16 terör olayına karıştığı belirlen-
di.

Hatay’ın Dörtyol ilçesi kır-
salında, 6 Nisan’da düzenlenen 
hava destekli operasyonda ölü ele 
geçirilen 6 teröristten birinin, ba-
kanlığın listesinde kırmızı katego-
ride yer alan sözde Amanos saha 
genel sorumlusu “Wedat-Amed” 
kod adlı Seyithan Sinet olduğu 
tespit edildi.

Böylece örgütün eski ve yeni 
sözde Amanos saha sorumluları 
etkisiz hale getirilmiş oldu.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 
6 Nisan’da terör örgütü PKK’ya 
yönelik operasyonda etkisiz hale 
getirilen teröristlerden birinin 
İçişleri Bakanlığının Aranan Te-
röristler Listesi’nde “yeşil” kate-
goride yer alan ve güvenlik koru-
cusu Malik Yıldız’ın şehit edildiği 
saldırının faili “Demhat Cilo” kod 
adlı Eyüp Çelik olduğu belirlendi.

Ağrı Dağı bölgesinde 7 Ni-

san’daki operasyonda etkisiz hale 
getirilen 3 teröristten birinin, ara-
nanlar listesinde mavi kategoride 
bulunan örgütün sözde Ağrı Dağı 
alan sorumlusu Osman Özel oldu-
ğu tespit edildi.

Aynı operasyonda etkisiz hale 
getirilen PKK’lı terörist Yusuf 
Şek’inin ise Aranan Teröristler 
Listesi’nde kırmızı kategoride yer 
aldığı öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından, 
21 Mart’ta Irak’ın kuzeyine dü-
zenlenen hava harekatında, Ara-
nan Teröristler Listesi’nin kırmızı 
kategorisinde yer alan terör örgü-
tü PKK’nın sözde Hakurk eyaleti 
yürütmesinde görevli örgüt men-
subunun etkisiz hale getirildiği 
bildirildi.

TSK, bu operasyonların yanı 
sıra hudut güvenliği ve bölge-
de istikrarı sağlamak maksadıyla 
Suriye’nin kuzeybatısındaki Af-
rin’de YPG/PKK-DEAŞ mensupla-
rını etkisiz hale getirmek, dost ve 
kardeş bölge halkını teröristlerin 
baskı ve zulmünden kurtarmak” 
üzere 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin 
Dalı Harekatı’nı sürdürüyor.

Mehmetçik, Türk Polisi ve 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ha-
rekat ile karadan zırhlı araçların 
yanı sıra tank ve fırtına obüsleri, 
havadan da F-16 savaş uçakla-
rı, İnsansız Hava Araçları (İHA) 
ve Silahlı İnsansız Hava Araçları 
(SİHA) desteğiyle Afrin ve çevre-
sini teröristlerden temizledi.

TSK, insani yardımların bölge-
ye erişimi konusunda gerekli des-
teği sağlayarak, Afrin’de hayatın 
normale dönmesi için çalışmalara 
devam ediyor.

Sivillere evlerine dönme im-
kanı sunulan Zeytin Dalı Harekatı 
kapsamında nisanda bin 29 terö-
rist etkisiz hale getirildi.
n AA

34 ilde FETÖ’den 70 kişi gözaltına alındı Terör örgütü MLKP sorumlusu yakalandı
Konya merkezli 34 ilde Fetul-

lahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
(TSK) kripto yapılanmasına yö-
nelik soruşturma kapsamında 
ortaokul, lise ve üniversite yılla-
rında örgüte ait evlerde kalan 70 
şüpheli hakkında gözaltı kararı 
verildi. 

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından darbe girişiminin 
ardından FETÖ/PDY’ye yönelik 
başlatılan soruşturmada, örgütün 
TSK içindeki mahrem yapılanma-
sı deşifre edildi. Konya Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, ortaokul ve lise 
eğitimleri sırasında örgütün öğ-
renci evlerinde yetişmiş, örgütün 
amaç ve ideolojisini benimsemiş, 
örgüte sadakatinden şüphe edil-
meyen, FETÖ/PDY yönetimi ta-
rafından kendisine verilebilecek 
her türlü görevi yerine getirmeye 

hazır, TSK içerisine kripto mu-
vazzaf sözleşmeli askeri personel 
olarak yerleştirildikleri anlaşılan 
şüpheliler tespit edildi. 70 söz-
leşmeli askeri personel hakkında 
gözaltı kararı verildi. 34 ilde dü-
zenlenen operasyonda şüphelile-

rin yakalanması için çalışmaların 
devam ettiği öğrenildi. Gözaltına 
alınan şüpheliler, Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirilerek ifadele-
ri alınmak üzere Konya Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. n İHA 

Terör örgütü MLKP’nin genç-
lik yapılanmasının Türkiye so-
rumlusu olduğu belirlenen Ceren 
Ç, Ankara’da polisin takibindeki 
erkek arkadaşıyla buluşması sı-
rasında düzenlenen operasyonla 
yakalandı.  Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü İstihbarat ve Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
terör örgütü MLKP’nin gençlik 
yapılanmasının Türkiye sorum-
lusu olduğu belirlenen Ceren Ç’yi 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Polis, terör örgütü üyeliği ve pro-
pagandası ile Cumhurbaşkanına 
hakaret suçlarından yaklaşık 3 
yıldır aranan Ceren Ç’nin sevgilisi 
D.B ile buluşacağı bilgisini aldı.  
Takibe alınan erkek arkadaşı ile 
Çankaya’da buluşan Ceren Ç, 
istihbarat ve terörle mücadele 
ekiplerince düzenlenen operas-
yonla gözaltına alındı. Örgüt adı-
na ülke genelinde çok sayıda yasa 

dışı eyleme katıldığı ve özellikle 
üniversitelerde örgütlenme ça-
lışmaları yaptığı belirtilen şüphe-
linin, MLKP terör örgütünün Su-
riye’de bulunan terör kamplarına 
eleman sağladığı öğrenildi. Öte 
yandan örgütün, bombalı eylem-

lerde Suriye’deki kamplarda eği-
tim alan örgüt mensuplarını kul-
landığı ve ülke genelinde eylem 
arayışı içerisinde olduğu bilgisine 
ulaşıldı. Gözaltına alınan zanlının 
Terörle Mücadele Şube Müdürlü-
ğündeki işlemleri sürüyor. n AA
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‘Kadın ve aile ilgili çalışmalar gerçekleştireceğim’
AK Parti Konya Milletvekili 

Aday Adayı Dt. Kübra Solak, Ye-
nigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret 
ederek aday adaylık süreci  çalış-
maları hakkında bilgi verdi. Diş 
hekimi olan Solak gençlik yılların-
dan beri teşkilatların ve gençlik 
kollarında görev yaptığını ifade 
etti. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da Solak’a çıktığı yolda başarılar 
diledi.

GİRİŞİMCİ BİR BAYANIM 
Hayatı boyunca Sivil Toplum 

Kuruluşlarında görev aldığını ifa-
de eden Solak, “Gençlik yıllarım 
teşkilatlarda geçti. 1998-1999 
yıllarında ağırlıklı olarak Fazilet 
Partisinin gençlik ve kadın kolla-
rında aktif görev aldım. Hayatım 
boyunca Sivil Toplum Kuruşla-

rında görev aldım.  Birçok STK’da 
gönüllü olarak görev aldım. Son 4 
yıldır Konya’da kadın ve demok-
rasi Derneğinin Konya kurucu 
temsilciliği görevini yürütüyorum. 
Teşkilatçı ve sivil toplumda gönül-
lü bir aileden yetiştim. Girişimci 
bir kadınım” ifadelerini kullandı.

‘TECRÜBELERİMİ TÜRKİYE’NİN 
İNŞASINA AKTARMAK İSTİYORUM’

Milletvekili olması halinde 
meclis çatısı altında kadın ve aile 
ile ilgili çalışmalar yapacağını 
ifade eden Solak, “Özellikle son 
dönemde çalıştığım  Kadın ve 
Demokrasi Derneği’nde çalışma-
larımızın ağırlığı ülkemiz kadının 
konumlanması gereken bir yer 
neresi olmalı, gerek sosyal ha-
yatta, gerekse ekonomik hayat-
ta, gerekse aile hayatında. Kadın 
ve erkeğin birbirinden farklı kişi 

olarak değerlendirilmesi gerek-
tiğini, bu değerlendirmenin de 
bir paylaşıma sebep olacağına 
düşünüyorum. 4 yıldır özellikle 
adalet kavramı üzerinde duruyo-
ruz. Kadın ve erkekler arasında 
farkındalığı gözeterek rol dağılımı 
yapılması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu almamda ciddi bir aka-
demik ve düşünce içerisinde yer 
aldım. Buna dair aileyi korumayı 
adına, kadınların yapabileceği ça-
lışmalar, kadınların çalışabileceği 
uygun zeminler hazırlanması, 
kadının kadınsı ihtiyaçlarını kar-
şılayacak politikalar üretebilmesi 
için çalışmalar gerçekleştirdim.  
Bu alanda kazandığım tecrübeleri 
yeni dönemde Türkiye’nin inşa-
sına aktarmak istiyorum. Önü-
müzdeki dönemde parlamenter 
sistemden cumhurbaşkanlığı 

sistemine geçişte parlamentoya 
önemli görevler düşüyor. Teknik 
çalışmaların yapılması gereken 
yoğun bir döneme giriyoruz. Özel-
likle kadının ve ailenin korunması 
için bilgi birikimlerin yapılabilmesi 
için neler yapılabileceğini bilgi bi-

rikimi ve tecrübemi aktarmak isti-
yorum.  Allah nasip ederse listele-
re ve Meclis’e girersek hayırlısı ile 
inşallah bu alanda elimden geleni 
sonuna kadar yapmaya hazırım” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Milletvekili Aday Adayı 
Namık Güler seçim çalışmaları kap-
samında Yenigün Gazetesini ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Türkiye’de ve Dünyada ya-
şanan son gelişmelerin erkek seçim 
kararını zorunlu kıldığını ifade eden 
Namık Güler, “ Dünyadaki ve Türki-
ye’deki son gelişmeler nedeniyle as-
lında bir erken seçim kararı zorunlu 
oldu. Ben buna aslında elzem seçim 
diyorum. Ekonominin istikrarı,  yatı-
rımcıların önünü daha net görmesi, 
Ortadoğu’daki çok ani gelişmelerin 
ülkemize yansımaları ve bilhassa 
terör odaklarının iç ve dış oyunları 
bu seçim sürecini hızlandırılmasını 
zaruri hale getirmiştir” ifadelerini 
kullandı. 

TECRÜBELERİMİ GENÇLERE 
AKTARACAĞIM

Siyasette yaşadığı tecrübeleri 
siyasette geçlere aktaracağını ifade 
eden Namık Güler, “1991 yılındaki 

seçimlerden sonra aktif siyasetten 
geri durmama rağmen, Türkiye’mi-
zin geleceği ve 2023 lider ülke vizyo-
nu için tecrübelerimizi genç kardeş-
lerimizle paylaşarak, aziz milletimize 
son nefesimize kadar hizmet etmek 
gayesiyle aday adayı olduk. Temayül 
yoklaması, Konya yönetimimiz ve 
genel merkez yönetimlerimiz uygun 
görürse, biz de değerli halkımızla 
canla başla hayırlı hizmetlere imza 
atarız. Bizler Cumhurbaşkanımızla 
zor şartlar altında, Zeytinburnu’ndan, 
Kadiköye, Silivri’den ve Çatalca’ya 
kadar tanıtım ve seçim çalışmalarına 
gidiyorduk. O imkânsızlıklar bugün-
kü imkânların ve Yeni Türkiye’nin 
habercisiydi. Bu millet her refaha la-
yıktır. Daha güzel müreffeh günlere 
bir arada olmak dileği ile kardeşleri-
mize saygılar sunuyorum. Aday ada-
yı olan tüm arkadaşlarıma çalışmala-
rında başarılar diliyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Konya ekonomisine 
katkı sunmak istiyorum’

‘Konya’ya yeni bir soluk
getirmek için adayım’

24 Haziran’da yapılacak olan 
erken genel seçimlerde İyi Par-
ti Konya Milletvekili  Aday Adayı 
olan Rıdvan Peker çalışmalarına 
başladı. Milletvekili aday adayı ol-
ması sebebi ile İyi Parti Konya İl 
Başkanlığı görevinden istifa eden 
Peker Konya ve ülkemiz için elin-
den gelen tüm çalışmaları ger-
çekleştireceğini ifade etti. Peker, 
“Bütün eğitim ve iş hayatım mil-
letvekilliği pozisyonun gerektirdiği 
altyapıyı bana sağladı. Araştırma, 
öz motivasyon, girişimcilik, takım 
çalışması ve yaratıcı düşünme gibi 
farklı yetenekler edinme nokta-
sında kendimi sürekli yeniledim. 
Özgeçmişimde de görebileceğiniz 
gibi farklı eğitimlerle ve yaptığım 

bireysel çabalarla hep daha iyiye 
odaklandım. İstekli, özenli ve dik-
katli çalışmanın mutlaka başarı ile 
sonuçlanacağının bilincindeyim. 
Bu nedenle size yeteneklerim ve 
çalışma disiplinim ile katkı sağlaya-
bileceğim noktasında şüphem yok. 
24 Haziran’da yapılacak olan erken 
genel seçimlerde İyi Parti Konya 
Milletvekili Aday Adayı olarak yola 
çıktım” ifadelerini kullandı. Konya 
ekonomisine ciddi anlamda kat-
kılar sunacağına inandığını ifade 
eden Peker, “Allah nasip ederse  
bizlerde bu seçimlerde aday olarak 
seçilersek, kendisiyle Konya adına 
önemli çalışmalar imza atacağım” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gazi Üniversitesi’ndeki görevinden istifa eden Doç. Dr. Şakir Berber, İyi Parti’den Konya Mil-
letvekili Aday Adayı oldu. Berber, eğitim alanında yeni politikalar gerçekleştireceklerini söyledi

‘24 Haziran’da Türkiye
yeniden mutlu olacak’

24 Haziran’da yapılacak mil-
letvekili genel seçimleri ve cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 
takvimin açıklanması ile siyasi parti 
liderleri ve partililer çalışmalarına 
ivme kazandırdı.  Bu kapsamda Gazi 
Üniversitesi öğretim görevlilerinden 
Doç. Dr. Şakir Berber İyi Parti Konya 
İl Başkanlığında düzenlediği basın 
toplantısı ile İyi Parti Konya Millet-
vekilliği Aday Adaylığını açıkladı. 

