
Torosların suyu
çeşmelerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
hizmete açılan Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale 

Hattı ve Arıtma Tesisleri’nin ardından Torosların suyu 
şehir şebekesine verilmeye başlandı. Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir hafta içinde 
Konya’nın yüzde 50’sine suyun verileceğini söyledi. 

n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Konya’da sorun yok!’
Seçim çalışmaları 
sırasında basına 
yansıyan kendisine 
yönelik şiddet olaylarını 
değerlendiren CHP 
Konya Milletvekili 
Adayı Abdüllatif  Şener, 
tepki gösterenlerin AK 
Parti teşkilatlarında 
görev yapanlar olduğu 
iddiasında bulunarak 
“Konya’da sorun yok” 
dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

07 KOSGEB’ten 
kredi desteği 12 ‘Bu şehre hizmet 

etmek bir lütuftur’ 14 Sabah namazına
gelene bisiklet
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SİVİLLEŞMELİ!
KSO Başkanı Kütükcü, “Konya havalimanının yüzde 100 sivil havalimanı haline 

getirilmesi, askeri havalimanının da başka bir yere konuşlandırılması gerekiyor” dedi
OSB 5. KISIM  3,5 YIL SÜRECEK
Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. kısım genişleme alanın-
daki yoğun talebin ardından 5. kısmın hazırlığına da başlan-
mıştı. 5. kısımdaki tahsis şartları 4. kısımdan daha da çok 
iyileştirildi. 6. kısım için ise 19 milyon 
metrekare yer talep edildi. KSO Başkanı 
Memiş Kütükcü, “Konya OSB 5. kısmın 
tamamlanması 3,5 yıl sürecek” dedi.
YENİ YERLER BELİRLENMELİ
Konya’da bulunan atış alanı ile 
havalimanının yeniden planlanması 
gerektiğini vurgulayan Kütükcü, bunlar 
için yeni yerler belirlenmesi gerektiğini 
söyledi. Konya’ya kazandırılan Teknik Üniversite ile ilgili 
ise Kütükcü, “Teknik Üniversite ile müthiş bir ekosistem 
oluşacak” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

AK Parti Konya 
Milletvekili 
Abdullah 
Ağralı, “Bizim 
memleket 
ile ilgili bir 
projemiz, 
gelecek 
ile ilgili bir 
derdimiz 
vardır” dedi.
n SAYFA 5’TE

‘Derdimiz var’
AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı 
Zerrin Özel, 
“24 Haziran 
seçimlerinin 
milletin istikbali 
ve istiklali 
açısından önemli 
bir karar olduğunu 
vatandaşlarımız 
biliyor” dedi. n 
SAYFA 5’TE

İstikbal vurgusu
24 Haziran 
seçimlerinin 
kader seçini 
olduğunu belirten 
AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, 
Güçlü hükümet, 
güçlü Meclis, 
güçlü Türkiye 
vurgusu yaptı. n 
SAYFA 16’DA

‘Kader seçimi!’
AK Parti Konya 
Milletvekili 
Adayı Orhan 
Erdem, “Metro 
ve dış çevreyolu 
gibi projelerin 
tamamlanması 
için elimizden 
gelen gayreti 
göstereceğiz” 
diye konuştu.
n SAYFA 14’TE

Projeler bitecek
Seçim 
çalışmalarını 
sürdüren AK Parti 
Konya Milletvekili 
Adayı Muhammed 
Zeren, “Bütün 
gençlere 
partimizde yer var”  
diyerek partisinin 
gençlere önem 
verdiğini vurguladı.  
n SAYFA 16’DA

Gençlere yer var
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Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. kısım genişleme alanındaki yoğun talebin ardından 5. kısmın hazırlığına da başlan-
mıştı. 5. kısımdaki tahsis şartları 4. kısımdan daha da çok iyileştirildi. 6. kısım için ise 19 milyon metrekare yer talep 

edildi. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya OSB 5. kısmın tamamlanması 3,5 yıl sürecek” dedi 

‘3,5 yılda tamamlanacak’

Konya Organize Sanayi Bölgesi-
nin (OSB) 5. Kısım Genişleme Ala-
nında parsel tahsis süreci geçtiğimiz 
günlerde başlamıştı. 5. Kısımda 139 
parselin tahsisine çıktıklarını dile ge-
tiren Konya Sanayi Odası Başkanı 
MemişKütükcü, başvuru sürecinin 
6 Temmuz’a kadar devam edeceğini 
belirtti. Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Ye-
nigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Abdullah Akif Solak ile birlikte KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü’yü ziyaret 
etti. Kütükcü, ziyarette Konya sana-
yisinin durumu ve gelişmeler hak-
kında bilgi verdi. 5. kısımdaki yoğun 
talebin ardından 6. Kısmın hazırlığı-
na da başladıklarını belirten Kütük-
cü, “5. Kısmın tahsis şartlarında iki 
iyileştirme yaptık.  4. kısımda yüzde 
25 olan ön ödeme oranını burada 
yüzde 20’ye çektik. Yine 4. kısımda 
4 yıl olan yüzde 75 ödeme süresi-
ni de yüzde 80 için 6 yıla çıkardık” 
dedi. Kütükcü ayrıca, Konya’ya Tek-
nik Üniversitenin kurulması ile bir-
likte şehirde ekosistemin oluşacağı-
nı vurgulayarak, “Teknik Üniversite 
kurulmuş olduğu zaman ise müthiş 
bir ekosistem oluşmuş olacak. Kon-
vansiyonel tren hattı da geldiği an 
bu ekosistem şehirle de bütünleşmiş 
olacak” diye konuştu. 

“KOS 5. BÖLGENİN 
TAMAMLANMASI 3,5 YIL SÜRECEK”

Konya Organize Sanayi Bölgesi 
5. Kısım için 139 parselin tahsisine 
çıktıklarını dile getiren Konya Sa-
nayi Odası Başkanı MemişKütükcü, 
ayrıntılı bilgileri şu şekilde aktardı: 
“Konya Organize Sanayi Bölgesinin 
geldiği seviye, alt yapısı ve niteliği 
dikkat çekmektedir. 2013 yılının 
başında 4. Bölgenin ilk tahsisini yap-
mıştık. Burada sanayicilerimize 104 
parsel tahsis etmiştik. Şuanda 95 
parseli üretime geçti. Geriye kalan 9 
parselde de inşaat çalışmaları devam 
ediyor. Yani yüzde 100’ü yatırımları-

nı gerçekleştiriyor.Buda Türkiye’de 
birçok yerde rastlanabilecek bir ör-
nek değildir. Biz 5 yıl önce 4. bölge-
deki bu ışığı görünce 5. bölge ile ilgili 
çalışmalara da hemen başlamıştık. 4. 
bölgenin yapılaşmasını bitirirken 5. 
bölgeyi şimdi tahsise açıyoruz. Aynı 
zamanda hazırlıklarını eş zamanlı 
olarak yapmış olduk. 5.bölgede 11 
bin metrekareler civarında oluşan 
çok az sayıda parsel var. Planlamış 
olduğumuz parseller 14 bin ile 20 
bin metrekare arasında. Yine 20 bi-
nin üzerinde 30 bin ile 50 bin arasın-
da sınırlı sayıda parseller bulunuyor. 
Şuanda 139 parselin tahsisine çıktık. 
28 Mayıs 2018 tarihi itibari ile res-
mi başvuruları almaya başladık. 28 
Mayıs’ta başlayan başvuru süreci 6 
Temmuz’a kadar devam edecek. İn-
şallah Ağustos ayının sonuna doğru 
tahsisleri de yapmaya başlayacağız. 
Muhtemelen yine ürettiğimiz parsel 
sayısından fazla talep gelecek. Eğer 
ürettiğimiz parsel sayısından daha 
fazla talep alırsak daha önceden 4. 
bölgede izlemiş olduğumuz yönte-
min aynısını izlemeyi düşünüyoruz. 

Yani sanayicilerimize gruplar şeklin-
de, noter huzurunda kura çektirece-
ğiz. Yılsonuna doğru da avans öde-
mesi ve sözleşmeleri oluşturacağız. 
Yani tamamlanması 3,5 yıl sürecek. 
Bu süreç Konya’mız için önemli.” 

“6. BÖLGE İÇİN TALEP EDİLEN 
ALAN 19 MİLYON METREKARE”
6. Bölgenin hazırlığına da başla-

dıklarını söyleyen Başkan Kütükcü, 
6. bölge için talep edilen alanın 19 
milyon metrekare olduğunu ifade 
ederek, “Biz 5. bölgedeki yoğun ta-
lebi görünce bir taraftan çalışmalara 
devam ederken, bir taraftan da 6. 

bölgenin hazırlığına başladık. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 
yer müracaatında bulunduk. Ancak 
ilgili kanun ve yönetmelik, bir geniş-
leme bölgesinin tahsisini tamamla-
madan ondan sonrakinin tahsisine 
izin vermez. Ama biz bakanlığa, 
‘5.bölgenin tahsisini yapmayı bek-
leyemeyiz, çalışmaya hemen baş-
lamamız lazım’ dedik. Sayın Baka-
nımızın oluruyla yer seçimi sürecini 
başlattık. Şuanda sadece o bölgede 
bir toplulaştırma çalışması var. 6. 
Bölgede bizim talep etmiş olduğu-
muz alan 19 milyon metrekareydi. 
Bu şuandaki 2,3 ve 4’ün toplamın-
dan daha büyük bir rakam. Toplu-
laştırmadan dolayı muhtemelen 16 
milyon metrekare gibi netleşecek. 
Hedefimiz ve arzumuz her zaman 
için önde yer almak. Herkesin tale-
bini aynı anda karşılayabilir duruma 
gelmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

“5.BÖLGE İÇİN ÖDEME 
ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI”
4. bölgede tahsis şartlarını oluş-

tururken yüzde 25’ini peşin talep 
ettiklerini belirten Kütükcü, 5.bölge 

için yüzde 20’sini talep etme kararı 
aldıklarını vurgulayarak cümleleri-
ni şu şekilde aktardı: “Daha önceki 
tahsis süreçlerinde Organize Sanayi 
Bölgemizin yönetimleri de elbette 
bütçesinin izin verdiği ölçüde şart-
ları oluşturmaya gayret ettiler. Bizde 
yönetim olarak aynı çalışma içinde 
hazırlıklarımızı yaptık. 4. bölgenin 
tahsis şartlarını oluştururken, yüz-
de 25’ini peşin talep etmiştik sana-
yicilerimizden. Geriye kalan yüzde 
75’ini ise 4 yılda talep etmiştik. 
Biz bu dönem sanayicimizin için-
de bulunduğu şartları göz önünde 

bulundurarak iki tahsis şartlarında 
iyileştirme yaptık. Yüzde 25 olan 
ön ödeme oranını 5. bölgede yüz-
de 20’ye çektik. 4 yıl olan yüzde 75 
ödeme süresini de, yüzde 80 için 6 
yıla çıkardık. Sanayicimizin en çok 
şikâyeti;  ‘imkânları biz arsaya har-
cıyoruz, fabrikayı bitiriyoruz, işletme 
sermayesi ihtiyacımız olduğu an da-
ralıyoruz’ diyorlardı. Bizde böyle bir 
kolaylık yapmış olduk.” 

“KONYA HAVALİMANININ YENİDEN 
PLANLANMASI GEREKİYOR”
Konya’da bulunan atış alanı ile 

havalimanının yeniden planlanması 
ve bunlar için yeni yerler belirlenme-
si gerektiğine dikkat çeken Kütükcü, 
“Konya havalimanının yüzde 100 si-
vil havalimanı haline getirilmesi, as-
keri havalimanının da başka bir yere 
konuşlandırılması gerekiyor. Şehrin 
merkezinde kalmış bir atış alanının 
hem şehrin hem de yakınında bulu-
nan sanayi bölgesini olumsuz etkile-
diği gözlemlenmektedir. Atış alanı 
noktasında belirli bir mesafe alındı 

diyebiliriz. Önceki Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Tahir Akyürek yeni 
yer önerilerini de yapmıştı. Örne-
ğin; ağır bakım takası gerçekleşti ve 
orayla ilgili şuanda herhangi bir so-
runda kalmadı. Ağır Bakım, Organi-
ze sanayi bölgesinin hemen yanına 
geliyor. Yani atış alanı ile havalima-
nın da mutlaka yeniden planlanması 
gerekiyor” diye konuştu.

“4 OLAN AR-GE MERKEZİ 
SAYISINI 25’E ÇIKARDIK”

2017 yılı başında Konya’da 4 
AR-GE ve Tasarım Merkezi var-
ken bu sayıyı 2017 yılı sonunda 
25’e çıkardıklarını söyleyen Kütük-
cü, ifadelerine şu şekilde yer verdi: 
“Konya Sanayi Odası öncülüğünde 
Konya’nın sanayici kimliğinin ge-
lişmesi, sanayi üretim altyapısının 
ve sanayi üretim modelinin daha 
yüksek katma değerli hale gelebil-
mesi için daha önceden çalışmalar 
başlatmıştık. Bunun yolu da bütün 
dünyada AR-GE ve İnovasyon ça-
lışmalarından geçiyor. Bu yolu kat 
etmiş ülkelerin hangisine giderseniz 
gidin, dev AR-GE merkezleri, tekno-
loji merkezleri bunları görürsünüz. 
Bizde Innopark’ı başlatmıştık ancak 
şimdi daha da genişletiyoruz. Inno-
park’a ofis binası ve atölyeler ekle-
meyi planladık. Yapımları şuanda 
yüzde 80’e gelmiş durumda. İnşa-
atı bitmeden sanayiciye tahsisini de 
yaptık. Orada sanayicilerimize kendi 
AR-GE merkezlerini kurma fırsatı 
veriyoruz. Artık şimdi 15 personel 
ile AR-GE merkezi kurulabiliyor. 
Öte yandan 2017 başında Konya’da 
4 AR-GE merkezi varken, 2017 yılı 
sonunda 25 AR-GE ve Tasarım Mer-
kezine ulaştık. Bu gayret ve çalışma 
sonuç verdi, Konyada bunu fark etti. 
2018 yılı sonuna kadar da bu sayıyı 
50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

“TEKNİK ÜNİVERSİTE İLE MÜTHİŞ 
BİR EKOSİSTEM OLUŞACAK”
Konya Teknik Üniversitesinin 

kurulması ile birlikte şehirde eko-
sistemin oluşacağını da dile getiren 
Başkan Kütükcü, Organize Sanayi 
Bölgesi için yapılacak olan raylı sis-
tem hattının da Konya trafiğini dahi 
rahatlatacağını vurguladı. Sanayi 
bölgesinin yanına konut alanları-
nın da yapılması gerektiğine dikkat 
çeken Kütükcü, “Uzun süredir ta-
lebimiz olan Konya Teknik Üniver-
sitesi de inşallah Organize Sanayi 
Bölgemizin yanı başındaki alana 
kurulacak. Kurulmuş olduğu zaman 
ise müthiş bir ekosistem oluşmuş 
olacak. Yani Türkiye’nin en büyük 
organize sanayi bölgelerinden bir 
tanesini kucaklayan Bilim Merkezi, 
onun devamında Teknik Üniversite 
onun devamında Innopark Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi olacak. Konvan-
siyonel tren hattı da geldiği an bu 
ekosistem şehirle de bütünleşmiş 
olacak. Mevcut tren yolu hattında 
banliyö çalışmaları devam ediyor 
ama bunun yanında bizim organize 
sanayi bölgesi içine ring yapan raylı 
sistem hattı talebimiz vardı. Büyük-
şehir Belediyesi Eski Başkanı Tahir 
Akyürek bilim merkezine kadar olan 
raylı sistem hattını Ulaşım Master 
Planına koymuştu. Ancak biz bu 
planı yeterli bulmayıp sanayi bölgesi 
içinden şehir merkezine kadar uza-
masını istemiştik. İnşallah etap etap 
bunlarda gerçekleştirilecek. Bu şe-
kilde olursa iki ayrı kazanımımız ola-
cak. 1. Trafiğin yükü azalmış olacak, 
2. Şehir ile organize sanayi bölgesini 
doğrudan bağlamış olacağız. Şuanda 
sabah 38 bin kişiyi organize sanayi 
bölgesine taşıyoruz, akşamda geri 
şehre götürüyoruz. Organize sanayi 
bölgesi için bir de konut talebimiz 
oldu. Sanayi bölgesinin hemen yanı 
başında konut alanları inşa etmemiz 
gerektiğini düşündük. Bunun içinde 
tüm planlamalar yapıldı. Tarım Ba-
kanlığından imza bekleniyor” ifade-
lerini kullandı. n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Abdullah Akif Solak ile birlikte KSO Başkanı Memiş Kütükcü’yü ziyaret etti.

KSO Başkanı Kütükcü, “Konya havalimanının yüzde 100 sivil havalimanı haline getirilmesi, 
askeri havalimanının da başka bir yere konuşlandırılması gerekiyor” diye konuştu.

KSO Başkanı Kütükcü, “Uzun süredir talebimiz olan Konya Teknik Üniversitesi de inşallah Organize Sanayi Bölgemizin yanı başındaki alana kurulacak. Kurulmuş olduğu zaman ise müthiş bir ekosistem oluşmuş olacak. 
Yani Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesini kucaklayan Bilim Merkezi, onun devamında Teknik Üniversite onun devamında Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi olacak” dedi.



