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0 faiz kampanyası ilgi çekiyor

İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Esen: 

Konya’nın milletvekilleri kimler?

Koyuncu Fiat uygun fiyatlar ve kampanya seçenekleri ile fa-
aliyetlerine devam ediyor. Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü 
Selamet Demirhan, “Konyalı hemşerilerimizi showroomu-
muza bekliyoruz” dedi.

İSKİ Yönetim Kurulu 
Üyesi, Eski Selçuklu 
Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Adem Esen, Kon-
ya’ya önemli yatırımların 
yapıldığını ifade ederek, 
“Türkiye’nin üretici 
şehirlerinden bir tanesi 
de Konya” dedi.

Pazar Günü gerçekleşen seçimlerin ardından Konya, 15 
milletvekilini Ankara’ya gönderdi. AK Parti’nin milletvekili 
sayısı düşerken, muhalefet milletvekili sayısın arttırdı. MHP 
ve CHP 1 olan milletvekili sayısını 2’ye çıkartırken, İyi Parti 
de 1 milletvekili çıkarmayı başardı. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Türkiye daha güçlü

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Bundan sonraki süreçte ülkemizin 

önündeki tüm engeller kalkacak ve ülkemiz hızla 
büyümesini sürdürecek” dedi. n SAYFA 4’TE

02 Çiftçilere özel 
emeklilik 06 24 terörist etkisiz 

hale getirildi 16 Erdoğan’ın zaferi 
Avrupa basınında

• 26 HAZİRAN 2018 SALI  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Bir önceki seçime göre 
oy oranında düşüş 
yaşayan AK Parti, 

Konya’da 2 milletvekili 
kaybetti. MHP ve 

CHP 1’er milletvekili 
artırırken, İyi Parti de 1 

milletvekili çıkardı

İYİ PARTİ 
VEKİL ÇIKARDI

1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nde 
Konya’da AK Parti yüzde 74.4, MHP yüzde 11.4, 
CHP yüzde 9.2, HDP yüzde 2.7, Saadet Partisi 
0.7 oy almıştı. Bu oy oranlarına göre AK Parti 12, 
MHP 1, CHP 1 Milletvekilini Meclis’e gönder-
mişti. Geride bıraktığımız 24 Haziran Milletvekili 
Genel Seçimleri’nde ise AK Parti yüzde 59.42, 
MHP yüzde 15.49, CHP yüzde 9. 67, İyi Parti yüz-
de 8.96, HDP yüzde 3.71 oy aldı.

AK PARTİ DÜŞTÜ 
MUHALEFET ARTTI

Buna göre milletvekili dengelerinde değişiklik-
ler yaşandı. AK Parti 10, MHP 2, CHP 2, İyi Parti 
1 milletvekili çıkardı. Bu durumda AK Parti Kon-
ya’da da kayıp yaşadı ve 12 olan milletvekilini 
10’a düşürdü. MHP ve CHP 1 olan milletvekili sa-
yısını 2’ye çıkardı. Meclis’e ilk defa giren İyi Parti 
ise Konya’dan 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İtti-
fakı’nın Konya’daki milletvekili sayısı ise 12 oldu.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selam vermeden 
milletvekili oldu!

‘Gençlerimizi 
kurtaracağız’

Karatay zafere 
imza attı

Selçuk Bilim 
Kampı açıldı

Seçimlere CHP kontenjanın-
dan giren SP’li Abdulkadir 
Karaduman’ın Konya’da hiç 
görünmeden ve vatandaşın eli-
ni sıkmadan milletvekili olması, 
Karaduman’ın Meclis’te Konya 
için ne tür çalışmalar yapacağı 
sorusunu beraberinde getirdi.  
n SAYFA 14’TE

Gençliğe yönelik önemli çalış-
malar yürüten Ülkü Ocakları, 
özellikle son yıllarda uyuştu-
rucuya büyük bir savaş açmış 
durumda. Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı Konya İl Başkanı 
Mustafa Taha Çini, gençleri bu 
illetten kurtaracaklarını söyledi. 
n SAYFA 2’DE

Karatay, merkez ilçeler arasında 
yeni bir rekora daha imza attı. 
Seçim sonuçlarını değerlendiren 
Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay’ın tarihi bir 
zafere daha imza attığını söyledi.  
n SAYFA 7’DE

Selçuk Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi tarafından yürütülen 
Selçuk Bilim Kampı sloganıyla 
hazırlanan “Fizik Aşkına: Bilimi 
Seviyorum, Yaparak-Yaşayarak 
Öğreniyorum” adlı TÜBİTAK 
4004 - Bilim Toplum Projesi açı-
lış ve tanıtım toplantısı yapıldı. 
n SAYFA 17’DE

‘Milli 
iradeye

saygılıyız’
Pazar günü gerçekleşen 

seçimler öncesi yoğun bir 
çalışma dönemi geçiren 

Konya milletvekilleri, seçim 
sonuçlarının ardından 

gazetemize açıklamalarda 
bulundu. Vekiller, 

“Sonuçlar ne olursa olsun, 
milletimizin iradesine 

saygılıyız” vurgusu yaptı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Seçmenin mesajı
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Gençliğe yönelik önemli çalışmalar yürü-
ten Ülkü Ocakları, özellikle son yıllarda uyuş-
turucuya büyük bir savaş açmış durumda. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Konya İl Baş-
kanı Mustafa Taha Çini, gençleri bu illetten 
kurtaracaklarını söyledi. 

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kon-
ya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, faaliyetleri ile 
ilgili bilgi verdi. “Ülkü Ocakları bir sivil toplum 
kuruluşu olmasının yanında, merhum Baş-
buğumuz Alparslan Türkeş’in de ifadesiyle 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin de “Gök kubbe-
si” görevini görüyor” diyen Başkan Çini, Ülkü 
Ocakları’nınaktif bir çalışma içerisinde olduğu-
nu söyledi.15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgü-
tü (FET)’nün hain darbe girişimini hatırlatan 
Çini, ülkücülerin bu hain girişimin karşısında 
durduğunu belirterek sözlerine şöyle devam 
etti, “15 Temmuz’dan sonra Ülkü Ocakları’na 
olan ilgi ve teveccüh daha fazla. Milliyetçi, ül-
kücü gençler biraz daha Ülkü Ocakları’nın ne 
demek olduğu hangi faaliyetleri yürüttüğünü 
daha iyi anlamaya başladı. 15 Temmuz’da 
Ülkü Ocakları ve ülkücülerin demokrasiden 
yana aldığı tutumu herkes sokaklarda gördü. 
Bu anlamdatoplumda Ülkü Ocakları önyargı-
ları kırarak, bünyesinde barındırdığı Türk-İs-
lam ruhunu milletimizin daha iyi anlamasına 
vesile olarak çalışmalarını yürütüyor. Hem 
eğitim konusunda hem de Vakıf olması hase-
biyle yardım faaliyetlerini yürütüyor. Ülkemiz 
gerçekten kritik bir dönemde. Ülkü Ocaklı 
gençlerin devletimiz ve milletimiz adına saha-
da olmak zorundadır.”

‘GENÇLERİMİZİ OKUMAYA VE SPORA DAVET 
EDİYORUZ’

Ülkü Ocakları’nın her zaman haklı yerde 
durduğunu, faaliyetlerini de buna göre şekil-
lendirdiğini belirten Başkan Çini, Ülkü Ocak-
ları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un gençleri 
spora ve okumaya davet ettiğini hatırlattı. Bu 

yolla uyuşturucuya karşı açtıkları savaşa da 
dikkat çeken Çini, sözlerine şöyle devam etti, 
“Uyuşturucu ve madde bağımlılığı Türkiye’de 
büyük bir sorun. Gençlerimiz uçuruma sü-
rükleniyor uyuşturucu ile. Biz Ülkü Ocakları 
olarak gençlerimizi bu uçurumdan kurtararak, 
vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olması 
için çaba gösteriyoruz. Gençlerimizi uyuştu-
rucudan uzaklaştırmak için spora, okumaya 
davet ediyoruz. Bu konuda çok güzel yol aldık. 
Genel Başkanımız da bu konuda önemli çalış-
malar yürütüyor bizlere de bu konuda önemli 
bir yol gösteriyor, telkinlerde bulunuyor. Kon-
ya bu konuda büyük yol kat ettik. Daha önce 
Konya’da okullarda uyuşturucu satışı yapıl-
dığına dair birçok haberler alıyorduk. Bugün 
baktığımızda gerek emniyet teşkilatının ge-
rekse okullardaki ülkücü kardeşlerimizin bu 
konuya karşı arkadaşlarını bilinçlendirmesi 
sayesinde bu gibi konular azalmış durumda. 
Ben gençliğimizi bu illetten kurtaracağımıza 
inanıyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Anadolu Hayat’tan
çiftçilere özel emeklilik

Anadolu Hayat Emeklilik’in 
çiftçilere özel hazırladığı emeklilik 
planında, çiftçilere uygun ödeme-
ler ile birikim yapma imkanı su-
nulurken yüzde 25 devlet katkısı 
avantajından da yararlanıyorlar.
Anadolu Hayat Emeklilik’in Çiftçi-
lere Özel Emeklilik Planı, çiftçile-
re bütçelerini sarsmadan birikim 
yapma ve emeklilik döneminde ek 
gelir elde etme imkanı sunarken, 
aile bireylerine de aynı avantajlar-
la emeklilik fırsatı tanıyor. Özellikle 
kırsal kesimde yaşayan ve geçimini 
tarım faaliyetleri üzerinden sağla-
yan, hasatlar sebebiyle ödemeleri 
dönemsel olarak gerçekleştirmek 
isteyen çiftçiler ve aile üyelerine 
özel olarak hazırlanan emeklilik 
planında, yüzde 25 devlet katkısı 
da elde ediliyor.

Sosyal güvenlik danışmanlığı, 
hukuki danışmanlık gibi özel hiz-

metler ve 125 TL’den başlayan 
katkı payı ile emeklilikte ek gelir 
elde etme imkânı sunan plan hak-
kında bilgi veren Anadolu Hayat 
Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur 
Erkan, planın tüm detaylarının 
çiftçilerin ve ailelerinin ihtiyaç ve 
beklentileri göz önüne alınarak be-
lirlendiğini söyledi. Bu yeni ürün-
le, çiftçilerin ve ailelerinin sisteme 
dahil olma oranlarını artırmayı he-
deflediklerini belirten Erkan, “En 
temel amacımız bireysel emeklilik 
sistemini yaygınlaştırarak, daha 
çok kişinin sisteme dahil olmasını 
ve emeklilikte elde edecekleri ek 
gelirle geleceklerini güvence altına 
almalarını sağlamak. Sahip oldu-
ğu özelliklerle son derece avantajlı 
olarak sunduğumuz Çiftçilere Özel 
Emeklilik Planı’mızla çiftçilere daha 
güvenli bir gelecek için destek ola-
cağız” dedi.  n HABER MERKEZİ

İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi, Eski Selçuklu Belediye Başkanı Prof. Dr. Adem Esen, Konya’ya önem-
li yatırımların yapıldığını ifade ederek, “Türkiye’nin üretici şehirlerinden bir tanesi de Konya” dedi

‘Konya üretici şehir’
İstanbul Su ve Kanalizasyon İda-

resi (İSKİ) Yönetim Kurulu Üyesi, 
Eski Selçuklu Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Adem Esen gazetemizi ziyaret 
etti, Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan ile bi-
raraya geldi. Daha önceden Selçuk-
lu Belediyesi Başkanlığı görevinde 
bulunan Esen, Konya’ya son yıllar-
da yapılan yatırımların çok önemli 
olduğunu ifade ederek, “Konya, 
Yüzölçümü itibariyle Belçika veya 
Hollanda kadar büyüklüğe sahip ve 
Türkiye’nin en güçlü üretim yapan 
şehirlerinden bir tanesi. Çeşmeler-
den tatlı su akması projesinin de çok 
güzel ve faydalı bir proje olduğunu 
düşünüyorum. Yapılan bu yatırımlar 
önemli yatırımlar Konya’da son yıl-
larda eğitim seviyesinde de önemli 
gelişmeler yaşandı. Bundan sonrada 
daha çok artacaktır” dedi. 

“TÜRKİYE’NİN ÜRETİCİ 
ŞEHİRLERİNDEN BİR TANESİ DE 

KONYA”
Konya’nın Türkiye’de ki üre-

tim yapan şehirlerinden bir tanesi 
olduğunu belirten İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Yönetim 
Kurulu Üyesi, Eski Selçuklu Bele-
diye Başkanı Prof. Dr. Adem Esen, 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Konya’nın çok büyük bir alanı var. 
Yüzölçümü itibariyle Belçika veya 
Hollanda kadar büyüklüğe sahip. 
Üretimine baktığımız zaman Konya 
Türkiye’nin en güçlü üretim yapan 
şehirlerinden bir tanesi.  Ama tabi 
bir taraftan devlet tarafından yapılan 
yatırımlarda arttı. Diğer bir taraftan 
tabi üretimimizi de artırmamız ge-
rekiyor. Benim dönemimde Selçuk-
lu Bölgesinin üçlü eğitime geçme 
dönemi vardı. O dönemde yoğun 
bir yapılaşma vardı fakat daha ön-
ceki koalisyon hükümetlerinde Milli 
Eğitim yatırımları yeterli değildi. O 
zaman ‘Bir tuğlada sen koy’ diye 

bir kampanya düzenledik. Belediye 
Başkanı olarak da okul yerlerini biz-
zat kendim takip ediyordum. Eğitim 
sadece Milli Eğitim’in problemi de-

ğil şehrin problemidir. Hamdolsun 
o zaman 100’e yakın hayır sahibi ile 
protokol imzalandı ve okulların bir-
çok kısmı inşa edildi. Bundan son-
rada Konya’da eğitim kalitesi arttı. 
Eğitim seviyesi çok düşük değil. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan şuanda Millet Kıraathane-
leri diyor. Bunun bir benzerini biz 
Çocuk kütüphaneleri olarak baş-
latmıştık. Tabi bunların fonksiyo-
nel olması çok önemli. Zamanın da 
Takkeli Dağı ağaçlandırmıştık şimdi 
ağaçlar benim boyumun neredeyse 
iki katına çıkmış. Ekip olarak çalı-
şıldığı takdirde Konya’nın daha gü-
zel yerlere geleceğine inanıyorum. 
Kurumlar arası ilişkiler iyi tutulmalı 
çünkü hizmet kurumlarla gelişiyor. 
Tabi bütün projeleri de gerçekleş-
tirirken Selçuklu Belediyesi olarak 

borç yapmamak gayret ettik. Ku-
rumların borç yapmadan kaynakla-
rının da güçlü kalması gerekir.”

“TATLI SU PROJESİ KONYA İÇİN 
ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Mavi Tünel projesi kapsamın-
da Konya çeşmelerinden akan tatlı 
suyu değerlendiren Esen, projenin 
Konya için çok iyi olduğunu ifade 
ederek, “2 sene önce Mavi Tü-
nel’den akacak olan suyun arıtma 
tesislerini KOSKİ’den yetkililer ile 
birlikte inceleme fırsatı bulmuştuk. 
Çok güzel ve faydalı bir proje ol-
duğunu düşünüyorum. Yapılan bu 
yatırımlar önemli yatırımlar. Bildi-
ğimiz üzere Türkiye, Kıbrıs’a da su 
verdi. Kıbrıs, Toroslarımızın suyu-
nu içiyor. Konya musluklarından 
şuanda tatlı su akıyor. İstanbul’da 
biz vatandaşlara İSKİ’nin suyunu 
içmeleri için tavsiyelerde bulunuyo-
ruz. Ben İstanbul’da kendi evimde 
İSKİ’nin suyunu içiyorum. İSKİ’nin 
suyu damacana suyundan daha da 
kalitelidir. Vatandaşlarımız da su-
larda sıkıntı veya mikrop var diye 
korkmasın. Çünkü her gün sulardan 
numune alınır ve bunu Sağlık Mü-
dürlükleri takip eder. Çeşmelerden 
akan tatlı suyun Konya için önemli 
bir yatırım olduğuna inanıyorum” 
diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Gençlerimizi kurtaracağız’

Prof. Dr. Adem Esen

Mustafa Taha Çini
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Koyuncu Fiat uygun fiyatlar ve kampanya seçenekleri ile faaliyetlerine devam ediyor. Koyuncu Fiat 
Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, “Konyalı hemşerilerimizi showroomumuza bekliyoruz” dedi

Fiat’dan ticari kampanya
Uygun fiyat seçenekleri ve kampanya-

lar ile dikkatlerini üzerine çeken Koyuncu 
Fiat ticari araç almak sahibi olmak isteyen 
vatandaşlara ve esnaflara yardımcı oluyor. 
Koyuncu Fiat uygun fiyatlar ve kampanya 
seçenekleri ile faaliyetlerine devam ediyor. 
Ticari araçlardaki kampanyalar Konyalılar 
tarafından yoğun ilgi görüyor. Kampanya-
lar hakkında bilgi veren Koyuncu Fiat Ticari 
Satış Müdürü Selamet Demirhan, “Fiat’ın 
haziran ayı kampanyasında Fiat Fiorino sa-
hip  olmak isteyenler, 5 yıllık uzatılmış ga-
ranti ile birlikte 30 bin TL’ye kadar 12  ay 
veya 20 bin  TL ye 20 ay 0 faizli kredi se-
çeneğinden yararlanabiliyor. Yine benzinli 
motor seçeneğimizde 56 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla müşterilerimizle buluşu-
yor. Fiat Doblo Combi  ise  62 bin 950 TL 
den başlayan fiyatlar  ve 0 faizli kampan-
yalardan faydalanmak için Konyalı hem-

şerilerimizi showroomumuza bekliyoruz. 
Ducato ve Pratico araçlarımızda ‘Ortak de-
diğin böyle olur’ kampanyamız devam et-
mektedir. Bu kampanya ile bir yıllık yakıtın 
yüzde 20’sini TOFAŞ hediye ediyor. Bu da 
maksimum 7 bin 200 TL’lik bir yakıt avan-
tajı sağlıyor. Yine ’10 numara üyelerine özel 
indirimler ve kampanyalarımız mevcuttur. 
Fiat marka ticari aracı olan veya aynı seg-
ment rakip marka aracı olan müşterilerimi-
ze özel kampanya ve indirimlerimiz sunu-
yoruz. Güçlü araç stokumuzla avantajlı araç 
almak isteyen herkesi showroomumuza 
ağırlamak bizleri onurlandıracaktır. Tüm 
hemşerilerimizi hem araçlarımızı görmele-
ri hem de test sürüşlerine katılmaları için  
showroomumuza bekliyoruz. Koyuncu Fiat 
ailesi olarak her zaman müşterilerimizin ya-
nındayız” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan 



26 HAZİRAN 2018 HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

EREGLİ

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
Muhtarlar Buluşmasına katıldı. Be-
lediye otobüsü ile muhtarlarla be-
raber programın yapıldığı Selçuklu 
Kongre Merkezi’ne gitti. Programa 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven, İlçe Belediye 
Başkanları ve çok sayıda muhtar 
katıldı. 

Muhtarlarımız bizim hizmet 
kolumuzdur diyen Başkan Özgü-
ven: “Muhtarlarımızla beraber Bü-
yükşehir Belediyemiz tarafından 

düzenlenen Muhtarlar Buluşması 
programına katıldık. 

Muhtarlarımız hizmetler 
noktasında önemli bir görevi ifa 
ediyorlar. Mahallelerimizin ve 
Mahalle sakinlerimizin sorunla-
rını tespit ederek bizlere bilgiler 
sunuyorlar. Bizler de bu konular-
da çalışmalar yaparak sorunları 
çözüme kavuşturmak noktasında 

yoğun çaba harcıyoruz. Muhtarla-
rımız her türlü övgü ve methiyeyi 
hak ediyorlar. Öyle ki Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan da muhtarlarımızı önem-
siyor ve her platformda onları 
destekliyor. Bizler de muhtarları-
mızın değerini biliyor ve her za-
man onların yanında oluyoruz” 
şeklinde konuştu.