İYİ PARTİ EĞİTİM ALANINDA YENİ 
POLİTİKALAR GERÇEKLEŞTİRECEK 

Türkiye’nin son 10 yılda zor-
lu bir süreçten geçtiğini ifade eden 
Berber, “  Türkiye son 15 yıldır çok 
değişik bir süreç içerisinden geçiyor. 
Bu süreç içerisindeki tek adam reji-
minin aslında hepimizi bağladığını 
hayatın gerçeği olarak hepimiz bili-
yoruz. Bu süreç içerisinde insanların 
örselendiklerini ,  insanların öteki-
leştiği ve insanların içinde bulun-
dukları cemiyet hayatında dışlan-
dıklarını görüyoruz. 15 yıllık süreç 
içerisinde normal demokratik or-
tamlarda siyasal iktidarların vatan-

daşlarına vermek zorunda oldukları 
çağdaş modern devletlerde hesap 
verilenirlik diye bir kavram vardır. 
Bu kavram 15 yıldır siyasal iktidar 
tarafından hiç işleme konulmadı. 
15 yılda eğitim alanında yapılan ça-
lışmaların nasıl bir eğitim sorusuna 
cevap veremediklerini görüyoruz. 
Çünkü nasıl eğitim sorusu mevcut 

iktidar tarafından hep negatif de-
ğerlendirilmiştir. 15 yıllık dönemde 
6 tane Milli Eğitim Bakanı değiştiril-
miş,  birbirine benzemeyen eğitim 
politikaları uygulanmıştır. İYİ Parti 
iktidarında Meral hanımın liderli-
ğinde eğitim alanında bir eğitim po-
litikasının atılacağını düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İSTİHDAMDA BATIYA GÖRE 
GERİDE

Türkiye’nin istihdamda batıya 
göre geride olduğunu ifade eden 
Berber, “Türkiye hala istihdamda 
ileri batı ülkelerin seviyesine asla 
gelebilmiş değil. Bizler toplumları 
ifade ederken tarım, sanayi ve bilgi 
toplumları içerisinde tanımlarız. Ve 
bunların gelişmişliklerini ifade eder-
ken her bir toplumun kendi içerisin-
deki sektör istihdamına bakarız. Bu 
çerçeve baktığımız zaman hala nü-
fusumuzun yüzde 15’ten fazlasının 
tarım sektöründe istihdam edildiği-
ni görüyoruz. Sanayi sektörü ve hiz-
met sektöründeki istihdamın çağdaş 
ülkeler seviyesinde olduğu söyle-
mek mümkün değil. Türkiye bu çı-
tayı atlamadığı sürece biz ABD’ye 
ve Rusya’ya domates satmakla 3-4 
tane s400 alırız. 24 Haziran seçimle-
rinden İYİ’ler galip gelecek, inanıyo-
rum ki tek parti dönemi gibi çalışan 
AKP iktidarı son bulacak, Türkiye 
tekrar mutlu olacak” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ülkü Ocakları Başkan 
vekilliği görevini yürüten ve geçti-
ğimiz günlerde 24 Haziran seçim-
leri için Selçuk Üniversitesi  Spor 
Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeliği 
görevinden istifa eden Doç. Dr. 
Sefa Lök, MHP Konya  Milletvekili 
Aday Adaylığı başvurusunu MHP  
Genel Merkezinde gerçekleştirdi. 
Doç. Dr. Sefa Lök  adaylığı ile ilgili 
yapmış olduğu açıklamada şu gö-
rüşlere yer verdi: Türk Milletinin 
birlik ve beraberliğine vatanın ve 
milletin bölünmez bütünlüğünü 
korumak ve kollamak yolunda 
gayret sarf etmek için, Konya’ya 
yeni bir soluk getirmek için, şahsi 
istikbal ve ikbal beklendiği için de-
ğil, şahsi istikbal ve ikbalimizi Kon-
ya’ya  feda etmek için, birbirinizi 
sevmedikçe iman etmiş olmazsınız 
düsturu ile herkesi kucaklamak 

için, Konya’ya hizmet etmek için 
27. dönem milletvekilliği seçim-
lerinde MHP’den  aday adayı olu-
yorum.  Biliniz ki bizim için hiçbir 
maddi zenginlik Yusuf İmamoğ-
lu’nun şehit edildiğinde cebinden 
çıkan 35 kuruştan daha değerli 
olmadığı gibi, hiçbir makam ve 
mevki, Şehit Mustafa Pehlivanoğlu 
ve arkadaşlarının idam sehpasına 
çıkarken bastığı sandalyeden ve  
hainlere karşı korkusuzca ölüme 
yürüyen Fırat Çakıroğlu’nun  mü-
cadelesinden daha yüce değildir. 
Bu duygu ve düşünceler ile tüm 
vatandaşlarımızı, partililerimizi, 
dava arkadaşlarımızı Milliyetçi Ha-
reket Partisi saflarında tüm gücüy-
le mücadeleye davet ediyor ve bu 
mücadeleye güç katmak için aday 
adaylığımı açıklıyorum  dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘2023 vizyonuna katkı sunmak istiyorum’
Doç. Dr. Sefa Lök

Rıdvan Peker

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Namık Güler

 Kübra Solak 

Doç. Dr. Şakir Berber
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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.

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
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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
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‘Hep birlikte yeni hedefler
için aday adayıyım’

Temel Peker, AK Parti’den 
milletvekili aday adayı oldu

Eczacı Hülya Tuğyan,  AK Parti’den millet-
vekili aday adayı oldu. Konya’da 35 yıldır Çum-
ra Eczanesi’ni işleten Eczacı Hülya Tuğyan, AK 
Parti Konya’dan milletvekili aday adaylığını 
açıkladı. Adaylık başvurusunun ardından hızlı 
bir şekilde AK Parti Konya İl Başkanlığı, Sel-
çuklu, Karatay, Meram ve İlçe teşkilatlarına 
ziyaretlerde bulunan ve Teşkilat Başkanları ve 
yöneticilerle tek tek görüşen Eczacı Hülya Tuğ-
yan, “Hep birlikte yeni hedeflere” sloganıyla 
hareket ederek milletvekili aday adaylık çalış-
malarını sürdürüyor. AK Parti Konya Milletve-
kili aday adayı Hülya Tuğyan yaptığı açıklama-
da, “40 yıldır sağlık sektöründe olduğum için 
vatandaşlarımızla birebir irtibat halindeyim. 
Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Baş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülü-
ğünde ülkemizin 2023 ve 2053 vizyonlarında 
milletvekili olarak görev almak istiyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Nadir Avcan Şirketler Grubu Genel 
Müdürü Temel Peker, 24 Haziran’da ya-
pılacak olan seçimlerde AK Parti Bayburt 
Milletvekili aday adayı oldu. Nadir Avcan 
Şirketler Grubu genel müdürlük göre-
vini yürüten Temel Peker 24 Haziran 
seçimleri için çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Türkiye’nin daha güzel ve refah 
günlerine ulaşmak için elinden gelenin 
daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu 
ifade etti. Kendi memleketi olan Bay-
burt’tan milletvekili aday adayı olan Te-
mel Peker, ülke için çalışmalarına ve pro-
jelerine devam ettiğini belirterek, “Tarım 
ve hayvancılık ülkemiz için çok önemli. 
Tarım ile ilgili önemli projelerimiz var, 
çalışmaya devam edeceğiz. Başladığımız 
bu yolu inşallah zaferle sonuçlandıraca-
ğız. Ülkemiz ve şehrimiz için elimizden 
geleni yapacağız”  ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Öner Kardeşler 
Dünyagöz’de

Küresel gıda
fiyatları nisanda 
istikrarlı seyretti

Türkiye’nin en genç profesyonel boksörleri olan ve Tür-
kiye’nin şuanda tek Türk federasyon lisanslı profesyonel 
boksörleri olan boksör Öner kardeşler, boks turnuvası için 
Konya’ya geldi. Alptuğ Öner, Buğra Öner, Gülsüm Tatar, 
Atakan Karlıklı yabancı rakiplerine karşı izleyenlere muh-
teşem bir boks gecesi yaşattı.

Türkiye’nin en genç profesyonel boksörleri WKF Tür-
kiye Profesyonel kick boks 35 yaş üstü veteranlar Dünya 
Şampiyonu Beton Mustafa ile birlikte Dünyagöz Hastane-
sine ziyarette bulundu. Göz muayeneleri de yapılan bok-
sörler Konya’nın boksa olan ilgilisinden çok memnun kal-
dıklarını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan 
açıklamaya göre, uluslararası pazar-
larda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, 
et ve şekerden oluşan beş ana gıda 
maddesinin fiyatlarının ve ticareti-
nin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat En-
deksi, nisanda genel olarak istikrarlı 
seyrederek 173,5 puan seviyesinde 
gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Tahıl ve süt ürünleri fiyatları son 
dönemdeki yükseliş eğilimini sür-
dürdü, şekerdeki düşüş devam etti.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri 
taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat En-
deksi, nisanda bir önceki 
aya göre yüzde 1,7, ge-
çen yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 15,4 arttı.

Bitkisel Yağ Fiya-
tı Endeksi, mart ayına 
göre yüzde 1,4 azalır-
ken, Et Fiyat Endeksi de 
yüzde 0,9 düştü.

Süt Ürünleri Fiyat 
Endeksi nisanda bir 
önceki aya göre yüzde 
3,4 arttı. Yükselişte, süt 
ürünlerine yönelik güç-
lü talep ve Yeni Zelan-
da’daki ihracat stokları-
na ilişkin endişeler etkili 
oldu.

Şeker Fiyatları En-
deksi ise nisanda aylık 
bazda yüzde 4,8, geçen 
yılın aynı ayına göre ise 
yüzde 24 düşüş gösterdi.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 790. Yıldö-
nümü “Vakt Erişti Dem Bu Demdir” adlı tiyatro gösterisi ile temsili olarak canlandırıldı

Hz. Mevlana ve ailesinin
gelişi canlandırıldı 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Hz. Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Ge-
lişinin 790. Yıldönümü nedeniyle çeşitli 
etkinlikler düzenledi.  Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat 
Gül ve Konya Valisi Yakup Canbo-
lat’ın da katıldığı etkinlikler öncesinde 
konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı 
Mücahit Sami Küçüktığlı, Hazreti Mev-
lana’nın Afganistan’ın Belh şehrinden 
Konya’ya gerçekleştirdiği kutlu yolcu-
luğu karanlıktan aydınlığa, zulümden 
adalete, çirkinliklerden güzelliklere gi-
den bir yolculuk olarak nitelendirdi. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlânâ 
Kültür Merkezi’ndeki programda Haz-

reti Mevlana ve ailesinin 790 yıl önce 
Konya’ya teşrifleri şiir dinletisi eşliğin-
de temsil edildi. Programda, Hazreti 
Mevlâna ve ailesinin Selçuklu Sultanı 
Alaeddin Keykubat ile Konyalılar tara-
fından karşılanışı esnasında geçen bazı 
olaylar anlatıldı. Tiyatro gösterisinin 
ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Vali 
Yakup Canbolat ve davetliler, Büyük-
şehir Belediyesi Mevlânâ Kültür Mer-
kezi’nden Mevlana Türbesi\’ne kadar 
“Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” gerçek-
leştirdi. Program, Mevlana Türbesi’nde 
bayrak teslim töreni ve gülbang duası 
ile sona erdi. 
n İHA 

Hz. Mevlâna ve Ailesi’nin Konya’ya Gelişinin 790.Yıldönümü
nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.
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Türk Dünyası, Meram’da buluşacak Öğrenciler doğru mesleğini seçiyor
Dutlu Koruluğu, Türk Dünyası 

Bacıbey Festivali ile açılıyor. Me-
ram Belediyesi tarafından Dutlu 
Koruluğu’nda Türk Dünyası Ba-
cıbey Festivali düzenleniyor. 4-5-6 
Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 
olan festival kapsamında Dutlu Ko-
ruluğu’na obalar kurulurken 3 gün 
boyunca çeşitli aktiviteler gerçek-
leştirilecek. 

Meram Belediyesi tarafından 
Konya’nın en büyük mesire alanı 
olan Dutlu Koruluğu’nda Türk Dün-
yası Bacıbey Festivali gerçekleştirili-
yor. 4 Mayıs Cuma günü başlayarak 
6 Mayıs Pazar gününe kadar devam 
edecek olan etkinlikler kapsamında 
Dutlu Koruluğu’na dev obalar ku-
rulurken, programa bir çok yerli ve 
yabancı turist katılacak.

ARSLANBEK SULTANBEKOV 
KONSERİ

Türk Dünyası Bacıbey Festiva-
li’nin ilk gününde açılış töreni ger-

çekleştirilerek yürüyüşle beraber 
kortej eşliğinde obalar gezilecek. 
Programın devamında Türkmen 
Kınası Tiyatro oyunu sergilenecek-
ken ünlü sanatçı Arslanbek Sultan-
bekov sahne alacak. Günün sonun-
da Yılın Bacıbeyleri Ödül Töreni de 
gerçekleştirilecek. 

YARIŞMALAR, KONSERLER VE 
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Okçuluk yarışmalarının yer ala-
cağı etkinlikler kapsamında Kılıç 

Kalkan Ekibi gösterilerini sergileye-
cek. Ayrıca programda Kırgızistan, 
Özbekistan, Kazakistan gibi ülke-
lerden gelen sanatçılar konser ve-
recekken konferanslar ve gösteriler 
yer alacak. Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru, 4-5-6 Mayıs tarihle-
rinde gerçekleştirilecek olan Dutlu 
Koruluğu’ndaki Türk Dünyası Ba-
cıbey Festivali’ne tüm vatandaşları 
davet etti.
n HABER MERKEZİ

Halkapınar Mili Eğitim Mü-
dürlüğü, Mevlana Kalkınma 
Ajansının (MEVKA) desteklediği 
“Mesleğimi Seçiyorum Projesi” 
kapsamında rehberlik eğitimi ça-
lışması başlattı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saffet Çağlar, programda 
yaptığı konuşmada MEVKA’nın 
desteklediği proje çerçevesinde 
rehberlik atölye çalışması gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Ortaokul 8. 
sınıf öğrencilerinin lise eğitimine 
başlayacağını belirten Çağlar, şöy-
le konuştu:

“Öğrencilerimizin doğru lise-
de eğitimlerine devam etmeleri, 
doğru mesleklere yönelebilme-
leri amacıyla ve ilerde seçtikleri 
mesleklerden dolayı pişmanlık 
yaşamamaları için bu projeyi ger-
çekleştirdik. Öğrenciler 4 etaplı bir 
testten geçecek. Öğrenci bu tes-
tin sonunda hangi mesleğe ilgili 
ve yatkınsa o mesleğin standına 

yönlendiriliyor. Çocuk burada ilgi-
lendiği meslek hakkında stanttaki 
görevli öğretmen, mühendis ya da 
teknikerlerden bilgi alıp, onlarla 
meslek hakkında sohbet ediyor. 
Stantların sonunda hangi mesleği 
seçeceğine karar veren ortaokul 
öğrencileri projenin ikinci etabın-
da, ilgi duydukları meslek alanları 
ile ilgili çeşitli gezi, ziyaret ve soh-

bet programlarına götürülecek.”
Halkapınar Kültür Merkezi 

Spor Salonunda gerçekleştirilen 
rehberlik çalışmasına Kaymakam 
Yasin Ardıç, Belediye Başkanı 
Fahri Vardar, kurum amirleri, gö-
revli öğretmen ve mühendislerin 
yanı sıra ilçede öğrenim gören 
ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri 
katıldı.  n İHA

“Milletvekilliği ün için ya da un için yapılacak bir iş değildir. Hizmet için yapılacak bir iştir” diyen 
AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Av. Celal Candan, ne görev verilirse onu yapacağını söyledi

‘Vekillik veballi bir
iştir; göreve talibim’

AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Av. Celal Candan, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Candan 
Aday Adaylık çalışmaları hakkında 
bilgi verirken, Arslan da aday adaylık 
sürecinde Candan’a başarılar diledi. 
Candan süreçle ve gündemle ilişkili 
önemli değerlendirmelerde de bu-
lundu. Küçük yaşlardan bu yana si-
yasetin içerisinde olduğunu belirten 
Candan, “Milli Gençlik Vakfı’nda, 
Refah Partisi’nde seçim çalışmala-
rının içinde bulundum. Üniversite 
yıllarında İstanbul’da, Cumhurbaş-
kanımızın İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi adaylığı sürecinde Milli Genç-
lik Vakfı bünyesinde çeşitli görevler 
aldım. Çocukluğumuzdan bugüne 
sandıktan başlayarak, bayrak asma-
dan başlayarak, seçimlerde ne görev 
verildiyse yaptık, bundan sonra da 
yapacağız” ifadelerini kullandı. 

