
‘Hayal kırıklığına 
uğrayacaklar’

Sıkça gündeme gelen “Muha-
lefet çoğunluğu elde ederek 
Meclis’i bloke etmeyi amaçlı-
yor” yorumlarını değerlendiren 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
milletin buna fırsat vermeyece-
ğini belirterek, “Hayal kırıklığı-
na uğrayacaklar” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Bizim derdimiz vatan’
Konya’da konuşan Saadet 
Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, 
siyaseti şahsileştirmek 
için değil memleket 
sorunlarını çözmek için 
yaptıklarını vurguladı. 
Birleştirici mesajlar da 
veren Karamollaoğlu, 
“Seçimlerden sonra iktidar 
olmamızla birlikte ilk 
yapacağımız iş muhalefetle, 
eski iktidarlarla 
kucaklaşmak olacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Muhtarlar uç beyimizdir’

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Muhtarlar 
Buluşması” gerçekleştirildi. Konya Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, muhtarların 
önemine vurgu yaptı,  “Muhtarlarımız uç beylerimiz 

olarak görev yapıyorlar” dedi. n SAYFA 16’DA

Saç sağlığınızı koruyun!

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte saç sağlığı da 
tehdit altına giriyor. Deniz ve havuz suyu, ultraviyole 

ışınlarının yanı sıra çevresel faktörler saçların ışıltısını 
kaybetmesine neden olabiliyor. Bu soruna karşı uzmanlar 

saç sağlığı konusunda uyarıyor. n SAYFA 4’TE

05 Genç adaylar 
seçimden umutlu 06 Torpil kavgasında 

silahlar konuştu! 12 15Engelliler Meclis’te 
çözüm istiyor

Sandık güvenliği 
için toplandılar
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Türkiye’yi savunuyoruz
Aselsan ve Konya 

Savunma Sanayi Anonim 
Şirketi ortaklığında 

Konya’ya silah sistemleri 
tesislerinin kurulmasına 

karar verildi. Tesis 
kurulunca Konya 

savunma sanayide ciddi 
manada söz sahibi olacak

PROJE 2019 YIL SONU 
TAMAMLANACAK

Savunma Sanayide Konya’ya yeni bir müj-
de geldi. Aselsan ve Konya Savunma Sa-
nayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya’ya 
silah sistemleri tesislerinin kurulmasına 
karar verildi. 300 milyon TL’lik yatırımda 
yüzde 51 Aselsan, yüzde 49’da Konyalı ya-
tırımcılar ortaklığı olacak. Tüm Türkiye’nin 
silah sistemleri tedarikini karşılayacak 
olan tesislerin 2019 yılı sonlarına doğru ta-
mamlanması planlanıyor.

SAVUNMADA KONYA
ANA MERKEZ OLACAK

Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, “Projeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız 
projeyi Recep Tayyip Erdoğan, Kahra-
manmaraş mitingine giderken uçakta im-
zaladı. Hayırlı olsun” dedi. KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü de, “Savunma Sanayi an-
lamında Konya’yı ana merkez haline getir-
miş olmanın ilk adımını attık” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 16’DA

AK Parti Konya 
Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, 
“Vatandaşımız 
rahat olsun 
bütün sorunların 
üstesinden inşallah 
geleceğiz” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 7’DE

‘Üstesinden 
geleceğiz’

AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı 
Osman Seçgin, 
“İnşallah 24 Haziran 
akşamı Türkiye’de 
yeni bir şahlanış ve 
kalkınma hamlesi 
daha başlayacak” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Yeniden 
şahlanacağız’

AK Parti Konya 
Milletvekili Halil 
Etyemez, oynanan 
oyunların başarısız 
olacağını belirterek, 
“Biz milletimize 
güveniyoruz” diye 
konuştu.
n HABERİ 
SAYFA 7’DE

‘Oyunlar 
bozulacak’

İyi Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Şakir 
Berber, “Girdilerin 
çok yüksek olması 
tarım ve hay-
vancılığı rekabet 
etmekte geri plana 
itmektedir” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 7’DE

Üreticiye 
destek sözü

Projeyi AK Partili  Sorgun,
Altunyaldız ve

KSO Başkanı Kütükcü açıkladı.
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AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili se-
çimine saatler kala Yenigün Gaze-
tesi’ne önemli açıklamalarda bu-
lundu. 2002’den bu yana AK Parti 
hükümetlerinin icraatları ile Türki-
ye’nin geldiği noktayı anlatan Angı, 
buna bağlı olarak yaşanan gelişme-
ler ışığında 24 Haziran seçimlerinin 
daha da önemli olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin kaynaklarını son 15 yıl-
dır daha verimli kullandığını, buna 
bağlı olarak da önemli gelişmeler 
yaşandığını dile getiren Angı, 24 
Haziran seçimleri ile birlikte haya-
ta geçecek olan Cumhurbaşkanı 
Hükümet Sistemi ile bu gelişmele-
rin daha da hızlanacağını savundu. 
Türkiye ve bölgenin gerçeklerine 
dikkat çekerek, 24 Haziran seçim-
lerinin önemini anlatan Angı, şöyle 
konuştu, “Türkiye Osmanlı sonra-
sında Cumhuriyetle birlikte yeni 
bir demokrasi anlayışı ile 95 yılını 
geride bıraktı. Bu süre içerisinde 
ulaştığı tecrübeler, zorluklar, kolay-
lıklar yaşandı. Geçmiş dönemlerde 
bürokraside yaşanan hantallıklar, 
kaynakların yerinde kullanılama-
ması ekonomik krizleri de berabe-
rinde getirdi. Yatırım yapamayan 
bir ülke, yönetilemeyen bir ülke 
maalesef 2000-2001 yıllarının bir 
gerçeği olarak ortaya çıkmıştı. 2002 
sonrasında istikrarın daha önde ol-
duğu güçlü bir AK Parti iktidarı ile 
nelerin yapılabileceğini toplum açık 
bir şekilde gördü. Geçmişte 23 yıl-
da bitirip açabildiğiniz bir hastane-
nin daha modernini 4 yılda yapıp 
açıyorsunuz. Aradaki sene farkında 
vatandaşımız hizmeti daha erken 
alabiliyor, kaynağın geri dönmesine 
fırsat verecek yeni işler yapabile-
ceksiniz. Bugün hızlı karar alabilen 
kaynağını verimli ve etkili kullana-
bilen bir ülke, yeni bir döneme ihti-
yaç duydu. Yönetim sisteminde bir 
yenilenme,  mevcut bürokrasi anla-
yışının geride kalan yavaşlığının aşı-
lacağı, aldığı kararların hesabını her 

5 yılda bir millete verecek bir yöne-
tim anlayışının 24 Haziran’la birlik-
te şekilleneceği bir hali yaşayacağız. 
Türkiye son 16 yılda itibarlı bir dış 
politika da izledi. Adından söz etti-
ren politikalar izlendi. Cesaretli, ta-
şınan mesuliyete sahip çıkan, yan-
lışa yanlış denebilen, mazlumların 
sesi olmasındaki bu çaba, dünyada 
ses getirdi. Türkiye konum belirle-
yici noktada. Kendisini de güvene 
almak için her türlü dış operasyon 
yapabildiği gibi, 15 Temmuz hain 
darbe girişimine karşı dik duru-
şuyla da milletçe birlik, beraberlik 
olma şuuruna ulaşmış olması en 
büyük kazanımımız. Yeni sürecin 
Türkiye’ye büyük hamle yapma 
fırsatı vereceğini düşünüyorum. 
Türkiye 24 Haziran’da güçlü bir şe-
kilde Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemini hayata geçirip Meclis’te 
AK Parti gurubunun çoğunluğu ya-
kalamasıyla Türkiye önümüzdeki 5 
yılı her alanda çok güçlü bir şekilde 
yaşayacaktır. Dövizdeki kur politi-
kaları ve faiz yükseltme adına ciddi 
operasyonlar var. Artık bunların da 
biteceğini görüyoruz. Türkiye üre-
ten bir ülke. Mega projelerle de her 
alanda varım diyoruz. Dünyadaki 
gelişmelere baktığımız zaman en-
düstriyel alandaki birçok teknolojik 
buluş, harp sanayisinin ürünleridir. 

Türkiye savunma sanayisini geliş-
tirmekle bunlara ulaşıyor. Bugün 
birçok alanda bu ürünleri kullanı-
yorsunuz. Özellikle sınır ötesi alı-
nacak tedbirlerde bunları kullanı-
yoruz. Nükleer santrallerin şuanda 
kuruluyor olması birçok ülkeyi te-
dirgin ediyor. Radyoaktif izotopların 
kullanım alanı nedir diye baktığımız 
zaman o zaman bu teknolojiyi bil-
mek neden önemliymiş diye hisse-
diyorsunuz. Hazır aldığınız zaman 
yıllarca milyonlarca paralar ödü-

yorsunuz, ambargolar uygulanıyor. 
Sizi muhtaç eder duruma getire-
biliyorlar. Dolayısı ile Türkiye her 
alanda üreten bir hale gelen, bilgi 
teknolojilerine evrilen bir dönemi 
yaşıyor. Bu daha da ileriye gitmeli. 
24 Haziran sonrasının Türkiye’sini 
ben şahlanış yılları olacağını, 2023, 
2071 hedeflerini de bu doğrultu-
da bizden sonraki kuşaklara da bu 
emaneti hakkıyla yerine getirerek 
bırakacağımızın huzurunu hissedi-
yorum. İnşallah bu seçimler buna 

fırsat verir. Bu ülke hepimizin. Bu 
ülke bize büyük bedellerle emanet 
edildi. Gelecek nesiller daha ağır 
bedeller ödemesin diye çalışıyoruz.”

BAŞARILI OLAMAYACAKLAR
Muhalefetin Meclis’teki çoğun-

luğu elde ederek, Meclis’i çalışmaz 
hale getirme çabalarının konuşul-
duğunun hatırlatılması üzerine Baş-
kan Angı, konuyla ilgili dikkat çeken 
açıklamalarda bulundu. “Muhale-
fet partilerinin tek bir bakışı vardı; 
mevcut cumhurbaşkanımız devre 
dışı kalsın sonrası ne olursa olsun” 
diyen Angı, bu nedenle kendileri 
bir Cumhurbaşkanı adayı belirle-
yemedikleri için AK Parti içerisin-
den bir aday belirleme çabası içine 
girdiklerini anımsattı. Bu durumun 
kendilerinin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkara-
cak bir adaylarının olmadığını net 
bir şekilde gösterdiğini dile getiren 
Başkan Angı, sözlerine şöyle devam 
etti, “Cumhurbaşkanımızın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın karşısına kendi 
içlerinden çıkaracak birini, milletten 
destek bulacak birini bulamadıkla-
rı için böyle bir çaba içine girdiler. 
Sonrasında her parti kendi adayını 
çıkardılar. Burada Tayyip Bey’in 
karşısına birini çıkaramadık, pes 
edelim ama onu da iş yapamaz hale 
getirelim diye Meclis aritmetiğini 

nasıl bloke ederiz diye düşünmeye 
başladılar. Halbuki partiler arası it-
tifaklar bu ülkeyi geleceğe taşıma 
adına birlikte güçlü bir seçim süreci 
yaşamaları ve Meclis’te birliktelik 
ile ülkenin önünü açma anlayışı ile 
olmalıydı. Bunlar tam tersi bir tu-
tum sergiledi ve hilelerle, biraraya 
gelişin getirdiği buçuklu yapılarla 
Meclis aritmetiğini nasıl bozarız ki 
Meclis işlemez hale gelsin bunun 
hesabını yapıyorlar. Maksat üzüm 
yemek değil, bağcıyı döğmek. Buna 
fırsat bulabilirler mi? Milletimizin 
buna fırsat vermeyeceğine inanı-
yorum. AK Parti güçlü bir şekilde 
Meclis’te temsil edilecek, Cumhur 
ittifakı içerisinde yer alan MHP de 
kendi seçmeninden gereken deste-
ği bulmuş olacak. Dolayısı ile meclis 
aritmetiğinde de, Cumhurbaşkan-
lığında uğradıkları hayal kırıklığına 
uğrayacaklar. Bekledikleri hesaplar 
tutmayacak çünkü samimi değil-
ler. Hedef birlikteliği sadece Tayyip 
Bey düşmanlığı. Bu düşmanlıkla bir 
yere gidemezsiniz, ülkenizi sevmek, 
ülkeniz adına kaygı duymak, ülkeni-
zi geleceğe taşımak için proje üret-
mek durumundasınız. Bunun da 
milletimiz farkında. Birtakım çevre-
lerin, bir proje etrafında büyüttükle-
ri, şişirttikleri balonların tutmadığı-
nı şuanda anketlerde görüyoruz. En 
büyük anket de Pazar günü. İnşal-
lah kimlerin hayal kırıklığına uğra-
dığını, kimlerin hüsrana uğradığını 
o gün akşam yine konuşacağız. Mil-
let kendi gönlünde yer vermediği 
insana sandıkta oy vermiyor.” Son 
yapılan anketlere göre Konya’da 
şuanda AK Parti’nin durumunun 
çok iyi olduğunu da söyleyen Angı, 
“Konya 2002’den buyana her se-
çimde rekor yazdı. Yeni bir rekor 
için sahadayız çaba gösteriyoruz. 
Tüm gönüllülerimizin dualarıyla, fi-
ili desteğiyle yeni bir rekorla Konya 
adından söz ettirecektir diye bekli-
yoruz” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Sıkça gündeme gelen “Muhalefet çoğunluğu elde ederek Meclis’i bloke etmeyi amaçlıyor” yorumlarını değerlendi-
ren AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletin buna fırsat vermeyeceğini belirterek, “Hayal kırıklığına uğrayacaklar” dedi

‘Meclis’i bloke edemeyecekler!’

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı seçimlere sayılı günler kala
 Yenigün Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.





Referans:  http://www.trendus.com/fotohaber/yaz-aylarinda-sac-bakimi-icin-5-oneri-36462/5; 

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte saç sağlığı da tehdit 
altına giriyor. Deniz ve havuz suyu, ultraviyole 
ışınlarının yanı sıra çevresel faktörler saçların 

ışıltısını kaybetmesine neden olabiliyor. Peki yaz 
aylarında saç sağlığını korumak için neler yapılmalı?

Yaz aylarında özellikle saçlarımızın her 
zamankinden daha  çok desteğe ihtiyacı var. 
Sıcak, nem, havuz suyu bunların hepsin-
den korunmanız ve saçlarınızın dolgun ve 
sağlıklı görünmesi mümkün. Tabi dikkat 
edilmesi ve uygulanması gereken bazı püf 
noktalar bulunmakta.

Sıcak hava, tuzlu su, havuz suyu 
derken yazın saçlarımıza epey yüklendi-
ğimiz doğru. Yaz geldiğinde saçlarımızı 
yıpratan ve kurutup cansızlaştıran koşul-
larda artıyor maalesef. Peki saçlarımızı 
tüm bunlardan nasıl koruyabiliriz?

Tabi ki bu aylarda en önemli şey saçlarınızın 
temizliği.. Doğru şampuan en önemli nokta ancak 
saçlarınızı arındırırken içeriğine ekleyeceğiniz E vi-
tamini ya da ısırgan tohumu yağı hem iyi bir şekilde 
saçlarınızı temizlenirken hem de derinlemesine bir  
bakım yapmanızı  sağlar..

Isırgan tohumu yağını sadece şampuanlarda kul-
lanmaktan ziyade yapacağınız saç maskesinde en 
önemli nokta olacağından emin olabilirsiniz. Sadece 
ısırgan tohumu yağı ile kalmayıp hindistan cevizi 

yağı ile saçlarınıza dolgunluk, badem yağı ile 
de saçlarınızın güçlenmesini sağlayabilirsi-
niz. Tabi ki bu formülde dahili olarak biotini 

asla unutmamak lazım. Biotin; saç, tırnak 
uzamasından ve sağlamlığından sorumlu 
bir vitamindir. Ve dönem dönem vücudu-
muzda azalır. Bu nedenle takviye şart.

Tüm bunlar dışında; her zaman kendi 
saç maskenizi kendiniz hazırlayın. Saç 
tipinizi en iyi siz bilebilirsiniz. Ve alaca-
ğınız hazır saç maskelerinin içerisindeki 
kimyasallardansa,araştırıp kendi doğal 
saç maskenizi yapmanız emin olun 

daha sağlıklı olacaktır..
Önemli bir ipucu daha; eğer havuz yada deniz-

den çıktıktan sonra saçlarınızı temiz suyla duru-
layıp özellikle cansızlığın en belirgin olduğu uç 
kısımlara uygulayacağınız hindistan cevizi yağı, 
deniz tuzunun ve klorun saçlarınıza zarar vermesi-
ni önler.

Sizlere bol tatilli, bol güneşli ve bol neşeli bir 
yaz mevsimi dilerim..

Yüzünüzden gülümsemeniz hiç eksik olmasın.

Değerli 
okuyucular,

Yavaş yavaş 
tatil planlarının 
yapıldığı şu yaz 
döneminde sizin ve 
çocuğunuzun saç 
sağlığını koruyacak 
bazı önerilerim olacak. 
Yaz aylarında havuz 
ve deniz suyunun 
saçlarımızı yıprattığını 

artık hepimiz biliyoruz. Peki yaz mevsiminde 
kendi saç sağlığımız ve havuzdan çıkmak 
bilmeyen çocuklarımızın saç sağlığı için 
ne gibi ürünler kullanabiliriz, veya ne gibi 
önlemler alabiliriz gelin bir bakalım; 

3 Çocuğunuz için seçeceğiniz şampuanın 
içinde paraben ve parfüm olmamasına dikkat 
edebilirsiniz 

3 Çocuklarımızın saçlarının 
yıpranmaması için ılık suyla, az şampuan 
kullanarak yıkanması gerekir

3 Hem kendinizde hem çocuğunuzda saç 
kurutma makinesinin kullanımını azaltın, 
illa kullanacaksanız uzaktan ve ılık modda 
kullanılması daha iyidir

3 Şampuanlarınıza Soğuk Pres Isırgan 
Otu yağı, Zeytinyağı damlatmayı ihmal 
etmeyin

3 Ağızdan Biotin ve Isırgan Otu yağı 
takviyesi yapmanız saçların beslenmesine 
yardımcı olacaktır

3 Saçlarınızda dökülme varsa 
şampuanınıza Ruşeym yağı ve Badem yağı 
damlatmayı denemelisiniz

3 Çocuğunuzun saçlarında tarama 
problemi yaşıyorsanız katkılı saç kremleri 
kullanmak yerine doğal Hindistan cevizi yağı 
ile taramayı kolaylaştırabilirsiniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

SAÇ 
SAĞLIĞINA 

DESTEK 
ÜRÜNLER

Soru: Saç dökülmelerinin yaz 
ayları ile bir ilişkisi var mı?Dr. Didem Numanoğlu 

Gülmez, Zade Vital 
Medikal Müdürü

Zade Vital 
Hindistan 

Cevizi Yağı

Zade Vital 
Isırgan 

Tohumu Yağı

Zade Vital
Combo Derma

Zade Vital
Biotin

Zade Vital
Çinko

• Güneş altında bulunacağınız saatlere dikkat etmeniz gerekir. Özellikle 
güneş ışınlarının en dik ve en yoğun olduğu saatler olan 12.00 – 16.00 

arasında mümkün olduğunda dışarı çıkılmayın. Dışarıda olmanız 
gerekiyorsa, mümkün olduğunca gölgede kalın.

 • Koruyucu giysiler ve tüm saçları gölgeleyecek 
özelliğe sahip şapka, kasket, eşarp kullanılabilir.

 • Havuzda yer alan antiseptik ve yüksek klor, 
denizdeki tuzlu su ve kum saçları yıpratır. Bu nedenle mutlaka 

yüzdükten sonra duş alarak saçlarınızdaki fazla klor, kum, tuz gibi 
maddelerden durulanmış olursunuz. Havuza gittiğinizde 
yanınıza bone alabilir, yüzerken bone kullanabilir ve dış 

etkenlere bağlı oluşan yıpratıcı etkileri aza indirmiş olursunuz.
 • Gün içerisinde zarar gören ve kuruyan saçlarınızı 

yumuşak bir şampuan ile yıkayın. Eğer boya yapan biriyseniz özellikle 
UV filtreli şampuanlar ve saç kremleri kullanarak saç 

boyanızdaki renk pigmentlerini geliştirebilirsiniz. Duş sonrası 
yapacağınız yağ bakımı saçlarınızın kurumasını engeller.

 • Güneş ışınları saçları kırılgan ve mat hale getirir. Bir de üzerine 
sürekli yapılan fön, maşa gibi sıcak uygulamalar, saçın nemini 

kaybetmesine neden olur. Boya, röfle yaptıran kişilerde UV ışınları renk 
pigmentlerinin etkisini azaltması nedeniyle etkisini azaltır. Yaz aylarında 
hem sıcak işlemlerden hem de boya ve röfleden uzak durulması gerekir.

 • Bol su, sebze, meyve, süt ürünleri ve yeterince
 protein tüketilmesi gereklidir.

Olumsuz Etkilere
Karşı Ne Yapmalı? 

 • Güneş, su ve sıcak 
birleştiğinde saçı 
hassaslaştırır.
 • Kum, klorlu 
ve tuzlu su, saçı 
yıpratıp kurutur ve 
matlaştırır.
 • Yazın deniz suyu ve 
güneşin zararlı etkileri yüzünden 
saçlarda dökülme ve kırılmalar oluşur.

Yaz Aylarının
Saçlarımıza

Etkileri Neler?

