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‘CUMHUR’UN ZAFERİ
Konya, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’na destek verdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 

75,11 oy alırken, BBP’nin dışardan desteklediği, 
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur 
İttifakı yüzde 75,35 oy alarak zafer kazandı

Hastalara 
oy hizmeti 
verildi 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Siyasiler oy 
kullandı ilk 
mesajı verdi
n HABERİ SAYFA 5’TE

Seçimden 
kalan renkli 
görüntüler
n HABERİ SAYFA 7’DE

CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ (KONYA) MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ (KONYA)

Recep Tayyip Erdoğan: 
%75,11
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% 13,46
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Cumhur İttifakı: % 53,58   Millet İttifakı: %34,16 SP: 
% 2,38

Tarihi zaferle meydan şenlendi
Sandıkların açılmaya başlandığı ilk dakika-
lardan itibaren AK Parti’liler ve MHP’liler 
zafer coşkusu için caddelere indi. AK Parti 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nde toplanan 

AK Parti’liler, sloganlar eşliğinde bir süre bu-
rada sevinç yaşadı ardından Konya Kılıçars-
lan Meydanı’na geçildi. Meydanda toplanan 
binlerce vatandaş, Cumhur İttifakı’nın zaferini 

kutladı. Araçlarla konvoylar oluşturularak 
bayraklar eşliğinde kornalar çalındı. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

AK PARTİ CHP HDP

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİLDİ
İlkleri barındıran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri geride kal-
dı. Seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçmiş oldu. 
Konya’da seçim oldukça heyecanlı geçti. Siyasi partilerin çalışmaların ardın-
dan son sözü millet söyledi. 1 milyon 503 bin 411 seçmen bulunan Konya’da 
4 bin 701 sandıkta oy kullandı. Kullanılan 1 milyon 335 bin 409 oyla Konya’da 
yüzde 88,83 katılım sağlandı.

CUMHUR İTTİFAKI KONYA’DA GALİP
Konya genelinde oy oranlarına bakıldığında ise resmi olmayan sonuçlara göre 
AK Parti yüzde 59,6, MHP yüzde 15,65, CHP yüzde 9,43, SP yüzde 2,38, İP 
yüzde 9,05, diğer yüzde 2,09 oy aldı. Buna göre Cumhur İttifakı yüzde 75, 35, 
Millet İttifakı ise yüzde 20,85 oy aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
yüzde 75,11, Muharrem İnce yüzde 13,46, Meral Akşener yüzde 10,25 oy aldı.  
n HABERİ SAYFA 10-11’DE
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AK Partili seçmenler büyük 
oranda açıklanan ve kesin olmayan 
sonuçlara göre, cumhurbaşkanı se-
çiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önde olması üzerine kutlama yaptı.

AK Partililer, sandıkların açıl-
maya başlamasından itibaren parti-
lerinin Seçim Koordinasyon Merke-
zi’nde toplanıp, sonuçları bekledi. 
Büyük oranda açıklanan ve kesin 
olmayan sonuçlara göre, cumhur-
başkanı seçiminde Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, milletvekilliğinde de 
Cumhur İttifakı’nın önde olduğu-
nun belirlenmesi üzerine partililer, 
kentte coşkuyla kutlama yaptı. Bazı 
partililer meşaleler yaktı, bazıları da 
araçlarla şehir turu atıldı. MHP’li-
lerde Cumhur İttifakı’nın zaferi 
karşısında büyük coşku yaşadı. 
“MHP baraj altında kalacak, MHP 
bitti” diyenler karşısında elde edi-
len başarıyla partililer büyük sevinç 
yaşadı. AK Partililerin coşkusuna 
MHP’de katıldı. Arabalarla şehir 
turu atıldı, elde bayraklarla kutla-
ma yapıldı. 

Kılıçarslan Meydanı’nda bir ara-
ya gelen binlerce AK Partili, Türk 
bayrakları ve parti bayraklarıyla 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarı-
sını kutladı.  Genç, yaşlı, çocuk her 
kesimden vatandaşın katıldığı kut-
lamalarda renkli görüntüler oluştu. 
Kent merkezinde yüzlerce aracın 
katıldığı konvoy ile şehir turu ya-
pılmasının ardından meydanda 
toplanan vatandaşlar, sevinç gös-
terilerinde bulundu.  Ardından AK 
Partili Konya milletvekilleri Tahir 
Akyürek, Ziya Altunyaldız, Leyla 
Şahin Usta, Hacı Ahmet Özdemir 
ve Halil Etyemez, meydana kurulan 
dev ekrandan vatandaşlara seslen-
di, kutlamalara eşlik etti.

“TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME 
ŞAHLANIYOR” 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, “Türkiye yeni bir döneme 
şahlanıyor inşallah. Aziz milletimiz 
AK Parti’ye ‘Yürü’ dedi. İnşallah 
Meclis çoğunluğunu da açılacak 
sandıklarla tekrar sağlamış olaca-
ğız” dedi. AK Parti Konya Seçim 
Koordinasyon Merkezi’nde seçim 
sonuçlarını kutlamak için toplanan 
vatandaşlara hitap eden Angı, ülke-
de tarihi bir günün yaşandığını söy-
ledi. Konya’nın her zaman Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’a büyük 
destek verdiğini vurgulayan Angı, 
“Türkiye yeni bir döneme şahla-
nıyor inşallah. Aziz milletimiz AK 
Parti’ye ‘yürü’ dedi. İnşallah Meclis 
çoğunluğunu da açılacak sandıklar-
la tekrar sağlamış olacağız. Konya 
olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza 
yüzde 74,5’lik bir destek Türki-
ye’de önemli bir destek” ifadelerini 
kullandı. Angı, Türkiye’nin güçlen-
mesini istemeyenlere rağmen 2023 
ve sonraki hedeflerine güvenle yü-

rüyeceğini dile getirdi. 
“BUGÜN YENİ TÜRKİYE’NİN 

BAŞLANGICIDIR”
Konya’nın yine her zamanki gibi 

devletine sahip çıktığını dile getiren 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay bugün Yeni 
bir Türkiye’nin başlangıcının da 
olduğunu söyleyerek, “Konya, yine 
her zaman ki gibi bugünde devleti-
nin, milletinin, reisinin yanında ol-
muştur. Hepimizin zaferi mübarek 
olsun. Bu gece sadece bu meydanı 
dolduranlar değil, İstanbul, Ankara 
değil, nerede bir mazlum varsa ora-
da zafer var bayram var. 45 gündür 
sahadayız.Emeği geçen bütün her-
kese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Biz her zaman bugün olduğu gibi 
sevgi ve muhabbetle kucakladınız. 
Bugün Cumhurbaşkanımızı yeni-

den seçtik. Yeni Türkiye’nin başlan-
gıcını hep birlikte gerçekleştirdik” 
diye konuştu.
ÇİÇEK: KONYALI HEMŞEHRİLERİMİZE 

TEŞEKKÜR EDİYORUM
Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) Konya İl Başkanı Murat Çi-
çek, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi sonuçla-
rına ilişkin açıklamalarda bulundu. 
MHP Konya’da milletvekilliği sayısı 
24 Haziran seçimleri ile ikiye çıkar-
dı. Çiçek, “ 24 Haziran seçimleri 
ülkemiz açısından oldukça önemli 
idi. Gerek yeni bir sistem olası açı-
sından gerekse TBMM’nin güçlen-
mesi açısından oldukça önemli idi.  
24 Haziran seçimleri sahada yoğun 
geçti. Milletimiz ve Konyalı hemşe-
rilerimiz oyunu Cumhur İttifakı’n-

dan yana kullandı ve Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk 
turda seçildi. Cumhur İttifakı da 
Meclis’te büyük çoğunluğu yaka-
ladı.  Konya’da oy oranlarına bak-
tığımız zaman Milliyetçi Hareket 
Partisinin oy oranı Anadolu’dan 
yüksek. Bu sonuç da adaylarımızın 
ve teşkilatlarımızın ne kadar özveri 
ile çalıştığının göstergesi. Konyalı 
hemşerilerimize Cumhur İttifakı’na 
ve MHP vermiş olduğu destekle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Cumhur İttifakı bundan sonra da 
devam edilecektir. Cumhur İttifakı 
24 Haziran seçimleri baz alınarak 
yapılmamıştır. Cumhur İttifakı, 
Türkiye’nin 2023 lider ülke olma 
yolunda önemli bir adımdır” diye 
konuştu.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA/
HÜSYİN MENEKŞE 

Seçim sonuçlarıyla birlikte Konya’da büyük sevinç yaşandı. Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanmasının 
ardından partililer sokaklara akın etti. Araçlarla şehir turu atıldı, elde parti bayrakları ile kutlama yapıldı

AK Parti ve MHP’liler 
büyük sevinç yaşadı
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçeceği yeni dönemde 
Konya’da sandıktan Cumhur İttifakı çıktı. AK Parti 10, MHP 2 milletvekili 
çıkardı. Millet İttifakı’nda yer alan CHP 2, İyi Parti de 1 milletvekili çıkardı. 
“Saadet Konya’da milletvekili çıkarır” yorumları ise karşılığını bulmadı, 

Saadet, Türkiye genelinde dahi milletvekili çıkaramadı 

Cumhur İttifakı 12,
Millet İttifakı 3!

24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve Milletvekili 
Genel Seçimleri, Kon-
ya’da büyük bir heyecan-
la gerçekleşti. Oy verilme 
saatinin başladığı andan 
itibaren oylar kullanıl-
maya başlandı. Cum-
hurbaşkanlığı’nda Konya 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
oy verirken, milletvekili 
dağılımında ise yine en 
yüksek oy Cumhur İttifa-
kı’nın oldu. Cumhur İtti-
fakı yüzde 75,36 oy alır-
ken Millet İttifakı yüzde 
20,86 oy aldı. Konya’da 
AK Parti 10 milletvekili 
çıkarırken, MHP 2, CHP, 2, İyi Parti 1 millet-
vekili çıkardı. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre 
AK Parti’nin milletvekili sayısı Konya’da iki 
düşerken MHP ise milletvekili sayısını 1’den 
2’ye çıkardı. İyi Parti ise Konya’dan 1 milletve-
kili çıkarmayı başardı. “Milletvekili çıkarır” yo-
rumlarına rağmen Saadet Partisi ise Konya’da 
milletvekili çıkaramadı. Türkiye genelinde de 
Saadet’in milletvekili çıkaramaması dikkat çek-
ti. Ancak CHP’nin Konya ikinci sıra milletvekili 
adayı Abdulkadir Karaduman milletvekili olarak 
Meclis’e girdi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Ge-
nel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Karaduman, 
CHP’den ikinci sıra milletvekili adayı yapılmıştı. 
Seçim süreci boyunca Konya’da görülmeyen 
Abdulkadir Karaduman’ın nasıl bir Konya mil-
letvekili profili çizeceği merak ediliyor. 

Yeni dönemde Konya milletvekili listesi şöyle 
şekillendi: 

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ
1- Ahmet Sorgun
2- Tahir Akyürek
3- Orhan Erdem
4- Leyla Şahin Usta
5- Ziya Altunyaldız
6- Hacı Ahmet Özdemir
7- Gülay Samancı
8- Abdullah Ağralı
9- Selman Özboyacı
10- Halil Etyemez

MHP KONYA MİLLETVEKİLLERİ 
1- Mustafa Kalaycı 
2- Esin Kara 

CHP KONYA MİLLETVEKİLLERİ 
1- Abdüllatif Şener 
2- Abdulkadir Karaduman 

İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ 
1- Fahrettin Yokuş 
n METE ALİ MAVİŞ

Ahmet Sorgun

Orhan Erdem

Ziya Altunyaldız

Gülay Samancı

Selman Özboyacı

Tahir Akyürek Mustafa Kalaycı

Esin Kara

Abdüllatif Şener

Abdulkadir Karaduman

Fahrettin Yokuş

Leyla Şahin Usta

Hacı Ahmet Özdemir

Abdullah Ağralı

Halil Etyemez
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AK Parti Konya İl Başkanlığı da örnek bir uygulamaya imza atarak hasta, yaşlı ve engelli bireyleri 
evlerinden alarak araçlar ile sandığa taşıdı. Yapılan uygulamadan vatandaşlar memnun kaldı

Vatandaşları sandığa götürdüler
Konya’da sabah saat 08.00’da 

başlayan ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ve 27. dönem 
Milletvekili Genel Seçimi için Tür-
kiye genelinde oy verme işlemi saat 
17:00 sona erdi. AK Parti Konya İl 
Başkanlığı da örnek bir uygulamaya 
imza atarak hasta, yaşlı ve engelli 
bireyleri evlerinden alarak araçlar 
ile sandığa taşıdı. AK Parti Konya 
İl Başkanlığına başvuranlar vatan-
daşlar, Konya merkezde 15 araç ile 
sandığa götürülerek oy kullanmaları 
sağlandı. Vatandaşlar oylarını kul-
landıktan sonra araçlar ile  tekrar 
evlerine bırakıldı. AK Parti Konya İl 
Teşkilatı yetkilileri yaptıkları açıkla-
mada, “AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı olarak Cumhurbaşkanlığı ve 27. 
dönem Milletvekili Genel Seçimle-
rinde seyyar sandık uygulamasına 
başvuramayan yada aracı olmayıp 
sandığa gidemeyen vatandaşlarımız 
için Konya Merkez’de 15 aracımız 
ile vatandaşlarımızın oy kullanmala-
rını sağlayarak evlerine bıraktık.  Bu 
hizmetimize 300’ün üzerinden baş-
vuru geldi. Vatandaşlarımız hizme-
timizden oldukça memnun kaldı” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasta yatağında 
oyunu kullandı

Gelinlik ve damatlıkla 
oy kullandılar

Yatağa bağımlı yaşayan Küb-
ra Güleç da (86), taşımalı sandık 
sistemiyle evinde hasta yağında 
oyunu kullandı. Konya’da 1 milyon 
503 bin 936 seçmen, 4696 sandık-
ta oyunu kullanabilecek. Oy kul-
lanma saatinin başlamasıyla bir-
likte seçmenler, okullara giderek 
sandıklarını bulunduğu salonda 
oylarını kullandı. Özellikle yaşlılık-
larından dolayı yürümekte güçlük  
çeken seçmenlerin, yürüteç ve 
bastonla okullara giderek oylarını 
kullandıkları gözlendi.

Bu yıl ilk kez uygulanan ta-
şıması sandık sistemi kapsamın-
da ise kentte; 49 sandıkta her bir 
sandıktan 20 seçmen olmak üzere 
980 seçmen oyunu kullanabilecek. 
Şeker hastalığı nedeniyle 6 ay önce 
sağ ayağının diz kapağının altını 
kaybeden ve yaşlılık nedeniyle ya-
tağa bağımlı yaşayan Kübra Güleç 
de, evine getirilen sandık sayesin-
de oyunu kullandı. Güleç, daha 
önceki seçimlerde güçlükle de olsa 
okula gidip oyunu kullandığını be-
lirtti. n DHA

Samet ve Canan Uyar çifti, dü-
ğünden önce gelin ve damatlıkla 
geldikleri okulda, cumhurbaşkan-
lığı ve milletvekili seçimleri için 
oylarını kullandı.

Bu akşam dünya evine gir-
meye hazırlanan Samet ve Canan 
Uyar çifti, düğün öncesi merkez 
Selçuklu ilçesi Sancak Mahalle-
si’ndeki Abidin-Saniye Erçal İlko-

kul’a gelerek cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili seçimleri için oylarını 
kullandı. Uyar çiftine, diğer seç-
menler yoğun ilgi gösterdi. Bazı 
seçmenler, çiftle fotoğraf çekindi. 
Bugün çifte mutluluk yaşadıklarını 
belirten Samet ve Canan Uyar çifti, 
vatandaşlık görevlerini yerine ge-
tirdiklerini söyledi.
n DHA

Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere diğer devlet hastanelerinde yatmakta olan hastalar demok-
ratik haklarını kullanmak için okullara taşındı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü imkânlarıyla yaklaşık 100 hasta oyunu kullandı

Hastalara oy hizmeti
Meram Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde ve diğer hastaneler-
de yatmakta olan hastalar, Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından sağ-
lanan imkânlarla geçtiğimiz gün 
gerçekleştirilen halkoylamasına gö-
türülerek, oy kullanma işlemini ger-
çekleştirdi. Bu kapsamda yaklaşık 
100 hasta, 30 aracın ve bir çokper-
sonelin yardımıyla birlikte okullara 
oy kullanmaları için taşındı. Konya 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç da Meram Eğitim Araştırma 
hastanesine gelerek hastalarla ya-
kından ilgilendi. Bir süre önce kalp 
krizi geçirmesinden dolayı hastane-
de yatmakta olan Ramazan Uğur, 

demokratik hakkını kullanmak üze-
re sağlık ekiplerinin yardımıyla oy 
kullanacağı okula götürüldü. Açık-
lamalarda bulunan Ramazan Uğur, 
“24 Haziran erken seçimlerinin ül-
kemiz, vatanımız ve tüm Müslüman 
âlemi için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Demokratik hakkımı kul-
landığım için çok memnun oldum. 
Hastanede bulunan bütün görevlile-
re ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
sağladıkları imkânlardan dolayı te-
şekkür ediyorum. Okula oy kullan-
maya yanımızda sağlık ekipleri ile 
birlikte gidiyoruz. Onlardan Allah 
razı olsun” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da Meram Eğitim 
Araştırma hastanesine gelerek hastalarla yakından ilgilendi.
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Yoğun geçen seçim sürecinin ardından oylar kullanıldı. Siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, 
“Son söz milletin” mesajını verdi. Her seçimde oyunu Konya’da kullanan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise bu seçimde oyunu İstanbul’da kullandı 

‘Seçim hayırlar getirsin’
Siyasi parti temsilcileri ve beledi-

ye başkanları oylarını kullandı, me-
saj verdi. AK Parti Seçim İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, “ Sonuçların da ülkemize hayırlı 
olacağını düşünüyoruz” dedi. MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı da, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin bekası ve Türk 
Milletinin aydınlık geleceği için oy 
kullandıklarını söyledi. 

DAVUTOĞLU, OYUNU 
İSTANBUL’DA KULLANDI 

Dışişleri Bakanlığı döneminden 
itibaren memleketi Konya’da merkez 
Meram ilçesi Meram İlçesi Kürdan 
Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu 
Lisesi’nde oyunu kullanan ve mil-
letvekilliğine yeniden aday olmayan 
eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 
oyunu, bu kez İstanbul’da kullanma-
yı tercih etti.