VEKİLLİK VEBALLİ BİR İŞTİR 
Milletvekilliğinin önemli bir 

hizmet alanı olduğunu dile getiren 
Candan, bunun için aday adayı ol-
duğunu belirtti. “Milletvekilliği ün 
için ya da un için yapılacak bir iş de-
ğildir” diyen Candan, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Hizmet için yapılacak 
bir iştir. Milletin vekili olmak veballi 
bir iştir. Dolayısı ile özellikle hukuk 
alanındaki mevzuat alanında katkı 
sağlayacağımı düşünüyorum. Gerek 
finans gerek spor hukuku nokta-
sındaki birikimim ile katkı sağlaya-
cağımı düşünüyorum. Teşkilattan, 
partiden gelmeyim. Talip olunması 
gerektiği için de talip oldum. Ne gö-
rev verilirse orada olacağız.”

TAKDİR TEŞKİLATINDIR
Aday adayı olmasıyla birlikte ça-

lışmalara başladığını ve teşkilatlara 
ziyaretler gerçekleştirmeye başla-
dığını belirten Candan, teşkilatların 
seçime hazır olduğunu gördüğünü 
belirtti. AK Parti teşkilatlarının bu 
anlamda oldukça çalışkan ve diri ol-
duğunu vurgulayan Candan, “Teş-
kilatlarımız canlı, ayaktalar. Partinin 

ocağı, ilk çıkış noktası teşkilattır. 
Teşkilatlarımız hepsi hazırlar. Te-
mayül yoklamasının temel amacı 
aday adaylar ile teşkilatları yüz yüze 
getirerek sahayı tanımamıza sebep 
olmaktır. Ben bu amacın sağlandığı-
nı düşünüyorum. Konya aday aday-
ları teşkilatları geziyor, sahayı gö-
rüyorlar ve kendilerini tanıtıyorlar. 
Bu hareket ve bereket getirecektir. 
Temayülün esas sonucu budur ben 
bu sonucun alındığını görüyorum. 
Ben tüm teşkilatlarımıza gidiyorum, 
gideceğim. Takdir teşkilatındır, teş-
kilatın verdiği karar doğrudur” diye 
konuştu. 

‘KONYA GEREĞİNİ YAPAR’
Gündeme dair değerlendirme-

lerde de bulunan Candan, Konya’nın 
siyasetin direğinin bastığı yerlerden 
biri olduğunu söyledi. Cumhur-
başkanlığı sistemine geçilmesinin 
önemli bir dönüm noktası olduğuna 
dikkat çeken Candan şöyle konuştu, 
“Yapılan anayasa ve uyum yasa-
ları ile yeni bir dönem başlayacak. 

Bürokrasi azalacak, Meclis yasama 
görevine dönecek. İcraat Meclis dı-
şından olacak, kontrol mekanizma-
ları hareket eder hale gelecek. Bu 
işlerde görev alacak paydaşların çok 
daha ciddi hareket etmesi gereki-
yor. Muhalefetin taktiğini görüyoruz 
zaten, Cumhurbaşkanlığı seçimini 
bırakmış vaziyetteler, başaramadı-
lar. Şimdi Meclis’te yapacakları bir-
takım atraksiyonlarla çoğunluğu ele 
geçirerek Meclis’i tıkama yoluna gi-
diyorlar. Yan yana, alt alta, üst üste 
de gelseler başaramayacaklar. Geçiş 
dönemi dediğimiz bu dönemde hata 
yapma lüksümüz yok. Dışarıdan 
ve içeriden gelen tehditleri gördü-
ğümüzde bu konuda dikkat etmek 
gerektiğini biliyoruz. Konya da bu 
noktada gereğini yapıyor, yapacak-
tır. Seçim hepimize hayırlı olsun.”

CELAL CANDAN KİMDİR?
28 Mart 1970 tarihinde Çum-

ra’da doğdu.
Merkez Atatürk ilkokulunu 

1981 yılında bitirip, aynı yıl Çum-

ra imam Hatip Lisesi ortaokuluna 
başladı. 1988 yılında Çumra imam 
Hatip Lisesinden mezun oldu. 1990 
yılında başladığım İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesinden 1994 
yılında mezun oldu. Stajımı tamam-
ladıktan sonra Konya’da bir süre 
serbest Avukatlık, Şirket Avukatlığı 
ve Hukuk Müşavirliği yaptı.

2011 - 2013 yılları arasında 
Vakıfbank İstanbul Anadolu Yakası 
Hukuk işleri Müdürlüğü görevinde 
bulundu.

Yine Konya’da bir süre Serbest 
Avukatlık yaptıktan sonra

2015 yılında Halkbank Risk Ta-
kip Tasfiye 1.Daire Başkanlığı göre-
vine başladı. Halen bu görevde ça-
lışmaya devam etmekte.

2016 yılından bu yana Halk Le-
asıng AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine 
seçildi adaylık sebebiyle istifasına 
kadar da bu görevi sürdürdü.

Siyasi çalışmaları;
1984 -1990 yılları arasında 

Çumra Refah Partisi ve Milli Gençlik 
Vakfında değişik görevler üstlendi.

Üniversite öğrenimim süresince 
İstanbul Refah Partisi - Milli Gençlik 
Vakfı Hukuk Fakültesi sınıf temsilci-
liği ve okul başkan yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu.

Konya’da Serbest Avukatlığım 
dönemimde Refah Partisi Seçim iş-
leri çalışmalarında, özellikle sandık 
müşahitleri ve ilçe seçim kurulu 
temsilcilerinin eğitimi programla-
rında eğitici olarak aktif görev aldı.

2001 - 2018 yılları arasında AK 
Parti Konya Seçim işleri çalışmala-
rında yine sandık müşahitleri ve ilçe 
seçim kurulu temsilcilerinin eğitimi 
programlarında eğitici olarak aktif 
görev aldı.

Konya sporda yöneticilik, Türki-
ye Karate Federasyonunda Disiplin 
Kurulu üyeliği ve Türkiye Futbol 
Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği 
görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Semizotu; 
demir, potasyum, 
kalsiyum, açı-
sından oldukça 
zengindir.

Vitamin ve 
Mineraller de Se-
mizotu başta C ve A 
vitamini olmak üze-
re pek çok vitamin 
(niasin, riboflavin, 
folat, B6 vitamini) içeriyor. 
Aynı zamanda kalsiyum, 
demir, magnezyum, fosfor, po-
tasyum, manganez mineralleri 
bakımından oldukça zengin bir 
sebze olarak öne çıkıyor.

Doymamış yağ asitlerin-
den; özellikle omega-3 yağ 
asitleri, a-linolenik asit, EPA, 
DHA, glutatyon, glutamik asit 
ve aspartik asit bakımından 
zengin olan semizotu, bu 
özelliklerinden dolayı kalp 
damar sağlığını koruyucu 
etki gösteriyor. Antioksidan 
ve antiinflamatuar etkisinden 
ötürü bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor ve kanser gibi 
çeşitli hastalıkların tedavisinde 
de kullanılıyor.

Semizotu çok güçlü bir 
Omega 3 kaynağıdır , Bu yönü 
ile kalp damar sağlığını korur 
, beyin hücrelerini korur, kötü 
kolesterolun düşürülmesine 
yardımcı olur. Antioksidan 
özelliği ile serbest radikallerin 
hücrelerimize zarar vermesini 
engeller. Bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirir.

İdrar söktürücü ve toksin 
temizleyici olan semizotu 
böbreklerdeki taş ve kumun 
dökülmesine yardım eder. 
İçerdiği yüksek lif sayesinde 

bağırsakları çalıştırır , 
kabızlığı giderir.

Düşük kalorisi 
ve düşük glisemik 
indeksi ile kan 
şekerini dengeler, 
kilo vermek iste-
yenler için ideal bir 
besindir. Özellikle 
çocukların yemesi 

sağlıklı büyümelerini sağlaya-
caktır. Semizotunu çiğ olarak 
saata şeklinde tüketmek besin 
değerlerinden maksimum fay-
dalanmamızı sağlayacaktır.

Potasyum içeriği nedeniyle 
dolaşım sisteminin düzenlen-
mesine katkı sağlar 
Anemi yani kansızlığı önleme-
ye yardım eder.Kan basıncını 
düzenler. 
Kasları güçlendirir 
Felç riskini azaltır. 
Gut hastalığına da iyi gelir. 
Kansere karşı da koruma sağ-
lar. Özellikle ağız ve akciğer 
kanserine karşı da korur. 
Cilt güzelliği sağlar. 
Hemoroid yani basura karşı da 
faydalıdır. 
Kalorisi düşük olması sebebiy-
le diyet yapan, kilo vermeye 
çalışan kişiler tarafından da 
rahatlıkla tüketilebilir. 
Ülsere karşı da faydalıdır. Mide 
rahatsızlığı olan kişiler tarafından 
kullanılabilir. 
Egzama gibi cilt hastalıklarına 
karşı da şifa sağlar. 
Soğuk algınlığına karşı da 
koruma sağlar. 
Karaciğere de yarar sağlar. 
Çocukların beyin gelişimini 
düzenler.

SALATALARIN BAŞ TACI YAZ SEBZESİ SEMİZOTU

Ahırlı’da Akkise Atatürk İlko-
kulu öğrencileri, Suriye’nin Afrin 
bölgesinde Zeytin Dalı Harekatında 
şehit düşen askerler için fidan dikti. 
Okul Müdürü Ali Gümüşdal, yaptı-
ğı açıklamada, kahraman şehitlerin 
unutulmaması için fidan dikim et-
kinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu toprakların sahipliğinin en 
büyük kanıtının şehitlerin varlığı 
olduğunu ifade eden Gümüşdal, 

birlik ve beraberlik içerisinde ül-
keye sahip çıkılması gerektiğini 
belirtti.

Gümüşdal, bu duygu ve dü-
şüncelerle Afrin’de şehit olan as-
kerin anısına Dereyol mevkisindeki 
okulun hatıra ormanına 550 çam 
ve selvi fidanı diktiklerini dile geti-
rerek, “Afrin’deki şehitlerimizi rah-
metle anıyoruz.” dedi.
n İHA

Ahırlı’da Afrin şehitleri
için fidan dikildi

dyt.116nur@gmail.com
NUR AÇLAN

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Av. Celal 
Candan, ne görev verilirse onu yapacağını söyledi.
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Ramazan’da pideye zam yapılmadı
Ramazan ayına sayılı günler kala 

Konya’da Ramazan pidesinin fiyatı 
belli oldu. Zam yapılmayan Rama-
zan pidesi geçen yılki fiyattan satıla-
cak.  Konya Fırıncılar Odası Başkanı 
Vedat Honça, pidede bu yıl herhan-
gi bir fiyat artışının olmadığını ifade 
ederek, “250 gram Ramazan pidesi 
1 lira, 500 gram ramazan pidesi 2 
lira olacak. Bizim 2018 yılı için uy-
gulanacak fiyatımız 2017 yılında 
uygulamış olduğumuz gram ve fiyat 
farkıdır. 250 gram Ramazan pidesi 1 
lira, 250 gram pişmiş tırnaklı pide 1 
lira. 500 gram pişmiş pide 2 lira, 500 
gram pişmiş tırnaklı pide 2 lira ola-
rak görüştük. Türkiye genelinde 270 
gram pide 2 lira, bizde 500 gram 2 
lira olarak belirledik. Buradaki konu 
ekmek fabrikalarına ve fırınlara mah-
sustur. Bir de etli ekmekçi ve pideci 
esnafımız var. Konya’ya mahsus bir 

durumumuz var. 180 gram hamur-
dan yapılan pide 1 lira 40 kuruş, 270 
gram bir buçuk hamurdan yapılmış 
pide 2 lira 10 kuruş, 360 gram çift-
li hamurdan yapılan pide de 2 lira 
80 kuruş olarak belirlenmişti. Bu 
2017’nin rakam ve gramajlarıdır. 
Bu gramların altında arkadaşlarımız 
hamur kesmezler, onlar da biliyorlar. 
Onun altında olursa yasal olan yerle-
re bildirirler. Bol susamlı, yumurtalı 
pideler ayrı, fiyatın dışındadır” şek-
linde konuştu. 

Ramazan ayını fırsatçılık olarak 
görmediklerini vurgulayan Honça, 
“Biz fırsatçı olmadığımızı belirtmek 
istiyoruz. Bizim buradaki amacımız 
halkımızın daha bol ekmek yemesi. 
Türkiye genelinde malum sansas-
yonel ortam oluşturuyorlar, ‘ekmek 
obezite yapar.’ Biz de buna diyoruz ki 
ekmek yesin herkes, karnını ekmek-

le doyurur. Yalnız ekmek israfını o 
günkü şartlarda Ramazan ayına göre 
menüye uygun ayarlarsa çok uygun 
olur” dedi. 

Konya’da 20 yıldan beri ekmek 
fırını işleten Muhammet Turgut da 
Ramazan pidesinin uygun fiyattan 
satılmasının yerinde olacağını be-
lirterek, “Biz uygun fiyat politikasını 
uygulamaktan yanayız. Ramazan 
pidesi Ramazan ayı için olmazsa ol-
mazdır. Pide Osmanlı geleneğinin bir 
simgesidir. Dumanı üstünde, bol su-
samlı pideyi kim yemek istemez? Biz 
şimdiden çalışmalarımıza başladık. 
Biz uygun fiyat politikasından yana-
yız. Herkesin tüketmesi gereken bir 
üründür ekmek. Geçen yıl 1 liradan 
satıldı. Yine uygun fiyat politikası uy-
gulanırsa 1 liradan satılması hedefle-
niyor. Şimdiden pidelerimiz üretime 
açıldı. Normal zamanda da kendimiz 

geleneği bozmamak için üretimle-
rine devam ediyoruz. Halkımızın bu 
lezzetlerden yararlanmasını istiyo-
ruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Muhtarlardan Başkan 
Hançerli’ye ziyaret  

Karatay’da İsmil Termal 
Tesisleri’nin temeli atılıyor

Konya Karatay ve Tüm İlçeleri 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Küçük ve Dernek Üyesi Muhtarlar 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’yi ziyaret etti.  Konya Ka-
ratay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Küçük 
ve Dernek Üyesi Muhtarlara ger-
çekleştirmiş oldukları ziyaretten 
dolayı teşekkür eden Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançer-
li;  Karataylı muhtarların hizmet 
aşığı olduğunu söyledi. Muhtarlı-
ğın gönüllülük esasına dayalı bir 
hizmet olduğunu vurgulayan Baş-
kan Hançerli, “Mahalle muhtarla-
rımızla sık sık bir araya geliyoruz. 
Muhtarlarımız kendi mahallele-
riyle ilgili sorun ve sıkıntılarını her 
zaman bizlerle paylaşarak, vatan-
daşlarımız ile bizler arasında köprü 
vazifesi görüyorlar. Bu bakımdan 
belediye olarak muhtarlarımızın 

çalışmalarından son derece mem-
nunuz. Yerelde yapılması gere-
kenlerle ilgili her zaman belediye 
olarak muhtarlarımızın emrinde-
yiz. Yapılan hizmetler noktasında 
muhtarlarımız bizim en büyük 
destekçimiz, bizlerin gözü, kulağı 
konumundalar. Yapamadığımız 
bizim göremediğimiz eksik kalan 
hizmetler noktasında birlikte koor-
dineli olarak çalışıyoruz” dedi. 