Yaz aylarında saç sağlığı için 
aşağıdaki karışımdan destek 
alabilirisiniz. Tüm malzemeleri 
katı meyve sıkacağında 
sıktıktan sonra, karışıma 1 tatlı 
kaşığı Zade Vital Hindistan 
Cevizi Yağı ilave ederek 
tüketebilirsiniz.
 • 2 adet salatalık
 • 1 demet maydanoz
 • 1-2 dilim kavun
 • 1 limon
 • 1 tatlı kaşığı Hindistan 
cevizi yağı

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü
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Güçlü bir Meclis için destek istedi

24 Haziran Seçimleri öncesi 
Çumra’da çalışmalar aralıksız sürü-
yor bu çalışmalar kapsamında AK 
Parti Konya Milletvekili adayı Meh-
met Akif Yılmaz Çumra’da teşki-
lat mensuplarıyla buluştu ve Esnaf 
ziyaretleri gerçekleştirdi.  Ak Parti 
Konya Milletvekili Adayı Mehmet 
Akif Yılmaz’a Ak Parti Çumra İlçe 
Başkanı Ufuk Yağcılar, Çumra Be-
lediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un 
yanı sıra yönetim kurulu üyeleri eş-
lik etti.  Çumra Seçim Koordinasyon 
merkezinde başlayan çalışmalar es-
naf ziyareti ile son buldu.  Yılmaz; zi-
yaretleri sırasında esnaflarla tek tek 
sohbet ederek 24 Haziran Seçim-
lerinin önemini anlattı ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
güçlü bir meclis için milletvekilleri-
ne destek istedi.  Ziyaretler sırasında 
Milletvekili Adayı Yılmaz vatandaş-
ların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a karşı yapılan dualarla kar-
şılaştı ayrıca Yılmaz fırın karşına ge-
çip Konya böreği yapmayı da ihmal 
etmedi. Ak Parti Konya Milletvekili 
Adayı Mehmet Akif Yılmaz son ola-
rak ziyaretlerden dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 24 Ha-
ziran seçimlerinin inşallah Ülkemize 
hayırlar getirmesini diledi.
n HABER MERKEZİ

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, saha çalışmalarını heyecanla sürdüren genç milletvekili adayları gençlerle 
istişarelerde bulunduklarını ve kendilerinin vatandaşlar tarafından teveccühle karşılandığını dile getirdi

Gençler için yoldalar
24 Haziran seçimlerine saat-

ler kaldı. Milletvekili adayları da bu 
anlamda son çalışmalarını sürdürü-
yor. Seçim çalışması boyunca belki 
de en heyecanlı çalışmaları partile-
rin en genç adayları gerçekleştirdi. 
Gençliğin verdiği dinamiklikle seçim 
çalışması startının verildiği tarihten 
itibaren hummalı çalışmalar yürü-
ten genç adaylar, talepleri gençlerle 
istişarede bulunarak sorunlarını, arz 
ve taleplerini dinleyerek not alıyor-
lar. Gazetemize özel açıklamalarda 
bulunan adaylardan AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Muhammed Ze-
ren, “Tüm gençlere çağrımız; elleri-
ni taşın altına koysunlar, kendilerini 
geliştirsinler ve girişimci olsunlar” 
dedi. Sorularımızı yanıtlayan MHP 
Konya Milletvekili Adayı Türker Ay-
doğdu, “İşsiz olan her gence asgari 
ücretin yarısı kadar, bir destek ve-
rileceğini söylüyoruz” diye konuştu. 
İyi Parti Konya Milletvekili Adayı 
Gökhan Tozoğlu ise, “Türkiye’de 
gençliğin temsil edilmesi anlamında 
bir problem var. Bunun çözümü için 
ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini 
kullandı.

“HEYECANIMIZLA 
BİRLİKTE SAHADAYIZ”

AK Parti Konya Milletvekili 

Adayı Muhammed Zeren, gençliğin 
vermiş olduğu heyecanla birlikte sa-
hada olduklarını ifade ederek, “AK 
Parti Konya’nın en genç milletve-
kili adayıyım. Bu adaylığımın tüm 
gençlere bir emsal teşkil etmesi ge-
rekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan gençliğe son 
derece önem veren bir lider. Bun-
dan dolayı gençlerin bu alanda biraz 
daha cesur olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Zaten burada da bütün 
gençlere yer var. Sahada da insanlar 
bizleri genç olarak gördükleri zaman 
mutlu oluyorlar. Gençlere de; ‘Biz 
sizleri temsil ediyoruz’ dediğimiz-
de çok olumlu yaklaşımlar oluyor. 
Heyecanımızla birlikte sahadayız, 

bundan sonra da sahada olmaya de-
vam edeceğiz. Büyüklerin heyecanı 
ile bizim heyecanımızı harmanlayıp 
ortaya güzel bir iş çıkartmak için ça-
lışıyoruz. Bizler, Osmanlı devleti ku-
rulmadan önce Abdülhamit Han dö-
neminde dünyada ki rakiplerimiz ve 
muhatabımız Amerika bile değildi. 
Osmanlı’nın yıkılışı ile beraber biz-
lere rakiplerimizin Rumlar, Ermeni-
ler olduğunu söylediler. Aslında biz 
bizden büyüğüz. 16 yıldır Cumhur-
başkanımızın açmış olduğu vizyon 
hızla devam ediyor. İşimizi en iyi şe-
kilde yapmaya çalışıyoruz. Savunma 
sanayinde olsun, ekonomide olsun 
bağımsızlık yolunda ilerliyoruz. Bu 
ilerleyişimizin devam etmesi gereki-
yor. Tüm gençlere çağrımız; ellerini 
taşın altına koysunlar, kendilerini 
geliştirsinler ve girişimci olsunlar. 
Hepsinden ziyade yaptıkları bütün 
faaliyetlerin temeline Allah rızasını 
koysunlar” diye konuştu
 “İŞSİZ OLAN GENÇLERİMİZE ASGARİ 

ÜCRETİN YARISINI VERECEĞİZ”
Saha çalışmaları esnasında genç-

lerle istişareler yaptıklarını belirten 
MHP Konya Milletvekili Adayı Tür-
ker Aydoğdu, en büyük sorunlarının 
işsizlik olduğunu ifade ederek sözle-
rine şu şekilde devam etti “Milliyetçi 

Hareket Partisi’nden en genç millet-
vekili adayı olmak bana nasip oldu. 
Bende bunu büyük bir sevinç ve 
memnuniyetle karşıladım. Enerji ve 
dinamizmle ile birlikte sahalarda ve-
rimli bir şekilde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Genç olmamız nedeniyle 
vatandaşlarımız şaşkınlıkla karşılıyor 
ama bize gayet başarılı olabileceği-
mizi söylüyorlar buda bize gerçek-
ten mutluluk veriyor. 24 Haziran’da 
Cumhur ittifakının çok büyük bir oy 
alacak ve MHP Konya’dan 15 vekili 
birden çıkaracağına inanıyorum. Her 
gün sahalarda çalışmalarımız devam 
ediyor. Vatandaşlarımızın da bizlere 
olan teveccühü oldukça iyi. Çalışma-
larımız 24 Haziran’a kadar inşallah 

devam edecek. En genç milletvekili 
adayı olmamdan dolayı gençlerle is-
tişareler yaparken işsizlik sorunlarını 
dinliyoruz. Bundan dolayı gençlere 
partimizin sitesinde yer alan seçim 
beyannamesini okumalarını tavsiye 
ediyorum. İşsiz olan her gence as-
gari ücretin yarısı kadar, bir destek 
verileceğini söylüyoruz”

“DONANIMLI VE NİTELİKLİ 
OLDUKTAN SONRA GENÇ 

OLMAK AVANTAJDIR”
Genç milletvekili adaylarına kar-

şı, vatandaşların ilgi duyduğunu dile 
getiren İyi Parti Konya Milletvekili 
Adayı Gökhan Tozoğlu sözlerine şu 
şekilde devam etti: “1987 yılı Konya 
Ereğli doğumluyum. Meslek olarak 
Avukatlık ve arabuluculuk hizmetle-
rini yapıyorum. İyi Parti’nin kuruluş 
aşamasında İl Başkan Yardımcısı 
olarak görev aldım. İyi Parti kurul-
madan öncede birçok sivil toplum 
kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği 
görevlerinde bulundum. Daha son-
ra da İyi Parti’den milletvekili adayı 
oldum. İyi Parti Konya Milletvekille-
rinin içinde en genç adayım. En genç 
aday olarak sahalarda vatandaşlar 
tarafından büyük bir memnuniyetle 
karşılanıyoruz. Aslında en genç mil-
letvekili adayı olmak handikap gibi 

görünen bir mevzudur. Ama şuanda 
sahalarda özellikle gençlere yönelik 
oldukça çok bir ilgi var. En genç mil-
letvekili adayı olduğumuzu söyledi-
ğimizde de büyük bir teveccüh var. 
Ama ben bu olayı nitelikli vekil adayı 
olmak diye değerlendiriyorum. Do-
nanımlı ve nitelikli olduktan sonra 
genç olmak bir dezavantaj yarat-
mıyor tam aksine avantaj yaratıyor. 
Türkiye’de gençliğin temsil edilmesi 
anlamında bir problem var. Eğitim 
ve dünya ile entegrasyon anlamında 
da bir problem var. Bu kapsamda 
biz bütün gençliğin ve vatandaşların 
sonuna kadar denetçisi ve destekçisi 
olacağız”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Muhammed Zeren Türker Aydoğdu Gökhan Tozoğlu
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Konya’nın Taşkent ilçesinde 
doğaseverliği ile bilinen Hasan 
Hüseyin Kahrıman yangın ihti-
maline karşı Doğa’da ot temizliği 
yaptı. Kahrıman özellikle Taşkent 
ilçesinin simgelerinden birisi olan 
ve ülkemizin 2000 yıllık en yaş-
lı ardıç ağacı Ağıl Ağaç’ın olası 
bir yangında zarar görmesinin 
önüne geçebilmek için temizlik 
yaptı. Doğal güzelliklerimiz doğa 
bekçileri tarafından değil, sevgi 
gönüllüleri tarafından korunur fel-
sefesini güden kahraman yaptığı 
açıklamasında, “Taşkentli doğa-
severleri tarafından bana alınan 
tırpanla, Taşkent Balcılar mahal-
lesinde bulunan Türkiye’nin 2000 
yıllık en yaşlı ardıç ağacının olu-
şabilecek yangın tehlikesine karşı 
otlarını biçtim ve çevresinde bu-

lunan çöpleri toplayıp temizledim.
Bu temizlik çalışmasında bana 

tırpanı alıp çalışmamda kolaylığı 
sağlayan Taşkentli doğa dostları-
ma ve çalışmama yardım eden oğ-
luma çok teşekkür ederim. Doğa-
yı hep birlikte el ele korumalıyız. 
Yaşadığımız bu topraklar üzerinde 
herkese düşen görevler var. Bu 
görevi yerine getirmek için elimiz-
den geleni yapmamız gerekiyor. 
Bir yandan bizlere nefes olabile-
cek ağaçlar dikerken diğer yandan 
mevcut ağaçları da korumamız 
gerekiyor. Bölgemizde 2000 bin 
yıldır ayakta duran ardıç ağacımız 
bizler için oldukça kıymetli. Bu 
ağacımızı da korumak için üze-
rimize düşen vazifeyi yapmamız 
gerekiyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
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Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Anıt ardıcın etrafını 
yangına karşı temizledi

Çocukların torpil atma meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ko-
nuştu. İki gurubun birbirine girdiği kavgada, Irak uyruklu 9 kişi yaralandı

Torpil kavgasında 
silahlar konuştu!

Konya’da iki aracın çarpışma-
sı sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybet-
ti, 1’i polis 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 06.30 sıralarında 
Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 
Şafak Caddesi üzerinde meydana 
geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Abdul-
lah Ulubay Sokak üzerinden Şa-
fak Caddesi istikametine seyir 
halinde olan Ramazan P. idare-

sindeki 35 EC 6942 plakalı oto-
mobil, Levent C. idaresindeki 42 
DJR 07 plakalı otomobille çarpış-
tı. Çarpışmanın etkisiyle Levent 
C. idaresindeki 42 DJR 07 plakalı 
otomobilin yolcu koltuğunda otu-
ran Abdurrahman Cevizli, araç-
tan fırlayarak kaldırım üzerine 
uçtu. Sürücü Levent C. ve diğer 
araçta bulunan Mehmet Ç. de ya-
ralandı. Kazayı gören vatandaş-
ların ihbarı üzerine olay yerine 

polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. Yapılan müdahalede 
araçtan fırlayan Abdurrahman 
Cevizli’nin olay yerinde haya-
tını kaybettiği belirlendi. Diğer 
yaralılar ise ambulanslarla kent 
merkezindeki çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralıların hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenilirken, sürü-
cü Ramazan P. ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü. Olay 

yerinde inceleme yapan ekiplerin 
çalışmasının ardından Abdurrah-
man Cevizli’nin cenazesi Beyhe-
kim Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. 

Kazada kardeşini kaybeden 
sürücü Levent C.’nin Konya İl 
Emniyet Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğünde polis memuru ol-
duğu ve İstanbul’a tayinini iste-
diği öğrenildi. 
n İHA

Konya’da öğle saatlerinde ço-
cukların torpil atma meselesi yü-
zünden aralarında tartışma çıkan 
iki ailenin akşam devam eden kav-
gasında Irak uyruklu 9 kişi pompalı 
tüfekle yaralandı. 

Olay, saat, 21.00 sıralarında 
Karatay ilçesi Sarıyakup Mahalle-
si Mahmut Dede Sokak üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, gün 
içerisinde sokak üzerinde bulunan 
müstakil evde oturan Irak uyruklu 
bir ailenin çocukları komşularının 
evlerinin önünde torpil atmaya baş-
ladı. Evde rahatsız olan karşı taraf 
Iraklı ailenin evine gelerek çocuk-
ların torpil atmamaları konusunda 
uyardı. Bunun üzerine iki aile ara-
sında tartışma çıktı. Çıkan tartışma 
ardından sokakta bulunan diğer 
vatandaşların araya girmesiyle tar-
tışma büyümeden önlendi. Olayın 
ardından iddiaya göre karşı aileden 
oldukları öğrenilen şüpheliler ak-
şam saatlerinde Iraklı ailenin evine 
pompalı tabir edilen tüfekle, sopa 
ve bıçaklarla saldırdı. Tüfek sesle-
rini duyan evdeki şahıslar dışarıya 
çıkarak olaya müdahale etmeye ça-
lıştığı sırada pompalı tüfekten çıkan 
saçmaların hedefi oldu. Açılan ateş 
sonucu Irak uyruklu 9 kişi vücudu-
nun çeşitli yerlerinden yaralandı. 

POLİS EKİPLERİ ÇELİK YELEK 
GİYEREK SOKAĞA GİRDİ 

Sokakta bulunan diğer vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa 
sürede ulaşan ekipler, sokak üze-
rinde güvenlik önlemi aldı. Polis 
ekipleri ise çelik yeleklerini giyerek 
sokağa girdi. Polis ekiplerini fark 
eden şüpheli veya şüpheliler olay 
yerinden koşarak kaçtı. Saldırının 

düzenlendiği eve ulaşan polis ekip-
leri, yaralılar için güvenli bölgede 
bekletilen ambulansları olay yerine 
çağırdı. Yaralılara ilk müdahale-
leri sağlık ekipleri tarafından olay 
yerinde yapıldı. Daha sonra 9 Irak 
uyruklu yaralı ambulanslarla kent 
merkezindeki çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ya-
ralıların hayati tehlikesinin bulun-
madığı öğrenildi. 

OLAYLA İLGİLİ BİR 
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Olay yerine sevk edilen olay 
yeri inceleme ekipleri olay yerinde 
geniş kapsamlı inceleme yaptı. Ya-
ralıların yakınlarından bir kişi olay 
yerinde sinir krizi geçirdi. Sokak 
üzerinde toplanan bir grup arasın-
daki gerginliği ise polis müdahale 
ederek engelledi. Diğer taraftan 
Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaya 
karışan Mehmet K. olay yerine ya-
kın bir cadde üzerinde yakalanarak 
gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sı-

rasında evde bulunan Irak uyruklu 
Saddam Kaplan, “Bizde bilmiyo-
ruz kim olduklarını ama komşular 
tanır hepsini biz yabancıyız. Biz 
buraya namusumuzla gelmişiz. 
Türkmen’iz eğer Türkler bizden 
şikâyetçiyse biz bu memleketi bıra-
kıp gideriz. Bizi maf ettiler evde ce-
nazemiz var. Bizi öldürüyorlar. Biz 
nereye gidelim” dedi. 

Olayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Çumra ilçesinde baraj gölüne giren 
kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, balık 
avlamak için Apasaraycık Mahallesi’ndeki 
baraj gölüne giden Mehmet Türel (44) 
suya girdi. Bir süre sonra Türel’in gözden 
kaybolduğunu fark eden çevredekiler 
durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye 
jandarmanın yanı sıra Konya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı 
Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dal-
gıçların çalışması sonrası Mehmet Türel’in 
cesedine ulaşıldı.
n AA

Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın 
itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alaylar 1. Mahallesi’nde Can Kondu’ya 
ait tek katlı evden yoğun duman çıktığını 
gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye 
bildirdi. Seydişehir Belediyesine ait itfaiye 
ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yakla-
şık yarım saat süren çalışmanın ardından 
söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen 
kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili 
inceleme başlatıldı.
n AA

Boğularak 
can verdi

Alevler evi 
küle çevirdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde jandarma ekipleri bir 
evde yaptığı aramada bahçede ve saksıda ekili vaziyette 
980 kök Hint keneviri ele geçirdi.  Edinilen bilgiye göre, 
bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutan-
lığı ekipleri Doğrugöz Mahallesi’nde S.S. (63) isimli şahsın 

evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda evin bahçesinde 
ve çiçek saksısında ekili vaziyette 980 kök Hint keneviri 
ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi S.S. gözaltına alındı. S.S. 
jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuklanarak cezaevine gönderildi.  n İHA

Trafik polisi yaralandı, kardeşi öldü!

Polis olay yerine çelik yeleklerle girerken, olayda yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

980 kök hint keneviri ele geçirildi
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AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, oynanan oyunların başarısız 
olacağını belirterek, “Biz milletimize güveniyoruz” diye konuştu

‘Milletimize güveniyoruz!’

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Vatandaşımız rahat 
olsun bütün sorunların üstesinden inşallah geleceğiz” dedi

‘Sabredersek başaracağız’
AK Parti Konya Milletvekili ve 

Adayı Halil Etyemez, 24 Haziran 
erken seçimleri öncesi çalışmalarını 
sürdürüyor. Sorularımızı yanıtlayan 
Etyemez, AK Parti’nin önünü kese-
bilmek için uluslararası şebekelerin 
ekonomi üzerinden oyunlar oynadı-
ğını dile getirdi. Türk milletinin bu 
tür oyunlara gelmeyeceğini belirten 
Etyemez, “Uluslararası şebekeler ve 
şer güçlerinin ülke ekonomisi üze-
rinde seçim sonuçlarını etkilemek 
için vurmaya çalışıyorlar.Bu millet 
asil bir millet. Ülkeyi tehlikeye soka-
bilecek girişimlerde milletimiz her 
zaman el koymuştur. Biz milletimi-
ze güveniyoruz” diye konuştu. 

 “DERTLERİ RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN’I ENGELLEMEK!”

Muhalefet partilerinde ülkeyi 
yönetebilecek bir Cumhurbaşkanı 
adayının olmadığını vurgulayan Et-
yemez, cümlelerini şu şekilde aktar-
dı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan için tarihte en başarılı 
lider diyebiliriz. Ülkeler arasındaki 
ilişkileri ve ekonominin geliştirilme-
si için yapmış olduğu görüşmeleri 
kilometre olarak hesap ettiğiniz za-
man dünyanın etrafını 4 kez dolan-
mak anlamına geliyor. Bu 5 benze-
mezin oluşturmuş olduğu ittifakın 
ülkeyi ve milleti iyi yönetmeye, yeni 
yatırımlar yapmaya ve bunlar gibi 
bir derdinin olmadığını da görüyo-
ruz. Bu 5 benzemezin 4 ittifak yaptı 
geriye kalan biride gizli ittifak yaptı. 
HDP’nin barajı aşması ve Selahattin 
Demirtaş’ın içeriden çıkması için 
her aday açıklama yapıyor. Amaçla-
rının Recep Tayyip Erdoğan’ı engel-
lemek olduğunu çok iyi anlıyoruz. 
Bizler de halkımıza bunlara inanıl-
mayacağını anlatıyoruz”

MİLLETİMİZ HİÇBİR 
OYUNA İZİN VERMEYECEK!