SORGUN: EN GÜVENLİ 
SEÇİM TÜRKİYE’DE 

AK Parti Seçim İşlerinden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
oyunu Muhittin Güzelkılınç Anado-
lu Lisesi’nde kullandı. Sabah saat-
lerinde AK Parti Konya Milletvekili 
Adayları Mehmet Akif Yılmaz, Zer-
rin Özel ve Muhammed Zeren’in 
de aralarında bulunduğu bir heyet-
le okula gelen Sorgun, 1116 Nolu 
sandığa giderek oyunu kullandı. 
Oyunu kullanmasının ardından bir 
değerlendirme yapan Sorgun, yakla-
şık 2 aydır Türkiye’nin seçim süreci 
yaşadığını hatırlattı. Bugün Türk 
milletinin büyük bir vakar içerisinde 
sandığa gittiğini belirten Sorgun, se-
çimin önemine dikkat çekerek şun-
ları söyledi, “Milletimiz olgunlukla 
oylarını kullanmaya devam ediyor. 
Bugün tarihi bir gün. Parlamenter 
sistemden Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemine geçiş için önemli bir 
gün. Bugün ilkleri yaşadığımız bir 
seçim günü. Bu seçimde toplamda 
59 milyon üzeri seçmenimiz oy kul-
lanacak. Bunun 3 milyondan fazla 
yurt dışı seçmeni. Yurt dışı seçmen-
lerimiz oylarını kullandı. Büyük katı-
lım olacağını görüyoruz. Çünkü yurt 
dışında dün gece itibari ile 1 buçuk 
milyonun üzerinde oy kullanıldı. En 
son yaptığımız referandumdan çok 
daha fazla oy kullanılmış olacak. Bu 
da gösteriyor ki bu millet hem yurt 
içinde hem yurt dışında tehditlere, 
baskılara boyun eğmez. Yurt dışın-
da biliyorsunuz birçok Avrupa ül-
kesinde program yapmamıza mani 
olmak istediler. Ama bazı örgütlere 
ve yandaşlarına kucak açtılar. Buna 
rağmen yurt dışındaki vatandaşları-
mız Türkiye aidiyetiyle sandığa git-
tiler. Sonuçların da ülkemize hayırlı 
olacağını düşünüyoruz. Bugün ilk 
defa Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
seçimini aynı anda yaptık. 2 pusula, 
1 zarf, 1 sandık olmak üzere oyları-
mızı kullanıyoruz. Bunu da yine son 
yaptığımız değişiklikle getirdik. Son 
referandumda ve önceki seçimlerde 
geçersiz oylar milyonu buluyordu. 
Yaptığımız değişikliklerle seçmen 
iradesinin, millet iradesinin sandığa 
iyi bir şekilde yansıması amacını ta-
şıyordu. Hem daha kolay oy kullan-
mayı sağlamış olduk hem de yanlış-
ların önüne geçmiş olduk.” 

EN GÜVENLİ SEÇİM TÜRKİYE’DE 
Türkiye’deki seçimlerin yargı de-

netimi ve gözetimi altında yapıldığı-
nı bu anlamda dünyanın en güvenli 
seçimlerinin Türkiye’de yapıldığına 
dikkat çeken Sorgun, “Dünyanın en 
güvenli seçimleri Türkiye’de yapılı-
yor. Başından sonuna kadar sandık-
tan yüksek seçim kuruluna kadar her 
kademe siyasi partilerin temsilcileri 
var. Şu anda yurt dışından gözlemci 
olarak Türkiye’ye gelen heyetler söz 
konusu. 8 ayrı kuruluş Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde seçimleri gözlemek-
te. Bu konuda biz de kendilerine yar-
dımcı oluyoruz” dedi. 
SANDIK GÖREVLİLERİ BİLGİLİ OLMALI 

Sorgun’un oy kullandığı sırada 
küçük bir sorun da yaşandı. Sandık 
görevlileri Sorgun’un YSK listesine 
göre isminin 1116 Nolu sandıkta ol-
maması gerekçesiyle bu sandıkta oy 
kullanamayacağını bildirmesi üzeri-
ne Sorgun, Milletvekillerinin istedik-
leri bir sandıkta oy kullanabileceğini 
öngören seçim kanunu hatırlattı. 
Sandık görevlilerine kanun hakkında 
bilgilendirme yapan Sorgun olayla il-
gili olarak, “Sandık görevlileri seçim 
kanunu ile ilgili bilgi almak zorunda” 
yorumunu yaptı. 
KALAYCI: TÜRK MİLLETİNİN AYDINLIK 
GELECEĞİ İÇİN TERCİHİMİZİ YAPTIK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, oyunu 
kullandı. Mustafa Kalaycı, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bekası ve Türk 
Milletinin aydınlık geleceği için oy 
kullandıklarını söyledi.  MHP İl Baş-
kanı Murat Çiçek ve parti yöneticile-
ri tarafından Konya Lisesi girişinde 
karşılanan Kalaycı, oyunu 1225 nolu 
sandıkta kullandı. MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’ya 
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sel-
çuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Me-
ram İlçe Başkanı İbrahim Ay, MHP 
Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Ya-
pıcı ile partililer eşlik etti. Oy verme 
işleminin ardından konuşan MHP 
Milletvekili ve 27. Dönem Milletve-
kili Adayı Mustafa Kalaycı, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin bekası, Türk 
Milletinin aydınlık geleceği için ter-
cihimizi yaptık. Demokrasilerde halk 
egemenlik hakkını seçilmiş yönetici-
ler kanalıyla kullanmaktadır. Bugün 
de seçim günü. Adaylarımız, siyasi 
partilerimiz gerekenleri milletimi-
ze aktardı. Bugün de milletimizin 
karar vereceği gün. Son söz mille-
timizin. Seçimin ülkemize, milleti-
mize, Türk- İslam Alemine hayırlar 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum” dedi.

BAŞKAN ANGI: 
HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, AK Parti Konya milletvekili 
adayları ile birlikte oyunu kullandı. 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da oyunu Meram Vali Necati 
Çetinkaya Ortaokulu’nda 2179 nolu 
sandıkta kullandı. Başkan Angı’ya oy 
kullanma sırasında Milletvekili aday-
ları Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet 
Özdemir, Leyla Şahin Usta, Selman 
Özboyacı, Gülay Samancı, Osman 
Seçgin ile birlikte AK Parti İl yürüt-
me ve yönetim kurulu üyeleri, Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru 
eşlik etti. Oy kullanma işleminin ar-
dından açıklamalarda bulunan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Milletvekillerimizle birlikte oyumu-
zu kullandık. Öncelikle kullandığımız 
oylar milletimizin geleceği adına ül-
kemizin yeniden şahlanışı adına ha-
yırlı olmasını diliyorum. Hem cum-
hurbaşkanlığı seçimi için hem de 
milletvekilleri seçimi için kullandı-
ğımız oylar bereketli olsun. Cenab-ı 
Hak milletimizin yar ve yardımcısı 
olsun” ifadelerini kullandı.  

ŞENER VE BEKTAŞ AYNI 
SANDIKTA OY KULLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif 
Şener ve CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş Selçuklu Hoca Ahmet Yesevi 
Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

 Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif 
Şener ve CHP Konya İl Başkanı Barış 
BektaşSelçuklu Hoca Ahmet Yesevi 
Ortaokulu’na gelerek, Cumhurbaş-
kanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği 
seçimi için 2359’nolu sandıkta oyla-
rını kullandı. 

Oyunukullandıktan sonra okul 
önünde bir değerlendirme yapan 
CHP Konya Milletvekili Adayı Ab-
düllatif Şener, Bu seçimlerin Türki-

ye’nin en büyük seçimlerinden birisi 
olduğunu belirterek, “ Daha önceki 
seçimlerden farklı olarak 16 Nisan’da 
yapılan anayasa değişikliğiyle ortaya 
çıkan yetki dağılımının ve kullanı-
mının bugünkü seçimlerden sonra 
tamamlanacak olması bu seçimle-
ri önemli hale getirmektedir. Aynı 
zamanda daha önceki seçimlerden 
farklı olarak hem milletvekilliği ve 
hem cumhurbaşkanlığı için vatan-
daşlarımızın oy kullanacak olması iki 
önemli bir seçimi bir araya getirmiş-
tir. Buda oldukça önemlidir. Yurttaş-
larımızın seçime büyük bir ilgisi oldu-
ğunu görüyoruz. Bu durum seçimin 
önemini kavramış olmalarını ifade 
ediyor. Her şeyden önce bu seçimle 
birlikte yeni iktidar yapısının ortaya 
çıkması muhtemeldir.  Bu anlamıyla 
bu seçimler dünya ve Türkiye kamu-
oyu için büyük bir anlam ifade ediyor. 
İl başkanımız ve il yönetimimizle bir-
likte oyumuzu kullandık.  Her şeyden 
önce sandığa giren iradenin ilan edi-
len irade ile aynı olmasını temenni 
ediyorum. Yani seçimin güven içinde 
tamamlanmasını ve herhangi bir se-
çim hilesine kimsenin başvurmadan 
sandık görevlileri ve Yüksek Seçim 
Kurulu’nu görev bilinci içerisinde 
sandığa yansıyanı ilan edeceği bir 
seçim süreci olmasını diliyorum. Bu 
toplumsal barış açısından ve ülke-
mizdeki demokratik geleneğin yerle-
şik hale gelmesi açısından da önem-
lidir. Bu seçimlerin Konya’mıza ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Her ne kadar bizim demok-
rasi anlayışımız sandıkta galip gele-
nin diğer tüm siyasal partiler ve gö-
rüşleri yok sayarak denetlenmeden 
ülkeyi yönetmek şeklindeki mevcut 
anlayıştan çok farklı olsa da seçimin 
vazgeçilmez unsuru sandıktır. Siyasi 
partilerin sandıkta gördüğü teveccü-
hün sonuçlara da aynı oranda yan-
sıtılması seçim adaletinin en önemli 

koşuludur.  Seçim güvenliği 70 yıllık 
çok partili demokrasi geçmişi olan ül-
kemizde halen tartışılıyor ve koşulu-
yor olması da yürütme ve türevi olan 
idarenin bir ayıbıdır. Seçimlerin Kon-
ya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” deyi konuştu.

BAŞKAN ALTAY: VATANDAŞIMIZ 
GEREĞİNİ YAPACAKTIR 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 
için oyunu Meram Alparslan Ortao-
kulu’nda 2340 nolu sandıkta kullan-
dı.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 
için oyunu kullandı.  Ailesi ile birlikte 
Meram Alparslan Ortaokulu’na gelen 
Başkan Uğur İbrahim Altay, oyunu 
2340 nolu sandıkta kullandı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, oyunu 
kullandıktan sonra yaptığı değerlen-
dirmede, “Öncelikle hayırlı olmasını 
diliyorum. Biz de vatandaşlık gö-
revimizi yerine getirerek oyumuzu 
kullandık. Çok yoğun bir kampanya 
döneminden sonra bugün final günü. 
İnşallah vatandaşlarımız huzur, 
sükûnet içinde oylarını kullanacaklar 
ve inanıyoruz ki her zaman olduğu 
gibi bu akşam Sayın Cumhurbaş-
kanımızın ilk turda seçildiğine ve 
partimizin de büyük bir başarı elde 
ettiğine şahitlik edeceğiz. Çünkü biz 
ne zaman sandığı vatandaşımızın 
önüne koyduysak vatandaşımız ge-
reğini yaptı. Bugün de inşallah gere-
ğini yapacaktır, buna olan inancımız 
tamdır” dedi. 

AKYÜREK: ÜLKEMİZİN 
VE MİLLETİMİZİN GELECEĞİ 

AYDINLIK OLSUN
Önceki Dönem Konya Büyükşe-

hir Belediye Başkanı ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu’nda 
oyunu kullandı. Akyürek, seçimlerin 
ülke ve milletin geleceği için aydınlık 
olması temennisinde bulundu. 

Önceki Dönem Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
Erenköy Mahallesi Zeki Altındağ Or-
taokulu’nda, 2240 numaralı sandıkta 
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel 
seçimi için oy kullandı. Oy kullanımın 
ardından açıklamalarda bulunan Ak-
yürek, seçimlerin Türkiye için, Konya 
için, millet için hayırlı olmasını diledi. 
56 Milyon seçmenin oy kullanaca-
ğını hatırlatan Akyürek, “Konya’da 
oy kullanma oranını yüksek görüyo-
rum. Ülkemizde inşallah sevgi, barış 
hakim olur. Barış içinde seçimi idrak 
ediyoruz. Seçim kampanyaları barış 

içinde geçti. Allah hayırlısını nasip 
etsin. Ülkemizin ve milletimizin gele-
ceği aydınlık olsun” dedi. 

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
SEÇİM KONYAMIZ VE İNSANLIK 

İÇİN HAYIRLAR GETİRECEK
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı 
ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi için oyunu kullandı. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, 24 Haziran Cumhurbaşkanı 
ve milletvekilliği seçimleri için oyunu 
kullandı. Sabah erken saatlerde oyu-
nu kullanmak için Rebii Karatekin 
Ortaokulu’na gelen Başkan Pektya-
tırmacı, 1203 Nolu sandıkta oyunu 
kullandı.  24 Haziran seçimlerinin 
ülkemizin geleceği açısından büyük 
önem arz ettiğini ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı ,” Bugün söz de milletin 
kararda milletin. Tabi seçim sürecin-
de siyasetçilerimiz konuştular, anla-
tacaklarını anlattılar. Artık karar ver-
me zamanı. Milletimizde demokrasi 
geleneğine uygun olarak geliyorlar 
ve oylarını veriyorlar. Biz Türkiye ola-
rak büyük bir milletiz, Türkiye Cum-
huriyeti devleti büyük bir devlet. Tür-
küyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerlkeziyle, 
Arabıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle ve 
Şiisiyle biz bir bütünüz. Onun için bu 
demokrasi geleneğimizi, demokrasi 
kültürümüzü en iyi şekilde yaşatıyo-
ruz. İnşallah seçimler Türkiye’miz, 
milletimiz, Konya’mız ve insanlık için 
hayırlar getirecek. Bu yeni dönemde 
ülkemiz çok daha güçlü bir şekilde 
hem bölgesinde, hem de dünyada 
küresel bir güç olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyecek” dedi.

BAŞKAN TORU: MİLLETİMİZ 
MESULİYETİNİN FARKINDA

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Cumhurbaşkanlığı ve Millet-
vekili Genel Seçimleri için oyunu kul-
landı.  Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, oyunu kullanmak üzere eşi 
ve oğluyla birlikte Meram Alparslan 
Ortaokulu’na geldi. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte 
sandık görevlilerine başarı dileyen 
Başkan Toru, oyunu 2340 nolu san-
dıkta kullandı. Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Seçimlerinin hayırlara 
vesile olmasını dilerken, “1. Dünya 
Savaşından sonra coğrafyamız için 
çizilen haritaların ömrü yüz yıl sürdü. 
Cihanşümül bir devleti parçalarken 
yeni kurdukları her ülke için farklı 
siyasal ideolojiler üretip, rejimleri bi-
çimlendirdiler. Müslüman toplumla-
rın 20.yüzyılını heba ettiler. Bugün 
aynı senaryolarla önümüzdeki bir 
yüzyılımızı daha çalmanın çabasın-
dalar. Türkiye’nin Türkiye’den yö-
netilmesi kararlılığı ile bağımsızlık 
mücadelesini veriyoruz. Bu süreçle 
baş edebilen, siyasi istikrarı sağlayan 
siyasi tecrübe, birikimi ve vizyonu ile 
Sayın Erdoğan 16 yıl boyunca Tür-
kiye’de en büyük kazanımlara imza 
attı, siyasal aklı ile çok uluslu operas-
yonları bir bir boşa çıkardı. Hak ve öz-
gürlükler, ulusal kalkınma ve Sosyal 
Devlet olmanın gereği yapılan tüm 
çalışmalar milletimizin gönlünde ve 
vicdanında yer etti” dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK/
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
oyunu Meram Alparslan Ortaokulu’nda 2340 nolu sandıkta kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Rebii Karatekin Ortaokulu’nda kullandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, oyunu kullanmak üzere 
eşi ve oğluyla birlikte Meram Alparslan Ortaokulu’na geldi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise oyunu, bu kez İstanbul’da kullanmayı tercih etti.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, oyunu Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesi’nde kullandı. 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya Lisesi’nde oyunu kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti Konya milletvekili adayları ile birlikte oyunu kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

CHP Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener ve CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş 
Selçuklu Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu’nda oyunu kullandı.
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Meram Belediyesi tarafından 
hasta ve hasta yakınları için otel 
konforunda inşa edilen Tenzile 
Ana Hasta Konukevi, şehir dışın-
dan gelerek N.E.Ü. Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi 
gören hastaların yakınlarına üc-
retsiz olarak hizmet veriyor. 

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Meram Tıp Fakültesi yakını-
na inşa edilen ve ücretsiz olarak 
şehir dışından gelen hasta yakın-
larının konakladığı tesis, 42 odası 
ile 84 kişiye hizmet veriyor. 

“KÖTÜ GÜNLERİNDE 
VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA 

OLUYORUZ”
Sosyal ve kültürel belediye-

ciliğe verdikleri öneme dikkat 
çeken Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Tenzile Ana Has-
ta Konukevimizde de; tedavi 

maksadıyla şehrimize civar il ve 
ilçelerden gelen hastaların ya-
kınlarını misafir ediyoruz. Hem-
şehrilerimizin iyi günlerinde 
yanlarında olduğumuz gibi kötü 
günlerinde de yanlarında olmayı 
görev biliyoruz. ‘İyi ki Doğdun 
Bebek’ projemiz, 65 yaş üzeri 
vatandaşlarımıza yönelik ‘Yalnız 
Değilsiniz’ projemiz, yardıma 
muhtaç vatandaşlarımızın alışve-
rişlerini gerçekleştirdikleri sosyal 
yardım merkezimiz, ve emeklile-
rimiz, çocuklarımız, kadınlarımız 
için yaptığımız yatırımlar sosyal 
alanda vatandaşlarımıza sundu-
ğumuz önemli projelerdir.” dedi.

Tesiste konaklayan ve ağırlık-
lı olarak şehir dışından gelen va-
tandaşlar ise, sunulan hizmetten 
memnun kaldıklarını ifade ettiler.
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 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Hasta yakınlarına 
kucak açan tesis 

FETÖ/PDY yönelik operasyonda, örgütün sözde “hava kuvvetleri imamı” firari Adil Öksüz’ün Sakarya’da 
yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alındı. Ökkeş’in mahrem yapılanmayı denetlediği ortaya çıktı 

FETÖ’cü Öksüz’ün 
bacanağı yakalandı

Doğuştan Serebral Palsi hastası 
olan 13 yaşındaki Merve Hallıoğlu, 
annesinin azmi sonrası sosyal bece-
ri ve havuz terapisi ile konuşmaya 
başladı.  Merkez Selçuklu ilçesinde 
oturan Hallıoğlu ailesinin kızları 13 
yaşındaki Merve Hallıoğlu’na, 2 
yaşlarında yaşadığı davranış prob-
lemleri nedeniyle götürüldüğü dok-
tor tarafından Serebral Palsi has-
talığı teşhisi konuldu. Doktorların 
Merve’nin iyi bir rehabilitasyon sü-
recinden geçmesi gerektiği önerisi 
üzerine sınıf öğretmeni olan anne 

Tanser Hallıoğlu, uzun araştırmalar 
sonunda Selçuklu ilçesinde bulu-
nan bir rehabilitasyon merkezinin 
yolunu tuttu. Burada fizik tedavinin 
yanı sıra sosyal beceri ve havuz te-
rapisiyle tedavi sürecine giren Mer-
ve Hallıoğlu, tedaviye olumlu cevap 
vererek kendisini ifade etmeye baş-
ladı. Çocuklarındaki hızlı değişimi 
gören Hallıoğlu ailesi ve öğretmen-
leri sevince boğuldu. Eğitim sırasın-
da çocuğuna sosyal beceri ve havuz 
terapisi aldıran, bu sırada ise çocu-
ğunun gelişiminde bazı tehlikeleri 

göze aldığını söyleyen anne Tanser 
Hallıoğlu, Merve’nin otobüsle re-
habilitasyon merkezine gidip gel-
mesini sağlayarak ulaşım sorununu 
da aştıklarını söyledi.  13 yaşındaki 
Merve’nin sosyal becerilerinin yaşıt 
arkadaşlarının seviyesine geldiğini 
vurgulayan özel eğitim öğretmeni 
Tuğba Ağar da, “Merve ile dışarıya 
çıkabiliyoruz. Pastaneden simit alı-
yoruz. Burada kahvaltı yapıyoruz. 
Merve bunlarla sınırlı kalmayıp, 
şeker de getirip götürüyor. Sadece 
eğitim, akademik beceri değildir. 

Sosyal beceri olsun, iletişimi biz 
Merve ile yapıyoruz artık” dedi. 