Seçim çalışmaları sırasında basına yansıyan kendisine yönelik şiddet olaylarını değerlendiren CHP Konya Milletvekili Adayı Abdül-
latif  Şener, tepki gösterenlerin AK Parti teşkilatlarında görev yapanlar olduğu iddiasında bulunarak “Konya’da sorun yok” dedi

‘Konya’da sorun yok!’
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif  
Şener, Konya basını ile biraraya geldi. 
Şener’e CHP İl Başkanı Barış Bektaş 
da eşlik etti. CHP’nin Konya’daki ça-
lışmalarını, hedeflerini değerlendiren 
Şener, gündemle ilgili konulara da 
yanıt verdi. Basının önemine değine-
rek söze başlayan Şener, siyasiler ile 
basın arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. 
“Aslında siyaset ve basın birbirine 
bağlıdır” diyen Şener, siyasetçi ile 
basının birbirine muhtaç olduğunu 
söyledi. Bu nedenle CHP adayı olarak 
basından uzak kalmasının mümkün 
olamayacağının altını çizen Şener, 
basınla biraraya gelmesinin kamuo-
yunu bilgilendirmek adına hem ba-
sın hem de kendisi açısından faydalı 
olacağını ifade etti. Konya’daki seçim 
çalışmaları sırasında basında günde-
me gelen “vatandaşların kendisine 
yönelik tepkileri” konusuna açıklık 
getiren Şener, bu hadiselerin Konya 
ile ilgili olmadığına dikkat çekti. Şu-
ana kadar seçim çalışmaları kapsa-
mında Konya’nın bütün ilçe, belde 
ve köylerini gezdiğini söyleyen Şe-
ner, gündeme gelen tepkilerle ilgili 
şu açıklamalarda bulundu, “Binlerce 
insanla tokalaştık, ayaküstü sohbet 
ettik, karşılıklı sorular aldık, cevaplar 
aldık. Binlerce insan, hepsi sevecen, 
gayet nazik, soru sormasını, konuş-
masını biliyor. Dolayısı ile sorun Kon-
ya halkında sorun yok. Bana tepki-
sini ortaya koyanlar, şiddet gösterisi 
yapanlar, iktidar partisi örgütünde 
görev almış kişilerdir. Yani yukardan 

aşağıya doğru kin, nefret ve saldır-
ganlığa özendirirseniz böyle bir so-
run ortaya çıkar. Konya alicenaptır, 
misafirperverdir, farklı düşünceleri 
hoşgörüyle karşılar. Konya’da sorun 
yok, AK Parti’nin parti içi kültürün-
de sorun var. Benim karşılaştığım 
şiddet olayları, tepkiler doğrudan 
doğruya AK Parti’nin parti içi kül-
türüyle ilgilidir ve bu kültür ülkeye 
en büyük zararı verecek kültürdür. 
Bunu değiştirmesini tavsiye ederim. 
Bunu hissetmişim demek ki, AK 
Parti’nin kuruluş sırasında, 2002 ve 
2004 belediye seçimlerinde AK Parti 
adına seçim kampanyası yürütürken 
hiçbir yerde ne kendi partimin ismini 
ne de diğer partilerin ismini zikret-
medim. Hep dostluktan, birlikten, 
kardeşlikten, Hacı Bayramı Veli’den, 
Yunus Emre’den, Hz. Mevlana’dan, 
Ahi Evran’dan cümleler, sözlerden 
bahsetmişimdir. Hep cümlemin so-
nunu şöyle bitirdim; “Önemli siyasi 
partiler değil, önemli olan sizsiniz, 

önemli olan bu ülkedir. Siz iyi olun, 
birbirinizi sevin hangi parti kazanır-
sa kazansın.” Demekki bugünleri 
hissetmişim. En büyük idealimdir; 
yaptığımız yanlışlarla inançlarımızı 
lekelemeyelim, insanları kırıp dök-
meyelim, ayrıştırmayalım. Bizim yü-
zümüzden insanlar incinmesin. Bize 
oy vermeyenler bile “bunlar ne güzel 
insanlarmış” desin. İktidar kimseye 
propaganda hakkı vermiyor. Bence 
yanlış yapıyorlar, bu gidişat herkese 
zarar verir.”

“KANDİL OPERASYONU 
TAKVİME BAĞLANMAMALI”

Bir basın mensubunun CHP’nin 
terör ve hükümetin Kandil’e yöne-
lik gündeme gelen operasyonuyla 
ilgili sorusuna cevap veren Şener, 
terörün uluslararası bir suç, terör 
örgütlerinin ise suçlular olduğunu 
söyledi. Bu nedenle suça ve suçluya 
gereken cezanın verilmesi gerektiği-
ni belirten Şener, “Terör yuvalarının 
kaldırılması için her devlet üzerine 
düşen bütün görevleri yerine getirir. 
Bu yeni bir süreç değil. 1984 yılın-
dan bugüne kadar PKK terörü vardır. 
Yurt dışında karargah kurmuştur. 
Zaman zaman eylemler yapmak su-
retiyle Türkiye’de vatandaşlarımızı 
rahatsız eden, çok sayıda insanımı-
zın, askerimizi şehit olmasına neden 
olan eylemlerde bulunmuştur. Tür-
kiye’de de terör belasının ortadan 
kalkmasını arzulamayan hiç kimse 
olamayacağı gibi, bu terör belasının 
ortadan kalkmasını istemeyen tek 
bir hükümet de gelmemiştir. Herkes 

bu mücadeleyi yapmıştır. Özellikle 
2002 AK Parti’nin iktidara gelmesin-
den önce Öcalan’ın yakalanıp, hapse 
atılmasıyla birlikte terör örgütünün 
bitme noktasına gelmiş olmasını gör-
mekteydik. Ama sonradan izlenen 
politikalarla, süreci doğru yöneteme-
meye de bağlı olarak terör sürekli tır-
manmıştır. Araya bir barış süreci de 
girmiştir, İktidar, Kandil, İmralı ara-
sında. Bu süreçte ortaya çıkanlar ve 
sonrasında ortaya çıkanlar nedeniy-
le 1984’ten beri bugüne kadar PKK 
eylemlerinin en fazla arttığı, en fazla 
askerimizin, polisimizin, vatandaşı-
mızın şehit olduğu dönem AK Par-
ti’nin iktidar olduğu döneme denk 
gelmektedir. Bu bir günde ortaya 
çıkmış hadise değil. Ama seçim ön-
cesinde Kandil’e gidilir mi gidilmez 
mi tartışma yapma gereği görmem. 
Niye görmem? Eğer bir şey milli 
menfaatler gereği yapılması gereki-
yorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli 

bir takvime bağlamış olması üzerine 
de durmam. Bu bakımdan Kandil’e 
yönelik bir operasyon yapacaklarsa 
da bunu yapsınlar derim. Kandil’de 
şuan kim var? Ne var? PKK şuan ora-
da mı onu da bilmiyorum. Yani sem-
bolik bir operasyon mu olacak yoksa 
sonuca yönelik bir operasyon mu 
olacak bunu da hükümet bize bildi-
rirse sevinirim” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“CHP’NİN KONYA’DAKİ 
HEDEFİ 4 MİLLETVEKİLİ”

“CHP milletvekili adayı olarak 
Konya sizin mi yoksa partinin mi 
tercihiydi? 24 Haziran akşamı CHP 
Konya’da nasıl bir sonuçla karşıla-
şacak? Sizin öngörünüz nedir?” so-
rularını ise Şener şöyle cevapladı, 
“Adaylık belirlenme sürecinde son 
15 dakika kala Konya’yı söylediler 
bana ben de uygun olacağını söyle-
dim ve Konya’ya geldim aranızda-
yım. Seçim sonucu CHP açısından iyi 

olur diye düşünüyorum. Biz ilk seçim 
kampanyasına başlayıp ortamı gör-
dükten sonra CHP İl Teşkilatı’ndaki 
arkadaşlarla durumu değerlendirir-
ken 4 milletvekili çıkarmayı hedef 
olarak koyduğumuzu belirtmiştik. 
Ben hala aynı noktadayım. Ama sa-
mimi olarak söylüyorum inanın pek 
çok ilçeden gördüğümüz ilgi alaka, 
benim iktidar döneminde bile gördü-
ğüm ilgi alakadan fazla. Bu ilgi ala-
kayı gördükten sonra uçar gidersiniz. 
Ben böyle bir şey söylemiyorum, bu 
ilginin ne kadarı oya yansır bu ayrı 
bir şey. Konya misafirperverdir, gü-
leryüzlüdür, oy vermeyecek olsa da 
bunu yapıyor. Bu nedenle bu ilginin 
ne kadarı sandığa yansıyacak göre-
ceğiz. Ama ben iyi olacağını düşünü-
yorum. Seçim sonuçlarının herhangi 
bir partinin aleyhine olmaktan öte 
Konya’nın lehine olmalıdır. Bu işten 
Konya kazanmalı.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

CHP Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener, Konya basını ile biraraya gelerek, sorulara yanıt verdi.
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AK Parti, 24 Haziran seçimleri 
kapsamında çalışmalara aralıksız 
devam ediyor. Bu kapsamda Ra-
mazan Bayramı süresince de çalış-
malara ara verilmedi. Çalışmalarda 
AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe 
Başkanı Abdulkadir Düzen ve İlçe 
Yönetim Kurulu, Gençlik ve Kadın 
kolları Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf 
ve Mahalle gezilerini sürdürüyor. 
Seçim çalışmaları ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Ülkemizin 
geleceğine dair çok önemli olan 24 
Haziran seçimlerine yaklaşmakta-
yız. Milletvekilimiz ve İlçe Teşkila-
tımızla birlikte yoğun bir çalışma 
içerisindeyiz. Tek Devlet, Tek Bay-
rak, Tek Millet, Tek Vatan şuuruyla 
Güçlü Başkan ve Güçlü Meclis ülke-
miz için büyük önem arz ediyor. Bu 
yönde milletimiz her zamanki gibi 
hassasiyet gösterecek ve 24 Haziran 
günü ülkemiz için en hayırlı kararı 
verecektir. Partimiz, 17 yıldır her 
türlü zorluğa ve engellemeye rağ-
men sadece ülkesine ve milletine 
hizmet etmeyi şiar edinmiş ve ül-
kemize büyük yatırımlar yapmıştır. 
Aynı doğrultuda çalışmalarla ülke-
mizi 2023, 2053, 2071 hedeflerimi-
ze taşıyacağız. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü 
bir meclisle Başkanlığa taşıyacak ve 
ülkemizin önündeki engelleri tek tek 
kaldıracağız inşallah. Bu ülkede en 
büyük yatırımları yapan parti olarak 
bundan sonraki süreçte de ülkemiz-
de en büyük yatırımları yaparsa yine 
AK Parti yapar. Milletimizin hizmet 
siyasetinden yana olacağından yana 
hiç şüphemiz yok. İnşallah ikinci 
bayramımızı 24 Haziran’da yaşaya-
cağız. Vakit Ereğli Vakti, Vakit Kon-
ya Vakti, Vakit Türkiye Vakti” dedi.

Girişimci Kadınlara 
Ereğli’den büyük destek

‘40 bin hemşehrilerimizle 
iftar sofrasında buluştuk’

Ereğli Belediyesi girişimci 
kadınlara destek olmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda Gökçeyazı 
Mahallesi’nde arıcılık sektörüne 
girmek isteyen bayanlara 2 adet 
kovan ve gereken malzemelerin 
dağıtımı gerçekleştirildi. 

Dağıtım programında kısa 
bir değerlendirme yapan Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven: “İlçe 
Tarım Müdürlüğümüz ile ortakla-
şa kırsalda yaşayan kadınlarımıza 
hem istihdam hem de ekonomik 
anlamda ailesine katkı sağlamasın-
da öncü oluyoruz. Bu anlamda çe-
şitli kurslar düzenliyoruz, bu kurs-
lardan biri de arıcılık kursu. Kursun 
neticesinde bir sonuca ulaşmayı 

hedefliyoruz, onun için bayanları-
mıza malzemeleriyle beraber ikişer 
kovan verdik. Kovanlarda dene-
melerini yapacaklar ve bu işi büyü-
teceğiz, 2 kovan yetmez 10, 20, 30 
ve en nihai hedefimiz 50 kovana 
ulaşabilmek. Bu konuda bayanla-
rımızın istekli olduğunu gözlemli-
yoruz. İstekli olmaları başaracak-
larının en büyük göstergesidir. 
İnşallah üretilen ballar şehrimizde 
her sofraya girecek. Kadınlarımı-
zın hem şehrimize hem de aile 
ekonomilerine katkıları olacak. Bu 
noktada Belediye olarak girişimci 
kadınlarımızın destekçisiyiz ve her 
türlü imkanı sağlamaya hazırız” 
şeklinde konuştu.

Ereğli Belediyesi geleneksel 
hale getirdiği iftar programlarının 
finalini Toros Mahallesi’nde ger-
çekleştirdi.

İftar programında AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven, AK Parti İlçe Başkanı Abdul-
kadir Düzen ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, 
Muhtarlar, STK Temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş yer aldı. Mahalle 
sakinleriyle iftarda bir araya gelen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Geleneksel hale getirdiğimiz if-
tar programlarımızın finalini To-
ros Mahallemizde gerçekleştirdik. 
Mahallelerimizde bir ay boyunca 
düzenlediğimiz iftar programla-
rımızda yaklaşık 40 Bin hemşeh-
rimizle iftar sofrasında buluştuk. 
4-5 kuşak bir arada iftar yapmanın 
hazzını ve mutluluğunu yaşadık. 

Ramazan ayı boyunca birlik ve 
beraberlik içerisinde olduk, bu şu-
urun Ramazan ayı sonrasında da 
devam etmesi en büyük dileğimiz-
dir” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerine de de-
ğinen Özgüven: “Yeni sistem ülke-
mizin önündeki tüm engelleri kal-
dıracak ve ülkemiz hızla büyüme 
ivmesi kazanacaktır. Güçlü Başkan 
ve güçlü meclisle ülkemizin önü 
tamamen açılacaktır. 24 Hazi-
ran’dan sonra inşallah Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın Başkanlığında kurulacak 
yeni sistem bizi 2023, 2053, 2071 
hedeflerimize ulaştıracaktır. Mille-
timizin boş vaatlerin değil hizmet 
siyasetinin destekçisi olacağından 
hiç şüphemiz yoktur. Tek Devlet, 
tek bayrak, tek millet, tek vatan 
şiarıyla bu seçimlerde de kazanan 
Türkiye olacak inşallah” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, devam eden asfalt çalışmaları ile ilgili açıkla-
ma yaptı. Özgüven, Uğur Mumcu Caddesi’nin ilçeye büyük değer katacağını vurguladı

Ereğli’nin gerdanlığı

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü gece gündüz demeden 
asfalt çalışmalarına devam ediyor. 
Çalışmalar hakkında değerlendir-
melerde bulunan Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Fiziki Belediyeci-
lik kapsamında her yıl kendi rekor-
larımızın üzerine koyarak çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 4 yıl zarfında 
hizmette sınır koymadık kendimize 
Fiziki, Sosyal ve Kültürel Belediyeci-
lik anlamında hep daha ileri gittik. 
Ereğli’de birçok ilki gerçekleştirdik. 
Bu yıl da çalışmalarımızı büyük 
bir özveri ve titizlikle yürütüyo-
ruz. Gece gündüz demeden mesai 
mefhumu gözetmeksizin çalışma-
larımıza devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“4 YILDA YAKLAŞIK 150 BİN FİDANI 
TOPRAKLA BULUŞTURDUK”
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 faaliye-
tinde bulunan birisi olarak ağacın 
değeri ve kıymetini çok iyi biliyo-
rum. 20 yıl önce dikilen ve kuru-
maya başlamış Akasya ağaçlarının 
ormansal, ekonomik ve peyzaj an-
lamda bir değeri yoktur. Trafik akı-
şını bozan, kökleri artık asfalta zarar 
veren, birçok haşere ve böceği bün-
yesinde bulunduran akasya ağaçla-

rı kesilirken sosyal medyada payla-
şanlar bir kez olsun yapılanı takdir 
edip fotoğrafladı mı acaba. Yapılan 
hizmete saygı duymuyorlarsa bile 
Ramazan ayı demeden çoluğunu 
çocuğunu bırakıp bu şehre hizmet 
eden çalışanların emeğine say-
gı duymaları gerekir. Bu vesileyle 
tüm çalışanlarımıza özverileri için 
teşekkür ediyorum. Ağaç edebiyatı 
yaparak Belediyemizi yıprattıkla-
rını zannedenlerin bu şehirde kaç 
tane dikili ağacı var. Bu zihniyet 
ne şehrimize ne de ülkemize yarar 
sağlamaz. Belediye olarak 4 Yılda 
yaklaşık 150 Bin fidanı toprakla bu-
luştururken ağaç edebiyatı yapan-
lar bu şehirde yaşamıyor muydu? 
Yapıcı eleştiri getirenlere ve mak-

sadı gerçekten ağaç sevgisi olanla-
ra saygımız sonsuz ancak bilinçli ve 
yıkıcı eleştirilere hiçbir zaman taviz 
vermeyiz. Çünkü Ereğli Lisesi’nin 
önünü yaparken de, Kıbrıs Caddesi 
ve İstasyon Caddesi’ni yaparken de 
acımasız eleştiriler olmuştu, şimdi 
oralar şehrimizin en gözde yerleri. 
Samimiyetle ve gayretle bu şehre 
hizmet etmek için canla başla ça-
lışıyoruz. Herkesten takdir bekle-
miyoruz ancak adaletli bir şekilde 
yapılanlara herkesin saygı duyması 
gerekir. 4 yılda hemşehrilerimi-
zin de desteğiyle önemli hizmetler 
yaptık yapmaya da devam edece-
ğiz. Bize destek olan tüm vatandaş-
larımıza teşekkür ediyor, hürmetle-
rimi sunuyorum” dedi.

Ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Ramazan Bayramı vesile-
siyle yayımladığı mesajda, kardeşlik 
vurgusu yaptı, bayramların kaynaş-
ma vesilesi olduğunun altını çizdi.

Kardeşlik vurgusu
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AK Parti Konya Milletvekili Adayı Zerrin Özel, “24 Haziran seçimleri milletin istikbali ve 
istiklali açısından önemli bir karar olduğunu vatandaşlarımız biliyor” diye konuştu

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, “24 Haziran’da Konya yine 
Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye en güçlü desteği verecektir ”diye konuştu

‘24 Haziran istikbal
ve istiklal seçimidir’

‘Konya, en güçlü 
desteği verecektir’

Akyürek vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Zerrin 
Özel, 24 Haziran seçim 
çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Konya-
lıların 24 Haziran’da 
gerçekleşecek olan 
seçimlerin bilincinde 
olduğunu ifade eden 
Özel, “AK Partiyi uzun 
zamandır güzel gücüy-
le, birlik, beraberliğiy-
le destekleyen bir şehir. Konya’da 
nabız ne ise Türkiye’de de nabız o. 
Ona da inanıyoruz. Konya’nın nabzı 
çok iyi, elhamdülillah “ ifadelerini 
kullandı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ 
MİLLETİN İSTİKBALİ VE İSTİKLALİ 

AÇISINDAN ÖNEMLİ
AK Parti Konya Milletvekili Ada-

yı Zerrin Özel, 24 Haziran seçim 
çalışmalarını Yenigün Gazetesi’ne 
değerlendirdi. AK Parti teşkilatları 
ve milletvekili adayları olarak saha-
da yoğun bir çalışma yürüttüklerini 
ifade eden Özel, “24 Haziran seçim-
lerin startının verilmesi ile birlik-
te bizler de seçim çalışmalarımıza 
ağırlık verdik. Sahalarda Konyalı 
hemşerilerimizle buluşuyoruz. Se-
çim çalışmalarına gerçekten bütün 
ekip tüm gücümüzle çalışmaya de-
vam ediyoruz. Sahada vatandaşları-
mızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Sa-
hada vatandaşlarımız bizleri coşku 
ile karşılıyor.  Çünkü cumhurbaşka-
nımıza olan çok büyük bir sevda ve 
hayranlık var. AK Partinin yapmış 
olduğu hizmetler sahada görülüyor. 
Hakikaten halktan aldığı-
mız tepki gayet iyi şu ana 
kadar. Çünkü AK Par-
ti’nin yaptığı, belediyenin 
yaptığı bütün icraatlar 
vatandaşımızın yüzünü 
güldürüyor Sahada  va-
tandaşlarımız ve STK’la-
rımız ziyaret ederek 
insanlarımıza dokunuyo-
ruz. Bu dokunmanın kar-
şılığında çok ciddi sevgi 

ve teveccüh alıyoruz. 
Dolayısıyla sahada çok 
enerjiğiz. Teşkilatımızın 
içerisinde de inanılmaz 
birlik ve beraberlik var. 
Bunu sahada çok net 
görüyoruz. Vatandaşla-
rımızın tepkileri olum-
lu. Çünkü 24 Haziran 
seçimlerini insanlar 
gerçekten Türkiye’de ki 
tarihi bir seçim olduğu-

nun çok farkındalar. Dolayısıyla bu 
seçime milletin istikbali ve istiklali 
açısından önemli bir karar olduğunu 
biliyorlar ve bu bilinçle milletimizin 
zihni, kararı berrak ve yolumuza de-
vam edeceğiz” diye konuştu

KONYA HER ZAMAN AK PARTİYE 
DESTEK VEREN BİR ŞEHİR

Sahada bayan milletvekili aday-
larına kadınlar tarafından yoğun bir 
ilgi olduğunu ifade eden Özel, “ 24 
Haziran seçimleri Türkiye’nin daha 
hızlı gelişmesi daha iyi ilerlemesi ve 
engel olan bütün sorunları ortadan 
kaldırılması açısından çok önemli. 
Sahada bayan milletvekili adayı ol-
mam dolayı şahsıma büyük bir ilgi 
var. İnşallah önümüzdeki dönem-
de parlamentoda bayan milletvekili 
temsili sayısında artışlar yaşanır. Bu 
konuda AK Partinin sahada verdiği 
destek asla göz ardı edilemez. İçer-
de güçlü bir kadın enerjisi var. Tem-
sil noktasında meclise gittiğimiz za-
man burada kadınların içerisinde bir 
gücün mecliste olmalarını görmele-
ri heyecan yaratıyor. Üzerimizde 
yük diğer vekillere göre daha fazla. 