Konya Karatay ve Tüm İlçeleri 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Küçük ise; “Muhtarlarla her daim 
dayanışma içerisinde olan Kara-
tay Belediye Başkanımız Mehmet 
Hançerli hizmeti kendisine amaç 
edinmiştir. Muhtarlar Derneği’ni 
Konya’ya kazandırmış olması de-
ğerli Başkanın Muhtarlara büyük 
önem verdiğinin göstergesidir” 
ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ  

TÜRKAV Konya Şubesi tarafından yürütülen “Başbuğ’a Vefa” sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan 
yardım malzemeleri, Van’ın Erciş İlçesi’ndeki Alparslan Türkeş İlkokulu/Ortaokulu’ndaki öğrencilere ulaştırıldı

TÜRKAV Konya’dan 
‘Başbuğ’a Vefa’

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı 
(TÜRKAV) Konya Şubesi, yürüttü-
ğü sosyal sorumluluk projesi kap-
samında “Bin Yıllık Kardeşlik” adı 
altında Van’ın Muradiye İlçesi Yu-
maklı İlkokulu ve Ortaokulu’nda 
1071 kitaplık kütüphane kurmuş-
tu. Anlamlı projede Afrin şehitleri-
ni de unutmayan TÜRKAV Konya 
Şubesi, Zeytin Dalı Harekatı kap-
samında Afrin’de şehit olan Vanlı 
Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan 
Çevik’in ismini kütüphaneye ver-
mişti. 

BAŞBUĞ’A VEFA
Sosyal sorumluluk projeleri-

ne devam eden TÜRKAV Konya 
Şubesi, Van’da kurduğu kütüp-
hanenin ardından yine Van’da bir 
okula çeşitli yardım malzemeleri 
ulaştırdı. 

“Başbuğ’a Vefa” sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında, Van ili 
Erciş İlçesi’nde bulunan Alpars-
lan Türkeş İlkokulu/Ortaokulu için 
yollanan yardımlar Ülkü Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı Erciş İlçe 
Başkanlığı’na ulaştırıldı. Yardım-
lar buradan da Alparslan Türkeş 
İlkokulu/Ortaokulu’na götürülerek 

ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtı-
mı gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları 
Erciş İlçe Başkanlığı’nın organize 
ettiği programa Ülkü Ocakları Eği-
tim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı 
Olcay Kılavuz da katıldı. 

KARDEŞLİĞİN GEREĞİNİ 
YAPIYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan TÜRKAV Konya Şube Başkanı 
Süleyman Nur, TÜRKAV Konya 

Şubesi olarak vakıf çalışmaları 
dışında, millete ve devlete fayda 
sağlayacak çeşitli çalışmalar da 
yürüttüklerini hatırlattı. Bu kap-
samda sosyal sorumluluk projele-
rine de önem verdiklerini belirten 
Nur, şunları söyledi,  “Biz millet 
olarak, köklü bir gelenekle birbi-
rimize bağlıyız. Bu geleneklerden 
gelen birbirimize karşı sorumlu-
luklarımız var. Kanla yoğrulmuş 

bu güzel vatanımızı hep birlikte, 
bu geleneklerle gelen kardeşlik 
duyguları ile ayakta tutuyoruz. Bu 
anlamda yardımlaşma ve dayanış-
ma, bizim kardeşlik hukukumuzun 
gereği olarak ortaya çıkan güzel 
paylaşımlardır. Kardeşliğin gereği-
ni yapmaya çalışıyoruz. TÜRKAV 
Konya Şubesi olarak topladığımız 
yardımlar,  Van Erciş’teki Alpars-
lan Türkeş İlkokulu/Ortaokulu’n-
daki öğrencilere dağıtılmak üzere 
Erciş Ülkü Ocakları’na ulaştırıldı. 

Erciş Ülkü Ocakları’nın organi-
ze ettiği programla;okulu ziyaret 
eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı-
mız Sayın Olcay Kılavuz gönderdi-
ğimiz hediyeleri bizzat kendi eliyle 
teslim etti.TÜRKAV Konya Şubesi 
olarak Ülkü Ocakları Genel Baş-
kanımız Sayın Olcay Kılavuz’a te-
şekkür ederiz.Bu faaliyette emeği 
geçen TÜRKAV Konya Şubesi yö-
netim kurulundaki dava arkadaş-
larıma,vakfımızın kıymetli üyeleri-
ne,destek veren gönüldaşlarımıza 
ve Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Sa-
yın Muhammed Sıddık Yeşilbaş ve 
yönetimine teşekkür ederim.”
n TEVFİK EFE

Yenilenen yüzü ile Türkiye’ye 
şifa kaynağı olacak Karatay Beledi-
yesi İsmil Termal Tesisleri’nin te-
mel atma töreni 7 Mayıs Pazartesi 
Saat 11:00’de İsmil’de gerçekleş-
tirilecek. Temel atma töreni tüm 
yerel televizyon kanallarından da 
canlı yayında izlenebilecek.

Yeşil ile mimarinin eşsiz uyu-
munu şifalı suları ile birleştiren 
İsmil Termal Tesisleri, 17.360 m² 
alanda yedi bloktan oluşan 112 
villada huzurlu bir tatil için özel 
termal havuz ve otopark ile ev 
rahatlığını ve konforunu bir ara-
da sunacak. Tesislerde 200 kişilik 
restoran, 100 ve 500’er kişilik çok 
amaçlı toplantı salonları; konfe-
ranslara, seminerlere, özel yemekli 

toplantılara, düğün-nikah ve çeşitli 
organizasyonlara ev sahipliği ya-
pacak. İsmil Termal Tesisleri; bay, 
bayan ve çocuk termal havuzları,  
sauna, buhar odası ve hamamı, 
marketi, mescidi, kapalı çocuk 
oyun alanı ve açık otoparkı ile mi-
safirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 

Misafirler, 110.000m² bahçe 
alanında büfe-kafeteryası, camisi 
her bloğa özel otopark alanı, açık 
voleybol-basketbol sahaları ve fit-
ness alanında spor aktivitelerini 
gerçekleştirebilecek. Konforu ve 
şifalı suları aynı konseptte sunan 
İsmil Termal Tesislerinde günlük 
konaklama yapmadan tüm imkan-
lardan faydalanılabilecek.
n HABER MERKEZİ 

Konya Fırıncılar Odası 
Başkanı Vedat Honça

TÜRKAV Konya Şubesi, Van’da kurduğu kütüphanenin ardından yine Van’da bir okula çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdı.

TÜRKAV Konya Şubesi, Van’da kurduğu kütüphanenin ardından yine Van’da bir okula 
çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdı.
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Alkol aldı, üvey babasını yaraladı Cezaevi firarisi yakayı eleverdi
Alkollü olduğu iddia edilen 

genç, tartıştığı annesini araya gire-
rek korumaya çalışan üvey babası-
nı bıçaklayıp, ardından da bacağın-
dan tüfekle vurarak yaraladı. Olay, 
merkez Karatay ilçesi Hacısadık 
Mahallesi Şairbaki Sokak üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, alkollü olduğu iddia edilen 
Tolunay T. (23), annesi Şükriye D. 
ile tartışmaya başladı. Tartışma-
nın büyümesi üzerine Şükriye D. 
ile evli olan Mehmet D., tartışan 
anne ile oğlunu ayırmaya çalıştı. 
Bunun üzerine Tolunay T., üvey 
babası Mehmet D. ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın büyümesi ile 
Tolunay T., üvey babasını bıçakla 
yaraladıktan sonra evde bulunan 
tüfeği alarak rastgele ateş etmeye 
başladı. Tolunay T.’nın 4 el ateş 
etmesi sonucu Mehmet D. sağ 
bacağından yaralandı. Genç, tüfe-
ği de alarak kaçtı. Çevredekilerin 

ihbarı üzerine olay yerine polis 
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından Mehmet D., 
ambulansla Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı.  Polis, kaçan şüpheliyi 
yakalamak için çalışma başlattı.
n İHA

Bingöl’de cezaevinden firar 
eden bir kişi, Seydişehir ilçesin-
de polisle yaşanan kovalamaca 
sonucu yakalandı. Edinilen bil-
giye göre, geçtiğimiz yıl Eylül 
ayında tutuklu bulunduğu Bin-
göl Cezaevinden kaçan Y. A.’ nın 
(21) kız arkadaşı ile Seydişehir’e 
geldiği bilgisini alan Seydişehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
çalışma başlattı. 

Y.A. ve kız arkadaşının Pı-
narbaşı Mahallesi’nde oturduk-
ları evi tespit eden polis, Y.A.’yı 
yakalamak için harekete geçti. 
Plakasız otomobille seyir halin-
deyken polisi fark eden Y.A., 
“dur” ihtarına uymayarak kaçtı. 
Yaşanan kovalamacanın ardın-
dan yakalanacağını anlayan şüp-
heli, aracını bırakıp yaya olarak 
kaçmaya çalıştığı sırada polis 
tarafından yakalandı. Gözaltına 
alındıktan sonra Seydişehir Dev-

let Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirilen Y.A., işlemleri 
yapılmak üzere İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne götürüldü. Plaka-
sız otomobil ise otoparka çekildi.
n İHA

Seydişehir ilçesinde Orta To-
roslar üzerinde yer alan “Küpe Çu-
kuru” Yaylası, karların erimesiyle 
yeşile bürünen doğada özgürce do-
laşan yılkı atları ile doğaseverler ve 
fotoğraflar tutkunlarına muhteşem 
manzaralar sunuyor. İlçeye bağlı 
Taraşçı ve Gökçehüyük mahallele-
rinden yaklaşık dört saat süren bir 
tırmanıştan sonra varılabilen yayla, 
2 bin 575 rakımlı Küpe Dağı’nın 
eteğinde yer alıyor. Etrafı yüksek 
dağlarla çevrili bin 906 rakımlı 
Küpe Çukuru’na vadilerden akan 
ve birkaç düdenle yer altına giren 
sular hayat veriyor.

İlkbaharda karların erimesiyle 
yemyeşil bitki örtüsüne kavuşan 
ve bitki zenginliğiyle dikkati çeken 
yayla, yıl boyu yılkı atlarına da ev 
sahipliği yapıyor. Zorlu bir tırmanışı 
göze alan doğa ve fotoğraf tutkun-
ları, Küpe Çukuru’nun muhteşem 
güzelliğinde özgürce koşan yılkı 
atlarını fotoğraflayabiliyor. Fotoğ-
raf tutkunu Mevlüt Ünal, ilkbahar 
ve yaz aylarında Küpe Çukuru’na 
tırmandıklarını söyledi. Genellikle 
gruplar halinde geldiklerini anla-
tan Ünal, “Yaklaşık dört saat süren 
bir tırmanıştan sonra Küpe Dağı’nı 
aşınca bu eşsiz manzarayı görmek 

insanın tüm yorgunluğunu alıyor. 
Yılkı atları buraya ayrı bir güzel-
lik katıyor. Atları görmek, bu eşsiz 
manzarayı fotoğraflamak için bura-
lara kadar geldik ama değdi. Burası 
bir doğa harikası. Doğaseverleri, bir 
doğa harikası Küpe Çukuru’nu ve 
yılkı atlarını görmeye davet ediyo-

rum” diye konuştu. Taraşçı Mahal-
lesi Muhtarı Bahattin Karal, efsane-
lere de konu olan yaylanın yüzlerce 
yıl konargöçerlere ev sahipliği yap-
tığını söyledi. Yerleşim yerlerinden 
uzak olması sayesinde, yaylanın do-
ğal güzelliğinin bozulmadan bugü-
ne ulaştığını belirten Karal, “Eski-

den bu bölgeyi Antalya civarından 
konargöçerler, Bozahmetli ve İdrisli 
yörükleri ile Seydişehir, Taraşçı, ve 
Gökçehüyük mahallelerinden köy-
lüler yayla olarak kullanılırmış. Gü-
nümüzde sadece birkaç aile hayvan 
otlatmak için zaman zaman burayı 
kullanıyor” dedi. n İHA

Meramlı öğrenciler 
Türkiye 1.’si oldu

TÜBİTAK’ın düzenlediği Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Ya-
rışması’nda Türkiye 1.’si olan Zeki 
Özdemir Anadolu Lisesi öğrenci ve 
eğitimcileri Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru’yu ziyaret etti. Zi-
yaret esnasında öğrenciler, Başkan 
Toru’ya koku hassasiyetine duyarlı 
hamsterlarla ilgili projelerini anlat-
tılar.  TÜBİTAK Bilim İnsanı Des-
tek Programları Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Lise Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışması’nda 
Türkiye 1.’si olan Zeki Özdemir 
Anadolu Lisesi öğrencileri Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’yu 
makamında ziyaret ettiler. Ziya-
rette Meram İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Dursun Ali Kaban, AK Parti 
Meram Sivil Toplum ve Halkla İliş-
kiler Birim Başkanı Halil İbrahim 
Erdal, Zeki Özdemir Anadolu Lisesi 
Müdürü İbrahim Ethem Turgut ve 
Proje Koordinatörü Enver Ekinci de 
yer aldı. 

Antalya’da gerçekleşen 49. 
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje 
Yarışması’nda bu yıl 12 bölgeden 
toplam 16.181 proje yer alırken, 
psikoloji dalında bölge birincisi ola-
rak finale katılmaya hak kazanan 
Meram Zeki Özdemir Anadolu Li-
sesi öğrencileri Melek Güvercin ve 
Mehmet Polat Türkiye 1.’si oldular. 
Farklı bölgelerde 6 ilden 100 proje-
nin yer aldığı sergide katılımcıların 
15’ini Konya, 8’ini ise Meram oluş-
turdu. Yine ortaokullar seviyesinde 
6 ilden 100 proje yer alırken Kon-
ya’dan 25, Meram’dan ise 13 proje 

yarıştı. 
PROJEDE KOKU HASSASİYETİ 
OLAN HAMSTERLAR YER ALDI 
Türkiye 1.’si olan öğrenciler 

Melek Güvercin ve Mehmet Polat 
proje hakkında bilgi verirlerken 
amaçlarının koku hassasiyetine 
duyarlılıkları ve problem çözme 
kabiliyetleri olan hamsterları ya-
rarlı işlerde kullanmak olduğunu 
belirttiler. Öğrenciler, köpeklerin 
giremediği dar alanlara hamster-
ların daha kolay ulaşabildiği ve ve-
rilen eğitimi uzun süre akıllarında 
tuttuğunu, ayrıca bakım maliyet-
lerinin ise daha düşük olduğu vb 
avantajlardan bahsettiler. Genç 
öğrenciler, Meram Belediye Başka-
nı Fatma Toru’ya projeleri hakkın-
da dijital ortamda sunum yaptılar. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru ise Türkiye 1.’si olan öğ-
renci ve eğitimcileri tebrik ederken 
“Zeki Özdemir Anadolu Lisesi’ni 
ve Meram’ı temsil ettiniz. Bizim en 
önemli sermayemiz çocuklarımız 
ve gençlerimizden oluşan beşeri 
sermayemiz. Çocuklarımızın sos-
yal medya bağımlılığından kurtu-
larak bu tür projelerde yer almaları 
oldukça önemli. Her alanda başarı-
lı öğrenciler yetiştirmemiz gereki-
yor. Bu anlamda Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğümüze, Zeki Öz-
demir Anadolu Lisesi yöneticileri-
ne, eğitimcilere ve ailelerimize te-
şekkür ederim” şeklinde konuştu. 