AK Parti’nin önünü kesebilmek 
için uluslararası şebekelerin ekono-
mi üzerinden oyunlar oynadığının 
altını çizen Etyemez cümlelerini şu 
şekilde aktardı: “Dünya tarafından 
AK Parti’nin önünü kesebilmek için 
ekonomi üzerinden bir oyun oyna-

nıyor. Ekonomi üzerinden eleştiri 
yapanlara şunu soruyorum; 16 yıllık 
AK Parti iktidarı döneminde döviz 
krizi yaşadık mı? Ekonomik kriz ya-
şadık mı? Yaşamadık. Uluslararası 
şebekenin ve şer güçlerinin ülke 
ekonomisi üzerinde seçim sonuçla-
rını etkilemek için vurmaya çalışı-
yorlar. Ama şunu ifade edelim; Bu 
millet asil bir millet. Ülkeyi tehlikeye 

sokabilecek girişimlerde milletimiz 
her zaman el koymuştur. Biz mille-
timize güveniyoruz 24 Haziran’da 
inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaş-
kanı ve parlamentoda da cumhur 
ittifakı olarak en az 400 milletvekili 
ile milletimize hizmet etme yetkisi 
alacağız”
n HÜSEYİN MENEKŞE

AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta 24 Haziran erken 
seçimler öncesi saha çalışmalarına 
devam ederken sorularımızı yanıt-
ladı. Usta vatandaşların ne olursa 
olsun kesinlikle sandık başına git-
mesi gerektiğini belirterek Türkiye 
üzerinden oynanan oyunların se-
çimlerin ardından düzeleceğini de 
söyledi. Usta, “AK Parti hükümeti 
olarak biz bugüne kadar neler gör-
dük? Ardından çok büyük imkan-
lara kavuştuk. Burada da sabrede-
rek ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a destek olarak bu 
olayın üstesinden geleceğiz” dedi. 

“SEÇMENLER MUTLAKA 
SANDIĞA GİTMELİ”

Saha çalışmalarının yoğun bir 
şekilde devam ettiğini dile geti-
ren AK Parti Konya Milletvekili 
ve Milletvekili Adayı Leyla Şahin 
Usta cümlelerini şu şekilde aktar-
dı: “24 Haziran erken seçimlere 
sayılı günler kaldı. Bayramlaşma 
programlarımızı tamamladık şimdi 
ise daha yoğun bir şekilde çalışma 
temposu içine girdik. Saha oldukça 
güzel ve çalışmalarımız iyi gidiyor. 
İlçelerimizdeki seçmenlerimiz AK 
Parti’ye olan desteklerini açıkça 
ilan ediyorlar. Seçmenlerimiz ‘be-
nim bir tek oyumla ne olacak’ de-
meden mutlaka sandığa gitmeli. 
Oylarını kullanırken de Cumhur-
başkanımıza ve AK Parti’ye olan 
desteklerini göstermelidirler. Son 

hafta olduğu için ortaya bir takım 
spekülasyonlar çıkıyor. Bu spekü-
lasyonları da vatandaşlarımız dik-
kate almasın.” 

“VATANDAŞLARIMIZ 
RAHAT OLSUN; EKONOMİMİZ 

İNŞALLAH DÜZELECEK”
Türkiye üzerinden ekonomi 

noktasında bir hamle yapıldığını 
ifade eden Usta, seçimlerin ar-
dından ekonominin düzeleceğini 
ifade ederek, “Vatandaşlarımız ye-
rel yönetimlerle ilgili sorunlarına 
bizlere dile getiriyor. Genel olarak 
ekonomi ile ilgili yani Türkiye ve 

dünya üzerinde ki ekonomik sı-
kıntı vatandaşımızı da etkiliyor. 
Ama vatandaşımız bunun Türki-
ye’yi seçim öncesi zora sokmak 
için yapılmış bir hamle olduğunu 
biliyor. AK Parti hükümeti olarak 
biz bugüne kadar neler gördük? 
Ardından çok büyük imkanlara ka-
vuştuk. Burada da sabrederek ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a destek olarak bu olayın 
üstesinden geleceğiz. Seçimin ar-
dından ekonominin düzeleceğine 
inanıyoruz” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin, “İnşallah 24 Haziran akşa-
mı Türkiye’de yeni bir şahlanış ve kalkınma hamlesi daha başlayacak” dedi

‘Yeni bir şahlanış olacak’

İyi Parti Konya Milletvekili Adayı Şakir Berber, “Girdilerin çok yüksek 
olması tarım ve hayvancılığı rekabet etmekte geri plana itmektedir” dedi

‘Üreticiyi destekleyeceğiz’
Seçim çalışmaları aralıksız sür-

düren AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Osman Seçgin, seçim ça-
lışmaları Yenigün Gazetesine de-
ğerlendi. Cumhur İttifakının 24 
Haziran seçimlerinin ardında da 
devam edeceğini ifade eden Seçgin, 
“İnşallah bu ittifak 24 Haziran’dan 
sonra da devam edecek. Hem yeni 
sistemin Türkiye’de tam olarak uy-
gulanması noktasında önemli bir 
görev ifa etmeye devam edeceğiz. 
Hem Türkiye’deki meselelerin hem 
Türk-İslam coğrafyasındaki mese-
lelerin çözümünde inşallah hep bir-
likte el ele mücadele edeceğiz. Bu 
problemlerin üstesinden geleceğiz. 
Türkiye’yi aydınlığa, düzlüğe çıka-
racağız. Türkiye üzerinde oynanan 
operasyonlara hep birlikte son vere-
ceğiz ve bunlara fırsat vermeyece-
ğiz inşallah” dedi.

15 TEMMUZ ÜLEKEMİZ 
SİYASETİ İÇİN  MİLATTIR 

15 Temmuz ülkemiz siyase-
tinde bir milattır diyen Seçgin, “15 
Temmuzda Milli mutabakat çağrısı 
etrafında oluşan birlikteliğe Büyük 
Birlik Partisi olarak destek verdik. 
7 Ağustos tarihindeki Yenikapı 
ruhunun, 16 Nisan’da sistem de-
ğişikliğinin ve akabinde TBMM’ye 
sunulan uyum yasası paketleri ile 
bunların sonucunda oluşan “Cum-
hur İttifakı’nın” yanında durduk. 
24 Haziran’da gerçekleşecek olan 
Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dö-
nem milletvekili genel seçimlerine 
adım adım yaklaşıyoruz. 16 Nisan 
yapılan anayasa referandumunda, 
daha güçlü bir Türkiye için, evet 
oyu kullandık. Bu kararı, sadece ve 
sadece, milletimiz için doğru oldu-
ğuna inandığımız için verdik” ifade-
lerini kullandı. 

CUMHUR İTTİFAKI SAHADA 
KARŞILIĞINI BULDU

Cumhur İttifakı’nın sahada kar-
şılığını bulduğunu ifade eden Seç-
gin, “Cumhur İttifakı sahada karşılı-
ğını bulmuş. Bizler artık seçimler ne 
olur ne biter değil. Cumhur İttifakı-

nın daha güçlü olması için çalıştığı-
mızı herkesin bilmesi lazım” dedi. 
Sahada AK Parti tarafından yapılan 
icraatların göründüğünü ifade eden 
Seçgin, “İnşallah 24 Haziran akşa-
mı Türkiye’de yeni bir şahlanış ve 
kalkınma hamlesi daha başlayacak. 
Bizim sahada gördüğümüz, elde 
ettiğimiz sonuç Cumhur İttifakı’nın 
Meclis’te çok rahat bir şekilde ço-
ğunluğu elde edeceği yönünde. 

Tüm Konyalı hemşerilerimizden 
isteğimiz Cumhur İttifakına, AK 
Partiye ve Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’a büyük destek 
bekliyoruz. Tüm Konyalı hemşerile-
rimize sandığa gidip oy kullanmala-
rını ve sandığa destek olmaya davet 
ediyorum. Vakit Türkiye’de birlik 
vakti. Vakit birlik vakti. Vakit Konya 
Vakti” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İyi Parti Konya Milletvekili Ada-
yı Şakir Berber, Tarım ve hayvan-
cılık girdilerinin Konya’nın önemli 
sorunları arasında yer aldığını söy-
ledi. Büyük bir özveri içinde çalış-
malarını devam ettirdiklerini dile 
getiren İyi Parti Konya Milletvekili 
Adayı Şakir Berber, Konya halkının 
kendilerini teveccühle karşıladığını 
belirterek ifadelerine şu şekilde yer 
verdi: “Seçimlere sayılı günler kala 
saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Konya halkı tarafından da tevec-
cühle karşılanıyoruz bundan hiçbir 
tereddüdümüz de yok. Zaman za-
man bazı kişilerin tepkileri ile karşı-
laşıyoruz. Örneğin; İyi Parti’ye karşı 
FETÖ’cu yaftasını vurmaya çalışan-
lar var. Bu grup CHP ve HDP ile 
birlikte İyi Parti’nin işbirliği yaptığı 
noktasında bir yafta geliştirmiş ama 
ben bunları çok önemsemiyorum 
çünkü gittiğimiz yolun tamamen 
doğru olduğunu düşünüyorum. Ay-
dınlık yarınlara inşallah ulaşacağız. 
Adalet, eşitlik ve özgürlük kavram-
ları uluslararası arenada olduğu gibi 
bizde de olacak. Çok fazla nefret dili 
geliştirdik, sevgi diline ihtiyacımız 
var. ”
TARIM VE HAYVANCILIK VURGUSU

Tarım ve hayvancılık girdile-
rinin yüksek olmasının Konya’nın 
başta gelen önemli sorunları arasın-
da yer aldığını vurgulayan Berber, 
“Türkiye’nin sorunları ile Konya’nın 
sorunları arasında çok büyük fark-
lılıklar yok. Konya’nın yoğunlaştığı 
sorun alanlarının başında tarım ve 
hayvancılık geliyor. Nüfusumuzun 
büyük bir kısmı ne kadar şehirde ya-
şasa da tarım girdilerinin yüksekliği 
Konya’da ki en önemli sorunlardan 
bir tanesidir. Hayvancılık alanındaki 
girdilerin çok yüksek olması Konya 
tarımını ve hayvancılığını rekabet 
etmekte geri plana itmektedir” 
dedi. Türkiye’de ki üreticilerin para 
kazanamadığını ifade eden Berber, 
aracılar para kazanıyor dedi. Berber, 
sözlerine ise şu şekilde devam etti: 
“Türkiye’de ki üreticiler kesinlikle 

para kazanmıyor aracılar para kaza-
nıyor. Bu konuda kanuni düzenle-
melerin mutlaka olmasını düşünü-
yorum. Bugün yüksek miktarlarda 
olan patates ve soğanı tüketiyoruz. 
Bu miktarlar Türk Milletinin kabul 
edebileceği miktarlar değil.  İnşal-
lah İyi Parti iktidara geldiği zaman 
çiftçilerimize daha da planlı ve prog-
ramlı bir şekilde imkânlar vereceğiz. 

Bazı ürünlerin seçime sayılı günler 
kala artması diye bir konu yok. Tam 
tersine seçim sürecinde hüküme-
tin bir takım politikaları ile fiyatları 
düşürmekte gayret gösterdiğini bi-
liyoruz. Doların artmasına rağmen 
mazot fiyatının sabit kalması, zam-
ların tüketim vergisinden alınması 
demektir”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Halil Etyemez

Osman Seçgin Şakir Berber

Leyla Şahin Usta
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE

* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

* ŞOFÖR

* CNC TORNA VE DİK İŞLEMDE ÇALIŞACAK
(GECE VARDİYASINDA ÇALIŞMASINA ENGEL OLMAYAN)

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

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Lojistik / Depo Operatörü
 • Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek
 • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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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.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana 
Çevre Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
TUNÇLAR GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fetih Mah. Mahir Sokak 
No: 10/A Karatay/KONYA

TEL: 0332 345 47 10
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Bims, beton parke, büz vb. beton elemanları üretimi 
yapan fabrikamızda istihdam edilmek üzere,

•	 Beton	elemanları	sektöründe	en	az	5	yıl	tecrübeli,
•	 Betonarme	borular,	parke	taşları	ve	beton	yapı	
	 elemanlarında	tecrübe	sahibi,
•	 Üretim	müdürlüğü	ya	da	sorumlusu	olarak	en	az	3	yıl	tecrübeli,
•	 Tercihen	üniversitelerin	İnşaat	ya	da	Makina	Mühendisliği	
	 bölümünden	mezun,
•	 Ekip	yönetim	konusunda	tecrübeli,
•	 Üretim	verilerinin	analizlerini	raporlayacak,	değerlendirebilecek
	 bilgi	ve	tecrübeye	sahip,

•	 Bims,	beton	parke,	büz	vb.		beton	elemanları	
	 Paketleme	Bölümünde	istihdam	edilmek	üzere,

1 ÜRETİM MÜDÜRÜ

1 VASIFSIZ 
  ELEMANLAR

alınacaktır.
Adres: Tatlıcak Mah. Üçkuyulu Sokak İdari Bina Ap. 

No: 24 Kartay/Konya
Tel: 0332 355 34 34  E-posta: info@seckinli.com.tr

ELEMAN ARANIYOR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
l   Askerliğini yapmış
l 25-40 yaş arası

ŞOFÖR
ALINACAKTIR.

Selçuklu Bölgesi Otogar civarı ile Hocacihan arası tercih sebebidir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Cd. No: 83 ( Yeni Araba Pazarı )

Karatay/KONYA  Tel: 0 332 342 36 58 

“(En’am,38) Yeryüzünde gezen 
her türlü canlı ve (gökyüzünde) iki 
kanadıyla uçan her tür kuş ancak 
sizin gibi birer ümmettir. Biz Kitap’ta 
hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet 
(hepsi) Rablerinin huzuruna getiri-
lecekler.” Aslında anlamamız gere-
ken şey sadece bu. Karşımıza kim 
gelirse gelsin, gözümüzün önünde 
kim olursa olsun tek seferde bu ya-
zılanları aklımıza getirmeliyiz. İyi id-
rak etmeliyiz. Neyi ne için söylediler, 
kime nasıl davranacağız hepsinin bir 
anahtarı var ve bu anahtarı her daim 
yanımızda bulundurmalıyız. Son 
zamanlarda sıklıkla yazılı ve görsel 
medya yayın organlarında hayvanla-
ra yapılan işkenceleri yakından izleyip 
takip ediyoruz. Kimimizin içi acıyor, 

kimisinin ise kılı dahi 
kıpırdamıyor. Ama ge-
nel olarak ortak görüş 
ve düşüncemiz eziyet 
gören hayvana acıma 
duygusu hissetmemiz 
oluyor. Evet, hayvanlar 
onca işkence karşısında 
acınası hallere düşüyor 
ama bunun yanında 
onların yerine kendi-
mizi de koymamız, bu 
tür olayların bir daha yaşanmaması 
adına sıklıkla mücadele etmemiz ge-
rekliliğini de unutmamamız gereki-
yor. Bu tür olayların acımasız ve suç 

işleyen tarafında olan 
kişilerin ise ortak sa-
vunması bir anlık gaflet 
ve pişmanlık oluyor. Ya 
ceza kesilip ellerine veri-
lip gönderiliyorlar ya da 
anında salıveriliyorlar. 
Tamam, bu işin içerisin-
de olanları dinlemek ve 
anlamak gerekiyor ama 
bir hayvana eziyet eden 
insana da her ne olursa 

olsun gerekenin yapılması da şart 
olmalı. Soruyorum sizlere o çaresiz 
hayvanların bizlerden farkı nedir? 
Onlar ile eşit olduğumuzu Kitabımız 

bile yazmışken bu anlamsız işken-
ce neye ve kimedir? Yaşanan tüm 
olayları yakından takip ediyorum. 

Kim ne cezası almış kim ne gibi bir 
itham altında kalmış yakinen takip-
teyim. Ancak elimize geçen, verilen 
kararlar ise ne yazık ki eziyet edenin 
yanına kâr kalmış durumda. Böyle 
olmamalı. Bir değer skalası olacak 
ise eşitlik ilkesi her türlü bir tutulmalı. 
Sevgi de saygı da aynı değerde ölçül-
meli. Devletimiz bu ve buna benzer 
durumlarda oluşan ceza yasasını de-
ğiştirmeli, verilecekse en ağır cezaları 
vermelidir. Yoksa bu tip durumlarla 
her zaman karşılaşırız. Üzülürüz, 
üzüldüğümüzle de kalırız. Sonra di-
limize pelesenk olan hangisi daha 
hayvan sorusunu sıklıkla sorarız…

VİCDANINIZ MI KURUDU?

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Burçin Uyararslan hayvanlara yönelik işkenceleri eleştirerek, “hayvan hakları yasası için daha neyi bekliyoruz” dedi  

‘Hayvan hakları yasası çıkmalı’
Tüm hayvanların haklarının 

savunucusu ve hayvan hakları 
ihlalinin karşısında olduklarını 
belirten Konya Barosu Hayvan 
Hakları Komisyonu Başkanı Av. 
Burçin Uyararslan, “Biz hayvan 
severler ve yaşam hakkı savu-
nucuları, Sapanca’da ormanlık 
alanda hunharca kolları, bacak-
ları, kuyruğu kesilerek ölüme 
terk edilen ve hayatını kaybeden 
yavru köpek için tek yürek ola-
rak burada toplandık.  Avukatı, 
sanatçısı, siyasetçisi, kadını, ço-
cuğu, yaşlısı-genci ile toplumun 
her kesimini derinden sarsan bu 

cinayet, ne yazık ki hayvanlara 
karşı yıllardır aralıksız ve dozu 
arttırılarak uygulanan; bizlerin 
de her fırsatta dile getirdiği zul-
mün bir sembolü haline geldi. 
Biz tüm hayvanların haklarının 
savunucusuyuz ve her  hayvan 
hakkı ihlalinin karşısındayız. Ba-
kışlarını, yaşama tutunmak için 
verdiği mücadeleyi hiç unutma-
yacağımız hayvan dostumuzun 
hesabını adalet önünde sormak 
üzere, tüm yaşam hakkı savunu-
cuları olarak suç duyusunda bu-
lunacağız. Olayın, gösterilen fa-
illerinden ziyade gerçek katilleri 

bulununcaya dek takipçisi  olaca-
ğız” dedi. Türkiye genelinde ha-
yatını kaybeden yavru köpek için 
suç duyurusunda bulunduklarını 
kaydeden Av. Burçin Uyararslan, 
“Yavru köpeğin katledilmesiy-
le yakın geçmişte kamuoyunda 
tartışılan 5199 Sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu’na ilişkin deği-
şiklik çalışmaları tekrar günde-
me gelmiştir. Taslak, Meclis’te 
bekleyen haliyle kabul edilebilir 
değildir. 

Hayvan hakları alanında ih-
tiyaç duyulan önlemlerden yok-
sundur ve hayvan hakları alanın-
da uzmanlardan oluşturulacak 
yeni bir komisyon tarafından 
sıfırdan ele alınmalıdır. Barola-
rın hayvan hakları merkezleri ve 
komisyonlarına gerek yasanın 
hazırlanması gerekse yasanın 
uygulanması noktasında yetki 
verilmeli, hayvan hakkı ihlalleri-
ne ilişkin davalarda doğrudan ve 
zorunlu müdahillik hakkı temin 
edilmelidir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Konya’da da farklı partilerden engelli adayları bulunuyor.  Engelli derneklerinin beklentisi ise bu adayların seçilmeleri halinde engellilerin sorununa çözüm bulması

Engelliler vekil istiyor!
24 Haziran’da Türkiye san-

dığa giderek hem Cumhurbaş-
kanını hem de milletvekillerini 
seçecek. Partiler seçim kararının 
alınmasıyla ile birlikte her kesime 
hitap etmek amacıyla hummalı 
bir şekilde aday belirleyip sahaya 
inerek seçimlere son birkaç gün 
kala çalışmalarını sürdürüyorlar. 
Temsil noktasında titiz davranan 
partiler, engellilerin de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde temsil 
edilmesi için engelli adayları çı-
kardı. Konya’da da farklı partiler-
den engelli adayları bulunuyor.  
Engelli derneklerinin beklentisi 
ise bu adayların engellilerin so-
rununa çözüm bulması. 

MİLLETVEKİLLERİNİN SESİMİZ 
OLMASINI İSTİYORUZ

Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıh-
çı, “24 Haziran’da yapılacak olan 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
killiği Genel Seçimleri öncellikle 
ülkemize ve milletimize hayırlı 
uğurlu olsun. Her vatandaşın ol-
duğu gibi, biz engelli camiasının 
da siyasi partilerden beklentisi 
var. Bizler milletvekillerimizden 
şehirlerarası ulaşım başta olmak 
üzere çeşitli alanlarda destek 
bekliyoruz. Burada önemli olan 
mecliste bulunan milletvekille-
rin bizleri kendi yerine koyarak 
bizler için çalışmalar gerçek-

leştirmesi. Engelliler olarak her 
alanda her yönden mutlaka bir 
eksikliğimiz var.  Milletvekille-
rinden beklentimiz bu eksikle-
rinin el ele vererek giderilmesi.  
Milletvekillilerimiz sosyal hakla-
rımız ile konularda çalışmaları-
na ağırlık vererek bizlerin sosyal 
haklarını rahat bir şekilde yaşa-
mamızı sağlamalarını istiyoruz.  
Biz vekillerimizin sadece bir gün 
bizleri ziyaret etmesini değil mil-
letvekilleri dönemlerinde düzenli 
olarak görüşmek onlara sıkıntıla-
rımızı, dertlerimizi aktarmak is-
tiyoruz. İnşallah beklentilerimiz 

de boşa çıkmayacak.  Bizler siyasi 
partilerimizin aday belirlerken 
meclis çatısı altında engelli bi-

reylerin güçlü bir sesi olabilmek 
için daha çok bizleri temsil eden 
arkadaşlarımızın meclis çatısı 

altında olmasını istiyoruz. Bizler 
sorunlarımıza çözüm olabilecek 
milletvekilleri istiyoruz. Hepimi-
zin temsilcisi meclise girsin ki 
hepimizi mutlu edecek kararlar 
çıksın” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİN ENGELLİ 
BİREYLERE DUYARLILIK 
GÖSTERMESİ İSTİYORUZ 

Gönül Gözü Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Genel Başkanı 
Devriş Ahmet Şahin de bugüne 
kadar yapılan seçimlerde  gerek 
iktidar partisi gerekse muhale-
fet partileri engelli adaylara ye-
terince ilgi göstermediğini ifade 

ederek, “Geçtiğimiz 26. dönem-
de engellilerin mecliste temsil 
sayısı  3 kişi idi. Bu milletvekil-
lerimizde engelli vatandaşların 
sorunlarını TBMM’ye getirmede, 
engelli sorunlar ile ilgilenmede, 
engellilerin yaşamış olduğu sı-
kıntıları çözmede etkin olama-
dılar. Engelliler istiyor ki mecli-
se gönderdiği engellileri temsil 
edecek kişiler engelli sorunlarına 
vakıf olsunlar. İster iktidar par-
tisinden seçilsin ister muhalefet 
partilerinden seçilsin ama yeter 
ki engellilerin sorunlarını gün-
deme getirsin.  Seçim öncesinde 
çıkan torba yasada yaşlılara yaş-
lılık maaşında düzenleme yapıl-
dı. Emeklilere  bir maaş ikramiye 
verildi.  Engellilere bu konuda 
hiçbir çalışma yapılmadı. Engel-
li camiası bu konuda muzdarip. 
Engelli istihdamı konusunda 
mecliste bulunan engelli vekiller 
veya engelli vatandaşlara duyarlı 
olan  partiler  gerektiği kadar bu 
konuyu gündeme getirmiyorlar. 
Şu an Konya’mızda da 3 siyasi 
parti engelli aday gösterdi. Be-
nim siyasi partilerden beklentim 
engellilere duyarlılık gösterirken 
ve engelli milletvekili adayı gös-
terirken engellilerin mecliste sesi 
olacak kişileri seçmesini istiyo-
ruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliği ile yürü-
tülen tüketici eğilim anketi sonuç-
larından hesaplanan tüketici güven 
endeksi, Haziran ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; 
Mayıs ayında 69,9 olan endeks Ha-
ziran ayında 70,3 oldu. 