Çünkü kadının sorumluluğunu ta-
şıyorsunuz. Allah bize güzel temsil 
etmeyi oralarda, kadınların haklarını 
güzel savunmayı nasip etsin. Dola-
yısıyla kadın kadının her zaman des-
tekçisidir. Bizde her zaman kadınla-
rın  destekçi olacağız. Sahada da 
bizlere çok ciddi destek var. Konya 
her zaman AK Partiye destek veren 
bir şehir. Dolayısıyla bu seçime mil-
letin istikbali ve istiklali açısından 
önemli bir karar olduğunu biliyor-
lar ve bu bilinçle milletimizin zihni, 
kararı berrak ve yolumuza devam 
edeceğiz. Konya bu konuda AK Par-
tiyi uzun zamandır güzel gücüyle, 
birlik, beraberliğiyle destekleyen bir 
şehir” dedi.

KONYA BİRLİK VE 
BERABERLİK ŞEHRİ

Konya’da her zaman birlik ve 
beraberlik içerisinde olduğunu ifade 
eden Özel, “Konya’da  her zaman 
birlik ve beraberlik içerisindeyiz. 
Bu güne kadar AK Partimize güve-
nen insanlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Konyalı hemşerilerimizden bir 
kez daha onlardan büyük destekler 
bekliyorum. Konyalılardan hem 
cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a destek konusunda hem 
de AK Partiye milletvekilliği deste-
ği noktasında ciddi bir destek bek-
liyoruz. Konyalıların  24 Haziranda 
seçimlerinde desteklerin artarak 
devam edeceğine inanıyorum. Çün-
kü Yeni Türkiye’de yeni bir sisteme 
geçiyoruz. Bu yeni sistem içerisinde 
kırıklar dökükler olmadan, koltuk 
değnekleri olmadan tek başımıza 

dimdik ayakta durabil-
mek için  seçmenleri-
mize ihtiyacımız var. Bu 
anlamda Konya’nın bizi 
yalnız bırakmayacağını 
düşünüyorum. Bu ko-
nuda vatandaşlarımızın 
desteği bekliyoruz. 25 
Haziran’da Konya’nın ve 
Türkiye’nin yüzü gülsün” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Konya’daki 
seçim çalışmalarını ara-
lıksız devam ettiriyor. 
Seçim çalışmaları ile 
ilgili değerlendirmede 
bulunan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Adayı 
Abdullah Ağralı  Pazar 
günü gerçekleştirecek 
olan cumhurbaşkanlığı 
seçimi ve milletveki-
li seçimlerini Yenigün 
Gazetesi’ne değerlendirdi. 

SAHADA ÇOK YOĞUN BİR SEÇİM 
ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ

 “AK Parti seçim startını verdi-
ği andan itibaren tüm birimleriyle, 
teşkilatlarıyla, milletvekili adaylarıy-
la, eskileriyle, yenileriyle, belediye 
başkanlarımızla, meclis üyelerimizle 
sahada olduğunu ifade eden Ağralı, 
“AK Parti seçim startını verdiği an-
dan itibaren tüm birimleriyle, teş-
kilatlarıyla, milletvekili adaylarıyla, 
eskileriyle, yenileriyle, belediye baş-
kanlarımızla, meclis üyelerimizle 
sahadayız, çalışıyoruz. 24 Haziran 
seçimlerin startının verilmesi ile AK 
Parti tüm teşkilatları üyeleri, millet-
vekili adayları ve meclis üyeleri  ile 
birlikte tam kadro sahada. AK Parti 
olarak sahada çok yoğun bir seçim 
çalışması yürütüyoruz. Konya’da 
gidilmedik ilçe, sıkılmadık vatanda-
şımızın elini bırakmıyoruz. Bizlerin 
sahada Konyalı hemşerilerimizden 
gördüğümüz AK Partiye Ak Partinin 
kurulduğu gün itibariyle destek ver-
di. Destek vermeye de devam edi-
yor. Sahada Cumhurbaşkanımıza 
ve AK Partiye olan ilgiden memnu-
nuz ” diye konuştu.

AK PARTİ’NİN PROJELERİ VE 
GELECEK İLE İLGİLİ DERDİ VARDIR 

Seçim çalışmları kapsamında 
sahada vatandaşlardan gelen soru-
ları da cevapladıklarını ifade eden 
Ağralı, “  Sahada vatandaşlarımız 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temini, bu sistemin ülkemize geti-
rileri, Meclisin ve hükümetin çalış-
malarını soruyorlar. Bizlerin sahada 

gördüğü vatandaşları-
mız AK Partinin son 16 
yılda ülkemize yaptığı 
hizmetleri ve yatırımları 
oldukça iyi biliyor. Ama 
eksikler ve ihtiyaçlar 
bitmiyor. Yeni dönem-
de güçlü bir Türkiye 
için vatandaşlarımızın 
da beklentileri var.  Bu 
konuda vatandaşları-
mız var ise önerileri alı-

yoruz. Sahada varsa bazı sorunları 
not alıyoruz ve hızlı bir şekilde çö-
züme ulaşmasını sağlıyoruz. Keyifli 
bir seçim kampanyası sahada sür-
dürüyoruz. Vatandaşlarımız sürecin 
farkındalar ve süreci çok yakından 
takip ediyorlar. Türkiye’nin geliş-
mesi ve büyümesi ile ilgili koymuş 
olduğumuz 2023,2053 ve 2071 
vizyonlarını gerçekleştirmek için 
AK Parti’nin sunmuş olduğu proje-
ler var. Muhalefetin gelecek ile ilgili 
projesi yok. AK Partinin ortaya koy-
duğu projeleri de takip etmektedir. 
Vatandaşlarımızda biliyor ki diğer 
Partilerden farklı olarak herkes de 
heyecan uyandıran tek Beyanna-
me AK Parti’nin Beyannamesidir. 
Muhalefet adaylarının bir projesi 
yoktur. Fakat bizim memleket ile il-
gili bir projemiz, gelecek ile ilgili bir 
derdimiz vardır” dedi.

KONYA 24 HAZİRANDA 
CUMHURBAŞKANIMIZA VE AK 

PARTİ’YE  EN GÜÇLÜ 
DESTEĞİ VERECEKTİR

Türkiye üzerinde oynanan 
oyunların vatandaşların farkında ol-
duğunu ifade eden Ağralı, “. Bizim 
gördüğümüz şu; vatandaşlarımız 
oyunun farkında, ülkemiz için ül-
kemizin etrafında oynanan oyunun 
farkında ve yine bu oyunları san-
dıkta bozacağına biz eminiz. Seçim 
gezilerimizde de vatandaşlarımızın 
cumhurbaşkanımıza ve partimize 
verdiği katkıyı görmekte son derece 
memnun etmekte. Ben inanıyorum 
ki her zaman olduğu gibi en güç-
lü destek yine Konya’da olacaktır. 
Milletimiz, ülkemiz üzerinde kurul-
maya çalışılan kumpasları sandıkta 
bozacaktır. AK Parti Türkiye’nin her 
kesimini kuşadan bir parti.  Doğu-
sundan batısına, güneyinden Tür-
kiye’nin her kesiminden oy alan tek 
parti AK Parti. Bunu da Türkiye için 
önemsiyoruz. Bu durumu ülkemizin 
birlik ve beraberliği için önemsiyo-
ruz. İnşallah bu dönem cumhurbaş-
kanımızın ustalık dönemi olacak. 
İnanıyorum ki 24 Haziranda Konya 
yine Cumhurbaşkanımıza hem de 
AK Parti Milletvekillerine en güçlü 
desteği verecektir”diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Önceki Dönem Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek, Rama-
zan Bayram’ının 3’üncü gü-
nünde Selçuklu ilçesine bağlı; 
Akpınar, Başarakavak ve Te-
pekent mahallelerine ziyaretler 
gerçekleştirerek, vatandaşlarla 
bayramlaştı. Akyürek, “İn-
şallah 2023 hedefine Cum-
hurbaşkanımız liderliğinde 
Türkiye’miz güçlü şekilde yü-
rüyecek. 24 Haziran’dan sonra 
işler daha da hızlanacak” dedi.

Ziyaretler kapsamında ilk 
olarak Akpınar Mahallesinde 
vatandaşlarla bir araya gelen 
Akyürek, vatandaşların Rama-
zan Bayramlarını kutlayarak, 
‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükü-
met ve Güçlü Türkiye’ yolun-

da desteklerini istedi. Daha 
sonra Akyürek, yürüme zorlu-
ğu çeken 90 yaşındaki Hatice 
Yalçınkaya’yı evinde ziyaret 
ederek dua ve desteklerini aldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a sevdalı olan 92 ya-
şındaki Mevlüt Kayhan’ı da zi-
yaret eden Akyürek, Kayhan’ın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a yazmış olduğu şiiri 
dinledi. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 2023 
hedefleri doğrultusunda çalış-
malar yürüttüğünü hatırlatan 
Akyürek, “Cumhurbaşkanımız 
2023 hedefi koydu. Başkası 
gelip bu hedeften bahsediyor 
mu? Onlar yaptırmamaktan 
bahsediyor, yıktırmaktan bah-
sediyor. Hızlı tren ihalelerini 
bile engellemekten bahsedi-

yor. Yapmak isteyen AK Parti 
kadrolarıdır. İnşallah 2023 he-
define de Cumhurbaşkanımız 
liderliğinde, milletimizin deste-
ğiyle devam ettiği sürece Tür-
kiye’miz güçlü şekilde yürüye-
cek. 24 Haziran’dan sonra işler 
daha da hızlanacak. Çünkü 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde 
artık başbakanlık yok. Cum-
hurbaşkanlığı Sisteminde artık 
bürokrasi ayak diretemeyecek. 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde 
meclisle bakanlar ayrıldı. Ba-
kanlar sadece önlerindeki işle; 
yatırımla, hizmetle, çalışmayla, 
yolla, fabrikayla, üretimle meş-
gul olacaklar. Meclis de onların 
önünü açacak. Cumhuriyet ta-
rihi boyunca özlenen sisteme 
geçiyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Zerrin ÖzelAbdullah Ağralı
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Motosiklete arkadan 
çarpan sürücü kaçtı

Ekmek fırınında yaşanan 
patlama korkuttu 

Hüyük ilçesinde, bir aracın 
arkadan çarpması sonucu devri-
lerek karayolunda sürüklendiği 
iddia edilen motosikletteki 2 kişi 
yaralandı.  Kaza, Beyşehir-Hüyük 
Karayolunun 14. kilometresin-
de meydana geldi. Selçuk Y. (20) 
idaresindeki plakasız motosiklet 
Beyşehir’den Hüyük istikametine 
seyir halinde iken iddiaya göre, 
arkadan gelen bir aracın çarpma-
sı sonucu devrildi. Karayolunda 
yol kenarında yaklaşık 150 metre 
sürüklendikten sonra parçalanan 

motosikletteki sürücü Selçuk Y. ile 
arkasında bulunan K.A. (16) yara-
landı. Ambulansla Beyşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralılardan 
hayati tehlikesi bulunan K.A. acil 
serviste yapılan müdahalenin ar-
dından Konya’ya sevk edildi. Jan-
darma ve trafik ekipleri, olay ye-
rinde ve motosikletin sürüklendiği 
yol kenarında inceleme yaparken, 
çarptıktan sonra durmak yerine 
kaçtığı iddia edilen sürücüyü yaka-
lamak için çalışma başlattı. 
n İHA

Ekmek fırınlarına mazot püs-
kürten “Brülör” isimli cihazda 
meydana gelen sıkışmanın ar-
dından yaşanan patlama paniğe 
neden oldu. Olay, saat 18.30 sı-
ralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Harmankaya Sokak üzerinde bulu-
nan ekmek fırında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, ekmek fırın-
larında kullanılan “Brülör” isimli 
cihazda meydana gelen sıkışmanın 
ardından patlama meydana geldi. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri işyerine girerek herhangi 

bir yangın olup olmadığını kont-
rol etti. Patlama sonrası işyerinin 
camları ve büyük bir bölümü ha-
sar gördü.Patlama sesini duyarak 
aşağı inen Ali Çoksoy, “Evde otu-
ruyordum. İşe gitmek için hazır-
lanıyordum. Patlama sesi duyduk. 
Hemen aşağı indik. İçeride bir 
varsa yardım edelim diye. Kimse 
yokmuş çok şükür neden olduğu-
nu da bilmiyoruz” diye konuştu.  
Öte yandan patlamanın meydana 
geldiği fırının bayram dolayısıyla 
kapalı olması herhangi bir can kay-
bı veya yaralamanın önüne geçti. 
n İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu 
İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri’nin ardından Torosların suyu şehir şebekesine verilmeye başlandı

Çeşmelerden Toroslar’ın 
suyu akmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından hizmete açılan 
Mavi Kanyon Memba Suyu İçme-
suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesis-
leri’nin ardından Mavi Tünel’den 
gelen içme suyu dün itibariyle Ha-
sanköy İstasyonu’ndan şehir şebe-
kesine verilmeye başlandı. 

BU TARİHİ VE ÇOK 
ÖNEMLİ BİR PROJE 

Torosların memba kalitesindeki 
suyunu şehir şebekesine aktarmak 
için düzenlenen programda konu-
şan AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya’nın bir hayalinin 
daha gerçekleştiğini dile getirerek, 
“Cenab-ı Hakk’a şükrediyoruz ki o 
gün KOSKİ Genel Müdürü olarak 
Devlet Su İşleri ile KOSKİ Genel 
Müdürlüğü arasındaki ilk protoko-
lünü imzalamak bize nasip olmuş-
tu. Bugün de bu suyun şebekeye 
verilmesinde de bulunmayı Cenab-ı 
Hakk bizlere nasip etti. Cumhurbaş-
kanımız başta olmak üzere bütün 
bakanlarımıza, önceki dönem ve şu 
anki Büyükşehir Belediye Başkan-
larımıza, KOSKİ Genel Müdürlüğü-
müz ile Orman ve Su İşleri Bakan-
lığımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Bu tarihi ve çok önemli bir proje. 
Tek başına bu proje bile 650 milyon 
lira. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
2 Haziran’da Konya’yı teşriflerin-
de o devasa çelik borulardan suyu 
arıtma tesislerine almıştık. Seçme 
Arıtma Tesisleri’nden buraya ka-
dar da sürekli testler, denemeler ve 
şebeke temizlikleri yapılarak artık 
bugün dünya standartlarında içme 
ve kullanma suyu kalitesi yakalandı. 
Şu an itibariyle de bütün hemşeh-
rilerimizin musluklarına verilecek. 
Artık Torosların kar ve yağmur su-
larından oluşan bu memba suyunu 
hep beraber içeceğiz” diye konuştu. 

ARTIK ÇEŞMELERDEN 
MEMBA SUYU İÇECEĞİZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
110 yıllık hayalinin gerçekleştiğine 
şahitlik ettiklerine vurgu yaparak 
bu çok önemli hizmetin geçtiğimiz 
günlerde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 
açıldığını hatırlattı. Başkan Altay, 
“Seçme’den Hasanköy İstasyonu’na 
kadar olan süreç tamamlandı ve bu-
gün vanayı açarak Konya’daki şebe-
keye suyu vermiş oluyoruz. Böylece 

vatandaşlarımız artık musluklarını 
açtıklarında memba kalitesinde bir 
suyu içmeye başlayacaklar. Bugün 
inşallah şehrimizin yüzde 20’sine 
suyu vermiş olacağız. Bir hafta için-
de yüzde 50’sine, yılsonu itibariyle 
de şehrin tamamına memba kalite-
sinde bir suyu vermiş olacağız.” 

YERALTINDAN SU ÇEKEN 
POMPALAR İPTAL EDİLİYOR 
Başkan Uğur İbrahim Altay, 

Torosların sularının şebekeye ve-
rilmesiyle birlikte yeraltından su 
sağlayan pompaların iptal edilme-
ye başladıklarını da söyledi. Altay, 
“Bugün itibariyle 120’ye yakın 
pompa artık yeraltından su çek-
mekten iptal edilmiş olacak. Yılso-
nu itibariyle de 239 pompa hattan 
çıkarılacak ve böylece çok ciddi bir 
enerji tasarrufu sağlayacağız. Ama 
en önemlisi insanımız kaliteli su 

imkanına kavuşmuş olacak. Sultan 
Abdülhamit’in hayalini gerçekleş-
tirmiş olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Özellikle AK Parti Genel 
Başkan Yardımcımıza, AK Parti İl 
Başkanımıza ve önceki dönem Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza çok 
teşekkür ediyorum. Belediyecilikte 
hizmetlerin devamlılığı esastır. Bu-
gün vanayı açmak bize nasip oldu 
ama bunun gerisinde çok büyük 
emekler var. Sayın Cumhurbaşka-
nımıza, Orman ve Su İşleri Bakanı-
mız Sayın Veysel Eroğlu bakanımı-
za da çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

BU KONYA TARİHİ İÇİN 
BİR DÖNÜM NOKTASIDIR 

Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir Ak-
yürek, Konya olarak uzun yıllardır 
hükümetin ve Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı 
büyük bir yatırımın son aşaması-
na geldiklerini aktararak, “Bugün, 
Konya tarihi için bir dönüm nok-
tasıdır. Altyapı, yaşanabilir şehir 
kıstası, kaliteli ve sağlıklı su temini 
şehircilikte çok önemli. Bugün tarihi 
bir gün. Hayırlı olmasını diliyorum. 
Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere bakanlığımıza, mesai arka-
daşlarımıza çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

BÜYÜK BİR EMEĞİN SONUCU 
AK Parti Konya İl Başkanı Ha-

san Angı da çok önemli bir hizmetin 
hayata geçirildiğini belirterek, “İn-
sanımıza kaliteli içme suyu sunmak 
için 7-8 yıllık bir emeğin bugün 
nihayetindeyiz. Şehrimize memba 
su veriliyor. Hayırlı mübarek olsun. 
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın fel-
sefesinin hayata geçtiği bir proje. 
Cumhurbaşkanımız başta olmak 
üzere bakanlarımıza, genel başkan 
yardımcımıza ve belediye başkanla-
rımıza teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların ardından önce 
şebekeye su aktaran 120 pompa ka-
patıldı. Ardından da Torosların su-
yunu Konyalılara ulaştıracak vana 
hep birlikte açıldı. 