Başkan Toru, ziyaretin ardın-
dan öğrencilere çeşitli hediyelerde 
bulundu.  n HABER MERKEZİ

1900 rakımlı Geriş Dağı’nda, kar kalınlığı, Mayıs ayına gelinmesine rağmen yaklaşık 3 metreyi buluyor. 
Bölge halkının yaylalarına gidebilmesi için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı

Geriş Dağı’nda 3 
metreyi bulan kar

Hadim’de yaklaşık 1900 rakımlı 
Geriş Dağı’nda, kar kalınlığı, Mayıs 
ayına gelinmesine rağmen yaklaşık 
3 metreyi buluyor. Bölge halkının 
yaylalarına gidebilmesi için iş maki-
neleriyle açılan yol, tüneli andırıyor. 
Karın, haziran ayı sonuna kadar eri-
mesi bekleniyor.

Toros Dağları’nın doğu bölge-
sinde, Taşeli platolarının tepeleri 
arasında, dar vadiler üzerine kurulu 
Hadim ilçesinde, başta kiraz olmak 
üzere meyve ağaçları çiçeklenirken, 
Geriş Dağı’nda ise hala kar taba-
kaları bulunuyor. Mayıs ayına ge-
linmesine rağmen kar kalınlığının 
3 metreyi bulması nedeniyle bölge 
halkının yaylalarına gidebilmesi için 
belediye ekipleri, iş makineleriyle 
çalışma başlattı. Açılan yol ise tüneli 
andırdı.

Hadim ilçesinin, kent merkezi-
ne 120 kilometre uzaklıkta ve 1500 
rakıma sahip olduğunu belirten Be-

lediye Başkanı AK Parti’li Ahmet 
Hadimioğlu, ilçe merkezinde bahar 
mevsimi yaşanırken, yüksek kesim-
lerde halen kış şartlarının hakim ol-
duğunu söyledi. Geriş Dağı’ndaki 
karın, haziran ayında erimesinin 
beklendiğini dile getiren Başkan 

Hadimioğlu, şöyle konuştu:
‘’Hadim ilçemizin merkezi 1500 

rakıma sahipken, yüksek kesim-
lerdeki mahallelerimiz 1800-1900 
rakıma sahiptir. İlçemiz, coğrafi 
yapısıyla Konya’nın en zor şartlara 
sahip ilçesidir. Çünkü ilçe merkezi-

mizde kiraz ağaçları çiçek açar va-
ziyetteyken Geriş Dağı’nda yaklaşık 
3 metreyi bulan kar bulmaktadır. 
Geriş Dağı’nın Hadim sınırları için-
de kalan bölümlerinde ilçemize ait 
mahalle ve yaylalar var. Dağın diğer 
tarafından ise Antalya’nın Gündoğ-
muş ve Alanya ilçelerine ait yayla 
ve mahalleler bulunmaktadır. Kış 
şartlarında yaşam yoktur; ancak 
yaz aylarımızda halkımız yaylarına 
gitmektedir. Giderken da Geriş Da-
ğı’nda şu an yaklaşık 3 metre yük-
sekliğe sahip karlı bölgeden geç-
mek zorundadır. O nedenle de biz 
belediye olarak nisan ayı başlarında 
orada karla mücadele çalışması ya-
pıp, halkımızın o bölgeden geçme-
sini sağlıyoruz.  O yol ekim- kasım 
aylarında kapanıyor. Kar ise haziran 
ayında erimeye başlıyor. Geçen yıl  
haziran ayında o bölgede yaklaşık 5 
metre civarında kar vardı.’’
n DHA

Yılkı atları Seydişehir’e güzellik katıyor

Ahmet Hadimioğlu
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Milletvekilliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Tahir Akyürek’in yerine Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçil-
di. 14 yıl boyunca ihlas ve samimiyetle Konya’ya hizmet ettiklerini dile getirerek, gönül huzuruyla görevini Uğur İbrahim Altay’a bıraktığını dile getirdi

Büyükşehir’de Altay dönemi
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Meclisi’nde yapılan seçimle 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı’na seçildi. Meclis toplantısında ko-
nuşan Tahir Akyürek, 14 yıl boyunca 
ihlas ve samimiyetle Konya’ya hizmet 
ettiklerini dile getirerek, gönül huzu-
ruyla görevini Uğur İbrahim Altay’a 
bıraktığını dile getirdi. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı’na seçilen 
Uğur İbrahim Altay, “Doğup büyü-
düğüm, ekmeğini yediğim bu şehre 
hizmet etmek büyük bir gurur. Sel-
çuklu’da edindiğimiz tecrübeyle hep 
birlikte Konyamıza hizmet edeceğiz” 
dedi. AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Erol Kaya, şehircilik konusunda 
Konya’nın son derece önemli, önder 
ve örnek olduğunu dile getirerek Ta-
hir Akyürek’e teşekkür ederken Uğur 
İbrahim Altay’a yeni görevinde başa-
rılar diledi.

Konya’ya Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak 14 yıl kesintisiz hiz-
met eden Tahir Akyürek’in 24 Ha-
ziran’da yapılacak seçimler için istifa 
etmesinin ardından Konya Büyükşe-
hir Belediye Meclisi yeni başkanı seç-
mek için toplandı. 

GÖNÜL HUZURU İLE UĞUR BEY’E 
GÖREVİMİ DEVREDİYORUM 

Yeterli çoğunluğun sağlandığı 
toplantıda oylama öncesi konuşan 

Konya Büyükşehir Belediyesi Eski 
Başkanı Tahir Akyürek, “Haklarınızı 
helal edin. Varsa hakkınız helal edi-
yorum. Cenabı Hakk bundan sonra 
da ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
hizmetlere bizleri vesile kılsın. Ben 
şimdiden Uğur Bey’e hayırlı olsun 
diyorum. Gönül huzuru ile görevi 
bırakıyoruz. İki açıdan gönül huzu-
ruyla diyorum. Birincisi kalbime dö-
nüp baktığımda gayet huzurluyum. 
Hesap veremeyeceğimiz, izah ede-
meyeceğimiz bir konu yok. İhlas ve 
samimiyetle çalışmaya gayret göster-
dik. Bu yönüyle gönül huzuruyla bı-
rakıyoruz. İkincisi bu işe layık, kendi 
başarısı ve çizgisiyle de temayüz eden 

bir kardeşimize ve bayrağı daha yük-
seklere taşıyacak bir arkadaşımıza ve 
Konyamızın nüfus olarak en büyük 
ilçemizin belediye başkanına görevi 
devrediyoruz. Bu yönüyle de gayet 
huzurluyuz. İnşallah ülkemize, Kon-
yamıza hep birlikte daha nice hizmet-
ler yapmak nasip olur” diye konuştu. 

Meclis’te Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, bütün AK 
Parti Grubu’nun teklifi ile Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’na aday 
gösterildi. Yapılan seçimin ardından 
Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı oldu. Toplantıda 
AK Parti ve MHP Grubu, Tahir Akyü-
rek’e çiçek takdim etti. 

AK Parti Grubu Başkanı Mahmut 
Sami Şahin de 14 yıl boyunca şehre 
hizmet eden Tahir Akyürek’e Büyük-
şehir Belediye Meclisi ve AK Parti 
Grubu adına teşekkür ederek, Uğur 
İbrahim Altay’a yeni görevinde başa-
rılar diledi. 

BU ŞEHRE HİZMET ETMEK BÜYÜK 
BİR ONUR VE GURUR 

Kendilerine gösterdikleri tevec-
cüh için Büyükşehir Belediyesi Mec-
lisi üyelerine teşekkür eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’nın Hz. Mev-
lana’nın şehri, Selçuklu’nun kadim 
başkenti olduğuna vurgu yaparak, 
“Konya, güzel insanların yaşadığı gü-
zel bir şehir. 

Bu şehre hizmet etmek de bizim 
için büyük bir onur ve gurur. 9 yıldır 
Selçuklu’ya canla başla çalışarak hiz-
met ediyoruz. Bugün yapılan oylama 
ile de Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevine seçilmiş bulunu-
yorum. Bu şerefli görevi bize layık gö-
ren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, 
Yerel Yönetimler Başkanımıza, Se-
çim İşleri Başkanımıza, Konya Millet-
vekillerimize, İl Başkanımızın şahsın-
da bütün teşkilat mensuplarımıza ve 
bugün oylarıyla bu görevi tevdi eden 
meclis başkanımıza ve meclis üyeleri-
mize sonsuz teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

HEP BİRLİKTE KONYAMIZA
 HİZMET EDECEĞİZ 

Başkan Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu’da edindikleri tecrübeyle tüm 
Konya’ya hizmet edeceklerini dile ge-
tirdi ve konuşmasını şöyle tamamla-
dı: “Doğup büyüdüğüm ekmeğini ye-
diğim bu şehre hizmet etmek büyük 
bir gurur. 14 yıl boyunca Konyamıza 
hizmette bulunan değerli Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e 
de teşekkür ediyorum. Başkanımız 
Konya için bir şans ve çok önemli 
hizmetlerde bulundu. İnşallah bizler 
de onların vizyonunu daha ileriye 
taşımak için yoğun bir şekilde gayret 
edeceğiz. Hep birlikte Konyamıza hiz-
met edeceğiz” diye konuştu. 

Bu arada Anadolu Medeniyetleri 
Belediyeleri Birliği ve Konya Beledi-
yeler Birliği toplantıları da gerçek-
leştirildi ve söz konusu toplantılarda 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Anadolu Mede-
niyetleri Belediyeleri Birliği ve Konya 
Belediyeler Birliği Başkanlığı’na da 
seçildi. 

BÜYÜKŞEHİR’DE 
DEVİR-TESLİM GERÇEKLEŞTİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
de düzenlenen devir-teslim töreni 
ile Tahir Akyürek görevini Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
seçilen Uğur İbrahim Altay’a devretti. 

KONYA ÖNEMLİ ÖNDER VE 
ÖRNEK BİR ŞEHİR 

Büyükşehir Belediye Başkanlı-

ğı’ndaki törende konuşan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 
“Konya bizim şehircilik açısından 
fevkalade önemli, önder ve örnek bir 
şehirlerimizden bir tanesi. Hakikaten 
Konya gıpta edilen bir şehir. Bugüne 
kadar Konya’da belediye başkanlığı 
yapan bütün kardeşlerimizi tebrik 
ediyorum. Tahir abimiz de 14 yıl-
lık başarılı belediye başkanlığı yaptı. 
Kendisini tebrik ederim. Görevi dev-
ralacak genç kardeşim Uğur İbrahim 
Altay’ı da tebrik ediyorum” diye ko-
nuştu. 

Tahir Akyürek de görev değişimi-
nin hayırlı olmasını dileyerek, “Dava-
mız, şehrimiz, ülkemiz için hayırlı ol-
masını diliyorum. Konya’da belediye 
başkanı olmak, Büyükşehir Belediye 
Başkanı olmak, aynı zamanda Ce-
nab-ı Hakk’ın bir lütfudur. Biz bu gö-
revi 14 yıl boyunca elimizden geldiği 
kadar şehrimize hizmet ederek ta-
mamladık. Şimdi yeni bir dönem baş-
lıyor. Gönül huzuru ile görevimi dev-
rediyorum. Çünkü kendisi Selçuklu 
ilçemizde yaptığı hizmetlerle zaten 
temayüz etmiş olan ön plana çıkmış 

olan değerli bir kardeşimizdi. Bayra-
ğı daha yükseklere dikeceğine emin 
bir şekilde görevi kendisine devredi-
yorum. Cenab-ı Hakk utandırmasın 
hayırlı mübarek kılsın. Hayırlı olsun 
diyor ve başarılar diliyorum” 

ÇITAYI İLERİ GÖTÜRMEK İÇİN GECE 
GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay da “Ben de 
hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle 
bizi bu şerefe layık gören Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a, Başbakanımıza, Yerel Yö-
netimler Başkanımıza, Seçim İşleri 
Başkanımıza, Konya Milletvekilleri-
mize, İl Başkanımızın şahsında bütün 
AK Parti Ailesi’ne, belediye başkan-
larımız ve meclis üyelerimize sonsuz 
teşekkür ediyorum. İnşallah bugün 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa-
yın Tahir Akyürek’ten aldığımız çıtayı 
ileri götürmek için gece gündüz de-
meden yoğun bir şekilde gayret ede-
ceğiz. Başkanımız 14 yıldır Konya’ya 
çok önemli hizmetlerde bulundu. 
Kendisine huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra çıktığı yolda 
başarılar diliyorum. Allah yar ve yar-
dımcısı olsun diyorum” dedi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı da “Konya adına Tahir Ak-
yürek’e teşekkür ediyoruz. Pek çok 
önemli hizmetlerde bulundu. Bugün 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kara-
rı ile Büyükşehir Belediye Başkanı se-
çilen Uğur İbrahim Altay Bey’e başa-
rılar diliyorum. Konya ilimin, irfanın, 
kültürün bir şehri. 

Bu şehre bugüne kadar hizmet 
etmiş bütün belediye başkanlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Bundan sonra gö-
revi alacak herkese de başarılar dili-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

 Konya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen devir-teslim töreni ile Tahir Akyürek görevini Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Uğur İbrahim Altay’a devretti.
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AK Parti ve MHP’de 27. Dönem Aday Adaylık başvurularının sona ermesiyle listeler de şekillendi. Konya’nın tanıdığı çok sayıdaki isim milletvekili ol-
mak için harekete geçti. AK Parti’den 233 isim MHP’den ise 33 isim Konya Milletvekili Aday Adayı olarak partilerine resmi başvurularını yapmış oldu

AK Parti’den 233, MHP’den 33
24 Haziran’da gerçekleşecek 

seçimlerde AK Parti Konya Millet-
vekili olabilmek için AK Parti Genel 
Merkez ve Konya İl Başkanlığı-
na 233 kişi başvurdu. Milletvekili 
seçilme yaşının 25’ten 18’e dü-
şürülmesi ile 18-25 yaş arası 25 
genç de milletvekili olabilmek için 
adaylığını açıkladı. Mevcut AK Par-
ti Konya Milletvekillerinden daha 
önce aday olmayacağını açıklayan 
Ahmet Davutoğlu aday olmazken, 
diğer AK Parti milletvekilleri aday-
lık başvurusunda bulundu. Aday 
adaylığı başvurusunda bulunanlar-
da ağırlık erkeklerin oldu. AK Parti 
Milletvekilliği için 189 erkek aday 
başvururken, kadın adayların sayısı 
44 oldu. Gençlerin seçilme yaşının 
25’ten 18’e düşürülmesi ile birlikte 
18-25 yaş arası 25 genç milletvekili 
olabilmek için başvuruda bulun-
du. Ayrıca 17 engelli aday da AK 
Parti Konya Milletvekili olabilmek 
için müracatta bulundu. Milletve-
killiği aday adaylığı başvurularının 
tamamlanmasının ardından Kon-
ya’da gözler 5 Mayıs’ta yapılacak 
temayül yoklamasına çevrildi. Alt 
komisyon ve üst kurul çalışmaları-
nın ardından AK Parti’de milletve-
killiği aday adaylarının listeleri 21 
Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu’na 
teslim edilecek. 22 Mayıs Salı günü 
de aday tanıtım toplantısı gerçek-
leştirilecek.