HANENİN MADDİ DURUM 
BEKLENTİSİ ENDEKSİ 89,1 OLDU

Hanenin maddi durum bek-
lentisi endeksi bir önceki aya göre 
yüzde 0,1 oranında artarak Haziran 
ayında 89,1 oldu. Bu artış, gelecek 
12 aylık dönemde hanenin maddi 
durumunun daha iyi olacağını bek-
leyenlerin artmasından kaynaklan-

dı.
GENEL EKONOMİK DURUM 
BEKLENTİSİ ENDEKSİ 92,1

Genel ekonomik durum bek-
lentisi endeksi Mayıs ayında 90,8 
iken, Haziran ayında %1,4 oranın-

da artarak 92,1 değerine yükseldi. 
Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde 
genel ekonomik durumun daha 
iyi olacağı yönünde beklentisi olan 
tüketicilerin bir önceki aya göre art-
masından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 
75,4 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 
bir önceki aya göre %3,4 oranında 
artarak Haziran ayında 75,4 oldu. 
Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde 
işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin 
artmasından kaynaklandı.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 

24,6 OLDU
Tasarruf etme ihtimali endek-

si Mayıs ayında 26,8 iken, Haziran 
ayında %8,2 oranında azalarak 
24,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 ay-
lık dönemde tasarruf etme ihtimali 
olduğunu düşünen tüketicilerin bir 
önceki aya göre azalmasından kay-
naklandı.  n TEVFİK EFE

2019 yılında açılması planlanan 
ve yüzde 52’lik bölümü tamamla-
nan şehir hastanesi inşaatı ile ilgili 
olarak Sağlık Bakanlığı koordinas-
yonunda gerçekleştirilen ayrıntılı 
değerlendirme toplantılarına de-
vam ediliyor.  Konya Şehir Hastane-
si’nin en efektif haliyle hizmete açı-
labilmesi için inşaatından itibaren 
uyumlu bir ekip çalışması yapıldığı-
na dikkati çeken Kamu Hastaneleri 
Genel Müdürlüğü Şehir Hastanele-
ri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit 
Çelebi, “Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık 
Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ile yüklenici firma yetki-
lilerimizle birlikte bugün hastane 
inşaatında tespit edilen eksiklikler, 
çözüm önerileri ve branşlaşma ça-
lışmalarını masaya yatıracağız. Sağ-
lık Bakanlığı olarak, İnşaatı devam 
eden hastanemizde aşama aşama 
süreçleri değerlendirmek ve sağ-
lık yöneticilerimiz tarafından tespit 
edilen eksikliklere çözüm önerileri 

geliştirerek hastanemizi sorunsuz 
bir şekilde milletimizin hizmetine 
açma hedefi ile hareket etmekte-
yiz” dedi.

İnşaatı tamamlanan ve faali-
yete geçen şehir hastanelerinde 
sonradan tespit edilen eksikliklerin 
çözüme kavuşturulmasının zor bir 
süreci de beraberinde getirdiğine 
dikkati çeken İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç da, “Şehir hasta-
nemizi en verimli şekilde hizmete 

sokabilmek için gerekli çalışmalara 
çok önceden başladık. İnşaat devam 
ederken hangi alanlarda müdahale 
de bulunursak hastaneyi daha etkin 
ve nitelikli kullanabiliriz? sorusuna 
cevap bulabilme adına klinik ho-
calarımızın da katılımları ile mü-
dürlüğümüz bünyesinde periyodik 
aralıklarla toplantılar düzenledik. 
Yapmış olduğumuz bu çalışmaların 
bakanlık yetkililerimiz tarafından 
da takdirle karşılanması bizleri de 

oldukça memnun etti. İnşallah aynı 
anlayış ve kararlılıkla devam ede-
rek, profesyonel bir ekip ile sadece 
şehrimize değil dünyaya hizmet 
edecek bir hastaneyi şehrimize ka-
zandıracağız” şeklinde konuştu.

Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. M. 
Ali Eryılmaz tarafından ‘Şehir Has-
tanesi’nde tespit edilen eksiklikler 
ve çözüm önerileri’ başlıklı sunum 
ile devam eden toplantıya Kamu 
Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şe-
hir Hastaneleri Koordinasyon Daire 
Başkanı Sayit Çelebi, İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kamu 
Hastaneleri Hizmetleri Başkanı 
Prof. Dr. Kadir Durgut, Personel ve 
Destek Hizmetleri Başkanı Gökhan 
Arıcan, Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Başhekimi Doç. Dr. M. Ali 
Eryılmaz ve başhekim yardımcıları 
ile YDA Grup Proje Müdürü Hakan 
Ansen ve firma mühendisleri katıl-
dı.  n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nde Mu-
allim Ayaşlı Şakir’i anlatan Yazar Ali 
Işık, “Ayaşlı Şakir’in mezarı Şemsi-i 
Tebrizi türbesine yakın bir yerde,ka-
bir taşı da İnce Minare Müzesi’nde” 
dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Vefatının 101. Yılında Muallim 
Ayaşlı Şakir” anlatıldı. Eğitimci ve 
tarihçi Ali Işık,  Konya’da şahsiyet 
olarak Ekmekçi Hayık ile Ayaşlı Şa-
kir’i araştırdığını ve her ikisinin de 
hayatlarında benzer şeyleri yaşadık-
larını ve hayat hikâyelerinin tevatü-
re dayalı olduğunu, bu sebeple tam 
anlaşılamadıklarını ve çelişkili du-
rumların söz konusu olduğunu ifa-
de ederek sohbetine başladı. Ayaşlı 
Şakir’in hayatının çelişkilerle dolu 
olduğunu ve kendisini bu açıdan çok 
uğraştırdığını ve uğraştırmaya da 
devam ettiğini belirten yazar Ali Işık, 
yazdığı “Ayaşlı Şakir” adlı kitabının 
da hikâyesini kısaca anlattıktan 
sonra Ayaşlı Şakir’in ismini ilk defa 
kendisinden Osmanlı Türkçesini 
öğrendiği Ali Osman Koçkuzu’dan 
duyduğunu söyledi.  Konya Lisesi 
kitaplığında bulduğu Faik Soyman 
ile Muhlis Koner’in 1933’de birlikte 
yazdıkları “Ayaşlı Şakir” adlı risale-
yi bir solukta okuduğunu kaydeden 
Işık, bu eseri tashih edip tekrar ele al-
mak istediği yıllarda Sefa Odabaşı ile 
Hasan Özönder’in verdiği ve edindi-
ği daha başka yeni bilgi ve belgeler 
sayesinde kendi kitabının da 18 sene 
sonra Çimke yayınları arasında çıktı-
ğını dile getirdi. Merhum Ayaşlı’nın 
1871 yılında Ankara Ayaş’ın Dervi-
şimam Mahallesinde dünyaya geldi-
ğini, babası Nazif Ağa’nın ümmi bir 
kişi olduğunu ve annesini de küçük 

yaşta kaybettiğini söyleyen Işık, ilk 
tahsilini, Rüştiye’yi Ayaş’ta tamam-
ladıktan sonra Kur’an’ı hıfzettiğini 
ve 13-14 yaşlarında da Arapça ile 
Farsça öğrendiğini, 15-16 yaşların-
da da yazı yazmaya ve şiir söyleme-
ye yöneldiğini ve tahsilini tamam-
lamak için gönderildiği İstanbul’da 
da medreseye devam ettikten sonra 
1889’da imtihansız olarak Dârülmu-
allimîn’ekabul edilerek bu okulun 
İbtidâî, Rüşdî ve Âli Edebiyat kısmını 
bitirdiğini ifade etti.
AYAŞLI ÇOK YÖNLÜ BİR ŞAHSİYETTİ

Halka pek karışmayan ve inziva 
hayatı yaşamayı seven Ayaşlı Şa-
kir’in keman çaldığını, yağlı ve sulu 
boya ile kara kalem resimler yaptığı-
nı dile getiren Işık, Şakir Efendi’nin 
Saltanat’a karşı İslamcı düşüncede 
ve Muallim Naci ekolüne dâhil oldu-
ğunu, Tokat’ta Müftü ile ters düştü-
ğünden dolayı statüko ile karşılaştı-
ğını da belirterek yaşadığı bazı tatsız 
olayları da anlattı. Bu yaşadıklarını 
369 beyitten oluşan “Büyük Şüphe” 
adlı şiirinde dile getirdiğini hatırlatan 
Işık, Konya’da başını Kambur Tev-
fik Bey’in çektiği Filibeli Sıtkı Dede, 
Tavaslı Osman Efendi, Çumralı Hü-
seyin Efendi, Balıkesirli Abdülaziz 
Mecdi Tolun gibi gönül ehli, irfan 
sahibi kimselerin bulunduğu ve bir 
tasavvuf yapılanması olan Bezm-i 
Muhabbet” halkasına da girdiğini 
ve Tokat’tan Konya’ya tekrar geldi-
ğinde mamülen emekliye ayrıldığını 
ve değişik haller de yaşamaya baş-
ladığını kaydeden Işık, 18 Haziran 
1917’de vefat eden Ayaşlı Şakir’in 
mezarının Şemsi-i Tebrizi türbesine 
yakın bir yerde ve kabir taşının da 
İnce Minare Müzesi’nde olduğunu 
söyledi.   n HABER MERKEZİ

‘Ayaşlı Şakir çok 
yönlü bir şahsiyetti’

Tüketici güven endeksi 70,3 oldu

Ahmet Mıhçı Devriş Ahmet Şahin

Yüzde 52’lik bir bölümü tamamlanan Şehir Hastanesi ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, “ sadece şehrimize değil dünyaya hizmet edecek bir hastaneyi şehrimize kazandıracağız” dedi

Yüzde 52’si tamam!

Konya Şehir Hastanesi’nin en efektif haliyle hizmete açılabilmesi 
için inşaatından itibaren uyumlu bir ekip çalışması yapılıyor.
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Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa 
Ağralı, Üçpınar ve Doğancık mahallelerinde 
doludan zarar gören ekili alanlarda ince-
lemelerde bulundu. Ağralı, ziyaret sonrası 
gazetecilere yaptığı açıklamada, dolu yağışı 
sonrasında bölgede incelemede bulun-
duklarını söyledi. Çiftçilere geçmiş olsun 
dileklerini ilettiklerini ifade eden Ağralı, 
şunları kaydetti: “Her iki mahallemizde 
de yaptığımız incelemede arpada yer yer 
yüzde yüz seviyelerinde zarar tespit ettik. 
Dolu yağışı buğdayda yüzde 60, nohutta ise 
yüzde 40 oranında zarar vermiş. Allah’ım 
beterinden korusun.” n AA

Konya’nın Derebucak ilçesinde, giyim 
kursunu bitiren kursiyerler, yaptıkları ça-
lışmaları sergiledi. Derebucak Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından eği-
tim yılı içerisinde açılan giyim kursu sona 
erdi.  Kursun tamamlanmasının ardından 
kursiyerlerin kurs süresince hazırladığı 
çalışmalar, yıl sonu sergisinde sergilendi. 
Açılışın ardından ilçe protokolü sergiyi ge-
zerek, çalışmalar hakkında usta öğretici ve 
kursiyerlerden bilgiler aldı. Sergi açılışına 
Derebucak Kaymakamı Yusuf Gemici, İlçe 
Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Bilal Akçay, daire amirleri, 
kursiyerler ve davetliler katıldı. n AA

Beyşehir’i 
dolu vurdu

Derebucak 
HEM’den sergi

Konya’nın Akşehir ilçesinde 7. Akşehir Kirazı Kültür ve 
Sanat Festivali düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin açılışında 
konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu tür et-
kinliklerin ilçenin tanıtımına çok faydalı olduğunu söyledi.

Akşehir’in artık kirazda bir dünya markası olduğunu 
ifade eden Akkaya, “Bu sene yağışların düzensizliği kaliteyi 
biraz etkiledi. Bizim sorunumuz üretmek değil. Esas sorun 
ürünü pazarlayabilmek. Kiraz borsası oluşturmak, soğuk 

hava depolarıyla şoklama tesislerinin sayısını arttırmak için 
çalışmalarımız var” diye konuştu. Konuşmaların ardından  
sahne alan aşıklar, hünerlerini sergiledi.  Daha sonra en 
güzel kiraz bahçesi ve en güzel kiraz yarışmasının sonuç-
ları açıklandı. Jürinin değerlendirmesi sonucu Sorkun’dan 
Halil İbrahim Yüksel’in bahçesi en güzel kiraz bahçesi seçi-
lirken, Gölçayır’dan Fatma Helvacı’nın kirazları ise en güzel 
kiraz olarak belirlendi.
n AA

En iyi kiraz bahçesi seçildi

Konya’nın Derbent ilçesinde 
daha önce 4 olan gölet sayısı kısa 
zamanda 9’a çıkarılacak. İç Anado-
lu Bölgesi’nde organik tarım nok-
tasında önemli bir üretim merkezi 
haline gelen ilçede tarımsal sulama 
anlamında yeni adımlar atılıyor.  
Kış turizminin yanı sıra adını orga-
nik tarımla da Türkiye’ye duyuran 
Konya’nın Derbent ilçesinde boşa 
akan sular, tarım alanında faaliyet 
gösteren arazilere kazandırılacak. 
Doğaya bağlı tarım yapılan ilçede 
sulanabilir arazi miktarı artırıla-
cak. Daha önce 4 olan gölet sayısı 
Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar’ın girişimleri sonucunda 9’a 
çıkarılıyor. Yapımı devam eden gö-
letlerin yanına son olarak Arapözü 
ve Mülayim göletleri de eklene-
cek. Yatırım planlamasına alınan 
göletlerin ihalesi yapılacak ve kısa 
zamanda temeli atılacak. İlçede 
görev yapan muhtarlarla birlikte 

devam eden projeler hakkında bil-
gi almak için DSİ 4. Bölge Müdürü 
Birol Çınar’ı ziyaret eden Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, il-
çede tarım alanında faaliyet göste-
ren çiftçilerin göletlere çok ihtiyaç 
duyduğunu dile getirdi. Acar, “Son 
yıllarda organik tarım yapan çiftçi-
lerimizin sayısında artış yaşanıyor. 

Derbent, bakıldığında Konya’da en 
çok yağış alan ilçelerden biri ko-
numunda bulunuyor. Aladağ’ı da 
dahil ettiğimizde yağışlarla birlikte 
suların boşa akmaması ve ilçenin 
tarımına kazandırılması için bu tür 
projelerin geliştirilmesi gerekiyor. 
Şu ana kadar Derbent’te 4 sulama 
göleti bulunuyordu. Tabi o göletler 

bulunduğu coğrafi konuma ayrı bir 
doğal güzellik de katıyor. Son dö-
nemde atılan adımlarla birlikte bu 
gölet sayısını 9’a çıkarıyoruz. Dev-
let Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze 
çalışmalarından dolayı çok teşek-
kür ederiz. İnşallah ilçemizde ihti-
yaç duyulan her yere göletler ya-
pıldı. Yapılmaya da devam ediyor. 
Böylece sulanabilir arazi miktarı 
artacak. Çiftçilerimiz göletlerle bir-
likte daha çok üretim elde edecek. 
Ve tarımsal ekonomi noktasında 
üretim rakamlarımızda artış göz-
lenecek.” dedi. DSİ 4. Bölge Mü-
dürü Birol Çınar ise ilçede şu ana 
kadar adımı atılan 7 göletin yanı-
na Arapözü Mahallesi ve Mülayim 
göletinin ekleneceğini ifade etti. 
Göletlerin bu yıl içerisinde ihalesi-
nin yapılacağını dile getiren Çınar, 
önümüzde yıl içerisinde temelinin 
atılabileceğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Aymanas Evleri’ne 
bin kişilik önbaşvuru

Güney Amerikalı
misafir ilgi topluyor

Meram Belediyesi tarafından 
hayata geçirilecek olan Aymanas 
Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ne 
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi 
gösteriliyor. Ön başvuru süresi 23 
Haziran’a kadar devam ederken, 
şu ana kadar yaklaşık 1000 kişi ka-
yıt yaptırdı.

Meram Belediyesi tarafından 
hayata geçirilecek olan Aymanas 
Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ne 
ön başvurular devam ediyor. Va-
tandaşların taksitlerle konut sahibi 
olmalarına katkı sağlayacak olan 
kooperatife şu ana kadar yaklaşık 
1000 kişi ön başvuruda bulundu. 
23 Haziran’a kadar devam edecek 
olan kayıtlar Cumartesi günü de 
gerçekleştirilebilecek.  25 Hazi-

ran’da noter huzurundaki çekile-
cek kura ile hak sahipleri belirle-
necek.

ÜYE DAİRE VE AİDAT BİLGİLERİ
29 bin 700 metrekarelik arsa 

üzerinde yapımı gerçekleştirilecek 
olan Aymanas Evleri, toplam 448 
daireden oluşuyor. Ticari alanların 
da yer alacağı kooperatifte, 160 
metrekare olan 3+1 daire için 188 
adet üyelik alınacak. 135 metreka-
re olan 2+1 daire için ise 46 adet 
üye bulunacak. 

Yine 3+1 daire için peşinat 
45.000 TL, Aidat 3000 TL, Önbaş-
vuru bedeli 500 TL olarak belirlen-
di. 2+1 dairede ise peşinat 36.000 
TL, Aidat 2.400 TL, Önbaşvuru be-
deli 400 TL. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi dünyanın farklı bölgelerin-
den birçok egzotik hayvan türünü  
bünyesine katmaya devam ediyor. 
Hayvanat Bahçesi’nin son gözdesi 
Güney Amerika kökenli alpakalar 
oldu. İlklerin ve yeniliklerin beledi-
yesi olan Karatay Belediyesi, Kon-
ya’nın ilk ve tek  hayvanat bahçesi; 
İç Anadolu’nun ise tek hayvan Re-
habilitasyon Merkezi olan Karatay 
Hayvanat Bahçesi’nde dünyanın 
farklı bölgelerinden  hayvanları 
vatandaşın ziyaretine sunarken, 
burada barınan hayvan türlerini 
de arttırıyor. Hayvanat Bahçe-
si’nin son gözdesi Güney Ameri-
ka kökenli alpakalar oldu. Güney 
Amerika denince ilk akla gelen 
hayvanlardan biri olan  lamalarla 
aynı familyadan olan alpakalar se-

vimlilikleriyle ilgi odağı haline gel-
di. Kurulduğu günden bu yana zi-
yaretçilerden büyük ilgi gören, her 
gün binlerce kişinin ziyaret ettiği 
hayvanat bahçesine, sürekli yeni 
hayvan çeşitlerinin eklendiğini ve 
hayvan sayılarının da çoğaldığını 
ifade eden Karatay Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 
‘’ Bize 3 adet Güney Amerika kö-
kenli alpakayı hediye eden kamu 
kurumlarına teşekkür ediyoruz. 
Hayvan cinslerimizin sayısı gün 
geçtikçe yükseliyor. Yaklaşık 72 
tür ve 500’ün üzerinde hayvana ev 
sahipliği yapan bahçemizde, hay-
vanlar en iyi iklimlendirme ve ısı 
koşullarında bakılıyor. Bunun yanı 
sıra temizlik, beslenme,  tedavileri 
de en titiz şekilde yapılıyor.’’dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek,  “24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız 
ve AK Partimiz 5 yıllık bir yetki aldığında Türkiye’de büyük bir şahlanış olacak” dedi

‘Türkiye’de büyük 
bir şahlanış olacak’

Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir Ak-
yürek, 24 Haziran Seçimlerine kısa 
bir süre kala çalışmalarına yoğun 
tempoda devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında Kobisan Sanayi Sitesi-
ne ziyaret gerçekleştiren Akyürek, 
işletme sahipleri ve çalışanlarla bir 
araya geldi. ‘Güçlü Türkiye Yolun-
da’ 24 Haziran seçimlerinde güçlü 
destek isteyen Akyürek’e ziyarette; 
Büyükşehir Belediyesi Meclis Baş-
kan Vekili Mahmut Sami Şahin,  AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ve teşkilat üyeleri eşlik etti. 
Beraberindeki heyetle firmaları tek 

tek gezen Akyürek, çalışanlarla bir 
araya geldi.  Çalışanların taleplerini 
dinleyen Akyürek, Türkiye’nin lider 
ülkeler arasında yerini alabilmesi 
ve sanayi alanında gerçekleşecek 
yatırımların daha da artması için 24 
Haziran seçimlerinde güçlü destek 
istedi.    