Törene Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç de katıldı. n HABER MERKEZİ

Derebucak ilçesinde, uçuruma devrilen 
kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, 
Derebucak-İbradı Karayolunun ikinci 
kilometresinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mustafa Çetin D’nin kullandığı 
07 VE 040 plakalı kamyonet, İbradı’dan 
Derebucak ilçesi yönüne seyir halinde 
iken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi neticesinde bölünmüş yol 
çalışmalarının sürdüğü güzergahta yaklaşık 
5 metre yükseklikten taşlık kesime düştü. 
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, 
kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.
n İHA

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Adem Karagül 
(38) yönetimindeki 34 VKM 34 plakalı 
otomobil, Seydişehir - Antalya karayolu 
27. kilometrede sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje 
devrildi. Kazada sürücü yara almazken, 
otomobilde bulunan kızı Gülbahar Karagül 
(15) yaralandı. Seydişehir Devlet Hastane-
sinde tedavi altına alınan yaralının hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
n AA

Kamyonet 
devrildi: 1 yaralı

Refüje devrildi,
1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu dört genç, serinle-
mek amacıyla merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi 
Dutlu Caddesi’ndeki gölete girdi.  Gençlerden Ömer Mu-
hammed Hac’ın (16) çırpındığını gören arkadaşı Yahya 
İsmail El Alu (15), yardım etmek istedi.  İki genç bir süre 
sonra gözden kayboldu.  Diğer gençlerin ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar çağırıldı.  
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su-
altı Arama Kurtarma ekibi, gençlerin gözden kaybolduğu 

yerden suya daldı. Dalgıçlar, Yahya İsmail El Alu ile Ömer 
Muhammed Hac’ın cesetlerini yaklaşık 3 metre derinlikte 
buldu.  Cesetler dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay 
yerine gelen ve çalışmaları gözyaşları içinde izleyen Ömer 
Muhammed Hac’ın annesi ile babası, çocuklarının cesedini 
son kez öptü.

Polisin incelemelerinin ardından Yahya İsmail El Alu ile 
Ömer Muhammed Hac’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere 
Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. n AA

Serinlemek isterken boğuldular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 

Konya’nın bir hayalinin daha 
gerçekleştiğini dile getirdi.
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Şehit ailesine duygulandıran ziyaret
8 Mart 2004 tarihinde Bat-

man’ın Gercüş İlçesi Yassıca 
Köyü yakınlarında askeri aracın 
uzaktan kumandalı mayının pat-
latılması sonucu şehit olan Ko-
mando Er Hakan Balin’in annesi 
Fadim ve babası Mustafa Balin 
bu bayram sürpriz bir misafir ile 
mutlulukların en güzelini yaşadı. 
Şehit Hakan Balin’in Hatay’da 
yaşayan vefalı asker arkadaşı 
Bestami İşlek, Balin ailesini ziya-
ret ederek bayramlarını kutlarken 
hem gönüllerini hem dualarını 
aldı. Asker arkadaşı Hakan Balin 
ile çok samimi bir arkadaşlıkları-
nın olduğunu ifade eden Bestami 
İşlek, “Hakan kardeşim ile aynı 
birlikte aynı bölükte asker idik. 
Hakan göreve gideceğinde sanki 
içinde bir hüzün vardı. Hepimiz 

ile vedalaşarak gitmişti. Göre-
ve gittikten bir süre sonra olayı 
duyunca hepimiz kahrolmuştuk. 

Can tertibim bu Vatan ve Bay-
rak uğruna canını siper etmişti. 
Bende Bu bayram öncesi Hakan 

kardeşimin ailesini ziyaret etme-
ye niyetlendim ve Hatay’dan oğ-
lumu da alarak özellikle Konya’ya 

geldim. 
Şehidimizin annesi ve babası 

ile telefonla sürekli görüşüyorduk 

ama ziyarete gelince onlarda çok 
mutlu oldular” dedi. Şehit Hakan 
Balin’in babası Mustafa ve annesi 
Fadim Balin ise oğullarının asker 
arkadaşının yıllar sonra kendileri-
ni ziyarete gelmelerinden büyük 
bir mutluluk duyduklarını ifade 
ederken, “Bir anda sanki Hakanı-
mız gelmiş gibi oldu. Bizleri böy-
lesine mübarek bir günde hatırla-
yarak Hatay’dan kalkıp Konya’ya 
gelen evladımız Bestami İşlek’e 
çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit ailesi kendilerini ziyare-
te gelen oğullarının asker arkada-
şıyla hem doyasıya sohbet etmek 
imkanı bulurken hem oğullarının 
askerlik anılarını bir kez de arka-
daşından dinlemenin burukluğu-
nu yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Adayları İsmail Aydilek, Ömer 
Mücevher ve Mahmut Sami Büyük-
yılmaz, Kadınhanı’nda pazar ziya-
retleri ile halkla buluştu. Ziyaretler 
sonrası bir açıklama yapan Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Adayı İs-
mail Aydilek, ekonomide, dış poli-
tikada, adalette, eğitimde bir tıka-
nıklık olduğunu ve insanların artık 
bunaldığını belirterek, “Halkımız 
boş polemiklerden, anlamsız, gerek-

siz, lüzumsuz kutuplaşmalardan ve 
gerilimlerden bıktı. İnsanımız, her 
gün, her an ve her konuda konuşan-
lardan usandı. Onun için yeniden 
bir heyecanla var olan sorunlarımızı 
aşma bilincini geliştirmeye ihtiyacı-
mız var. Nasıl her uyandığımız gün, 
yeni bir gün ise her seçim de yeni 
bir dönemin başlangıcıdır. Türkiye, 
yeni bir başlangıca her zamankin-
den daha fazla ihtiyaç duymaktadır” 
dedi.

 “Hükümet 16 yıl boyunca ne 
ekonomide ne iktisatta ne dış politi-
kada ne de insanlarımızın bir araya 
getirilerek kutuplaşmanın önlen-
mesinde bir karış yol alamamıştır” 
diyen Aydilek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “İşte bu nokta da iktidara bir 
ikaz işaretinin Saadet Partisi üzerin-
den verilmesinin elzem olduğunu 
görüyoruz. Saadet Partimiz mecliste 
olursa milletimiz biliyor ki bu yapılan 
yanlışlara fren, hayırlara elbette des-

tek olacaktır. Milletimiz de artık 16 
yıllık oyalamacanın farkına varmış-
tır. Bitmek bilmeyen seçimler ve her 
seçimde yeni bir düşman yaratma 
stratejini halkımız görmüştür. Mil-
letimiz artık asıl sorunlarına çözüm 
bulunmadığını görmüştür. 24 Ha-
ziran seçimlerinde Saadet Partimiz 
ve Cumhurbaşkanı Adayımız Temel 
Karamollaoğlu ile en güzel sonuçları 
alacağımıza inanıyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Türkmen’den 
4 dilde mesnevi dersi

‘3600 ek gösterge 
seçimden önce verilmeli’

KTO Karatay Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Erkan Türk-
men, sosyal medya üzerinden 
“Konyamun” adı altında Hz. Mev-
lâna Celaleddin Rumi’nin büyük 
eseri Mesnevi’yi anlatıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Erkan Türkmen, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile birlik-
te Mevlâna Kültür Merkezi’nde 
“Mesnevi Dersleri” kapsamında 
sosyal medya üzerinden “Konya-
mun” adı altında Hz. Mevlâna’nın 
büyük eseri Mesnevi’yi anlatıyor.

Dünyaya Mesnevi’yi anlatarak 
Hz.Mevlâna Celaleddin Rumi’nin 
ve Mesnevi’nin geniş kitlelere 
ulaşmasına vesile olan Türkmen, 
Hz. Mevlâna aşkıyla Hindistan’dan 
Konya’ya yolculuğa çıkarak ken-
dini Konya’nın manevi havasında 
çalışmalarına adadı. 4 dilde mes-
nevi dersleri KonyaBüyükşehir 
Belediyesi ve KTO Karatay Üniver-
sitesi iş birliğinde sosyal medyada 
Mesnevi’yi dünyaya duyuran Prof. 
Dr. Erkan Türkmen, Mesnevi’yi; 
Farsça, Türkçe, İngilizce ve Urduca 
dillerinde anlatıyor. 30 bölüm sü-
recek olan “Mesnevi Dersleri” ile 
Hz. Mevlâna ve Mesnevi’nin daha 
iyi anlaşılması hedefleniyor. 

Hz. Mevlâna aşkını kendi yaz-
dığı kitaplara da aktaran Türkmen, 
“Mevlâna aşkını tüm dünyaya 
duyurmak ve arkamda bir eser 
bırakmak istiyorum. Hz. Mevlâna, 
Orta Asya kültürüdür. Horasan 
mektebinin yetiştirdiği büyük bir 
din âlimidir. Belediyemiz ve üni-
versitemiz iş birliğinde bu birlikte 
maneviyatı tekrar canlandırmak 
istiyoruz. Dört dilde yayın yapı-
yoruz ve geniş kitlelere ulaşıyo-
ruz. Mesnevi’nin anlaşılması için 
“Mesnevi Dersleri” adı altında bir 
yayın başlattık. Pakistan ve Hin-
distan’da Mevlâna’ya çok büyük 
önem veriyorlar. Mevlâna, her 

âlim gibi zahiri ilimleri de öğren-
miştir. Fıkıh ve kelamın üstadıdır. 
Hz. Mevlana’nın felsefesi derin bir 
felsefedir. Hz. Mevlâna beyitlerini 
ilahi aşkın derinliği ile yazmıştır, o 
beyitler ancak Kur’an-ı Kerim’i iyi 
anlayan birisi tarafından yazılabilir.
Bende dünyaya,Hz.Mevlâna’yı an-
latmaktan dolayı çok mutluyum. 
Hz.Mevlana’da esas olan öğretiler-
dir.Birçok eseri var ama Mesnevi 
en büyük eseridir. İslam’ı dünyaya 
yeniden tanıtmamız için böyle dü-
şünürlerin fikirlerine ihtiyacımız 
vardır. Mesnevi’nin girişi 18 beyt 
ile başlar. Giriş kısmı bütün mes-
neviye ışık tutar. Binlerce beyt aynı 
edebi kalıpla yazılmıştır. Derinliği 
olan bu eser tüm dünyaya tanıtıl-
malıdır” diye konuştu.

 “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 
dün olduğu gibi bugün de sadece 
Müslümanlara değil, bütün insan-
lığa manevi rehberliğini, engin 
fikirleri ve eserleriyle, özellikle de 
ölümsüz şaheseri Mesnevi’siyle 
sürdürmektedir” diyen Prof. Dr. 
Erkan Türkmen “Geçmişte Mev-
lânâ’nın etkisi, elbette sadece Ana-
dolu ile sınırlı kalmamış, bilhassa 
İran ve Hindistan sahalarında 
O’nun etkisi büyük olmuş; pek çok 
âlim, mutasavvıf ve edip eserleriyle 
ilgilenmişler, onlara değerli şerhler 
yazmışlardır. Günümüzde ise yurt 
içinde ve yurt dışında, Mevlânâ ve 
eserleri üzerine yapılan çalışmalar 
büyük bir hız kazanmıştır” dedi.
n HABER MERKEZİ

KOSGEB’ten makine
teçhizat kredi desteği

Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği için başvurular kabul edilmeye başlandı. KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, başvuruların 1 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı

İmalat sanayi sektöründe faali-
yet gösteren işletmeler için KOSGEB 
tarafından verilecek olan, ‘Makine 
Teçhizat Kredi Faiz Desteği’ için 
başvurular kabul edilmeye başlan-
dı. KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, başvuruların 1 Ağustos 
2018 tarihine kadar devam edece-
ğini açıkladı.

Konu hakkında yazılı bir açıkla-
ma yapan Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak, KOSGEB 
veri tabanına kaydı bulunan, KOS-
GEB desteklerinden yasaklı olmayan 
ve imalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren tüm işletmelerin KOSGEB 
tarafından verilecek olan Makine 
Teçhizat Kredi Faiz Desteği’nden 
yararlanabileceğini söyledi.

Makine Teçhizat Kredi Faiz Des-
teği için başvuruların kabul edilme-
ye başlandığını hatırlatan Başkan 
Karabacak, yeni kredi faizi destek 
programı kapsamında işletmelerin 
kullanacakları kredilerin 300 bin li-
raya kadar olan kredi faizinin ya da 
kar payı giderlerinin KOSGEB tara-
fından karşılanacağını belirtti.

DESTEK HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Açıklamasında, “Kısaca KOS-

GEB sıfır faizli destek kredisi sağla-
mış olacak” diyen KONESOB Baş-
kanı Karabacak, destek hakkında 
detaylı şu bilgileri verdi:

“İşletmeler üçer aylık taksit öde-
meleri halinde 36 ayda borçlarını 
ödeyecek. Kredi kullanan işletme ilk 
6 ay kredi borcu ödemesi yapma-
yacak. KOSGEB kredi faizi desteği 
için başvuruda bulunmak isteyen 
işletmeler başvuru işlemlerini KOS-
GEB resmi internet sitesi üzerinden 
yapabilecek. Başvurular 1 Ağustos 
2018 tarihine kadar kabul edilecek. 
Programdan yararlanmak isteyen iş-

letmeler KOSGEB resmi web sayfa-
sında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/
Girişimci Giriş menüsünden girerek 

e-hizmetler sayfasında, ‘2018 Yılı 
Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 
Başvurusu’ şeklinde arama yapa-

rak girecekleri başvuru formunu 1 
Ağustos 2018 tarihine kadar doldu-
rarak KOSGEB Müdürlüğüne baş-
vuracak. İnceleme, onay ve revizyon 
işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından 25 Ağustos 2018 – 3 Eylül 
2018 tarihleri arasında KOSGEB 
Müdürlükleri tarafından nihai onay-
ları verilen başvuru sahipleri destek-
ten yararlanmaya hak kazanacaklar. 
2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi 
Faiz Desteği Programından yarar-
lanan işletmeler, 2018 Yılı Makine 
Teçhizat Kredi Faiz Desteği Progra-
mından yararlanamayacak. Yerli ve 
yeni makine teçhizat alımlarını kap-
sayacak olan kredi faiz desteği ko-
nusunda esnaf ve sanatkarlarımıza, 
KOBİ’lerimize bu imkanı sunan, es-
naf dostu Sayın Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere, Sayın Başbaka-
nımıza, Sayın Bakanlarımıza, emeği 
geçenlere ve devletimize teşekkür 
ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Kamu-Sen Konya İl temsilcisi 
ve Türk Eğitim Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, “3600 
ek göstergenin seçimden önce çı-
karılmasını ve böylece emekli olan 
öğretmenlerimiz vesilesiyle açıla-
cak kadrolarla, il dışı ve mazeret 
tayinlerinde kısmen rahatlama 
sağlanacaktır” dedi.

Kamu-Sen Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şubenin Başkanı Veli Doğ-
rul, yaptığı yazılı açıklamasında 
şunları kaydetti: “3600 Ek göster-
ge meselesi günlerdir gündemde. 
Tamam, seçim beyannamesinde 
taahhüt veren muhalefeti anlı-
yoruz da; İktidar neden seçim 
sonunu işaret ediyor ki? Çıkarın 
bir KHK gerçekleştirin. Özellikle 
öğretmen nakillerinde zaten var 
olan sıkıntıların daha da büyüdü-
ğü görülmeli. Onun için 3600 ek 
gösterge düzenlemesi acilen ha-
yata geçirilmelidir. Bakın şu anda 
3600 ek gösterge beklentisinden 
dolayı emekli olmayı düşünen 
önemli bir kısım öğretmen bek-
lemeye geçti. İşte il dışı nakiller 
açıklandı, büyük hayal kırıklıkları 

yaşandı. Bir süre sonra mazeret 
tayinleri başlayacak aynı sıkıntı 
artarak yine yaşanacaktır. Hü-
kümet, çıkaracağı bir KHK mari-
fetiyle 3600 düzenlemesini aci-
len hayata geçirmelidir. Böylece 
emekli olan öğretmenlerimiz ve-
silesiyle açılacak kadrolarla, il dışı 
ve mazeret tayinlerinde kısmen 
rahatlama sağlanacaktır. En son 
yapılan alan değişikliği beklenti 
ve ihtiyaçları karşılamaktan çok 
uzaktı. MEB’den acilen diplomaya 
dayalı alan değişikliğini yapmasını 
talep ediyoruz. Bu aynı zamanda, 
başta özür gurubu tayinleri olmak 
üzere yer değişikliği taleplerinde 
yeni bir rahatlama sağlayacaktır.” 
n HABER MERKEZİ

‘Türkiye yeni bir başlangıca ihtiyaç duymakta’

Veli Doğrul

Prof. Dr. Erkan Türkmen

KONESOB Başkanı
Muharrem Karabacak
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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.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

√

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 

√ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu 
Bilgisayar Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan 
Personel Alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA
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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

ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

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

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Tahir İNNECİ

Z-362
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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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve

 3+1 daireler
0531 710 88 76

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.
Servis Güzergahı: 1. Organize Adana 

Çevre Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 
Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

Ramazan Bayram’ını  oldukça 
coşkuyla geçirdik,ziyaretlerde bulun-
duk   eş dost beraber olduk. Siyasi ka-
natta da bayram heyecanı mevcuttu.
Bayramlaşmalar gerçekleştirildi. Bazı 
ilginç  konuşmalara şahit olsak (CHP’ 
li vekilin bayram mesajından bahsedi-
yorum)da  bayram neşesi Türk siya-
setine de neşe getirdi. Ak Parti grubu 
ve seçmeni için çifte bayram vardı.
Bütün partili-seçmen Yeni Kapıda  
yepyeni bir ruha daha imza attı.

24 Haziran arefesinde gördük ki  
imar  anlayışının aksine yıkım projele-
ri olan bir siyasi kadromuz da varmış.
Seçim  trafiği başladı  başlayalı  yıkma 
vaadiyle meydanlara gelen muhalefet, 

tutarsızlığı, vizyonsuzluğu, hedef-
sizliğine rağmen  hala meydanlara 
inmektelerdi. Geçtiğimiz hafta sonu  
millet gerek yıkım ekibine gerek  batı 
kanadına  Yeni kapıyı armağan etti ve 
büyük bir yıkım  yaşattı.

Evet şahit olduk  Ak parti  seçme-
ni bir kez daha ‘’Beraber ıslandık bu 
yağmurda’’ dedi ve yağmura  çamu-
ra,soğuğa, bayrama  rağmen  Yeni 
Kapıda’ lardı.Hem muhalefete hem 
de dünyaya parti-seçmen ilişkisini bir 
kez daha kanıtlamış oldular, önemli 
bir  siyaset dersi verdiler hem de ço-
luk çocuk.