MHP’DE 33 KİŞİ MİLLETVEKİLLİĞİ 
İÇİN ADAY ADAYI OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
de de aday adaylık için çeşitli isim-
ler parti genel merkezine giderek 
resmi başvurularını yaptı. MHP’nin 
de aday adaylık başvurusu dün iti-
bari ile sona erdi. Buna göre Kon-
ya’da MHP’den 33 isim 27. Dönem 
Aday Adayı olarak başvuru yaptı. 
İŞTE AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ 

ADAY ADAYLARININ İSİMLERİ; 
Abdullah Ağralı
Abdullah Çavuşoğlu 
Abdullah Güzeldülger 
Abdullah Sami Acar
Adil Dönmez 
Ahmet Burak Toprak 
Ahmet Demirkirişci 
Ahmet İzi
Ahmet Kağan Karabulut
Ahmet Mürsel Doğan 
Ahmet Nihat Baysal
Ahmet Özdoğan 
Ahmet Sarıdoğan
Ahmet Sorgun
Ahmet Şükrü Kılıç 
Ahmet Vejdi Çınar 
Ali Akmaz 

Ali Cahit Tekin 
Ali Kaya
Ali Sürücü
Ali Ulu 
Arif Kıyak
Aslı Gönüllü Tamer 
Aslı Yanık 
Asuman Kökten
Aygül Erdem
Aykut Takımcı
Aynur Bakırcı
Ayşe Atsan 
Ayşe Türkmenoğlu 
Ayşegül İnal Soycan 
Batuhan Aşıcı 
Batuhan Onur Kolçak 
Bayram Çelmeli 
Bekir Akdemir 
Bekir Alboğa 
Bülentaycan
Bünyamin Ulu 
Celal Candan 
Cem Zorlu 
Cemil Dönmez 
Cemil Er
Cengiz Yalınız 
Cihan Özdemir 
Cihangir Ergün
Cihat Özkan
Durul Türkmen
Ecevit Öksüz 
Edip Yıldız 
Elife Meral Karakoyun 
Emirhan Doğan 
Emre Yörümez 
Engin Şafak 
Ercüment Sarıkafa
Erdinç Akca 
Erdoğan Çalışkan 
Eyyüp Özpınar
Fatih Keş 
Fatih Nükte
Fatih Özdemir
Fatma Başaralı
Fatma Nur Özoğul 
Fevzi Kaynar 
Gamze Derinçay 
Goncagül Çok 
Gülay Samancı 
Gürsoy Bilgin 
Güvenç Ulaşan 
Hacı Ahmet Özdemir 
Hacı Ahmet Şimşek 
Hacı Ali Özel 
Halil Etyemez
Hamdi Turşucu 
Hasan Çağlayan Dündar 
Hasan Hüseyin Aydın
Hasan Küçükkendirci 
Hasan Uysal 
Hasan Uzman
Hasan Yaşar 
Hasan Yel
Hatice Mendi 
Hayati Arık 

Hülya Gök 
Hülya Tuğyan
Hüseyin Aslan 
Hüseyin Keleş 
Hüseyin Üzülmez 
Hüsnüye Erdoğan
İbrahim Burak Tekşen 
İbrahim Büyüktorun
İbrahim Erol 
İbrahim Kılınç
İbrahim Kürşat Göçergi 
İbrahim Türkan 
İhsan Kara
İhsan Zorlu 
İlker Yalçın 
İsmail Afşar 
İsmail Cengiz Uysal 
İsmail Küçükbayrak 
İsmail Selçuk Atçeken 
İsmail Taha Coşkun 
İsmail Topçu 
Kadriye Erdoğan 
Kadriye Mutlu 
Keziban Bayık
Kudret Bülbül 
Kübra Solak 
Ladiger Özdemir
Leyla Erdal 
Leyla Şahin Usta
Lokman Koyuncuoğlu 
Mahmut Cavit Büyükcengiz 
Mehmet Acar 
Mehmet Akay 
Mehmet Akif Sönmez 

Mehmet Akif Yılmaz 
Mehmet Ali Bostancı 
Mehmet Ali Kabak 
Mehmet Ali Şahin 
Mehmet Babaoğlu
Mehmet Büyükyıldırım 
Mehmet Celalettin Ergene 
Mehmet Çakıoğlu 
Mehmet Çalık
Mehmet Ercan
Mehmet Eren 
Mehmet Ergül 
Mehmet Hamdi Yıldırım
Mehmet Kahya 
Mehmet Önal
Mehmet Özdemir 
Mehmet Özlü
Memiş Taşpınar 
Metin Özgün 
Muhammed Ali Ekinalan
Muhammed Furkan Asilkan 
Muhammed Said Çelik 
Muhammed Zeren 
Muhammet Fatih Şahin
Muhammet Uğur Kaleli
Muharrem Kayacık 
Murat Keçeciler 
Murat Özdemir 
Murat Selçuk Güçlü 
Mustafa Altınekinli 
Mustafa Baloğlu
Mustafa Çağlayan 
Mustafa Çetin
Mustafa Efe 

Mustafa Ersöz 
Mustafa Hamurcu 
Mustafa Hançer
Mustafa İbalı 
Mustafa Karaca 
Mustafa Kaya 
Mustafa Kayhan
Mustafa Ulu
Mücteba Gökşen 
Mürsel Kartal
Müzeyyen Erdoğan 
Müzeyyen Yalçın 
Nadir Paksoy
Naile Şeker
Namık Güler 
Nazire Gündoğdu 
Nesrin Sert
Niyazi Gökdoğan 
Niyazi İlhan Terzioğlu 
Orhan Erdem
Oruç Baba İnan 
Osman Uyar 
Osman Yavuz 
Ömer Aktürk 
Ömer Faruk Kanık 
Ömer Kuş 
Ömer Ünal 
Özay Arslan 
Pervin Dilek
Ramazan Poçan 
Ramazan Sodan 
Ramazan Turan
Ramazan Yaşar
Remzi Çetin 
Rifat Yüzbaşıgil 
Ruhi Torun
Salih Yılmaz
Salim Özdemir 
Samed Dedemli
Selim Sayın 
Selman Özboyacı 
Seyit Ali Kurtuluş 
Seyit Yaylacı
Sıttıka Yalçı 
Soner Özdere 
Sultan Işık 
Sultan Uysal 
Süleyman Dönmez
Şaban Topal 
Şamil Ersin Güngör 
Şecaattin Küçükdağ 
Şehmuz Kaya
Şükran Akıncı 
Şükran Küçüktabak 
Şükrü Metin
Taha Kadir Mısırlıoğlu 
Tahir Akyürek 
Tahsin Koparan
Tuba Doğan 
Turgay Özcan
Turgut Murat Dirik 
Tülay Çakır
Tülay Oruç 
Uğur Ayhan 
Uğur Eren İ

Vehbi Özalp
Vehbi Özdemir 
Veli Tolu 
Veyis Karani Çiftci
Veysel Özince 
Yağmur Sezer 
Yahya Özüdoğru 
Yakup Özkurt
Yaşar Çiftçi 
Yaşar Toy 
Yılmaz Altunsoy 
Yunus Emre Tarhan 
Yusuf Cihan Kaya 
Yücel Sevinç 
Zerrin Özel
Zeynep Nur Tuncer
Ziya Altunyaldız 
Züleyha Tekdemir 

İŞTE MHP’NİN MİLLETVEKİLİ 
ADAY ADAYLARI: 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
de de aday adaylık için çeşitli isim-
ler parti genel merkezine giderek 
resmi başvurularını yaptı. MHP’nin 
de aday adaylık başvurusu dün iti-
bari ile sona erdi. Buna göre Kon-
ya’da MHP’den 33 isim 27. Dönem 
Aday Adayı olarak başvuru yaptı. 
MHP’den Konya Aday Adayı olan 
isimler ise şu şekilde; 
Adnan Kurban
Ahmet Çakır
Ahmet Yücel
Ayhan Tekin
Aytekin Mart
Bilal Yiğit
Bulduk Özdemir
Celil Çalış
Cumali Ünver
Esin Kara
Faruk Sonkaya
Fatih Satılmış
Fikret Küçükmumcu
Halil Ayhan
Hasan Yıldız
Hüseyin Korkmaz
Kürşat Toklucu
Mehmet Emin Altunel
Mehmet Emre Acar
Muharrem Tekin
Musa Karaoğlan
Mustafa Aygün
Mustafa Kalaycı
Nuray Türk Günay
Oğuz Çiftçioğlu
Salih Akça
Sedat Göncü
Sefa Lök
Servet Turgut
Şükrü Portakal
Temmuz Şemin
Türker Aydoğdu
Yusuf Erdoğan
n EMİNE ÖZDEMİR

‘Konya, Teknik Üniversiteye hazır’ ‘7 bin 329 müracaat var, bu bir rekor’
AK Parti Milletvekili Prof. Dr. 

Hacı Ahmet Özdemir, “TBMM 
Genel Kurulunda ‘Yükseköğretim 
Kanunu’ görüşmeleri sırasında 
çatı aday projesi çöken Cumhu-
riyet Halk Partisi’ ninhalet-i ru-
hiyesindeki yıkıma bir kez daha 
şahit olduk” dedi. 

Konya’ya kurulacak Teknik 
Üniversitenin de dahil olduğu 
“Yükseköğretim Kanunu” görüş-
meleri sırasında TBMM Genel 
Kurulunda söz alan Milletvekili 
Özdemir, “CHP milletvekilleri-
nin, ‘Bakanlar Kurulu sayısını dü-
şürüyorsunuz, üniversite sayısını 
artırıyorsunuz’ söylemini şaşkın-
lıkla dinledim. Bu nasıl mantık, 
nasıl önerme, bunun sonucu ne-
reye gidiyor çıkartamadım. Yani, 
‘Biz üniversite sayılarını düşüre-
lim, düşürelim, sonunda bir veya 
iki üniversitemiz kalsın mı?’ de-
mek istiyorsunuz. Şimdi, hepimiz 
biliyoruz, komisyonda önergeler 
verilir, komisyonda birtakım gö-
rüşler öne sürülür ve komisyonda 
yasa tasarı hâlindedir, olgunlaş-
tırılır. Komisyonda olgunlaştırıl-
ması, Mecliste olgunlaştırılması 
eğer bir hata ise Meclisteki var-
lığınızı da, Meclisin varlığını da, 
komisyonun varlığını da, komis-
yon üyelerinin varlığını da tartış-
maya açarsınız. Bu kadar değişik, 
bu kadar garip, bu kadar tuhaf bir 
eleştiri olabilir mi?” diye konuştu. 

Teknik Üniversite’nin açılma-
sı için yapılan çalışmalardaki ya-
pılan özveriye dikkat çekerek ko-
nuşmasına devam eden Özdemir, 
“Konya milletvekilleri olarak, 
şehrimizin menfaatleri için her 

daim birarada olduğumuz gibi 
teknik üniversite açılması için de 
bir ve beraber olduk.

Cumhurbaşkanımızla, Başba-
kanımızla, Milli Eğitim Bakanı-
mızla, YÖK Başkanıylave sanayi-
cilerimizle oturup bir yıl boyunca 
müzakereler yaptık ve hamdol-
sun teknik üniversitenin müjde-
sini Konya’mıza verdik. Şu anda 
Selçuk Üniversitesi, yeni kurulan 
Konya Teknik Üniversitesinin ölü 
doğum yapmaması için kendi fa-
kültelerini bu üniversiteye seve 
seve veriyor ve Konya sanayisi 
de 730 bin metrekarelik bir yeri 
-Konya sanayisi içerisinde- bu-
raya ayırmış durumda. 350 bin 
metrekare de biz buraya inşaat 
alanı düşünmüş durumdayız” 
dedi.

Selçuk Üniversitesinin bölün-
mesi sonrasında gelinen başarıyı 
anlattığı konuşmasında Özdemir 
şunları kaydetti: “Ben size bugün 
bir hikâye anlatmak istiyordum, 

başarılı bir hikâye, bir bölünme 
hikâyesi. Selçuk Üniversitesinin 
1975 yılında Hazım Oktay Başer 
rahmetli Valinin atölyeleri, en-
düstri meslek lisesi atölyelerini 
çalıştırarak, yağmur yağdığında 
hocaların ders anlatamadığı ba-
rakalarda başlayan bir üniver-
sitenin ikinci bir üniversiteye 
bölünmesiyle beraber, bugün 
bir tarafta 90 bin öğrencisi olan, 
öbür tarafta 40 bin öğrencisi 
olan, nasıl muhteşem iki büyük 
devlet üniversitesinin Konya’da 
hayatını sürdürdüğünü anlatmak 
istiyordum, bunun hikâyesinden 
bahsetmek istiyordum ama yani 
gerçekleri görmemekte inat et-
mek, herhâlde, insanoğlunun do-
ğasında olan bir şey ki bunlardan 
bahsetmeye fırsatımız olmadı. 
730 bin metrekareye bu inşaat 
yapılana kadar da Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü -az önce telefonla 
konuştum; ‘Ben mevcut binaları-
mı Teknik Üniversiteye kullandır-
maya hazırım’ diyor. Ayrıca, tarihî 
bir bina var Konya’nın ortasında, 
Selçuk Üniversitesinin gözbebeği 
bir bina; Selçuk Üniversitesi Rek-
törümüzün ifadesi şu; ‘Gerekirse 
ben Konya Teknik Üniversitesine 
burayı Rektörlük binası olarak 
devretmeye de hazırım.’ Eğer be-
ğenmediğiniz, bölünüp de almayı 
kabul etmediğiniz üniversiteler 
varsa Konya bunların hepsini al-
maya hazır; biz de hazırız, alabili-
riz. Hatta bizim küçük ilçelerimiz 
var, büyük ilçelerimiz var, bunlar 
da ayrıca diğer üniversitelere ta-
liptirler.”
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun, “7 bin 329 
müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 
997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i 
engelli, 18-25 yaş arası başvuru 
sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekor-
dur” dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Sorgun, parti genel merkezin-
de düzenlediği basın toplantısında 
açıklamalarda bulundu. 

Sorgun, “24 Nisan’da başlayan 
aday adaylığı başvuru süreci dün 
saat 19.00’da sona erdi. 81 ilimiz-
de ve genel merkezde başvurular 
alındı. Yoğun bir başvuru oldu. 7 
bin 329 müracaat söz konusu. Bu-
nun 5 bin 997 erkek, bin 332’si ba-
yan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası 
başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir 
rekordur” ifadesini kullandı. 