‘Tapu sorununa 
neşter vuruyoruz’

‘4 yılda 150 Bin fidanı 
toprakla buluşturduk’

Atakent Mahallesi sakinleri 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i 
makamında ziyaret ederek ilgileri 
ve mahallelerine yapılan çalışma-
lar için teşekkür ettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Özgüven: 
“Atakent Mahallemiz sakinleri zi-
yaretimize geldiler, duyarlılıkları 
ve nazik ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum. Şehrimize hizmet etme 
noktasında çalışmalarımıza yoğun 
bir şekilde devam ediyoruz. Va-
tandaşlarımızın istek ve talepleri 
doğrultusunda planlamalarımız 
yaparak Ereğli’mizin sorunlarına 
çözüm üretiyoruz. Yıllardır çözüle-

meyen sorunların üzerine giderek 
bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Bu 
kapsamda Atakent Mahallemizde 
de 1973 yılından beri tapularını 
alamayan hemşehrilerimizin soru-
na neşter vuruyor ve çözmek için 
yoğun çaba harcıyoruz. En kısa za-
manda da bu sorunu çözüme ka-
vuşturacağız inşallah. Ereğli’mize 
layıkıyla hizmet etmek en büyük 
gayemiz. Bu noktada çalışmaları-
mıza gece gündüz demeden de-
vam ediyoruz. Bizlere destek olan 
ve çalışmalarımızla ilgili takdirle-
rini sunan tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü gece gündüz demeden 
asfalt çalışmalarına devam ediyor. 
Çalışmalar hakkında değerlendir-
melerde bulunan Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Fiziki Beledi-
yecilik kapsamında her yıl kendi 
rekorlarımızın üzerine koyarak ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 4 yıl 
zarfında hizmette sınır koymadık 
kendimize Fiziki, Sosyal ve Kül-
türel Belediyecilik anlamında hep 
daha ileri gittik. Ereğli’de birçok 
ilki gerçekleştirdik. Bu yıl da çalış-
malarımızı büyük bir özveri ve ti-
tizlikle yürütüyoruz. Gece gündüz 
demeden mesai mefhumu gözet-
meksizin çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özgüven: “Bu çalışmalarımızı 
sürdürürken toprakla buluşturdu-
ğumuz binlerce fidanı, yaptığımız 
hizmetleri görmezden gelen bazı 
kişiler birkaç akasya ağacının he-
sabını sormaya kalkıyor. Meslek 
hayatım boyunca 1 milyondan 
fazla ağaç dikme ve yetiştirme 
faaliyetinde bulunan birisi olarak 
ağacın değeri ve kıymetini çok iyi 
biliyorum. 20 yıl önce dikilen ve 
kurumaya başlamış Akasya ağaç-
larının ormansal, ekonomik ve 
peyzaj anlamda bir değeri yoktur. 
Trafik akışını bozan, kökleri artık 
asfalta zarar veren, birçok haşere 
ve böceği bünyesinde bulunduran 
akasya ağaçları kesilirken sosyal 
medyada paylaşanlar bir kez olsun 

yapılanı takdir edip fotoğrafladı 
mı acaba. Yapılan hizmete saygı 
duymuyorlarsa bile Ramazan ayı 
demeden çoluğunu çocuğunu bı-
rakıp bu şehre hizmet eden çalı-
şanların emeğine saygı duymaları 
gerekir. Bu vesileyle tüm çalışan-
larımıza özverileri için teşekkür 
ediyorum. Ağaç edebiyatı yaparak 
Belediyemizi yıprattıklarını zanne-
denlerin bu şehirde kaç tane dikili 
ağacı var. Bu zihniyet ne şehrimi-
ze ne de ülkemize yarar sağlamaz. 
Belediye olarak 4 Yılda yaklaşık 
150 Bin fidanı toprakla buluştu-
rurken ağaç edebiyatı yapanlar bu 
şehirde yaşamıyor muydu? Yapı-
cı eleştiri getirenlere ve maksadı 
gerçekten ağaç sevgisi olanlara 
saygımız sonsuz ancak bilinçli ve 
yıkıcı eleştirilere hiçbir zaman ta-
viz vermeyiz. Çünkü Ereğli Lise-
si’nin önünü yaparken de, Kıbrıs 
Caddesi ve İstasyon Caddesi’ni 
yaparken de acımasız eleştiriler ol-
muştu, şimdi oralar şehrimizin en 
gözde yerleri. Samimiyetle ve gay-
retle bu şehre hizmet etmek için 
canla başla çalışıyoruz. Herkesten 
takdir beklemiyoruz ancak ada-
letli bir şekilde yapılanlara herke-
sin saygı duyması gerekir. 4 yılda 
hemşehrilerimizin de desteğiyle 
önemli hizmetler yaptık yapmaya 
da devam edeceğiz. Bize destek 
olan tüm vatandaşlarımıza teşek-
kür ediyor, hürmetlerimi sunuyo-
rum” dedi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bundan sonraki sü-
reçte ülkemizin önündeki tüm engeller kalkacak ve ülkemiz hızla büyümesini sürdürecek” dedi

Yeni hükümet sistemi
ile Türkiye daha güçlü

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 2018 seçim sonuçlarını 
değerlendirdi. Türk halkı feraset 
ve vefasını bir kez daha gösterdi 
diyen Başkan Özgüven: “Halkımız 
hizmet siyasetinden yana olduğu-
nu, feraset ve vefasını bu seçimde 
de gösterdi. Bu anlamda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin İlk Başkanı ola-
rak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. 
Bu sonuçla beraber tüm şer odak-
ları birleşse de halkımızın iradesi-
nin üzerinde hiçbir güç yoktur. 24 
Haziran seçimlerinde de kazanan 
demokrasi ve milli irade olmuştur. 
Çok yüksek bir katılımla sandığa 
giden ve iradesine sahip çıkan yüce 
Türk Milleti her zaman olduğu gibi 
yine doğru kararı vermiştir. Darbe-
cilerin tanklarını, toplarını, uçak-
larını, helikopterlerini, silahlarını 
iman gücü ile durduran milletimiz, 
24 Haziran seçimlerinde darbe-

cilere ve vesayet odaklarına fırsat 
vermeyeceğini göstererek istikla-
line ve istikbaline sahip çıkmıştır. 
Bu demokrasi şölenine katılan tüm 
halkımıza yürekten teşekkür edi-
yorum. Bundan sonraki süreçte 
ülkemizin önündeki tüm engeller 
kalkacak ve ülkemiz hızla büyüme-
sini sürdürecek. Ülkemizin ulus-
lararası alandaki itibarı çok daha 
yükseklere çıkacak. Her bir vatan-
daşımızın huzuru ve refahı artacak 
ve tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet şuuru bizi 2023, 2053, 
2071 hedeflerimize emin adımlar-
la götürecek inşallah. bu duygu ve 
düşüncelerle 24 Haziran seçimleri-
nin sonuçlarını vatanımıza, milleti-
mize hayırlı uğurlu olmasını diler, 
seçime yüksek katılım sağlayarak 
iradesine sahip çıkan milletimi-
ze bir kez daha teşekkür ederim” 
dedi.

‘Muhtarlarımız övgüyü hakediyor’

Ereğli Belediyesi’nce TOKİ İlkoku-
lu’nda bulunan Otizmli ve İşitme 
Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 
Özel Eğitim Alt Sınıfı’na tatami 
döşeme yapıldı ve bazı ihtiyaçları 
karşılandı.

Önemli hizmet

Ereğli’de seçim sonuçları coşkulu bir şekilde kutlandı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, vatandaşlarla biraraya gelerek bu coşkuya ortak oldu. 
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Hep belirtmişizdir; Türkiye’de 
15 Temmuz 2016, yeni bir başlan-
gıcın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı 
ve Milletvekili Genel Seçimlerini’ni 
değerlendirirken, 15 Temmuz’un 
sonuçlarına göre değerlendirmek 
gerçekçi bir yaklaşım olur. 

Ne oldu 15 Temmuz’dan sonra? 
Devleti ele geçirmeye çalışan, bu 

yolla ülkemizi işgale hazırlayan terör 
örgütü FETÖ’nün çökertilmesiyle, 
Devlet aklı kendini hissettirmeye baş-
ladı. Beka sorunu ortadayken, siyasi 
zeminde de “Devlet ve millet” beka-
sı için hareket eden partilerin “ortak 
akılda” buluşmasının temeli atıldı. 
15 Temmuz sonrası atılan bu temel, 
Yenikapı’da perçinlendi, o günden bu 
yana tüm müflis, fitne ve kirlenmiş 
zihniyetlere rağmen bu ortak akıl ni-
hayetinde Cumhurbaşkanı ve Millet-
vekili Genel Seçimleri’ne kadar geldi. 

AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin oluşturduğu bu siyasi 

zemin, MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin de tabiri ile “Millet 
aklı” olarak kendini gösterdi. Ku-
rulan ittifak meyvesini verdi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde Cumhur 
İttifakı milletvekili sayısında yeterli 
çoğunluğu kazanmış oldu. İki parti 
arasındaki ittifak düşünüldüğünde, 
bu ittifak 5 yıl boyunca Meclis’te 
aynı ruh ve anlayışla çalışmalarını 
sürdürecektir. 

****

AK Parti Türkiye genelinde 1 
Kasım 2015 seçimleri de düşünül-
düğünde büyük bir düşüş yaşadı. 
Oransal olarak CHP’de de bu düşüş 
yaşanmasına rağmen CHP Meclis’te-
ki koltuk sayısını artırdı. MHP ise tüm 
saldırılara, iftiralara, karalamalara ve 
“Meclis’e giremeyecek” söylemleri-
ne rağmen Meclis’teki koltuk sayısını 
artırarak Meclis’teki yerini aldı. Bu 

durum bazı kesimleri 
oldukça şaşırttı. Özellikle 
MHP’nin oylarının 
yüzde 8-9’unun İYİ 
Parti’ye geçeceğini 
hesap edenlerin, 
MHP’yi ve ülkücüleri 
hala tanıyamadıkları 
yine anlaşılmış oldu. 
Hatta seçim sonucuna 
göre İYİ Parti’ye giden 
oyların birçoğunun CHP’den gittiği, 
AK Parti’den de kaymalar yaşandığı 
görüldü. Ancak MHP’den İYİ Parti’ye 
büyük bir kayma olmadığı sonuçlara 
yansımışken, bu durum MHP’nin 
tüm oyunlara rağmen güçlenerek 
yoluna devam ettiğini gösterdi. Se-
çimlerin tek galibinin MHP olduğu 
gerçeğini rakamlar net bir şekilde 
ortaya koydu. Ayrıca MHP’lilerin 

büyük bir kısmının da 
Cumhur İttifakı’na bağlı 
kalarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a 
oy verdiği rakamlardan 
ortaya çıkıyor.  

****

Konya’ya bakacak 
olursak; AK Parti Türkiye genelinde 
olduğu gibi Konya’da da beklediğini 
alamadı. Konya’da da oy oranla-
rında düşüş yaşayan AK Parti, 12 
olan milletvekilini 10’a düşürdü. 
Bu konuda AK Parti İl Başkanlığı 
gerekli özeleştiriyi kendine yapa-
caktır ancak sanırım günah keçisi 
Tahir Akyürek olacak gibi görünü-
yor. Çünkü Milletvekili adayı olarak 
gösterilmesinin Konya’da tepkiye 

neden olduğu, Akyürek nedeniyle 
daha önce AK Parti’ye veren bazı 
seçmenlerin MHP’ye oy vereceği 
konuşuluyordu. Bu durumun Kon-
ya’da çok gerçekçi olduğunu düşün-
müyorum. Tahir Akyürek’e tepkili 
olup da daha önce AK Parti’ye veren 
seçmenlerden MHP’ye geçen çok 
küçük bir oy olduğu kanaatindeyim. 
Bu nedenle, AK Parti’nin Konya’daki 
düşüşü olurda Tahir Akyürek’e ihale 
edilirse, bu durumun gerçekçi olma-
yacağı kanaatindeyim. Zaten rakam-
lara göre AK Parti’den MHP’ye aşırı 
bir oy geçtiği söylenemez.  

MHP’nin Türkiye genelindeki 
seçim başarısı Konya’ya da yansıdı. 
Konya’da 1 olan milletvekilini 2’ye 
çıkardı. CHP de yine 1 olan milletveki-
lini 2’ye çıkardı. İlk kez Meclis’e giren 
İYİ Parti de Konya’dan 1 milletvekili 
çıkardı. Böylece Konya’da milletvekili 
dengeleri değişmiş oldu. 

***
Sonuç olarak Meclis aritmetiği 

AK Parti tek başına yeterli çoğunlu-
ğu sağlayamasa da MHP ile birlikte 
oluşturulan Cumhur İttifakı çoğun-
luğu sağlamış oldu. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin sonuçların 
ardından yaptıkları ilk yorumdan 
da anlaşılacağı üzere, gelecek 5 yıl 
Cumhur İttifakı Meclis’te uyumlu bir 
şekilde çalışmayı sürdürecek. ‘Millet 
aklı’nın da gereği olarak bu siyasal ze-
minin devam etmesi, devlet ve millet 
açısından daha güzel bir 5 yıl geçire-
ceğimizi düşünüyorum. Bu bağlam-
da, partiler bazında kaybeden olsa 
da, kazananın “Cumhur İttifakı” 
olduğunu vurgulamak gerekiyor. 
Seçim sonuçlarının devletimize, mil-
letimize hayırlar getirmesini yüce Al-
lah’tan niyaz ediyorum. Sevgi, saygı 
ve dua ile...  

MİLLET AKLI KAZANDI!

Başkan Genç: Kazanan  
memleketimiz oldu

‘Seçimin galibi Erdoğan 
ve Türk demokrasisi’

24 Haziran seçimlerin sona 
ermesinin ardından AK Parti Kara-
tay İlçe Başkanı Mehmet Genç  bir 
teşekkür mesajı yayımladı. “Bize 
güvenen, bize inanan, dualarını 
eksik etmeyen tüm hemşerilerime 
teşekkür ediyorum. Tüm Teşkilat 
mensuplarımızı tek tek kutluyo-
rum. Rabbim bu seçimleri memle-
ketimiz için hayırlara vesile kılsın. 
Kazanan  memleketimiz oldu” di-
yen Genç, “24 Haziran seçimlerin 
seçimlerini kazanmamız için emek 
veren, mücadelenin en dirisini 
yapan, ayaklarının altı şişse de yo-
rulmayan, sırılsıklam olsa da üşü-
meyen vefakar, cefakar, inanmış, 
azmetmiş dava arkadaşlarımıza, 
teşkilatımızın her kademedeki tüm 

mensuplarına, milletvekillerimi-
ze, kadınlarımıza, gençlerimize, 
gönüllü kardeşlerimize, belediye 
başkanımıza, belediye meclis üye-
lerimize, mahalle başkanlarımıza, 
muhtarlarımıza, sahada fazla görü-
nemese de sabahlara kadar hatim 
okuyan, dua eden, ağlayan gönül 
erlerine, aziz milletimize inandığı 
yolda bizlere yiğitçe önderlik eden, 
durmak, yorulmak bilmeden hepi-
mize güç veren, inandığı doğruları 
için yüreğini ortaya koyan, üzerin-
de taşıdığı liderlik vasfıyla aldığı-
mız sonuçta payın en büyüğüne 
sahip olan Türkiye’mizin yeni Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a bin-
lerce teşekkür ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’ne göre oy oranında düşüş yaşayan AK Parti, Konya’da da benzer bir 
durumla karşılaştı. AK Parti Konya’da 2 milletvekili kaybetti, MHP ve CHP 1’er milletvekili artırdı. İyi Parti de 1 milletvekili çıkarmış oldu

Vekillikte yeni denge!

Yaklaşık 2 aylık seçim süreci-
nin ardından Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekili Genel Seçimleri sona 
erdi. Resmi olmayan sonuçlara 
göre AK Parti Türkiye genelinde 
yüzde 42.54, MHP yüzde 11.11,  
CHP yüzde 22.64, İYİ Parti yüzde 
9.97, SP yüzde 1.35, HDP ise yüz-
de 11,69 aldı. Bu sonuçlara göre 
Cumhur İttifakı yüzde 53.65, Mil-
let İttifakı yüzde 33.96 oy oranına 
sahip oldu. Oyların Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM)’deki koltuk 
dağılımına bakıldığında AK Par-
ti 295, CHP 147, HDP 67, MHP 
48, İYİ Parti 43 koltuk elde etti. 
Bu rakamlara göre AK Parti ve 
MHP’nin kurduğu Cumhur İttifa-
kı 343, CHP, İYİ Parti ve Saadet 
Partisi’nin kurduğu Millet İttifakı 
190 milletvekili ile Meclis’e girmiş 
oldu. Cumhurbaşkanı seçiminde 
ise Cumhur İttifakı’nın adayı Re-
cep Tayyip Erdoğan yüzde 52.58 
oy alırken, Muharrem İnce yüzde 
30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 
8.39, Meral Akşener yüzde 7.3, 
Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, 
Doğu Perinçek yüzde 0.2 oy aldı. 

KONYA’DA DURUM
Konya’da AK Parti yüzde 59.5, 

MHP yüzde 15.6 oy alırken, CHP 
yüzde 9.6, İyi Parti yüzde 9, Sa-
adet Partisi yüzde 2.3, HDP ise 
yüzde 3,6 oranında oy aldı. Bu oy 
oranlarına göre ise AK Parti 10, 
MHP 2, CHP 2, İyi Parti de 1 mil-
letvekili çıkarmayı başardı. Cum-
hur İttifakı 12 milletvekili, millet 
ittifakı ise Konya’dan 3 milletve-
kili çıkarmış oldu. Cumhurbaşka-
nı seçiminde de Konya önemli bir 
destek verdi. Cumhur İttifakı’nın 
adayı Recep Tayyip Erdoğan yüz-
de 74.2 oy alırken, Muharrem 
İnce yüzde 13.7, Meral Akşener 
yüzde 8.2 oy aldı. 

MİLLETVEKİLİ 600’E ÇIKTI 
16 Nisan 2017’de Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemi’ne 

geçişi öngören referandum sonu-
cunda ‘Evet’ sonucu çıkmasıyla, 
TBMM’de yeni hükümet sistemine 
ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştı. 
Bunlardan biri de Meclis’teki Mil-
letvekili sayısı. Referandumun ar-
dından milletvekili sayısı 550’den 
600’e çıkarılmıştı. 24 Haziran se-
çimlerinde Türkiye genelinde 600 
milletvekili seçilmiş oldu. 

1 KASIM SEÇİMLERİNE GÖRE 
AK PARTİ VE CHP’NİN OY ORANI 

DÜŞTÜ
1 Kasım 2015’te gerçekleştiri-

len Milletvekili Genel Seçimleri’ne 
bakıldığında Türkiye genelinde 
AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 
25.3, MHP yüzde 11.9, HDP yüz-
de 10.8, Saadet Partisi yüzde 0.7 
oy almıştı. 24 Haziran 2018 Mil-
letvekili Genel Seçimleri’nde ise 
bazı değişiklikler yaşandı. 24 Ha-
ziran seçimlerinde ilk defa seçime 
giren İYİ Parti dengeleri bozdu. 

24 Haziran seçimlerinde, 1 Kasım 
seçimlerine göre AK Parti yüz-
de 49.5’ten yüzde 42.54’e, CHP 
yüzde 25.3’ten yüzde 22.64’e ge-
riledi. 1 Kasım seçimlerine göre 
AK Parti 317, CHP 134, HDP 59, 
MHP 40 milletvekili çıkarmıştı. Bu 
seçim sonuçlarına göre AK Parti 
295, MHP 48, CHP 147, İYİ Parti 
43, HDP 67 milletvekili çıkarmış 
oldu. 

Bu rakamlara göre AK Parti 
milletvekili sayısında da düşüş 
yaşadı. Oy oranında düşüş yaşa-
masına rağmen CHP yeni sistem-
deki dağılımdan dolayı milletveki-
li sayısını 1 Kasım seçimine göre 
artırdı. MHP ve HDP de yine mil-
letvekili sayısını artıran partiler 
arasında yer aldı. İlk defa Meclis’e 
giren İYİ Parti ise 43 milletvekili 
ile AK Parti ve CHP’nin dengeleri-
ni bozmuş oldu. 

BENZER GÖRÜNTÜ 

KONYA’DA DA OLUŞTU
1 Kasım seçimlerinde Kon-

ya’da AK Parti yüzde 74.4, MHP 
yüzde 11.4, CHP yüzde 9.2, HDP 
yüzde 2.7, Saadet Partisi 0.7 oy 
almıştı. Bu oy oranlarına göre AK 
Parti 12, MHP 1, CHP 1 Milletve-
kilini Meclis’e göndermişti. Geride 
bıraktığımız 24 Haziran Milletve-
kili Genel Seçimleri’nde ise AK 
Parti yüzde 59.42, MHP yüzde 
15.49, CHP yüzde 9. 67, İYİ Parti 
yüzde 8.96, HDP yüzde 3.71 oy 
aldı. Buna göre milletvekili dağı-
lımı ise şöyle şekillendi; AK Parti 
10, MHP 2, CHP 2, İYİ Parti 1. Bu 
durumda AK Parti Konya’da da 
kayıp yaşadı ve 12 olan milletve-
kilini 10’a düşürdü. MHP ve CHP 
1 olan milletvekili sayısını 2’ye 
çıkardı. Meclis’e ilk defa giren İyi 
Parti ise Konya’dan 1 milletvekili 
çıkardı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, 24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve milletvekili seçimle-
rine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 
Başkan Karabacak, “Halkımız bu 
seçimde de güçlü Türkiye’den, 
güçlü liderden, istikrardan, ada-
letten ve kalkınmadan yana oyunu 
kullanmıştır; hayırlı uğurlu olsun. 
Seçimin galibi Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Türk demokrasisidir” dedi. Konuy-
la ilgili yapığı açıklamada, “24 Ha-
ziran seçimleri, çıktığımız Büyük 
Türkiye yolunda ülkemiz adına 
oldukça önemliydi” diyen Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-
ği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Türk halkı bu seçimde 
de güçlü Türkiye’den, güçlü lider-
den, istikrar, adalet ve kalkınma-
dan yana oyunu kullanmıştır” ifa-
delerini kullandı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 

ve genel seçimlerinin Türkiye’ye 
hayırlı olması temennisinde bu-
lunan Başkan Karabacak, “Esnaf 
Teşkilatı ve tüm esnaf ve sanat-
karlarımız adına Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 
başarısından ötürü tebrik ediyoruz. 
Türkiye, 24 Haziran seçimlerinde 
tüm dünyaya bir demokrasi dersi 
vermiştir. Ülke genelinde yapılan 
seçimlerde herhangi bir olumsuz 
durumun yaşanmaması da sevin-
dirici bir gelişmedir. Esnaf Teşkilatı 
olarak ülkemizin büyük Türkiye 
hedeflerine ulaşacağına olan inan-
cımız tamdır. Cumhurbaşkanlığın-
da ve genel seçimlerde alınan so-
nuçların hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyor, Sayın Cumhurbaş-
kanımıza, seçilen milletvekillere ve 
parlamentoda Konya’mızı temsil 
edecek Konya milletvekillerimize 
de başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak

Geride bıraktığımız 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri’nin bir önceki seçime göre oy 
oranlarına bakıldığı zaman en büyük kaybedeni AK Parti oldu.
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Suriye yardım çalışmalarını 
hız kesmeden sürdüren AYDER 
Anadolu İnsani Yardım Derneği 
201. Yardım aracını mazlumlara 
gönderdi.  Konuyla ilgili açıklama 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çelik, “Konyalı hayır sever-
lerin destekleriyle içerisinde bin 
adet gıda kolisi,500 çift ayakkabı,-
muhtelif çocuk ve bayan kıyafeti, 
5 bin lt su  bulunan tırımızı Suri-
ye’deki zor şartlar altında yaşam 
mücadelesi veren önceki yıllarda 
Konyalı hayırseverlerin destekle-
riyle kurduğumuz çadır kentlerde 
yaşayan mazlumlara gönderdik” 
dedi. Suriye’de savaş bitti algısı 

oluşturulduğunu belirten Çelik, 
“Zalim Esed rejimi 8 yıldır olduğu 
gibi hala mazlumların üzerlerine 
bombalarla saldırmakta ve onları 
evlerinden yurtlarından etmek-
te. Zalimler asla barıştan hoşlan-
mazlar. Onların hoşlanacağı tek 
şey karşısında ki mazlumları yok 
etmektir. Savaş asla bitmiş değil. 
Binlerce esir, yaralı ve şehit aile-
lerimiz var biz onlara bakmakla 
yükümlüyüz. Bizlere bu noktada 
yardımcı olan tüm kardeşlerimiz-
den Allah razı olsun.’’Yardımları-
mız  sizin desteklerinizle devam 
edecektir” ifadelerini kullandı. 
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
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Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
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Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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‘Suriye’de savaş bitti
algısı oluşturuluyor’

Yurt içinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 24 terörist 
etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK 
hedeflerine yönelik hava harekatı 
devam ediyor. Türk savaş uçak-
larının önceki gün düzenlediği 
bombardımanda Mergesor na-
hiyesine yakın Hakurk Dağı’nda 
dumanlar yükseldi. 