İster Ak Partili olalım ister olma-
yalım itiraf etmeliyiz ki tek yürekle 

hareket eden bir kalaba-
lık  hem de milyonlarla 
ifade edilen bir kalabalık  
gördük.TRT ekranların-
dan seslenen Demir-
taş‘’korkmuyorum!’’ 
dedi ama milyonlar biz 
hiç korkmuyoruz sana 
ve çirkin  işlerine rağ-
men buradayız biriz ve 
tek yüreğiz dediler. 

Ak Parti seçmeni 
vefa borcunu gösterdi elbette fakat 
Ak Parti Lideri ve ekibi de kendini 

kanıtladı bütün vaatlerini 
profesyonelce bir duruş  
ile  tüm dünyaya tek tek 
seslendirdi. Kimi bu ka-
labalığı görmek istemedi 
kimi kinini kustu ama her 
şeye rağmen ciddi bir 
destek vardı 24 Haziran 
öncesi hem kadroya hem 
de seçmene büyük bir 
motivasyon oldu.

Tek motivasyon  mi-
ting meydanlarında değildi elbette 
Kandil’den gelen güzel haberlerle 

hükümetin emin adımlarla yürüme-
sini destekler nitelikteydi. Askerimiz   
başarısını tekrar tekrar ıspatladı. 
Dünya kamuoyunda; Güçlü siyaset, 
güçlü ve kararlı ordu izlenimi oluştu 
ve 24 Haziranı bekleyen gizli güçlere 
de oldukça önemli bir mesaj verildi. 
Zaten Cumhurbaşkanı miting konula-
rı arasında batı kanadına da oldukça 
geniş yer ayırarak büyük hayal kırıklığı 
yaşayacaklarına değindi.

Seçime bu kadar az kalmışken 
Yeni Kapı hükümete can suyu ni-
teliğindeydi  bir kez daha ‘’devam’’ 
mesajını  aldı ve yoluna daha güçlü 
bir bakış yakaladı. Yapılan  tüm kış-
kırtmalara, provokasyonlara rağmen 

(Suruç  cinayetinden bahsediyorum)  
partili sakinliğini koruyarak verme-
si gereken en güzel tepkiyi ortaya 
koyarak tam not aldı. Kargaşaya ve 
demokratik yolları tıkayacak yada 
sekteye uğratacak hiçbir davranışta 
bulunmadı ve  demokratik  millet an-
layışını ortaya koydu. 

Meydanlarda yükselen tek ses 
vardı  Kanal İstanbul, Millet Parkı, 
Haliç Bilim Merkezi  ve biz tek yürek  
ve bir milletiz  hep birlikte Türkiyeyiz 
dedi.

Bekleyip  hep birlikte göreceğiz 24 
Haziran sonu herkes emeğinin karşılı-
ğını alacak millet  cevabını verecektir, 
iradesini ortaya koyacaktır vesselam.

YIKIM EKİBİNE BİR YIKIM DAHA!

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İsmail Akif CİNGÖZ’ün abisi

Bayram CİNGÖZ’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 825342   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Terör sem-
patizanları ile 
omuz omuza 
olana,

Böyle sapık-
ça şiir kitabı ya-
zana,

Cumhurbaş-
kanı seçilirsem 
bisikletle gidip 
geleceğim de-

dikten sonra daha adayken bile miting-
lerine özel uçaklarla gidip litresi 8 lira 
olan Fransız Evian marka su içip ben 
garibanın yanındayım diye halkı kandı-
rana...

Yetmedi, 
Geçmişte Ramazan ayında bira içer-

ken görüntülenen, bir kadına sapıkça 
mesajlar attığı için Meclis’te fezlekesi 
bulunan, 2008 yılında AK PARTİ’nin  
üniversitelerde başörtüsü yasağının 
kalkması için verdiği öneriye;

‘’kadınlar neden başörtüsü örtsün 
ki? Erkekler gözlerini kapatsınlar. 
Mü’min erkek kendini koruyandır’’ di-
yerek başörtüsüne şiddetle karşı çıkan 
Muharrem İnce.

Bugün namaz kılıp dindar görün-
tüsü vererek, bizim kimsenin inancıyla 
bir alakamız yok. İsteyen başörtüsünü 
örter isteyen örtmez. Bana okulda Hacı 
Muharrem derlerdi diyorsun. 

Bu halk şimdi sana inanır mı hiç?
Bilge Temel;

Hızlı tren göçü artırır diyorsun.
Şırnak milletvekili adayın dahil on-

larca kişi Partinden teröre destek verdi-
ğin gerekçesiyle istifa ediyor.

Başörtüsü İslâm’ın kendisi değil, 
sadece bir unsurudur diyorsun.

28 Şubat’ta partiyi kapatma davası-
na bakan ve Merhum Erbakan Hoca ve 
arkadaşlarını yargılayan hâkimi partin-
den milletvekili adayı gösteriyorsun.

Merhum Erbakan hocanın kurucusu 
olduğu partiye en büyük kötülükleri ya-
pan CHP ile ittifaka giriyorsun ya,

Bu halk şimdi sana inanır mı hiç?
Başkan Apo’nun heykelini dikece-

ğiz. Buna alışacaksınız diyen ve halkı 
sokağa dökerek 53 kişinin katledilmesi-

ne neden olan Selahattin Demirtaş için, 
bu adam nasıl aday olur demek yerine, 
Cumhurbaşkanı adayı hapiste olma-
malı diyerek sözüm ona ülkücü Meral 
Akşener!

Seçim beyannamesinde yıkmak, 
yakmak ve satmaktan başka vaadi ol-
mayan, bir dikili ağacı bile bulunmayan 
size 

Bu halk şimdi inanır mı hiç?
1999’da Pınarhisar Cezaevi’nde, 

Gezi’de, 17-25 Aralık’ta ve en son 15 
Temmuz’da liderine inanıp onu canı pa-
hasına koruyan ve inanan bu halk size 
24 Haziran’da bir kez daha inanmaya-
caktır.

Selâm ve dua ile

 BU NECİP MİLLET HİÇ,

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.

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

Otomobil takla attı 1 kişi öldü, 4 yaralı 
Kulu ilçesinde otomo-

bilin takla atması sonu-
cu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi öldü, 4 
kişi yaralandı. Kaza, Kon-
ya Ankara Karayolu Kulu 
ilçesine bağlı Ömeranlı 
Mahallesi yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya’dan 
Ankara istikametine seyir 
halinde olan Volkan M. 
idaresindeki 06 AT 5204 plakalı oto-
mobil, sürücünün direksiyon haki-

miyetinin kaybetmesiyle şarampole 
takla attı. Kazada, otomobilde bulu-
nan sürücü Volkan M. ile yolcu olarak 

bulunan Kaan M, Yaşar M. 
ve Gürkan M. yaralandı. 
Kazada Tülay Mazlum ise 
olay yerinde hayatını kay-
betti. Yaralılar kaza yerine 
sevk edilen ambulans-
larla Cihanbeyli Devlet 
Hastanesine kaldırılırken, 
otomobilde sıkışan Tülay 
Mazlum’un cansız bede-
ni Kulu’dan gelen itfaiye 
ekipleri tarafından sıkıştığı 

yerden çıkartılarak Kulu Devlet Has-
tanesi morguna kaldırıldı.  n İHA 

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI
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Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri bayramlaştı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi oldu-
ğunu ifade ederek, “Böyle mübarek bir şehre hizmet etmek hepimiz için gurur kaynağıdır” dedi 

‘Ramazan’ın maneviyatını
en güzel şekilde yaşadık’

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Selçuklu, Karatay ve Meram Beledi-
yeleri tarafından Ramazan Bayramı 
dönüşü ilk mesai gününde toplu 
bayramlaşma programı düzenlen-
di. Programa katılan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, önceki dönem Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Bem- Bir-
Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Be-
lediyesi Başkan Vekili Mustafa Asım 
Güney belediye çalışanlarıyla tek tek 
bayramlaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Selçuklu, Karatay ve Meram Beledi-
yeleri tarafından Ramazan Bayramı 
dönüşü ilk mesai gününde belediye 
çalışanlarına yönelik bayramlaşma 
programı düzenlendi. 

BİZ BİRLİKTE KONYA’YIZ 
Büyükşehir Belediyesi Mevla-

na Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
bayramlaşma töreninde konuşan 
AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, tüm personelin bayramını 
tebrik etti. Bayramlaşma vesilesiyle 
oluşan görüntünün görülmeye de-
ğer çok güzel bir manzara oluştur-
duğunu belirten Sorgun, “İşçisiyle, 
memuruyla, sözleşmelisiyle, şirket 
elemanıyla, idarecisiyle, muhtarıyla 
işte Konya böyle. Biz birlikte Kon-
ya’yız elhamdüllilah. Çok güzel bir 
Ramazan iklimi ve güzel bir bayram 
yaşadık. Ama ne yazık ki ülkemizin 
bazı illerinde istenmeyen hadiseler 
oldu. Bize şu birlikteliği ve bayramı 
çok görmek isteyenler var. Ama Al-
lah’ın izniyle Konya böyle olduktan 
sonra milletimiz arkamızda durduk-
tan sonra kimse bizim birliğimizi asla 
bozamayacak” şeklinde konuştu. 

KONYA, RAMAZANIN EN GÜZEL 
YAŞANDIĞI ŞEHİRLERDEN BİRİSİ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
Ramazan’ın en güzel yaşandığı şe-
hirlerden birisi olduğunu ifade ede-
rek, “Ramazan’da Konya’nın cad-
deleri, sokakları adeta oruç tutuyor. 
Çok güzel organizasyonlarla Rama-
zan’ı ihya ettik. Özellikle belediye-
lerimizin geleneği haline gelen ma-
halle iftarlarıyla 500 binin üzerinde 
vatandaşımızla birlikte ekmeğimizi 
bölüştük. Ramazan ruhuna uygun 
şekilde iftar sofralarında birlikte ol-
duk. Hem Ramazan’da hem bay-
ramda Konya’nın bu güzellikleri 
yaşamasına vesile olduğunuz için 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 

KONYA’NIN GELECEĞİNİ HEP 
BİRLİKTE İNŞA ETMEK İÇİN 

GAYRET EDECEĞİZ 
Konya’da belediyeciliğin bir ge-

lenek olduğunu, bu geleneği sürdür-
menin kendilerine nasip olduğunu 
kaydeden Başkan Altay, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar 
hizmet eden tüm belediye başkanla-
rımıza ve son 14 yıldır Konya’mıza 
çok büyük hizmetlerde bulunmuş 
Tahir Akyürek başkanımıza şehri-

miz adına teşekkür ediyorum. Böy-
le mübarek bir şehre hizmet etmek 
hepimiz için gurur kaynağıdır. Kon-
ya belediyeleri Türkiye’ye örnek 
gösterilen belediyelerdir. Özellikle 
Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın 
en büyük coğrafi alanına sahip be-
lediyesinde birlikte hizmet ediyoruz. 
Konya’nın neresine giderseniz gidin 
belediyelerin çok önemli yatırımları-
na şahitlik ediyoruz. Bu çalışmalarda 
hepinizin emeği ve katkısı çok bü-
yük. Çünkü biz bir aileyiz. Bir taraf-
tan ailelerimizin geçimini sağlıyoruz, 
bir taraftan da böyle mübarek bir 
beldeye hizmet ediyoruz. Belediyeci-
lik her gün yeni bir şeyler söylemek-
tir. Konya’nın geleceğini hep birlikte 
inşa etmek için gayret edeceğiz.” 

BU ŞEHRE HİZMET ETMEK 
ALLAH’IN BİR LÜTFUDUR 

Önceki dönem Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Tahir Akyürek, “14 
yıl şehrimize hizmet etme imkanını 
bize bahşeden Cenabı Hakk’a hamd 
ediyorum. Çünkü burası Selçuklu 
payitahtı, Mevlana şehri, medeniyeti-
mizin merkez şehirlerinden birisi. Bu 
şehre hizmet etmek Allah’ın bir lüt-
fudur. Güzel hizmetlerimiz oldu. İyi 
niyetle, samimiyetle gayret gösterdik. 
Bu vesileyle bugüne kadar şehrimize 
hizmet eden belediye başkanlarımıza 
ve tüm çalışanlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

BELEDİYECİLERİN GÖREVİ 
İNSANLARIN İŞİNİN 

KOLAYLAŞTIRILMASIDIR 
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, “Belediyecilerin bir 
tek görevi var; insanların işinin 
kolaylaştırılması. Onun için Rama-
zan’da birliğin beraberliğin sağlan-
ması için yarım milyondan fazla in-
sanımızla bir araya gelindi. Burada 
bulunan ekipten birçoğu küreğini ve 
elindeki malzemeyi bayram nama-
zında bıraktılar. İnsanların işleri ko-
laylaşsın diye. Hepinizden Allah razı 
olsun” diye konuştu. 

RAMAZAN ÇOK BEREKETLİ GEÇTİ 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, “Ramazan ayının 
başından itibaren çok farklı buluş-
malar gerçekleştirdik. Hem iftar 
buluşmaları hem teravihler hem sa-
hurlar. Bunun yanında Selçuklu’da 
150 bin vatandaşımızla görüşme 
imkanı oldu. Ramazan çok bereket-
li geçti. Bizim için çok daha farklı ve 
güzel bir buluşmadayız. Böyle bir 
buluşmayı tertip ettikleri için Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. 

NE MUTLU BU ŞEHRE 
HİZMET EDENLERE 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Ne mutlu bu şehre hizmet 
edenlere ve bu şehirde yaşayanlara. 
Tarihten gelen o engin zenginliğiyle 
bugün yine huzur ve irfan şehri Kon-
ya’mız güzel bir Ramazan’ı ve bay-

ramı idrak etti. Geçmişten bugüne 
kadar bu şehir için emek verenlere 
ne kadar teşekkür etsek az. Güzel bir 
gelenek oluşmuş ve bugünün nöbe-
tinde olan bizler de bunu devam et-
tiriyoruz. İnşallah kıyamete kadar da 
bu şehir bu güzelliği taşır” şeklinde 
görüş belirtti. 

MEDENİYETİMİZİN BAŞKENTİ 
KONYA’YI İHYA EDİYORSUNUZ 
Programa katılan Hak-İş Konfe-

derasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, “Sizler eli öpülesi insanlarsı-
nız. Medeniyetimizin başkenti Kon-
ya’yı ihya ediyorsunuz. Alın teriniz 
ile suluyorsunuz, emek veriyorsunuz 
ve Konya’yı modern bir şehir haline 
getiriyorsunuz. Allah hepinizden 
razı olsun. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi her zaman öncülük yapmış bir 
belediyedir. Taşeron meselesinde de 
Tahir Bey başta olmak üzere Uğur 
Bey’e huzurlarınızda teşekkür et-
mek istiyorum” ifadelerine yer verdi. 

Bütün belediye çalışanların bay-
ramını tebrik eden Bem-Bir-Sen Ge-
nel Başkanı Mürsel Turbay da Kon-
ya’nın çok farklı ve güzel bir şehir 
olduğunu belirterek, bu güzel ülke-
ye, bu güzel şehre hizmet etmenin 
şeref olduğunu söyledi. 

Meram Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa Asım Güney’in de hazır bu-
lunduğu programın sonunda proto-
kol mensupları hep birlikte belediye 
çalışanlarıyla bayramlaştı.
n HABER MERKEZİ 

Uğur İbrahim Altay

Mehmet Hançerli

Ahmet Sorgun 

Mahmut Arslan

 Ahmet Pekyatırmacı

Tahir Akyürek 

Hasan Angı 

Mürsel Turbay
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“Konya tarımsal alandaki faaliyetlere önemli kaynak ve fırsatlar sunmaktadır” diyen MHP Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, artan 
nüfusu ve büyüyen Türkiye’yi göz önüne aldığımızda Konya gibi illerin tarımda stratejik öneme sahip olduğunu söyledi

‘Konya tarımda fırsatlar sunuyor’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Adayı Celil Ça-
lış, Konya’nın tarımda stratejik 
öneme sahip olduğunu belirtti. 24 
Haziran’da gerçekleştirilecek Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel 
Seçimleri öncesinde seçim çalışma-
larını sürdüren Çalış, Türkiye’nin 
önemli oranda tarımsal ihtiyacının 
karşılayan Konya’da tarımsal üreti-
mini zenginleştirmek ve arttırmak 
için stratejik adımlar atacaklarını 
söyledi. 

Çiftçiler tarafından kendisine 
“Toprağın Adamı” denilen MHP 
Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, 
kalkınmayı kırsaldan başlatacakları-
nı bir kez daha yeniledi. 

KONYA TARIMSAL 
FIRSATLAR SUNUYOR 

“Konya tarımsal alandaki faa-
liyetlere önemli kaynak ve fırsatlar 
sunmaktadır. Bölge, bir çok tarımsal 
ürünün yetiştirilmesi için uygun top-
rak, iklim ve ekolojik koşullara sahip-
tir. Konya’da çoğunlukla orta ve bü-
yük ölçekte tarım işletmeleri mevcut 
olup işletme başına ortalama arazi 
büyüklüğü Türkiye ortalamasının 

üzerindedir” diyen Çalış, Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak geçmişte ol-
duğu gibi tarımın, çiftçinin, emeğin 
yanında olacaklarını, Konya’nın ta-
rımsal potansiyelini daha da artır-
mak için durmadan çalışacaklarını 
vurguladı. 

Çalış, “Konya, başta buğday, 
arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, 
patates, ayçiçeği, haşhaş, kimyon, 
aspir gibi tarla bitkileri olmak üzere 
çok sayıda sebze ve meyve türle-
rinin üretiminin gerçekleştirildiği 
tarım bölgesidir. Son yıllarda Türki-
ye’nin tohumluk üretiminin yaklaşık 

yüzde 40’ını da karşılar hale gelen 
Konya’da organik tarımda da geliş-
me gözlenmektedir.Büyükbaş, kü-
çükbaş ve kanatlı hayvan varlığı ile 
önemli bir noktada olan Konya, süt 
ve et üretiminde de ilk sıralardadır. 
Dolayısıyla Konya’nın tarımda öne-
mi büyüktür ve büyüklük stratejik 
hamlelerle artırılması gerekmek-
tedir. İmkanlar sağlandığı takdirde 
Konya’nın tarımsal toprakları ve çift-
çisi Türkiye’yi besleyecek durumda-
dır. MHP olarak bunun bilincindeyiz. 
Bu durumu seçim beyannamemizde 
belirttiğimiz gibi Meclis’te bulun-
duğumuz süre içinde de çiftçinin 
kalkınması için mücadele ettik. 24 
Haziran seçimlerine giderken de 
çiftçilerimizin ürettiğinin karşılığını 
alması, tarımın gelişmesi, tarımsal 
çeşitliliğin artırılması için yapacakla-
rımızı söylüyoruz. Onun için ‘Kalkın-
mayı kırsaldan başlatacağız’ diyoruz. 
Dünya’da tarımın stratejik bir ürün 
olduğu kabul edilmiştir ve bu yönde 
adımlar atılmaktadır. Türkiye’nin de 
tarımdan geri kalması gibi bir du-
rum söz konusu olamaz. Artan nü-
fusu ve büyüyen Türkiye’yi göz önü-

ne aldığımızda Konya gibi stratejik 
öneme sahip illerde tarımın potansi-
yelinin hem teşvikler, destekler hem 
de teknolojik yenilikler artırılması 
önemlidir” dedi. 