“1 Kasım seçimlerinde başvuru 
sayısı 3 bin 702, 7 Haziran’da 6 bin 
239’du. 1 Kasım’ın iki katına yak-
laşan bir sayıda müracaat vardır” 
diyen Sorgun şöyle devam etti: 

“Aday adaylarımızın yüzde 
18’ini bayanlar teşkil etmektedir. 
Gençlerin ve engelli adaylar içeri-
sinde bayanların da olduğunu dü-
şünürsek bu rakam yüzde 20’lerin 
üzerine çıkacaktır. 24 Haziran se-
çimleri öncesi hepimiz için yepyeni 
bir zafer ışığı olarak bunu algılıyo-
ruz. Milletvekillerinden başvuru 
yapan 293’tür. 23 milletvekilinin 

başvurusu söz konusu değildir. 5 
Mayıs’ta temayül yoklamaları yapı-
lacak, üç ilimiz istisna. Pazar günü 
İstanbul kongremiz var, Kayseri ve 
Ankara ise Pazartesi günü yapı-
lacak. 21 Mayıs günü listelerimizi 
YSK’ya teslim etmiş olacağız.” 

Adaylık için başvurmayan mil-
letvekillerine ilişkin soru üzerine 
Sorgun, “Burada her birimizin ne 
olacağı önemli değil. Bu konuda 
arkadaşlarımızın değerlendirmesi 
partimizin kurullarında ve nihayet 
bu partinin Genel Başkanının de-
ğerlendirmesi ile nihai şeklini al-
mış olacak. Hiçbir arkadaşımız özel 
bir beklenti içerisinde olmaz AK 
Parti’den. Bu bilinçle de bazı arka-
daşlarımız kendileri çok önceden 
gelip artık memleketlerine dönmek 
istediklerini, yeterince çalışma yap-
tıklarını ve gençlere yol açmak is-
tediklerini ifade edenler olmuştur. 
Hiçbir arkadaşımız bir beklenti içe-
risinde olduğu için başvurmamış 
değildir” cevabını verdi.
n İHA 

AK Parti Milletvekili 
Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
 Ahmet Sorgun



4 MAYIS 2018 17HABER 

KONESOB Başkan adayı Muharrem Karabacak, 
“Bu memleket için bu topraklar için dertli olmak gerekiyor. Derdiniz olacak ki, hizmet 

edeceksiniz. Çünkü derdi olmayanın sevdası olmaz, hizmet aşkı olmaz” dedi

Hizmete sevdalıyız!
Konya’daki esnaf odalarının Ge-

nel Kurul seçimleri geçtiğimiz aylarda 
tamamlanarak yeni başkanlar seçil-
mişti. Yapılan seçimlerin ardından 
ise gözler Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) seçimine 
çevrildi. KONESOB’un seçimleri 6 
Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak oda seçimlerinde güven 
tazeleyerek yeniden başkan seçilme-
sinin ardından, KONESOB Başkan-
lığı için kolları sıvamıştı. KONESOB 
Başkanlığı’na adaylığını açıklayan 
Karabacak, bu kapsamda bir süredir 
önemli çalışmalar yürütüyor. Çalış-
malar kapsamında Karabacak, oda 
ve üye ziyaretleri yaparak istişareler-
de bulunuyor. Konuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Karabacak, 
seçimlere birkaç gün kaldığını hatır-
lattı. Birlik ve beraberlik içerisinde 
KONESOB seçimlerine gittiklerini dile 
getiren Karabacak, seçilmesi halinde 
esnafların çıkarlarını korumak için 
önemli çalışmalar yürüteceğinin sö-
zünü verdi. 

‘EMANETİNİZ EMANETİMİZDİR’
2010’dan bu yana Konya Minibüs-

çüler ve Umum Servis Araçları Odası 
Başkanlığı görevini yürüttüğünü dile 
getiren Karabacak, bu görevi yürütür-
ken her zaman bu büyük sorumlulu-
ğun bilincinde olarak hareket ettiğini 
söyledi. Bu doğrultuda çalışmalar 
yürüterek, oda üyelerinin yüzünü kara 
çıkarmama adına mücadele verdiğini 
dile getiren Karabacak, şöyle devam 
etti, “Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Odası Başkanı olarak 
göreve geldiğim günden bu yana, her 
zaman aynı sorumluluk bilinciyle ha-
reket ettim. Yükümüzün ağırlığını, bu 
koltukların ‘Hizmet koltuğu’ olduğunu 
bilerek bu görevi üstlendim. Her za-
man da bu anlayışla görevimi yerine 
getirmeye çalıştım. Biz bu koltuklara 
alın teriyle ekmek parası kazanan 
çok kıymetli üyelerimizin teveccühü 
ile geldik. Bu nedenle bu koltukların 
birer emanet olduğunu, bu emanete 
sahip çıkmak gerektiğini hiç akıllar-
dan çıkarmadık. Üyelerimizin bize 
verdiği emaneti, kendi emanetimiz 
bildik. Bu anlayışla dur durak bilme-
den, ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ 
anlayışı ile elimizden gelen gayreti 
gösterdik. Son yaptığımız seçim-
lerde de üyelerimizin teveccühü ile 
yeniden başkan olarak göreve gel-
dik. Anlayışımızı ve duruşumuzu 
değiştirmeden, aynı hassasiyet-
leri benimseyerek, aldığımız bu 
emaneti daha yukarılara taşıma 
uğrunda çalışmalarımıza hızla 

devam ediyoruz, edeceğiz.” 
BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Odası Başkanlığı’n-
daki çalışma azminin ve anlayışının 
KONESOB Başkanı olması halinde 

devam edeceğinin altını çizen Ka-
rabacak, “Konya Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları Odası Başkanı 
olarak nasıl bir anlayışa sahip isem, 
KONESOB’da da bu anla-
yışla yolumuza devam 
edeceğiz. Bizim ama-
cımız hizmet. Baş-
kanlık bir bayrak 
yarışıdır. Bu yarış 
kişisel menfaatler 
için değil, oturaca-
ğımız koltukları daha 
iyi nasıl yükseltiriz, 

üyelerimizin derdine daha iyi nasıl 
derman oluruz anlayışı ile gerçekleş-
melidir. Bunu çok iyi biliyoruz ve Kon-
ya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birli-
ği’nin daha iyi hizmet etmesi için bu 
bayrak yarışında ben de varım dedim. 

Birlik ve beraberlik içerisinde gittiği-
miz seçimlerin sonucunda da birlik 
ve beraberliğimizi korumanın önemli 
olduğunu çok iyi biliyorum. Bu an-
lamda, “birlikteysek güçlüyüz”, “biz 

birlikteysek var oluruz” anlayı-
şıyla hareket etmenin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
KONESOB Başkanı olarak 
bizlere teveccüh gösterilip, o 
hizmet makamı bize emanet 
edilirse, bu anlayışla hareket 

ederek, Birliğimizi daha iyi 
yerlere taşıma gayretinde 

olacağım” ifadele-

rini kullandı. 
‘DERDİ OLMAYANIN 
SEVDASI OLMAZ’

Memleket sevdasının önemli 
bir meziyet olduğunu belirten Kara-
bacak, bu sevdayla hareket ederek 
hizmet etmek gerektiğini vurguladı. 
Konya ve Türkiye için ‘Dertli’ olmak 
gerektiğini belirten Karabacak, söz-
lerine şöyle devam etti, “Bu memle-
ket için bu topraklar için dertli olmak 
gerekiyor. Derdiniz olacak ki, hizmet 
edeceksiniz. Çünkü Derdi olmayanın 
sevdası olmaz, hizmet aşkı olmaz. 
Yeri gelecek sıradan bir nefer olarak 
hizmet edeceğiz yeri gelecek bizlere 
emanet edilen koltukları hizmet ma-
kamı yapacağız.”

SOSYAL PROJELER SÜRECEK
Konya Minibüsçüler ve Umum 

Servis Araçları Odası Başkanlığı 
olarak önemli sosyal sorumluluk 
projeleri yürüttüklerini anımsatan Ka-
rabacak, KONESOB Başkanı olması 
halinde, memlekete fayda getirecek 
bu tür projelerin devam edeceğinin 
sinyalini verdi. 
MUHARREM KARABACAK KİMDİR?

3 Ekim 1972 Konya doğumlu 
olup, İlkokulu Hamburg- Almanya, 
orta ve lise öğrenimini Konya İmam 
Hatip Lisesi’nde tamamladı. Selçuk 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden  
mezun oldu. Konya Minibüscüler ve 
Umum Servis Araçları Esnaf Odası’n-
da bir çok görevde aktif yer alan Ka-
rabacak, sırasıyla oda personeli, oda 
yönetim kurulu üyeliği, oda başkan 
vekilliği görevlerinde bulunmuş olup 
halen Oda Başkanı olarak görevine 
devam etmektedir. Başkan Karaba-
cak, bir dönem Konyaspor Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş 
olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Bizim amacımız hizmet. Başkanlık bir bayrak 
yarışıdır. Bu yarış kişisel menfaatler için değil, 

oturacağımız koltukları daha iyi nasıl yükseltiriz, 
üyelerimizin derdine daha iyi nasıl derman oluruz 

anlayışı ile gerçekleşmelidir”

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkan Adayı Muharrem 
Karabacak çalışmalarını sürdürürken birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor.

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanlığı olarak önemli sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda geleceğimiz için uyuşturucu ile mücadeleye her platformda destek veriyoruz.
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’in 
çok yakında yarı olimpik bir yüzme 
havuzuna kavuşacağını söyledi. Bey-
şehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımla-
rından Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu inşaatı çalışmalarında sona 
gelindiğini söyledi. 

HERKES YÜZME ÖĞRENECEK
Bahçelievler Mahallesinde, Bey-

şehir Belediyesi Kültür ve Yaşam 
Merkezi’nin karşısında ihaleyi üstle-
nen firma tarafından inşa edilen ve 
yapımı hızla devam eden yarı olimpik 
yüzme havuzunun yaklaşık 5,5 milyon 
liraya mal olacağını belirten Başkan 
Murat Özaltun, “Konya’nın denizi 
olarak nitelendirilen, Türkiye’nin en 
büyük tatlı su gölüne sahip bir ilçe ko-
numundayız. Yaz döneminde özellikle 

Konya ve İç Anadolu Bölgesi’nden 
de gelen tatilcilerin gözde bir turizm 
merkezi haline gelen, ziyaretçilerine 
plajlarında tatlı sularda yüzme imka-
nı sunan Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan 
ilçemiz, yarı olimpik yüzme havuzu-
nun tamamlanmasının ardından yeni 
bir yüzme alanına daha kavuşmuş 
olacak. Beyşehir Belediyesinin göl 
kenarında ilçeye kazandırdığı çocuk 
yüzme havuzu ile Konya Büyükşehir 
Belediyesinin yapımı tamamlanmak 
üzere olan Şehir Konağı ve Hanımlar 
Lokali bünyesinde yer alan hanımlara 
özel yüzme havuzunun ardından bu te-
sis, ilçemize kazandırılacak yarı olim-
pik düzeyde modern bir havuz olmuş 
olacak. Yüzme bilmeyenlere yüzme 
öğrenme imkanı da sunacak olan bu 
havuzlar, ilçemizde bugüne kadar bu 
konuda yaşanan büyük bir eksiklik ve 

ihtiyacı da gidermiş olacak” dedi. 
MODERN ORTAMDA SPOR İMKANI

Başkan Özaltun, 10 bin metreka-
relik alanda, 2 bin 700 metrekarelik 
açık alanda inşa edilen ve 1,65 metre 
derinliğe sahip 12,5 metre eninde, 25 
metre uzunluğundaki havuzun yanın-
da 50 ila 105 santim derinliğe sahip 
üç kademeli ısınma havuzunun da 
olacağını belirterek, “Kafe, soyunma 
ve dinlenme odalarının da olacağı te-
sis çevresinde sürücüler için otopark 
alanı da yer alacak. 5 parkurlu yarı 
olimpik yüzme havuzumuz, gençleri-
miz ve özellikle yüzme sporlarını çok 
seven ilçemiz halkının en büyük talep-
lerinden birisiydi. Onların bu talepleri 
de tamamlanıp hizmete açılmasının 
ardından yerine gelmiş olacak. Hal-
kımızın ve sporcularımızın modern bir 
ortamda spor yapabilmesine imkan 

sağlayacak bu tesisin bölgemizde 
yeni yüzücüler yetişmesinde önemli 
bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Bu 
yatırımların ilçemizde hayata geçiril-
mesinde başta Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Başbakanımız Binali Yıldırım, Yeni 
Gençlik ve Spor Bakanımız Osman 
Aşkın Bak, Eski Bakanımız Akif Çağa-
tay Kılıç ile AK Parti Konya Milletveki-

limiz Mehmet Babaoğlu ve tüm Konya 
milletvekillerimiz, parti teşkilatımızla 
birlikte emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Atiker Konyaspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta-
sında deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor, 
Konyaspor taraftarı için 75 liralık bilet fiyatı açıklamış ve bu 
fiyat politikası tepki çekmişti. Daha önceki maçlarda 5 ve 
ya 10 lira arasında misafir takım bilet fiyatı belirleyen, en 
yüksek bilet fiyatı olarak 25 lira rakamını açıklayan Kara-
bükspor yönetiminin bu tavrına anlam verilememişti. Konu 
ile ilgili konuşan Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet 
Aytekin, konunun yönetim kurulu kararı olduğunu, biletlerin 
satışına başlandığını ve bilet fiyatlarında yeni bir düzenleme 
yapmayacaklarını söyledi. 
n YUNUS ALTINBEYAZ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor ligin 32.hafta 
maçında Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile dep-
lasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçı yönetecek hakem 
belli oldu. Karşılaşmayı, Özgür Yankaya yönetirken, yar-
dımcılıklarını Baki Tuncay Akkın, Mehmet Kısal, Abdulkadir 
Bitigen yapacak. Ligde sonra olarak deplasmanda Bur-
saspor ile karşı karşıya gelen ve bu maçta 2-1 mağlup olan 
yeşil beyazlı temsilcimiz, Karabükspor deplasmanından 
galibiyet ile dönerek rahatlamak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Rusya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanarak, bu başarıyı 8. kez tekrar eden mil-
li güreşçi Rıza Kayalp yurda döndü. Ankara’dan Türkiye’ye 
giriş yapan başarılı sporcuyu kalabalık bir kafile karşıladı. 
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya-
alp, “Kazandıkça seneye tekrar kazanmak istiyorsun. Daha 
çok çalışıyorsun ve itici bir güç oluyor. Bir yeteneğimiz var 
Allah’a şükürler olsun” değerlendirmesinde bulundu. Rıza 
Kayaalp’in antrenörlüğünü yapan Akif Canbaş ise, ‘’Rıza çok 
değerli bir sporcu. Her yeni şampiyonluk bir yenisini getiri-
yor. Maçtan çıktığında diğer maçı düşünen bir sporcu Rıza. 
İnşallah bunu defam ettirip olimpiyatlarda başarıyı getire-
cektir” dedi.   n İHA

Karabükspor 
geri adım atmıyor! 

Konyaspor’un maçını 
Yankaya yönetecek

Rıza Kayaalp’e
coşkulu karşılaşama

Atiker Konyaspor’un Bursaspor ile oynadığı maça akın eden 
binlerce taraftar geç gelen otobüslerin yanı sıra yolculuk sırasında 
da çeşitli sıkıntılar yaşamıştı. Konya-Afyon yolu üzerinde faaliyet 
gösteren bir dinlenme tesisi yolda mola vermek isteyen Konyaspor 
taraftarını tesise almamış ve bu durum tepkilere neden olmuştu. 