AKYÜREK FETİH MAHALLESİ’NDE
  Sanayi ziyaretinin ardından 

Fetih Mahallesinde gerçekleştirilen 
istişare toplantısına katılan Akyürek, 
istikrarlı dönemin devam etmesi için 
güçlenerek çalışılması gerektiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın mazlum milletlerin 
umudu olduğunu vurgulayan Ak-

yürek, “Cumhurbaşkanımızı sadece 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak 
düşünmeyin. Cumhurbaşkanımız; 
Balkanların, Türk-İslam coğrafyası-
nın, tüm Ümmet-i Muhammed’in, 
hatta tüm mazlumların umudu. Bu 
dönemin güçlenerek devam etmesi 
lazım. Böylece Büyük Türkiye he-
define ve 2023 hedefine ülkemiz 
de şehrimiz de ulaşacaktır. Cum-
hurbaşkanımıza, partimize güç ve-
relim, destek verelim” dedi. Güçlü 
liderlik sayesinde Türkiye’nin birçok 
zorluğun altından kalktığını belirten 
Akyürek, “Güçlü liderlik olmasaydı 
Türkiye; ne 15 Temmuz’un altın-
dan kalkabilirdi, ne Gezi olaylarının, 

ne 17-25 Aralık’ın, ne de bu kadar 
kurulan kumpasın altından kalka-
bilirdi. Güçlü liderlikle bunlar en-
gellendi. Bu güçlü liderliği engelle-
mek istiyorlar. Türkiye, AK Parti ile 
büyük bir sıçrama yaptı. Şimdi yeni 
bir sıçrama yapılacağını biliyorlar. 
24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız 
ve AK Partimiz 5 yıllık bir yetki aldı-
ğında Türkiye’de büyük bir şahlanış 
doğacak. Milli gelir kişi başına 15-
16 bin dolarlara, asgari ücret refah 
paylaşımı çok daha farklı noktalara 
kesinlikle taşınacak. 24 Haziran’da 
halkımızın desteğiyle Türkiye daha 
farklı bir konuma inşallah erişecek” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Derbent’te gölet sayısı 9’a çıkıyor
AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek seçim çalışmaları kapsamında Kobisan Sanayi Sitesi esnaflarını ve Fetih Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.
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Özel TÜRMAK’tan YKS denemesi Bilimsel çalışmalarını sergilediler
Özel Türmak Okulları üniver-

site sınavına yedi gün kala öğren-
cilerine gerçek sınavını aratmaya-
cak deneme sınavı gerçekleştirdi. 
Konuyla ilgili olarak Özel Türmak 
Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı 
Demet Kavaklı şunları ifade etti; 
Özel Türmak Okulları olarak üni-
versite sınavına yedi gün kala ger-
çek sınavı aratmayacak, tüm sınav 
kuralları dikkate alınarak yapılan 
deneme sınavı ile öğrencilerimiz 
ter döktü. Öğrencilerin birebir sınav 
ortamını yaşamalarını ve gerçek 
sınavda hata yapmalarını önlemek 
amacıyla sınavımızı gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimizin üstü tek tek ara-
narak, kimliği olmayan öğrenciler 
sınava alınmazken, oturma sırasın-
da aynı YKS’ deki gibi düzenlendi. 
Sınavda cep telefonu, saat, takı, 
çanta ve elektronik araç-gereçlere 
izin verilmedi. Kuralların daha ön-
ceden öğrencilere iletilmesi sebe-

biyle birçok öğrenci gerçek prova 
sınavına zamanında gelmek için 
büyük uğraş gösterdi. Amaçları-
nın geleceğin Türkiye’sine dünya 
ile yarışabilen, faydalı, ilim sahi-
bi, topluma örnek olacak gençler 
yetiştirmek olduğunu ,bu konuda 

maddi ve manevi olarak destekle-
rini esirgemeyen yönetim kuruluna 
teşekkürlerini ileten Kavaklı;’ Önü-
müzdeki hafta gerçekleşecek olan 
YKS girecek olan öğrencilerimize 
başarılar dilerim.” diyerek sözlerine 
son verdi.   n HABER MERKEZİ

Özel Yöntem Koleji öğrenci-
lerinin hazırlanmış olduğu Bilim 
Şenliği ve Öğrenci Kulüpleri etkin-
lik Ürünleri sergisinde, öğrenciler 
yeteneklerini sergiledi. Okul bi-
nasındaki serginin açılış törenine, 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Dursun Ali Kaban, Yöntem Koleji 
yönetim kurulu üyeleri, Yöntem 
Koleji Okul Müdürü Mehmet Te-
kin,  Konya’daki okulların müdür-
leri, Eğitim sendikaları temsilcileri, 
öğretmenler, öğrenci ve velileriyle 
birlikte davetliler katıldı.  

Serginin açılış töreninde konu-
şan Yöntem Koleji Okul Müdürü 
Mehmet Tekin, “Okul olarak en 
büyük amacımız, öğrencilerimi-
zin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 
keşfetmelerini saylayarak akade-
mik başarıları yanında ülkemize 
ve tüm insanlığa yararlı, sosyal 
sorumluluk içinde bireyler olarak 
yetiştirmektir. Bu amaçla öğrenci-

lerimizin yeteneklerini keşfetmele-
rini sağlamak için 30 dalda öğrenci 
kulüpleri oluşturduk. Öğrencileri-
mizin hazırlamış olduğu bilim şen-
liği ve öğrenci kulüpleri etkinlik 
ürünleri sergimiz iki bölümden 
oluşmaktadır. Okulumuz binası 
bodrum katında Robotik Kodlama 
Kulübü, Fen Bilimleri ve Satranç 

Kulübümüzün çalışmaları yer al-
maktadır. Zemin katta ise Görsel 
Sanatlar, İngilizce, Sosyal Bilgiler, 
Matematik, Türkçe ve Din Kültürü 
kulübümüze ait ürünler yer alıyor” 
dedi.  Meram İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Dursun Ali Kaban’da konuş-
masında bilginin önemi üzerinde 
durdu.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi Kültür Sa-
nat Merkezi’nde oluşturulan mini 
kütüphane kitapseverlerden ilgi 
görüyor. Beyşehir Belediyesi tara-
fından Kültür Sanat Merkezi haline 
dönüştürülen Taşköprü Aile Çay 
Bahçesi bünyesindeki tarihi bina-
da kitap bağışlarıyla  okuma salo-
nu oluşturuldu. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, kültür sa-
nat merkezi binasındaki bir odanın 
okuma salonu haline dönüştürül-
düğünü belirterek, “Zaman içeri-
sinde kitap bağışı yapan hemşerile-
rimizin de desteğiyle buranın daha 
büyük ve kapsamlı bir kütüphane 
haline dönüşmesini arzuluyoruz” 
dedi. Özaltun, Beyşehir Belediyesi  
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ile Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği işbirliği ile yürütülen mini kü-
tüphane oluşturulması çalışmasın-

da büyük rolü bulunan isimlere de 
teşekkür ederken, “Emekli kütüp-
hane müdürümüz Ünal Coşkun’a 
okuma salonu projesindeki destek 
ve katkılarından ötürü teşekkür 
ediyorum. Doğru bir proje olduğu 
kısa zaman içerisinde ortaya çıktı. 

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisle-
ri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi 
ile birlikte merkezi bir konumda 
bulunan kültür sanat merkezimiz-
de böyle bir mini kütüphanenin 
faaliyete geçmiş olması kitapsever-
lerden de çok olumlu tepkiler alıyor. 

Bu konuda,  salonun oluşturulma-
sına katkı sağlayan kitap bağışçısı 
hemşerilerimize de şükranlarımı 
sunuyorum. Bu salonun daha bü-
yük bir kütüphaneye dönüşmesi 
konusunda bağışçılarımızdan kitap 
desteklerini bekliyoruz.”dedi.

Beyşehir Belediyesi Kültür Sa-
nat Merkezi Mini Kütüphanesi’nin 
gönüllü çalışanı olan Emekli Kü-
tüphane Müdürü Ünal Coşkun da, 
oluşturdukları mini kütüphanenin 
en önemli özelliğinin tüm kitapların 
bağış kitabı olması olduğunu ifade 

ederek, şu bilgileri verdi: “Atıl olan, 
yüzüne bakılmayan eski kitapları 
onararak yeniden vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunduk. Buradaki 
eserlerin hepsi de özenle seçilmiş 
kitaplar. Okuyucunun yararına ve 
onların ilgisini çekecek kitaplar var. 
Kütüphanedeki kitap sayısının fazla 
olması, o kütüphanenin büyük ol-
duğu anlamına gelmiyor. Oluştur-
duğumuz konseptte okuyucuya en 
güzel, en iyi bilgiyi veren kitapların 
daha yararlı olacağına inanıyoruz. 
Kütüphanemizde halen 2 binin 
üzerinde kitap var. Tabi bu sayı ba-
ğışların artmasıyla daha da çoğala-
cak.Proje daha çok yeni. Yeni olma-
sına rağmen büyük bir ilgi var. En 
önemli amacımız; toplumumuzda 
kitap okuma alışkanlığını yaygın-
laştırmak” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

NEÜ Seydişehir’de 
büyümeyi sürdürüyor

2 bin 588 kişi 
FETÖ’den tutuklandı

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Seydişehir Sağlık Bilimleri 
Fakültesi inşaatının yapımıyla ilgili 
protokol Konya Valisi Yakup Can-
bolat, Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Hayırsever Kamil 
Akkanat ve NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker tarafından imza-
landı. Protokolde Seydişehir Sağlık 
Bilimleri Fakültesi isminin Kamil 
Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi 
olması için, YÖK nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulacağı ile ilgili 
madde ve tarafların gerçekleştire-
cekleri işler ile yükümlülükler yer 
aldı. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaf-

fer Şeker yapılan çalışmalara des-
tek ve katkılarından dolayı başta 
Vali Yakup Canbolat olmak üzere 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal’a ve Hayırsever Kamil 
Akkanat’a teşekkürlerini iletti.  
Şeker; “Eğitim ve sağlık hizme-
tine yönelik böyle bir çalışmaya 
öncülük etmesinden dolayı Kamil 
Akkanat Beye teşekkür ediyoruz. 
Kendisi kadirşinas bir hayırsever-
lik örneği göstermiştir. Gösterdiği 
hassasiyet ve duyarlılık son derece 
önemli. İnşaatın kazasız, belasız bir 
şekilde tamamlanmasını arzu edi-
yoruz.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Valiliği, Fetullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı 
gerekçesiyle Konya’da tutuklanan 
veya görevden uzaklaştırılan ki-
şilerle ilgili son sayılarla ilgili bilgi 
verdi. Konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada, “İlimizde FETÖ/PDY Bağ-
lantısı Gerekçesiyle Yasal İşlem 

Yapılan  Kişi Sayıları 21.06.2018 
tarihi itibariyle; 15 Temmuz darbe 
girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı 
gerekçesiyle ilimizde kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışan personel 
ile ilgili olarak; Görevden Uzaklaş-
tırılan kişi sayısı 820, tutuklanan 
kişi sayısı 2588” denildi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Oylarımızı büyük Tür-
kiye için Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye vereceğiz. İstikrar sürecek, büyüme sürecek” dedi

‘İstikrar sürecek’
AK Parti Karaman Milletvekili 

ve PANKOBİRLİK Genel Başka-
nı Recep Konuk, seçim çalışmaları 
çerçevesinde Çumra ve Karapı-
nar’da vatandaşlarla bir araya gel-
di. Çumra’da Seçim Koordinasyon 
Merkezinde konuşan Recep Konuk, 
Çumra’nın, Konya’nın, bölgenin kal-
kınmasının Türkiye’nin kalkınması 
anlamına geldiğini söyledi. 

Bölgenin bir bütün olarak düşü-
nülmesi gerektiğini anlatan Başkan 
Konuk, “Hızlı tren bütün bölgemiz 
için çok önemli. Hızlı tren yatırımı 
Çumra’nın denizlere, dünyaya açıl-
ması anlamına geliyor. Mavi Tünel 
yatırımı bölgemiz için devasa bir 
yatırımdır. Özellikle bu bölgenin 
toprakları artık sulanabiliyor. Su-
lanabilen toprak daha çok üretim 
demektir. Daha çok üretim daha 
çok tarımsal sanayi, daha çok ih-
racat, daha çok kaynak demektir. 
Daha çok kaynak istikrarlı bir şekil-
de kalkınma demektir. Hızlı tren, 
bölünmüş yollar, lojistik merkezleri, 
Konya’da, Karaman’da, Aksaray’da, 
Niğde’de, Çumra’da, Karapınar’da 
üretilen daha hızlı ve daha az ma-
liyetle dünyaya ulaşsın diye yapıldı. 
Bu bölgenin rekabet gücü artsın, 
ticarette eli güçlensin diye yapıl-
dı. Konya’da, Karaman’da üretilen 
ürünler iç ve dış pazarlara daha 
kolay ulaşacak ki, tarımsal ürüne 
talep artacak, üretici daha çok ve 
daha kıymetli ürün üretebilecek. Bu 
bölge üretim altyapısını ve ticaret 
hatlarını tamamladı. Yani yayı gerdi 
oku hedefe atmaya hazır hale geldi. 
Şimdi önümüzdeki dönem üretim 
üst yapısını güçlendireceğimiz yani 
ektiğimiz tohumun hasadını yapa-
cağımız bir dönem. Daha çok katma 
değerli ürün üreteceğimiz, daha çok 
istihdam sağlayacağımız, dünyadaki 
tüketimden daha çok pay alacağı-
mız ve refahımızı katlayacağımız 
bir dönem. Türkiye’nin her bölgesi 
ile Çumra’sı ile Karaman’ı ile Kon-
ya’sı ile dünyanın üretim ve ticaret 
merkezi olma yolunda ciddi adımlar 
atacağı bir dönem” dedi. 

Recep Konuk, Çumra’da Bele-

diye Başkanı Mehmet Oğuz’u da 
ziyaret etti. Daha sonra Karkın Ma-
hallesinde vatandaşlarla bir araya 
gelen Konuk, burada da 24 Haziran 
seçimlerinin önemini anlattı. 

“KONYA GÜÇLENİRSE 
TÜRKİYE GÜÇLENİR” 

Daha sonra Karapınar ilçesine 
geçen Recep Konuk, Yeni Belediye 
Düğün Salonunda Karapınarlıla-
ra hitap etti. Salonun dolu olduğu 
programda Konuk, 16 yılda ekono-
misini 3,5 kat büyüten Türkiye’nin 
dünün Türkiye’sinden hem daha 
güçlü hem de dünyada daha belir-
leyici olduğunu ifade etti. Başkan 
Konuk, “Ekonomik olarak daha bü-
yük daha güçlü Türkiye bir şartla 

olur. Konya güçlenirse Türkiye güç-
lenir. Konya büyürse Türkiye büyür. 
Konya daha çok üretecek, Konya’nın 
tarımda, sanayide, madencilikte, 
turizmde hiçbir kaynağı atıl kal-
mayacak, Konyalı daha çok üretip 
daha çok ihracat yapacak ki Türkiye 
güçlenecek, Konyalı zenginleşecek. 
Konya’nın ekonomisini büyütece-
ğiz, tüm Anadolu’nun ekonomisini 
büyüteceğiz ki Türkiye daha güçlü 
olacak. 

Eğer siyasetiniz güçlü ve bağım-
sız değilse ülkenin imkân ve kabili-
yetleri ile ihtiyaçlarının önemi yok-
tur. Eğer siyasetçi gücünü milletten 
değil de iç-dış dengelerden alıyorsa 
milletin dediğini değil başkalarının, 

yani milletin menfaati ile menfaati 
çakışanların dediğini yapar. Türki-
ye bunları yaşadı. Türkiye bile bile 
lades dedi. Hem de defalarca. Tank, 
top, tüfek, gemi üretmek pahalı, biz 
verelim, dediler peki, dedi, demek 
zorunda kaldı. Sözün özü siyasetiniz 
güçlü değilse ekonominizi güçlen-
direcek askeri gücünüzü arttıracak 
kararları alamazsınız, alsanız uygu-
layamazsınız. Bugün aynı teklifleri 
Türkiye elinin tersiyle itebiliyorsa 
bu siyaset kurumunun gücünü mil-
letten almasındandır. İç-dış vesayet 
odaklarının kıskacından kurtulması-
nın sonucudur. Dünyada itibarlı böl-
gesinde lider Türkiye için olmazsa 
olmazımız güçlü lider, güçlü iktidar-
dır” şeklinde konuştu. 

“HIZLI TRENLE ANADOLU DENİZE 
KAVUŞMUŞ OLACAK” 

Karapınar’da bölgeye yapılan 
vizyon projelerini de anlatan Başkan 
Recep Konuk, Konya - Ulukışla ara-
sı biten Konya - Karaman - Mersin 
Hızlı Tren hattıyla bölgenin dünya 
pazarına daha rahat açılabileceği bir 
yatırıma kavuşacağını söyledi ve bu 
hattın sadece Karaman’a, Konya’ya 
değil, aynı zamanda, Kayseri’den 
Ankara’ya, Afyon’dan Aksaray’a ka-
dar geniş bir coğrafyanın ticaretine, 
üretimine katkı yapacağını ifade etti. 
n İHA

Bağış kitaplarından mini kütüphane oluşturuldu

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, seçim 
çalışmaları çerçevesinde Çumra ve Karapınar'da vatandaşlarla bir araya geldi.
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‘Yerli otomobil için en uygun il Konya’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, yerli 
otomobil yatırımı için en uygun ilin 
Konya olduğunu söyledi. Seçim ça-
lışmalarını Konya’da sürdüren MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve 27.Dö-
nem Konya Milletvekili Adayı Mus-
tafa Kalaycı, yerli otomobil ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. MHP Lideri 
Devlet Bahçeli’nin yerli otomobil için 
en uygun ilin Konya olduğu yönün-
deki açıklamasını hatırlatan Mustafa 
Kalaycı, “Marmara Havzası ağır sa-
nayi yatırımlarına doymuş durum-
da. Bu proje gerekli alt yapıya sahip 
olan Konya’da hayata geçirilmeli” 
dedi. Kalaycı açıklamasına şöyle de-
vam etti:  “İlk milli otomobilin üreti-
leceği yerin Konya olması konusunu 
epeydir gündeme de taşıyoruz. Ge-
nel Başkanımız Devlet Bahçeli Kon-

ya ziyaretinde yaptığı konuşmada 
bunu net bir şekilde ifade etmiştir. 
İlk Türk malı milli otomobilin yatırı-
mının yapılacağı en uygun yer Kon-
ya’dır demiştir. İnşallah bu konuda 
da gerekli yatırımın Konya’ya yapıl-
ması konusunda önümüzdeki süreç-
te de gerekenleri yapacağız. Aslında 
teknik olarak baktığınız zaman zaten 
Konya bu açıdan en uygun yer. Bu-
gün Marmara Havzasına baktığımız 
zaman ağır sanayi yapımlarından 
dolayı doymuş durumda bir de dep-
rem bölgesi.” 

“BU YATIRIMIN KONYA’YA 
GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ” 
Konya Milletvekili Mustafa Ka-

laycı, yerli otomobilin Konya’da 
üretilmesi için gerekli çalışmaları 
göstereceklerini belirtti. Kalaycı, 
“Artık ağır sanayi yatırımları Ana-
dolu’ya kaymalı. Bunu herkes söylü-

yor. Anadolu’da da Konya otomotiv 
yan sanayi ile adı anılan bir il. Konya 
kaliteli ürünleri ile otomobilin her 
parçasını üretebilen bir merkez, üre-
tim üssü. Bu anlamda da işte Tek-
noparkımız var, İnnoparkımız var, 
Teknik Üniversitemizi de kurduk. 
Tüm özellikleri itibari ile değerlen-
dirdiğimiz zaman konum itibariyle 
tam Anadolu’nun merkezinde. Dep-
rem açısından daha az riskli bölgede. 
Tüm bunları birleştirdiğiniz zaman 
gerçekten Konya ideal şehir. Ben 
inanıyorum ki, AK Parti-MHP olarak 
bu yatırımın objektif değerlendirme 
sonucu Konya’ya yapılacağına ina-
nıyoruz. Bu konuda da gerekli ça-
lışmayı göstereceğiz ve bu yatırımın 
Konya’ya gelmesini sağlayacağız. Bu 
sadece Konya ile ilgili değil bütün 
Orta Anadolu’yu şaha kaldıracak” 
dedi. n İHA

Yaklaşık 2.5 aydır, Konya’nın 
ilçe ve köylerini gezerek seçim çalış-
malarını sürdüren Yokuş, Konya için 
28 ayrı proje hazırlattı. İyi Partinin 
iktidara gelmesi halinde, projelerini 
başarıyla hayata geçireceklerini ifa-
de etti. Konya’nın en temel sorunu-
nun su kaynaklarındaki yetersizlik 
olduğunu vurgulayan Yokuş, “Ta-
rım kenti olarak bilinen Konya’mı-
zın, en önemli sorunu, yetersiz su 
kaynaklarıdır. Her geçen yıl Konya 
kuraklaşmaktadır. Bu nedenle sulu 
tarım alanları azalmaktadır. Kon-
ya’nın, Tarımda hayatiyet bulabil-
mesi ve mevcut tarım üretimini en 
az 3’e veya 5 e katlayabilmesi için, 
Fırat ırmağından, yılda 8 milyar ton 
su aktarımına ihtiyaç vardır. Bilindi-

ği gibi, Fırat su havzamızın yıllık su 
miktarı 55 milyar metreküptür.