TARIM ÜLKESİ OLDUĞUMUZ 
GÖZ ARDI EDİLEMEZ 

“Dünyada yaşanan gıda kıtlığı, 
tarımsal üretimin ne kadar önemli 
olduğunu bize bir kez daha hatırlat-

mıştır.  Türkiye’de tarım ve gıda sek-
törüne yönelik ilgi gittikçe artmakta-
dır” diyen Çalış, Konya’da tarımın 
öneminin şu şekilde vurguladı: “Ta-
rımı bir zenginlik kaynağı olarak 
ekonominin sağlam ve sağlıklı bir 
halkası haline getirmek, Türkiye’ye 
büyük bir ekonomik ve politik avan-
taj getirecektir. Tarım, Türkiye için 
sadece ekonomik değil sosyokültü-

rel bir gerçektir. Bir tarım ülkesi ol-
duğumuz hiçbir zaman göz ardı edil-
memelidir. MHP olarak Konya’da 
tarımın hayati öneme sahip olduğu 
bilinciyle seçim beyannamemizde 
yer aldığı gibi girdi maliyetleri de 
önemli oranda azaltılacaktır. Gübre 
ve yem üzerindeki vergilerin kaldı-
rılacaktır. Ekonominin ihtiyacı olan 
alanlarda yapısal reformlar hızla ger-
çekleştirilecek, esnafın ve çiftçinin 
vergi ve prim yükü hafifletilecek. 
Çiftçinin kullandığı mazot üzerin-
deki vergiler kaldırılacak. Sulamada 
ve tarım işletmelerinde kullanılan 
elektrikten KDV alınmamalı tohum, 
fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükü 
düşürülecek.Milli Tarım Projesi, 
Türk tarımı için çok önemli bir şans 
olup, Milli Tarım Projesi ile Milli Su 
Planlaması’nın bütünleşmesi tarım-
sal üretim için bir şahlanışın başlan-
gıcı olacaktır. Ürün çeşitliliği artacak, 
dijital tarım dönemine geçilecektir. 
Çiftçilik meslek haline getirilecek, in-
sanlar doğduğu yerde doyacak, üre-
tici ürettiğinin karşılığı alacak, kırsal 
rahat bir nefes alacak.”
n HABER MERKEZİ

Yetti artık dedi 
Savaş. Yetti artık. Bi-
raz mola vermek iste-
diğimizi söylememiz 
gerekiyor sanırım.

Oturduğunuz kol-
tuk benim koltuğum. 
Siz hala anlamadınız 
galiba. Nasıl vermişse 
Cumhuriyet, 23 Ni-
san çocuğuna birkaç 
dakikalığına koltuğu-
nu bende öyle vermiştim sana. 

Hani hep mızıklanıyordun başı-
ma kakıyordun ya: hep sen mi otu-
racaksın orda diye. Sırf gönlün olsu 
diye verdim o koltuğu sana. Sende 
essah sandın galiba, emaneti bir 
türlü geri vermiyorsun.

Kalk! Koltuğumu ver. Zira neza-
ketten anlamadığın aşikâr. Ben oyun 
yalnız oynanmaz diye kattım seni 
oyuna. Sende essah sandın. Nasılda 
aldandın. Nerde görülmüş mirasın 
varislerden başkasına verildiği, ne 
dinde var, ne dilde. Anlaşılan sende 
akrabalığımız var mı? Diye sorunca 
birine, dedelerimiz peygamber di-
yenlerdensin. Dedelerimiz peygam-
ber ama ben o peygamberin seçkin 
çocuğu, sen ise devşirmeliksin. Bir 
başka tabirle ‘tay’ geldi. –babam 
senin annenle evlenirken sen an-
nenin yanındaymışsın- Ben seçkin, 
sen ise kaçkın torunsun. Yâda şöyle 
diyelim sen hala o dedenin söyle-
diklerinin hepsine uyan muti, ben 
ise işime gelmediği zaman kayan, 
kandıran asiyim.

Aslında ben ikimizin aynı soy-
dan geldiği konusunda da kuşkulu-
yum. Böyle iddialar var ama o başka 
bir konu. Şimdi oraya girmeyelim. 
Nasıl aynı olur? O zaman koltukta 
nöbetleşe oturmamız lazım. Hadi! 
Ona da eyvallah diyelim. Ben hep 
senin dediklerine uymak zorunda 
kalıcam. Zira sen her zaman ayık 
ben ise çakır keyfim. Sen tutucu, 
bağnaz, ilkeli biri ben iki elli biri. 
Bazen birini kullanıyorum bazen de 
birini. Sende öyle yapıyorsun ama 
önce bir elinle başlıyorsun yorulun-
ca da diğerini kullanıyorsun. Bense 
her zaman iki elimi birden kullanı-
yorum.

 Ben dağıtıyorum sen topluyor-
sun. Sen düşünüyorsun ben hoplu-
yorum. Senin koruman, gözetmen 
gerekenler var. Ben beni, birde beni 
koruyorum. Bu işte bir şüphe, bir 
entrika olmalı. İkimizin de aynı kök-
ten, aynı menşeden gelmiş olama-
yız. Yanlışlıkla haydi! Oldu diyelim. 
Bir daha insana yaşama sevinci 
vermezsin ki sen. 

—Bir kökten nasıl iki farklı dal 
çıkar?!..

—Bir ağaç aynı anda nasıl incir 
ve zakkum meyvesi verir?!.. 

--Suya nasıl kement vurulur?!..
—İnsanın içinde çılgıncasına 

çığlık atma arzusu varken temmuz 
dereleri gibi nasıl durulur?!..  

 Olmaz, olamaz, böyle bir kökü 
kabul edemem. Zira bunu kabul 
etsem kendimi inkâr etmem la-
zım. Hadi! Onu da yapsam benim 
kör-kütük bir köşede oturmam 

gerekir. Buda kendi-
mi inkâr etmem, yok 
saymam demektir. 
Yapamam. Sen ağaç 
ben dalı, sen arı ben 
balı olamam. Farklıyız 
biz. Farklı olmalıyız. 
İşte! O zaman ben ‘var’ 
olacağım. Değilse mo-
dern çağ teknoloji gibi 
kendimi zamanladığım 
dakikada hayatım son 

bulacak.
 Uzatma Barış, bu oyunu. Es-

sah sanma. Dayanamıyorum artık 
seninle bir terazinin kefelerinde 
eşitlenmeye. Bu bir nöbet değişimi 
değil bir oyundu. Ben oyunun asil 
aktörü sen ise dublördün. Seyirciler 
ikimizi karıştırmış olacaklar. Elbet 
benim gerçek aktör olduğumu an-
layacaklardır.

 Ne laf anlamaz şeysin sen Ba-
rış. Sana bir uyarı yaptım. Hem de 
kanırta kanırta-deveyi iğnenin deli-
ğinden geçirdim-hala uyanmadın. 
Haşla zorluyorsun. Bak! Dağdaki 
eşkıyalarımın uyarısı yetmezse 
kentteki eşkıyalarıma da silah da-
gıtacam. Eşkıya demişsem hemen 
cedellenme yandaşlarım canım. 
Hadi canım. Hadi yavrum sen dön 
karakaçanını yanına. Al kara sabanı-
nı eline. Suphanallah, Elhamdülillah, 
yönündeki görüşünde ısrarlıydı. 
Hem diyordu birazda biz oturalım 
bu toluma ait koltukta. Madem top-
lum haydi! Birazda sen otur demişti 
kendisine… 

  Ya! Sabır’a devam et. Virdini 
artır. Hem siyasette senin neyine. 
Gerçi suphanallah derken bazen di-
lin dolaşırda ‘sıpayım Allah’ da der-
sin ama olsun. Sana yakışır. 

Barış, Savaş’ın bu serzenişle-
rine bir türlü anlam veremiyordu. 
Oysa her mahfilde eşitliği, insan 
haklarını, kadın haklarını dilinden bı-
rakmayan Savaş daha düne kadar, 
“haset etme ne olur, çalış seninde” 
diyordu. İşte bununu içinde Barış 
çalışmış bir defada o, oyunda dub-
lör değil aktör olmuştu. 

Ortada anlaşılmayan bir durum 
yoktu aslında ama Savaş alışmıştı 
bir kere pastanın kaymağını ye-
meye. Gerçek oyuncunun dublör 
olduğunu fark eden seyircinin bi-
linçlendiğinin farkına varamamıştı. 
Oyununun ilelebet kendi istediği gibi 
gideceğine inanıyordu. Gerçi zaman 
zaman böyle yanlış anlaşılmalar 
oluyor, sözden anlamayanı ‘kötekle’ 
yola getiriyordu ama galiba bu sefer 
durum biraz daha ciddiydi.

Bu yeni aktör kaptırmıştı ken-
dini oyuna. Geçmişe dair ne var ne 
yoksa yavaş yavaş değiştirmeye 
yelteniyordu. Canhıraş haykırışların 
bazısına kulak verir gibi görünse de 
geri adım atar gibi yapıyordu. Vaz-
geçmiyor, hedefine ulaşmak için ye-
niden, bir başka noktadan işi bitirme 
yolunu deniyordu. Bu da Savaş ve 
yandaşlarını çileden çıkarmaya yeti-
yordu. Gerçi Barış’ın yandaşları gibi 
görünenler de zaman zaman, yap-
mış olduğu işleri kendini garantiye 
almak için yaptığı yönünde fısıltılarla 

konuşsalar da konuşmalarını kendi-
lerinden başka kimse duymuyordu.  

Ortalık savaş alanı gibiydi. Kav-
ga koltuk kavgası. Bu bir halef selef 
meselesi değildi. Mirastan mene-
dilenlerin kendilerine verilen küçük 
hürriyetten istifade ederek kendi-
lerini asil mirasçı gibi hissetmele-
rinden kaynaklanıyordu. Görünüşe 
bakılırsa bunların yandaşları da az 
değildi. Bir yerde hata yapılmıştı 
ama nerde!?..  Barışın yanlış yaptığı 
tüm çığırtkanlar kanalıyla anlatılmalı 
taraftar yeniden uyandırılmalıydı. 
Aslında Savaş’ın taraftarı çokta faz-
la değildi ama köşe başlarını uzun 
zamandır ellerinde tuttukları için biri 
beş’e hatta on’a değerdi. Zaten daha 
kalabalık insan topluluğuyla uğraş-
makta gerekmiyordu. Yıllardır bu işi 
böyle götürmüştü Savaş. Ona sa-
vaş isminin verilmesinin bir anlamı 
olmalıydı. Onun savaşı öyle hudut, 
düşman savaşı falan değil koltuk 
savasıydı.

 Hani! İnsanlığın atası olan Hz. 
Âdem’in oğullarından Kâbil’in kafa 
tutması gibi. Çünkü o olmalıydı Ak-
tör. O olmalıydı yöneten. O olmalıydı 
yönlendiren. Başkası, başka şekilde 
olmasını düşünmek abesle iştigaldi.

Savaş, tüm çığırtkanlarını ha-
rekete geçirdi. Post elden gidiyor. 
Yerimizi kendisine şaka yoluyla 
verdiğimiz Barış, postumuzu ver-
memekte ısrarlı. Harekete geçme-
nin zamanı geldi ve geçiyor. Bunlar 
oyun kurmasını bilmezler. Bunlar, 
lâhavle velâ kuvvete güruhu, asıl 
görevini terk edip bizim görev alanı-
mıza musallat oldu. Hatırlatmalıyız. 
Arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. 
Bu oyun görünüşte bir, ama asılda 
10–15 kişi tarafından oynanır. Öyle 
50–100 kişilik değildir. Oyunun ku-
rallarını değiştiremez sisiniz.

Nice zorluklarla, güçlüklerle 
ayıkta tuttuğumuz ‘sahibine göre 
ayarlı’ koltuğun çivilerini sökemez-
siniz. Kanmayın siz bizim bu koltuk 
herkesin koltuğu dediğimize. Buraya 
hak eden gelir oturur diye söyledik-
lerimize. Bunların hepsi şakacıktan 
söylenen şeyler. O koltuk aslında 
sahibinden başkasını sıkar. Rahat 
vermez, atar üstünden. Siz onun 
öyle sessiz olduğuna aldanmayın. 
Bir süre sesi çıkmamışsa nezake-
tindendir. Biz nazik insanlarız. Öyle 
hemen karşı koymayız. 

Siz vazgeçin bu sevdadan. İşini-
zin başına dönün. Biz sizin yerinize 
sizi idare ederiz. Hem gönüllü verir-
seniz koltuğu, bakarsınız ilerde bir 
süreliğine de olsa yine oturmanıza 
müsaade ederiz, değilse…

 Savaş’ın tüm çabalarına kar-
şı duyarsız kalan Barış, kendisinin 
dublör değil asıl aktör olduğu yö-
nünde görüşünde ısrarlıydı. Hem 
diyordu biraz da biz oturalım bu 
toluma ait koltukta. Madem toplum 
haydi! Biraz da sen otur demişti ken-
disine…

Savaş, söz dinlemeyen Barış’ın 
ısrarlı ve kararlı tavrına daha fazla da-
yamamış yandaşlarını toplayıp hadi! 
ülen in artık şurdan demeye hazırla-
nıyordu ki ANA!.. YASA…

ANA!.. YASA

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış
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Konya Büyükşehir Belediyesi Konya merkezdeki tüm camileri kapsayan “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesini başlatıyor. 40 gün boyunca camide sabah namazına giden tüm çocuklara bisiklet hediye edecek

40 gün sabah namazına 
gelen çocuklara bisiklet

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Konya merkezdeki tüm camileri kap-
sayan “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesini başlatıyor. Büyükşehir Be-
lediyesi, Temmuz ve Ağustos ayla-
rında 40 gün boyunca camide sabah 
namazına giden tüm çocuklara bisik-
let hediye edecek. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu ile projenin protokolünü imza-
layarak, “İnşallah bu yaz Konya’daki 
bütün camilerimiz çocuklarımızın 
neşe ve koşuşturmasıyla cıvıl cıvıl 
hale gelecek” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
milli ve manevi değerlere bağlılığın 
artırılması ile çocuklara güzel haslet-
ler kazandırılması amacıyla 7-14 yaş 
aralığındaki çocuklara yönelik örnek 
bir projeyi başlatıyor. 

Çocukları camiyle buluşturacak 
olan ve “Güle Oynaya Camiye Gel” 
adı verilen proje için hazırlanan pro-
tokol, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya İl Müftülüğü arasında im-
zalandı. 

CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA 
CIVIL CIVIL HALE GELECEK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, camiyi 
merkeze alan böyle önemli proje-
yi uygulamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını dile getirerek projenin 
ayrıntıları hakkında şunları söyledi: 
“7-14 yaş aralığındaki kız-erkek bü-
tün çocuklarımızdan 18-25 Haziran 
tarihleri arasında nüfus cüzdan foto-
kopileriyle birlikte mahalle camileri-
ne giderek kayıt olmalarını istiyoruz. 
Hocalarımız kayıtlarını yapacaklar, 
sonra bizler kayıtları toplayacağız ve 
sayıyı belirleyeceğiz. 1 Temmuz iti-
bariyle de süreç başlamış olacak. 30 
Ağustos’ta tamamlanacak projede 

40 gün sabah namazına gidecek ço-
cuklarımız için hocalarımız bir kayıt 
tutacak. Çok sayıda katılım olmasını 
arzu ediyoruz. Çünkü Konya belde-i 
muhayyeredir, Anadolu’nun kalbin-
de Selçuklu başkentidir. Çocukları-
mızın böyle bir proje ile camiye deva-
mını sağlıyor olmak bizim için büyük 
bir mutluluk. Gösterdiği hassasiyet 
dolayısıyla İl Müftümüze ve cami 
imamlarımıza ayrı ayrı teşekkürleri-
mi sunuyorum. Camilerimizin sabah 
namazında çocuk sesi ile yankılan-
ması hepimizin özlemidir. İnşallah 
Konya’nın camileri bu yaz tatilinde 
çocuklarımızın neşesi ve koşturma-
cası ile cıvıl cıvıl hale gelecek.” 

40 GÜN SABAH NAMAZINA 
KATILAN ÇOCUKLARA BİSİKLET 
40 gün saban namazına gidecek 

çocukların bisiklet ile ödüllendirilece-
ği projenin bisiklet kullanımını arttır-
mayı da hedeflediğine vurgu yapan 
Altay, Konya’nın bisiklet yollarıyla 
Türkiye’nin en önde gelen şehirlerin-
den birisi olduğunu hatırlattı. Başkan 
Altay, “Günümüzün trafik sorununu 
çözmek için özellikle çocuklarımızın 
bisiklete binmeye alışmaları gere-
kiyor. Bunun da bir kültür olarak 
ileriki dönemlerde şehrimizin hem 
trafiğine hem de yaşamına katkı sağ-
lamasını arzu ediyoruz. Projemizde 
herhangi bir sayı kısıtlamamız yok. 
İnşallah binlerce çocuğumuz kaydını 
yapar. Tabii sadece sabah namazları 
için kayıt yapıyoruz ama inşallah ca-
milerimizin tüm vakitlerde cemaatle 
dolup taşar. Projemizin çocuk neşe-
sinin ve koşuşturmasının eksik ol-

madığı bir başlangıca vesile olur diye 
temenni ediyorum” diye konuştu. 

PROJE ÇOCUKLARNIMIZA GÜZEL 
HASLETLER KAZANDIRACAK 

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, böylesine anlamlı ve önemli 
projeye öncülük ettiği için Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’a teşekkür ederek, “Cami-
lerimiz birlik ve beraberlik içerisinde 
yürümemizde, ailemizin güçlü bir şe-
kilde devam etmesinde, gariplerimi-
zin, fakir fukaramızın, problemi olan 
insanlardan haberdar olmamızda çok 
önemlidir. Bu projeyle çocuklarımıza 
cami sevgisinin aşılanması, çocukla-
rımızın camiye gelmesine özendiril-
mesi ve çocuklarımıza güzel ahlakın, 
helal kazanmanın ve yine merhamet 
gibi pek çok güzel hasletlerin kazan-
dırılması sağlanacak” dedi. 

PROJE CAMİ İLE 
ÇOCUKLARI BULUŞTURACAK 
7-14 yaş arasında tüm Konyalı 

kız ve erkek çocukların katılabildiği 
projeye başvurular 18-25 Haziran ta-
rihleri arasında başlayacak. Temmuz 
ve Ağustos aylarında 40 gün camiye 
sabah namazına katılan çocuklar bi-
siklet ile ödüllendirilecek.
n HABER MERKEZİ

Yolcu otobüsü devrildi,
3 ölü, 40 yaralı

Karaman’da yolcu otobüsünün 
devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını 
kaybetti, 4’ü ağır 40 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 21.10 sıralarında Kara-
man Mersin Karayolunun 26. kilo-
metresi Sertavul mevkisinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Mersin’den Karaman istikametine 
seyir halinde olan 42 ER 169 pla-
kalı yolcu otobüsü, havanın yağışlı 
ve zeminin kaygan olması sebebiy-
le sürücünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak devrildi. Kazada, ilk belirle-
melere göre yolculardan 3 kişi olay 
yerinde hayatını kaybederken, 4’ü 
ağır 40 kişi yaralandı. 