Erbil ilinin Mergesor nahiye-
sine bağlı Bermize köyü sınırla-
rı içerisinde kalan Hakurk Dağı 
tepeleri ve etekleri, Türk savaş 
uçakları tarafından vuruldu. AA 
ekibinin çektiği görüntülerde, 
bombardımanın yapıldığı yerlerde 
dumanlar yükseldiği görüldü. 

Öte yandan Bermize köyü sa-
kinleri, Türk askerinin bölgedeki 
varlığı nedeniyle terör örgütü PKK 
militanlarının eskisi gibi köylerine 
gelemediğini ve bölgede hareket 

edemediğini söyledi. 
Köylüler, Türk askerinin böl-

gedeki varlığını ve üslerini güç-
lendirdiğini ve stratejik tepelere 
yerleştiğini ifade etti. Türk aske-
rinin belirlediği kırmızı hattı geç-
meye çalışan PKK’lı teröristler, 
savaş uçakları ve silahlı insansız 
hava araçları (SİHA) tarafından 
etkisiz hale getiriliyor. Bu arada 
Mergesor Kaymakamı Gafur Ah-
met Malleswari, “PKK’lılar, bazı 
köylerin yakınlarına mevziler kur-
muştu. 

Bölge halkı, Kürdistan böl-
gesel hükümetine başvurarak, 
PKK’lıların köylerinden çıkarılma-
sını istemişti. Çünkü PKK’lıların 
varlığı nedeniyle yerel halk, köy-
lerine dönemiyor.” dedi.

Sidekan nahiyesindeki yetkili-

lerden İhsan Çelebi ise “Sidekan 
nahiyesine bağlı 115 köyü işgal 
eden PKK, bölgemizde hayatın 

normalleşmesine engel oluyor.” 
ifadesini kullandı.
n AA

Yurt içinde son bir haftada dü-
zenlenen operasyonlarda, 24 terö-
ristin etkisiz hale getirildiği bildi-
rildi. İçişleri Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, 18-25 Haziran 
tarihleri arasında düzenlenen ope-
rasyonlara ilişkin bilgi verildi. Buna 
göre, son bir haftada Jandarma 
Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Ha-
rekat (PÖH), Jandarma Komando 
Birlikleri ile iç güvenlik operasyon-
ları çerçevesinde Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin hava ve kara unsurların-
ca bin 542 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım etti-
ği ve bunlarla irtibatlı olduğu de-
ğerlendirilen 664, uyuşturucu ve 
kaçakçılık suçlarından 2 bin 945 
ve düzensiz göçle mücadele kap-
samında 52 olmak üzere 3 bin 661 
kişi gözaltına alındı.

Terör suçlarından gözaltına 
alınanların 395’inin PKK/KCK, 
198’inin FETÖ/PDY, 68’inin DEAŞ 
ve 3’ünün aşırı sol örgütlere bağ-
lantısı olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonu-
cunda ise 12’si ölü, 7’si sağ ve 5’i 
teslim olmak üzere 24 terörist etki-
siz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin operasyon-
larında Diyarbakır, Hakkari, Van ve 
Şırnak’ta 11 sığınak/barınak/mağa-
ra kullanılamaz hale getirildi. Yapı-
lan aramalarda, 18’i ağır ve uzun 
namlulu 27 silah, 12 el bombası, 
3 bin 687 muhtelif mühimmat ele 
geçirildi. Ayrıca 121 kilo patlayıcı 
madde ve 7 el yapımı patlayıcı veya 
mayın imha edildi.

Uyuşturucu operasyonları
Uyuşturucu ve kaçakçılıkla 

mücadele kapsamındaki 2 bin 945 
operasyonda ise 705 kilogram es-
rar, 695 kilogram eroin, 33 kilog-
ram afyon, 2 kilo 600 gram sentetik 
kannabinoid, 11 kilogram metam-
fetamin, bin 554 ectasy hap, 312 
bin 541 captagon hap, 6 bin 99 
sentetik ecza, 142 bin 371 kök ke-
nevir bitkisi, 244 bin 946 paket ka-
çak sigara ve 120 bin 76 litre kaçak 
akaryakıt ele geçirildi. Bu operas-
yonlarda 3 bin 445 kişi yakalandı.

Sokak satıcılarına yönelik okul 

çevreleri, parklar ve gençlerin yo-
ğun olarak bulunduğu yerlerde 
yapılan kontrol ve gerçekleştirilen 
operasyonlarda ise 378 şüpheli gö-
zaltına alınırken, 7 kilogram esrar, 
1 kilo 700 gram 1 kilo 600 gram 
sentetik kannabinoid, 600 gram 
metamfetamin, bin 385 ecstasy 
hap, bin 95 captagon hap, 178 sen-
tetik ecza, 987 kök kenevir ve 19 
tabanca/tüfek ele geçirildi.

Ülke genelinde 19 Haziran’da 6 
bin 177 ekipte görevli 27 bin 137 
personel ve 248 dedektör köpeğin 
katılımıyla 3 bin 416 uygulama 
noktasında narko uygulamaları ya-

pıldı. Denetimlerde, kontrol edilen 
bin 172 park ve 3 bin 176 metruk 
binada, 81 bin 319 kişi sorgulanır-
ken, arandığı tespit edilen 608 kişi 
yakalandı.

Ekiplerce 110 ikamet, 2 bin 172 
iş yeri ve 16 bin 175 araçta yapılan 
aramalarda, 24 silah ve 560 muh-
telif mühimmat, 3 kilogram uyuş-
turucu madde ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele
Siber suçlarla mücadelede 

çalışmaları kapsamında da terör 
örgütü propagandası yapan, bu 
örgütleri öven, terör örgütleri ile 
iltisaklı olduğunu alenen beyan 

eden, halkı kin, nefret ve düşman-
lığa sevk eden, devlet büyüklerine 
hakaretlerde bulunan, devletin bö-
lünmez bütünlüğüne ve toplumun 
can güvenliğine kast eden, nefret 
söylemleri içeren 346 sosyal medya 
hesabıyla ilgili yapılan çalışmalarda 
tespit edilen 256 kişi hakkında ya-
sal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadelede 
549’u denizlerde olmak üzere 3 bin 
973 düzensiz göçmen yakalandı. 
Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yol-
larla yurda girmesine ve yurt dışına 
çıkmasına aracılık eden 52 organi-
zatör ise gözaltına alındı.  n AA

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, Samet Narin (51) idaresindeki 07 
CTR 09 plakalı minibüs, Seydişehir-Antal-
ya karayolunun 27. kilometresinde Fatma 
Koca Bekar yönetimindeki 06 YJB 69 
plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Fatma 
Koca Bekar ile aynı araçta bulunan Deniz 
Kocabekar (7) yaralandı. Yaralılar Seydişe-
hir Devlet Hastanesine getirilerek tedavi 
altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğre-
nildi.
n AA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 
talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
seçim öncesinde sosyal medya hesap-
larından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a hakarette bulunulduğu tespiti 
üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma-
lar sonucunda Y.A. ile kardeşi S.A. gözal-
tına alındı.  Bu arada seçim sonuçlarının 
açıklanmasından sonra sosyal medyadan 
“YSK’ya gelin, Antalya’ya gelin. Ne olur 
Antalya’ya gelin, sokağa çıkın, adliye önü-
ne gelin” paylaşımlarında bulunduğu öne 
sürülen şüpheli S.E. de yakalandı. 
n AA

Seydişehir’de kaza
2 kişi yaralandı 

Sosyal medyadan 
hakarete 3 gözaltı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ya-
ralandı.   Bahadır G. (38) idaresindeki 38 KB 665 plakalı 
otomobil, Konya-Aksaray karayolunun 70. kilometresinde 
Yılmaz A’nın (58) kullandığı 35 NMA 82 plakalı otomobille 
çarpıştı. Kazada, sürücü Yılmaz A. olay yerinde hayatını 

kaybetti, aynı araçta bulunan Güler A. (46) ile Bahadır G. 
yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldı-
rılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
n AA

TSK, Kuzey Irak’taki terör hedeflerini vuruyor

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 
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Türkiye Dünyada eşi benzeri 
görülmeyen çoğulcu katılımla ade-
ta dünyaya demokrasi dersi verdi. 
Partilere ittifak yolunun açılması da 
demokrasiye bir başka renk kattı. He-
men hemen yüzde yüzlük temsil oranı 
meclise girdi.

Bugüne dek girdiği on dört se-
çimden oylarını hep artırarak çıkan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan halkın gönlündeki yerini koru-
yarak tekrar tarihe adını Türkiye Cum-
huriyeti 1. Başkanı olarak yazdırdı.

Yedi düvele karşı savaş verdi 
Erdoğan. Altın ve dövizin üzerinden 
yüklendiler olmadı. Soğan patates 
oyunları ve içeriden oynanan türlü 
oyunlar da yetmedi Erdoğan’ı devir-
meye. Muharrem İnce boş yere bir 

sürü namaz kıldı. Hatta her gün Cuma 
namazı kıldı.

Filistin, Gazze, Pakistan, Myan-
mar, Afrika ve tüm dünya mazlumları 
sevinç gözyaşları döktü. Mazlumların 
sesi, dünya beşten büyüktür diyen 
biri zaferle çıktı elhamdülillah. Türkiye 
İslâm dünyasının öncüsü, ağabeyidir 
çünkü. Onlarca açılan elleri boş çevir-
medi Mevla.

Bu zafer bizi asla şımartmamalı. 
Allah azze ve celle Tayyip Erdoğan 
eliyle bizi imtihan ediyor. O dilerse 
bizi zalim birini başımıza idareci kılar. 
Bunca imkân ve olanak varken kullu-
ğumuz artmıyor, şükrümüz artmıyor-
sa bunca verilen nimetler Maazallah 
bizim helak sebebimiz olabilir. Kuran-ı 
Kerim’de bahsedilen nice kavimler 

vardır ki hep bolluk için-
de yüzerken azgınlıkları 
nedeniyle helak oldu. 
Rabbimiz Allah onların 
şahsında bizleri uyarmı-
yor mu?

İki günü eşit 
olandadır hadisi şeri-
finin bilincinde olan bir 
Reisimiz var elhamdülil-
lah. Kendisi de bu hadisi 
şerifi zaman zaman dile 
getiriyor zaten. Bu bilinçte olduğu için 
eski yönetim usulleriyle çok rahat se-
çimler kazanabilecekken hem kendi-
sine hem de partisine her geçen gün 
daha ağır misyon yükleyerek hizmette 
kalite ve sorumluluğunu artırıyor. 

Böyle bir milletin 
ferdi olmaktan dolayı 
Rabbime hamdediyorum 
dedi Reis balkon konuş-
masında. Bende şahsım 
adına böyle idareciyi bize 
bahşettiği için Rabbime 
hamdediyorum doğrusu. 
Lâkin onun çalışkanlığı 
bizi rehavete sürükleme-
meli. Nasıl olsa orada bir 
çalışan var diyerek boş 

vermemeliyiz. Bilâkis bende bu da-
vanı bir neferi olarak, bu milletin bir 
ferdi olarak, özellikle de bir kul olarak 
acaba ben bu davaya ne verebilirim 
ne kazandırabilirim diyerek sorumlu-
luğumuzun farkında olmalıyız.

İmam-ı Azam Ebu Hanefi’nin ilmi 
faaliyetleri yanında ticaretle de meşgul 
zengin bir zat olduğu bilinmektedir. 
Bu büyük insan, gündüz öğleye 
kadar mescitte talebelerine ders 
verir, öğleden sonra da ticari işleri ile 
uğraşırdı. İmamın ticari mal taşıyan 
gemileri vardı. Bir gün ders verdiği 
sırada bir adam mescidin kapısından 
seslendi:

– Ya imam, gemin battı! …
İmam-ı Azam bir anlık tereddütten 

sonra, “Elhamdülillah” dedi. Bir 
müddet sonra aynı adam yeniden 
gelip haber verdi:

– Ya imam, bir yanlışlık oldu; ba-
tan gemi senin değilmiş!

İmam bu yeni habere de 
“Elhamdülillah” diyerek mukabele etti. 
Haber getiren kişi hayrete düştü:

– Ya imam, gemin battı diye ha-

ber getirdik, “Elhamdülillah” dedin. 
Batan geminin seninki olmadığını 
söyledim, yine “Elhamdülillah” dedin. 
Bu nasıl hamd etme böyle?

İmam-ı Azam şükrünü izah etti:
– Sen gemin battı diye haber ge-

tirdiğinde iç alemimi, kalbimi şöyle bir 
yokladım. Dünya malının yok olma-
sından, elden çıkmasından dolayı en 
küçük bir üzüntü yoktu. Bu nedenle 
Allah’a hamd ettim. Batan geminin 
benimki olmadığı haberini getirdiğin-
de de aynı şeyi yaptım. Dünya malı-
na kavuşmaktan dolayı kalbimde bir 
sevinç yoktu. Dünya malına karşı bu 
ilgisizliği bağışladığı için de Allah’a 
şükrettim.

Rabbim verdiğin nimetlere son-
suz şükürler olsun. Bizi affeyle ve bizi 
azgınlardan eyleme. Amin.

Selâm ve dua ile

VE LA GALEBE İLLALLAH

Karatay Belediyesi, ilçede yapı-
lan her Kuran kursunun bir katını ve 
çevre düzenlemesini gerçekleştir-
meye devam ediyor.

Fetih Mahallesinde yapımı ger-
çekleştirilen Fatih Sultan Mehmet 
Kız Kuran Kursunun açılış töreni 
yapıldı. Açılış törenine Karatay Kay-
makamı A. Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Kara-
tay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açı-
lış töreninde konuşan İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Kuran kursları-
nın camilere cemaat yetiştirdiğine 
dikkat çekerek; kursların çok büyük 
öneme sahip olduğunu belirtti. Di-
nimizde eğitimin değerine dikkat 
çeken Poçanoğlu, başta Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli olmak üzere Kuran kursunun 
tamamlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Karatay İlçe 
Müftüsü Mehmet Akpınar, Karatay 

Belediyesinin her zaman camilerin 
ve Kuran kurslarının yapımına des-
tek verdiğini belirtti. Akpınar, Kurs 
binasının yapılmasıyla işin bitmedi-
ğine değinerek; Kursların içinin de 
doldurulması noktasında velilere 
çağrıda bulundu. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli yaptığı 
açıklamada Karatay’da yapılan tüm 
Kuran kurslarının bir katını Karatay 
Belediyesi olarak yaptıklarını ayrıca 
çevre düzenlemesini de gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. Başkan Hançer-
li, Fatih Sultan Mehmet Kız Kuran 
Kursunun hayırlı olmasını dileyerek 
emeği geçenlere teşekkür etti.

 Karatay Kaymakamı A. Selim 
Parlar ise “Yapımında katkısı olan 
herkese teşekkür ediyorum. Kuran 
kursumuz, ilçemize hayırlı olsun” 
dedi.

 Konuşmaların ardından dualar-
la Fatih Sultan Mehmet Kız Kuran 
Kursunun açılışı gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

‘Daha güçlü bir Türkiye 
göreceğimize inanıyorum’

‘Büyük Türkiye olma yolunda 
önemli bir virajdan geçtik’

Konya Ticaret Odası (KTB) Baş-
kanı Hüseyin Çevik, seçimin ar-
dından değelendirmede bulundu. 
Çevik, “24 Haziran Cumhurbaş-
kanlığı ve 27. Dönem Milletvekili 
Seçimlerinin yüksek bir katılımla, 
huzur ve güven ortamı içerisinde 
gerçekleşmesi Türkiye’nin demok-
rasiyi özümsemesinin ve sahip 
çıkmasının en büyük göstergesi-
dir” dedi. “Seçimlerden başarıyla 
çıkarak geçerli oyların %52,6’sını 
alan Cumhurbaşkanımız ve Dev-
let Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı,Parlamentoda çoğunlu-
ğu elde eden Cumhur İttifakındaki 
Partilerimizi tebrik ediyorum” di-
yen Çevik, şunları kaydetti: “Parla-
mentodaki dağılıma baktığımızda 
seçmen oylarının tamamının mec-
liste temsil edilecek olması da de-
mokrasimiz için sevindiricidir. So-
nuçlar ülkemiz, milletimiz, İslam 
Âlemi ve tüm dünya için hayırlı 
olsun. 2023 hedeflerinin müjdecisi 
olan bu sonuçlar milletimizin oldu-
ğu kadar coğrafyamızın da kaderini 
belirleyecektir. Türkiye istikrarlı bir 
ortamda hedeflerini hayata geçire-
cek, bölgesinde ve dünyada ağırlı-
ğını hissettirecektir.Seçimlerle bir-
likte Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçmiş bulunmaktayız. 

Yeni sistemin ülkemize güven ve 
istikrar getireceğine, uluslararası 
alanda daha güçlü bir Türkiye gö-
receğimize inanıyorum.Ekonomi 
dünyası olarak yeni yönetim siste-
minden öncelikli beklentilerimiz, 
istikrarın korunması ve güvenliğe 
önem verilerek ekonominin ana 
gündem maddesi olmasıdır. Tarım 
ve tarımsal ticaretin sürdürülebilir 
bir hale gelmesi için; altyapı yatı-
rımları ve yapısal iyileştirmelerin 
hızlandırılması öncelikliler arasına 
alınmalıdır.  İş dünyamızda heye-
can yaratacak reformların hayata 
geçirilmesini ve sürdürülebilir bü-
yümenin her alanda desteklenme-
sini bekliyoruz. Önümüzde çok iyi 
değerlendirmemiz gereken istik-
rarlı bir dönem olacak. Bu dönem 
ekonomik, sosyal ve uluslararası 
alanda atılım yapmanın, kendi gü-
cümüzü bilmemizin ve hissettir-
memizin dönemi olacaktır. Zaman 
gelecek için projeler üretmek ve 
geleceği tartışmanın zamanıdır. 
Ekonomi dünyası olarak geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de hakkıyla, 
azimle, şevkle çalışarak istikrarla 
yeni bir sıçrama dönemini başlata-
cağız.Allah’ın izniyle bundan son-
raki ilk hedefimiz 2023’tür.”
n HABER MERKEZİ 

Karatay, merkez ilçeler arasında yeni bir rekora daha imza attı. Seçim sonuçlarını değerlendiren 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay’ın tarihi bir zafere daha imza attığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin 24 
Haziran Cumhurbaşkanı ve Millet-
vekili seçiminde büyük bir zaferle 
çıkmasının ardından Karataylılar 
sevinçle AK Parti Karatay İlçe Teş-
kilatı önüne gelerek zafer kutla-
ması gerçekleştirdi.  Kutlamalar, 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 
binasında seçim sonuçlarını takip 
eden AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli ve AK 
Parti Karatay İlçe Teşkilatı Başkanı 
Mehmet Genç, Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri ve Teşkilat Üyele-
rinin  de alana gelmesi ile doruğa 
ulaştı. Kutlamalarda ilk olarak AK 
Parti Karatay İlçe Teşkilatı Başka-
nı Mehmet Genç söz aldı. Genç, 
seçimlerde Türkiye’de Konya’nın, 
Konya’da Karatay’ın akla geldiğini 
belirterek; seçim çalışmaları süre-
sinde gerçekleştirdiği çalışmalar 
için AK Parti Karatay İlçe Kadın 
Kolları ve Gençlik Kolları başta 
olmak üzere emeği geçen herke-
se teşekkür etti. Karatay’ın rekor 
bir sonuçla Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
AK Parti’ye bu seçimde de destek 
verdiğini söyleyen Mehmet Genç, 
sonuçların ülkemiz adına hayırlara 
vesile olmasını diledi.

 Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’ın çok 
büyük bir desteği hem  Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
hem de AK Parti’ye verdiğini be-

lirtti. 
 “ÇALIŞMALARIMIZIN 
KARŞILIĞINI ALDIK”

Başkan Hançerli, Ramazan ayı 
boyunca, Ramazan bayramı ve 
sonrasında aralıksız süren çalışma-
lar gerçekleştiren AK Parti Karatay 
İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolla-
rının çok yoğun emek gösterdiğini 
belirterek “Allah çalışana veriyor. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye 
desteğini her zaman veren Kara-
tay; bundan sonrada bu desteği 
arttırarak sürdürecek.” dedi. Baş-
kan Hançerli seçim sonuçlarının 
başta ülkemiz olmak üzere tüm 
dünya için hayırlı olmasını diledi.

 AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta  da, “Hangi şer 
odağı ile işbirliği yapılırsa yapıl-
sın; bu vatanın içinden çıkmış 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi yı-
kamayacaksınız; AK davayı durdu-
ramayacaksınız” dedi. Leyla Şahin 
Usta birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğumuz sürece hiçbir şer gü-
cün bizi bölemeyeceğine dikkat 
çekerek; seçim çalışmaları süre-
since gerçekleştirdiği çalışmaalr-
dan dolayı AK Parti teşkalatlarına 
ve tüm emeği geçenlere teşekkür 
etti. Leyla Şahin Usta, sonuçların 
ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. 
Konuşmaların ardından protokol 
ve vatandaşlar kutlamaların yapı-
lacağı Kılıçarslan Kent Meydanına 
hareket etti.
n HABER MERKEZİ 

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Seçimlerine ilişkin ya-
zılı bir açıklama yaptı. Okka, “24 
Haziran seçimleri, çıktığımız Bü-
yük Türkiye yolunda ülkemiz adı-
na oldukça önemliydi” dedi. Okka 
açıklamasında şunları kaydetti: 
“Halkımız bu seçimde de güçlü 
Türkiye’den, güçlü liderden, istik-
rardan, adaletten ve kalkınmadan 
yana oyunu kullanmıştır. Başta 
Ülkemize, Milletimize ve bütün 
dünyaya hayırlı uğurlu olsun. 24 
Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Mil-
letvekili Seçimleri, ülkemizin çıktı-
ğı Büyük Türkiye yolunda, önemli 
bir virajdı. Seçim öncesi ve sırasın-
da yapılan bütün siyasi manipülas-
yonlara ve seçim sonuçlarına dair 
uyandırılmaya çalışılan şüphelere 
rağmen, halkımız çok büyük bir 

katılımla tercihini ortaya koymuş, 
huzur ve sükunetle sonuçlanan se-
çimler; bütün dünyaya Türkiye’nin 
kendi seçimini kendisinin yapaca-
ğını kanıtlamıştır. MÜİSAD Konya 
olarak, seçim sonuçlarının ve yeni 
dönemin ülkemiz için hayırlı ol-
masını diliyoruz. Ülkemizin Büyük 
Türkiye hedeflerine ulaşacağına 
olan inancımız tamdır. Ülkemizin 
kalkınmasının yolu, alın teri ile ve 
akıl teri ile üretmekten ve ihracat-
tan geçmektedir. Bu günden itiba-
ren ülke gündeminin ilk maddesi 
ekonomi olmalıdır. Bu süreçte, 
sanayici ve işadamlarımız, yeni bir 
motivasyonla, yatırıma ve üretime 
devam edecektir. Yeni dönemde, 
ekonomi yönetiminin de üretimi, 
istihdamı ve ihracatı önceleyecek 
şekilde yapısal reformları biran 
önce gerçekleştirmesini bekliyo-
ruz.”
n HABER MERKEZİ 

Fatih Sultan Mehmet Kız Kur’an Kursu açıldı

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

Ömer Faruk Okka

 KTB Başkanı Hüseyin ÇevikKaratay’da zafer
coşkusu yaşandı
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

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

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE

* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

* ŞOFÖR

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

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

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

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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;

SOLİDWORKS KULLANABİLEN

TECRÜBELİ
MAKİNE RESSAMI

 ALINACAKTIR.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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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.

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,

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 

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYi 
VE 

ELEMAN 

İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ

444 5 
158
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı ve Sürücü Belgemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

İYİP ENLİ

Z-363

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

HİDAYET ÜZÜM

Z-364

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/6 İFLAS
 İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi : EFEGİL KRİSTAL CAM İMALAT VE PAZARLAMA TİC. A.Ş.,
   3250080456 Vergi Nolu, İstanbul Karayolu Bağlıkurt Mevkii 25. Km
   Selçuklu / KONYA                                           
Müflisin Ticaret Sicil No : 19811
Müflis şirkethakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İcra ve İflâs 
Kanununun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli kesinleşmiştir.
   İkinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 24/07/2018 günü saat 14.00-14.30’ De Konya 
1. İflas İcra Müdürlüğün dehazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflâs 
Kanununun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince İİK 166 M. ilân ve tebliğ olunur.

Basın 827814 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/331 ESAS
-İLANDIR-

Davacı 5304****038 T.C. Kimlik numaralı HAVVA BÖLEK’in HAVVA olan adının , “ASLI HAVVA” 
olarak düzeltilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

Basın 827805 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çumra İlçe, 405 Ada No, 10 Parsel No, İçeriçumra Mah. Mahalle/
Mevkii, Taşınmazın arazi zemini düz, az düzeyde taşlı, toprak yapısı kumlu-tınlı, toprak derinliği orta 
derin, sulama kooperatifine ait su kuyularından sulama imkanına sahip, mutlak tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 36.384 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi
İmar Durumu : Dosyasında olduğu gibi
Kıymeti : 216.484,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 03/08/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi zemin katta bulunan yazı işleri müdürlüğü odasında
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.21/06/2018
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir. 
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Ü l k e m i z i n 
kaderini belirleyen 
bir seçimi daha 
geride bıraktık. 
Seçim propaganda 
döneminde siyasi 
parti temsilcileri iki 
aylık bir süreçte gece 
gündüz demeden 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı 
sürdürdü. Sürecin 
sevindirici tarafı Diyarbakır’ın 
Suruç ilçesinde yaşanan üzücü 
olayın dışında başka da göze 
görünen bir olayın olmamasıydı.

Seçim sürecini takip ederken 
mitinglerde yapılan konuşma ve 
hareketlere, sosyal medya payla-
şımlarına bazen güldük bazen de 
üzüldük kırıcı paylaşımlara, fakat 
iyisi ile kötüsü ile yirmi dört hazi-
ranı da geride bıraktık. 

Şimdi gelelim seçim 
sonuçlarına ve analizine…

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın oyu yüzde 52,5 
olurken Cumhur İttifakı’nın top-
lam oyu yüzde 53,5 gösteriyor. 
Bu da Milletvekilliği seçiminde İt-
tifaka oy verirken Cumhurbaşkan-
lığında Erdoğan’a oy vermeyen 
yaklaşık yüzde bir gibi bir seçmeni 
gösteriyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
adayı Muharrem İnce’ye partililer 

yüzde 30, 7 oy ve-
rirken, kendi partisi 
CHP ye yüzde 22,6 
oy veriyor. Aradaki 
yaklaşık yüzde 8 
lik seçmenin Mil-
letvekili seçiminde 
HDP ve İyi Parti’ye 
kaydığını görüyoruz 
bu da önümüzdeki 
günlerde CHP’nin 

içinde kazanların kaynamaya baş-
layacağını gösteriyor.

İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı 
adayı Meral Akşener yüzde 7,3 oy 
alırken partisi yüzde 10 a yakın oy 
alıyor. Bu da Milletvekilliği seçi-
minde CHP’den yaklaşık Yüzde 3 
gibi bir oyun iyi Parti’ye kaydığını 
gösteriyor

HDP’nin Cumhurbaşkanı 
adayı Selahattin Demirtaş yüzde 
8,3 oy alırken partisi yüzde 
11,7 civarında oy aldı Bu da 
Milletvekilliği seçiminde CHP’den 
yaklaşık Yüzde 3,4 gibi bir oyun iyi 
Parti’ye kaydığını gösteriyor.

Saadet Partisi Cumhurbaş-
kanı adayı Temel Karamollaoğ-
lu yüzde 0,89 oy alırken partisi 
yüzde 1,35 oy aldı. Bu da Saadet 
Partisi tabanının Temel Karamol-
laoğlu’nu desteklemediğini gös-
teriyor.

Cumhurbaşkanlığı oylama-

sında Muharrem İnce’yi destekle-
yip te Milletvekili seçiminde CHP 
ye oy vermeyen yaklaşık yüzde 8 
lik bir seçmen var bu seçmenleri 
dağıttığımız zaman %3,4’ü HDP, 
%3 de İyi Parti’ye gittiğini göre-
biliyoruz. Kalan %1,6 lık oyun 
bir kısmının Saadet Partisi’ne bir 
kısmının da Ak Parti’ye gittiğini 
görebiliyoruz.

Seçim sonucunu yorumlarsak 
eğer, Saadet Partili seçmen zıt ku-
tupta bulunan CHP ile yapılan itti-
fakı içine sindirememiş, Güneydo-
ğulu Seçmen pkk korkusunu hala 
üzerinden atamamış, İyi Partili 
seçmem umduğunu bulamamış,-
CHP li seçmen Ak Partiyi yıkmak 
içi her şeyi mübah görmüş, MHP 
li seçmen “Söz konusu Vatansa 
gerisi teferruat” demiş, Ak Partili 
seçmen ise MHP’den İyi Parti’ye 
giden oyları tamamlayarak vefa 
borcunu ödemiş görünüyor…  

CHP nin desteği ile HDP nin 
barajı aşması, Ak Parti’nin millet-
vekili sayısını 300 ün altına düşür-
müş görünüyor. Bu da gösteriyor 
ki Ak Parti ve MHP İttifakı Mecliste 
devam edecektir.  

Sonuçların Konyamıza, Ül-
kemize ve Türk İslam Dünyasına 
hayırlar getirmesini dilerim.

SEÇİMİN ARDINDAN

haber@konyayenigun.com
BEKİR KARAKUŞ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre geçici koruma kapsamında Konya’da 107 
bin 599 Suriyeli bulunuyor. Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 4,43’ünü oluşturuyor  

Konya’daki Suriyeli 
sayısı 107 bin 599!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
verilerine göre, toplam nüfusu 80 
milyon 810 bin 525 olan Türki-
ye’nin yüzde 4,43’ünü Suriyeliler 
oluşturuyor.  20 Haziran Mülteciler 
Günü için derlediğimiz haber kap-
samında Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğünün 2018 yılı verilerine göre; 
toplam nüfusu 80 milyon 810 bin 
525 olan Türkiye’de, nüfusun yüz-
de 4,43’üne denk gelecek biçimde 
3 milyon 579 bin 254’ünü Suriyeli 
geçici koruma kapsamında bulunu-
yor. 

Geçici koruma kapsamındaki 
Suriyeli erkeklerin sayısı 2 milyona 
ulaştı 

Bu rakamın, 3 milyon 364 bin 
226’sını geçici barınma merkezleri-
nin dışında kalanlar; 215 bin 28’sini 
de geçici barınma merkezlerinde 
kalanlar oluşturuyor. Suriyelilerin 
geçici barınma merkezlerine göre 
dağılımı ise şu şekilde: Şanlıurfa; 
72 bin 841, Gaziantep 23 bin 722, 
Kilis 23 bin 60, Kahramanmaraş 16 
bin 723, Mardin 2 bin 614, Hatay 
17 bin 105, Adana 26 bin 564, Adı-
yaman 8 bin 810, Osmaniye 14 bin 
189, Malatya 9 bin 400. Ayrıca ge-
çici koruma kapsamında bulunan 

Suriyeli kadın sayısı 1 milyon 638 
bin 639 iken; erkek sayısı ise 1 mil-
yon 940 bin 615. 
GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA EN 

FAZLA SURİYELİ İSTANBUL’DA 
Yine geçici koruma kapsamın-

daki Suriyelilerin ilk 10 ile göre 
dağılımı ise şöyle: İstanbul 561 bin 
615, Şanlıurfa 475 bin 800, Hatay 
443 bin 837, Gaziantep 383 bin 
260, Mersin 208 bin 334, Adana 
203 bin 575, Bursa 148 bin 178, 
İzmir 137 bin 292, Kilis 131 bin 74, 
Konya 107 bin 599. 

13 BİN 792 SURİYELİ 
TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPTI 

2018 yılı Haziran ayından itiba-
ren birebir formülü ile Türkiye’den 
çıkış yapan toplam Suriyeli sayısı 
13 bin 792, 2014-2018 yılları ara-
sında diğer ülkelere yerleştirilen 
Suriyeli sayısı ise 14 bin 224. 

EN FAZLA İKAMET İZNİ OLAN 
MÜLTECİ IRAK’TAN 

Türkiye’de çeşitli nedenlerle 
ikamet izni olan toplam mülteci 
ya da göçmen sayısı 705 bin 781. 
İkamet izniyle Türkiye’de ikamet 
izniyle bulunan yabancıların dağılı-
mı ise şu şekilde: Irak 70 bin 364, 
Suriye 65 bin 348, Azerbaycan 49 

bin 208, Türkmenistan 41 bin 25, 
Özbekistan 30 bin 657, Afganistan 
30 bin 241, Rusya 23 bin 151, İran 
22 bin 457, Gürcistan 21 bin 465, 
Ukrayna 16 bin 403. 

ULUSLARARASI KORUMAYA EN 
YÜKSEK BAŞVURU IRAK’TAN 
2017 yılında uluslararası koru-

ma başvurusunda bulunan ülkeler 
sıralamasında ilk sırada 68 bin 685 
ile Irak yer alırken; Irak’ı 31 bin 148 
ile Afganistan, 9 bin 619 ile İran, 
bin 82 ile Somali, 350 ile Pakistan, 
200 ile Yemen, 181 ile Türkmenis-
tan, 167 ile Filistin, 111 ile Özbekis-
tan takip ediyor. 

GERİ GÖNDERME 
MERKEZLERİNDEKİ 

SURİYE SAYISI 12 BİN 276 
Ayrıca, Adana, Antalya, Aydın, 

Çanakkale, Edirne, Erzurum (2 
adet), Gaziantep, Hatay, İstanbul 
(Silivri), İstanbul (Binkılıç), İzmir 
(Harmandalı), Kayseri, Kırklareli, 
Kocaeli, Muğla, Van (2 adet), Osma-
niye olmak üzere toplam 19 adet 
bulunan geri gönderme merkezleri 
ile açılması planlanan 17 adet geri 
gönderme merkezindeki toplam 
Suriyeli sayısı da 12 bin 276.
n İHA 
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Türkiye tarihi seçimini yaptı 
Başkan Erdoğan dedi.Evet ta-
rihimizin dönüm noktalarından 
olan 24 Haziran seçimlerini  ge-
ride bıraktık. Hiç bir taşkınlığa 
yer vermeden sandıklarına sahip 
çıkan Türk vatandaşlarının bütün 
fertleri dünyaya bir kez daha ör-
nek olmuş oldu. Demokratik du-
ruşunu ispatladı. Sözde Diktatör 
yönetime rağmen fikrine sahip 
çıktı. Elbette ki en çok sevinen 
taraf AK Parti seçmeni oldu. Ülke 
genelinde %52 ile bayram havası 
vardıhenüz sayım tamamlanma-
dan yeni başkan tebrikleri almaya 
başladı. Meydanlar coşkuyla dol-
du.MHP ve AK Parti tabanı çoluk 
çocuk meydanlara indiler yeni ve 
ilk başkanlarına destek vardı. Her 
seçim sonu gibi muhalefetten 

itirazlar kışkırtıcı telkinler olsa da 
Başkanlık makamında sağ duyu 
mevcuttu.Kucaklayıcı konuşma-
lar yapıldı. Sözlerde şükür, te-
şekkür   ve hizmete daha güçlü 
devam etme vaadi vardı.Dünya 
genelinde mazlum milletler de de 
bayram havası vardı.Kendi var-
lıklarını ve haklarını savunan Tek 
Adam tekrar başkan oldu.Elbette 
sevinenlerin yanında öfkelenen-
ler de muhakkak vardı.Bunların 
başında dünyanın derin güçleri 
geliyordu desek yanılmayız.Çün-
kü Erdoğan meydanlarda açık 
açık söyledi, seçimlerden sonra 
görüşelim dedi hesaplaşmalar 
başlayacak boyun eğmeyen daha 
güçlü bir Türk siyaseti ile karşıla-
şacaklardı bu kadar açıktı ve he-
saplaşmanın zamanı geldi hem 

de güçlü bir Türkiye 
ile

 Açıkça söyleye-
lim ki bu seçimde 
bütün taraflar için 
başarılı gibi görünse 
de kaybedenlerde 
vardı. Bu tablodan 
sonra Ak Parti’nin 
de iyi okuması gere-
kenler var. 1 Kasım 
oy oranı % 49,5 iken 24 haziran 
oy oranı %42,56 olmuş. Bunu 
oturup iyice düşünüp nerde 
hata yaptıklarını iyi analiz etme-
leri gerekir diye düşünüyorum.
Diğer taraftan Kemal bey Temel 
beyde kaybedenlerin başında 
gelmektedir.Muharrem ince en 

son seçimden sonra 
oy oranını bir miktar 
yükseltti,HDP tekrar 
meclise girdi(Kemal 
bey ve Temel beyler 
sağ olsun meydan-
larda bir çok kez De-
mirtaş ın konuşan dili 
oldular)

  Evet çok açık ki 
kaybedenler sadece 

Kemal bey ve Temel Bey oldular. 
Sağ kanadın Temel Bey’e olan 
haykırışlarını dile getirmek iste-
riz.Değer miydi?diyor meydanlar 
HDP için ideolojinden duruşun-
dan,davandan,tabanından vaz-
geçmeye değermiydi. Temel Bey 
millet vekili sandalyesi için pa-

zarlığa oturmuştu ama anlaşılan 
o ki ters giden bir şeyler olmuş 
yada dilimiz varmıyor ama SP 
kullanılarak bir köşeye atılmış.
Umarız sağ kanat için oldukça 
iyi bir çıkarım olmuştur sol kanat 
hiçbir zaman sağ kanadın elin-
den tutmaz! Sağ kanat olacağına 
HDP  güçlensin dediler ve Demir-
taş ı desteklediler bu kadar net! 
Daha önce yazmıştık şehit aile-
lerinin ahı Temel Bey’in yakasını 
bırakmadı. SP’nin Değiştir diyen 
taban sanırım değişime önce 
kendi başkanlarıyla başlayacaklar 
tabi tabloyu doğru okuyacak az 
ferasetleri kalmışsa.

  Gelelim Kılıçtaroğlu’na sa-
nırım Muharrem bey ters köşe 
yapıp en azından kendine destek 
toplayıp genel merkez koltuğuna 

rotayı çevirmiş durumda.Bu du-
rum da Kemal Bey için tek seçe-
nek kalıyor HDP milletvekili safla-
rına girmek! O zaman işi daha da 
kolaylaşır zannediyoruz.Öyle ya 
PKK’ ya medya önünde terörist 
demek zorunda kalmaz PYD’ye 
olan desteğini daha yüksek bir 
sesle seslendirir. Biz de buradan 
seslenelim; Bu sefer kötü kaybet-
tiniz Kemal Bey kendinizi HDP’ye 
siper ettiniz!

 Bütün kötü niyetli oluşum-
lara ve emellere rağmenbüyük  
Türk milleti kendi seçimini yaptı 
ve  kendi sözünü söyledi.Bundan 
sonra yepyeni bir döneme baş-
ladığımız konusunda hemfikiriz.
Onun için her şeyi bir kenara bı-
rakıp Güçlü sistemle güçlü Türki-
ye kazansın diyoruz vesselam.

BAŞKAN: ERDOĞAN

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Pazar günü gerçekleşen seçimler öncesi yoğun bir çalışma dönemi geçiren Konya milletvekilleri, seçim sonuçlarının ardından 
gazetemize açıklamalarda bulundu. Vekiller, “Sonuçlar ne olursa olsun, milletimizin iradesine saygılıyız” vurgusu yaptı

‘Milletimizin iradesine saygılıyız’
24 Haziran seçimleri ile birlikte 

Konya’da 14 olan milletvekili sayısı 
15’e çıktı. Seçim öncesi yoğun bir ça-
lışma dönemi geçiren vekiller, seçim 
sonuçlarının ardından değerlendir-
melerde bulundu.‘Milletimizin ira-
desine saygılıyız’ diyen milletvekil-
leri bundan sonra ki süreçte Türkiye 
ve Konya için çalışacaklarını vurgu-
ladı. Milletin seçimlerle birlikte zafer 
yaşadığını dile getiren MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Mustafa Kalaycı, “Türkiye’nin 
hızlı adımlarla hedeflerine ulaşması 
için gerekeni yapacağız” dedi. AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta “AK Parti, Cumhur İttifakı ile 
beraber dimdik ayakta durarak ülke-
mizin2023,2053,2071 vizyonlarına 
yön verecek süreci başlatmış oldu” 
diye konuştu. CHP Konya Milletve-
kili Abdüllatif Şener ise, “CHP Kon-
ya’da başarılı bir seçim kampanyası 
yürütmüştür ve başarılı bir sonuç 
almıştır” dedi. 

“MHP KİLİT PARTİ 
OLARAK GÖREVLERİNİ VE 

SORUMLULUKLARINI 
YERİNE GETİRECEKTİR”

Seçimlerin kazananının Türkiye 
olduğunu dile getiren MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Mustafa Kalaycı, yapılan algı 
operasyonlarına karşı milletin güzel 
bir cevap verdiğini de söyleyerek; 
“İnşallah güzel günler Türkiye’yi 
bekliyor. Bu seçimlerin bir kazananı 
da Türkiye oldu. Milletimizi büyük 
bir zafere imza atmıştır. Ayrıca tüm 
dünyaya da demokrasi dersi verdik. 
MHP olarak bu seçimin en başarı-
lı çıkan partisi olduk. MHP’ye karşı 
yapılan oyla ilgili algı operasyonlara 
karşı da en güzel cevabı milletimiz 
verdi. Şimdi anket şirketlerinin han-
gi deliğe saklandığını merak ediyo-
rum. Televizyonlarda yorum yapan 
MHP düşmanları şimdi ne diyecek? 
Bunu da çok merak ediyorum. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesin-
de oylarımızda yüksek bir artış var. 
‘Ülkücüler Recep Tayyip Erdoğan’a 
oy vermez’ diyenlerin yalanı da bu 
şekilde ortaya çıktı. 24 Haziran’da 
yeniden bir bayram yaşayacağımız 
söylemiştik. Bundan sonra Türki-
ye’nin hızlı adımlarla hedeflerine 
ulaşması için gerekeni yapacağız” 
dedi. Ayrıca MHP’nin Konya’da yo-
ğun bir çalışma yürüttüğünü ifade 
eden Kalaycı, “3. Vekil adayımız çok 
az bir oy oranı kaçırdık. Celil Çalış 
kardeşimizde gelebilseydi çok mutlu 
olacaktık. Ancak her şeyde bir hay-
rın olduğunu düşünüyoruz. MHP’ye 
sahip çıktıkları için tüm Konyalılar-
dan Allah razı olsun. Bundan sonra 
da MHP kilit parti olarak önümüz-
deki süreçte görevlerini ve sorum-
luluklarını yerine getirecektir” diye 
konuştu. 

ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

Dünyada hiçbir liderin yüksek oy 
oranı ile seçilmediğini ifade eden AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “ Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ı dünyada hiçbir 
liderin bu kadar yüksek oy oranı 
ile seçilmediği oy oranı ile başkan 
olarak seçildi. Türkiye’nin ilk baş-
kanını seçtik. Hayırlı uğurlu olsun. 
Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ekibinde olmaktan onur-
luyuz ve mutluyuz. Yeni sistemde 
ve ülkemizi yeni dönemde yeni iler-

de beraber çalışmaktan büyük onur 
ve gurur duyuyoruz. Seçim sonuç-
ları ülkemize ve Konya’mıza hayırlı 
uğurlu olsun. Bütün şer odaklarının 
birleşmesine karşı cumhurbaşka-
nımız AK Parti, Cumhur İttifakı ile 
beraber dimdik ayakta durarak ül-
kemizin 2023,2053,2071 vizyon-
larına yön verecek süreci başlatmış 
oldu. O yüzden bu Türkiye’nin ve 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın zaferidir. Konya cum-
hurbaşkanımıza vereceği en büyük 
desteği verdi. Konya’da 10 vekilimiz 
ile Konya’yı ve ülkemizi en iyi şe-
kilde temsil edeceğiz. Bizler vatan-
daşlarımızın her daim AK Parti’nin 
yanında olduğunu biliyoruz.  Gönül 
isterki ki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu bü-
yük Türkiye’yi muhalefet de anlaya 
bilseydi.  Ülkemiz için dört kolla ça-
lışmaya devam edeceğiz” dedi 

GENÇLİĞİMİZ AZMİ İLE GECE 
GÜNDÜZ KOŞTURACAĞIZ 

AK Parti’den milletvekili seçilen 
Selman Özboyacı Konya’nın en genç 
milletvekili oldu. Özboyacı, “ Öncel-
likle bu seçim sonuçları kuşkusuz pi-
rüpak zaferdir. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
yürüyen Türkiye şükürler olsun bir 
kez daha kazanmıştır. Sadece Tür-
kiye değil. Sadece Konya değil Gaz-
ze, Saraybosna, Moru, Şam, Bağ-
dat, Kahire dolasıyla bütün ümmet 
coğrafyasınındır. Biliyoruz ki gözü 
yaşlı mazlum insanların duası Tür-
kiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 
galip gelmesidir.  Konyalı hemşeri-
lerimiz bugüne kadar bizleri ve AK  
Partiyi yalnız bırakmadılar. Bundan 
sonra da yalnız bırakmayacakları oy 
oranı ile gösterdiler. Bizler Konya ve 
Konya projeleri için, Konya’ya hayırlı 
hizmetler yapabilmek için gençliği-
mizin verdiği dinamizim  ve azimle  
gece gündüz demeden koşturacağız.  
Genç milletvekili olmam ve gençle-
rin içerisnden gelmem dolayı bun-
dan sonrada gençlerimiz ile beraber 
olmaya devam edeceğim.Türkiye 
gençleşerek mücadelesine güçlü bir 
şekilde devam edecek” diye konuş-
tu. 

HER DAİM KONYALILAR 
İLE BERABER OLACAĞIM 

MHP’den Konya’da seçilen ilk 
kadın milletvekili olan Esin Kara’da 
24 Haziran Seçimlerin Türkiyey ha-
yırlı uğurlu olmasını dileyerek, “  Mil-
liyetçi Hareket Partisi olarak bizlerin 
24 Haziran seçimlerinde iki hedefi-
miz vardı. Bunlardan biri Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ilk turda seçtirmek ve  Milliyetçi 
Hareket Partisinin mecliste millet-
vekili sayısını artırmaktı.  Şuan MHP 
49 milletvekili ile mecliste. Konya’yı 
daha önce MHP olarak bir vekil ile 
temsil ediyorduk. Bu rakam ikiye 
çıktı.  Konya’da ilk defa MHP’de bir 
bayan vekil olarak Konyamızı mec-
liste temsil edeceğim.  Bizler sahada 
seçim öncesinde halkımıza ne söz 
vermiş isek arkasında olacağız. Se-
çildikten sonra Ankara’ya taşınan 
vekil olmayacağımı her zaman ye-
niliyordum. Allah nasip ederse evim 
Konya’da olacak.  Mecliste görevleri-
miz bittikten sonra vatandaşlarımıza 
hizmet etmek için Konya’ya dönece-
ğim. Konyalılara hizmet edeceğim.  
Seçim vaatlerimiz arasında bulunan 
tüm vaatlerimizin gerçekleşmesi 
için MHP’de bulunan milletvekili ar-
kadaşlarımız  ile  yasa tasarılarını ha-
zırlayıp uygulanmaya koyulması için 
çalışacağız.  Konyalı bayanlarımızın 
ekonomiye katkısını artırılması için 
projelerim var İnşallah . Bu projem 
ile bayanların ekonomiye katkı sağ-
laması ve kendi gelirlerini elde et-

melerin için çalışacağım” dedi.
“SEÇİMLERİN GALİBİ 
MHP OLMUŞTUR”

CHP Konya Milletvekili Abdülla-
tif Şener, seçimlerin galibinin MHP 
olduğunu dile getirerek, “AK Parti 
ve MHP baskın bir seçim kararı al-
mıştı. Bu seçimlerde ve daha önceki 
seçimlerde de adil rekabet koşulla-
rı yoktu. Demokratik bir siyasetin 
ortaya çıkardığı bir yapı içerisinde 
partiler seçime giriyor. Bu nedenle 
de ortaya dengesiz sonuçlar çıkıyor. 
Onun için seçimlerin aksak sonuç-
larla ortaya çıkacağı belliydi. Genel 
olarak değerlendirdiğimizde bu se-
çimlerin galibi bence MHP’dir. İYİ 
Parti oradaki oyların yarısını almış 
olmasına rağmen görünen odur ki 
MHP önceki seçimlere göre oyunu 
artırmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde de Sayın Erdoğan ile Muhar-
rem İnce’nin kalmasını bekliyorduk 
Fakat bu gerçekleşmedi Sayın Er-
doğan ilk turda seçimi tamamlamış 
oldu. Artık Türkiye’de ki rejimlerden 
öyle bir çağdaş demokrasinin olacağı 
kanaatinde değilim. Sivil toplum tek 
bir kişinin kontrolü altına girmiştir. 
Cumhurbaşkanı, Meclisin yasama 
yetkisini bile kullanan bir niteliğe 
sahiptir. Her şeye rağmen Anti de-
mokratik gelişmelere karşı bir direnç 
merkezi olabilecek tek kurum olan 
parlamento şekil verecektir. Siya-
setin nasıl gelişeceğini hep birlikte 
göreceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrı-
ca sormuş olduğumuz soru üzerine 

Konya seçimleri ile ilgili ve seçim ön-
cesi çalışmalarda yaşanan olumsuz 
gelişmelere de değinen Şener, “CHP 
Konya’da başarılı bir seçim kampan-
yası yürütmüştür başarılı bir sonuç 
almıştır. Neticede 1 olan milletvekili 
çıkarma gücü 2’ye yükselmiştir. Ben 
seçim öncesi yaşanan olumsuzluk-
ları önemsemiyorum. İnsanların 
duyguları, heyecanları var. Demok-
ratik rekabet koşullarını algılayan ve 
algılayamayanlar var. Genel olarak 
Konya insanı bizlere sıcak ve samimi 
davranmıştır” dedi. 

28 PROJEM İLE KONYALILARA 
HİZMET EDECEĞİM

İyi Parti’den Konya milletveki-
li seçilen İyi Parti Konya İl Başkanı 
Fahrettin Yokuş, “Seçimlerimizin 
sonuçları ülkemize ve milletimize 
hayırlı uğurlu olsun. Milletimizin 
iradesi bu şekilde oldu. İradeye saygı 
duyuyoruz. Bu irade bizleri de mecli-
se götürüyor.  Ben sadece Konya’nın 
vekili değil tüm Türkiye’nin vekili-
yim. Milletimizden vekâlet istedik 
ve Konyalımız bize bu vekâleti ver-
di. Ben artık 2 milyon 200 bin Kon-
yalının vekâletini sırtına almış bir 
hemşerinizim. Ayrıca ben bir Türk 
Milliyetçiyim. Bir Türk Milliyetçi-
si, Milletvekili ise 81 milyon Türk 
Milletinin vekili demektir. Onların 
da vekâletini almış demektir. Bu 
anlayış içerisinde mecliste hizmet 
edeceğim Ayrımcılığa karşı çıkaca-
ğız. Konya’mızda, Ülkemizde hiçbir 
vatandaşımız kamudan ve beledi-
yelerden hizmet alırken yani Dev-
let’ten hizmet alırken ayrıma tabii 
tutulamayacak. Başka Konya yok. 
Başka Türkiye yok. El ele vereceğiz.  
40 yıl bürokraside çalışmış. Yaklaşık 
25 yıl sendikal mücadelesi vermiş 
bir insan olarak 40 yıllık birikimimi 
TBMM’de hizmet edebilmek için 
aday oldum. Milletvekili olarak Kon-
ya’daki tüm yatırım projelerimi takip 
edeceğim. Benim Konya için 28 tane 
projem var. İnşallah bu projelerimi 
Konyalı hemşerilerim ile de yakın bir 
zamanda paylaşacağım ”ifadelerini 
kullandı.
n HÜSEYİN MENEKŞE/
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube 
Başkanı Berdan Aktan, “Sandık-
tan istikrar çıktı. Şimdi ekonomik 
hedeflere odaklanılmalı” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci 
Dönem Milletvekilliği Genel Se-
çim sonuçlarını değerlendiren 
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı 
Berdan Aktan yaptığı açıklama-
da, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı tebrik etti. 

Aktan, “Cumhur İttifakı de-
mokrasinin gereğini yerine ge-
tiren seçmenimiz tarafından ilgi 
görmüş ve Recep Tayyip Erdo-
ğan ülkemizin seçilmiş ilk Cum-
hurbaşkanı olmuştur. 

Sandıktan istikrar çıktı. Hal-
kımızın istikrardan yana oyunu 
kullanması Türkiye’nin güçlü 
lideriyle itibarını da artırmıştır. 
Sanayicimiz ve işadamlarımız 
istikrar karşısında ülkesinin ge-
leceğine güvenerek yatırım ya-
pabilecektir. 

Seçimler öncesinde küresel 
piyasalarda yaşanan dalgalan-

maları da fırsat bilerek ülkemize 
adeta ekonomik operasyon dü-
zenlemek isteyenlerin oyunları 
da bozulmuş oldu. 

Oluşan siyasi tablo karşısın-
da Türkiye’ye güvenenlerin yatı-
rımlarını artırmasını bekliyoruz. 

Ekonomi yönetimimiz vakit 
kaybetmeden gerekli düzenle-
meleri hayata geçirmeli. Şimdi 
ekonomik hedeflere odaklanıl-
malı” dedi.
n İHA 

Seçimlere CHP kontenjanından giren SP’li Abdulkadir Karaduman’ın Konya’da hiç görünmeden ve vatandaşın elini sıkmadan 
milletvekili olması, Karaduman’ın Meclis’te Konya için ne tür çalışmalar yapacağı sorusunu akıllara getirdi

Selam vermeden Milletvekili oldu!
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Par-

tisi (MHP)’nin seçim öncesi oluşturdu-
ğu “Cumhur İttifakı”nın ardından, ana 
muhalefet partisi başta olmak üzere İyi 
Parti ve Saadet Partisi de ittifak kurmak 
için görüşmeler gerçekleştirdi. Tek 
Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anla-
şamasalar da, “Millet İttifakı” adıyla 
Milletvekili seçimi için el sıkıştı. Bunun 
sonucu olarak Saadet Partisi hem ken-
di partisiyle seçime gitti hem de CHP 
içerisinden koyduğu adayları Meclis’e 
çıkarmaya çalıştı. Bu adaylardan biri 
de Konya’daydı. CHP’nin Konya 2. Sıra 
milletvekili Adayı olan Abdulkadir Ka-
raduman, SP’nin CHP kontenjanından 
girdiği seçimlerde sürpriz bir şekilde 
milletvekili olarak Meclis’e gitti. Aday 

olduğu dönemde de birçok kez tartış-
ma konusu olan Karaduman, kendisi 
de seçilebileceğine inanmamış olacak 
ki, seçim çalışmalarının yapıldığı süre 
zarfında Konya’da gören duyan olma-
dı. Seçim çalışmalarına katılmayan ve 
Konya’yla bir bağı bulunmayan Ka-
raduman’ın Milletvekili olması şaşır-
tan bir sonuç olarak ortaya çıkarken, 
Meclis’te Konya için ne tür çalışmalar 
yapacağı da merak konusu oldu. Ayrı-
ca Saadet Partisi geleneğinden gelen 
Karaduman Meclis’te “CHP için mi ça-
lışacak yoksa Saadet Partisi için mi çalı-
şacak?” sorusu yanıt beklerken, kendi-
sine ulaşamadığımız Karaduman’ın bu 
konulara açıklık getirmesi bekleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Seçim sonuçlarını değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Milletimiz 
hizmete bakarak AK Parti ve Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti” dedi 

‘Millet güçlü destek 
ile son sözü söyledi’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Par-
ti’nin 24 Haziran seçim zaferini ya-
yınladığı mesaj ile kutladı.

Türkiye, 24 Haziran Cumhur-
başkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği 
seçimi geride bıraktı. Tarihi günün 
sonunda Ak Parti ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş 
seçimlerde olduğu gibi milletin te-
veccühü ile seçimin galibi oldu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’yi 
elde edilen seçim zaferi nedeniyle 
kutladı. 25 Haziran’ın yeni ve güçle-
nen Türkiye’nin ilk günü olduğunu 
söyleyen Başkan Pekyatırmacı,”-
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz ge-
lecek hedeflerine emin adımlarla 
yürümeye devam edecek. Milleti-
miz hizmete devam dedi” ifadelerini 
kullandı.

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın millete 
hizmet yolunda 16 yıldır ülkemize 
adeta çağ atlattığını ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, “Türkiye dış güç-
ler, iç ittifaklar ve her türlü olumsuz 
propagandanın yaşandığı seçim 
sürecinin ardından 24 Haziran’ı 
geride bıraktı. Milletimiz her seçim 
döneminde olduğu gibi yapılan hiç-
bir olumsuzluğa prim vermeden, 
hizmete bakarak Ak Parti ve Lide-
rimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı seçti.  Millet verdiği güçlü 
destek ile son sözü söyledi” dedi.

Konya’nın tarihi zaferde Ak Par-
ti’ye ve Erdoğan’a Türkiye’de en 
yüksek destek veren ikinci il olma-
sının sevincini yaşadıklarını ifade 

eden Başkan Pekyatırmacı, “Seçim 
süreci boyunca İl Teşkilatımızın ko-
ordinasyonunda Selçuklu İlçe Teş-
kilatımızın her kademesinden ar-
kadaşlarımızla birlikte gece gündüz 

demeden sahada çalıştık. Çalmadık 
kapı, sıkılmadık  el bırakmadık ve 
hemşehrilerimize Ak Partimizin  
hizmetlerini anlattık. Allah’a hamd 
olsun ki bu çalışmanın meyvesini 

elde ettiğimiz seçim başarı ile taç-
landırdık. Bu vesile ile teşkilatları-
mızın her kademesinde görev alan 
değerli dava arkadaşlarımıza sun-
dukları katkılardan dolayı şükranla-
rımı sunuyorum” dedi.

Başkan Pekyatırmacı, mesajını; 
“Türkiye’nin başta 2023 olmak üze-
re 2053 ve 2071 hedeflerine emin 
adımlarla yürümesi duasıyla, 24 
Haziran seçim başarısından dolayı 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Ak Partimizi kutluyo-
rum. Seçimlerin başta Konya’mız 
olmak üzere ülkemiz, İslam alemi 
ve tüm insanlığa hayırlar getirme-
sini dilerken, Konya’mızdan yeni 
dönemde seçilen milletvekillerimizi 
tebrik ediyorum” sözleriyle tamam-
ladı. n HABER MERKEZİ

Türkiye; kültürel 
mirasları bakımın-
dan  çok varlıklı  bir 
ülke.Yıllardır devam 
eden birçok arkeo-
lojik kazı yapılmış ve 
halen yapılmakta. 
Gerek yer üstü ge-
rekse yer altı kültür 
varlıkları açısından 
zengin olan toprak-
larımız da, çıkarılan eserler ise 
çeşitli müzelerde sergilenmek-
tedir. Bu çalışmalardan birisi 
de hali hazırda Konya Alaaddin 
Tepesinde yapılmakta.

Konya’nın merkezindeki bu 
büyük tepe (höyük) bu günler-
de hummalı bir çalışmaya ev 
sahipliği yapıyor. Yaz sıcakla-
rında Konyalıların yeşil yapraklı  
ağaçlarının gölgesinde serin-
lendiği  tepe, bir yanında de-
vam eden arkeolojik çalışmalar 
diğer yandan restorasyon ça-
lışmalarıyla dikkatleri üzerine 
çekti. Tarih öncesi dönemler 
ve Roma,Bizans,Selçuklu ,Os-
manlı gibi dev İmparatorluklara 

ev sahipliği yapmış 
tepe bugün tarihi 
önemini hala ko-
ruyor. Tepede res-
torasyonu yapılan 
2. Kılıçarslan Köş-
kü’nün, tepesindeki 
beton çadır kaldı-
rıldı. yerine daha 
korunaklı ve estetik 
bir yapı inşa edildi. 

2.Kılıçarslan Köşkü ve Alaad-
din camii arasında kalan ala-
nın bir seyir terası ve Selçuklu 
arkeolojisi, Alaaddin Tepesi 
bilgilendirme meydanı olarak 
kullanılacağını eski  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
aylar önce sözlerine eklemişti.

Yakın bir zamanda da ziya-
rete açılacak gibi gözükmekte.    
Tepenin iki farklı yakasında 
bulunan İnce Minare (medre-
se) Müzesi ve Karatay (med-
rese) Müzesinde ise arkeolojik 
kazılar sırasında çıkarılan bazı 
eserler sergilenmektedir. Me-
raklıları için gidip görmekte 
fayda var.

ALAADDİN TEPESİ

Resmi olmayan sonuçlara 
göre CHP, 1 Kasım 2015 seçim-
lerinde aralarında İstanbul ve İz-
mir’in de olduğu 38 ilde çıkardığı 
milletvekili sayısını, bu seçimde 
de aynen korudu. Ancak CHP bu 
seçimlerde 24 ilden milletvekili 
çıkaramadı. 

Resmi olmayan sonuçlara 
göre CHP, 1 Kasım 2015 seçim-
lerinde aralarında İstanbul ve İz-
mir’in de olduğu 38 ilde çıkardığı 
milletvekili sayısını, bu seçimde 
de aynen korudu. CHP’nin mil-
letvekili sayısını koruduğu iller; 
5’er milletvekili çıkardığı Bursa 
ve Antalya, 4’er milletvekili çı-
kardığı Adana, Hatay ve Mersin, 
3’er milletvekili çıkardığı Aydın, 
Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Te-
kirdağ, 2’şer milletvekili çıkardı-
ğı Edirne, Gaziantep, Kırklareli, 
Samsun ve Zonguldak, 1’er mil-
letvekili çıkardığı Afyonkarahi-
sar, Amasya, Ardahan, Artvin, 
Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, 
Çorum, Giresun, Kayseri, Malat-
ya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, 
Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve 
Yalova oldu. 

Bir önceki seçimde olduğu 
gibi CHP İstanbul’dan 28, İz-
mir’den de 14 milletvekili çıkar-
dı. 

Ankara, Eskişehir ve Çanak-
kale’deki milletvekili sayısı ise 
azaldı. Ankara’dan bir önceki 
seçimde 11 milletvekili çıkaran 
CHP’nin, bu seçimde vekil sayısı 
10’a düştü. 

CHP’nin Çanakkale’deki mil-
letvekili sayısı da 2’den 1’e, Es-
kişehir’deki milletvekili sayısı da 
3’ten 2’ye indi. TBMM’ye Ispar-
ta’dan 1 milletvekili gönderen 
CHP, bu seçimde bu ilden de 
milletvekili çıkaramadı. 

Denizli’deki milletvekili sa-
yısını 2’ten 3’e, Konya’da 1’den 
2’ye, Muğla’da 3’ten 4’e, Or-
du’da 1’den 2’ye çıkaran CHP, 
bu seçimde bazı illerden ise ilk 
kez milletvekilliği kazandı. Adı-
yaman, Karabük, Karaman, Kars, 
Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, 
Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve 
Yozgat’tan TBMM’ye milletvekili 
gönderdi. 

CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, 
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankı-
rı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, 
Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, 
Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, 
Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, 
Rize, Siirt, Şırnak ve Van olmak 
üzere 24 ilden milletvekili çıka-
ramadı.
n İHA 

‘CHP, seçimlerde 24 ilden
milletvekili çıkaramadı’

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

‘Ülkemizin büyümesine
katkı sunacağız’

Ekonomi Kulübü Konya Şu-
besi Başkanı Osman Bağcı, seçim 
sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama 
yaptı. Bağcı, “24 Haziran seçim-
leri, ülkemizin içinde bulunduğu 
milli kalkınma hamlesinin devamı, 
ekonomik büyümenin sürmesi ve 
ülkemizin 2023 hedefine ulaşması 
noktasında büyük bir hedefti ve bu 
hedefi aşmayı başardık. Bu seçimle 
beraber yeni bir yönetim dönemine 
girdiğimiz, bu dönemin ülkemize 
ve gönül coğrafyamıza hayırlı mü-
barek olsun.   Milletimiz bu yeni 
dönemde tercihini güçlü bir lider 
tarafına kullanarak ülkemizde is-
tikrarın devamına, milli kalkınma 
hamlesinin hız kesmeden sürme-
sine ve tüm dünyadaki mazlum 
Müslüman kardeşlerimizin yanında 
olmaya karar vermiştir. 2023 yılına 
kadar kesintisiz 5 yıl boyunca güçlü 
bir lider tarafından yönetileceğimiz 
bu dönemde Ekonomi Kulübü iş 
adamları Konya ailesi olarak üzeri-
mize düşen görevin bilincindeyiz. 
Daha çok üretim yaparak, daha faz-
la ihracat için tüm gayretimizi orta-

ya koyarak ülkemizin büyümesine 
ve hedeflerine ulaşmasına destek 
olacağız. Seçim öncesi şer odakları 
çeşitli manipülasyonlarla ülkemi-
zin parasının değer kaybına uğra-
masına ve faizlerin artışına sebep 
olmuşlardır. Yeni kurulacak kabi-
nenin ekonomi üzerine yapacakları 
çalışmalarla yaraları çok kısa sürede 
saracağına güvenimiz tamdır. 24 
Haziran seçimlerinin sonuçlarının 
vatanımıza ve milletimize hayırlı ol-
masını dilerken, bu yeni dönemde 
liderimize ve çalışma arkadaşlarına 
başarılar dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘Şimdi ekonomik 
hedeflere odaklanılmalı’

Ekonomi Kulübü Konya 
Şubesi Başkanı Osman Bağcı

TÜMSİAD Konya Şube
Başkanı Berdan Aktan

Abdulkadir Karaduman

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı
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24 Haziran Pazar günü gerçekle-
şen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Recep Tayyip Erdoğan, Konya’dan 
yüzde 74,2 oy aldı. Milletvekilli-
ği seçiminde ise Ak Parti 10, MHP 
2, CHP 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili 
adayı kazandı. Bu kapsamda 14 olan 
milletvekili sayısı 15’e çıkarken, 1 
Kasım seçimlerinde 12 milletvekili-
ne sahip olan AK Parti, 10’a düştü. 
MHP 1 olan milletvekili sayısını 2’ye 
yükselterek Cumhur İttifakı 12 mil-
letvekili kazandı. CHP de, MHP gibi 
1 olan milletvekili sayısını 2’ye yük-
seltti. İlk kez seçimlere giren İYİ Par-
ti de 1 milletvekili sahibi oldu. Böy-
lelikle Millet İttifakı da Konya’dan 3 
milletvekili kazandı. CHP’den birinci 
sırada yer alan Abdüllatif Şener ile 
ikinci sıradaki Saadet Partisi konten-
janından katılan Abdülkadir Kara-
duman milletvekili olarak seçildi. 

1 milyon 505 bin 540 seçmenin 
bulunduğu kentte 4701 sandıkta 
oy kullanıldı. 1 milyon 341 bin 878 
oyun kullanıldığı cumhurbaşkanlığı 
seçiminde 1 milyon 309 bin 792 oy 
geçerli, 32 bin 086 oyda geçersiz sa-
yıldı. Muharrem İnce 179 bin 221, 
Meral Akşener 107 bin 988, Recep 
Tayyip Erdoğan 971 bin 882, Sela-
hattin Demirtaş 29 bin 749, Temel 
Karamollaoğlu 18 bin 935, Doğu 
Pelinçek ise 2 bin 017 oy aldı. Mil-
letvekili  seçiminde ise  kullanılan 1 
milyon 341 bin 710 oydan 1 milyon 
312 bin 803’i geçerli,  28 bin 907’si 
geçersiz sayıldı. Cumhur ittifakı 974 
bin 689 oy alırken, Ak Parti 771 bin 
395, MHP 203 bin 294 oy aldı. Milli 
ittifakta 272 bin 914 oydan CHP 122 
bin 912, İyi Parti 118 bin 912, Saa-
det Partisi 31 bin 090 oy aldı. HDP 
43 bin 230 oy alırken, diğer partiler 
ve bağımsız adaylar 21 bin 970 oya 
sahip oldu.

27. Dönem Konya milletvekilleri 
ve özgeçmişleri şöyle;  
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ 

(10);
AHMET SORGUN KİMDİR?

1958 yılı Konya / Hadim do-
ğumlu. 1970 yılında ilkokulu, 1977 
yılında Konya İmam Hatip Lisesini, 
1981 yılında da İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir 
süre Serbest Avukatlık yaptı. Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde 1. Hu-
kuk Müşavirliği ve Genel Sekreter 
yardımcılığı yaptı. Konya Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi’nde (KOSKİ) Tef-
tiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Genel Müdürlük 
yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşun-
da kurucu ve yöneticilik yaptı. Evli 
ve 6 çocuk babası olan Sorgun, Ocak 
2010 ile Aralık 2014 tarihleri arasın-
da Ak Parti Konya İl Başkanlığı yap-
mıştır. 1 Kasım 2015 Türkiye genel 
seçimlerinde AK Parti Konya Mil-
letvekili olarak Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne girdi. 24 Mayıs 2016 
tarihinde AK Parti Seçim İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılı-
ğı görevine başladı. Halen Ak Parti 
MKYK üyesi olup Seçim İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Görevini Yürütmektedir.

TAHİR AKYÜREK KİMDİR? 
1959 senesinde Derebucak, 

Konya’da dünyaya geldi. Lise mezu-
niyetinin ardından Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’nde okumaya 
başladı. Üniversite eğitimini de bitir-
dikten sonra Bağ-Kur Konya İl Mü-
dürlüğü’nde Avukat, Konya Ticaret 
Odası’nda Genel Sekreter olarak gö-
rev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarında yöneticiliklerde bulunan 
Akyürek, sonraları Serbest Avukat 
olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi eski Başkanı Kadir Top-
baş’ın istifasının ardından Ankara’da 
düzenlenen Türkiye Belediyeler Bir-
liği Meclis Toplantısında, Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin (TBB) yeni 
başkanı seçildi. 2004-2018 yılları 
arasında Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yapan Akyürek.
Milletvekili Adaylığını açıklamasıyla 
birlikte görevini bıraktı. Tahir Akyü-
rek evli ve 3 çocuk babasıdır.

ORHAN ERDEM KİMDİR?
1963 yılında Konya’nın Akşehir 

ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversite-
si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme bölümünden mezun oldu. 
1986-2002 yılları arasında turizm, 
otomotiv ve tarımsal üretim ko-
nularında hizmet veren aile şirket-
lerinin yöneticisi olan Erdem,  22 
ve 23’üncü dönem milletvekilliği 
görevlerinde bulundu. 2011-2018 
tarihleri arasında Milli Eğitim Bakan 
yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve 
3 kız çocuğu babası.

LEYLA ŞAHİN USTA KİMDİR?
08.03.1973 tarihinde İstan-

bul’da doğdu. İlk ,orta, lise öğreni-
mini İstanbul’da tamamladı. Liseyi 
okul birincisi olarak tamamlayıp, 
1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesine girdi. Fakültedeki başa-
rı derecesi ile İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatay 
geçiş yaparak eğitimine İstanbul’da 
devam etti.1999 yılında başörtüsü 
sorunu sebebi ile yurt dışına çıkıp 
Viyana Üniversitesi Tıp fakültesinde 
eğitimine devam etti. 2003 yılında 
Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’n-
den mezun oldu. 2007 yılında Türki-

ye’ye döndü. 1998 yılından beri aktif 
olarak STK’lar ile ilgilenmeye başla-
dı. 2015 Şubat ayına kadar hekim 
olarak görevine devam etti.25 ve 
26’ncı dönem milletvekilliği yapan 
Usta, evli ve iki çocuk annesi.

ZİYA ALTUNYALDIZ KİMDİR?
10 Ocak 1963’te Konya’da doğ-

du. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesini bitirdi. ABD’de West Coast 
Üniversitesinde Uluslararası İşletme 
İdaresi alanında yüksek lisans yap-
tı. İngiltere’de Londra Metropolitan 
Üniversitesinde Uluslararası Karşı-
laştırmalı Ticaret Hukuku alanında 
diploma sonrası programı tamam-
ladı. Devlet Planlama Teşkilatında 
Uzman Yardımcısı olarak görev 
yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığında; 
Devlet Yardımları Daire Başkanı, 
İhracat Genel Müdür Yardımcısı, 
İhracat Genel Müdürü ve Müsteşar 
Yardımcısı olarak görev aldı. Londra 
Büyükelçiliğinde Ticaret Müşavirliği 
görevini yürüttü. Gümrük Müsteşarı 
olarak görev yaptı. Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığının kurulması üzerine 
yeniden Bakanlık Müsteşarı olarak 
atandı. Çok iyi düzeyde İngilizce bi-
len Altunyaldız, evli ve 2 çocuk ba-

basıdır.
HACI AHMET ÖZDEMİR KİMDİR?
19 Ocak 1961’de Konya ili Ilgın 

ilçesi Çavuşçugöl mahallesinde doğ-
du. Baba adı Muammer, anne adı 
Esmahan’dır. Öğretim Üyesi Prof. 
Dr.; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesini ve Şam’da Arap Dili Ensti-
tüsünü bitirdi. 2006 yılında doçent, 
2011 yılında profesör oldu. Karade-
niz Teknik, Rize, Selçuk, Konya ve 
Necmettin Erbakan üniversitelerin-
de öğretim üyesi olarak çalıştı, yö-
netim kademelerinde yer aldı. Çok 
sayıda telif ve tercüme kitabı, ma-
kalesi vardır. Türkiye Yazarlar Birli-
ğince inceleme dalında 2015 ‘’Yılın 
Yazarı’’ ödülüne layık görüldü. Çok 
iyi düzeyde Arapça, iyi düzeyde İn-
gilizce ve orta düzeyde Farsça bilen 
Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

GÜLAY SAMANCI KİMDİR?
1977 yılında Norveç Drammen 

doğumlu olan Gülay Samancı, Sel-
çuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’n-
den mezun oldu. Bir süre serbest 

avukatlık yaptı. 24’üncü dönem 
milletvekili ve sonrasında cumhur-
başkanı başdanışmanı görevinde 
bulundu. Evli ve bir çocuk annesi.

ABDULLAH AĞRALI KİMDİR?
10 Kasım 1969’da Konya’nın 

Kulu ilçesinde doğdu. Baba adı Hacı, 
anne adı Zeynep’tir. Tıp Doktoru; 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini 
bitirdi. Kamu kuruluşlarında he-
kimlik yaptı ve çeşitli görevlerde bu-
lundu. Sağlık hizmetlerinde toplam 
kalite yönetimi, ekonomik verimlilik, 
sağlık işletmelerinde yönetim ve or-
ganizasyon, işçi sağlığı ve iş güven-
liği eğitimlerini aldı. Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği 
Kurucu Başkanlığı, Kulu-Cihanbeyli 
Yardımlaşma Kültür ve Çevre Der-
neği Kurucu Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı, EL-BİR Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, Çocuk Diyabet 
ve Obezite Derneği Başkanlığı, Top-
lum Sağlığı AR-GE Derneği Üyeliği 
görevlerinde bulundu. Konya AK 
PARTİ İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 
Kürtçe ve İngilizce bilen Ağralı, evli 
ve 4 çocuk babasıdır.

SELMAN ÖZBOYACI KİMDİR?

1989 yılında Konya’da doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da 
tamamladı. 2013 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldu. 
2014 yılında Selçuk Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 
başladığı Yüksek Lisansı halen de-
vam etmektedir. 2010 yılında İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
Meclisi ve İstanbul Öğrenci Kulüp-
leri Platformu’nda çeşitli düzeyler-
de görev yaptı. 2011 yılında Konya 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Mec-
lisi’nde Kurucu Divan Üyeliği gö-
revinde bulundu. 2014 yılında AK 
Parti Konya Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu üyeliğine, ardından AK Parti 
Konya Gençlik Kolları il başkan yar-
dımcılığına seçildi ve vekâleten il 
başkanlığı yaptı. Özboyacı, 2015 yı-
lında AK Parti Gençlik Kolları 4. Ola-
ğan Büyük Kongresi ile Genel Mer-
kez Gençlik Kolları MKYK üyeliğine 
seçildi. Konya’da inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren özel bir firmada 

yöneticilik ve mühendislik yapmak-
tadır. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır. 

HALİL ETYEMEZ KİMDİR?
03.05.1965 Yusufeli doğum-

lu ve Konya Ereğli nüfusuna kayıtlı 
olup  Babasının adı Hasan, annesi-
nin adı Elife’dir. Öğretmen, Eğitim 
Yöneticisi, Maarif Müfettişi; Eğitim 
Yüksek Okulu ve İnönü Üniversite-
si Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi 
ve Denetçiliği Bölümünü bitirdi. 
Yüksek Lisansını Eğitim Yönetimi 
alanında tamamladı. Uzun süre Öğ-
retmenlik, Maarif Müfettişliği ve 
yöneticilik görevlerinde bulundu. 
Memur-Sen Konfederasyonu’na 
bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası 
Genel Sekreterliği görevini kesin-
tisiz 10 yıla yakın sürdürdü. Eğitim 
sisteminin sorunlarının araştırıl-
ması, çözümü ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürüttü.17. ve 
18. Milli Eğitim Şuralarına katılarak 
eğitim politikalarının geliştirilmesi 
ve eğitim politikalarına ilişkin şura 
kararlarının alınmasında katkıda bu-
lundu.Toplumsal sorunlara duyarlı 
sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
yöneticiliklerinde bulundu. 24. Dö-
nem Konya Milletvekili adayı oldu. 
2011-2015 yılları arasında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan 
Yardımcılığı görevini yürüttü. Yurt-
dışında çalışma hayatı ile ilgili üst 
düzey uluslararası organizasyonlara; 
heyet başkanı ve konuşmacı olarak 
katılarak ülkemizi başarı ile temsil 
etti. 25, 26 ve 27. Dönem milletve-
killiğini devam ettirmektedir. 

MHP KONYA MİLLETVEKİLLERİ (2):
MUSTAFA KALAYCI KİMDİR?
7 Ağustos 1960’ta Konya Üçpı-

nar’da doğdu. Baba adı Kerim, anne 
adı Nuran’dır. Yeminli Mali Müşavir 
ve Bağımsız Denetçi; Uludağ Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstriyel İlişkiler Bölümünü bitir-
di. Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunda Denetçilik ve Başdenet-
çilik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İbra 
Kurulu Üyeliği, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Danışmanlığı 
ve Başbakan Başmüşavirliği, Başba-
kanlık Tanıtma Fonu Kurulu Üyeliği 
görevlerini yürüttü. Ankara Yeminli 
Mali Müşavirler Odası, Devlet Dene-
tim Elemanları Derneği ve Yüksek 
Denetim Elemanları Derneği Üye-
si oldu. 23 ve 24. Dönemde Konya 
Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 
Orta düzeyde İngilizce bilen Kalaycı, 
evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESİN KARA KİMDİR?
1976 yılında Konya’da doğdu. 

Selçuk Üniversitesi İktisadı İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme bölümün-
den mezun oldu. Serbest muhase-
beci ve mali müşavir olan Kara, evli 

ve 1 çocuk annesi.
CHP KONYA MİLLETVEKİLLERİ (2):

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?
Abdüllatif Şener, Sivas’ın Yıldı-

zeli İlçesi’nde 1954 yılında dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta 
tamamladı. Evli ve 4 çocuk baba-
sıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden 1977 yılında 
mezun oldu. Doktorasını Gazi Üni-
versitesi’nde yaptı. Gazi Üniversitesi 
Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi’nde dekan yardımcılığı, Hacet-
tepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Maliye Bölümü’nde 
öğretim üyeliği görevinde bulundu. 
Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kont-
rolörü olarak çalıştı. Siyaset hayatına 
1991 yılında girdi. 1994-1998 yılları 
arasında 19. Dönem ve 20. Dönem 
Refah Partisi, 1998-2001 yılları ara-
sında Fazilet Partisi, 2001-2007 yıl-
ları arasında 22. Dönem AK Parti Si-
vas Milletvekili olarak meclise girdi. 
54. Hükümette Maliye Bakanı, 58. 
Hükümet ve 59. Hükümet’te Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ola-
rak görev yaptı.  AK Parti’nin kurucu 
üyelerindendir. 2007 genel seçim-
lerinde milletvekili adayı olmadı. 11 
Temmuz 2008 tarihinde de AK Par-
ti’den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tari-
hinde Türkiye Partisi’ni kurdu. 2011 
seçimleri öncesinde istifa ederek 
Sivas’tan Bağımsız milletvekili adayı 
oldu ancak seçilemedi. Ayrıca Tür-
kiye Partisi’ni 27 Ağustos 2012’de 
kapattı.
ABDÜLKADİR KARADUMAN KİMDİR?

1992 yılında Malatya Pütürge’de 
doğdu. İnönü Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden me-
zun oldu. Bekar olan Karaduman, 
Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcılığını yürütmekte.
İYİ PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ (1):

FAHRETTİN YOKUŞ KİMDİR?
1958 yılında Konya’nın Beyşe-

hir ilçesinde Göçü köyünde doğdu. 
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini 
Konya’da tamamlayan Yokuş, 1978 
yılında Ticaret Bakanlığında me-
mur olarak işe başladıktan sonra, 
1990 yılında Anadolu Üniversitesi İş 
İdaresi (İşletme) bölümünden me-
zun oldu. Yokuş, sırasıyla şef, şube 
müdürlüğü ve bakan müşavirliği 
görevlerinde bulunup, 2018 yılın-
da emekli olmuştur. Türkiye Kamu 
Çalışanları Kalkınma ve Dayanış-
ma Vakfı (TÜRKAV) kurucu üye ve 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini 
üstlenen Yokuş, Türk Büro-Sen’in 
kurucu üyeliği, genel sekreterlik, ge-
nel mali sekreterlik ve genel başkan-
lık görevleri yürütmüştür. Türkiye 
Kamu Sen’de, genel teşkilatlandır-
ma sekreterliği ve genel sekreterlik 
görevlerinde bulundu. İyi Parti’nin 
Genel Kurulu’nda, İyi Parti Genel 
İdare Kurulu Üyesi seçildi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Pazar Günü gerçekleşen seçimlerin ardından Konya, 15 milletvekilini Ankara’ya gönderdi. AK Parti’nin milletvekili sayısı düşerken, muhalefet millet-
vekili sayısın arttırdı. MHP ve CHP 1 olan milletvekili sayısını 2’ye çıkartırken, İyi Parti de 1 milletvekili çıkarmayı başardı. Peki bu 15 milletvekili kim?

Konya’nın 15 vekili
Ahmet Sorgun

Abdullah Ağralı

Fahrettin Yokuş

Halil Etyemez Esin Kara

Tahir Akyürek

Selman Özboyacı Mustafa Kalaycı Abdüllatif Şener Abdulkadir Karaduman

Orhan Erdem Leyla Şahin Usta Ziya Altunyaldız Hacı Ahmet Özdemir Gülay Samancı
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Al Jazeera: Kıtaları 
bile aşan zafer

‘Vefakar Filistin halkı verilen 
destekleri unutmayacak’

Arap ülkelerinde yayın yapan 
gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını 
okuyucularına farklı şekillerde yan-
sıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
seçim başarısını “tarihi” olarak 
nitelendiren Katar merkezli “Al 
Jazeera” televizyonu, konu ile ilgili 
haberinde “Kıtaları bile aşan zafer” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Haberde, Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Cumhur İttifakı’nın sade-
ce Türkiye’de rakiplerini yenmekle 
kalmadığı, aynı zamanda zaferin 
uluslararası boyutta olduğu vur-
gulandı. 

Katar’da yayın yapan “Şark” 
gazetesi de tam sayfa kutlama me-
sajı yayınlandı. Mesajda “Erdoğan’ı 
zafere Türk halkına olan güveninin 
taşıdığı” ifade edildi. 

Mısır’ın en önemli gazetele-
rinden “Şuruk”, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın seçimleri kazandığını 
“Oyların yüzde 97,7’sinin sayıl-
masının ardından Erdoğan seçim-
leri kazandı” başlığıyla duyurdu. 
Gazete, Anadolu Ajansı’nın (AA) 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) veri-
lerine dayandırdığı haberine göre 
Erdoğan’ın kazandığını yazdı. 

Haberde ayrıca “YSK Başkanı 
Sadi Güven’in, kesin olmayan so-
nuçlara göre Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın oyların salt 
çoğunluğunu aldığını açıkladığı” 
belirtildi. 

Mısır’ın en önemli devlet gaze-
tesi “El-Ahram” da dünkü seçim-
leri “Türkiye’de seçimlere katılım 
yüzde 87” başlığı ile gördü. Seçim 
sonuçlarına değinmeyen gazete, 
TRT’ye dayandırdığı haberinde, 
seçimlere katılımı öne çıkararak 
seçmenlerin yüzde 87’sinin sandık 
başına gittiğini ifade etti. 

Muhalefetin tutumuna dikkati 
çeken “Masravi” gazetesi ise ha-
berinde “Erdoğan’ın kazandığının 
açıklanmasının ardından muhale-
fet halkı sakin olmaya çağırdı” baş-
lığını kullandı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın 
bir açıklama yaparak sonuçları de-
ğerlendirdiğine işaret edilen ha-
berde, “Tezcan’ın, sonuç ne olursa 

olsun halkın taşkınlık yapmaması 
gerektiğini söylediği” aktarıldı. 

Fas’ın en çok takip edilen ha-
ber sitesi “Hespress”, Erdoğan’ın 
seçim başarısını “Recep Tayyip Er-
doğan başkanlık seçimini rahat bir 
zaferle kazandı” başlığıyla gördü. 
Haberde, seçimlere katılım ora-
nının çok yüksek düzeyde olduğu 
belirtilirken, Erdoğan’ın en yakın 
rakibiyle arasında büyük bir fark 
olduğu vurgulandı. 