Bu suyun bir kısmı, GAP böl-
gemizi sulama ihtiyacını karşıla-
maktadır. Bir kısmı ise uluslararası 
anlaşmalar gereği komşu ülkelere 
verilmektedir. Tüketim fazlası 20 
milyar ton suyun, 8 milyar tonluk 
kısmı, Konya’mızın sulu tarımda 
kullanacağı, su ihtiyacını karşılaya-
caktır. İyi partinin İktidara gelmesi 
ile birlikte Fırat Irmağı’ndan, Konya 
Ovası’nın ihtiyacı olan suyun kısa 
bir sürede getirilmesi sağlayacağız. 
Ayrıca, Tarım ve Hayvancılıkta, İyi 
partinin vaat ettiği teşviklerin de ha-
yata geçirilmesiyle Konya’mız tekrar 
Tarım Kenti haline gelecektir” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

‘Konya ayakta olursa 
Türkiye ayakta olur’

AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Hacı Ahmet Özdemir, seçim 
çalışmaları kapsamında esnaf ziya-
retinde bulundu.  24 Haziran se-
çimlerine sayılı günler kala hazır-
lıklarını sürdüren AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Öz-
demir, Karatay ilçesinde bulunan 
Sanayi Sitesini ziyaret ederek, 24 
Haziran seçimlerinde destek istedi. 

Sanayi Sitesinde bir lokanta 
açılışına katılan Hacı Ahmet Öz-
demir’e AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı da eşlik etti.  Lokanta 
açılışında konuşan AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, “Ülkemiz 
büyüyor, ülkemiz hamdolsun her 
alanda gelişiyor. Sadece hizmet 
sektöründe değil, sanayilerimizi iş 
yerlerimizi geziyoruz. Dün yapa-
madıklarımızı bugün yapıyoruz. 
Yarın çok daha iyi olacak inşal-
lah. Türkiye istikrarla 16 yılda bu 
noktaya geldi bundan sonrası da 
çok daha güçlü bir şekilde yoluna 
devam etmesi hepimizin arzusu. 
2000’ler de konuştuklarımızın pek 
çoğu şu anda gündemimizde de-
ğil hamdolsun. O günün sıkıntıları 
orada kaldı. Tekrar etmemesi he-
pimizin temennisi. Dünyada eğer 
dikkatle izlenen bir Türkiye varsa 
başta Cumhurbaşkanımız, lideri-
mizin bu insanları nereye taşımak 
istediği, mazlum coğrafyanın sesi 
olmasındaki gayretleri ve ülkenin 
yaşadıkları pek çok bereketler. Ba-
zen işte geçtiğimiz 2017’de yüzde 
7,4’lük büyüme tüm dünyayı şa-
şırttı. Hamdolsun 2018 yılının ilk 
çeyreğinde de aynı tabloyu gördük. 
Bazen baktığımız zaman ekonomik 
rakamlar sizin o büyümenize fırsat 
vermeyecek. Gelişmelerin yeter-
li olmadığı kanaatine ulaştıracağı 
boyutları yeni planın dualarıdır. 
Türkiye mazlum coğrafyaya hep 
elini uzattı uzatmaya da devam 
ediyor. Onların duası Türkiye’nin 
çok daha güçlü olmasını temin 

ediyorum” ifadelerini kullandı.  
Lokanta açılışından sonra esnaf 
ziyaretine devam eden Hacı Ah-
met Özdemir yaptığı açıklamada, 
Konyalı vatandaşlara seslenerek, 
“Artık son aşamaya geldik. Sizin 
kendi tabiriniz, bizim öz tabirimizle 
‘yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik’ 
Allah nasip ederse şunun şurasın-
da cuma ve cumartesi günü de biz 
propaganda çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Cumartesi günü akşam 
vakitlerinde biliyorsunuz seçim 
yasakları başladığı için artık pro-
paganda bitmiş olacak ve 24 Ha-
ziran’da sandık başına gideceğiz. 
Benim sizlerden istirhamım, sizler-
den ricam Konyalıların duyarlılığını 
biliyorum, diyorum ki ‘Konya Ana-
dolu coğrafyasının o çadırın orta 
direğidir. Eğer orta direk olmazsa 
bu çadır ayakta durmaz. Bugüne 
kadar davamızı ayakta tuttunuz, 
liderimizi desteklediniz, partimizi 
bu günlere getirdiniz. Yüzde 75 ci-
varında bir oy oranına ulaştırdınız. 
İnşallah daha yüksek oy oranlarıy-
la bu seçimde bizi desteklemenizi 
bekliyoruz” dedi. “Konya bu nok-
tada çok duyarlı, ayağa kalkmış 
vaziyette” diyen Özdemir, “ Konya 
ayakta olursa Türkiye ayakta olur. 
Konya’nın ayakta olması bizim için 
çok önemli. Konya’nın desteği çok 
önemli. Bütün geçmişte olup bi-
tenleri ufak tefek yaşanmışlıkları 
aykırı aksi düşünceleri bir kenara 
bırakmanın günüdür. Bir olma 
günüdür, birlik olma günüdür ve 
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
‘bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız hep birlikte 
Türkiye olacağız’ Türkiye’yi ayağa 
kaldırmak için Konya ayağa kalk. 
24 Haziran’da sandık başına git 
ve yeni ampulü parlat, Cumhur-
başkanımızı da cumhurbaşkanlığı 
makamına oturt. Gelecek günler 
aydınlık olacak” diye konuştu.
n İHA

AK Parti Selçuklu teşkilatı seçimde görev alacak sandık müşahitlerine eğitim 
verdi. Yapılan konuşmalarda sandıklara sahip çıkılması gerektiği vurgulandı 

‘Sandıkları koruyalım’
Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkila-

tı yaklaşan 24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve milletvekilliği seçimi  
öncesinde çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. İlçe teşkilatı tarafın-
dan teşkilat üyelerine yönelik olarak 
sandık müşahit eğitim programı dü-
zenlendi. 

Selçuklu Belediyesi sosyal te-
sislerde gerçekleşen programa AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer,  
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 
Başkan Vekili İsmail Küçüktoka, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Osman Şahin, teşkilat üye-
leri, Selçuklu Belediyesi Meclis Üye-
leri, mahalle temsilcileri ve sandık 
müşahitleri katıldı. 

Seçimlerin ülkenin istikrar ve 
huzuru için önemli olduğunun ifa-
de edildiği programda sandık mü-
şahitlerine eğitim verilirken, seçim 
gününde dikkat etmeleri gereken 
konular ve sandık güvenliği konula-
rına dikkat çekildi. 

“24 HAZİRAN ZAFERİYLE BİR ÇOK 
OYUNU BOZMUŞ OLACAĞIZ”
24 Haziran seçimlerinin 15 

Temmuz ile aynı öneme sahip ol-
duğunu ifade eden  Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
seçimin sandıkta kazanıldığına ve 
kazanılan her bir oya sahip çıkılması 
gerektiğine dikkati çekti. Pekyatır-
macı , “Sayın Cumhurbaşkanımız 
erken seçime gidiyoruz dediği gün-
den itibaren bu tarihin bizim için 
bayram günü olması için elimizden 
gelen gayreti, çabayı sarf ediyoruz. 
Biz gayret ediyoruz takdir Allah’tan. 
İnşallah bu gayretlerimiz neticeye 
ulaşacak. Ama şunu net bir şekilde 
görüyoruz ki ülkemizin üzerinde 
oyunlar oynanmak isteniyor. Özel-
likle yılbaşından itibaren ekonomik 
olarak Türkiye üzerinde bir operas-
yon yapılmaya çalışılıyor. Bakıyoruz 
sanayilerimizde makineler çalışıyor, 
tezgahlar çalışıyor, Türkiye’de bü-
yük yatırımlar devam ediyor buna 
rağmen döviz yükseliyor, buna rağ-
men kredi notu düşürülüyor. Bu da 
demek oluyor ki ülkemiz üzerindeki 
oyun büyük. Bunun bilincindeyiz ve 
bu oyunları el birliğiyle bozmak için 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 24 Ha-

ziran bu oyunların bozulduğu bir ta-
rih olacak. Büyük  ve güçlü Türkiye 
için bir milat olacak” dedi. 

“ÖZGÜRLÜK NOKTASINDAKİ 
KAZANIMLARIMIZA 
SAHİP ÇIKACAĞIZ”

 24 Haziran seçimlerinin ülke-
mizin geleceği için büyük önem arz 
ettiğini ifade eden Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer,” 
Ak Parti iktidarında özgürlükler 
noktasında elde edilen  kazanımla-
ra dikkat çekti . Özer, “Şuan sahip 
olduğumuz en büyük değer, 15-16 
senenin en büyük bakiyesi özgür-
lüğümüzdür. 45 senelik hayatım 
sadece inancımdan, kardeş bilin-
cimden ve değerlerimden dolayı 

bir belirli bir çevre ve devlet tara-
fından hep ikinci sınıf olarak görül-
mekle geçti. Bir kardeşiniz olarak 
bunun nasıl bir duygu olduğunu 
çok iyi biliyorum. Bu değer , bindi-
ğiniz araçtan, oturduğunu evden 
ve veya yaşadığınız keyifli hayattan 
çok çok daha öte ve kıymetli bir şey.  
En büyük  pratiğini 15 Temmuz’da 
yaşadık. Belki orada özgürlüğün ne 
demek olduğu hakkında bir fikir sa-
hibi olmuşsunuzdur. Bunu devam 
ettirebilmek için 24 Haziran başta 
olmak üzere ömrünüzün sonuna 
kadar bu mücadelenin bir parçası 
olmak zorundasınız “ dedi.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ”
AK Parti sandık müşahitlerine 

sandığa sahip çıkma çağrısında bu-
lunan Ak Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta,” 24 Haziran’da 
güzel enstantanelerin yanında so-
run çıkaranların olabileceği bir gün 
yaşayacaksınız. Ama önemli olan 
iletişimi iyi kurmanız. Biz kavga et-
meyeceğiz, kime oy verirse versin 
kimsenin gönlünü kırmayacağız, 
herkesin oyunu kullanması için yar-
dımcı olacağız. Ama sandıklar açıl-
dıktan sonra da tek bir oyumuzun 
bile kaybedilmemesi için cevval bir 
tutum içerisinde olacağız. Varsa bir 
yanlışlık orda müdahale etmekten 
hiç çekinmeyeceğiz, cesur olacağız. 
Bu noktada sizlere olan güvenimiz 
tam” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Fırat Havzası’ndan su getireceğiz’

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yerli otomobilin 
Konya’da üretilerek sanayi yatırımlarının Anadolu’ya kayması gerektiğini vurguladı. 

Ahmet Pekyatırmacı Leyla Şahin Usta Mustafa Hakan Özer
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Aselsan ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığında Konya’ya silah sistemleri tesislerinin kurulmasına karar verildi. AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Türkiye’mizin tüm silah sistemleri tedarikini gerçekleştirecek bir fabrika olacak” dedi

Konya, Türkiye’yi savunacak!
Aselsan ve Konya Savunma 

Sanayi Anonim Şirketi ortaklığın-
da Konya’ya silah sistemleri tesis-
lerinin kurulmasına karar verildi. 
300 milyon TL’lik yatırımda yüz-
de 51 Aselsan, yüzde 49’da Kon-
yalı yatırımcılar ortaklığı olacak. 
Tüm Türkiye’nin silah sistemleri 
tedarikini karşılayacak olan te-
sislerin 2019 yılı sonlarına doğru 
tamamlanması planlanıyor. Basın 
toplantısında konuşan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, “Pro-
jeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız 
projeyi Recep Tayyip Erdoğan, 
Kahramanmaraş mitingine gider-
ken uçakta imzaladı. Önümüzde-
ki günlerde imzalanan çalışmalar 
inşallah yürürlüğe girecek. Kon-
ya’mıza hayırlı olsun” dedi. 

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
PROJEYİ UÇAKTA İMZALADI”
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın Kahramanmaraş 
mitingine giderken uçakta proje-
yi onayladığını belirten AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Konya’mızda Aselsan ve Konya 
Savunma Sanayi A.Ş ortaklığında 
ihtiyacımız olan birçok savunma 
araç ve gereçlerinin üretilmesi 
konusunda bir şirket kurulma-

sına karar verildi. Bugün Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Kahramanmaraş mitin-
gine giderken uçakta imzaladı. 
300 Milyon TL’lik sermayeli bir 
şirketin kurulması bunun yüzde 
51 hissesinin Aselsan tarafından,-
geri kalan yüzde 49 hissesinin 
odalarımız ve Huğlu ile Üzümlü 
fabrikalarının olacak. Önümüzde-
ki günlerde imzalanan çalışmalar 
inşallah yürürlüğe girecek. Gay-
retlerinden dolayı Sanayi Odası-
na, Ticaret Borsasına ve AK Parti 
Milletvekili Ziya Altunyaldız’a te-
şekkür ediyorum. Bu sebeple bir-

lik ve beraberliğin nasıl bereketler 
getirdiğini de görmüş olduk”

“TÜM TÜRKİYE’NİN 
SİLAH SİSTEMLERİ 

TEDARİKİ,KURULACAK OLAN 
FABRİKADAN EDİLECEK”

AK Parti Konya Milletveki-
li, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyon Başkanı Ziya Altunyaldız 
Türkiye’nin tüm silah sistemleri 
tedarikini gerçekleştirecek olan 
bir fabrikanın Konya’ya kurulaca-
ğını dile getirerek; “Bir tesisi, bir 
üretimi daha Saygıdeğer Cum-
hurbaşkanımızın bugün nihai 

kararı ile birlikte Konya’mıza ka-
zandırmış olduk. Uzun zamandır 
yürütmüş olduğumuz bir projey-
di. Bu proje Savunma sanayinde 
bir dünya devi olan Aselsan’ın, 
Konya Savunma Sanayi A.Ş ile 
birlikte yapacağı, Konya’da silah 
sistemlerinin kurulması, üretil-
mesi, tasarımı, AR-GE’si ve İno-
vasyon merkezinin oluşturulması-
na dönük bir yatırım. 300 milyon 
TL sermaye, 60 milyon TL makine 
ve teçhizat ile 85 milyon TL inşa-
at yatırımıyla kurulacak olan Te-
sis, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
kullandığı silahların yerli ve milli 

olarak üretileceği üretim, tasarım 
ve inovasyon merkezi olacak. Or-
ganize sanayimizin 5. Bölgesinde 
35 Milyon Metrekarelik bir alanda 
kurulması öngörülen ve karar-
laştırılan bir yatırım. Tasarımı ve 
üretimi Aselsan tarafından yapı-
lan bu silah sistemlerinin Kon-
ya’da üretilmesi, üretim merke-
zinin kurulmasıyla sağlanacaktır. 
Türkiye’mizin tüm silah sistem-
leri tedarikini gerçekleştirecek bir 
fabrika olacak. Yatırım Konya’yı, 
Türkiye ile birleştirecektir. Eski-
şehir, Ankara ve Kırıkkale’nin de 
içinde olduğu bir savunma sanayi 

alanına Konya’mızı dâhil etmiş ol-
duk” diye konuştu. 
2019 YILININ SONUNDA HİZMETE 

GİRMESİ TAHMİN EDİLİYOR
Sorularımızı yanıtlayan Kon-

ya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü ise yatırımın tahminen 
2019 yılının sonları gibi hizmete 
gireceğini ifade ederek cümleleri-
ni şu şekilde aktardı: “Bu projeyi 
uzun zamandır milletvekillerimiz 
ile birlikte çalışıyorduk. Konya Sa-
nayi Odası olarak başından beri 
bu çalışmanın içerisindeyiz. Kon-
ya Savunma Sanayi adına önemli 
bir yatırım olacak. Aselsan, Türki-
ye savunma sanayisinin en büyük 
aktörlerinden birisi. Bu yatırıma 
Konyalı sanayicilerimizi de ortak 
yapıyoruz. Sanayi Odası olarak 
sanayicilerimizle ile birlikte ön 
hazırlık çalışmalarımızı yapmış-
tık. Yatırımda yüzde 51 Aselsan, 
yüzde 49’da Konyalı yatırımcılar 
ortaklığı olacak. Savunma Sanayi 
anlamında Konya’yı ana merkez 
haline getirmiş olmanın ilk adımı-
nı attık. Aselsan bu yatırımı hızla 
hayata geçirmek istiyor. Bizlerde 
aynı şeyi istiyoruz. Tahminlerimi-
ze göre 2019 yılının sonuna doğru 
tamamlanmış olacak. 2020’de ise 
işletmeye rahatlıkla açılır diyebili-
riz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hızlı tüketim ürünleri sektö-
rünün farklı alanlarındaki dene-
yim ve uzmanlığı ile öne çıkan 
Boran Uzun, MNG Kargo Yurtiçi 
ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Genel 
Müdürü olarak atandı. Uzun, 2017 
yılının son ayında göreve başladığı 
MNG Kargo’da “Strateji ve İş Ge-
liştirmeden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı” olarak görev yap-
maktaydı. Sektörünün en büyük 
şirketleri arasında yer alan MNG 
Kargo, Boran Uzun öncülüğünde 
köklü bir değişime hazırlanıyor. 
Değişimin sadece MNG Kargo öze-
linde kalmayacağını, standartları 
belirleyen şirket olarak sektörü de 
yeniden şekillendireceklerini söy-
leyen Uzun, “Yaklaşık 9 bin 500 
çalışanımızla değişimin heyecanını 
hissetmeye başladık. İçinde bulun-
duğumuz dijital çağda, zamanında 
ve hasarsız teslimat en önemli baş-
lık haline geldi. Geliştirmekte oldu-
ğumuz teknoloji ve uygulamalarla 
kolay gönderi imkanı ve ödeme se-
çenekleri sunarak müşteri ve alıcı 
memnuniyetini en üst seviyeye çı-
karacağız. Şirketimizde artık ‘pat-
ron’ e-ticaret ve KOBİ müşterileri 
başta olmak üzere tüm müşteri-
lerimiz, ‘kral’ ise evinde ya da ofi-
sinde kargosunu bekleyen kişiler 

yani alıcılar” dedi. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektronik ve Haber-
leşme Mühendisliği mezunu olan 
Boran Uzun, lisansüstü eğitimini 
Insead’de tamamladı. Kariyerine 
2001 yılında Procter&Gamble’da 
başladı. P&G Almanya, ABD ve 
Türkiye’de çeşitli görevlerde bu-
lunan Uzun, MNG Kargo ekibine 
katılmadan önce 6 yıl boyunca yine 
bir Turkven yatırımı olan Domi-
no’s Pizza Eurasia Grup’ta Rusya, 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türki-
ye’den sorumlu Tedarik Zinciri, 
Satın Alma ve Yatırımlar Direktörü 
görevini sürdürmekteydi.
n HABER MERKEZİ

ASKON, istikrar ve 
güçlenmeden yana

MNG Kargo’da Boran 
Uzun ile değişim rüzgarı

Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği(ASKON) Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, 24 Hazi-
ran Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi seçimleri öncesi açıklama 
yaptı. Türkiye’nin 16 yılda önemli 
mesafeler kat ettiğini ifade eden 
Başkan Yakup Yıldırım, “1923 
yılından bu yana birçok badire at-
latan ülkemiz, iç  ve dış mihraklar 
tarafından hep kıskaca alınmıştır. 
Milletimizin şanlı tarihinden aldığı 
güçle, ülkemiz tarımda, sanayide, 
kültürel değerlerde Asya ve Av-
rupa’nın ortak göz bebeği haline 
gelmiştir. Mevcut siyasi iktidar da 
biz sanayicilerin geleceğine yönelik 
çok önemli politikalara imza at-
mıştır. Büyüme rakamları, ihracat 
rakamları, üretim kapasitesindeki 
ibrelerin yukarı çıkması da bunu 
kanıtlar niteliktedir. Ülkemizin bu 
kararlı yükselişine son olarak 15 
Temmuz’da büyük bir darbe vur-
mak istemişler ama başaramamış-
lardır. Millet olarak gözdağımız, 
Cumhurbaşkanımızın dik duruşu 
bu saldırıyı da püskürtmüştür.  Te-
rörle, dövizle, ekonomik saldırılar-
la, dış politikada oynanan oyunlar 

bizi diz çöktürmeye yetmemiştir.  
Bütün bu mücadelelerde önemli 
bir viraja girmek üzereyiz. Yeni bir 
yönetim biçimi bizi beklemektedir. 
Ülkenin 2023, 2053, 2071 hedef-
lerine emin adımlarla ilerlemesi 
ve devlet mekanizmasının güç-
lenmesi adına Cumhurbaşkanlı-
ğı hükümet sistemi büyük önem 
taşımaktadır. ASKON olarak her 
zaman devletimizin ve milletimi-
zin yanında yer alan bir kuruluş 
olarak, bu seçimde de istikrar ve 
güçlenmeden yana olduğumuzu 
kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Muhtarlar Buluşması’nda konuşan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, muhtarların şehirlerin kılcal damarları olduğunu söyledi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Muhtar-
lar Buluşması” Konya genelin-
deki bütün muhtarları bir araya 
geldi.  Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde düzenlenen ve yoğun ilgi 
gören programda konuşan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
programı düzenleyen Büyükşe-
hir Belediyesi’ne ve programa 
ilgi gösteren muhtarlara teşek-
kür ederek, “Cumhurbaşkanımız 
muhtarlarımıza büyük önem ve-
riyor. Muhtarlarımız bizim kılcal 
damarlarımızdır. 