Kazanın ardından çok sayıda 
ambulans ve polis ekibi olay ye-
rine sevk edildi. Kazada yarala-
nanlar ambulanslarla Karaman ve 

Mersin’in ilçesindeki hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ya-
ralılardan 4’ünün durumunun ağır 
olduğu belirtildi. 

Karaman Valisi Fahri Meral de 
kaza yerine gelerek incelemeler-
de bulundu ve bilgi aldı. Vali Me-
ral, kazanın saat 21.10 sıralarında 
meydana geldiğini belirterek, “Ga-
ziantep’ten İzmir’e giden bir yolcu 
otobüsümüz Sertavul mevkisinde 
havanın yağışlı olması sebebiyle 
devrildi. 40 yaralımız var. Bunlar-
dan 4 tanesinin durumu ağır. 3 ta-
nesi olay yerinde hayatını kaybetti. 
46’sı yolcu 2 tane şoför, 1 tane de 
muavin var. Toplam 49 kişi bize 
gelen bilgiler. Yaralılarımızın Ka-
raman ve Mut’taki hastanelerde 
tedavileri sürüyor” dedi.
n İHA 

Konya’da AK Parti döneminde önemli yatırımlara imza atıldığını söyleyen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, “Metro 
ve dış çevreyolu gibi projelerin tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Konya büyük yatırımlar almış bir il” dedi

‘Projelerin bitmesi için çalışacağız’
Milli Eğitim Bakanlığı Eski Yar-

dımcısı, AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Orhan Erdem, Konya’nın AK 
Parti döneminde önemli yatırımla-
ra kavuştuğunu belirtti. Üniversite 
sayısının 5’e çıktığını ifade eden Er-
dem, 100’e yakın okul inşaatının da 
devam ettiğini vurguladı. 24 Hazi-
ran Pazar günü gerçekleşecek olan 
erken seçimlere sayılı günler kala 
çalışmalarının daha da hızlandığını 
dile getiren Erdem, seçmenler tara-
fından kendilerine en çok yapımı de-
vam etmekte olan veya başlayacak 
olan projeler hakkında sorular geldi-
ğini ifade etti. Gazetemize özel açık-
lamalarda bulunan Erdem, “Konya 
seçmeninin artık çok daha bilinçli 
olduğunu görmekteyiz. Tabi artık 
büyük yatırımların yapılması yönün-
de de beklentiler var. Yapımı baş-
layacak olan Metro gibi, Çevreyolu 
gibi ve Konyaspor’un son durumu 
ile ilgili vatandaşlar bizlere sorular 
yöneltiyor. Bizlerde projeler ile ilgili 
bilgiler verip, Bütün projelerin Kon-
ya’da en iyi şekilde hizmete geçmesi 
için elimizden gelen gayreti göstere-
ceğimizi söylüyoruz” dedi

“KONYA BÜYÜK 
YATIRIMLAR ALMIŞ BİR İL”

Sahada çalışmalar yaparken seç-
menlerin, Metro, Yeni Çevreyolu ve 
Konyaspor ile alakalı soruları kendi-
lerine ilettiklerini dile getiren Erdem, 
devam etmekte olan projelerin son-
lanması için ellerinden gelen gayreti 
göstereceklerini belirterek, “Konya, 
AK Parti döneminde ciddi yatırımlar 
almış bir büyükşehirdir. Konya seç-
meninin artık çok daha bilinçli oldu-
ğunu görmekteyiz. Tabi artık büyük 
yatırımların yapılması yönünde de 
beklentiler var. Yapımı başlayacak 
olan Metro gibi, Çevreyolu gibi ve 
Konyaspor’un son durumu ile ilgili 
vatandaşlar bizlere sorular yönelti-
yor. Meclisin başlaması ile birlikte 
yeni dönem milletvekillerinden ya-
pılması gerekenleri arzu ediyorlar. 
Devam eden yatırımlar da çok önem-
li ama Konya’mız gerçekten önem-
li yatırımlar da aldı. Eski stadyum 

alanına millet bahçesi yapılacak. Bu 
projenin Konya Büyükşehir Belediye 
tarafından mı yapılacağı soruluyor. 
Bizde Konya’dan kaynak harcanma-
yacağını söylüyoruz. Ayrıca Eğiste 
viyadüğü dünyada ender yapılan 
yapılardan birisi olacak. Bütün proje-
lerin Konya’ya en iyi şekilde hizmete 
geçmesi için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” diye konuştu.

“AK PARTİ HALKIN 
DESTEĞİNİ HEP ALMIŞTIR”

AK Parti Konya Milletvekili Ada-
yı Orhan Erdem, seçime sayılı güler 
kalmasından dolayı çalışmaları daha 
da yoğunlaştırdıklarını ifade etti. AK 
Parti’nin halkın desteğini devam-
lı alan bir parti olduğunun da altını 
çizen Erdem cümlelerini şu şekilde 
aktardı: “Mübarek Ramazan ayını 
bitirdik. Bu ayda çalışmanın bir ayrı 
bereketi ve zorlukları vardı. Çok şü-
kür elhamdülillah son hafta içerisine 
girdik ve mücadelemiz daha da faz-
lalaştı. Seçimlere dönük olan çalış-
malar planlı ve programlı bir şekilde 
yürüyor. Bütün partiler kendi hamle-
leri ile seçmene ulaşmanın yollarını 
arıyor. AK Parti 16 yılı geçkin süredir 
iktidarda ve tarihlerini unuttuğumuz 
kadar seçimden zaferlerle çıkmış-

tır. Halkın desteğini de devamlı bir 
şekilde almış bir partiyiz. Seçim Ko-
ordinasyon Merkezimiz her gün bir 
bölgede ve merkezde çalışma hazır-
lıyor ve Milletvekili arkadaşlarımızda 
görevi yerine getiriyor. Akşamları da 
daha kalabalık toplumun bulunduğu 
mekânlara ziyaretleri gerçekleşiyor”  
“EĞİTİM NOKTASINDA Kİ KONULARI 

YAKINDAN TAKİP EDİYORUM”
Daha önceki üniversiteler ile bir-

likte Konya’nın 5 üniversiteye sahip 
olduğunu vurgulayan Erdem, eğitim 
noktasında ki konuları yakından ta-
kip ettiğini belirterek sözlerine şu 
şekilde devam etti: “AK Parti döne-
minde Konya’da eğitim, tarım ve 
turizm açısından önemli gelişmeler 
oldu. Yeni Üniversite ile birlikte Kon-
ya’da 5 üniversitemiz olmuş oldu. 
Daha önceden Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Yardımcılık görevini sürdürürken 
Konya’nın eğitim noktasında ki ko-
nularını yakından takip ettim. Şu-
anda inşaatları devam etmekte olan 
100’e yakın okul bulunuyor. Bunla-
rın hepsinin daha da üst seviyelere 
çıkarılması için elimizden geleni ya-
pacağız. Seçmenlerimiz bizlere her 
konuda güvenebilirler”
n HÜSEYİN MENEKŞE

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem
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AK Parti Konya eski Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Acar’ın ablası Sa-
miye Çifci, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı

Acar ve Çifci 
ailelerinin acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Bölgesel Hal 
Projesi’nin Konya’ya kazandırılmasına öncülük edeceğini söyledi

Esnafa vergisiz mazot!

AK Parti Konya eski Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Acar’ın abla-
sı Samiye Çifci vefat etti. 75 yaşında 
hayata gözlerini yuman Merhume 
Çifci’nin cenazesi geçtiğimiz gün 
öğlen namazına müteakip Hacı Ve-
yis Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi. Merhume Çifci’nin ce-
nazesine sevenleri, dostları ve ya-
kınlarının yanı sıra çok sayıda kişi 
katıldı. Cenazeye katılanların taziye 
dileklerini kabul eden Çifci ve Acar 
ailesi ise vefat eden yakınlarının 
mezarı başında da dualar etti. Mer-
hume Samiye Çifci 3’ü erkek 3’ü kız 

olmak üzere 6 evladı vardı. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Samiye 
Çifci’ye Allah’tan rahmet, başta AK 
Parti Konya Eski Yönetim Kurulu 

Üyesi Mehmet Acar olmak üzere 
Çifci ve Acar ailelerine baş sağlığı ve 
sabırlar diliyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Seçim çalışmalarını sürdüren 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
27. Dönem Konya milletvekili adayı 
Mustafa Kalaycı, milletvekili adayı 
Celil Çalış, MHP İl Başkanı Murat 
Çiçek, Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çipan ve partililerle birlikte Adnan 
Menderes Sebze Meyve Hali Ko-
misyoncular Derneğini ziyaret etti. 
Dernek Başkanı Adnan Pirinç ile gö-
rüşen Kalaycı, hal esnafı ve çalışan-
ları da ziyaret ederek destek istedi. 

Kalaycı, Bölgesel Hal Projesi’ne 
değinerek, pilot uygulamanın Kon-
ya’ya yapılmasına öncülük edeceği-
ni dile getirdi. Esnafın sorunlarına 
yönelik projeleri olduğunu anlatan 
Kalaycı şöyle konuştu: 

“Dernek başkanımızla beraber 
Bölgesel Hal Projesi’ni de konuş-
tuk. Türkiye’de pilot uygulamanın 
ilk olarak inşallah Konya’dan baş-
laması için öncülük edeceğim. Böl-
gesel Hal Projesi Konya’ya yapılacak 
inşallah. Bunun takipçisi olacağım. 
Esnafımızın sıkıntıları var, çözüm 
bekleyen sorunları var. Bu konuda 
MHP olarak gerekli projeleri hazır-
ladık. Önümüzdeki dönem öncelikli 
olarak gündeme alacağız, zaten hep 
önceliğimiz ekonomi diyoruz. Özel-
likle vergi ve prim yükünü azaltacak 
tedbirler alacağız. Özellikle küçük 

esnafın vergi, prim ödeme gücü çok 
az, çünkü primler çok yüksek. SGK 
primi 600 lira, esnaf nasıl ödesin 
bunu her ay, dolayısıyla ödeyemi-
yor. Sağlık yardımından yararla-
namaz hale geliyor veya hizmetini 
durdurmak zorunda kalıyor. Bu ko-
nuya bir çözüm getirecek projemiz 
var, vaadimiz var, inşallah bunu 
gerçekleştireceğiz.” 

Mustafa Kalaycı, taşımacılık 
yapan esnafa vergisiz mazot taah-
hütleri bulunduğunu hatırlatarak, 

“Esnafımızn elde ettiği gelirle mas-
raflarını karşılaması mümkün de-
ğil. Bu anlamda taşımacılık yapan 
esnafımıza mazotun vergisiz veril-
mesi konusunda taahhüdümüz var. 
Şoförlerin yıpranma payı hakkından 
yararlanması konusunda taahhü-
dümüz var. Kamyoncuların sahibi 
MHP’dir, onların arkasındadır. İn-
şallah taşımacılık yapan esnafımızın 
sorunlarını çözüm getirecek projele-
rimiz de var” dedi.
n İHA

Konya Şeker ailesi her bayram olduğu gibi Ramazan Bayram sonrası ilk mesai gününde bayramlaştı. PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk, “Hem daha çok üreterek büyümeye, hem de büyüyerek tarladaki üretimi büyütmeye devam edeceğiz” dedi

‘Büyümeyi sürdüreceğiz’
Konya Şeker ailesi her bayram 

olduğu gibi Ramazan Bayram son-
rası ilk mesai gününde bayramlaştı. 
Anadolu Birlik Holding çatısı altın-
daki şirket çalışanları, bayramlaşma 
programında bir araya gelerek toplu 
bayramlaşma geleneğini sürdürdü. 
Konya Şeker Merkez Kampüsünde 
gerçekleştirilen programa, AK Parti 
Karaman Milletvekili ve PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk 
da katıldı. Konuşmasında Konya 
Şeker’in ekonomideki krizleri güçle-
nerek atlattığını belirten Başkan Ko-
nuk, “bu tür gelişmeleri çok rahatlık-
la atlatabilecek dirence ve tecrübeye 
sahibiz” dedi.

KONYA ŞEKER REFERANS 
KABUL EDİLİYOR

Konya Şeker ailesi, Merkez 
Kampüste düzenlenen bayramlaş-
ma programında bir araya geldi. 
Programa, AK Parti Karaman Mil-
letvekili ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik 
Holding çatısı altındaki şirket yöneti-
cileri ve çalışanlar katıldı. İdareci ve 
çalışanlarla tek tek tokalaşarak bay-
ramlarını kutlayan Başkan Konuk, 
“önümüzde çok çalışacağımız, daha 
çok üreteceğimiz ve pazar payımızı 
büyütüp, çiftçinin ekonomiden daha 
çok pay almasına vesile olacağımız 
bir dönem var. Biz çok çalışacağız 
hiçbir fırsatı kaçırmayacağız ki hem 
kurumumuz büyüyecek hem çiftçi-
nin işi büyüyecek. 1999’dan bu yana 
bu aile her bayram sonrası ilk me-
sai gününde topluca bayramlaşıyor. 
Biz her bayramlaşmada bir araya 
gelerek hizmet ettiğimiz, ekonomi 
cephesinde bayraktarlığını yaptığı-
mız üretici ortaklarımızın bir sonraki 
bayramı daha müreffeh, işleri biraz 
daha büyümüş olarak geçirmesi için 
birbirimizden güç alarak daha heye-
canlı ve daha istekli olarak işimize 
odaklanıyoruz.

Bu ailenin birlikte kutladığı on-
larca bayram içinde ülkemizdeki 

yatırım ikliminin kuvvetli estiği, iş 
yapanlar için iyimserliğin bayram 
havasına tat kattığı dönemler de 
oldu, istisnai olarak 2001, 2008 gibi 
krizlerin endişe değilse bile temkini 
zorunlu kıldığı dönemlerde de bir-
likte bayram kutladık. Konya Şeker, 
2001 krizinde de 2008 dünya finans 
krizinde de büyümeyi ve güçlenme-
yi başaran ender kurumlardandır. 
Şunu unutmamak lazım her kriz 
içinde fırsatta barındırır. İş, o fırsat-
ları görebilmekte ve yakalamakta-
dır. Beceri ve maharet budur. Bu 
aile, yani Konya Şeker ailesi beceri 
ve mahareti ispatlı bir ailedir. Biz 
kendi tarihimizden şunu öğrendik, 
iş başında sergilenen hüner, on bin-
ler için bayramları bayram eder. Bu 
bayramda da ekonomimizde suni bir 
gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

Birincisi ülke ekonomisi öksürdü 
diye yatalak hasta falan olmadı. İş-
leyen, büyüyen ve daha da büyüye-
cek bir ekonomimiz var. İkincisi, bu 
büyüyen ekonomide tecrübe ve bi-
rikimi ile yeni fırsatlar çıkarabilecek 
bir ailemiz yani Konya Şeker var. Biz 
daha önce ne yaptıysak onu yapaca-
ğız. Çok çalışacağız, tıpkı bu bayram-
laşmada olduğu gibi birliğimizi daha 
da pekiştireceğiz ve tam bir aile gibi 
hareket edeceğiz, puslu havanın ka-
ramsarlığına kendimizi kaptırmayıp, 

bulutların arasındaki ışık hüzmele-
rine odaklanacağız. Ülkenin ihtiyaç 
duyduğu, özellikle gıdanın, tarımsal 
üretimin lokomotifi olmuş, bir an-
lamda yaptığı bütün işler referans 
kabul edilen Konya Şeker’deki so-
rumluluğumuzu daha disiplinli bir 
şekilde yerine getireceğiz ve hem 
daha çok üreterek büyümeye, hem 
de büyüyerek tarladaki üretimi bü-
yütmeye devam edeceğiz, on bin-
lerce ailenin her yeni bayrama daha 
müreffeh erişmesini sağlayacağız” 
dedi.

ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE 
KATKI VEREN BİR KURUMUZ
Konya Şeker çalışanlarının sa-

dece kendisine ve ailesine karşı 
değil, ülkesine karşı da sorumlu 
olduğunu vurgulayan Başkan Re-
cep Konuk, “ülkemizin gelişmesine 
katkı veren bir kurumuz. Dolayısıy-
la çok daha geniş bir sorumluluğu 
üstlenmiş durumdayız. Bu durumu 
yarınlara çok daha kuvvetli bir şe-
kilde taşıma mecburiyetimiz var. 
Güçlü bir Türkiye, coğrafyamızda 
istenmiyor. Bu coğrafyada tutun-
mak oldukça zor. Onun için güçlü 
olmak zorundayız. Bunun da yolu 
üretmekten geçer. Üretmezseniz, 
gücünüz zayıfsa onların dümen su-
yuna dâhil olmuş olursunuz. Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı yapıl-

dı. Milli silahlarımız, diplomasideki 
başarımız olmasaydı Kandil’de-
ki operasyonu yapamazdık. Artık 
dışarıda harekât yapabilecek bir 
Türkiye var. Bu güce hepimiz katkı 
vermeliyiz. Bu gücü büyüten ku-
rumlara ihtiyaç var. Artık emir alan 
değil, sözü dinlenen bir ülkeyi hep 
birlikte var edeceğiz. Önümüzdeki 
dönem, tarımsal üretimin katma 
değerli hale getirildiği bir dönem 
olacak. Biz işimizi doğru yaparsak 
bu kurumu çok daha farklı yerlere 
taşıyabiliriz” diye konuştu.

KONYA EKONOMİSİNİ DE 
BÜYÜTÜYORUZ

Türkiye’nin, yarınlara çok daha 
güçlü bir şekilde ilerlediğini dile 
getiren AK Parti Karaman Mil-
letvekili ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, sözlerini 
şöyle tamamladı; “Patatesteki, et-
teki sütteki, enerjideki, yemdeki, 
şekerdeki üretimimizle bütün zor-
luklara rağmen büyümeye devam 
ediyoruz. Konya’nın zirai üretimi-
ne, ekonomisine Konya Şeker ciddi 
katkı sağlıyor. Geçmişte 70 – 80 
milyon dolar ( 30 – 33 Milyon TL) 
civarında alım yapan Konya Şeker 
bugün yıllık tarımsal hammadde 
alımlarını 500 milyon dolarlara ( 2 
Milyar 360 Milyon TL) çıkardı. Kon-
ya ekonomisinin de Türkiye ekono-

misinin de büyümesine ve üreti-
mine katkı veriyoruz, çiftçimizden 
15 çeşidin üzerinde ürün alıyoruz. 
Konya Şeker, bölgedeki tarımsal 
üretimin güvencesidir.  10 binin 
üzerindeki personelimizle, çiftçile-
rimize yapmış olduğumuz katkılar-
la, ödemelerle bölge ekonomisinin 
lokomotifi durumundayız. 45 tesis 
kurmuşuz, büyürken büyütüyoruz. 
Büyüyeceğiz, büyürken Konyamızı, 
bölgemizi, ülkemizi de büyüteceğiz, 
geliştireceğiz. Sorumluluğumuzun 
bu anlamda çok yüksek olduğu bi-
linciyle hareket ediyoruz.”