Annesinin azmi sonucu ko-
nuşmaya başlayan ve derslerinde 
başarılı olan Merve Hallıoğlu, duy-
gularını şu şekilde ifade etmeye 
çalıştı: “Derslerden matematikten 
100 alıyorum. Teşekkür alıyorum. 
Babam da beni sinemaya ve ye-
meğe götürüyor. Annem tramvayı 
bilemiyor. Ben annem tramvayda 
uyurken ‘anne durak kaçıyor uyan’ 
diyorum.”
n İHA 

15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından firari olarak aranan Adil 
Öksüz’ün bacanağı Hava Kuv-
vetlerinin mahrem denetçisi çık-
tı. Ökkeş Tetik, Konya polisinin 
124 mahrem imama yönelik dü-
zenlediği operasyonda yakalandı. 

15 Temmuz darbe girişiminin 
kritik isimlerinden firari Adil Ök-
süz’ün Sakarya’da yaşayan baca-
nağı Ökkeş Tetik’in, FETÖ’nün 
Hava Kuvvetleri yapılanmasın-
da Türkiye genelindeki mahrem 
imamları denetleyen isim olduğu 
ortaya çıktı. Örgütün haberleşme 
programı Bylock kullanıcısı olan 
ve eşi, Öksüz’ün kaçmasına yar-
dım ettiği gerekçesiyle tutuklu 
bulunan Tetik, Konya polisinin 
124 mahrem imama yönelik dü-
zenlediği operasyonda yakalandı. 

Konya Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü tarafından yürütülen (KOM) 
TSK’daki kripto askerler ve on-
ları yöneten mahrem imamlara 
yönelik soruşturma kapsamında 
geçtiğimiz Salı, 31 ilde 124 mah-
rem yapı üyesi hakkında gözaltı 
kararı verildi. Soruşturma kapsa-
mındaki şüpheliler arasında “ge-
zici” olarak görev yapan Adil Ök-
süz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in 
de bulunduğu öğrenildi. Ökkeş 
Tetik KOM Şube ekipleri tarafın-
dan Sakarya’da gözaltına alındık-
tan sonra Konya’ya getirildi. 

MAHREM YAPILANMAYI 
DENETLEMİŞ 

Firari Öksüz’ün bacanağı olan 

zanlı, KOM Şube tarafından Şu-
bat ayında gözaltına alınan An-
kara’da görevli mahrem imam 
M.A tarafından deşifre edildi. İti-
rafçı M.A. ifadesinde, “2013 yılı 
Ocak ayında daha önce görme-
diğim ‘gezici’ olarak adlandırılan 
Ökkeş Tetik, iki Harp Okulu öğ-
rencisinin 30 Ağustos’ta mezun 
olmasına 7-8 ay kala, bir askeri 
öğrenciyi daha bana getirdi. Za-
man zaman da bu 3 öğrenci ile 
buluştuğumuz evlere gelip, be-
nim yanımda, bu öğrenciler ile 
örgütsel faaliyetler kapsamında 
görüşür, okulda neler yaptıkla-

rını, hangi komutanlarının oldu-
ğunu, herhangi bir sıkıntılarının 
olup olmadığını sorardı” dedi. 
Ökkeş Tetik’in FETÖ içerisin-
de “gezici” olarak görev yaptığı, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesindeki FETÖ üyesi asker-
leri ve onlara mahrem imamlık 
yapan kişileri denetlediği öğre-
nildi. Tetik’in örgütün mahrem 
yapılanmasında görev yapan bir-
çok kişiyi bilen önemli isimlerden 
olduğu öğrenildi. 

EŞİ, ÖKSÜZ’ÜN KAÇMASINA 
YARDIM SUÇUNDAN TUTUKLU 

Örgütün gizli haberleşme 

programı Bylock kullanıcısı olan 
Ökkeş Tetik’in FETÖ elebaşısı 
Gülen’in çağrısından sonra Bank 
Asya hesabına 126 bin lira ya-
tırdığı ve Ankara’da yürütülen 
KPSS sorularının sızdırılması so-
ruşturmasında tutuklandıktan 
sonra geçtiğimiz Nisan ayında 
mahkeme tarafından tahliye edil-
diği öğrenildi. Tetik’in eşi Belkıs 
Nur’un ise darbe girişiminden 
sonra serbest bırakılarak evleri-
ne gelen Adil Öksüz’ü ihbar et-
meyerek kaçmasına yardım ettiği 
gerekçesiyle Sakarya’da tutuklu 
yargılandığı öğrenildi.   n İHA

Beyşehir’de, 
düğünde hava-
ya rastgele ateş 
açılması sonucu av 
tüfeğinden çıkan 
saçmalara hedef 
olan 2 kişi yaralan-
dı.  Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi’n-
deki bir sünnet düğününde kim ya da 
kimler tarafından kullanıldığı henüz belir-
lenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların 
başlarına isabet etmesi sonucu Mustafa Ş. 
(37) ile İsmail E. (43) yaralandı. Yaralılar 
kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. Ağzına isabet eden 
saçmalarla yaralanan Mustafa Ş. burada 
yapılan müdahalenin ardından Konya’ya 
sevk edildi.  Jandarma ekiplerinin ev 
önündeki açık alanda yapılan düğünde 2 
kişinin yaralanmasına yol açan kişi ya da 
kişileri yakalamak için çalışma başlattığı 
öğrenildi.  n İHA 

Kulu’da otomobilin çarptığı kişi hayatını 
kaybetti. Mehmet Samet Ü. idaresindeki 
34 DP 8120 plakalı otomobil, Anka-
ra-Konya karayolu Dinek Mahallesi mev-
kisinde yolda ilerleyen kişiye çarptı. İhbar 
üzerine olay yerine sevk edilen sağlık 
ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen 
kişinin öldüğünü belirledi.  Ceset, polis 
ve savcının incelemesinin ardından Kulu 
Devlet Hastanesi morguna gönderildi. 
 n AA

Maganda kurşunu
iki kişiyi yaraladı 

Otomobil çarptı, 
hayatını kaybetti

Beyşehir’de ailesiyle katıldığı sünnet düğününde çıkan 
kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçakla-
narak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’deki bir 
düğün salonunda gerçekleştirilen bir sünnet düğününe 
ailesiyle katılan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde gö-
revli polis memuru İ.A., küfürleşme meselesi yüzünden 
çıktığı öne sürülen kavgayı görünce müdahale edip ta-
rafları ayırmak istedi. Bu sırada polis memuru İ.A., kavga 
eden şahıslardan S.T. tarafından kalbinin altından bıçak-

landı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Beyşehir Dev-
let Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra 
gözaltına alınan Süleyman T., emniyetteki işlemlerinin 
ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak 
Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi. Kalbinin alt kıs-
mına isabet eden bıçakla yaralanan ve hastanede yoğun 
bakıma alınan polis memurunun ise hayati tehlikeyi atlat-
tığı öğrenildi.  n İHA 

Annesinin azmi ile konuşmaya başladı

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

Polis memuru bıçakla yaralandı 
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88 yaşındaki Demirbaş, sandığa 
sandalye üzerinde götürüldü

Görme engelli çift özel şablon
sayesinde oyunu kullandı

88 yaşındaki Mehmet Demir-
baş, oy kullanacağı sandığa san-
dalye üzerinde taşınarak götürül-
dü. Konya’da vatandaşlar sabah 
saat 08.00’de Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimleri için oy kullanmaya başla-
dı. Merkez Meram ilçesi Kalfalar 
Mahallesinde oturan 88 yaşın-
daki konuşma ve yürüme engelli 
Mehmet Demirbaş, oy kullanma-
ya partilerin görevlileri tarafın-
dan sandalye üzerinde taşınarak 
Muhittin Güzelkılınç Anadolu Li-
sesine getirildi. Sınıfa kadar san-
dalyeyle taşınan Mehmet Demir-
baş, 1115 nolu sandıkta oyunu 
kullandı. Yaşlı adam oyunu kul-
landıktan sonra yine görevlilerin 
yardımıyla sandalyeyle taşınarak 
evine götürüldü.   n İHA

Aksaray’da görme engelli Yusuf Uz ve nişanlısı 
Övgü İpek, görme engelliler için özel hazırlanan oy 
kullanma şablonu yardımıyla kimseden yardım al-
madan seçim tercihini yaptı.

Nişanlı çift, oy kullanmak için Fatih Sultan Meh-
met Ortaokulu’na geldi. Aksaray Görme Engelliler 
Derneği ile Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim La-
boratuvarı (GETEM) iş birliğince hazırlanan özel oy 
kullanma şablonundan alan çift, sandık görevlilerin-
den, oy pusulasını bu şablonun içine yerleştirmele-
rini istedi. Engelli vatandaşlar daha sonra kimseden 
yardım almadan oyunu kullanıp, sandığa attı. Yusuf 
Uz, burada demokratik hakkını kullanmaktan çok 
memnun olduğunu söyledi. Aksaray Görme Engel-
liler Derneği ve GETEM iş birliği ile hazırlanan şab-
lonla rahatça oy kullandıklarını belirten Uz, “Oyumu 
özgürce kulandım. İnanın şu anda hayatımda en 
rahat, güvenli şekilde kendi oyumu kullandığım için 
çok mutluyum. Bu seçimin devletimiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını temini ediyorum” diye konuştu. 
n AA

Yaklaşık 2 aylık seçim sü-
recinin ardından Türkiye dün 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
seçimi için sandık başına gitti. 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın 
rakamlarına göre Türkiye ge-
nelinde 59 milyon 391 bin 328 
seçmen bulunurken, Konya’da 
bu sayı 1 milyon 503 bin 936 
olarak açıklanmıştı. Demokratik 
hakkını kullanan Konyaklı, ka-
dın-erkek, genç-yaşlı demeden 
sandığa giderek oylarını kullan-
dı. Her seçimde olduğu gibi bu 
seçimde de sandığa giden va-
tandaşlar renkli görüntüler oluş-
turdu. Özellikle sosyal medya-
da paylaşılan ilginç görüntüler, 
Konya’da seçimlerin renkli yü-
zünü ortaya koymak adına kayıt-
lara geçmiş oldu. Kimi vatandaş 
verdiği oyun fotoğrafını verdiği 
mesajla birlikte çekerken, kimi 
vatandaş da çocuğuyla sandığa 
gitti. Bazı vatandaşlar da araba-
larını bayraklarla donatarak oy 
kullanma işlemi gerçekleştirdi. 

GELİN DAMAT OY KULLANDI
Konya’da seçimlerin en ilginç 

manzarasını çiftler oluşturdu. 
Düğün sezonu olması nedeniyle 
Konya’da özellikle haftasonları 
birçok düğün gerçekleştiriliyor. 
Önceden alınan düğün tarihleri, 
alınan seçim tarihine denk geldi-
ği için düğün sahipleri takvimini 
değiştiremiyor. Bu nedenle gelin 
ve damatlar bir taraftan düğün 
heyecanı yaşarken, diğer taraf-
tan oy kullanma telaşına düşü-
yor. Düğün heyecanı yaşayan 
bir çiftin birlikte oy kullanmaya 
gitmeleri, seçimlerin Konya’daki 
renkli görüntülerinden biri ola-
rak gözlerden kaçmıyor. 

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE OY 
KULLANDILAR

Seçimin bir diğer renkli 
manzarasını çocuklar oluşturdu. 
Sandığa giden anne ve babalar, 
seçim heyecanına çocuklarını da 
ortak etmeyi ihmal etmedi. Kimi 

anne çocuğunu kucağına alarak 
oy pusulasının içinde bulunduğu 
zarfı sandığa çocuğuyla birlikte 
attı kimi vatandaş da oyunu ço-
cuğuyla birlikte kullandı. 

YAŞLILARA ÖZEL İLGİ 
Çocuklarla birlikte yaşlılar da 

seçimlerin renkli görüntülerini 
oluşturanlar arasında yer aldı. 
Yürümekte zorluk yaşayan yaşlı-
lar, çocuklarının, torunlarının ya 
da bir yakınını yardımıyla sandı-
ğa gitti. Zor yürümelerine rağ-
men yaşlıların sandığa giderek 
demokrasiye sahip çıkması, va-

tandaşların takdiriyle karşılandı. 
İLGİNÇ NOTLAR YER ALDI
Seçimin bir diğer renkli gö-

rüntülerini vurulan mührün ar-
dından çekilen fotoğraflar oluş-
turdu. Bazı vatandaşlar mührü 
vurduktan sonra oy pusulasının 
fotoğraflarını çekti. Fotoğraflar-
da ilginç notlar da yer aldı. “Tür-
kiye dünya kupasında yok diye 
üzülmeyin. 24 Haziran’da tüm 
dünyaya karşı sahadayız. Teknik 
direktör Recep Tayyip Erdoğan”, 
“Ya devlet başa ya kuzgun leşe”, 
“Lider nerede ülkücü orada, ül-

kücü hareket engellenemez”, 
“Metin Temel Paşa onurumuz-
dur” gibi ilginç notlar yer aldı. 

DÜĞÜN HAVASINDA SEÇİME 
Bazı vatandaşlar da seçimi 

düğün havasında yaşadı. Kimi-
si konvoy ve korna eşliğinde oy 
kullanmaya gitti, kimi vatandaş 
da araçlarını süsledi. Türk bay-
rakları ve desteklediği siyasi 
partinin bayrakları ile süslenen 
araçlarla sandığa giden vatan-
daşlar, seçimlerin renkli görün-
tüleri arasında yerini aldı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandığa giden vatandaşların oluşturduğu renkli görüntüler, seçimlerin güzel yüzünü ortaya koydu 

Seçimin renkli yüzü

Seçimin bir diğer renkli manzarasını çocuklar oluşturdu. Sandığa giden anne ve babalar, seçim heyecanına çocuklarını da ortak etmeyi ihmal etmedi. Kimi zarfı sandığa çocuğuyla birlikte attı kimi vatandaş da oyunu çocuğuyla birlikte kullandı. 

Demokrasinin gereği olarak sandığa giden vatandaşlar, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle
 şölen havasında gittiği seçimlerde renkli görüntüler oluşturdu.
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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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59,6	  

15,65	  
9,43	  

2,38	  
9,05	  

2,09	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

KONYA

59,19	  

16,64	  
7,86	  

1,96	  

13,25	  

0	  

AK	  Par2	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

AHIRLI 50,93	  

14,57	   16,66	  

1,33	  

14,48	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

AKŞEHİR 56,84	  

19,86	  

8,99	  
1,82	  

11,09	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

BOZKIR67,02	  

16,57	  
4,78	   1,11	  

9,94	  
0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

AKÖREN 55,51	  

17,6	  

7,5	  
2,06	  

16,14	  

0	  

AK	  Par/	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

BEYŞEHİR71,35	  

14,84	  
5,2	   2,34	   5,77	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

ALTINEKİN 44,67	  

10,76	   8,43	  
1,11	   3,91	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

CİHANBEYLİ

59,29	  

11,79	   9,67	  
1,49	  

15,62	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

ÇELTİK 58,08	  

12,13	  
18,44	  

2,35	  
7,93	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

DERBENT 53,85	  

14,65	   18,08	  

1,17	  

10,99	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

EMİRGAZİ59,73	  

23,29	  

4,52	   2,04	  
9,44	  

0	  

AK	  Par/	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

ÇUMRA 56,54	  

9,45	  
15,69	  

2,45	  

14,24	  

0	  

AK	  Par/	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

DOĞANHİSAR59,16	  

14,64	  
6,43	  

1,04	  

17,64	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

DEREBUCAK
39,16	  

19,07	  
22,69	  

1,46	  

13,04	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

EREĞLİ

73,16	  

16,83	  

3	   1,8	   5,01	  
0	  

AK	  Par/	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

GÜNEYSINIR 57,91	  

17,49	  
11	  

0,87	  
10,24	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

HALKAPINAR 62,74	  

21,26	  

6,9	  
2,1	   6,34	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

KADINHANI58,96	  

17,64	  
8,27	  

2,2	  
11,64	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

HADİM 50,06	  

21,54	  

11,6	  

2,24	  

13,06	  

0	  

AK	  Par/	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

ILGIN53,04	  

13,33	   14,58	  

1,7	  

16,07	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

HÜYÜK 54,84	  

18,12	   15,76	  

2,14	  
8,3	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

KARAPINAR

56,46	  

9,97	  
5,7	  

1,69	   3,71	   0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

KULU 48,71	  

13,11	  
19,13	  

3,07	  

14,21	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

SEYDİŞEHİR 65,29	  

13,41	  
4,47	   1,05	  

13,28	  

0	  

AK	  Par2	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

YALIHÜYÜK68,83	  

13,33	  
5,92	   4,1	   6,66	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

SARAYÖNÜ 49,03	  

10,57	  

23,77	  

1,15	  

13,2	  

0	  

AK	  Par0	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

TUZLUKÇU63,88	  

12,76	  
6,81	   3,64	  

11,98	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

TAŞKENT 64,42	  

13,64	  
7,6	  

1,29	  
8,13	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

YUNAK

59,49	  

15,96	  
8,75	  

2,76	  
9,12	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

SELÇUKLU 67,77	  

13,83	  
6,67	   2,74	   7,15	  

0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

MERAM 70,36	  

14,64	  
3,87	   2,58	   4,71	   0	  

AK	  Par1	   MHP	   CHP	   SP	   İP	   Diğer	  

KARATAY

Muharrem
İNCE

%13,46

Meral
AKŞENER

%10,25

Recep Tayyip 
ERDOĞAN

%75,11 %0,21

Selahattin
DEMİRTAŞ

TEMEL
KARAMOLLAOĞLU

%0,80

Doğu
PERİNÇEK

%0,17

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KONYA OY ORANLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ KONYA OY ORANLARI

AK PARTİ : 782,956 oy
MHP : 205,683 oy
CHP : 123,858 oy
SP : 31,338 oy
İP : 118,888 oy
Diğer : 51,106 oy

KONYA SANDIĞA GİTTİ, TERCİHİNİ YAPTI
Konya, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’na destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 75,11, Cumhur İttifakı ise yüzde 75,35 oy aldı. 1 milyon 503 bin 411 seçmen toplam 4 bin 701 sandıkta oy kullandı

CUMHUR İTTİFAKI : %75,44
MİLLET İTTİFAKI : %20,63

CUMHUR İTTİFAKI : %81,63
MİLLET İTTİFAKI : %16,57

CUMHUR İTTİFAKI : %85,00
MİLLET İTTİFAKI : %11,16

CUMHUR İTTİFAKI : %75,83
MİLLET İTTİFAKI : %23,07

CUMHUR İTTİFAKI : %83,59
MİLLET İTTİFAKI : %15,84

CUMHUR İTTİFAKI : %65,51
MİLLET İTTİFAKI : %32,48

CUMHUR İTTİFAKI : %86,19
MİLLET İTTİFAKI : %13,32

CUMHUR İTTİFAKI : %73,11
MİLLET İTTİFAKI : %25,70

CUMHUR İTTİFAKI : %76,69
MİLLET İTTİFAKI : %20,90

CUMHUR İTTİFAKI : %55,43
MİLLET İTTİFAKI : %13,46

CUMHUR İTTİFAKI : %71,08
MİLLET İTTİFAKI : %26,78

CUMHUR İTTİFAKI : %83,02
MİLLET İTTİFAKI : %16,00

CUMHUR İTTİFAKI : %70,20
MİLLET İTTİFAKI : %28,72

CUMHUR İTTİFAKI : %73,81
MİLLET İTTİFAKI : %25,11

CUMHUR İTTİFAKI : %65,99
MİLLET İTTİFAKI : %32,37

CUMHUR İTTİFAKI : %68,51
MİLLET İTTİFAKI : %30,24

CUMHUR İTTİFAKI : %58,24
MİLLET İTTİFAKI : %37,19

CUMHUR İTTİFAKI : %89,98
MİLLET İTTİFAKI : %9,81

CUMHUR İTTİFAKI : %76,60
MİLLET İTTİFAKI : %22,11

CUMHUR İTTİFAKI : %76,58
MİLLET İTTİFAKI : %22,28

CUMHUR İTTİFAKI : %66,37
MİLLET İTTİFAKI : %32,36

CUMHUR İTTİFAKI : %71,60
MİLLET İTTİFAKI : %26,89

CUMHUR İTTİFAKI : %83,99
MİLLET İTTİFAKI : %15,34

CUMHUR İTTİFAKI : %72,69
MİLLET İTTİFAKI : %26,20

CUMHUR İTTİFAKI : %66,42
MİLLET İTTİFAKI : %11,10

CUMHUR İTTİFAKI : %82,17
MİLLET İTTİFAKI : %16,67

CUMHUR İTTİFAKI : %61,81
MİLLET İTTİFAKI : %36,41

CUMHUR İTTİFAKI : %76,64
MİLLET İTTİFAKI : %22,43

CUMHUR İTTİFAKI : %60,49
MİLLET İTTİFAKI : %38,35

CUMHUR İTTİFAKI : %80,19
MİLLET İTTİFAKI : %19,54

CUMHUR İTTİFAKI : %78,06
MİLLET İTTİFAKI : %17,03

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekili Genel Seçimleri için 
sandık başına gitti. Seçimle bir-
likte Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi hayata geçmiş oldu. 
Konya’da seçim oldukça heyecan-
lı geçti. 