Bugüne kadar sizlere güven-
dik ve inandık, bundan sonra da 
inanmaya devam edeceğiz. Sizler 
bizi hiçbir zaman mahcup etmedi-
niz bizler de aynı anlayışla sizleri 
mahcup etmemeye gayret ettik. 
Bakın sizler sesinizi Külliye’de en 
yüksek noktada duyuruyorsunuz. 
Çünkü bizler halkımızın taleple-
rine göz yumamayız” diye konuş-
tu. Sorgun, “Başka bir şehirde bir 
altgeçit yapılacak veya bir park 
yapılacak. Bakıyorsunuz adı sanı 
duyulmamış bir dernek engel olu-
yor hizmete. Bugüne kadar Kon-
ya’da gerek merkezde gerekse de 
bütün ilçeler ve köylerde hangi 
hayırlı hizmet yapıldı da Konya 
bizlere engel oldu? Bu Konya ile 
Konyalıyla ve Konya’nın muhtar-
larıyla ne kadar iftihar etsek azdır. 
Allah hepinizden razı olsun” diye 
konuştu. 
SİZLER BİZİM UÇ BEYLERİMİZSİNİZ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın bin 200 muhtarı ile temsi-
lin en güçlü olduğu illerden birisi 
olduğuna vurgu yaparak, “Muh-

tarlarımız bütün hizmetlerimizde 
vatandaşla aramızda bir köprü, 
bir iletişim kaynağı ve uç beyleri-
miz olarak görev yapıyorlar. Ma-
hallelerdeki sorunların iletilme-
sinde, takibi ve çözümünde yine 
en büyük çözüm ortaklarımız. 

Eğer bugün Konya, Türkiye’nin 
ve dünyanın en güzel şehirlerin-
den biriyse bunda hepinizin çok 
büyük payı var. Allah hepinizden 
razı olsun.” 

İNSANIMIZIN MUTLULUĞU 
İÇİN GEREKEN HER YATIRIMI 

YAPACAĞIZ 
5 yıl önce Yeni Büyükşehir Ya-

sası’nı anlattıklarında birilerinin 

yasanın uygulanamayacağından 
söz ettiğini kaydeden Altay, “Ara-
dan 4,5 yıl geçti ve şimdi hepinize 
soruyorum; bu yasa uygulanabili-
yor mu? Bu yasa en iyi Konya’da 
uygulandı, uygulanıyor. Birçok 
ilçemiz önemli hizmetler aldı, al-

maya da devam ediyor. Kurucu 
dönem tamamlanmak üzere, şim-
di yeni bir dönemin arefesindeyiz. 
Konyamızın her bölgesine daha iyi 
hizmet edebilmek için Selçuklu’da 
edindiğimiz tecrübeyi Büyükşehir 
Belediyemizin kurumsal yapısı ile 
birleştirerek hep birlikte Konya’yı 
geleceğe taşımak adına daha çok 
çalışacağız. İnşallah Konya’nın 

geleceği bugününden daha güzel 
olacak. Hep birlikte istişare ede-
ceğiz, bir araya geleceğiz, gayret 
edeceğiz ve Konya’nın standart-
larını yükselteceğiz. Konya insa-
nının mutlu olması için her türlü 
yatırımı yapacağız. Bunu yapacak 
güçteyiz ve hepinizin desteği ile 
de bunu başaracağız” dedi. 

MUHTARLAR BİZİM YOL 
ARKADAŞIMIZ 

Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Par-
ti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın stadyumdan Bilim Merke-
zi’ne, İl Halk Kütüphanesi’nden 
restorasyonlara, şehir meydan-
larından yeni birçok yatırıma, 
asfalta, yola, yeşil alan çalışma-
larına, park bahçe çalışmaları-
na ve tarımsal desteklere kadar 
yapılan bütün hizmetleri sonuna 
kadar takip edip kendilerini mo-
tive ettiğini dile getirdi. Akyürek; 
“Muhtarlarımızla yıllarca çok sa-
yıda toplantıda bir araya geldik. 
Birlikte birçok çalışmaya birlikte 
imza attık. Dolayısıyla bu buluş-
ma benim için biraz daha farklı bir 
anlam ifade ediyor. Sizler bizim 
yol arkadaşımız oldunuz. Hepinize 
çok teşekkür ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ise, programa katı-
lan muhtarlara teşekkür ederek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı hep birlikte destekle-
meye devam edeceklerini söyledi.  
Programa ilçe belediye başkanları, 
muhtar derneklerinin başkanları 
ile 31 ilçeden 1.200 mahallenin 
muhtarı katıldı.
n HABER MERKEZİ

Projenin tanıtımını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve KSO Başkanı Memiş Kütükcü yaptı.

‘Muhtarlar şehirlerin 
kılcal damarlarıdır’

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Uğur İbrahim Altay

Hasan Angı
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24 Haziran seçimleri için “Değiş-
tir” sloganıyla yola çıkan Saadet Partisi 
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 
Konya’da vatandaşlarla biraraya geldi. 
Saadet Partisi İl Başkanı, Milletvekili 
Adayları ve teşkilat mensuplarının da 
katılımıyla Konya Kılıçarslan Meyda-
nı’nda gerçekleştirilen mitingde bin-
lerce Saadet Partili’ye seslenen Başkan 
Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketi-
nin merhum lideri Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan’ın politikalarını hatırlattı. 
Konya’nın milli görüş hareketinin ka-
lesi olduğunu vurgulayan Başkan Ka-
ramollaoğlu, Konya’ya güvendiklerini,  
Konya’nın Milli Görüş’e destek vere-
ceğine inandıklarını söyledi. Ağırlıkla 
Türkiye’nin ekonomi ve dış politikası 
üzerinde duran Karamollaoğlu, iktida-
rın yanlış yolda olduğunu iddia ederek, 
“Biz AK Partili arkadaşlarımızla geç-
mişte birlikte siyaset yaptık. Dostluğu-
muz var. Şuanda da yanlış yola gitmiş 
olsalar da yanlışlarını söyleriz ama ha-
sım olarak görmeyiz. Bütün yanlışları-
na rağmen, Türkiye’yi içine soktukları 
şu bunalıma rağmen biz onları kardeş 
olarak görürüz” dedi, birleştirici mesaj-
lar verdi. 

‘KONYA’NIN AYRI BİR YERİ VAR’
Konya’da konuşan Saadet Partisi 

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 
konuşmasına, Konya’nın Milli Görüş 
Hareketi için ayrı bir yeri olduğunu 
hatırlatarak başladı. Milli Görüş’ün 
merhum lideri Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın milli görüş Hareketi’ni 
Konya’dan başlattığını anımsatan Ka-
ramollaoğlu, “Konya milli görüşün 
kalesidir. Konya’nın Milli Görüş Hare-
keti’nde bambaşka bir yeri var. bunu 
biz hiç bir zaman unutmadık. Sadece 
siyasi hareket olarak değil, bizim için 
ekonomi ve sanayi çok önemli. İşte ilk 
organize sanayi bölgesini de Konya’da 
bu sebeple başlattı. TÜMOSAN’ın da 
temelli bu sebeple atıldı” dedi. 

‘DOST ACI SÖYLER’
Milli Görüş Hareketi’nin temsilcisi 

olan partilerin siyasi arenada zor dö-
nemler geçirdiğini, birkaç kere kapa-
tılma ile karşı karşıya kalındığını hatır-
latan Başkan Karamollaoğlu, bugünkü 
AK Parti iktidarının da Milli Görüş içe-
risinden ayrılarak oluştuğunu dile ge-
tirdi. Bu nedenle, iktidarın sık sık “Milli 
Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ın mirasına sahip çıkı-

yoruz” ifadeleri kullandıklarını ancak 
bu durumun gerçeği yansıtmadığının 
altını çizen Karamollaoğlu sözlerine 
şöyle devam etti, “Milli Görüşün lideri 
olan Erbakan hocamızın bu bölünme-
lerden sonra açıkça kendisinin ne için 
çalışıldığını AK Parti ile önünün nasıl 
kesildiğini, Siyonizm’e nasıl hizmet 
edildiğini çok net bir şekilde ortaya 
koydu. Biz AK Partili arkadaşlarımızla 
geçmişte birlikte siyaset yaptık. Dost-
luğumuz var. Şuanda da yanlış yola 
gitmiş olsalar da yanlışlarını söyleriz 
ama hasım olarak görmeyiz. Bütün 
yanlışlarına rağmen, Türkiye’yi içine 
soktukları şu bunalıma rağmen biz on-
ları kardeş olarak görürüz. Ancak dost-
luğun bir özelliği var, dost acı söyler. 
Biz tenkit yaptığımız zaman kalbimiz-
de bir husumet olduğu yanlışına kapıl-
masın. Biz sevdiklerimizin yanlışlarını 
ortaya koyarız.”

‘HAKSIZLIĞA RAZI OLMAYIZ’
Saadet Partisi’nin siyaseti şahsileş-

tirmeden yoluna devam eden bir parti 
olduğunu vurgulayan Başkan Kara-
mollaoğlu, siyasetin ülke meselelerini 
çözmek için yapıldığını söyledi. Ülke 
meseleleri konu olduğunda sözlerini 
esirgemeyeceklerini belirten Kara-
mollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdür-
dü, “Biz Milli Görüşçüyüz. Bizim Milli 
Görüş olarak Erbakan Hocamızla yola 
çıktığımızda bizim önümüze hedefler 
koymuştu. bu hedeflerden biri ahlak 
ve maneviyatın ihya edilmesiydi. Çün-
kü bizim hedefimiz büyük. Biz sadece 
ülkemizde yaşayan, bizim gibi inanan 
insanların menfaatlerini gözeterek si-
yaset yapmayız. Biz bütün ülkemizi 
düşünürüz. Milleti aldatmayız, yalan 
söylemeyiz, yolsuzluğa tevessül et-
meyiz. Biz haksızlığa kesinlikle razı 
olmayız. Bizim ideallerimiz başka. Biz 
yeri geldiği zaman haksızlık karşısın-
da susamayız. Haksızlık karşısında 
susan dilsiz şeytandır biz buna inanı-
rız. Biz bu hakkı bir gün milletimizle 
birlikte yerine oturtacağız. Hak ve 
adalet duygusu olmadan ahlaki ve 
manevi değerler oturmaz. Vatan ve 
millet sevgisini çocuklarımız okullarda 
öğrenemez. bunun için biz farklıyız. 
İşimize geldiği zaman hadiseleri çar-
pıtamayız. Milleti aldatamayız. Erba-
kan hocamızın bize ilk verdiği mesaj 
buydu. Bütün İslam ülkelerine, bütün 
dünyada barışı, adaletin sağlanma-

sı için gayret göstereceğiz. Bunların 
yanında bizim güce de ihtiyacımız 
var. Güç demek sanayi demektir, güç 
demek üretim demektir, güç demek 
teknoloji demektir. Onun için bu hare-
ket başlatıldığında Konya’da organize 
sanayi bölgesi kuruldu. Onun için TÜ-
MOSAN inşa edildi. Onun için Türkiye 
fabrikalarla donatıldı. Tabi güç sadece 
sanayi değildir. Tarım ve hayvancılık 
da gerekiyor. Konya en büyük tarım 
topraklarına sahip. Tarımı destekle-
mek, çiftçimizi zenginleştirmek bizim 
en temel görevlerimizden. Türkiye bir 
zamanlar dünyada kendi ile yetinen bir 
ülkeydi bir zamanlar.”

‘DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR’ 
Tarım politikalarına değinen Baş-

kan Karamollaoğlu, bugünkü politi-
kalarla tarımın ihya edilemeyeceğini 
söyledi. “Sen çiftçinin vergisini indir-
mezsen, gübreden, ilaçtan vergi alırsan 
olmaz” diyen Karamollaoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti, “Ürünlere verilen fi-
yatlara bakıyoruz çok düşük. Çiftçi kaç 
yıldır bu rakamlara mahkum ediliyor. 
Erbakan hoca 1996’da Başbakan oldu-
ğu zaman buğdaya yüzde 110, panca-
ra yüzde 250 zam verdi. Neden verdi 
bunu? Siz tarımı desteklersiniz bu des-
tek doğrudan ülke insanına verilmiş 
oluyor. Dışarıdaki elin çiftçisini destek-
leyeceğimize kendi çiftçimize destek 
vermek kime zarar verir? Dışarıdan 1 
milyona yakın hayvan ithal ettik. Şimdi 
sıra soğan ithalatına geldi. Bu halimi-
zin perişanlığını gösteren en açık delil. 
Bizim Türkiye’mizde patates, buğday, 

tütün, pamuk, meyveler, sebzeler em-
vayi çeşit. Her ürün için bir politika 
olması gerekir. Hangi ürün için hangi 
destekler verilebilir? Kalite nasıl sağla-
nır? Her ürün ucuza nasıl mal edilir? 
Her ürün nasıl ihraç edilir? Bu politi-
kaları düşünmek lazım. Oluşturamaz-
san bu hale düşer, soğan ithal etmeye 
mahkum olursun. Her yerimiz dökülü-
yor. Sanayiye bak, dolar almış gidiyor. 
Senin rakiplerin karşılarında güçlü bir 
ülke istemezler. Sen ona göre tedbir 
alacaksın. Hangi tedbiri almak gerekir 
düşünmek gerekiyor. Kur dalgalan-
masının temel sebebi bizim hep dö-
vize muhtaç olmamız. Her şeyi borçla 

yapıyor hükümet. Hastane, köprü ya-
pıyor borç alıyor. Adam borcunu öde-
yemeyince elindeki kelepir fiyata satar. 
Sonra onu borcunu ödemek için kul-
lanır ama arkasından da daha yüksek 
faizlerle yeni borç almak ihtiyacı doğar. 
Bu sefer borç büyür, iflas eder, ayakta 
duramazsın. Türkiye bu hale geldi. Dış 
ticaret açığı her sene artıyor. Türkiye 
41 milyar doların üstünde açık veriyor. 
Siz dolara muhtaçken doların fiyatı-
nı kontrol edemezsiniz. Denk bütçe 
yapmak şart. Denk bütçe yapmak için 
şartlarını oluşturmak gerekiyor. Bu-
gün ekonomide ciddi bir kargaşa var. 
Bu arkadaşlarımız TÜMOSAN gibi bazı 
istisnalar dışında 90 yıldır ülkemizde 
kurulan bütün fabrikaları sattılar. Ne 
kadar para aldılar? Yaklaşık 60 milyar 
dolar para aldılar. Şimdi yeniden kur-
sanız o fabrikaları 600 milyar dolara 
ihtiyacınız var. Şuan zenginmişiz gibi 

görünüyoruz. Bu arkadaşların ekono-
mi politikaları iflas etmiştir. Erbakan 
Hocamız bunların yaptığı yatırımlara 
müstemleke bir yatırımdır derdi. İşsiz-
liği çözemiyorlar, borcu ödeyemiyorlar, 
gelir dağılımında adaleti sağlayamıyor-
lar. Asgari ücret açlık sınırında.  Asgari 
ücreti artırdık diyorlar ama enflasyon 
da artıyor. Ekonomik olarak güçlü ol-
mayan ülkeler dış politikada da güçlü 
bir irade ortaya koyamazlar.”

DIŞ POLİTİKAYI DEĞERLENDİRDİ
Dış politikayla ilgili değerlendir-

mesinde dış politikanın çöktüğünü 
söyleyen Karamollaoğlu, bugünkü 
iktidarın kendilerine göre dış politika-
da yaptıkları hataları sıraladı. Konuyla 
ilgili Karamollaoğlu şu açıklamalarda 
bulundu, “İlk hataları ABD Irak’ı iş-
gal ettiğinde onlara destek vermemiz 
oldu. Arkasından Suriye politikası. El-
lerine, yüzlerine bulaştırdılar. Cuma’yı 
Şam’da kılarız dediler ne gelmez Cu-
ma’ymış. Yapamayacakları işleri vaat 
ediyorlar. Çünkü sırtlarını başka yer-
lere dayamışlar. Şuanda dünyanın bir-
çok yerinde Müslümanlar katlediliyor 
biz sadece bakıyoruz. Hiç bir gücümüz 
var müdahale etmeye. Bir zamanlar 
Putin’le araları iyice açıldıydı. Sonra 
ne oldu? 15 Temmuz oldu birdenbire 
Putin’le dost oldular. Bizim buna iti-
razımız yok. Bizim gibi ülkelerin daha 
geniş bir perspektifle hareket etmeleri 
gerekir. Bu doğrudur. Ama sınırları-
mızı, nerede duracağımızı bileceğiz. 
15 yıldır iktidardalar ağızlarına 1 kere 
İslam Birliği’ni almadılar. Kıbrıs gidi-
yor. Annan Planı Kıbrıs’ın elimizden 
çıkmasının ilk adımıydı.”

‘SAADET İÇİN BARAJ ENGELİ KALKTI
Saadet Partisi’ne karşı yöneltilen 

eleştirilere de cevap veren Karamol-
laoğlu, “Seçim yaklaştı. Oylarınızı kul-
lanırken titiz davranmak zorundasınız. 
Bazı yanlış propagandalar yapılıyor. 
İttifaklar yapılıyormuş, din düşmanları 
ile ittifak yapıyormuşuz. Hadi oradan, 
kim söylüyor bunu? Biz prensipleri-
mizden taviz vermeyiz. Biz Ecevit’le 
koalisyon kurduk. En ciddi adımları o 
dönemde attık. Devrim mahiyetinde 
hareketler yapıldı. Ağır sanayi, Kıbrıs 
Harekatı... Neler yaptık neler. Şimdiki 
iktidar hangisine teşebbüs edebiliyor? 
Hocamızın bütün fabrikalarını yıktı-
nız. Biz buradayız. Yanlışların önünde 
duracağız.Biz de bir ittifak kurduk. 

Onlardan da ittifak teklifi geldi ama 
bizim politikalara uyacaksınız dediler. 
Yanlışlarımıza ses etmeyeceksiniz de-
diler. Biz ne dedik? Kusura bakmayın 
biz bu vebalin altına girmeyiz dedik. 
Birçok kardeşimiz biz size oy verece-
ğiz ama barajı geçemezsiniz diyorlardı, 
artık baraj engeli kalktı. Biz Cumhur-
başkanı Hükümet Sistemi’ne karşıyız. 
cumhurbaşkanı denetlenemiyor. Biz 
hakkın ve hukukun sağlanmasını isti-
yoruz. Yürütme, yasama, yargı birbi-
rinden bağımsız olacak. Yargının te-
pesinde demokrasi kılıcı gibi tepesinde 
biri olmayacak. Yargıçlar adil karar 
veremiyor. İktidarın hoşuna gitmeyen 
karar alınınca iktidar görevden alıyor. 
Terörle en ciddi mücadeleyi biz yapa-
rız. Ancak biz hukukun, adaletin dışına 
çıkmayız. İlk yapacağımız iş yolsuz-
lukları durdurmak, gösterişi bitirmek, 
gereksiz yatırımları durdurmak” ifade-
lerini kullandı. 

‘KONYA MİLLİ GÖRÜŞÜ 
DESTEKLEYECEKTİR’ 

Saadet Partisi’nin Meclis’e güç-
lü bir şekilde girip hükümet kurması 
halinde önemli projeler ortaya koya-
caklarını dile getiren Karamollaoğlu 
sözlerini şöyle tamamladı, “Rizeli’ye 
gidiyorsunuz çay, Giresun’a gidiyo-
ruz fındık, Antalya’ya gidiyoruz seb-
ze-meyve Allah’a şükür Türkiye çok 
zengin ama kıymetini bilmiyorlar. Biz 
her konuda projeler hazırladık, planlar 
yaptık. Seçimlerden sonra iktidar ola-
rak ilk yapacağımız iş muhalefetle, eski 
iktidarlarla kucaklaşmak olacak. Biz 
barış ve huzurun ancak kucaklaşma 
ile sağlanacağına inanıyoruz. Onun ar-
kasından da ekonomi, tarım, teknoloji 
gibi her sahada büyük gayret göstere-
ceğiz. Dış politikada da şahsiyetli bir 
politika izleyeceğiz. Biz İslam aleminin 
ayağa kalkmasını istiyoruz. Çifte stan-
dart, sömürülmek istemiyoruz. AB’nin 
kapısında beklemek zorunda değiliz. 
14 yıldır AB’nin kapısında bekliyoruz. 
Bizden sonra herkes girdi. Adamlar di-
yor ki burası Hıristiyan kulübü size yer 
yok. Biz size gireceksiniz diye her şeyi 
yaptırırız diyorlar. Bunu görmek gerek. 
Konya Milli Görüş’ün kalesidir, orta 
direğidir. Konya’yı az çok tanıyoruz. 
Hamleler onun için burada başladı. 
Konya umut ediyorum ki Milli Görüş’e 
yeniden sahip çıkar.”  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Konya’da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyaseti şahsileştirmek için değil memleket sorunlarını çözmek için yaptıklarını vurguladı. 
Birleştirici mesajlar da veren Karamollaoğlu, “Seçimlerden sonra iktidar olmamızla birlikte ilk yapacağımız iş muhalefetle, eski iktidarlarla kucaklaşmak olacak” dedi 

‘Bizim derdimiz vatan’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Temel Karamollaoğlu
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Mustafa Alper Avcı, Altay’a imza attı
Yedi yıl aradan sonra Spor Toto 

1. Lig’e dönen Altay’da teknik di-
rektörlük görevine geçtiğimiz sezon 
temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor’da başarılı bir performans 
ortaya koyan Alper Avcı getirilirken; 
iç transferde kaptan Murat Uluç da 
sözleşme yeniledi. 