“Ahbar Al-Yawm” gazetesi de 
seçim sonuçlarının açıklanmasının 
ardından Erdoğan’ın yaptığı açıkla-
mada kullandığı, “Türkiye seçimle-
re yaklaşık yüzde doksanlık katılım 
oranıyla dünyaya bir demokrasi 
dersi verdi.” cümlesini başlığa 
çekti. Haberde, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın seçimden zaferle çıktığı 
vurgulandı.

Tunus’taki “Es-Sabah” gazete-
si, “Erdoğan seçimleri kazandığını 
ilan etti” başlığını kullandı. Gazete, 
gayri resmi sonuçlara göre Türk 
halkının Erdoğan’a cumhurbaş-
kanlığı makamını tevdi ettiğini 
okuyucularına duyurdu. 

Ülkede en çok okunan bir diğer 
gazete “Eş-Şuruk” da Türkiye’deki 
seçimi “Erken seçimlerde Erdoğan, 
cumhurbaşkanlığı ve parlamento-
yu kazandı” ifadeleriyle sayfalarına 
taşıdı. 

Tunus’ta Fransızca yayın ya-
pan “Huffington Post Mağrib” ha-
ber sitesi de “Sürpriz yok: Erdoğan 
ve partisi seçimlerde lider” başlığı 
ile seçimleri okuyucularına aktardı.

Irak’ta yayın yapan ülkenin en 
büyük gazetelerinden “Es-Sabah” 
Türkiye’deki seçimleri, “Başkan-
lık seçimi: Adaylar arasında sıcak 
savaş” başlığı ile gördü. Haberde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyla-
rın çoğunluğunu alarak seçimler-
den zaferle çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın en çok oku-
nan gazetelerinden “Ukaz” seçimi, 
Muharrem İnce’nin açıklaması ile 
gündeme taşıdı.

Gazete haberinde İnce’nin Er-
doğan’ı “herkesin cumhurbaşkanı 
olmaya” çağırdığını yazdı.
n AA

Kudüs Yüksek İslami Heyeti 
Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı 
Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim 
başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Sabri, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ı cumhurbaşkanlığı seçiminin 
ilk turunda elde ettiği başarıdan 
ötürü kutladı.  Erdoğan’ı ve Türk 
halkını tebrik eden Sabri, Türk 
halkının verdiği oylarla son sözü 
söylediğini ve yapılan şeffaf se-
çimlerde Erdoğan’ın güven ta-
zelediğini ifade etti. Öte yandan 
Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’nin 
anahtarını elinde bulunduran Edib 
Cevde el-Huseyni de Erdoğan’ın 
seçim başarısını kutladı. 

Huseyni, yayımladığı mesajın-
da, “Onur ve haysiyet ülkesi büyük 
Türkiye’de gerçekleşen seçimlerde 
elde edilen başarı dolayısıyla Türki-
ye Cumhurbaşkanını tebrik ediyo-
rum.” ifadesine yer verdi.  “Sayın 
Cumhurbaşkanı; Türkiye’de istik-
rarın sağlanması, üretim, ülkenin 
yeniden inşası, özgürlük değerle-
rinin yüceltilmesi, hukukun üs-
tünlüğü, Filistin başta olmak üzere 
Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlen-
dirilmesi ve Türkiye’nin isminin 

uluslararası platformlarda yük-
selmesi için çok çaba harcadınız.” 
diyen Huseyni, Erdoğan’a “İslam 
dünyasının büyük umut bağladığı 
Türkiye’nin yönetiminde başarı” 
temennisinde bulundu.

Huseyni ayrıca vefakar Filistin 
halkının kendilerine verilen deste-
ği unutmayacağını vurguladı. 

Bu arada 1948 Filistin İslami 
Hareketi Başkan Yardımcısı ve 
İsrail’in Filistinli vatandaşlarını 
temsil eden Yüksek Arap Takip 
Komitesi bünyesindeki Özgürlük-
ler Komisyonu Başkanı Şeyh Ke-
mal Hatib de Erdoğan ve ittifakının 
Türk halkı nezdinde güven taze-
lediğini belirtti. Türk halkının AK 
Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 
önderliğinde başarıların sürmesini 
isteğini ifade eden Hatib, Erdo-
ğan’a gönderdiği tebrik mesajında 
şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekili seçimlerindeki zaferiniz 
dolayısıyla en içten tebriklerimizi 
sunuyoruz. Bu sonuçların kardeş 
Türk halkı ve başta Filistin olmak 
üzere Arap ve İslam halkları için 
hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”
n AA

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçları, Avrupa basınında geniş yer bulurken, yayın organlarının 
büyük bir çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net bir zafer kazandığı konusunda birleşti

Avrupa basını Erdoğan’ın 
seçim zaferini kabul etti
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 

Milletvekili Seçimi’nin resmi olma-
yan sonuçları Avrupa basınında ge-
niş yer bulurken, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın net bir za-
fer kazandığı ve muhalefetin yenilgi-
yi kabul ettiği vurgulandı.

Avrupa basınında, seçim ön-
cesi muhalefete destek veren ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 
birleşilmesi çağrısı yapan medya 
kuruluşları, bugünkü yayınlarında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini 
ilan ettiğini ve CHP’nin Cumhur-
başkanı adayı Muharrem İnce’nin 
de bunu kabul ettiğini duyurdu.

İsviçre’nin Almanca yayın yapan 
“Neue Zürcher Zeitung” gazetesi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyların 
yüzde 52,5’ini alarak tekrar cum-
hurbaşkanı seçildiğini fakat bu kez 
yetkilerinin geniş kapsamlı olduğu-
nu okuyucularıyla paylaştı. Gazete, 
CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin 
bugün yaptığı açıklamayla Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın zaferini kabul 
ettiğini yazdı.

Gazete editörlerinin kaleme al-
dığı “Bir sonraki Erdoğan dönemine 
hoş geldiniz” başlıklı analizde ise 
muhalefetin ve Batı medyasının Er-
doğan’ı koltuğundan indirme çaba-
larına rağmen milyonlarca Türk’ün 
yine Erdoğan’ın yanında yer aldığı 
vurgulandı.

Öte yandan İsviçre’de yaşayan 
Mısır’daki Müslüman Kardeşler 
(İhvan) Teşkilatı eski Uluslararası 
İlişkiler Komiseri Yusuf Neda, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayan bir 
mesaj yayımladı.

Neda, “Allah’ın mazlumlara he-
diyesi, yeni Türk imparatorluğunu 
inşa eden, milletine ve özüne içten 
bağlı ve Türk İslam zaferini geri ge-
tirmeye kendini adamış mübarek 
lider.” diye hitap ettiği Erdoğan’ı 
seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Mesajında Neda, Türk halkını ve 
dünyadaki tüm Müslümanları, Er-
doğan’ın rehberliği, başarısı ve ko-
runması için dua etmeye davet etti.

İNGİLTERE
İngiliz Sky News televizyonu 

seçim haberini “Erdoğan Türk baş-
kanlık seçimlerinde zaferini ilan etti” 
başlığıyla verirken, seçimin lidere 
kapsamlı yetkileri de beraberinde 
getirdiğini duyurdu. “Erdoğan, güç-
lü muhalefeti mağlup etti.” ifadesini 
kullanan televizyon, Erdoğan’ın An-
kara’da yaptığı balkon konuşmasına 
ve Türkiye’deki kutlama görüntüle-
rine de yer verdi.

Kamu yayım kuruluşu BBC 
seçim haberini internet sitesinin 
manşetine taşırken, “Erdoğan Tür-
kiye üzerindeki hakimiyetini güçlen-
dirdi” başlığını kullandı. Haberde, 
“Türkiye’nin eski lideri başkanlık 
seçiminde ilk turda apaçık zafer elde 
ederek yeni bir 5 yıllık görev süresi 
kazandı.” ifadelerine yer verildi. Mu-
harrem İnce’nin ise seçim sonuçları-
nı kabul ettiği ancak seçim sürecinin 
adil olmadığını iddia ettiği bilgisi 
paylaşıldı.

Dün oy sayımını internet site-
sinden canlı veren The Guardian da 
bugün, “Soru ve cevaplar ile Türki-
ye’deki seçimler: Oylama özgür ve 
adil miydi?” başlıklı bir değerlen-
dirmeye yer verdi. Seçime katılımın 
rekor düzeyde olduğunu belirten 
gazete, sonuçların ise beklenenin 
altında performans gösteren mu-
halefet için büyük bir hayal kırıklığı 
olduğunu yazdı. 

Uluslararası Af Örgütünün seçi-
min bir “korku ikliminde” gerçekleş-
tiği iddiasına yer veren gazete, “Bu-
nunla birlikte yüzde 87’lik katılım 
Batılı demokrasileri gölgede bıraktı.” 
ifadesini kullandı.

FRANSA
Fransız kamu yayıncısı France 

Info, Muharrem İnce’nin seçimi kay-
bettiğini kabul ettiğini ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 
tüm vatandaşların cumhurbaşkanı 
olması isteğinde bulunduğunu yaz-
dı.

France Info ayrıca, Fransa’da oy 
kullanan Türk vatandaşlarının, yo-
ğun şekilde Erdoğan’a oy verdiğini 
kaydetti. Haberde, Fransa’da oy kul-
lanılan 6 başkonsolosluk bölgesin-
den 5’inde Erdoğan’ın ezici şekilde 
üstünlük sağladığını, Lyon’da ise 
yüzde 86,8 oranında rekor bir so-

nuçla tercih edildiğini bildirdi.
Le Monde gazetesi, yarınki sayı-

sında, “Erdoğan Hiperbaşkan oldu” 
başlığını kullanarak, yüzde 52,5 
oranında oy alıp yeniden seçildiğini 
yazdı.

Manşetin dışında iki sayfa ve 
başyazısında da aynı konuya yer 
veren Le Monde, Erdoğan’ın bir an 
bile olsun seçileceğinden tereddüt 
etmediğini, birleşen muhalefetin ise 
Erdoğan karşısında etkili olamadığı-
nı kaydetti.

Gazetenin haberinde dikkati 
çeken bir başka ayrıntıda da Tür-
kiye’de son yıllarda milliyetçiliğin 
yükseldiği ve AK Parti’nin Meclis’te 
çoğunluğu kaybettiği iddialarına yer 
verildi.

Sol eğilimli Liberation gazetesi 
ise “Türkiye: Ve sonunda kazanan 
Erdoğan” başlığıyla ele aldığı seçim-
leri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ge-
çen yıl düzenlenen halk oylamasın-
dan sonra planladığı tüm hedeflere 
ulaştığını belirterek değerlendirdi.

Haberde, yüzde 87’den fazla 
rekor bir katılım oranı, genel seçim-
lerde beklenmedik bir şekilde elde 
edilen başarı ve tahminlerden fazla 
milletvekili çıkarılması gibi önemli 
başarıların da altı çizildi.

Ekonomi gazetesi Les Echos, Er-
doğan’ın seçilişine Batılı ülkelerden 
hala bir tepki gelmediğine ve bunun 
iki taraf arasındaki gerginliğe işaret 
ettiğine değindi.  

ALMANYA
Tagesspiegel gazetesi, ‘’Erdoğan 

seçimi kazandı ama sadece o değil’’ 
başlığıyla duyurduğu haberde, Tür-
kiye’nin sağa kaydığı savunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ge-
lecekte milliyetçilere daha fazla ih-
tiyaç duyacağı ifade edilen haberde, 
Erdoğan’ın rakibi İnce’nin hükümeti 
seçimlerde ağır manipülasyon yap-
makla suçladığı aktarıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
gazetesi de “Türk mucizesi olmadı” 
başlığını kullandığı haberde, Erdo-
ğan’ın hesabının tuttuğu, ikinci tura 
kalmadan devlet, hükümet ve parti 
başkanlığının devam edeceği belir-
tildi. “Devlet Erdoğan” başlığını kul-
lanan “Spiegel Online”, Erdoğan’ın 
seçim zaferini daha güçlü bir şekilde 
ülkeyi kendi düşüncesine göre şekil-
lendirmek için kullanacağı belirtildi.

Bild gazetesi de “Erdoğan Zaferi 
sonuçları nelerdir?” başlığını kul-
lanarak, seçimleri kazanan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçimle-
ri kazanmasının sürpriz olmadığı be-
lirtilerek, AK Parti’nin öncülüğünde-
ki ittifakın Meclis’te çoğunluğu elde 

ettiğine değinildi.
Erdoğan’ın “demokrasi bayra-

mından” söz ettiği, eleştirenlerin ise 
tek adam iktidarından endişe ettiği 
aktarılan haberde, seçim zaferiyle 
Erdoğan’ın gücünü genişlettiği kay-
dedildi.

HOLLANDA
“YSK Erdoğan’ı kazanan olarak 

ilan etti, muhalefet yenilgiyi kabul 
ediyor” başlığını atan De Volkskrant 
gazetesi, Anadolu Ajansının sonuç-
larına göre Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın seçimlerde net şekilde 
zafere ulaştığını yazdı. Gazete, Yük-
sek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı 
Sadi Güven’in de sonuçları tasdik 
ettiğini belirtti.

NRC gazetesi ise “Erdoğan bü-
tün kulvarlarda kazandı” başlığı 
ile muhalefetin isteksiz şekilde ye-
nilgiyi kabul ettiğini yazdı. Gazete, 
Erdoğan’ın sadece Cumhurbaşkanı 
seçiminde zafer kazanmadığını, mil-
letvekilliği seçiminde de ittifak kur-
duğu MHP’nin aldığı iyi bir sonuçla 
parlamentoda çoğunluğu elde etti-
ğini aktardı. 

“YSK: Erdoğan tekrar Cum-
hurbaşkanı seçildi” başlığı ile, Er-
doğan’ın Cumhurbaşkanı seçimini 
birinci turda kazandığını belirten 
Algemeen Dagblad gazetesi de YSK 
Başkanı Sadi Güven’in Ankara’da 
bunu resmen açıkladığını ve Erdo-
ğan’ın da öncesinde zaferini ilan et-
tiğini bildirdi.

AVUSTURYA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın zaferi ve Cumhur İttifa-
kı’nın meclis çoğunluğunu elde et-
mesi Avusturya basınında da geniş 
yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerin-
den Die Presse, “Erdoğan’ın zafe-
rinden sonra Türk lirası yükselişte” 
başlığıyla seçim sonuçlarının ekono-
miye yansımasına dikkati çekti.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın seçim sonuçlarını demokrasi 
adına büyük bir zafer ifadesine yer 
verilirken, ülkede yaşayan Türk seç-
menlerin büyük bir çoğunluğunun 
Erdoğan’ı desteklediği belirtildi.

Gazete ayrıca seçimleri ikinci 
sırada tamamlayan CHP’nin Cum-
hurbaşkanı adayı Muharrem İn-
ce’nin düzenlediği basın toplantısını 
manşetine taşıyarak, İnce’nin yeni 
sistem ve döneme ilişkin eleştirileri-
ne yer verdi.

Sosyal Demokrat söyleme ya-
kınlığı ile bilinen Der Standard ga-
zetesi de YSK’nın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı yüzde 55,55’lik bir oranla 
cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı-

ğını aktardı.
Gazete Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’ın “Bu seçimlerin Türkiye’yi 
bu yüzyılın geri kalanına damga 
vurmasını sağlayacağı” yönünde-
ki ifadelerini alıntılarken, seçimde 
özellikle Güneydoğu Anadolu bölge-
sinde kimi “usulsüzlüklerin” yaşan-
dığına ilişkin iddiaların dillendirildi-
ğini aktardı.

Kurier gazetesi ise Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın zaferinin ardından 
ülkede coşku, protesto ve manipü-
lasyon iddialarının topluma hakim 
olduğunu yazdı.

MACARİSTAN
‘’Erdoğan ve partisi kazandı’’ 

başlığını kullanan Magyar İdök ga-
zetesi, rekor katılımın olduğu se-
çimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve partisinin seçimleri ilk turda 
kazandığını, CHP adayı Muharrem 
İnce’nin ise yenilgiyi kabul ettiğini 
belirtti.

Haberde ayrıca Macaristan’ın 
eski Ankara Büyükelçisi Janos Ho-
vari’nin, ‘’Erdoğan karizmatik bir 
lider ve Türklerin çoğunluğu ken-
disini destekliyor. Erdoğan, başta 
ekonomik problemler olmak üzere, 
eğitim ve dış politika gibi bir önemli 
sorunlarla mücadele edecek.’’ şek-
lindeki sözlerine yer verdi.

Macaristan’da en fazla izlenen 
haber kanallarından Hir TV’nin 
internet sayfasından yayınladığı 
haberde ‘’Erdoğan Suriye’yi özgür-
leştirmek istiyor’’ başlığını kullandı. 
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın yüzde 52,5 oy oranı ile ikinci 
tura gerek kalmadan ilk turda ka-
zandığı aktarıldı. AK Parti’nin par-
lamentoda çoğunluğu kaybettiğine 
dikkat çekilen haberde, ayrıca 2003 
yılından beri Türkiye’yi yöneten Er-
doğan’ın 2028 yılına kadar Türki-
ye’yi yönetebileceğine işaret edildi.

BULGARİSTAN
Bulgar basını Türkiye’deki se-

çimlerin ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısına 
geniş yer ayırdı.

Bulgaristan’ın eski Ankara Bü-
yükelçisi Stoyan Stalev’in Klub Z 
gazetesindeki yorumunda, “Türki-
ye’de çok sayıda insan, Erdoğan’ın 
yönetiminden memnun. İktidarı 
sırasında Türkiye’de yılda ortalama 
800 ile bin kilometre arasında 4 
şeritli yol inşaat edildi.” diye yazdı. 
Stalev’e göre Erdoğan, ordunun si-
vil hayatına etkisini azaltıp, siyasete 
müdahalesine son verirken, Türki-
ye’nin dini alt yapısına dayanarak 
her seçimi rahatlıkla kazanabildi.
n AA
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Baştan ve Töke aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Yasemin-Erdal 
Baştan çiftinin kızı Leyla ile Ay-
nur-Hüseyin Töke çiftinin oğlu Emre 
ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diye-
rek dünyaevine girdi. Atiker Deluxe 
Düğün ve Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşen düğün merasimine Baştan 
ve Töke ailelerinin sevenleri, dostları 
ve yakınları katıldı. ‘Ömür boyu im-
zamızı atarken sizlerin de yanımızda 
olmanızdan büyük mutluluk duya-
cağız’ yazısı ile davetlilere seslenen 

Leyla ile Aynur çifti sevenleri ve 
yakınları ile birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi de ihmal etmedi. Baştan 
ve Töke ailesi ise düğüne katılan 
davetlilerle ilgilenerek kendilerinin 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. 
Misafirlere geleneksel düğün pilavı 
ikramında da bulunuldu. Yenigün 
Gazetesi olarak Leyla ile Emre çifti-
ne ömür boyu mutluluk, Baştan ve 
Töke ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ di-
leklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Selçuk Bilim Kampı 
proje açılışı yapıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırmalar Kurumu) 
tarafından finanse edilen Selçuk 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
tarafından yürütülen Selçuk Bilim 
Kampı sloganıyla hazırlanan “Fizik 
Aşkına: Bilimi Seviyorum, Yapa-
rak-Yaşayarak Öğreniyorum” adlı 
TÜBİTAK 4004 - Bilim Toplum 
Projesi açılış ve tanıtım toplantısı 
yapıldı. 

Açılış toplantısına Teknoloji 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. İsmail Sarıtaş, proje yürütücü-
sü Dr. Öğretim Üyesi Esma Eryıl-
maz, TÜBİTAK Yetkilisi Prof. Dr. 
Aysun Ergene, Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dursun Ali Ka-
ban, dekanlar, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. Programın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren pro-
je yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi 
Esma Eryılmaz, “Fizik Aşkına: Bili-
mi Seviyorum, Yaparak-Yaşayarak 
Öğreniyorum” adlı projemiz Sel-
çuk Üniversitesi ve Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ve 
TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştiri-
len bir sosyal eğitim projesidir. Bu 
anlamda Selçuk Bilim Kampı lise 
öğrencilerinin Bilim, Fen ve Tek-
noloji alanında ufuk geliştirmeyi 
hedefleyen il genelindeki ilk pro-
je olması nedeniyle örnek olmayı 
hedeflemektedir. Aynı zamanda 
üniversiteyle orta öğretim kurum-
larımızın eğitim amaçlı ortak proje 
kültürü geliştirmeleri nedeniyle de 
olanak sağlayacaktır. Projemizde-
ki öncelikli amaç günlük yaşamda 
karşılaşılan olay ve olguları bilim-
sel açıdan bakıp değerlendirebil-
me, analiz ve sorgulama özelliği 
kazandırabilmektir. Bu amaçlar 
doğrultusunda kamp boyunca öğ-
rencilerin özellikle zorlandıkları 
Fizik ve Biyoloji dersleri başta ol-
mak üzere bazı temel Fen Bilim-
leri kavramlarının uygulamalı, 
basitleştirilmiş deneylerle gözlem 
yaparak ve dokunarak eğlenerek 
öğrenmeleri sağlanacaktır. Kamp 
boyunca gerçekleştirilecek etkin-
liklerde sosyal, kültürel ve ekono-
mik olarak farklı alt yapılara sahip 
katılımcı öğrencilerin kaynaşması,  
birbirini anlaması ve uyumlu grup 
çalışmaları yürütebilmeleri için 
zemin hazırlanacaktır.1 haftalık 
kısa kamp etkinlikleriyle öncelikle 
gençlerin bilimle eğlenecekleri ve 
korkulacak bir olgu olmadığını aşı-

lanması tek hedefimizdir. Bilim ve 
teknoloji farkındalığı oluşturmayı 
arzu ediyoruz” dedi.