Siyasi partilerin çalışmaların 
ardından son sözü millet söyle-
di. Gencinden yaşlısına, hasta 
olandan engelliye kadar herkes 
demokrasi şölenine katıldı, oyu-
nu kullandı. Kimi çocuğunu, kimi 
ailesini yanına aldı vatandaşlık 

görevini yerine getirdi. 
Konya da yeni sisteme onay 

veren illerin başında geldi. AK 
Parti ve MHP’nin oluşturduğu 
BBP’nin destek verdiği Cumhur 
İttifakı Konya’da 75,35 oy aldı. 1 
milyon 503 bin 411 seçmen top-

lam 4 bin 701 sandıkta oy kulla-
nıldı, yüzde 88,83 katılım oranı 
sağlandı. Toplam kullanılan oy 
oranı ise 1 milyon 335 bin 409. 

Seçimde Konyalı seçmen 
Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 
75,11 oy oranı ile destek vererek 

yeniden Cumhurbaşkanı seçti. 
Diğer cumhurbaşkanı adayları 
Muharrem İnce yüzde 13,64, Me-
ral Akşenir yüzde 8,22, Selahat-
tin Demirtaş yüzde 2,27, Temel 
Karamollaoğlu yüzde 1,44, Doğu 
Perinçek yüzde 0,15 oy aldı. 

Konya genelinde oy oranlarına 
bakıldığında ise AK Parti’ye 782 
bin 956, MHP’ye 205 bin 683, 
CHP’ye 123 bin 858, İyi Parti’ye 
118 bin 888, SP’ye 31 bin 338 
seçmen oy verdi.
n METE ALİ MAVİŞ

TOPLAM SEÇMEN : 1,503,414
KULLANILAN OY : 1,336,826

CUMHUR İTTİFAKI : 988,639 (%75,35)
MİLLET İTTİFAKI : 274,084 (%20,85)
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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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Şakalak Tarım 
Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mahallesi 

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

0332 239 02 70

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

SOLİDWORKS KULLANABİLEN

TECRÜBELİ
MAKİNE RESSAMI

 ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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 

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Konya’da kurulacak ASELSAN Silah Sistemleri Tesislerine destek verdikleri-
ni açıkladı. Özselek, proje de üretim için en uygun yer olarak Konya’nın gösterilmesinin doğru bir karar olduğunu vurguladı 

‘Konya doğru bir karar oldu’
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kon-
ya’da kurulacak ASELSAN Silah 
Sistemleri Tesislerine destek ver-
diklerini açıkladı. 

Konya SMMMO Başkanı Özse-
lek yaptığı açıklamada, “Ülkemiz 
gelişmişlik yolunda çalışmalarına 
devam etmekte. Geçtiğimiz gün 
yapılan açıklamada Konya Millet-
vekilimiz Sayın Ahmet Sorgun, 
Aselsan ve Konya Savunma Sa-

nayi Anonim Şirketi ortaklığında 
Konya'da, Türkiye'nin ihtiyacı olan 
savunma araçlarının üretileceği-
nin haberini vermiştir. 

Bizlerde bunun ülkemiz adı-
na önemli bir adım olduğunun 
kanaatindeyiz. Bu projenin Kon-
yamız da hayata geçirilmesi biz-
ler için gurur kaynağı olmuştur. 
Proje için Konya SMMMO olarak 
elimizden gelen desteği vermeye 
hazırız. Konya sanayisi ile Huğlu 
ve Üzümlü gibi üretim merkezle-
ri sebebiyle savunma sanayinde 
üretim için ideal şehir niteliğinde-
dir” dedi. 

Başkan Özselek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullandığı silahla-
rın yerli ve milli olarak üretileceği 
proje de üretim için en uygun yer 
olarak Konya’nın gösterilmesinin 
doğru bir karar olduğunu vurgu-
layarak, “Konya, ülkemizde en 
büyük 3. Organize Sanayi bölge-
sine sahip İlimizdir. 

Konya Organize Sanayi Böl-
gemiz Uluslararası standartlarda 
hizmet sunmaktadır. Konyamız 
otomobil ve savunma sanayine 
yedek parça üretimi ile otomotiv 
sektörüne hitap eden bir ilimizdir. 
Sadece Türkiye’ye değil dünya ül-
kelerine de hizmet etmekteyiz. 

Açıklanan ihracat raporları da 
Konyamızın bu konuda başarılı 
olduğunu açıkça göstermektedir. 
Ayrıca Konyamız ülkemizdeki ko-
numu itibariyle tüm lojistik böl-
gelere bağlı bulunması savunma 
sanayinde üretim için en ideal 
şehirdir. 

Kayacık mevkiinde açılan Lo-
jistik Merkezimiz ülkemizin en 
büyük ve en gelişmiş lojistik mer-
kezlerinden biridir. Konyamız'da 
yapılacak her türlü faaliyette Orta 

Anadolu’dan tüm ülke ve bölgeye 
lojistik hizmet verebilmesi bakı-
mından önem arz etmektedir” 
diye konuştu. 

Özselek, ülkemizin ihtiyaçla-
rında kullanılacak silah sistemle-
rinin üretileceği tesisin Konya’ya 
kurulması ile ilgili olarak, “Yerli 
ve milli savunma silahlarının üre-
timi, tasarımı ve geliştirilmesi için 
kurulacak bu tesisimizin Organize 
Sanayimizin 5. Bölgesine 35 bin 
metrekarelik bir alana kurulması 
beklenmektedir. Yaklaşık olarak 
300 milyon lira sermayeli bir ya-
tırım olacaktır. Bu yatırım Kon-
ya’mızın savunma sanayi üretim 
bölgesi olması yolunda atılmış 
önemli bir adımdır. 

Açıklanan verilere göre 3,5 
milyar dolarlık savunma sanayi 
ihracatımız Konya’nın sağladığı 
imkanlarla daha da artarak devam 
edecek ve eminiz ki Konya ülke-
miz için savunma sanayinde bir 
gurur kaynağı haline gelecektir. 

Ülkemizin büyümesinde 
önemli rol oynayan ihracat ra-
kamlarımız bu sayede daha da 
artacak, Ülkemizin büyümesine, 
gelişmesine imkan sağlayacak ve 
daha güçlü bir Türkiye olması için 
atılmış önemli bir yatırım olacak-
tır” ifadelerini kullandı. 

Özselek, “Başta Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere bu önemli yatırımın 
Konyamızda yapılması için çalışan 
ve destek olan tüm Milletvekilleri-
mize, Sanayi ve Ticaret Odamız ile 
diğer odalarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Projenin esnaflarımıza, Konya-
mıza, ülkemize ve milletimize ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” 
diyerek son verdi.   n İHA 



25 HAZİRAN 201814 HABER - İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

VERGİ NO ADI SOYADI / 
ÜNVANI

VERGİ/
CEZA NEVİ DÖNEMİ VERGİ ASLI 

TUTARI
CEZA 

TUTARI
Yargı 
Harcı

Haksız 
Çıkma Zammı

Gecikme 
Faizi ADRES

4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 181.011,70 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 9.696,30 Mernis kaydı yoktur
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 11.905,48 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 11.079,76 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 66.852,86 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 5.535,74 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 6.306,36 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 4.016,38 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 2.264,81 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 18.518,95 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 3.456,30 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201401201412 25,20 34.818,24 Mernis kaydı yoktur 
4430072930 Osman GÜREL 201501201512 25,20 2.607,14 Mernis kaydı yoktur 
4690031914 Mehmet İBRİM KDV/VZCZ 201203201203 34.384,27 103.152,81 33215,2 Mernis kaydı yoktur
4690031914 Mehmet İBRİM KDV/VZCZ 201202201202 28.715,56 86.146,68 28141,25 Mernis kaydı yoktur 
4690031914 Mehmet İBRİM ÖZUSCZ 201201201212 1.400,00 1.979,22 Mernis kaydı yoktur 
4690031914 Mehmet İBRİM KDV/VZCZ 201205201205 11.341,29 34.023,87 10638,13 Mernis kaydı yoktur 
4690031914 Mehmet İBRİM KDV/VZCZ 201204201204 23.582,00 70.746,00 22450,06 Mernis kaydı yoktur 
4690031914 Mehmet İBRİM KDV/VZCZ 201201201201 10.375,08 31.125,24 10312,83 Mernis kaydı yoktur 
7820643967 Yunus SUCU KDV/VZCZ 201209201209 1.496,08 1.496,08 Mernis kaydı yoktur 
7690788099 AMMAR SHAMMA KDV/VZCZ 201604201604 2.269,07 2.269,07 Mernis kaydı yoktur 
7690788099 AMMAR SHAMMA ÖTV/VZCZ 201604201604 9.705,94 9.705,94 Mernis kaydı yoktur 

7350691945

ROTOKON 
KLİŞECİLİK  
GRAFİK BASKI  
AMBALAJ SAN.
LTD.ŞTİ.

KDV/VZCZ 201405201405 7.047,00 7.047,00 Mernis kaydı yoktur

Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ihbarnameler mükelleflerin mernis adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup, ilgililerin iş bu ilan tarihinden 
başlayarak bir ay içinde ilanı  yapan Makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini 
bildirmeleri halinde kedilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay (1 ay) içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış 
nede adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.  Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde 
30 gündür.

Basın 827601 - www.bik.gov.tr

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GAZETE İLANI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, naylon poşetlerin doğaya ciddi za-
rar verdiğini belirterek, “Naylon poşet yerine 
bez torba kullanımı özendirilmeli.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Palandöken, yazılı açık-
lamasında, plastik atıkların ve naylon poşet 
kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati 
çekti. Türkiye’de gelecek yıl başından itiba-
ren poşetlerin parayla satılması uygulaması-
na geçilmesinin planlandığını anımsatan Pa-
landöken, “Bu uygulama başlamadan birçok 
firma parayla poşet satıp durumu fırsata çevi-
riyor. Gerçekten bunu doğayı korumak adına 
yapıyorlarsa naylon poşet yerine bez çantalar 
kullanılmalı ve bunlar kar amacı güdülmeden 
cüzi bir ücretle satılmalıdır. Vatandaşlarımız 
da naylon poşet alışkanlığını bırakıp, alış-
verişlerini file ve bez çantalarla yapmalıdır. 
Denizler ve ormanlar plastik şişelerle naylon 
çantalarla kirletilmemeli” ifadesini kullandı.
n AA 

KTO Karatay’da öğrenciler
hayallerini gerçekleştiriyor

Gençlerin hayallerini dinle-
yerek onlar ile hayalleri arasında 
köprü olan dünyada tek ve ilk sos-
yal girişim platformunun kurucu-
su Semih Yalman, KTO Karataylı 
öğrencilerin hayallerini “Kendini 
Yeniden Tasarla” dersi ile dinli-
yor. 

Dünyanın çözemediği sorun-
ları hayal ile çözebilmek amacıyla 
harekete geçen Dreamstalk’un 
kurucusu ve KTO Karatay Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Semih 
Yalman öncülüğündeki ekip, üni-
versiteleri gezerek öncelikle onla-
ra hayal etmeleri için ilham veri-
yor. Sonra da hayallerini dinliyor 
ve imkanları dahilinde gerçeğe 
dönüştürmek için çalışıyor. 

KTO Karatay Üniversitesi 
Mühendislik, Güzel Sanatlar ve 
Tasarım, Sosyal ve Beşeri, Bilim-
ler fakültelerinde de seçmeli ders 
olarak öğrencilere sunulan Semih 
Yalman’ın “Kendini Yeniden Ta-
sarla” dersi, bireylerin düşüncele-
rini gözden geçirip bugüne kadar 
oluşturduğu görüntünün ötesinde 
hayali ile kendini yeniden tasarla-
masına imkan sağlıyor.

Her hafta derse heyecanla ha-
zırlandıklarını belirten KTO Kara-

tay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Öğrencisi 
Ayşe Çakar “Kendini Yeniden Ta-
sarla” dersi ile hayal kurarak bi-
reyin özünü bulduğunu, yaşamın 
kıymetli bir olgu olduğunu anla-
dık. Her üniversite öğrencisinin 
alması gereken bir ders kişisel 
gelişim noktasında bizlere büyük 
katkıları oldu. Bu dersi aldığım 
için mutluyum.” diye konuştu.

Gün geçtikçe yenilenen ileti-
şim çağında böyle bir dersi alma 
imkânı buldukları için kendilerini 
çok şanslı hissettiklerini aktaran 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi Öğrencisi, Behiye İyigönül de 
üniversiteye ve hocaları Semih 
Yalman’a teşekkür etti.  “Kendini 
Yeniden Tasarla” dersini ülkedeki 
tüm üniversite öğrencilerinin al-
ması gerektiğini söyleyen öğrenci 
İyigönül, hayal gücü eğitiminin, 
insan düşüncesini değerli kılarak 
farkındalık da yarattığını aktar-
dı. 2018-2019 akademik yılında 
da KTO Karataylı öğrencilerin 
hayallerini zenginleştirecek olan 
Yalman, gerçekleştirilen prog-
ramlarla Türkiye’nin adeta hayal 
haritasını çıkarttığını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, kimliklerini kaybetmeye başlayan Kırgızların ayakta kala-
bilmeleri için Cengiz Aytmatov’un yazdığı eserlerle büyük mücadele verdiğini söyledi

‘Aytmatov, Kırgızlar
için mücadele etti’
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi Ramazan dolayısı ile ara 
verdiği etkinlik takvimine Cengiz 
Aytmatov’un Eserlerinde Ötekileş-
me Sorunu ve Kendine Dönüşüm 
Yolları konusu ile devam edildi. Prof. 
Dr. Ramazan Korkmaz’ın konuşma-
cı olarak katıldığı toplantı Kılıçarslan 
Konferans Salonunda gerçekleştiril-
di. Eserin yazıldığı dönemde ülkede 
hüküm süren rejime dikkat çeken 
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, bu 
dönemde kimliklerini kaybetmeye 
başlayan Kırgızların ayakta kala-
bilmeleri için Cengiz Aytmatov’un 
yazdığı eserlerle büyük mücadele 
verdiğini söyledi. 

Mankurt tabirinin Aytmatov’un 
“Gün Uzar Yüzyıl Olur” kitabında 
anlatılan bir hikaye olduğunu söy-
leyen Prof. Dr. Korkmaz, acımasız 
ve kan dökücü bir topluluk olan Ju-
anJuanlar ile Naymanlar arasında 
yapılan bir savaş sonrası esir düşen 
Colaman’ın başına gelenler anlatıl-
maktadır. 

Bir Nayman yiğidi olan Cola-
man’ın babası kahraman bir kişi 
olan Dönenbay’ın oğludur. Anası 
ise Nayman Ana’dır. Savaş sonrası 
JuanJuanlara esir düşen Colaman 
güçlü yapısı ile dikkat çeker ve öl-
dürülmez. JuanJuanlar tarafından 
geliştirilen ve güçlü esirler üzerine 
uygulanan bir işkence türüne tabi 
tutulur. Saçları kazındıktan sonra 
başına tuz döküldükten sonra yeni 
kesilmiş devenin derisi geçirilir ve 
sıkıca bağlanır. Kafasını yere sürte-
rek deriden kurtulmasını önlemek 
için de boynuna bir boyunduruk ta-
kılır, elleri de arkadan bağlanır. Gü-
neşe bırakılan bu kişinin başındaki 
deri kurudukça beyni sıkar. Aynı za-
manda kazınan saç da çıkmaya baş-
lar. Ancak dışarıya doğru çıkamayan 
saç kafanın içine doğru uzar. 

Bu işlem sırasında esire sürekli 
telkinler yapılarak kimliği ve geçmişi 
unutturulur. Kendisine yeni bir kim-
lik verilir. İşkence sonuçlandığı za-
man kişi yeni kimliğini benimsemiş 
hale gelir. Colaman’da aynı işlemler 
sonrası kimliğini kaybeder ve efen-
disine sadık bir çoban haline gelir. 
Nayman Ana ise oğlundan ümidini 
hiçbir zaman kesmez. Sürekli onu 
arar. Bir gün bir kervancı Nayman 
Anaya oğlu Colaman’ı gördüğünü 
söyler. Nayman Ana hemen devesi-
ni hazırlar ve yola çıkar. Birkaç gün-

lük bir yolculuktan sonra da oğlu 
Colaman’ı bulur. 

Oğlunun yanına varan Nayman 
Ana, ona geçmişini hatırlatmak ister 
ancak Colaman bir türlü bunu kabul 
etmez. Çünkü yapılan işkence son-
rası hafızası tamamen silinmiştir. 
Ana, baba, evlat gibi kelimeler Cola-
man’ın hafızasında bir karşılık bula-
mamaktadır. Gece oğlunun yanında 
kalan Nayman Anayı ertesi günü 
Colaman’a azık getiren kişi görüp 
efendisine söylemiştir. Olayı öğre-
nen efendi Colaman’ın yanına gele-
rek misafirinin kim olduğunu öğren-
miş ve onun öldürülmesi gereken 
bir düşman olduğunu kahramanı-
mızın kafasına sokmuştur. Akşamü-
zeri tekrar Colaman’ın yanına gelen 
Nayman Ana oğlu tarafından okla 
vurularak öldürülmüştür. Oklandığı 
sırada deveden düşen Nayman Ana-
nın başında bulunan tülbendi bu sı-
rada beyaz bir kuşa dönüşmüş ve 
Colaman’ın babası Dönenbay’ın is-

mini söylemeye başlamıştır. Bugün 
dahi bu kuşun öterken Dönenbay 
diye ses çıkardığı söylenir.

Romanda olay Sarı Özbek Bozkı-
rında bulunan Boranlı İstasyonunda 
geçmektedir. Gün Olur Asra Bedel” 
romanında olay Sarı Özbek bozkırın-
da,  kimsenin pek uğramadığı Bo-
ranlı’da geçmektedir. Boranlı istas-
yonunda çalışan Yedigey, çok yakın 
dostu Kazangap’ın öldüğü haberini 
alır. Buna çok üzülen Yedigey, Ka-
zangap’ın çocuklarına haber verir ve 
dostunun gelenek ve göreneklerine 
göre defnedilmesi için çalışır. Çünkü 
Kazangap da milli değerlerine bağlı 
ve atasını bilen biridir. Bu sebeple 
de Yedigey’e Ata-Beyit mezarlığına 
gömülmeyi vasiyet etmiştir.