Konu ile ilgili Konya Yenigün Gazetesi’ne konuşan tesis 
yetkilisi, “Konyaspor taraftarı ile kesinlikle bir sorunumuz yok. 
Konyaspor’un Bursaspor ile oynadığı maç günü, tesislerimizde 
yaklaşık 800 kişilik bir turist grubumuz vardı. Konyaspor taraftarını 
tesislerimize alsak dahi burada ağırlayacak yerimiz yoktu. Bunun 
dışında önceki dönemlerde yine bir turist grubu olduğunda taraf-
tarları buraya aldık. Ancak birkaç taraftarın turistlere karşı rahatsız 
edici bazı davranışları oldu. Bunun üzerine tur firmalarından biz 
büyük bir uyarı aldık. Tabi taraftarların içinde böyle arkadaşlar var 
ama tabi ki hepsi öyle değil. Yoksa Konyaspor taraftarının bu tür 
konularda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bursaspor maçının 
olduğu gün büyük bir turist grup olduğu için kendilerini ağırlaya-
madık. Konyaspor taraftarı daha önce birçok kez buraya geldi. 
Bundan sonra da gelecekler. Kendileri ile herhangi bir sıkıntımız 
söz konusu değil” dedi. 
n MUHAMMED SAYDAM

32. hafta başlıyor!
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın açılış maçında bugün 

Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’n-
da saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Turuncu-lacivertliler, 32. haftaya lider Galatasaray’ın 1 
puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada girdi. Son iki maçını 
kazanan Demir Grup Sivasspor ise haftaya 47 puan ve averaj-
la 7. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 
Sivas’ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

ÖNEMLİ EKSİKLER
Medipol Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli ek-

sikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları 
Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücade-
lede forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve 
yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren 
Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda 
takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Na-
poleoni’nin durumu ise maç saatinde netlik 
kazanacak.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir’de Demir 

Grup Sivasspor karşılaşması ön-
cesinde Junior Caicara, İrfan Can 
Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart 
cezası sınırında yer alıyor. 
Üç oyuncu, bu mücadele-
de kart görmeleri halinde, 
33. haftadaki Antalyaspor 
karşılaşmasında oynaya-
mayacak.

SİVAS 3 PUANA 
ODAKLANDI

Demir Grup Sivasspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 32. haftasında 
bugün deplasmanda Medipol 
Başakşehir ile yapacağı karşılaş-
madan 3 puanla ayrılarak, UEFA 
Avrupa Ligi’ne katılma hedefini 
sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde son 
2 haftada Trabzonspor’u 2-0 ve 
Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ede-
rek 32. haftaya 47 puan ve averajla 
7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, raki-
bini yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma 
iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasın-
da sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaş-
mayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazanmıştı. 

7 OYUNCU SINIRDA
Demir Grup Sivasspor’da Medipol Başakşehir 

karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan 
Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan 
Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsm-
yr sarı kart ceza sınırında bulunu-
yor. Bu futbolcular yarın kart gör-
meleri durumunda cezalı duruma 
düşecek ve ligin 33. haftasındaki 
Aytemiz Alanyaspor müsabakasın-
da görev alamayacak.  n AA

Beyşehir yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

‘Konyaspor taraftarı ile bir sorunumuz yok’ 
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Kartal’ın iç sahada oynayacağı maçlar
Torku Konyaspor - SivassporTorku Konyaspor - Sanica Boru ElazığsporTorku Konyaspor - TrabzonsporTorku Konyaspor - GaziantepsporTorku Konyaspor - GalatasarayTorku Konyaspor - BeşiktaşTorku Konyaspor -  Akhisar BelediyeTorku Konyaspor - Kayserispor

Türkiye Basketbol Şampiyonası U – 16 
Lig’inde Konya’yı temsil eden Alınterispor, 
Elazığ’da yapılan Yarı Final müsabakalarından 
zaferle dönerek Türkiye Şampiyonası’nda final-
lere kalmıştı. Alınterispor, finaldeki ilk maçına 
bugün saat 18.00’de çıkacak.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR
Türkiye Şampiyonası’nda finale kalarak 

Konya’nın gururu olmaya devam eden Alınte-
rispor finallerde ilk maçına bugün saat 18.00’de 
çıkacak. Son 8 takımın kaldığı final müsabaka-
ları eleme usulü şeklinde yapılacak. Buna göre 
Alınterispor, bugün çıkacağı ilk maçı kazanırsa 
Şampiyona’da son 4 takımın arasına kalacak ve 
kupaya bir adım daha yaklaşacak. Temsilcimiz, 
ilk maçını kaybetmesi halinde şampiyonluk 
şansını yitirecek ve turnuvada 5.’lik mücadelesi 

vermek zorunda kalacak. Temsilcimiz, Ankara 
Yaşamkent – İstanbulspor mücadelesinin galibi 
ile bugün saat 18.00’de karşılaşacak.

MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ
Alınterispor’un Başantrenörü Aydoğan Ka-

rakaya mücadele öncesi Konya Yenigün Gaze-
tesi’ne açıklamalarda bulundu. Maç maç hedef 
koyduklarını belirten Karakaya açıklamasında, 
“Biz kendimize maç maç hedef koyduk. İlk 
hedefimiz son 8’e kalmaktı ve bunu başardık. 
Şimdi önümüzde çeyrek final mücadelesi var 
bu maçı da kazanarak son 4 takım arasına kal-
mak istiyoruz. Maç maç gideceğiz ve en sonun-
da finale kalarak kupayı kaldırmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n VEYSEL KOÇ

Türkiye Şampiyonası’nda Alınteri ilk maçına çıkıyor

İNANANLAR 
asla kaybetmez!

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, normal sezonu 4.sırada tamamladı ve Süper Lig 
için Play – Off oynama hakkı kazandı. Mavi beyazlılar, çeyrek final ilk maçında bugün Bandırma Kırmızı’yı 

konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak olan maç 18.00’de başlayacak

1. Lig’e katıldığı ilk sezonda büyük 
bir başarı elde ederek ligi 4.sırada ta-
mamlayan Selçuklu Belediyespor, Play 
– Off maçlarını kazanarak Süper Lig’e 
adım atmak istiyor. Konya temsilcisi 
Play – Off çeyrek finalinde Bandırma 
Kırmızı ile eşleşti. 3 maç üzerinden oy-
nanacak çeyrek final serisinde 2 maç 
kazanan takım yarı finale yükselecek. 
Selçuklu Belediyespor ile Bandırma 
Kırmızı arasındaki ilk karşılaşma bugün 
oynanacak. Mavi beyazlılar, Konya hal-

kının vereceği destek ile kazanmak ve 
avantaj sağlamak istiyor.

LİGDE İLK SENESİNDE 
BÜYÜK BAŞARI

Selçuklu Belediyespor, bu sezon 
başında Türkiye Basketbol Federasyo-
nu tarafından 1. Lig’e davet edildi. Kısa 
süre kala gelen davet üzerine 1 haftalık 
süreçte takım kuran Başantrenör Serkan 
Erdoğan ve ekibi, lige de çok önemli bir 
başlangıç yaptı. Ligde kalması başarı 
olarak görülen Selçuklu Belediyespor, 

sezon sonunda 34 maç sonunda 23 gali-
biyet elde etti. Sadece 11 kez kaybeden 
mavi beyazlılar, ligi 4.sırada tamamla-
dı. 

TARAFTAR DESTEĞİ 
ÇOK ÖNEMLİ

Selçuklu Belediyespor’un Bandırma 
Kırmızı ile oynayacağı Play – Off maçın-
da en önemli etken taraftar olacak. Mavi 
beyazlılar, bu zorlu maçta taraftarının 
vereceği destek ile galip gelerek, dep-
lasmanda oynanacak rövanş maçı önce-

sinde avantaj sağlamak istiyor. Selçuk-
lu Belediyespor’da Başantrenör Serkan 
Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan 
basın toplantısında, taraftar desteğinin 
en iyi motive konuşmalarından daha et-
kili olduğunu dile getirmişti. Bugün tem-
silcimiz Selçuklu ile Bandırma Kırmızı 
arasında oynanacak olan mücadelenin 
biletleri 5 TL’den satışa çıktı. Karşılaş-
mayı 0-14 yaş arası basketbolseverler 
ücretsiz olarak takip edebilecek.
n MUHAMMED SAYDAM

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta karşılaşmasında Hacette-
pespor’u konuk edecek olan Konya Anadolu Selçukspor hazırlık-
larını sürdürüyor. UEFA Pro Lisans 3. Etap kursu için İsviçre’nin 
Cenevre kentine giden teknik direktör Alper Avcı’nın katılmadığı 
antrenman Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde Yardımcı 
Antrenörü Ertunga Kuşhan, İsmail Kısa ve Can Durak yönetimin-
de gerçekleştirilirken izinli olan Özkan Taştemur çalışmaya ka-
tılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Mücahit Can Akçay ve Savaş 
Polat takımdan ayrı çalışırken, kaleciler kaleci antrenörü Gökmen 
Çalışkan gözetiminde takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hare-
ketlerinin ardından futbolcular top tekniğine dayalı pas çalışması 
ve topla oynana oyun ile antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, İl 
Müdürlüğü antrenörleri ile Projelerle ilgili Değerlendirme ve 
Planlama Toplantısı yaptı. İl Müdürü Ömer Ersöz, Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan antrenörlerle bi-
raraya gelerek Koşabiliyorken Koş Projesi Değerlendirme, Yaz 
Spor Okulları ve Yetenek Taraması Planlama toplantısı yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Levent’teki Aydın 
Doğan Salonu’nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden  
başkan seçildi. Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel 
kurulda tek listeyle seçime gidildi. Konya TSYD Başkanı Recep 
Çınar görevinden istifa ederek, Oğuz Tongsir’in listesinde yer 
almıştı. Çınar, TSYD Genel Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi 
olarak görev yapacak. Konya TSYD başkanlığını Murat Dönmez 
yürütecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’da Hacettepe 
hazırlıkları sürüyor

Ersöz, antrenörler 
ile biraraya geldi

Recep Çınar 
TSYD yönetiminde

Konya’nın Seydişehir İlçe Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, binlerce ki-
şinin izlediği Seydişehir Kuğulu Yağlı 
Pehlivan Güreşlerinin yoğun ilgi gör-
düğünü, önümüzdeki yıllarda da Yağlı 
Pehlivan Güreşlerinin devam edece-
ğini söyledi. 

Seydişehir Kuğulu Park’ta 1 Ma-
yıs günü gerçekleştirilen Seydişehir 
Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 13 boy-
da, 32 Başpehlivan olmak üzere 480 
güreşçi kol bağladı. Seydişehir Kuğu-
lu Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Baş-
pehlivanlar İsmail Balaban, Recep 
Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, 
Hasan Tuna, Hamza Köseoğlu, Ünal 
Karaman, Serhat Gökmen, İsmail Koç 
gibi isimleri ağırladı. 

SEYDİŞEHİR’İN KIRKPINARI
Seydişehir Belediyesi olarak son 

yıllarda kültürel ve sportif faaliyetler 
olarak ciddi anlamda ağırlık verdik-
lerini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir’de ilkleri 
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 
Bunlardan biriside geçen yıl başlattı-
ğımız bu yılda ikincisini devam ettir-
diğimiz Seydişehir Kuğulu Yağlı Gü-

reşleri idi. Güreşlerimizi tamamladık 
Allah’ın izni ile. 480 pehlivanımızın 
katıldığı hiç bir problemin yaşanma-
dığı Kırkpınar öncesi, adeta Seydi-
şehir’in Kırkpınar’ı burada yaşandı. 
Ciddi müsabakalar oldu” dedi. 

ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM EDECEK

Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreş-

lerini İç Anadolu Bölgesi ve Konya 
bölgesinde geleneksel hale getirme-
yi hedeflediklerini belirten Başkan 
Tutal, “Çalışmalarımız bu bağlamda 
devam edecek. Güzel bir faaliyet ger-
çekleştirdik. Bu noktada emeği geçen 
Belediye personelimize, akşama ka-
dar bizlerle beraber programı takip 
eden Seydişehir’den ve Seydişehir 

dışından katılan bürokratlarımıza, mi-
safirlerimize, pehlivanlarımıza herke-
se çok teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. Bu tür çalışmaların artarak 
devam edeceğini kaydeden Tutal, 
önümüzdeki yıllarda güreş etkinlik-
lerini geleneksel hale getirip devam 
ettirmeyi hedeflediklerini sözlerine 
ekledi.   n İHA

Mehmet Tutal: Seydişehir’in Kırkpınarı yaşandı

SELÇUKLU BELEDİYESPOR, SÜPER LİG YOLUNDAKİ İLK PLAY – OFF MAÇINA ÇIKIYOR



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.ATİKER 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

AHMET BAYDAR: RAKİBİN 
KÜÇÜĞÜ BÜYÜĞÜ OLMAZ

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Kardemir Karabükspor 
maçında rehavete kapılmayacaklarını söyledi. Baydar “Rakibin güçlüsü zayıfı, küçüğü büyüğü 

olmaz. Üç puan için sahada ter dökeceğiz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz” dedi
Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı 

ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto 
Süper Lig’in 32. haftasında 5 Mayıs Cumar-
tesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor 
ile yapacakları maça 3 puan için çıkacaklarını, son 
dakikaya kadar yüksek motivasyon ve konsantrasyon-
la oynayacaklarını belirtti. Baydar, kulübün internet sitesinden 
yaptığı açıklamada, deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor 
maçında avantajın kısmen de olsa kendilerinde olduğunu aktardı.

REHAVET YOK
Süper Lig’de mücadele eden bütün takımların ortaya koyduğu mücade-

leye saygı duyduklarını ifade eden Baydar, şunları kaydetti: “Rakibin güçlüsü 
zayıfı, küçüğü büyüğü olmaz. Süper Lig’de mücadele eden bütün takımla-
rın ortaya koyduğu mücadeleye saygı duyuyoruz ve her müsabakaya aynı 
ciddiyetle hazırlanıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda rakibimizin önemli 
takımlardan puan aldığını görüyoruz. Ancak biz de bu ligin önemli takım-
larından biriyiz. Rakibimizle kendi açımızdan final niteliği 
taşıyan bir karşılaşmaya çıkacağız. Üç puan için sahada 
ter dökeceğiz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Rehavete 
kapılmadan son dakikaya kadar yüksek motivasyon ve 
konsantrasyonla Karabük deplasmanını kazasız atlat-
mak ve bir sonraki maça hazırlanmak istiyoruz.”

Baydar, düşme hattındaki diğer takımların aldığı 
sonuçları takip etmek ve hesap yapmak yerine kendi 
kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri gerektiğini vurgu-
ladı.

“BU ZORLU SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”
Konyaspor camiasının yapması gereken tek şeyin oy-

nanacak maça odaklanmak olduğuna işaret eden Baydar, şu 
değerlendirmede bulundu: “Avantaj kısmen de olsa bizim elimizde. 
Bunu iyi değerlendirip sezon sonunda camiamızı mutlu etmeyi hedefli-
yoruz. Karabükspor maçını kazandıktan sonra inşallah Göztepe karşılaşması 
için hazırlıklarımıza hemen başlayacağız. O maç üzerine konuşmak için çok 
erken. Önce önümüzdeki kritik karşılaşmayı kazanalım, bir sonraki hafta da 
42 bin taraftarımızla final maçına çıkalım. Teknik heyetimize ve futbolcuları-
mıza güveniyoruz. Kalan maçlarda bize yetecek puanı toplayacaklarına inan-
cımız sonsuz. Birlik olup bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz.”
n SPOR SERVİSİ

Ahmet Baydar
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