Spor Toto 1. Lig’de boy göster-
meye hazırlanan Altay’da transfer 
çalışmalarını büyük dikkatle sürdü-
ren yönetim, Bulgar stoper Ivan Iva-
nov’un ardından 2. imzayı genç tek-
nik adam Alper Avcı’ya attırdı. Ligde 
hedefe oynayan bir takım kurmak 
için harekete geçen siyah-beyazlılar, 
2009-10 sezonunda Altay’da Fuat 
Yaman’ın yardımcılığını yapan Avcı 
ile 1 yıllığına el sıkıştı. 

Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçi-

oğlu ve Sportif Direktör Özden Tö-
raydın ile bir araya gelen Avcı, Özgür 
Ekmekçioğlu başkanlığında büyük 
ivme yakalayan Altay’a gelmekten 
büyük gurur duyduğunu söyledi. Tür-
kiye’de en genç UEFA Pro Lisans sa-
hibi Teknik Direktör unvanını taşıyan 
Avcı, “2 sezondur kazanılan şampi-
yonlukları yine hedefe oynayacak bir 
yapılanma ile taçlandıracağız. Altay 
ve İzmir’i yakından tanımam büyük 
avantaj olacak. Doğru yapılanma-
nın olduğu yerde başarı mutlaka 
gelecektir. İlk etapta yönetimimiz 
ile transfer konusunda istişarede 
bulunacağız. Attığımız imza Büyük 
Altayımız’a hayırlı olsun” dedi. Avcı, 
geçen sezon genç ve gurbetçi fut-
bolculardan oluşturduğu Konya 
Anadolu Selçukluspor’a oynattığı 

futbolla alkış toplamıştı. Altay’ın 
yeni teknik patronu Alper Avcı; Fe-
nerbahçe, Atiker Konyaspor, Kahra-
manmaraşspor, Yeni Malatyaspor, 
Bandırmaspor, Medipol Başakşehir, 
Şanlıurfaspor, Balıkesirspor Baltok 
ve Akhisarspor’da antrenörlük yaptı. 

KAPTAN PARA KONUŞMADI 
Altay iç transferde ise ilk imzayı 

2 sezondur yaşanan şampiyonluk-
larda büyük pay sahibi olan kaptan 
Murat Uluç’a attırdı. Kulüp Başkanı 
Özgür Ekmekçioğlu ile sözleşme 
yenileyen tecrübeli golcü, “Kariye-
rimin başlangıcı olan ve en büyük 
mutlulukları yaşadığım kulübüm 
Büyük Altay’a vefa borcumu ödemek 
için bir sezon daha devam etmek is-
tedim. Altayımız’ı layık olduğu yere 
taşımak adına büyük özveri gösteren 

Özgür Başkanımız ile maddi konuları 
bir kenara bıraktık. Boş mukaveleye 
attığım imza kariyerimin en hızlı ve 
tereddütsüz imzası oldu. Yönetimi-
miz bugüne kadar üstüne düşeni 
fazlasıyla yaptı ve yapacaktır. Hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu. 

Uluç’un devam kararının ken-
dilerini fazlasıyla memnun ettiğini 
söyleyen Başkan Ekmekçioğlu ise, 
“Kaptanımız sergilediği performans 
ve takıma yaptığı ağabeylik ile biz-
ler için çok değerli bir isim. Bu imza 
Murat Uluç’un yüreğindeki Altaylılık 
ruhunu bir kez daha ispatladı. Yeni 
sezonun hazırlıklarına hız veriyoruz. 
Camiamızın bize verdiği desteğin 
artarak devamı bu sezonda da en bü-
yük gücümüz olacak” dedi. 
n İHA

Osman Aşkın Bak: Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırız
Gençlik ve Spor Bakanı Osman 

Aşkın Bak, “2024 Avrupa Futbol Şam-
piyonası’na hazırız” dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, Bahçeşehir Üniversitesi’n-
de e-spor hakkında düzenlenen pane-
le konuk oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Supper 
Massive oyuncuları ile birlikte oyun 
oynayan Bakan Bak, sonrasında basın 
mensuplarına açıklamalarda bulun-
du. Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa 
Şampiyonası’na aday olduklarını be-
lirterek, “Rakibimiz Almanya. Biz iyi 
hazırlandık. Devletimizin desteği ve 
yeni statlarımız var. Biz her şeyimizle 
hazırız. Daha önce başvurduğumuzda 
statlarımız hazır değildi ama şu anda 
hazır. Futbolumuzun kalitesi artıyor. 
İnanıyoruz ki biz kazanacağız. Seçim-
den sonra dünya kupasını çok daha 

yakından takip edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

“DÜNYA KUPASI’NI 
TAKİP EDİYORUM” 

Dünya Kupası’nı yoğun program-
larından dolayı özetlerden takip etti-
ğini belirten Bakan Bak, “Favorilerin 
kaybettiği ve biraz daha temponun 
düşük olduğu bir dünya kupası var. 
Sonuçlar sıkıcı olabiliyor. 1-0, 0-0 çok 
skor var. Almanya, Brezilya ve Arjan-
tin kötü başladı. İtalya ve Hollanda 
yok. Ruslar ise iki maçta 8 gol attı. Sol 
açıkları Cheryshev çok iyi bir oyuncu. 
Burası sporcuların değerlerini arttırdı-
ğı bir ortam. İngiltere Harry Kane ile 
kazandı ve mütevazi bir oyuncu be-
nim de hoşuma gidiyor. Ronaldo’nun 
performansı çok önemli. Kendisi 4 
gol attı. Rusya iyi bir organizasyon 
yapıyor ama tempo biraz düşük. Ama 

gruptan çıkınca maçlar daha iyi ola-
caktır” değerlendirmesini yaptı. 

“AKDENİZ OYUNLARI’NDA 
GENÇLERİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE 

TEMSİL EDECEK” 
Akdeniz Oyunları’na gençleri 

İspanya’ya uğurladıklarını söyleyen 
Bakan Bak, “En son Mersin’de biz 
yapmıştık. Akdeniz Oyunları’na giden 
genç takımlarımız ülkemizi en iyi şe-
kilde temsil edecekler. Ben burada 
onlara başarılar diliyorum. İnşallah 
biz de seçim bittikten sonra tekrar on-
lara katılacağız. Onların başarılarını 
paylaşacağız. Uluslararası organizas-
yonda bayrağımızı göndere çektirmek 
çok önemli. Federasyonların mevcut 
durumları için Akdeniz Oyunları çok 
önemli. İnşallah orada bol bol madal-
ya ile dönerler” şeklinde konuştu.
n İHA

Kaan Kanak 
Alanyaspor’da

Alanyaspor, Es-
kişehirspor’da forma 
giyen orta saha oyun-
cusu Kaan Kanak’ı 
renklerine bağladı. 
27 yaşındaki futbolcu, 
kendisini 2 yıllığına 
turuncu-yeşilli yapan 
imzayı düzenlenen tö-
rende attı. 

27 yaşındaki orta 
saha oyuncusu Kaan 
Kanak, kendisini 2 
yıllığına turuncu-yeşilli yapan imzayı düzenlenen tören-
le attı. Törende Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve bu kap-
samda Eskişehirspor’dan Kaan’ı takım kadrosuna dahil 
ettiklerini söyledi. Transferin hem Kaan Kanak için hem 
de Alanyaspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Ça-
vuşoğlu, “Kendisi birkaç mevkide oynayabiliyor. Kariyeri 
de belli. Kaan’ın Alanyaspor’da yeniden çıkış yakala-
yacağına ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz” 
dedi. Yeni transfer Kaan Kanak ise, “Çok heyecanlıyım. 
Bu güzide kulübün bir parçası olduğum için çok mutlu-
yum. Faydalı olmak için tüm gayreti gösterip, elimden 
geleni fazlasıyla yapacağım. Tek amacım burada daha 
güzel ve başarılı günler yaşamak” diye konuştu.  n İHA

Yeni Malatyaspor 
Donald ile anlaştı
Evkur Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyun-

cusu Mitchell Donald ile her konuda anlaştı. Sarı-kır-
mızılıların Donald ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bek-
leniyor. Transfer çalışmalarını hızlandıran Evkur Yeni 
Malatyaspor, Sırp ekibi Kızılyıldız’ın Hollandalı orta saha 
oyuncusu Mitchell Donald’ı İstanbul’a davet ederek, bir 
görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin Donald ile her konuda 
anlaşma sağladığı ve 3 yıllık resmi sözleşme imzalaya-
cağı öğrenildi. 1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu 
olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1,84 
metre boyundaki Mitchell Donald, ön libero ve orta sa-
hanın sağında da forma giyebiliyor. Kulübü Kızılyıldız ile 
sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Hollandalı 
futbolcu, Roda JC Kerkrade U21, Mordovia Saransk, Wil-
lem II Tilburg, AFC Ajax Amsterdam, Roda JC Kerkrade 
takımlarının formalarını giydi.  n İHA

Torku zirvede!
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu dün yapılan 110,3 kilometrelik Konya-Kızılören 
etabıyla tamamlandı. Genel Klasman’da Torku Şekerspor’un ipi göğüslediği turu 

İran Milli Takımı ikincilikle, Belarus Bisiklet Takımı üçüncülükle tamamladı

Anıt meydanından start alan Ulus-
lararası Mevlana Bisiklet Turunun Kon-
ya-Kızılören etabında 1.Sakarya Salcano 
takımından Ahmet Örken olurken, 2.Tor-
ku Şekerspor’dan Onur Balkan, 3.ise Tor-
ku Şekerspor’dan Ivan Balykin oldu.

3.etabın Genel Klasman Liderinin 
giydiği Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan 
Onur Balkan, En İyi Sprinterin giydiği 
Yeşil Mayoyu İran Milli Takımından Mo-
hammad Ganjkhanlou, En İyi Yokuşcu-
nun giydiği Kırmızı Mayoyu ise İran Milli 
Takımından Saeid Safarzadeh kazandı.  

9 Ülke, 12 takımdan 79 sporcunun 
katıldığı, Uluslararası Mevlana Bisik-
let Turunun toplu ödül töreni Anemon 
Otel’de düzenlendi. Dereceye giren spor-
cuların ve takımların ödüllerini Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Ak Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Ak Parti Milletvekili 
adayı Ali Sürücü, Türkiye Bisiklet Fede-
rasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, Kon-
ya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz, Bisiklet Sporu Kalkındırma 
Derneği Başkanı Fatih Yılmaz takdim etti.

18 AYDA 7 KAT BÜYÜDÜ
 Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu 

kapanış programında konuşan Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Kü-
çükbakırcı, güzel bir organizasyona imza 
attıklarını ifade ederek, “Yönetim Ku-

rulumuz adına hepinizi saygı ile selam-
lıyorum. Bugün Uluslararası Mevlana 
Bisiklet Turu’nu tamamlamış bulunuyo-
ruz. 9 ülke 12 takımın katılımı ile oldukça 
başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. 
Göreve 18 ay önce gelmiştik. Bu süre 

zarfından yaklaşık olarak 7 kat büyüdük. 
Bu yüzden de oldukça mutluyuz. Bundan 
sonrada çalışmalarımız devam edecek. 
Aynı anda 2 Milyar insana ulaşabiliyoruz. 
Ülkemizin tanıtılması adına çok güzel bir 
çalışma. Katılımlarınızdan dolayı herke-
se teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA’DA ALTYAPI MÜSAİT
Konya Valisi Yakup Canbolat ise 

yaptığı konuşmada Konya’ya yakışan 
bir organizasyon olduğunu belirtti. Can-
bolat, “Konyamız güzel bir etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Konya’ya yakışan bir 
organizasyon oldu. Bu etkinlikte emeği 
geçen destek olan herkese ben teşek-
kür ediyorum. Konya ilimiz bisiklet spo-
runa coğrafi altyapısı müsait olan bir 
şehir. Başka uluslar arası etkinliklere 
de ev sahipliği yapacak bir altyapımız 
var. Bizler her türlü katkıyı sunmaya 
hazırız. Ben bütün sporcularımızı tebrik 
ediyorum ve herkesi en derin sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Erol KüçükbakırcıYakup Canbolat
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Hedefleri Milli Takım!
Türkiye çapında başarılar elde ederek, spor kamuoyunun takdirini toplayan Hisar Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı, Türkiye 

Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Burada 
açıklamalarda bulunan başarılı sporcular, hedeflerinin milli takımlarda görev yapmak olduğunu ifade etti

Kemal Açıkgöz’ün antrenörlüğünü 
yaptığı Hisar Gençlik Spor Kulübü Ho-
key Takımı, liglerde üst üste önemli 
başarılar elde etti. Önceki sezon Tür-
kiye U16 Kızlar 5S 3. Lig yükselme 
maçlarında 3.olarak 2. Lig’ê yükselen 
Hisar Gençlik, Türkiye U16 Hokey 2. 
Ligi’nde şampiyon olarak 1. Lig’e 
adım attı ve kısa süre içinde iki lig bir-
den yükselerek Konya’yı en iyi şekilde 
temsil etti. Hisar Gençlik’in başarılı 
sporcuları, Erkekler’de de bu sezon 
Salon 3. Lig’e Yükselme Müsabaka-
ları’nda 2.oldu. Hokeyde üst üste ba-
şarılar elde eden Hisar Gençlik Spor 
Kulübü Hokey Takımı, Türkiye Hokey 

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret 
etti. Arslan, Hisar Gençlik sporcularını 
tebrik ederken, başarılarının devamı-
nı diledi.

HEDEFLERİ MİLLİ 
TAKIMDA OYNAMAK

 Hisar Gençlik Spor Kulübü Hokey 
Takımı sporcuları, yaptıkları açıkla-
malarda yakaladıkları başarılar için 
çok mutlu olduklarını ifade ederken, 
hedeflerinin milli takım olduğunu 
söyledi. İşte başarılı sporcuların açık-
lamaları…

BUNDAN SONRA DA
DEVAM EDECEĞİM

“Adım Hatice İnik. Cihanbeyli 
Borsa İstanbul Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencisiyim. 16 yaşındayım. Yakla-
şık 9 aydır çim hokeyi sporu ile ilgile-
niyorum. Başladığım günden bu yana 
zevkle yapıyorum. Bundan sonraki 
süreçte de devam edeceğim.”

ZOR AMA ALIŞINCA
 ÇOK ZEVKLİ

“Ben Mustafa Tunç. Sadrettin 
Konevi İmam Hatip Lisesi’nde öğre-
nim görüyorum. 2,5 yıldır çim hokeyi 
ile ilgileniyorum. Bu sene güzel bir 

başarı elde ettik. Bundan Kemal ho-
camızın emeği çok büyük. Bize çok 
iyi bir eğitim verdi. Aslından zor bir 
oyun ama alıştığınız zaman çok zevk 
alıyorsunuz. Elinizde bulunan raketi 
diz üstüne kaldırmamanız gerekiyor. 
Ben bundan sonraki süreçte de devam 
etmeyi planlıyorum. Umarım yine bu 
şekilde başarılı sonuçlar alırız.”

HOKEYİ DAHA ÇOK SEVİYORUZ
“İsmim Macit Meşe. 16 yaşında-

yım. Ben de Sadrettin Konevi İmam 
Hatip Lisesi öğrencisiyim. Hokeyde 
kalecilik yapıyorum. Yaptığımız spor 
çok yaygın değil ancak ben zevk ala-
rak yapıyorum ve ileride hokey ile bir 

yerlere gelmek istiyorum. Futbola 
benzeyen yönleri var ancak alıştıktan 
sonra hokeyi daha çok seviyorsunuz. 
Benim mahalleden arkadaşım başla-
mıştı ilk olarak. Sonra ben de merak 
ettim ve hokeye başladım. Daha son-
ra takıma dahil oldum ve bu şekilde 
başarı elde ettik. Çok mutluyuz.”

HEPİMİZİN HEDEFİ MİLLİ TAKIM
“Ben Hatice Demirci. Çumra Sağ-

lık Meslek Lisesi öğrencisiyim. 15 
yaşındayım. İlk olarak 8.sınıfta baş-
ladım ben hokeye. Sonrasında tur-
nuvalara katıldık. O günden bu yana 
devam ediyorum. Ben de kalecilik 
yapıyorum. Son katılığımız turnuvada 

şampiyon olduk. Hocalarımızın bura-
da emeği çok büyük. Herkese teşek-
kür ediyorum. Ben ilk olarak orta okul-
da beden eğitimi öğretmenlerimizin 
teşvik etmesi ile başladım. Normalde 
erkekler daha fazla ile gösteriyor bu 
spora ama biz de başladık ve başarılı 
olduk. Tabi bu başarılarda ailelerimi-
zin de katkısı çok büyük. Onların des-
teğini her zaman yanımızda hissettik. 
Ben bundan sonra da bu spora devam 
edeceğim. Hepimizin hedefi milli 
takımlarda oynamak. Bunun için de 
sonuna kadar çalışacağız.”
n HÜSEYİN MENEKŞE



RPS
Imzalar atılıyor!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, geçtiğimiz Salı 
günü anlaşma sağladığı Rıza Çalımbay ile bugün söz-

leşme imzalayacak. Dün Konya’ya gelen tecrübeli tek-
nik adam, stadyum ve tesisleri gezerken, yöneticiler ile 

yapılacak transferler hakkında bilgi alışverişinde bulundu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, anlaşma 
sağladığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile bugün resmi 
sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz Salı günü Çalımbay 
ile anlaşan yeşil beyazlılar, imzaların atılmasının hemen 
ardından transfer çalışmalarına başlayacak. Takımdan gi-
decek ve alınacak oyuncular hakkında transfer komitesi ve 
teknik direktör Rıza Çalımbay bir toplantı gerçekleştirecek. 
Atiker Konyaspor’da yeni sezon kampının Temmuz ayının 

başında başlaması bekleniyor.
KONYASPOR ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay 
ile yapılan anlaşmayı Çarşamba günü 
duyurmuştu. Yeşil beyazlı kulüpten 
yapılan açıklamada, “1+1 yıl şeklinde 
prensip anlaşmasına vardığımız teknik 
direktörümüz Rıza Çalımbay 21 Hazi-
ran 2018 Perşembe (yarın) şehrimize 
gelecek ve yönetim kurulumuzla bir 
araya gelip tesislerde incelemelerde 
bulunacak. Teknik Direktörümüz Rıza 
Çalımbay 96. yaşımızı kutlayacağımız 
22 Haziran 2018 Cuma günü kulübü-
müzle resmi olarak sözleşme imzala-
yacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

AKSOY: TEKLİF YOK BİZE
Atiker Konyaspor Futbol Şube So-

rumlusu Selçuk Aksoy, yaptığı açık-
lamalarda Rıza Çalımbay ile bugün 
sözleşme imzalayacaklarını ifade etti. 
Aykut Kocaman ve transfer teklifleri 
hakkında da konuşan Aksoy, herhan-
gi bir oyuncu için kendilerine teklif 
gelmediğini belirterek, “Aykut Koca-
man’ın daha önceden Konyaspor’a 
yaşattığı başarılardan dolayı şehirde 
beklenti oluştu. Bunun üzerine Aykut 
hocayı değerlendirdik. Kendisiyle yap-
tığımız görüşmelerimizde çalışmaya-
cağını bize belirtti” dedi.

ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLAYACAK
Anadolu Kartalı’nda bugün Rıza 

Çalımbay ile atılacak imzaların ardın-
dan transfer çalışmaları başlayacak. 
Şu an sözleşmesi bulunan ve yeni se-
zonda düşünülmeyen isimler ile yollar 
ayrılacak. Teknik Direktör Çalımbay ile 
yapılacak olan toplantının ardından ise 
takıma kazandırılacak isimler hakkın-
da istişare yapılacak ve liste hazırla-
nacak. Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, az bir süre kalan kamp ön-
cesi çalışmalarını hızlandırmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Teknik direktörlük görevine Mustafa 
Alper Avcı’yı getiren Altay, genç teknik 
adamın geçen sezon çalıştırdığı Konya 
Anadolu Selçukspor’un 20 yaşındaki gol-
cüsü Mücahit Can Akçay’ı listesine aldı. 

Spor Toto 1. Lig’de kalıcı olmak iste-
yen ve Bulgar stoper Ivan Ivanov’u kad-
rosuna katan Altay, bu kez gözünü Konya 
Anadolu Selçukspor’un genç golcüsü Mü-
cahit Can Akçay’a dikti. Teknik direktörlük 
görevine getirilen Mustafa Alper Avcı’nın 
geçen sezon çalıştırdığı Konya Anadolu 
Selçukspor’da forma giyen Akçay, TFF 2. 
Lig Beyaz Grup’ta rakip filelere 17 gol bıra-
karak oldukça başarılı bir performans ser-
gilemişti. Bonservisi Atiker Konyaspor’da 
bulunan genç golcüyü bonservisiyle trans-
fer etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu giri-
şimde başarılı olamazsa kiralama yoluna 
gidecek. Gençlerbirliği altyapısında oyna-
dıktan sonra 2016-2017 sezonunda Atiker 
Konyaspor’a transfer olan Mücahit, geç-
tiğimiz sezonu pilot takım Konya Anadolu 
Selçukspor’da kiralık olarak geçirmişti. 
n İHA

Alper Avcı gözünü 
Mücahit Can’a dikti
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