Yedigey, yakın dostunun Boran-
lı’ya 30-35 km uzaklıktaki Ata-Beyit 
mezarlığına gömülmesini istemek-
tedir. Çünkü orada mankurtlaştı-
rılan oğlu Colaman’ı kurtarmaya 
çalışırken ölen Nayman Ana yat-

maktadır. Tabi Sarı Özbek bozkı-
rında bu mesafe, çok zahmetli bir 
yolculuk anlamına geliyordu. Ka-
zangap’ın Rus okullarında yetişmiş 
oğlu Sabitcan bütün bu zahmetlerin 
gereksiz olduğunu söyler. Zira baba-
sının vasiyetine değer vermeyecek 
kadar özüne yabancılaşmıştır. Bu 
sebeple de Yedigey, Sabitcan ile bir 
tartışmasında Sabitcan’ın bu duyar-
sızlığına sinirlenir ve “Mankurtsun 
sen! Mankurtsun sen!” diye bağırır.

İnsanların kimliklerinden kopa-
rılıp başka bir kimliğe bürünmeleri 
için bazı belleklerin unutturulması 
gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz bunların Deneyimsel 
Bellek, Nesneler Belleği, İletişim 
Belleği ve Kültürel Bellek olduğunu 
söyledi. 

Konuşmasının sonunda bazı re-
simler gösteren Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz, Erdebil’de Şah İsmail’in 
komutanlarının birisine ait bir me-
zar taşında bulunan Kayı işaretini 
gösterdi. Ve bunun kültürel ve nes-
neler belleğine ait bir işaret olduğu-
nu söyledi. 

Programın sonunda TYB Konya 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten 
tarafından Prof. Dr. Ramazan Kork-
maz’a bir plaket verildi. 

Programa NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı ve TYB Konya Şu-
besi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Çaycı, Aydınlar Ocağı Başkanı 
Mustafa Güçlü, TYB Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve takipçi-
leri katıldı.
n HABER MERKEZİ 

TESK’ten ‘naylon
poşet’ uyarısı



25 HAZİRAN 2018 15HABER

Normal hayatta birçoğumuz çok 
şeyi bildiğimizi sanırız hiç bir şey bil-
mediğimizin farkına bile varmadan. 
Oysa gerçek bilgelik bilmediğimizi bil-
mektir. Bir başla yanılgı da toplumun 
büyük bir kesitinin hayatın önemli 
iki merdiveni, dünyası ve ukbası gibi 
duran iki konu hakkında fikir serdet-
mesi, karar vermesidir. Oysa en fikir 
ortaya konulmayacak, en itina ve ihti-
mam gösterilecek bu iki konuda yan-
lış ve yanılgılı karar ortaya koymak, 
bünyemizin görünen ve görünmeyen 
iklimlerinde görünmez, telafisi müm-
kün olmayan, yaralar açmaya yeter ve 
artar bile.

Bu önemlisi ve hassas konunun 
ehas olanı ruhumuz ve uhremizi 
ilgilendiren din, diğeri de maddi ya-
pımızla ilgili ticarettir. Şüphesiz ben 
bu birkaç sayfalık makalemde ticareti 
anlatacak değilim. Uhrevi hayatımız 
konusunda ahkâm kesmekten ise 
varesteyim. Ama onun görünen yüzü, 
ilk ulağı ve elden ele dolaşan hacimde 
küçük, taşıdığı değeri bazen bavul-
ların bile alamayacağı bir evraktan 
bahsedeceğim. Kelime olarak yaban 
kökenli olmasına rağmen, daha düne 
kadar baş tacı edilen, evimizde ağır 
misafir koltuklarında oturtulan, cüz-
danımızın nadiren el değen bölme-
sinde saklanan muhteremin, saltanatı 
sallanmış gözükmektedir.

Zamanlar ve mekânlar, adamına 
ve mevsimine göre değişken, su-
lar yoluna ve iklimine göre akışkan, 
devlet çarkı da urbasına ve içinde 
bulunan namzet’ine göre yapışkandır. 
Yasaların, elbette bu konuda mürek-
kep yalayanlar tarafından birçok tarifi 
vardır ama biz ona: toplum düzenini 
sağlayan kurallar diyebiliriz. Bir baş-
ka ifadeyle; kötü niyetli insandan iyi 
niyetli insanı korumak için konulan 
kurallardır. Malum, bu kuralları ko-
yan organ, meraklıları tarafından üç 
aşağı beş yukarı bilinmektedir. Merak 
etmeyenlerinde merak ettiklerinde 
öğrenebilecekleri vasıtalar her köşe 
başında mevcuttur. 

Yaban kökenli bu hazeratın, her 
hal ve hareketi insanlar arasında ite-
lenmelere, itilmelere kucaklamaya 
veya kucaklanmaya vesile olmuştur. 
Hacimce küçük bir kâğıt üzerine ya-
zılarla serpiştirilen kurallar yumağı 
eskiden, asıl icat ediliş maksadına 
amade olarak, elinde bulunduranın 
içini ısıtan, elinden kaçıranında sinesi 

yakan kâğıttan bir kor parçasıyken, 
son versiyonu ile etki tepki alanı de-
ğiştirmiştir bizce. Birisine yanlışlıkla 
çek demek bedduadır. Söylenmemesi 
ve dilendirilmemesi gerekir. Beddua 
da malum, insan soyundan gelenlerin 
kendi hemcinslerine söylemesi şöyle 
dursun, yaradandan ötürü yaradılan’a 
bile söylenmemesi gereken kelamı 
galizdir.

Aslına bakılırsa insanın teknolo-
jiyle halveti, onu iyiye mi yoksa kö-
tüye mi götürdüğü yolundaki savlar 
üzerinde düşünülmesi, kafa yorulma-
sı gereken konulardandır. Tabi hemen 
bazılarımız malumun ilamı şeklinde ki 
elektrik, ulaşım gibi bazı konuları öne 
alarak teknolojinin faziletlerini sayıp 
indirecektir. Peki, para icat olmasa ne 
olurdu acaba? Sözüm ona ekonomik 
gücüne güvenerek insan yığınları-
nı karınca yığınlarından daha aşağı 
gören, Yaradan’ın eşrefi mahlûkat 
yaftasıyla yücelttiği insana kinayeten, 
onun emrine amade edilen behaimi 
daha üstün gören, insanın toplumda-
ki değeri ve yeri ne olurdu?..

İlkçağlarda olduğu gibi takas, güç 
değişimi devam etseydi acaba eşrefi 
mahlûkatla esfeli mahlûkat arasındaki 
uçurum kapanabilir miydi? Kendini 
puluyla piyasada tanıtanın pulu elin-
de kalsaydı hali nice olurdu? Ama 
öyle olmadı tabi. Bileği güçlü olan bir 
şekilde değneği kapmış arkada kalan 
insanların başına geçip oturmuştur. 
Güdülen insanlar arasından çıkan 
çatlak seslere zaman zaman payeler 
verilerek susturulmuş, güya haklının 
hakkını alacağı hususunda yanında 
devlet erkinin olacağı vaatleriyle sesi 
kıstırılmıştır.

Resmi tarihinde inkâr edemediği 
gerçek: idare edenlerin idaresine kar-
şı başlatılan isyanı bastırmak ve güya 
zayıfın hakkını korumak için toplumu 
düzenleyen kurallar ortaya konmuş 
ve bu kuraları çiğneyenlere cezai 
müeyyideler uygulanmaya başlan-
mıştır. İşte bu bağlamda ticari hayatın 
en uç noktası olan paranın elden ele 
dolaşımının bazı zorluklarla, tehlikeler 
arz edeceği gerçeği de göz önünde 
bulundurularak “kıymetli evrak” adı 
altında bazı evraklar düzenlenerek ya-
sayla koruma altına alınmştır.

Kıymetli evrak’ın ortaya atılması-
nın en başta gelen nedenleri; ülkeler 
arası ticari ilişkilerin gelişmesiyle 
aralardaki mesafelerin ortadan kaldı-

rılması ve ülkelerin kendi 
içindeki ticaret haçminin-
de günden güne gelişme 
arz etmesi gösterilmekte-
dir. Zira tonlarla ifade edi-
len ‘mal’ın bedeli bir kâğıt 
parçasına sığdırılmakla 
ticari işlemin kolaylığı, 
ekonomik değerinin ko-
layca taşınıp muhafaza 
edilmesi, teminat altına 
alınılmaya çalışılmıştır. 
Şaşmaz kural bellidir. Ürettiği veya 
zilyedi altında tuttuğu taşınır veya 
taşınmaz malın karşılığında elinde 
hakkını ispat eden bir vesikanın bu-
lunmasıdır. Alacaklın veya üreticinin 
elinde alınterinin karşılığında bir ev-
rak kalmıştır.

 Zira yasa koyucu bu evrakla, ta-
şıyanı yani emeği korumuş olacaktır. 
Hiç bir zahmete katlanmadan ‘malı’ 
üreten, kar yapmak maksadıyla bir 
başka üretici veya satıcıdan temin 
eden satıcının, satmış olduğu mala 
mukabil verdiği hakkın yasayla ko-
ruma altına alınmasıdır. Bir başka 
ifadeyle elindeki varlığını bir evrak 
mukabilinde başkasına devreden iyi 
niyetli insanının, kötü niyetli insana 
karşı devletin yetkili organları tarafın-
dan korunması.

Yasaya göre bu evrak’ın karşılığı-
nı bulundurmamak suçtur ve müey-
yidesi vardır. İşte konumuzun özü de 
bu bağlamdadır. Çünkü yasa koyucu 
bu yasanın adını “çekle ödemelerin 
düzenlenmesi ve çek hamillerinin 
korunması hakkındaki yasa” diye 
nitelemiştir. Borçlunun borcunu nasıl 
ödeyeceğini belirlerken asıl önemli 
olan, alacaklının hakkının korunması-
nın sağlanmasıdır. Çünkü bu olayda 
‘mal’ elinde iken alıcının, ‘mal’ elden 
çıktıktan sonra da satıcının korun-
ması gerekmektedir. Satıcının eme-
ğinden geri kalan, etrafı bilinmeyen 
nadide taşlarla süslü kâğıt parçasıdır. 
O taşlar ki, asil evrak’ı elinde bulun-
duranın hakkını zayi etmeden geriye 
verecektir.

Yasa koyucu, ilk çıkardığı bu 
kıymetli evrak’ı, karşılığı olmadan 
verenlere bu evrakla ilgili hesap açma 
ve evrak’ı keşide etme yasağına uğ-
ratmasının yanında; 1–5 yıl arasında 
bir hapis cezasına da mahkûm et-

mekle alacaklının hak-
kının korunması yoluna 
gitmekteydi. Bundan 
sonraki düzenlemeyle 
‘hapis’ cezasızına ila-
veten çek bedeli mik-
tarı kadarda para cezası 
getirildi. Tirajı komik bu 
para cezasın ödenmesi 
gereken merci de su-
yun gözünde oturan 
sultandır. Sultan güzel-

lik uykusunun mahmurluğundan mı-
dır bilinmez ne düşündüyse borçlu ile 
alacaklı arandaki bu hak kavgasında 
pazularını şişirmiş masaya yumrunu 
vurarak borçlunun kulağından çeke-
rek kaç liıra borcun varsa bana da o 
kadar para ödeyeceksin demiştir. 

Bu devlet sultanın Çek hamiline 
karşı avukatlık ücreti ve mahkeme 
masraflarını üstlenecek dava açıp 
dava sonuçlandıktan sonra ortaya 
atlayıp –mafya gibi- borçludan çek 
bedelini bana ödersen seni mahkûm 
olmaktan kurtarım demesinin anla-
şılır yanı yoktur. Olsa olsa sizin bu 
davayı bizim aradığımız memurlar 
gördü ve sonuçlandır da ondan bu 
parayı istedi seklinde yorumlansa 
vatandaşta o memurların ve avukatın 
parasını ödedi.

Sahi sen ey vatandaş borçlu ol-
san ne yaparsın? Asıl alacaklıya mah-
keme masrafı, avukatlık ücreti, asıl 
alacağın faizi gibi ferilerini mi ödeye-
rek mahkûmiyetten yırtarsın yoksa 
sultanın ‘asıl parayı ver gerisi gerek-
mez’ bonkörlüğüne mi kapılırsın? 

Bu sorunun cevabını bulmak için 
Aristo’nun ahlakına ihtiyaç var mı?..

Bu kıymetli evrakı ne menem şey-
se, önceden taşıyanın yani alacaklının 
elini ve içini ısıtırken şimdide onu ve-
renin elini ısıtacaktır. Yeter ki verecek 
birini bul ve ver. Artık son haliyle mü-
eyyidesi sadece ve sadece bankalar-
da hesap açtırmak ve kullanılmasının 
yasaklanmasıyla sınırlanan kıymetli 
evrak’ın kıymeti, verebilecek birinin 
bulunması ve elden çıkarılmasıyla 
sınırlandırılmıştır. Haa, adli para ceza-
sı da idari paraya çevrilmiştir. Şimdi 
esnaf dükkânlarındaki o malum vere-
siye verenle vermeyen tabelasındaki 
alacaklının düşünceli halini yeniden 
gözünüzün önünde canlandırabilirsi-

niz. Borcun varsa ne gam. Alacağın 
varsa vay haline… Kıymetli evrakla 
ilgili adli para cezasının idari para ce-
zasına dönüştürülmesindeki maksat 
ise, alacaklının alacak bir şey bulama-
ması halinde saçlarını yolmaktan baş-
ka yapacak bir şeyinin olmamasıdır. 
Varsa, kalmışsa eğer…

Asıl hedefi böyle çerçevelediği-
mizde üreticinin veya satıcının korun-
ması, evrak’ın korunmasıyla yakinen 
ilintilidir. Borçlar kanunun geçmişine 
göz atılırsa, borcunu ödemeyenin 
malının haciz edilmesi mefhumu ilk 
icra usulünün ikinci aşamasıdır. Şöy-
le ki; eski Roma hukukunda alacaklı, 
borcunu ödemeyen borçlunun malı 
yerine şahsının sahibi olurdu. Onu bir 
mal gibi istediği şekilde çalıştırır, bir 
başkasına satar yakut da canını alırdı. 
Şayet alacaklı birden fazla ise, borçlu-
yu kendi aralarında öldürdükten son-
ra alacakları nispetinde paylaşırlardı.

Zikredilen vahşetten, paranın 
zoraki insan siluetlerinden daha az 
değerli olduğu konumuna geçiş, 
zamanla yine azınlıkların çoğunluğa 
karşı tahakkümüne yapılan baş kaldı-
rışta olduğu gibi, yeni baş kaldırışlara 
verilen sus paylarından öte bir şey de-
ğildir. Kendisini kaymak tabaka adde-
derek, emirler, fermanlarla çoğunluğa 
buyruklar yağdıran mutlu azınlık, bu 
fermanlarında çoğunluğun güdülmek 
için yaratıldığı fikrini empoze etmek-
ten vazgeçmemiştir. Bunca ısrar ve 
isyana karsı mutlu azınlık, baskın 
çoğunluktan canlarını kurtarırken 
esasen olmayan mallarının alınma-
sına müsade bonkürlüğünde devam 
edeceğini beyan etmiştir.  Bu, bor-
cun ifasının ikinci aşamasıdır. Geçiş, 
yöneliş, hümanizmedir. Bu aşama 
güdenin lütfüyle değil güdülenin isya-
nıyla kaydedilmiştir.

Tarihte bu düzenleme, daha, ha-
yali şirketlerin, holdinklerin, hayali 
satışların düzenlenmesinin icat edil-
mediği, düşünülemediği, her ne ka-
dar dünün insanın kendilerine zalim 
yaftasını layık görse de, günün insanı 
tarafından kendilerine insanlık paye-
leri dağıtılması gereken güdücülerin 
yaşadığı dönem için geçerlidir. Oysa 
bu gün, teknolojini tüm imkânlarıyla 
çalışılarak elde edilen alınteri, üretim-
den uzak, sözde tröstlerin midelerine 
bayram ettirirken, üreticinin arefe sa-
bahındaki bayram sevincini bir başka 
bayrama ertelemiştir.

En son çıkması muhtemel yasay-
la, borçlunun evindeki ihtiyacı olan 
eşyalarla, mesleki faaliyetinin icrası 
için elzem olan eşyalarında haciz 
edilememesi, alacaklıya ilk Roma da 
olduğu gibi –Allah muhafaza- borç-
lunun kendisine -istemeyerekte olsa- 
sahip çıkmasından başka çıkar yol bı-
rakılmamıştır. Alacaklı, kanun koyucu 
tarafından korunmayan hakkının yeri-
ne getirilmesini, maazallah, iki candan 
biriyle ödeme yoluna gitme ihtimaliy-
le karşı karşıyadır, düşüncemizce… 
Tabi, bu yeni kıymetli evrak yasasıyla, 
küçük esnaf ve satıcının yarım ekme-
ği elinden alınırken, tröstlerin heybe-
lerine bir yenisini daha ekledikleri yö-
nünde hareket edildiği yönünde kötü 
niyet beslemezsek...

Çekmek teslimiyetçi insanların 
“kaderde varsa çekeriz” ilkesine 
sığınılarak yapılan, güçlünün elinde 
pimi çekilmeyi bekleyen bir bomba 
olursa, hem taşıyanı hem de ona o 
bombayı vereni yaralayacak, beklide 
yok edecektir günün birinde. Çek-
mek, kuzu postunda kurdun elinden 
olunca daha yaralayıcı daha yıpratıcı 
olacağı kanaatını taşımaktayız. Kural-
ların asıl hedefi, haksıza karsı haklıyı, 
güçsüze karşı güçsüzü korumaksa 
eğer, o kurallar güçlüler tarafından 
konulmalıdır. En azından güçlünün 
yanında güçsüzünde durmasına izin 
verilmeli konu hakkında diyecekleri 
dinlenmelidir… 

Çektirmek, yandan, yandaştan, 
hatta karındaştan olursa ki bu böy-
ledir, telafisi mümkün olmayan top-
lumsal yaraların eşikte olduğunun ha-
bercisidir. Zira bu gün güç, ekonomik 
güçtür. Para kimdeyse o bey, kimde 
değilse o da beyliktir. Beylikler baki 
beyler izafidir. Dünün beyleri, günün 
birinde beylikler içinde tebaa olacağı-
nı unutmamalı, elinde bulundurduğu 
asayı ne tarafa sallayacağının hesa-
bını iyi yapmalıdır. Sultasını, yarın 
kendisi içinde lazım olacak şekilde 
kullanmalı, bugün yaptığından yarın 
pişman olmalıdır.