“KONYA’DAN GELEN İLK PROJE”
TÜBİTAK’a desteklerinden 

dolayı teşekkür eden Selçuk Üni-
versitesi Teknoloji Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarı-
taş, “Bu proje özellikle ağır sana-
yi ve ileri teknolojiyle bir ülkenin 
kalkınmasının şu anda elzem ol-
duğu çağlarda ülkemize bir katkı 
sağlayacağını düşünüyor ve ümit 
ediyorum. Gençlerimizin, gerçek-
ten bilimi uygulayarak, yaşayarak 
sevdirmek ve bu alanda ufuklarını 
geliştirmek açısından bu projenin 
faydalı olacağını düşünüyorum. 
Projenin hayırlı olmasını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.  TÜBİ-
TAK Yetkilisi Prof. Dr. Aysun Erge-
ne, “Bilimi sevdirmeyi amaçlayan 
ve Konya’da Selçuk Üniversite-
si’nden gelen ilk projeydi. Sevgili 
öğrenciler, sizleri biraz teorikten 
uzaklaştırarak uygulayarak bilimi 
öğretmeyi hedefleyen bir projeydi. 
Umarım bir hafta boyunca başarılı 
olur. Bu projenin bilimi sevdirme-
sini umuyorum” dedi. 

“TALEP ETMEK SİZDEN, İMKÂN 
SAĞLAMAK BİZDEN”

Meram İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Dr. Dursun Ali Kaban, “Böyle 
güzel lider ülke olma yolundaki 
hedeflerimizi gerçekleştirme nok-
tasında heyecanlanıyor ve umut-
lanıyorum. Okullarımızda fizik, 
kimya ve biyoloji laboratuarlarımı-
zı çok fazla kullanamıyoruz. Sınav 
merkezli bir eğitim sistemi olunca 
öğrencilerimizde uygulamadan 
çok sınavda işine yarayacak kıs-
mıyla hareket ediyor. Dolayısıyla 
laboratuarlarımızı çok etkin kul-
lanamıyoruz. Öğrencilerimiz, bu 
hafta burada yapacakları uygula-
malarla laboratuvarda çalışmanın 
zevkini yaşayacaklar. Hiçbir şeyi 
başaramam demeyin. İnsan, hayat 
edebildiği her şeyi başarır. Talep 
etmek ve hayal etmek sizden, im-
kân sağlamak, yol açmak ise bizle-
re düşünüyor. Elinizdeki imkânları 
çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. Program 
sonunda katılımcılara plâket tak-
diminde bulunuldu. Selçuk Bilim 
Kampı, 25-29 Haziran tarihleri 
arasında yapılacak.
n HABER MERKEZİ

Fatma-Hikmet Çetiner çiftinin kızı Elif,  Ferhan-Binali Boztaş çiftinin oğlu Muham-
med ile hayatını birleştirdi. Çetiner ve Boztaş aileleri de düğün mutluluğu yaşadı

Elif ve Muhammed 
dünyaevine girdi

Elif ve Muhammet çifti ömür boyu 
mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine 
girdi. Fatma-Hikmet Çetiner çiftinin kızı 
Elif ile Ferhan-Binali Boztaş çiftinin oğlu 
Muhammed düğün mutluluğu yaşadı. 
Atiker Deluxe Düğün ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilen düğün merasimi-
ne Çetiner ve Boztaş ailelerinin yakınla-
rı, sevenleri ve dostları katıldı. Düğüne 
katılan davetlileri karşılayan Çetiner ve 
Boztaş aileleri kendileri ile tek tek ilgile-
nerek ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. 
Misafirlere geleneksel düğün pilavı ikram 
edilirken Elif ile Muhammed çifti ise mut-
luluklarını arkadaşları, yakınları ve dost-
larıyla paylaştı. Yenigün Gazetesi olarak  
Elifve Muhammed çiftine ömür boyu 
mutluluk, Çetiner ve Boztaş ailelerine ise 
‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiyoruz.
n TEVFİK EFE

Yasemin-Erdal Baştan çiftinin kızı Leyla ile Aynur-Hüseyin Töke çiftinin oğlu Emre 
dünyaevine girdi. Gerçekleştirilen düğün merasimine çok sayıda davetli katıldı

Bir ömür mutluluk  
için ‘evet’ dediler



26 HAZİRAN 201818 SPOR 3

Imza zamanı!
Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun menajeri ile imzaları at-

mak üzerine harekete geçildi. Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, takımda kal-
masını istediği Ryan Donk ile bu hafta imzaların atılmasını istedi

Kulüp yetkilileri sözleşme şartlarını belirlemek için 
Donk’un menajeri Winny Haatrecht’i görüşme için İstan-
bul’a davet etti. Donk’un bu hafta 1+1 yıllık sözleşme imza-
laması bekleniyor.

RYAN DONK 16 MAÇTA OYNADI
Kasımpaşa’dan 2015-2016 sezonu devre arasında trans-

fer edilen Ryan Donk, 2016-2017 sezonunu Real Betis’te 
kiralık geçirmiş ve bu sezonun ilk yarısında da hiç oynama-
mıştı. Fatih Terim döneminde performansı ile alkış toplayan 
Donk 16 maçta forma giydi ve bir asist yaptı. 32 yaşındaki 
Ryan Donk’un sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek.

ÖDEMELERLE İLGİL İSTEK
Teknik Direktör Fatih Terim, transferlerden önce başa-

rıya ulaşan ve 21. şampiyonluğu kazanan takımının mutlu 
edilmesini istedi. Transferde UEFA kısıtları, mali durum 
nedeniyle kiralama modeline yönelmeyi düşünen Galata-
saray’da Terim de yönetime isteğini iletti. Tecrübeli teknik 
adam öncelikle 28 Haziran’da toplanacak olan sarı kırmızılı 
futbolcuların alacaklarının bir kısmının ödenmesini istediği 
öğrenildi. Futbolcularının mutlu ve huzurlu şekilde yeni se-
zon çalışmalarına başlamasını isteyen Terim’in bu talebini 
yerine getirmek için 2. Başkan Abdurrahim Albayrak başta 
başkan Mustafa Cengiz yoğun mesai harcamaya başladı.

TRANSFERDE SON DURUM
Galatasaray’da golcü transferi için çalışmalar devam 

ederken gündeme gelen son isim Everton forması giyen Ou-
mar Niasse oldu. Sarı kırmızılıların golcü oyuncunun trans-
ferini bitirmek istediği öne sürüldü. Galatasaray’ın savunma 
transferinde ise Inter forması giyen Miranda ile Juventus’un 
tecrübeli stoperi Chiellini ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yan-
dan Galatasaray’da takımdan ayrılacağı iddia edilen futbol-
cularla ilgili sürpriz transfer iddiaları ortaya atıldı. Eren Der-
diyok ile Trabzonspor’un Maicon ile Flamengo’nun ve Yasin 
Öztekin ile Sivasspor’un ilgilendiği öne sürüldü.

FELLAİNİ NE DEDİ?
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın zaman zaman 

transfer gündemine gelen Belçikalı orta alan oyuncusu 
Marouane Fellaini Rusya’da merak edilen konuya değindi. 
Everton’dan 5 yıl önce Manchester United’a transfer olan 
Fellaini, Jose Mourinho ile ters düşmesi sonrası sözleşme 
yenilemeye yanaşmamıştı. Adı bir süredir Çin ekipleriyle 
de anılan Fellaini, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili 
olarak, “Çok yakında ne olacağını göreceksiniz.” şeklinde 
yanıt verdi.
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe’de öncelikli hedef Bournemouth’un 
kalecisi Asmir Begovic olduğu iddia ediliyor. 

Fenerbahçe’de Hollandalı teknik direktör Phillip 
Cocu’nun gelmesinin ardından transfer hedefleri de 
belli oldu. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon bekle-
neni veremeyen ve gördüğü kartlar sebebiyle takımı-
nı zora sokan Volkan Demirel’in yerine gelecek isim 
netleşmeye başladı. Fenerbahçe’nin, İngiliz ekibi 
Bournemouth’un kalecisi Asmir Begovic ile yakından 
ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea’den 
kırmızı-siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki el-
diven, Premier League’de 38 maçta forma giydi ve 
kalesinde 61 gol gördü. Asmir Begovic, Bosna Hersek 
Milli Takım formasını ise 2009 yılından bu yana 61 kez 
terletti.  n İHA

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya’da 
düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda görev almaya 
devam ediyor. Çakır, Nijerya ile Arjantin arasında 
bugün oynanacak D grubu müsabakasını yönete-
cek. D grubundan yükselme yolunda final niteli-
ğini taşıyan maç Rusya’nın St.Petersburg şehrin-
deki St.Petersburg Stadyumu’nda TSİ 21.00’de 
başlayacak. 

Bu kritik müsabakada, Çakır’ın yardımcılıkla-
rını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Mü-
sabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol 
Federasyonundan Björn Kuipers olacak. 2018 
Dünya Kupası’nda 15 Haziran Cuma günü Fas-İ-
ran maçında düdük çalan Cüneyt Çakır bu maçla 
birlikte ikinci kez Dünya Kupası’nda görev almayı 
başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti. 42 
yaşındaki hakem ayrıca Rusya-Mısır maçında da 
dördüncü hakem olarak görev yaptı. 

2014 Dünya Kupası’nda yönettiği 3 maçla bir-
likte Dünya Kupası’nda toplam 5. maçına çıkacak 
olan Çakır böylece 163. uluslararası karşılaşma-
sını yönetecek.
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe’de
hedef Begovic

Cüneyt Çakır’a
bir görev daha
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Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un pilot takımı Konya Anadolu Sel-
çukspor, geride kalan sezon başarılı bir 
performans ortaya koyarak, tarihinin puan 
rekorunu kırmıştı. Yavru Kartal’da yeni sezon 
planlaması yapılmıştı ancak teknik direktör 
Alper Avcı’nın Altay ile anlaşması planları 
bozdu. Konyaspor’da da olağanüstü genel ku-
rul yapılası ve yönetimin değişmesi ile Konya 
Anadolu Selçukspor yönetimi de seçim kararı 
aldı. Pilot takımda yeni sezonla ilgili kararlar 
seçim sonrası alınacak.

GEÇEN SEZON REKOR KIRILDI
Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, 

geçtiğimiz sezon önemli bir başarı elde ede-
rek Play – Off potasını kıl payı kaçırmıştı. Özel-
likler ligin ikinci yarısında çıkış yakalayan ye-
şil beyazlılar üst üste aldığı galibiyet ile ligde 
adından söz ettirdi. Teknik direktör Alper Avcı, 
genç oyuncuları ile kurduğu sistemle başarı-
da pay sahibi oldu. Yavru Kartal, 34 maçta 
topladığı 55 puanla ligi 8.sırada tamamladı. 
Bu başarının ardından yeni sezonda nasıl bir 
yol izleyeceği merakla bekleniyordu.

AVCI’DAN ŞOK AYRILIK
Geride kalan sezonun sonunda Konya 

Anadolu Selçukspor’da Alper Avcı, yeni sezon 
çalışmalarına başlamış ve oyuncu izlemek 
üzerek yurtdışına çıkmıştı. Ancak bu sezon 
Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan İz-
mir ekibi Altay’ın teklifi üzerine Mustafa Alper 
Avcı siyah beyazlı kulüple anlaşma sağladı. 
Yeni sezon öncesi yapılan planların bozulma-
sı üzerine Konya Anadolu Selçukspor, bek-
lemeye çekildi. Konyaspor yönetiminin de 
değişmesiyle Yavru Kartal seçim kararı aldı. 
Mustafa Alper Avcı’nın yurt dışında izlediği 
oyuncuların listesini elinde bulundura yeşil 
beyazlı takım, yeni teknik direktör ile anla-
şılmasıyla bu oyuncuları değerlendirmeye 
alacak.

YÖNETİM KONYASPOR’DAN 
ÇIKACAK

Konya Anadolu Selçukspor’da 3 Tem-
muz’da Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. 
Seçimde Konyaspor yönetim kurulundan bir 
listenin çıkarılması bekleniyor. Mevcut Konya 
Anadolu Selçukspor Başkanı Mehmet Güney, 
yeni yapılacak olan yönetimde yine başkanlık 
görevini alabilir. Yeşil beyazlı kulüpte transfer 
ve teknik direktör çalışmaları yeni yönetimin 
belli olmasından sonra başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, teknik direktör Alper Avcı’nın takımdan ay-
rılmasından sonra beklemeye çekildi. Yeşil beyazlı takımda yeni hocanın kim olacağı merak-
la beklenirken, bu konudaki net kararın olağanüstü genel kuruldan sonra verilmesi bekleniyor

Gözler Konyaspor’da Mücahit, yeni 
sezonu bekliyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 
genç yıldızı Mücahit Can Akçay, yeni sezonu dört gözle bekli-
yor. Atiker Konyaspor ile kampa katılması beklenen oyuncu, 
burada kendini göstererek Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın 
gözüne girmek istiyor. Konya Anadolu Selçukspor’dan ay-
rılan teknik direktör Mustafa Alper Avcı’nın da gündeminde 
olan Akçay’ın durumu Konyaspor ile gideceği kamptan son-
ra belli olacak. Genç oyuncuya 1. Lig ve 2. Lig’de teklifler ol-
duğu biliniyor. 1998 doğumlu Mücahit Can geçtiğimiz sezon 
31 maçta 17 gol atarak takımın gol yükünü çekmişti.
n SPOR SERVİSİ

Yaz spor okulları 
devam ediyor

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları tüm hızıyla devam 
ediyor. Haziran ayının başında start alan okullarda 5 Tesis, 56 
Salon, 15 branş ve 200 antrenör gözetiminde, yaklaşık 11 bin 
sporcu 2,5 ay boyunca Yaz Spor Okullarında eğitim görecek. 
Mavi beyazlı kulübün yaz spor okullarında yüzme ve jimnastik 
branşında kontenjan dolarken, diğer branşlarda kayıtlar de-
vam ediyor. Selçuklu Belediyesi, minik sporcuları evlerinden 
servislerle alarak antrenmanların ardından evlerine bırakıyor.
n SPOR SERVİSİ

Ayşegül Çakın 
rekor kırdı 

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 26 ülkeden 
yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı 18. Akdeniz Oyunlarında 
mücadele eden Konya TOHM sporcusu Ayşegül Çakın, kopar-
mada 86 kiloda bronz madalya ve silkmede 114 kilo ile rekor 
kırarak 58 kiloda şampiyon oldu. Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Sporcumuz Ayşegül 
Çakın’ı ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Muğla’dan, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutla-
mak ve trafikteki kadın bisikletçilere 
dikkati çekmek amacıyla yola çıkıp 
dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan ka-
dın bisikletçiler, Ağrı’ya geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet 
Derneğinin organizesinde Muğla’dan 
19 Mayıs’ta “El Ele, Elden Ele 81 İle” 
sloganıyla yürütülen “Türk Kadını-
nın Zaferi Bisiklet Turu Projesi”ne 
Iğdır’dan katılan Gizem Coşkun ve 
beraberindeki kadın bisikletçiler, Ağ-
rı’ya ulaştı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdür Vekili Cemil Budak ve bisik-
letçiler tarafından karşılanan Gizem 
Coşkun, Iğdır’da devraldığı Türk bay-
rağını Merve Alanyalı’ya teslim etti.

Coşkun, yaptığı açıklamada, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutlamak, kadınların bi-
siklet kullanımını yaygınlaştırmak ve 
trafikteki kadın bisikletçilere dikkati 
çekmek için proje yürütüldüğünü söy-
ledi.

Iğdır’da yaşadığını belirten Coş-
kun, “Yaklaşık iki ay önce dernek 
bana ulaştı. Proje kapsamında her 
ilde bir kadın bisikletçi belirlenerek 
ilden ile şanlı Türk bayrağımızın ta-
şınacağı söylendi. Iğdır’dan Ağrı’ya 
görev almam istendi. Ben de seve 
seve kabul ettim. Bugün burada bay-
rağı arkadaşımıza devrettim.” diye 
konuştu.

Bayrağı devraldığına dair evrakı 
imzalayan Merve Alanyalı da şöyle 

konuştu: “Bu etkinliği gördüğümde 
çok heyecanlandım. Konya’da ya-
şıyorum. Ama 5 yıl boyunca Ağrı’da 
görev yaptım. Bu yollardan bisikletle 
geçerken ‘Bir gün bayrakla geçebi-
lecek miyim acaba, bayramlarımızı 
burada kutlayabilecek miyim acaba’ 
dedim. Derneğin böyle bir etkinlik 
yaptığını gördüm. Ağrı’da bayraktar 
olup olmadığını sordum. Burada 
bayraktara ihtiyaçlarını öğrenince 
‘Ağrı’dan Bitlis’e kadar şanlı bayra-
ğımızı gururla taşırım’ dedim ve talip 
oldum. İnşallah bayrağımızı Bitlis 
bayraktarımıza teslim edeceğim.” 
Alanyalı, bayrağı teslim etmek üzere 
Bitlis’e bisikletiyle hareket edeceğini 
ifade etti. Projenin 30 Ağustos’ta baş-
langıç noktası olan Muğla’da sona 
ereceği öğrenildi.  n AA

Bayrağı teslim almaya Konya’dan Ağrı’ya gitti

Milli judocular Bosna Hersek’te tatamiye çıkacak

Bosna Hersek’te düzenlenecek 
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 
20 milli sporcu madalya mücadelesi 
verecek. 

Türkiye Judo Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, şampiyona 
28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde baş-
kent Saraybosna’da gerçekleştirilecek. 
Türkiye’yi organizasyonda 10’ar kadın 
ve erkek judocu temsil edecek.

Şampiyona öncesi İstanbul’daki 
kampta bir araya geldiği sporculara 
başarılar dileyen Türkiye Judo Federas-
yonu Başkanı Sezer Huysuz, “Bugüne 
kadar yaptığınız çalışma ve antrenman-
ların karşılığını almak için rakipleriniz-
le kıyasıya mücadele edeceğinize ve 
madalyalar kazanacağınıza inanıyoruz. 
Bunun için sizlere her türlü çalışma or-
tamını sağladık. Artık bunun karşılığını 

hem bireysel hem de ülkeniz adına taç-
landırma zamanınız geldi.” ifadelerini 
kullandı.

42 ülkeden 256 judocunun müca-
dele edeceği Avrupa Şampiyonası’nda 
Türkiye adına tatamiye çıkacak sporcu-
lar şunlar: Kadınlar: Müberra Güneş (40 
kilo), Merve Azak (44 kilo), Buketnur 
Karabulut (48 kilo), Eda Karademir (52 
kilo), Hasret Bozkurt, Dilay Tekin (57 

kilo), Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan (63 
kilo), Hilal Öztürk, Mine Kalender (+70 
kilo)

Erkekler: Emirhan Karahan, Mu-
hammed Demirel (50 kilo), Ejder Tok-
tay, Berat Bahadır (55 kilo), Salih Yıldız, 
Enes Uysal (60 kilo), Umalt Demirel (66 
kilo), Ahmet Çuhadar (81 kilo), Fatih 
Acet (90 kilo), Ömer Kemal Aydın (+90 
kilo).  n AA



RPS
Şimdi gündem transfer!

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
transfer çalışmaları başladı. Yeni yönetimin 

seçilmesinden sonra teknik direktör Rıza 
Çalımbay ile anlaşan Konyaspor, alınacak 
oyuncular ile ilgili çalışmalarına da baş-
ladı. Anadolu Kartalı, sezona çok fazla 
transfer yapmadan başlamayı planlıyor. 
Konya Anadolu Selçukspor’dan kadroa-
ya dahil edilecek oyuncular dışında 5 ya 
da futbolcunun takıma kazandırılması 
bekleniyor. Transfer sürecinde takım-
dan ayrılacak oyuncular da etkili olacak. 
Hangi bölgelere takviye yapılacağı bir-
kaç gün içinde netleşecek.

ÇOK TRANSFER YAPILMAYACAK
Atiker Konyaspor’un yeni teknik direk-

törü Rıza Çalımbay dün katıldığı bir radyo 
programında açıklamalarda bulundu. Çok 

fazla transfer yapmayacaklarını belirten Ça-
lımbay, “Transfer sayısı önemli değil. 
Gerekli olan transferleri yapacağız. Fazlalık 

bizim için iyi değil. İhtiyaç olan bölgeleri tespit ettik 
ve bu bölgelere transfer olacak. 9-10 oyuncu alma-
yı düşünmüyoruz. Transferi asgari düzeyde tutmak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KAMPA YETİŞECEK
Anadolu Kartalı’nın tecrübeli teknik direktörü 

Rıza Çalımbay, göreve geç geldiklerini ve bu 
yüzden transferlerin ilk kampa sürecine yetiş-
mesinin zor olduğunu belirtti. 

Çalımbay, “Geç anlaşmamız bizim için 
bir dezavantaj oldu. Transferlerin ilk kampa 
yetişmesi zor gözüküyor. En kötüsü ikinci 
kamp yani yurtdışı kampına yetiştirmek 

için çalışacağız. Zaten çalışmalara da başladık. 
Yönetim kurulumuz iyi bir şekilde hızlı hareket 
ederse belki ilk kamp döneminin sonuna da 
transferleri yetiştirebiliriz” şeklinde konuştu.

ÇALIMBAY’DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 

yaptığı açıklamalarda taraftara da mesaj 
gönderdi. Yeşil beyazlı takıma gönül veren-
lerin desteği olmadan başarının gelmeyece-
ğini belirten Çalımbay, “Konya’da başarılı 
olacaksak ve iyi işler yapacaksak bunda en 
büyük pay taraftarındır. Destekleri olma-
dan başarılı olmamız mümkün değil. 
Taraftar 12. değil bana göre 
1.adamdır. İnşallah ta-
raftarımızın desteği ile 
çok iyi yerlere gele-
ceğiz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşılmasının ardından 
gözler transfere döndü. Yeşil beyazlılar tecrübeli teknik adamla yaptıkları görüşme doğrultusunda 

çalışmalarına başladı. Alınacak oyuncuların yurtdışı kampına yetiştirilmesi bekleniyor

Konyaspor 
Teknik Direktörü

Rıza Çalımbay
Konyaspor 2. 

Başkanı Selçuk 
Aksoy
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