Bu gün kendisini suyun başında 
gören çoban, sürüsü içinde bulunan 
zayıfın, düşkünün hakkını korurken, 
aslında kendi hakkını koruduğunu 
unutmamalıdır. Çünkü değnek, ken-
dinde ebedi değil geçicidir. Geceyle 
gündüz, dünle bu gün gibi. Aksi halde 
değnek el değiştirse ona da çekkk… 
yasası deyiverir günün birinde… 

ÇEEEK!.. YASASI

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın dünürü Yahya Arslan, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhum Arslan, dualarla toprağa verildi 

Prof. Dr. Saffet Köse’nin annesi Emine Köse 84 yaşında vefat etti. Mer-
hume Köse, Balıkesir’in Kepsut ilçesi Eyüpbükü köyünde toprağa verildi 

Arslan ve Karaca 
ailelerinin acı günü 

Prof. Dr. Köse’nin 
annesi vefat etti 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit 
Karaca’nın dünürü Yahya Arslan vefat 
etti.  61 Yaşında hayatını kaybeden Yahya 
Arslan’ın cenazesi ikindi namazına müte-
akip kılınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığında toprağa verildi. Ars-
lan ve Karaca ailesini acı günlerinde aile 
yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. 
Merhum Yahya Arslan 2 erkek çocuk sa-
hibiydi. Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Yahya Arslan’a Allah’tan rahmet yakınla-
rına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin annesi 
Emine Köse 84 yaşında vefat etti. Merhu-
me Emine Köse’nin  cenazesi Balıkesir’in 
Kepsut ilçesi Eyüpbükü köyünde Cumar-
tesi günü  ikindi namazında kılınan cena-
ze namazının ardından toprağa verildi. 
Merhume Emine Köse 2 erkek çocuk sa-
hibiydi. Yenigün Gazetesi olarak Merhu-
me Emine Köse’ye Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emane-
tini, namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi

‘Bundan sonra daha
çok çalışma zamanı’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Tarabya’daki Huber Köşkü’nde se-
çim sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı 
düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rine, “Aziz milletim, dünyanın ne-
resinde olursa olsun kalbi bizimle 
çarpan değerli vatandaşlarım, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran 
seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını Al-
lah’tan diliyorum” diyerek başladı. 

Seçimlerin gayriresmi sonuç-
larının belli olduğunu dile getiren 
Erdoğan, “Buna göre milletimiz şah-
sımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini 
ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı 
şekilde Cumhur İttifakı’na ve AK 
Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek 
suretiyle yasama görevi konusunda 
da çok büyük bir sorumluluk yükle-
di.” ifadelerini kullandı.  

“TÜRKİYE DEMOKRASİ DERSİ 
VERMİŞTİR”

Erdoğan, seçimlerin rekor bir ka-
tılımla sonuçlanmış olmasını, mille-
tin kendilerine ve tüm dünyaya çok 
önemli bir mesajı olarak gördüğünü 
aktararak, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“Mesaj gayet açıktır; Türkiye 
yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere ka-
tılım oranıyla tüm dünyaya demok-
rasi dersi vermiştir. Bugün dünyada 
yüzde 30, 40, 50 bu civarlarda katı-
lımlarla seçimlerin yapıldığı ülkeler 
kendilerini demokrat olarak tanıtır-
ken, Türkiye yüzde 90’lara varan bir 
katılımla bu demokrasi dersini icra 
etmiştir. Kendi ülkelerindeki seçim-
lerde yüzde 50’yi bulmayan katılım 
oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları 
demokratik kabul edip ülkemize hala 
şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi 
okumaya davet ediyorum. 

Milletimin 24 Haziran demokrasi 
zaferini bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Türkiye’nin bir demokrasi sı-
navından daha başarıyla çıkması için 
üstün gayret gösteren Yüksek Seçim 
Kurulun’ndan il, ilçe seçim kurulla-
rına, sandık başlarında görev yapan 
heyetlerden partilerin müşahitlerine 
kadar herkese teşekkür ediyorum. 
Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri 

arayan, aramak için haber gönderen 
dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet 
başkanlarına, onların nezdinde dost 
ve kardeş halkların tamamına şük-
ranlarımı sunuyorum.”

Milletin sandıkta üzerine düşeni 
yaptığını ve demokratik hakkını kul-
lanarak ülkeye bir istikamet göster-
diğini belirtti. 

Bundan sonra Cumhurbaşkanı 
ve Meclis’i ile daha çok çalışmanın 
zamanı olduğunu belirten Erdoğan, 
“Artık seçim döneminde yaşanan 
tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlık-
ları geride bırakıp ülkemizin gelece-
ğine yoğunlaşma zamanıdır. Milleti-
mizin bu seçimde bir kez daha teyit 
ettiği mesaja uygun şekilde tüm ku-
rum ve kurallarıyla demokrasiye 
olan bağlılığımızı, hak ve özgürlük-
leri geliştirme konusundaki kararlı-
lığımızı önümüzdeki dönemde daha 
da güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Buradan tüm milletime, 
her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum: Geçtiği-
miz 16 yılda vesayet güçleriyle, cun-
talarla, darbecilerle, siyasi ekonomik 
tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle 
ülkemizi demokraside ve ekonomi-
de getirdiğimiz yerden geriye gidiş 
asla söz konusu olmayacaktır. Tam 
tersine Türkiye’nin her alanda daha 
da ileriye gitmesi için mücadele ver-
meyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne 
sebeple olursa olsun, ötekileştirilmiş 
vatandaşlarımız bu ülkenin birinci 

sınıf vatandaşı olarak demokrasiden 
ekonomiye tüm imkanlardan sonuna 
kadar istifade etmeye devam edecek-
tir. Bu ülkede hiç kimsenin kökenin-
den, inancından, kıyafetinden, hayat 
biçiminden veya başka herhangi bir 
farklılığından dolayı horlanmasına, 
haklarının kısıtlanmasına, özgürlük 
alanının daraltılmasına asla izin ver-
meyeceğiz.”

Türkiye’yi daha da güçlendir-
mek, zenginleştirmek ve ortaya çı-
kan refahı milletin tüm fertlerine 
adil şekilde paylaştırmak için çalış-
maya devam edeceklerini vurgula-
yan Erdoğan, milletten aldıkları bu 
destekle sınırlar içinde ve dışında ül-
keyi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit 
etmeye çalışanlara cevaplarını çok 
daha güçlü şekilde vermeyi sürdüre-
ceklerini söyledi.
“YENİ SİSTEMİ SÜRATLE VE EN İDEAL 

ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”
24 Haziran’da milletin sadece bir 

cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili 
seçmediğini, aynı zamanda yeni yö-
netim sistemini de fiilen hayata ge-
çirdiğini aktaran Erdoğan, “Anayasa 
değişikliği ile uyumlu şekilde gerek 
mevcut mevzuatın ayıklanması ge-
rek yeni yönetim sisteminin mima-
risinin kurulması konusunda uzun 
süredir hazırlık yapıyoruz.

Şimdi yemin törenine kadar bu 
hazırlıkları bir kez daha gözden ge-
çirecek ve yeni sistemi süratle ve 
en ideal şekilde hayata geçireceğiz. 
Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 

hedeflerine ulaştırmaktır.” diye ko-
nuştu.

Seçim beyannamesinde millete 
taahhüt ettikleri projelerin her biri-
ni titizlikle takip edecek ve söz ver-
dikleri şekilde hizmete sunacaklarını 
aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

“Üretimiyle, ihracatıyla, istihda-
mıyla, Kanal İstanbul’uyla, Türki-
ye’nin otomobiliyle, savunma sanayi 
ürünleriyle, diğer tüm projeleriyle 
ülkemizi geleceğe taşımak için gece 
gündüz çalışacağız. Dünya değiştik-
çe, Türkiye değiştikçe reform ihti-
yacımız hiç bitmeyecektir. Anayasa-
mızda ve yasalarımızda yeni yönetim 
sistemimizin tabii sonucu olan deği-
şiklikleri Meclisimizle iş birliği içinde 
devam ettireceğiz. Yargımızı tarafsız 
ve bağımsız niteliğini güçlendire-
rek itibarını artırmak için gereken 
adımları atmayı sürdüreceğiz. De-
mokrasimizi güçlendirmek, hak ve 
özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun 
açılımları sürdürmek konusunda ka-
rarlıyız. 

Milletimizin bize verdiği ülkeyi 
yönetme emanetini namusumuz bi-
lip, canımızdan önde tutarak müca-
dele etmeye devam edeceğiz. Vesa-
yetin, darbecilerin, siyasi ekonomik 
tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör 
örgütlerinin pençesinden kurtardı-
ğımız Türkiye’yi dünyanın en büyük 
10 ülkesinden biri haline getirmeden 
bize durmak, dinlenmek, nefeslen-
mek yok. ‘Yürüyeceksin millet yürü-
yecek arkandan’ diyen şairin işaret 
ettiği gibi biz, ülkemizi iyi yönetti-
ğimizde, milletimizin daha büyük 
başarılara imza atacağına yürekten 
inanıyoruz.”

“Seçim sonuçlarının ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını Rabbim-
den diliyorum. Demokrasi bayramı-
mıza oylarıyla, emekleriyle, mücade-
leleriyle katkıda bulunan herkese bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Tür-
kiye’nin aydınlık geleceğine giden 
yolda milletimizle birlikte yürümeyi 
sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve 
milletimizin yar ve yardımcısı ol-
sun.” diyen Erdoğan, basın mensup-
larına da teşekkür ederek konuşma-
sını tamamladı.
n AA

BBP Genel Başkanı Destici, “Bu-
gün birlik kazandı, milletin iradesi ve 
Mehmetçiklerimiz kazandı. BBP, Ana-
dolu insanının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ulaşan eli olacaktır.” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel 
Başkanı Mustafa Destici, partisinin ge-
nel merkezinde düzenlediği basın top-
lantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere sandığa giderek, ülkenin 
istikbali için milli iradesini ortaya koyan 
ve demokrasi şöleninde payı olan tüm 
vatandaşlara teşekkür etti. 

“Bugün birlik kazandı, milletin ira-
desi ve Mehmetçiklerimiz kazandı” ifa-
desini kullanan Destici, milleti Mecliste 
temsil etme görevini, layıkıyla ve ülke 
değerlerini gözeterek gerçekleştirece-
ğini söyledi. 

Destici, “Mağdur kesimlerin sesi 
olmaya, en başta bu milletin ve sonra 
Türk İslam coğrafyalarının, derdiyle 
dertlenip, sevinciyle sevinmeye, bu 
uğurda hizmet erleri olmaya hazırız.” 
dedi.

BBP kimlikleriyle AK Parti listele-
rinden aday olan milletvekili adaylarına 
teşekkür eden Destici, “Bütün arkadaş-
larımızla beraber ülkenizi büyütmenin 
milletimizin refahını artırmanın gayre-
ti içinde olacağız. Büyük Birlik Partisi 
Anadolu insanının Türkiye Büyük Mil-

let Meclisine ulaşan eli olacaktır.” diye 
konuştu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından Türk siyasi tarihine katkısının 
çok büyük olduğu vurgulayan Destici, 
“Özellikle Devlet Bahçeli ve Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin hainlere karşı aldığı 
tavırlara teşekkür ediyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

“HEDEFİMİZ KIZIL ELMA’DIR”
Destici, 10 yıl aradan sonra Cum-

hur İttifakı ile Meclise girmenin sorum-
luluğunun farkında olduklarını vurgu-
layarak, “Tüm kılık değiştirmiş, taşeron 
terör örgütlerine karşı savaşacak, yeri 
gelirse bizler de şehadet gömleğini hiç 
düşünmeden giyeceğiz. Bizim hedefi-
miz Kızıl Elma’dır.” değerlendirmesin-
de bulundu.  n AA

Saadet Partisi Genel Başkanı ve 
cumhurbaşkanı adayı Temel Karamol-
laoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy 
verme işleminin sona ermesi ve so-
nuçların açıklanmasının ardından parti 
genel merkezine gelişinde partililerce 
karşılandı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı ve 
cumhurbaşkanı adayı Temel Karamol-
laoğlu, “Bugün gördüğümüz neticeden 
çok daha iyisini beklerdik. Ama de-
mokrasilerde milletin tercihi neyse ona 
saygı duyulur.” dedi. Karamollaoğlu, 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Millet-
vekili Genel Seçimleri’nde oy verme 
işleminin sona ermesi ve sonuçların 
açıklanmasının ardından parti genel 
merkezine gelişinde partililerce karşı-
landı. Burada konuşan Karamollaoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı ve AK Parti’yi tebrik ederek, de-
mokraside tercihi milletin yaptığını, bu 
tercihe de saygı duyduklarını belirtti.

Konuşmasının ardından partisinin 
genel merkezindeki makamına çıkan 
Karamollaoğlu, bir süre sonra genel 

merkezin önünde bekleyen partililere 
hitap etti.  Karamollaoğlu, parti teşki-
latlarının seçim çalışmaları kapsamın-
da olağanüstü çaba sarf ettiğini dile 
getirerek, “Hakikaten bugün gördüğü-
müz neticeden çok daha iyisini bekler-
dik. Ama demokrasilerde milletin terci-
hi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle 
bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe 
saygı göstermek durumundayız” diye 
konuştu.  n AA 

BBP Genel Başkanı 
Destici: Bugün birlik kazandı

Karamollaoğlu: Milletin tercihi 
neyse ona saygı duyulur

1988’de ilk işe sa-
tış danışmanı olarak girmiştim.  
Fotokopi faks elektronik yazı makinası pazarlı-
yorduk.  Bir tane holdinge fax pazarlamak için 
randevu almıştım.  Tam zamanında buluştuk. 
Kendimi tanıttım. Firmamı ve ürünü tanıttım. 
Henüz faks kullanmıyorlardı. 

Faksı nasıl kullanacaklarını,    yarım saatte 
telefonla anlatılamayan bir işi, projeyi yazarak 
ve çizerek  bir A4 kağıtla karşı tarafa izah ede-
bileceğini ne kadar anlatsam da boştu. Bizim 
ihtiyacımız yok diyordu. Ki o zaman yarım saat 
telefon parasına, faks pahalı olmasına rağmen 
üç ayda bir faks alınırdı. Üstelik holdingin 
birden fazla şantiye ve fabrikası vardı.

Aynı yıl bir müteahhite bilgisayar satmaya 
gittiğimde, benim ajandam bana yeter diyor-
du.

Şimdi nerelere geldik. Endüstri 4:0 ile 
karanlık fabrikaları konuşuyoruz.

Şimdi internet, fonksiyonel bilgisayar 
programlar olmasına rağmen etkili bir kulla-
nımdan bahsetmek çok güç.

Belki çok iyi yönetim biçimini talep etme-
yi öğrendik, teknolojiyi talep etmeyi öğrendik 
ama etkili bir şekilde kullandığımızı söylemek 

çok zor.
Hatta işletmemizin teknolojik alt yapısını 

satın alıyoruz, binlerce lira para da ödüyoruz 
ama istediğimiz o seviyeye gelemiyoruz.

Örneklere devam…
Bir tane patron ile çalışmıştım.
Hızla büyümüş, birden fazla işletmesi 

olmuş,  insan sayısı artmış ve büyümesine 
paralel elektronik alt yapısını ve programlarını 
da satın almış. Ama program eskimiş,  bilgisa-
yarlar eskimiş ama işletmesine faydalı olacak 
şekilde bu aletleri kullanamamış.

Demek ki; sadece kaliteli olmayı istemek, 
kaliteli olmak için yatırım yapmak, yetmiyor.

1988’lerde işletmeleri anlıyorum.  Düzenli 
kayıt sistemine geçmek istemiyordu iş yeri 
sahipleri.Çünkü devlet düzenli kayıt tutanları 
denetliyor, tutmayanları denetlemiyor ya da 
denetleyemiyordu bu da haksız rekabet ortamı 
meydana getiriyordu.

Şimdi hala durum devam etmesine 
rağmen büyük oranda devlet kontrol 
problemini çözdü.

Şimdi çok etkili programlar var.
SAP( Sistem Analiz programları)  CRM 

( Müşteri ilişkileri yönetimi) ERP  (Kurumsal 

Kaynak Planlaması) adı 
altında birçok program ara-
cılığı ile işletmenin satıştan, 
kampanya yönetimine, 
üretimden maliyet analizine, 
Stok yönetiminden, satın 
alma yönetimine kadar her 
konunun bilgilerini düzenli 
kaydedip analize tabi tutup et-
kili yönetim yapabileceğimiz, 
gelecek için etkili tahminler 
yürütüp etkin stratejiler gelişti-
rebileceğimiz imkânlarımız var.

Ama hala bu imkânları etkili kullandığımı-
zı söyleyemeyiz.

Bu da bu gibi araçları doğru algılama-
dığımızdan, doğru analiz edip işletmemize 
uygun doğru çözümler geliştiremediğimizden 
kaynaklanıyor.

Bunun da sebebi işletmemize uygun 
değerlendirmeleri sağlıklı yapmayıp; ya da 
gördüğümüz bir sistemi uygulamaya çalış-
mamız, ya da başka işletmelerden duyduğu-

muz onlara ait doğruları bizim 
işletmemize uydurmaya çalış-
mamızdan kaynaklanıyor.

Mesela benim çalıştığım 
o patronum;  işletmenin işle-
yişini, algoritmasını oluştur-
madan, işletmenin işleyişini 
bilgisayarda program dilinde 
alt yapısında oluşturmadan, 
bilgilerin direkt kayıt edilebi-
leceğini ama insanların bunu 

yapmadığını düşünüyor. Sürekli 
insan değiştiriyordu.

Üstelik en karmaşık raporların bir tuşla, 
hiçbir alt yapı olmadan alınabileceğine inanı-
yordu. 

Çünkü güvendiği yarım bilgili, mesleki, 
mali, yönetim gibi konularda güvendiği insan-
lar da onu tasdik ediyorlardı.

Ona göre bilgisayar çok akıllı bir makine, 
çok iyi de bir program var, o programa bir kişi  
(on beş ayrı yerden sağlıklı giriş yapılan bir yer 
ve depolar var ve bu giriş yapılan yerlerde bil-

gili kimse yok) bütün girişleri yapacak,( üstelik 
hiçbir ürün ve faaliyet kodlanmamış halde) ve 
günlük her konuda bir tuşla rapor çıkacak 
şeklinde beklenti içerisinde idi.

Başka bir işletmede ise; her türlü bilgi, 
rapor beklentisi var. Olursa değerlendirebilir. 
Ancak veri girişi alt yapısını kuracak yönetecek 
ne vakit var ne insan.

Örnekler istemediğimiz kadar çok.
Hal böyle olunca güzel bir yönetim peşin-

de koşarken, o etkili yönetim şekli biz peşinden 
koştukça  gölge misali bizden uzaklaşıyor.

Tabi bu arada hesap edilemeyen  stok  
kayıpları, fireler,  verimlilik kayıpları etkin yöne-
tilemeyen finansal  süreç,  piyasa ve müşteri 
analiz kurulamayan sağlıklı müşteri ilişkileri iş-
letmeye zarar vermeye devam edecek.

Biz yine insanları suçlayarak olayları çöz-
meden yolumuza devam edeceğiz.

Hiç kimse hayattan hızlı gidemez.
Belki de biraz soluklanıp  işletmenin 

gerçek hızını yakalayıp sonra birlikte yeniden 
hızlanmak bir çözüm olabilir.

Veya bir zincirin kaldırma kuvveti en zayıf 
halka ile ölçülür misali;

En iyi olanları korumakla beraber en zayıf 

halkaları tespit edip  onları güçlendirme yoluna 
gitmek lazım.

İşletmenin gerçek kapasitesini, doğru 
tespit edip hedeflere doğru öyle yürümek 
lazım.

Eğer bu başarılabilirse;
Kurumsal Kaynak yönetimi(ERP) , CRM 

(Müşteri İlişkileri Yönetimi)  ile  etkili bir süreç 
yönetilirken,

SAP(Sistem analiz programı) ile de gele-
ceğe dair etkili stratejiler geliştirebiliriz.

Belki bu bizim pazarda herkesten önce 
konumlanabileceğimiz alanların tespiti açısın-
dan da bize imkânlar sağlayacaktır.

Bunun için önce düşünülebilecek,  serin-
kanlı,  zaman ayırılabilecek, işletmece kuvvetli 
istişarelere imkân verecek ortamlar hazırlan-
malı.

Ve bunun bir süreç olduğu, aceleyle yapı-
lamayacağı, ne kadar acele edersek edelim hı-
zımızın en zayıf halkamız kadar olduğu bilincini 
aklımızdan çıkarmadan.

Ben istedim olsun mu diyorsunuz.
O zaman daha zamanı var…

ETKİN YÖNETİMİN DİJİTAL ALT YAPISI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletve-
kili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin parti 
genel merkezinde değerlendirmelerde 
bulundu.

Konuşmasına, “Bugün tarihi bir gün 
yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükseli-
şine hayranlıkla şahit oluyoruz.” diyerek 
başlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın 
zaferini gururla, onurla, müsterih bir vic-
danla idrak ve ifade ettiklerini belirtti. 

Seçimin tamamlandığını ve geçici ol-
mayan sonuçların ortaya çıktığını dile ge-
tiren Bahçeli, “Çok şükür, Türk milletinin 
kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu 
demokratik oluş ve olgunluğa saygımız 
tam ve kesindir.” diye konuştu.

Seçimlerin sükunet içerisinde yapıl-
mış olmasının ve katılımın yüksek çık-
masının kendileri açısından memnuniyet 
verici olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöy-
le devam etti:

“Türkiye, bugün itibarıyla resmen 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne 
geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni 
hükümet sisteminde görmüş, seçim ve 

tercihini bu yönde kullanmıştır. Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk 
cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu kapsamda 
cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuç-
lanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüş-
lerdir. MHP Sayın Cumhurbaşkanımızın 
arkasında tavizsiz durmuştur. Aynı za-
manda partimiz bütün engelleri aşarak, 
bütün oyunları bozarak, bütün karanlık 
senaryoları parçalayarak TBMM’de tem-
sil edilme imkanına kavuşmuş, çok de-
ğerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır.”

MHP’nin göğüslediği badireler, karşı 
karşıya kaldığı tertip ve tuzaklar dikka-
te alındığında bugün tarihi bir başarıya 
imza attığını ifade eden Bahçeli, “Bizi yık-
mak istediler, başaramadılar. Tahrip et-
mek istediler, sonuç alamadılar. Felaket 
tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına 
çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, 
Milliyetçi Hareket’i TBMM’nin hem kilit 
partisi yapmış hem de denge ve denetle-
me görevini vererek önemli bir sorumlu-
luk yüklemiştir. Türkiye’nin önü açılmış-
tır. Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

MHP’nin 5 yıllık zaman süresinde 
milletin beklentileri doğrultusunda şevk, 
heyecan, sabır, akıl ve muazzam bir inan-
mışlıkla çalışmalarını sürdüreceğine işa-
ret eden Bahçeli, şunları söyledi: “Önce 
ülke ve milletim, sonra partim ve ben 
kararlılığımızdan asla taviz vermeden 
mücadelemize mücadele katacağımız-
dan herkes emin olmalıdır. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum 
ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda 
üstümüze düşen her görevi azimle ye-
rine getireceğiz. Tarafımız Türkiye’dir. 
Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz 
milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesi-
dir. Temel önceliğimiz var olan, üst üste 
yığılan, günden güne tesir alanını geniş-
leten vahim sorunların çözümüne katkı 
sunmak, destek vermektir. Bu maksatla 
da elimizi taşın altına koymaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaş-
macı tavrımızı sonuna kadar muhafaza 
edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türki-
ye’de tam hakim olması için tüm gücü-
müzle çalışacağız.”

Bahçeli, terörle mücadelenin başarı-

ya ulaşması, sosyal ve ekonomik mesele-
lerin milletin arzuları doğrultusunda ni-
hayete ermesi, kardeşlik bağlarının daha 
da güçlenmesi, Türkiye’nin bölgesel, kü-
resel kuşatmadan tamamen kurtulması 
hususunda Cumhur İttifakı’na düşen so-
rumlulukların çok fazla olduğuna dikkati 
çekti.

MHP’nin yeni sistem içinde vazife-
sini en etkili şekilde icra ve ifa edeceğini 
aktaran Bahçeli, “Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ı cumhurbaşkanı görevine tekra-
ren seçilmesinden dolayı yürekten tebrik 
ediyorum” dedi. MHP’ye destek veren, 
49 yıllık emaneti lekeletmeyen vatandaş-
lara şükranlarını sunan Bahçeli, şunları 
kaydetti: “Coşkumuza gönülden katılan 
her dava arkadaşımı, her ülküdaşımı can-
dan kutluyor, samimiyetle kucaklıyorum. 
Allah hepinizden razı olsun diyorum. Üç 
hilal sancağını düşürmediniz. Dilerim ki 
sizler de hayat boyu düşmezsiniz. Cum-
hur İttifakı millet aklı, Türkiye’nin temi-
natı. MHP daha güçlüdür, daha huzurlu-
dur, daha da yükselecektir.”
n AA 

‘Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir’
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Meryem- Halil Sapmaz çiftinin 
kızı Büşra ile Türkan- Ahmet Üzüm-
cü çiftinin oğlu Muhammed Tahir 
dünya evine girdi. Alyans Kösedağ 
Kır Düğün Bahçesinde gerçekleş-
tiren düğün törenine Sapmaz ve 
Üzümcü ailelerin sevenleri, yakınları 
ve dostları katıldı. Misafirlere ge-
leneksel Konya pilavı ikram edildi.

Sapmaz ve Üzümcü  aileleri misafir-
lerini kapıda karşılayarak  hayırlı ol-
sun dileklerini kabul ettiler.  Düğüne 
katılan misafirler genç çifte hatıra fo-
toğrafı çektirmeyi ihmal etmediler. 
Yenigün Gazetesi olarak Büşra ve 
Muhammed Tahir’e  bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, Sapmaz ve 
Üzümcü ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Güden ailesi sünnet
mutluluğu yaşadı

Bahadır ve Işıl 
dünyaevine girdi

Karatay Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ek-
rem Güden oğlu Mustafa Efe’yi 
sünnet ettirdi. Nadire Sultan Kas-
rı’ndaki sünnet düğününde M. Efe 
davetlileri taht üzerinde selamladı. 
Karatay Kaymakamı Abdullah Se-
lim Parlar, Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
Karatay Emniyet Müdürü Musa 
Demirgül, Karatay Jandarma Ko-
mutanı Muhammet Kavak, Kara-
tay Sağlık Müdürü Mehmet Şeker, 
Karatay Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Büyükmanab, Karatay Müftüsü 

Mehmet Akpınar, Karatay Kayma-
kamlığı Yazı İşleri Müdürü Birol 
Gelmez, Karatay Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Mustafa Çetin ve Kara-
tay mahalle muhtarlarının yanı sıra 
aile yakınlarının katıldığı sünnet 
düğünü, dede Mehmet Güden’in 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla 
başladı. 

Geleneksel Konya düğün pila-
vının ikram edildiği programda ko-
nuklar Mustafa Efe’yi tebrik ederek 
sağlık ve mutluluk dileklerini iletti. 
Efe’nin amcası Gazeteci Mustafa 
Güden de konuklarla yakından il-
gilendi.  n HABER MERKEZİ

Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Mürsel Selbüz’ün oğlu Ba-
hadar Selbüz, nişanlısı Işıl Başkal 
ile nikah masasına oturarak bir 
ömür boyu sürecek mutlu bir be-
raberlik için”EVET” diyerek dünya 
evine girdiler. Mükremin- Canay 
Başkal’ın kızı Işıl ile Mürsel- Nec-
la Selbüz’ün oğlu Bahadır Selbüz, 
Karatay Atiker Deluxe düğün ve 
toplantı salonunda düzenlenen 

nikah ve düğün merasimiyle ha-
yatlarını birleştirdiler. Çok sayıda 
misafirin katıldığı düğünde  misa-
firlere Konya Pilavı ikram edildi. 
Damatın sahitliğini Yol-İş Genel  
Başkanı Ramazan Ağar yaptı. 
Genç çiftler Işıl-Bahadır Selbüz çif-
tine bir ömür boyu mutlulukları di-
lerken, Başkal ve Selbüz ailelerine 
de hayırlı olsun.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi ve  Ati-
ker Konyaspor’un eski başkanı Mehmet Köseoğlu oğlu Yasin’i evlendirdi

Ayşegül Nesrin ve Yasin 
hayatlarını birleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve  Atiker Kon-
yaspor’un eski başkanı Mehmet 
Köseoğlu oğlu Yasin’i evlendirdi. 

Havva- Faruk Karasakal çiftinin kızı 
Ayşegül Nesrin ile Keziban-Mehmet 
Köseoğlu çiftinin oğlu Yasin dün-
yaevine girdi. Mavera Kır Düğün 
Bahçesinde gerçekleştiren düğün 
törenine Karakasal, Köseoğlu ailele-
rin yakınları  ile KOSKİ Genel Mü-
dürü Ercan Uslu, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın Halkla İliş-
kiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğ-
lu ve STK temsilcileri katıldı. Çiftin 
nikahını Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu kıydı. Düğüne katılan 
misafirler genç çifte hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi ihmal etmediler. Yeni-
gün Gazetesi olarak Ayşegül Nesrin 
ve Yasin’e  bir ömür boyu mutluluk-
lar dilerken, Karasakal ve Köseoğlu 
ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meryem- Halil Sapmaz çiftinin kızı Büşra ile Türkan-Ahmet Üzümcü çiftinin oğlu Mu-
hammed Tahir dünyaevine girdi. Genç çift mutlu bir yuva kurmanın sevincini yaşadı

Sapmaz ve Üzümcü
ailelerinin mutlu günü



Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, 
Trabzonspor’a verilen Okay Yokuşlu ve Alper 
Uludağ’ın ardından kulübün Trabzonspor ile 
sorunları olduğuna dair iddiaların gerçeği 
yansıtmadığı ifade etti. 

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, 
konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: 

“Daha önce kulübümüz oyuncuları iken, 
20.05.2015 tarihli sözleşmeyle bir ödeme 
planı ve mutabık kalınıp imza altına alınan 
ileriki dönem hak ve vecibeleriyle birlikte 
kardeş kulübümüz Trabzonspor’a verilen 
oyuncularımızın (Okay Yokuşlu, Alper Ulu-
dağ) Trabzonspor’dan başka kulüplere trans-
feri sonrası oluşacak olan kulübümüzün hak-
ları konusunda polemikler yayınlanmakta 
ve sanki kardeş kulübümüz ile aramızda bir 
problem varmış gibi yansıtılmaktadır. 

Bu konuyu gündemden düşürmek ve 
futbolumuzun gerçeklerine odaklanmak için, 
Kayserisporumuz ile Trabzonspor arasında 
imzalanan 20.05.2015 tarihli sözleşmenin 
ilgili maddelerini aşağıya çıkarıyor ve yo-
rumsuz bir şekilde kamuoyuna duyuruyoruz. 

Madde 3.1. toplam net 4.000.000 € 
(Dört milyon Avro) tutarında nakdi trans-
fer bedelini Kayserispor’a ödemeyi, Okay 

Yokuşlu ve Alper Uludağ’ın Trabzonspor 
AŞ.’den başka bir kulübe ayrı ayrı veya bir-
likte müteakip transferleri halinde ayni ve/
veya nakdi transfer bedelinin 3.000.000 € 
(Üç milyon Avro) aşan kısmının yüzde 50 ‘lik 
bölümünü ihtar,ihbar ve hüküm istihsaline 
gerek olmaksızın Kayserispor’a ödemeyi, 
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca 
dilediği takdirde Trabzonspor AŞ., 2014-
2015 sezonu sonunda herhangi bir transfer 

bedeli talep etmeksizin serbest bırakacağı 
üç futbolcuyu,futbolcuların da Kayserispor 
ile anlaşması şartı ile Kayserispor’a bedel-
siz transfer edilmesini sağlar.Anılan tüm bu 
şartlar “transfer bedelini” oluşturmaktadır. 

Madde 4.1. Trabzonspor AŞ., Okay Yo-
kuşlu ve Alper Uludağ ile Kayserispor arasın-
da münakid TFF nezdinde tescilli sözleşme-
lerin erken feshi ve futbolcuların Trabzonspor 
AŞ.’ye transferine izin verilmesi karşılığında 

işbu sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen 
mali yükümlülükleri süresinde ,gereği gibi 
ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi,Okay 
Yokuşlu ve Alper Uludağ’ın Trabzonspor 
AŞ.’den başka bir kulübe müteakip transferi 
halinde transfer bedelinin 3.000.000 € (Üç 
milyon Avro) aşan kısmının yüzde 50 ‘lik 
bölümünü ihtar,ihbar ve hüküm istihsaline 
gerek olmaksızın Kayserispor’a ödemeyi ka-
bul,beyan ve taahhüt etmektedir. 

Yukarıdaki sözleşme hükümleri doğrul-
tusunda iki kulübümüz arasında bir problem 
yaşanacağını düşünmemekteyiz. 

Ayrıca, halen kadromuzda olan ve gön-
dermeyi düşünmediğimiz oyuncumuz Jean 
Armel Kana- Bıyık için de Trabzonspor ile 
görüştüğümüz haberleri kesinlikle gerçek 
dışıdır. Bahse konu oyuncumuzun sözleşme-
sinde 3.000.000 € (Euro) çıkış bedeli vardır. 
Futbolcu kabul eder, çıkış bedeli de hesabı-
mıza yatırılırsa kulübümüzün itiraz hakkı bu-
lunmamaktadır. Bugün itibariyle oyuncumuz 
ile ilgili,hiçbir kulüple transfer görüşmesi 
yapılmamıştır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da, kulübümüzle ilgili konularda en hızlı ve 
en şeffaf şekilde kamuoyunu aydınlatacağı-
mızın bilinmesini isteriz.” 
n İHA
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Yeni sezona gelecek hafta 
başlayacak Beşiktaş’ta teknik di-
rektör Şenol Güneş, son dönem-
de siyah-beyazlıların en istikrarlı 
isimlerinden biri olarak dikkati 
çekiyor. Siyah-beyazlı takımdaki 
görevine 2015-2016 sezonu ba-
şında geçen Güneş, Beşiktaş’ta 
4. sezonuna hazırlanıyor. Güneş 
öncesindeki 20 sezonda teknik 
direktör konusunda istikrar yaka-
layamayan Beşiktaş, bu sorunu 
tecrübeli teknik adamla giderdi. 
Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş 
yönetiminde 3 sezonda 2 şampi-
yonluk yaşadı.

GORDON MİLNE’E YAKLAŞTI
Siyah-beyazlı ekipte dördün-

cü sezonuna hazırlanan Şenol 

Güneş, 6,5 sezon görev yapan 
İngiliz çalıştırıcı Gordon Milne’e 
biraz daha yaklaştı. Beşiktaş’ta-
ki teknik direktörlük koltuğuna 
1987-1988 sezonunda oturan 
Milne, 1993-1994 sezonunun 
devre arasında görevinden ay-
rılmıştı.

YENİ BİR UNVANIN PEŞİNDE
Beşiktaş’ta geride kalan 3 

sezonda Spor Toto Süper Lig’de 
ve Avrupa kupalarında rekorlara 
imza atan Güneş, 2018-2019’un 
tamamında görev alması halin-
de siyah-beyazlı takımın başında 
en fazla lig mücadelesine çıkan 
üçüncü teknik adam olacak.

Beşiktaş’ta 6,5 sezon görev 
alan Milne, 213 lig mücadele-

siyle bu kategoride önde bulunu-
yor. Siyah-beyazlı ekipte yakla-
şık 4,5 sezon çalışan Sırp teknik 
direktör Ljubisa Spajic, 147 lig 
maçına çıktı. Alman teknik adam 
Christoph Daum 126 ve bir başka 
Sırp teknik direktör Dorde Milic 
ise 117 lig mücadelesinde görev 
yaptı.

Beşiktaş’ın başında şu ana 
dek 102 karşılaşmada sahada 
yer alan Şenol Güneş, yeni se-
zondaki 34 maçta da istikrarını 
sürdürmesi halinde bu başarısı-
nı 136 müsabakaya çıkaracak. 
Güneş, böylece Beşiktaş’ın ba-
şında en çok lig mücadelesine 
çıkan üçüncü teknik direktör un-
vanını alacak.   n AA

Şenol Güneş, Beşiktaş’taki istikrarını 4. sezona taşıyor

Kaynaktan beslenecek!
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı 
Haluk Şahin, bordo-mavili ekibin pilot takımından, altyapısından Yusuf Yazıcı, 

Abdülkadir Ömür gibi yeni futbolcuların çıkacağını söyledi
Şahin, yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un kaynağı-

nın pilot takımı 1461 Trabzon ve altyapısı olduğunu, bura-
dan beslenerek zor günleri geride bırakabileceklerini belirtti.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktör 
Ünal Karaman ve 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi 
Zıvalıoğlu’nun uyumlu bir şekilde çalıştığına işaret eden 
Şahin, gerek 1461 Trabzon gerekse de altyapıdan genç 
oyuncuların Trabzonspor’un Slovenya kampında yer alaca-
ğını, forma şansını iyi kullananların da takımda kalacağını 
kaydetti.

Trabzonspor ile 1461 Trabzon’un ayrı takımlar olarak 
görülmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, şöyle devam 
etti: “1461 Trabzon, Trabzonspor için olmazsa olmazdır. 
Trabzonspor’un kaynağı, altyapısı ve 1461 Trabzon’dur. 
Buradan, bu kaynaktan çok değerli futbolcular geçmişte çık-
mıştır, günümüzde vardır, çıkmaya da devam edecektir. İna-
nıyorum çok değerli gençlerimiz var. Buralardan yeni Yusuf 
Yazıcılar, yeni Abdülkadir Ömürler çıkacaktır.”

“TRABZONSPOR’UN 1461 TRABZON’A İHTİYACI VAR”
Şahin, 1461 Trabzon’daki bir oyuncunun her an per-

formansına göre kendisini Trabzonspor’da bulabileceğine 
dikkati çekerek, “Adil olacağız, hak eden oyuncu Trab-
zonspor’da yerini alacak. Trabzonspor’un 1461 Trabzon’a 
ihtiyacı var. Oradaki çocuklar da Trabzonspor’da her an oy-
nayacak gibi kendilerini hazırlamalı.” diye konuştu.

Trabzonspor’un ekonomik durumu dikkate alındığında 
kurtuluşunda “kendi evlatları”nın da önemli rol üstlenece-
ğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

“Trabzon’da bu potansiyel var. Kulübü zora düşüre-
cek transferler yapmayacağız. Trabzonspor’un ilk 11’inde 
oynayacak, altyapıdan, 1461 Trabzon’dan çıkacak oyuncu 
sayısının artacağına inanıyorum. Trabzonspor, kendi kay-
naklarından yetişen oyuncularla yapılacak iyi bir harman-
lama ile başarılı olacaktır. Çok kısa zamanda bu oyuncular 
Trabzonspor’da yerlerini alacak. Altyapı, 1461 Trabzon, 
Trabzonspor’un göz bebeği olacaktır.”

“ÜRETİM MERKEZİ OLACAK”
Şahin, 1461 Trabzon’da her oyuncu ile yakından ilgilen-

diklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını kaydederek, 
“Takıma takviyelerle hem yarışmacı olacağız hem de Trab-
zonspor’a oyuncu katacağız. Adil olacağız, hak eden Trab-
zonspor’da yerini alacak. Bundan hiçbir oyuncunun şüphesi 
olmasın.” ifadelerini kullandı.

1461 Trabzon’da oynamanın Trabzonspor’da forma 
giymek isteyen her oyuncu için fırsat olduğunu vurgulayan 
Şahin, “1461 Trabzon, bir üretim merkezi olacak. Bu konuda 
gecemizi gündüzümüze katarak koordineli bir şekilde çalışı-
yoruz.” diye konuştu.
n AA

Kayserispor Başkanı Erol Bedir iddiaları reddetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alan-
yaspor’dan Lamine Gassama ile prensipte anlaştı. 
Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göz-
tepe’nin son olarak Alanyaspor’da forma giyen Lamine 
Gassama ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 
Sarı-kırmızılı ekibin 2018 FIFA Dünya Kupası’ndan 
sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Gassa-
ma ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. 2016-2017 
sezonu başında Alanyaspor’a transfer olan 29 yaşın-
daki Senegalli savunma oyuncusu, Antalya temsilci-
siyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle 
Dünya Kupası’nda mücadelesini sürdüren Gassama, 
Alanyaspor’dan önce Fransa’da Olympique Lyon ve 
Lorient’de forma giymişti.
n AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Ri-
zespor’un Nijeryalı futbolcusu Bright Edomwonyi, 
Avusturya’nın Austria Wien takımına transfer oldu. 
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon 
hazırlıkları kapsamında takımdan gidecek ve kadroya 
dahil edilecek oyuncularla görüşmelerin devam etti-
ği belirtildi. Geçen sezon Avusturya ligi ekiplerinden 
Sturm Graz’a kiralanan Edomwonyi’nin transferi için 
bu ülkenin bir diğer takımı Austria Wien ile anlaşma-
ya varıldığının belirtildiği açıklamada, 23 yaşındaki 
futbolcunun bonservis bedeli karşılığında gönderildiği 
kaydedildi. Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan do-
layı teşekkür edilen Edomwonyi’ye bundan sonraki ka-
riyerinde başarılar dilendi. Rize ekibi, sezon sonunda 
sözleşmeleri biten Ümit Kurt ve kaleci Kaya Tarakçı’nın 
yanı sıra kiralık olarak forma giyen Lincoln ile yeni mu-
kavele imzalamamış, Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak 
yollarını ayırmıştı.
n AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sa-
rı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Cengiz, Gala-
tasaray taraftarının, sadece sayısal değil, kültürel ve 
niteliksel anlamda çok değerli bir bütün olduğunu 
dile getirdi. Galatasaray’ın gücünü taraftardan aldığı-
nı vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti: “Galatasaray 
Türkiye’nin çimentosudur. Sosyal anlamda birleştirici, 
sıkıntı ve üzüntülere karşı bir teselli noktasıdır. Tabii 
ki diğer rakiplerimizle birlikte. Galatasaray, dünyada 
yaklaşık 100 milyon sempatizanı olan dev bir camia-
dır. Ben aslında buraya sizin aranızdan gelmiş bir in-
sanım. Tamamen sizin sesiniz ve yansımanızım. Öyle 
olduğuma da inanıyorum. Burada beni şaşırtan bir şey 
oldu. Ben Bitlis’le, Tatvan’la, Kütahya’yla, Gazian-
tep’le, Tuzla’yla görüştüm fakat burada Anadolu’nun 
hepsi var. 
n AA

Göztepe’de transfer 
çalışmaları sürüyor

Çaykur Rizespor’da 
Bright takımdan ayrıldı

Cengiz: Galatasaray 
Türkiye’nin çimentosudur
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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyaspor 
İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, “Şu an için mevcut kadromuzda-
ki oyuncular için gelen teklifler var. Ama bunları açıklamamız 
hem bizim hem de oyuncularımız açısında çok doğru değil 
diye düşünüyorum. Elbette Süper lig takımıyız ve takımımız-
da gerçekten değerli oyuncular var. Daha önce bir televizyon 
kanalında da söyledim. Şu ana kadar oyuncularımız için bize 
gelen resmi bir teklif yok. Bazı oyuncularımızla alakalı sözlü 
teklifler var” diye konuştu.

 ‘TAKIM RUHUNU SAĞLAYACAĞIZ’
İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Samuel Eto’o’nun şu an ku-

lübün sözleşmeli oyuncusu olduğunu ifade ederek, “Hoca-
mızla bugün resmi sözleşme imzaladık ve bunun öncesinde 
bazı şeyleri kendisiyle görüştük. Konuların çoğunda paralel 
ilerliyoruz. Bu konulara ve transfer olacak diğer isimlere 
de önümüzdeki günlerde beraber yapacağımız çalışmalar 
neticesinde karar vereceğiz. Ama ilk amacımız hem takımı 
dengeli bir hale getirmek hem de sezon başından itibaren de 
kulübümüzün ve takımımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi 
takım ruhunu tam sağlayıp sezon boyunca dengeli bir şekilde 
gitmesini sağlamak. Buna bütün futbolcularımızın ayak uydu-
racağını düşünüyoruz. Çalışmaların hepsi bu yönde olacak” 
ifadelerinde bulundu.

‘MALİ YAPIYI DÜŞÜNECEĞİZ’
Takımdan ayrılmaları konusunda Lebogang Manyama 

ve Patrick Friday Eze’nin menajerlerine ve kendilerine gere-
kenleri ilettiklerini de sözlerine ekleyen Aksoy, açıklamasına 
şöyle devam etti: “Zaten kamp kadrosunda ikisi de düşünül-
müyor. Ama tabi bunlar da şu anda kulübümüzün sözleşmeli 
oyuncuları. Burada da bizim yönetim olarak kulübümüzün 
menfaatlerini düşünerek bu işi yapmamız gerekiyor. Bunu 
da inşallah en kısa sürede çözmek için gayret göstereceğiz. 
Buradaki en önemli nokta; bu oyuncuları gönderirken kulü-
bün mali yapısını düşünerek kulübe zarar vermeden yapmak 
istiyoruz. Basından tek ricam bu noktalarda hassas olmanız 
ve birinci ağızdan bizden ve Futbol Şube Sorumlumuz Sayın 
Abbas Kılınç’tan bu bilgilerin hepsini reel bir şekilde almanız. 
Diğer türlü yazılan çizilen her şeyin takıma zararı oluyor…”

 ‘VOLKAN İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ’
Sözleşmesi sona eren Volkan Şen ile devam etmeyi dü-

şünmediklerini, Jens Jonsson ile biten sözleşmesini yenile-
diklerini de sözlerine ekleyen Selçuk Aksoy, “Hem sezon içe-
risinde hem de bu kamp döneminde, sözleşmesi sona erecek 
futbolcularla ilgili bir çalışmamız olacak. Serkan Kırıntılı ko-
nusunda ise kendisi şu anda sözleşmeli futbolcumuz. Geçen 
sene ki performansı da ortada ve biz kendisinden zaten çok 
memnunuz. İnşallah önümüzdeki sezonda kalemizi koruya-
cak. İyileştirmeler noktasında karşılıklı oturulur, konuşulur. 
Gelen tekliflerin olduğunu basından okuyoruz. Kendisinin 

söylediği de ‘Ben Konyaspor’da oynamak istiyorum’ şeklin-
de” dedi.

 ANADOLU’DAN 5 OYUNCU GELECEK
Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, açıklama-

sına şöyle devam etti: “Anadolu Selçukspor’dan kaleci 
Mücahit’le ön protokol imzaladık. Önümüzdeki günlerde 
inşallah transferini gerçekleştirip duyurusunu yaparız. 
Kendisi yeni sezon kadromuzda olacak. Zaten bizim en 
büyük mutluluğumuz Anadolu Selçukspor’dan ve alt 
yapıdan kadromuza kazandırdığımız futbolcular ola-
cak. Bunu hocamızla da konuştuk. Hocamız da bizimle 
aynı fikirde. Kampa da 4 ya da 5 futbolcuyu Anadolu 
Selçukspor’dan A Takıma katarak öyle başlayacağız. Ka-
leci Patrik’in sözleşmesi zaten bitti ve kendisi şu anda bizim 
oyuncumuz değil. Ama dediğimiz gibi kaleci noktasında 
da çalışmalar devam eder. Bu kesin anlaşmaya-
cağımız anlamına gelmez, önümüzdeki 
süreçte bakacağız…”
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, teknik he-
yetle birlikte başarılı bir Konyaspor’un temellerini oluşturma adına yoğun bir çalış-
ma içerisinde olduklarını söyledi. Aksoy, merak edilen diğer soruları da yanıtladı

Başarılı Konyaspor’un 
temelleri atılacak

12-21 Haziran 2018 tarihleri ara-
sında TVF ile Selçuklu Belediyesi’nin 
iş birliğiyle Konya Ticaret Odası – TÜ-
YAP Konya Uluslararası Merkezi’nde 
düzenlenen 2017 – 2018 Voleybol 
Sezonu Yıldızlar Kategorisi (Kızlar-Er-
kek) Türkiye Şampiyonası, oynanan 
final ve klasman karşılaşmaları ile 
tamamlandı.

Erkekler kategorisinde oynanan 
karşılaşmaların ardından; rakibi Ar-
kas Spor’u, 28-26,24-26,21-25,25-
22 ve 19-17‘lik setlerle 3-2 mağlup 
eden Halkbank şampiyon olur-
ken; Arkas Spor ikinci oldu. Maliye 
Piyango’yu 23-25,25-20,25-17 ve 25-
19‘luk setlerle 3-1 mağlup eden Zira-
at Bankası ise; Yıldız Erkekler Türkiye 
Şampiyonası’nı 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmaların ardından düzen-
lenen madalya ve kupa töreninde; 

Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyona-
sı’nı üçüncü sırada tamamlayan Zira-
at Bankası‘na; kupa ve madalyalarını 
Konya Voleybol İl Temsilcisi Mustafa 
Tarman ve MHGK Üyesi Meral Taşpı-
nar verdi.

Yıldız Erkekler Türkiye Şampi-
yonası’nı ikinci sırada tamamla-
yan Arkas Spor’a; kupa ve madal-
yalarını Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya 
ve MHGK Başkanı Aziz Yener verdi.

Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyo-
nası’nı şampiyon olarak tamamla-
yan Halkbank’a kupa ve madalyaları-
nı TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı 
Ahmet Göksu ve Konya GHSİM Mü-
dürü Ömer Ersöz verdi.

Kızlar kategorisinde ise; rakibi 
İstanbul Bahçelievler Bld.’yi, 21-25, 
25-15, 25-12, 18-25 ve 12-15‘lik 

setlerle 3-2 mağlup eden Galata-
saray şampiyon olurken; İstanbul 
Bahçelievler Bld. ikinci oldu. Gelişim 
Koleji’ni, 13-25,16-25 ve 21-25‘lik 
setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbah-

çe ise; Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyo-
nası’nı 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmaların ardından düzen-
lenen madalya ve kupa töreninde; 
Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nı 

üçüncü sırada tamamlayan Fener-
bahçe‘ye; kupa ve madalyalarını 
Konya Voleybol İl Temsilcisi Mustafa 
Tarman ve Konya GHSİM Spor Şube 
Müdürü Ali Kanber verdi.

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyo-
nası’nı ikinci sırada tamamlayan İs-
tanbul Bahçelievler Bld.’ye; kupa 
ve madalyalarını Selçuklu Belediye 
Başkan Yardımcısı A.Ziya Yalçınkaya 
ve  MHGK Başkanı Aziz Yener verdi.

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyo-
nası’nı şampiyon olarak tamamla-
yan Galatasaray‘a kupa ve madal-
yalarını Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve TVF Liglerden 
Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksuver-
di. Ayrıca; TVF Liglerden Sorumlu 
Asbaşkanı Ahmet Göksu, bu harika 
organizasyona ev sahipliği yapan ve 
organizasyonun Konya’ya gelmesini 
ve başarıyla gerçekleşmesini sağ-
layan TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali 
Ayyıldız’a desteklerinden dolayı te-
şekkür plaketi verdi. n SPOR SERVİSİ

2018 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Konya’da sona erdi

2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda mücadele edecek Türk 
Milli Takımı yarın İstanbul’da toplanacak. 
Finlandiya’da 16-29 Temmuz’da düzen-
lenecek finallerde B Grubu’nda Fransa, 
İngiltere ve Ukrayna ile mücadele edecek 
ay-yıldızlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisle-
ri’nde akşam bir araya gelecek.

Teknik direktör Vedat İnceefe yöneti-
mindeki genç milliler, 1 Temmuz Pazar 
günü Finlandiya’ya gidecek. Şampiyona 
öncesinde hazırlıklarına burada devam 
edecek milli takım, 5 Temmuz Perşembe 
günü ev sahibi Finlandiya ile Seinajoki 
kentinde hazırlık maçı yapacak.

Turnuvadaki grup maçları boyunca 
Finlandiya’nın batısında yer alan Vaasa 
şehrinde kamp yapacak 19 Yaş Altı Milli 
Takımı; Fransa ile Vaasa Stadı’nda, İn-
giltere ve Ukrayna ile Seinajoki Stadı’nda 
karşılaşacak.

Organizasyonda A Grubu’nda ise ev 
sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Norveç, 

Portekiz ve İtalya bulunuyor. 
STATÜ
Sekiz takımın dörderli olarak iki gru-

ba ayrıldığı finallerde, gruplarını ilk iki 
sırada bitiren takımlar yarı finale kalacak.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 
takımlar, 26 Temmuz’da, 2019 FIFA 20 

Yaş Altı Dünya Kupası’nda UEFA’yı temsil 
edecek beşinci ve son takımı belirleyecek 
eleme maçı oynayacak.

ADAY KADRO
Teknik direktör Vedat İnceefe yöneti-

mindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday 
kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: 

Kaleciler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz 
(Bursaspor), Berke Özer (Altınordu), Ba-
tuhan Ahmet Şen (Galatasaray)

Defans: Ali Eren İyican (Osman-
lıspor), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Burak 
Kapacak (Bursaspor), Furkan Korkut, 
Gökay Güney (Galatasaray), Mert Müldür 
(Rapid Wien), Mert Yılmaz (Leipzig), Tay-
yib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trab-
zonspor), Aksel Aktaş (Sochaux), Do-
ğukan İnci (Karşıyaka), Doğukan Sinik 
(Antalyaspor), Güven Yalçın (Bayer 
Leverkusen), Muhammed Enes Kiprit 
(Hertha Berlin), Muhayer Oktay (Fortuna 
Düsseldorf), Mustafa Yılmaz (Adana De-
mirspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fener-
bahçe), Rahmetullah Berişbek (Gençler-
birliği), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu 
(Sparta Rotterdam), İlker Karakaş (Genç-
lerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Sa-
int-Germain)
n AA

Genç Milliler Avrupa Şampiyonası için toplanıyor

Akdeniz Oyunları’nda kadınlar halterde 48 kiloda Şazi-
ye Erdoğan, iki altın madalya kazandı. 

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Ak-
deniz Oyunları’nın ilk gününde yapılan 48 kilo yarışmala-
rında milli halterci Şaziye Erdoğan, 2 altın madalya elde 
ederken, 62 kiloda yarışan diğer sporcu Erol Bilgin ise 2 
gümüş madalya kazandılar. 48 kiloda Erdoğan koparma-
da 78 kilo ve silkmede 96 kilo kaldırarak Türkiye’ye 2 altın 
madalya kazandırdı. 62 kiloda yarışan milli halterci Erol 
Bilgin koparmada 126 kilo ve silkmede 156 kg kaldırarak 
2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Halter Federas-
yonu Başkanı Tamer Taşpınar, Şaziye Erdoğan’nı ve Erol 
Bilgin’ni elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Taşpınar, 
”2 altın ve 2 gümüş madalya alan genç kardeşlerimizi ve 
antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini yürekten kutlu-
yorum” dedi. n İHA

Romanya’nın Sibiu kentinde yapılan Gençler Bal-
kan Şampiyonasında, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Ahmet 
Çifci erkekler 81 kiloda birinci oldu. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, öğrencile-
rinin önemli müsabakalardan derece ile dönmelerinin 
kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, genç öğren-
ciye tebriklerini iletti. NEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bö-
lümü öğrencisi Ahmet Çifci ise birincilik almaktan ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesini temsil etmekten son 
derece mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti. 
n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
3 Temmuz’da Olağanüstü Genel Kurula gidecek. Yeşil 
beyazlılarda bu süreç öncesi sessizlik sürüyor. Geçti-
ğimiz günlerde takımdan ayrılan başarılı teknik adam 
Mustafa Alper Avcı’nın yerine kimin getirileceği ise me-
rakla bekleniyor. Yavru Kartal’da yeni teknik direktör, 
olağanüstü genel kurulun yapılmasından sonra belli 
olacak. Seçimin ardından Konyaspor kampına gidecek 
olan oyuncularda yapılacak olan toplantının ardından 
belirlenecek.
n SPOR SERVİSİ

Akdeniz Oyunları’na 
Türkiye iyi başladı

Genç sporcular 
madalya ile döndü

Yavru Kartal’da 
seçim bekleniyor



RPS
Saraçoğlu’na spor kampusu!

Spor Genel Müdürlüğü Tesis ve Yatırımlardan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, çalış-

maların devam ettiği Saraçoğlu spor tesislerinde 
incelemelerde bulundu. Türk, “Konya’da Saraçoğlu 

Bölgesinde  1.5 Milyon M2 alanı Spor Kampusu hali-
ne getiriyoruz” ifadelerini kullandı

Spor Genel Müdürlüğü Tesis ve Yatı-
rımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
sı Dursun Türk, geçtiğimiz günlerde yapımı 
tamamlanan tesislerin açılışını yapmak, 
çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği 
tesislerde gelinen son durumu yerinde ince-
lemek ve bilgi almak üzere Konya’ya geldi. 

TESİSLERİ İNCELEDİ
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın 

direktifleri doğrultusunda Konya’da bulu-
nan Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Dursun Türk, sosyal medya he-
sabından burada yaptığı incelemelerle ilgili 
olarak  “Konya’da Saraçoğlu Bölgesinde  
1.5 Milyon M2 alanı Spor Kampüsü haline 
getiriyoruz” paylaşımında bulundu.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz ve Atiker Konyaspor As Başkanı aynı 
zamanda Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu başkan vekili Mehmet Günbaş 
ile birlikte tesisleri gezerek yerinde bilgi 
alan Dursun Türk, Konya’ya kazandırılan 
tesislerden ve bununla birlikte kaydedilen 
gelişmelerden memnun olduklarını söyledi.

 SPOR KAMPUSU 
HALİNE GETİRİLECEK

Tesisleşme anlamında Spor Genel 
Müdürlüğü olarak tüm imkanlarını seferber 
ettiklerini ve Türkiye’nin dört bir yanında 
ihtiyaç olan her yere tesis yapımını sürdür-
düklerini ifade eden  Tesis ve Yatırımlardan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun 
Türk, özellikle merkez Karatay ilçesinde yer 
alan Saraçoğlu Bölgesinde önemli yatarım-
lar yapılacağını açıkladı.  Saraçoğlu Böl-
gesinde 1.5 Milyon metrekare alanı ‘Spor 
Kampüsü’ haline getireceklerini kaydeden 
Dursun Türk, Konya Spor alt yapısının uzun 
yıllar ihtiyacını karşılayacak yatırımların ya-
pılacağını müjdeledi. 

 AMATÖR TAKIMLAR DA 
YARARLANIYOR

Saraçoğlu Spor Kampüsü içerisinde 
Konya spor  alt yapısı tarafından kullanılan 
mevcut 2 sentetik çim saha, 1 çim saha, 16 
soyunma odası, hakem odaları ile sosyal 
donatılar bulunuyor. Bu dev yatırımlardan 
Atiker Konyaspor’un yanı sıra amatör küme 
ve alt yapı takımları da yararlanıyor. Spor 
kampüsüne ilave olarak yine Konyaspor ile 
birlikte tüm Konya spor camiasının kulla-
nımı için iki adet çim saha, 1 adet sentetik 
saha ve 1 adet kondisyon salonu daha ya-
pılacak.

Spor Genel Müdürlüğü Tesis ve Yatı-
rımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Dursun Türk, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesis-
lerindeki tetkiklerinin ardından, daha sonra 
Konya merkezdeki bazı spor tesislerindeki 
incelemelerde bulundu. Türk merkezdeki 
ziyaretlerini tamamladıktan sonra ilçelere 
geçerek buradaki tesisler ve yapımı devam 
eden projelerle ilgili yetkililerden brifing 
aldı.
n SPOR SERVİSİ
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