Konuşmasının sonunda çalışan-
ların ve yöneticilerin bayramlarını 
bir kez daha kutlayan Konuk, birlik 
ve beraberlik içerisinde el ele, gönül 
gönüle, yarınlara daha iyi hazırlan-
mamız gerektiğini belirterek, “bu 
topraklarda bayramların bayram 
gibi kutlanması, bayramın coşku 
ve neşesinin katlanması, bayram 
havasının ülkemizin köylerinde de 
daha kuvvetli esmesi için bizim, 
hepimizin mesuliyeti daha çok ça-
lışmak ve daha çok üretmektir. 
Bizim aklımızdan çıkarmadığımız 
ve çıkarmayacağımız husus şudur, 
Konya Şeker olarak biz zamanla 
yarışıyor, üretici her bayrama daha 
müreffeh erişsin diye çalışıyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk
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24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimler öncesi saha çalışmalarına devam eden AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Muhammed Zeren, Meclis’te gençleri en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi

‘Partimizde bütün gençlere yer var’
AK Parti Konya’nın en genç 

milletvekili adaylarından olan Mu-
hammed Zeren, 24 Haziran’da 
gerçekleştirilecek olan erken seçim 
öncesi saha da aktif olarak çalışma-
lara devam ediyor. 24 Haziran’da 
gerçekleştirilecek olan erken seçim-
lerin Türkiye için bir dönüm noktası 
olduğunu vurgulayan Zeren, meclis-
te gençleri en iyi şekilde temsil ede-
bilmek için aday olduklarını açıkladı. 
Türk gençliğinin cesur olması ge-
rektiğini de sözlerine ekleyen Zeren; 
“Bütün gençlere partimizde yer var. 
Gençlik olarak elimizi taşın altına 
koymamız gerekiyor. Hepsinden zi-
yade yaptığımız bütün faaliyetlerin 
temeline Allah rızasını koymamız 
lazım. Büyüklerin heyecanı ile bizim 
heyecanımızı harmanlayıp ortaya 
güzel bir iş çıkartmak için çalışma-
mız gerekiyor” dedi. 

“HEYECANIMIZLA 
BİRLİKTE SAHADAYIZ”

AK Parti Konya Milletvekili Ada-
yı Muhammed Zeren, gençliğin 
vermiş olduğu heyecanla birlikte 
sahada olduklarını ifade ederek, 
”AK Parti Konya’nın en genç millet-
vekili adayıyım. Bu adaylığımın tüm 
gençlere bir emsal teşkil etmesi ge-
rekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan gençliğe son 
derece önem veren bir lider. Bun-

dan dolayı gençlerin bu alanda biraz 
daha cesur olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Zaten burada da bütün 
gençlere yer var. Sahada da insanlar 
bizleri genç olarak gördükleri zaman 
mutlu oluyorlar. Gençlere de; ‘Biz 
sizleri temsil ediyoruz’ dediğimiz-
de çok olumlu yaklaşımlar oluyor. 
Heyecanımızla birlikte sahadayız, 
bundan sonra da sahada olmaya de-
vam edeceğiz. Büyüklerin heyecanı 
ile bizim heyecanımızı harmanlayıp 
ortaya güzel bir iş çıkartmak için ça-
lışıyoruz” diye konuştu. 

“GÜNÜMÜZ GENÇLİĞİ 
ÇOK ÇALIŞKAN”

Gençliğin artık interaktif ol-

duğunu belirten Zeren, günümüz 
gençliğinin daha çok çalışkan ol-
duğunu da vurgulayarak sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Günümüz 
gençliği artık çok interaktif. Oku-
muyor, yazmıyor dediğimiz gençler 
aslında herkesten daha fazla okuyor 
ve daha fazla yazıyor. Sosyal mecra-
larda daha çok aktif olduklarını da 
görüyoruz. Gençlerde kitap okuma 
oranı düşük deniliyor ama ben buna 
inanmıyorum. Önceki dönemlerde 
15-20 yılda bir uçak değişirken, gü-
nümüzde bu 10 yılın altına düşmüş. 
Yani bundan dolayı da gençliğin 
daha da çalışkan olduğunu görebi-
liyoruz”

“ELİMİZİ  TAŞIN 
ALTINA KOYMALIYIZ”

Gençlerin kendilerine meclis-
te muhatap olabileceği birini is-
tediklerini söyleyen Zeren, bütün 
gençlere de çağrıda bulundu. “Eli-
nizi taşın altına koyun’ diyen Zeren 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Sa-
halarda halk ile iç içe olmamızdan 
dolayı onların arz, talep ve sorunla-
rını dinliyoruz. Halkımızın beklen-
tisi yüksek. Kendilerinin en iyi şe-
kilde temsil edilmelerini istiyorlar. 
Bizler, Osmanlı devleti kurulmadan 
önce Abdülhamit Han döneminde 
dünyada ki rakiplerimiz ve muha-
tabımız Amerika bile değildi. Os-
manlı’nın yıkılışı ile beraber bizlere 
rakiplerimizin Rumlar, Ermeniler 
olduğunu söylediler. Aslında biz 
bizden büyüğüz. 16 yıldır Cum-
hurbaşkanımızın açmış olduğu 
vizyon hızla devam ediyor. İşimizi 
en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 
Savunma sanayinde olsun, eko-
nomide olsun bağımsızlık yolunda 
ilerliyoruz. Bu ilerleyişimizin de-
vam etmesi gerekiyor. Tüm genç-
lere çağrımız; ellerini taşın altına 
koysunlar, kendilerini geliştirsinler 
ve girişimci olsunlar. Hepsinden 
ziyade yaptıkları bütün faaliyetlerin 
temeline Allah rızasını koysunlar” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

24 Haziran seçimlerin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
“Güçlü hükümet gülcü meclis güçlü Türkiye ifadesinin şeklini vereceği Türkiye’nin kurgusu ile seçime gidiyoruz” dedi 

‘Konya, AK Parti’nin otağı’

AK Parti Konya Milletvekili, Sa-
nayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı 
Ziya Altunyaldız, 24 Haziran seçim-
leri ile ilgili önemli açıklamalarda bu-
lundu.  Altunyaldız, “24 Haziran se-
çimleri oldukça önemli. Türkiye’nin 
yüklerinden kurtulması, yüklerinden 
kurtulan Türkiye’nin gelecek kurgu-
sunu milletin cevheri ve dinamiği ile 
tam anlamıyla, milletin tüm unsur-
ları ile tüm harmanı ile bu işe değer 
katabilecek herkesle istisnasız her 
bir ferdi ile gelecek kurgusunu yap-
masıdır” dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ 
OLDUKÇA ÖNEMLİ

24 Haziran seçimlerin Türki-
ye’nin kader seçimi olduğunu ifa-
de eden Altunyaldız, “24 Haziran 
seçimleri başından itibaren Türki-
ye’nin seçimi olduğunu. Seçimlerin 
gerçekten Türkiye’nin gelecek kur-
gusunun kader seçimi olduğunu 
söylüyoruz. Çünkü Türkiye ilk defa 
tüm vesayet sistemlerinin geride 
bırakılacağı, milletle milletin seçtiği 
onların yönetim erkini teslim etti-
ği insanlar arasında tüm vesayet 
odaklarının kaldırıldığı ve gerçekten 
yasamanın yürütmenin ve yargı-
nın tam anlamıyla işlevsel olacağı. 
Güçlü hükümet gülcü meclis güçlü 
Türkiye ifadesinin şeklini verece-

ği Türkiye’nin kurgusu ile seçime 
gidiyoruz. O açıdan 24 Haziran se-
çimleri oldukça önemli. Türkiye’nin 
yüklerinden kurtulması, yüklerinden 
kurtulan Türkiye’nin gelecek kurgu-
sunu milletin cevheri ve dinamiği ile 
tam anlamıyla, milletin tüm unsur-
ları ile tüm harmanı ile bu işe değer 
katabilecek herkesle istisnasız her 
bir ferdi ile gelecek kurgusunu yap-
masıdır. Bunu yolu da 16 Nisan’da 
milletimizin teveccühü ile takdiri ve 
kararı ile bundan sonra Cumhurbaş-
kanlığı Yönetim Sistemi ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yönetilmesi ile il-
gili kararın verileceği ilk seçimidir. 
Bu sistemin başından itibaren Tür-
kiye için hayırlı olacağını, gelecek 
vizyonun bu işle çok örtüştüğünü, 
Türkiye’nin bölgesel ve küresel he-
defleri ile bu yönetimin uyuştuğunu 
söylüyoruz. Türkiye’nin üzerinde 
oynanan küresel oyunların milleti ile 
milletin seçtiği insanların bir araya 
gelmesi ile bertaraf edileceğini dü-
şündüğümüz için ve bundan sonra 
özellikle yeni yönetim sisteminde biz 
güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü 
Türkiye dedik. Aslında bu üçgenin 
içerisinde çok önemli bir husus var. 
Özellikle bundan sonra Cumhurbaş-
kanlığı Sistemiyle birlikte inşallah 24 
Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ndeki ilk Cumhur-
başkanı milletimizin teveccühüyle 
Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bun-
dan hiç kuşkumuz yoktur. Kesintisiz 
devam eden hizmetlerin devamını 
milletimiz bir kez daha isteyecek bir 
kez daha bu teveccühü gösterece-
ğinden eminiz” dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN  
YÜKSELİŞİ İÇİN HEP 

BERABER ÇALIŞACAĞIZ 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bun-

dan sonraki yükselişini ve yeni hikâ-
yesini hep birlikte yazmak için hep 
birlikte çalışacağız diyen Altunyaldız, 
“Bununla birlikte güçlü meclis diyo-
ruz. Güçlü mecliste de Cumhurbaş-
kanı ile birlikte çalışacak olan mecli-
sin uyum içerisinde, yasalarında hızlı 

bir şekilde yürütebilmesi için, ülke-
mizin bugüne kadarki hizmetlerinin 
kesintisiz devam etmesi için, ihtiyaç 
olan yasalarında kesintisiz çıkabil-
mesi için milletimizin teveccühünü 
mecliste de kesintisiz bir şekilde 
bekliyoruz. İnşallah AK Parti’mizin 
mecliste çoğunluğu almasıyla bir-
likte Cumhurbaşkanımızın ve AK 
Parti’nin uyumuyla yeni bir dönem 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bundan 
sonraki yükselişini ve yeni hikâyesini 
hep birlikte yazmak için hep birlikte 
çalışacağız” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN HEM 
CUMHURBAŞKANIMIZA 

HEM DE AK PARTİYE OLAN 
DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ 

Vatandaşların hem cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a  
hem de AK Parti’ye olan destekle-
rinin kesintisiz bir şekilde devamını 
istediğini ifade eden Altunyaldız, 
“Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımı ile 2 Haziran Cu-
martesi günü unutulmaz bir mitinge 
imza attık. Konyalı hemşerilerimiz 
hem miting alanında hem de cum-
hurbaşkanımıza yol boyunca sevgi 
selinde bulundu. Cumhurbaşkanı-
mız Konya mitingde umutlu ve he-
yecanlı idi. Konya’nın bugüne kadar 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a hem de AK Parti’ye olan 
desteği bir kez daha ortaya konuldu. 
Konya Adnan Menderes’e , Turgut 
Özal’a, Necmettin Erbakan’a, sonuç 
olarak Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Par-
ti hareketine sahip çıkmıştır. Bugün 
de aynı niteliğini sürdürüyor. Konya-
mız AK Parti hareketine, AK Kadro-
ların hem ocağı hem de otağıdır ve 
taşıyıcısıdır.  Konya’nın 24 Haziran 
seçimlerinde güçlü bir destek vere-
ceğine inanıyorum. İnşallah cumhur-
başkanımızı ilk turda güzel bir oy ile 
seçtireceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin 
Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
min ilk cumhurbaşkanı olacağına 
inanıyorum. Aynı zamanda mecliste 
AK Parti’nin meclis aritmetiğini de 

cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi 
ile uyumlu çalışacak bir aritmetiği-
ni  AK Parti olarak meclise gitmesini 
ve mecliste olmasını ve önümüzdeki 
dönem Türkiye kurgusunun sonuç 
odaklı, milletimizin her talep ve is-
teklerini mecliste irade olarak ortaya 
koyabilen bir meclisin oluşmasını çok 
net bir şekilde istiyoruz. O nedenle 
vatandaşlarımızın hem cumhurbaş-
kanımıza hem de AK Partiye olan 
desteklerinin kesintisiz bir şekilde 
devamını istiyoruz” dedi.

GENÇLİĞE GÜVENİMİZ TAM 
Gençliğe ve gençliğin dinamiz-

mine inandıklarını ifade eden Altun-

yaldız, “AK Parti kurulduğu günden 
bu yana hem gençlere hem de ka-
dınlara hem de diğer tüm seçmen-
lere tüm taleplerini, Türkiye’nin ge-
lecek noktasında onların maksimum 
değer katmasını sağlayacak şekilde 
çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarını 
ona göre organize etmiştir. Gençle-
rimizin seçme ve seçilme yaşını AK 
Parti düşürmüştür. Bizler gençliğe 
ve gençliğin dinamizmine inanıyo-
ruz. Bilim ve teknoloji önemsiyoruz 
ve önceliğimiz olarak devam ediyo-
ruz. Genç kardeşlerimizin yönetim-
de söz sahibi olmasını önceliyoruz. 
Türkiye’nin geleceğinin gençler 

olduğunu her zaman söylüyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilk Cumhurbaşkanlığı 
yönetim sisteminin cumhurbaşkanı 
olarak seçilmesi ve AK Parti’nin de 
cumhur ittifakı içerisinde mecliste 
yüksek çoğunlukla kendisini temsil 
etmesi ve cumhurbaşkanlığı siste-
minin uyum ve yüksek bir verimlilik 
içerisinde yürütülmesini sağlama 
adına milletimizin teveccühünü 
bundan sonra da  istiyoruz.  Tüm 
Konyalı hemşerilerimizi 24 Hazi-
ran’da sandığa gitmelerini ve oy kul-
lanmalarını istiyoruz” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Merhaba sevgili 
okurlarım;

Bu  günkü ya-
zımızda Ramazan 
bayramı hakkında  
bahsedeceğim.

M a l u m u n u z 
14 Haziran 2018 
Perşembe Arife 15 
Haziran 2018 cuma 
bayramın 1. günüy-
dü.. Kadir gecemizi de 
idrak etmiş bulunduk.

Bayramlar dinimizin en güzel 
günlerindendir. Maneviyatı çok 
yüksek olan, hasretlerin birleştiği, 
gönül almaların, küçüklerin sevil-
diği, büyüklerin sayıldığı ve ziyaret 
edildiği günlerimizdir. Bununla 
birlikte kabirlerin ziyaret edildi, do-
ğup büyüdüğümüz yerlerinin sı-
la-i Rahim yapıldığı günlerimizdir.

Bayram ziyaretleri yalnız bay-
ram adına değil, insanlık adına da 
dostluk adına da komşuluk adına 
da anlam katan günlerimizdendir.

Bayramlarda bayramlaşma 
ve komşuluk ziyaretleri çok önem 
taşımaktadır. Bayramlaşmayı bir 
vecibe bilerek, bir dostluk köprü-
sü bilerek komşularımızı da ihmal 
etmeden ziyaret edelim, kısa zi-
yaretler bile komşuluk adına çok 
büyük anlamlar taşır. “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir” 
diyen bir Peygamberin ümmeti 
olarak bayramda bile komşu zi-
yaretine gitmeyin insanlar olduk. 
Bayramlarda kırgınlıkların bir 
kenara bırakılarak dostluk elinin 
uzatılması gerekir. Bilhassa kent-
lerimizde, apartman yaşantıları-
mız da komşularımız ilgisizlikten 
yozlaşmış bir bayram sunmakta-
dırlar.H atta ana baba ziyaretleri, 
akraba ziyaretleri bile bu yoz-
laşmaktan payını almaktadır. 
Bunun ötesinde bir de gurbette 
Bayram geçirenlerimiz var. Sılası 

ve yakınlarının Hasreti 
burnunda tüterken 
bayramda kapısı açıl-
mayan insanlarımız 
var.Bu insanlarımızın 
burukluğunu düşü-
nerek komşularımızı 
karşılıklı ziyaret et-
meye çalışalım.Unut-
mayalım ki Mümin 
müminin kardeşidir. 

Senlik benlik düşünmeden bunu 
bir insanlık görevi bilerek, bay-
ramlarımıza huzur katmaya çalı-
şalım. Bayramlarımızı bu anlayış 
içerisinde idrak ederek yaşayalım. 
Yozlaştırmayalım.

Sözü fazla uzatmadan bütün 
İslam aleminin geçmiş Ramazan 
bayramını kutlar, saygı ve sevgile-
rimi sunarken bir şiirimle herkese 
hayırlı bayramlar dilerim. 

GURBET ELDE BAYRAM
Bayram gelir içerimde sızısı,
Gurbet  elde hasretliğin acısı,
Gitmiyor ki yüreğimin sancısı,
Gurbet elde bayram geçmiyor 
dostlar
***
Kapımı kimseler açmıyor dostlar.
Dertlenir garibin gönlü 
bayramda,,
Ayrılık bir yanda, hasret bir 
yanda,
Hele birde sevdan varsa 
bağrında,
***
Gurbet elde bayram geçmiyor 
dostlar Kapımı kimseler açmıyor 
dostlar.
Tayyip der  sılaya selamım olsun,
Bayramınız kutlu mübarek olsun,
Gönlünüze huzur sevgiler dolsun,
Gurbet elde bayram geçmiyor 
dostlar,
Kapımı kimseler açmıyor dostlar

GURBET ELDE BAYRAM

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

AK Parti Konya’nın 
en genç milletvekili 
adaylarından olan 
Muhammed Zeren

Ziya Altunyaldız
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Uluslararası Mevlana Bisiklet
Turu Konya’da başladı

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu dün yapı-
lan 8 kilometrelik Konya etabıyla başladı. Konya 
Antalya Çevre yolunda 8 kilometrelik parkurda 
başlayan ve 21 Haziran Perşembe günü sona ere-
cek turda 9 ülkeden 12 takım, toplamda 74 sporcu 
yarışacak. Toplam 452 kilometre koşulacak turu 
dün, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi’n-
den Ahmet Örken 1’inci, Torku Şeker Spor’dan 
Onur Balkan 2’inci, Torku Şeker Spor’dan Ivan 
Balykin da 3’üncü olarak tamamladı. Ayrıca Ah-
met Örken, Genel Klasman Lideri ve En İyi Sprin-
ter olarak Sarı ve Yeşil Mayolarında sahibi oldu. 
Dereceye giren sporcuların madalya ve ödüllerini 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçük-

bakırcı, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz ve Spor Şube Müdürü Ali Kanber 
takdim etti.

YARIŞLAR BUGÜN DEVAM EDECEK
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nda 2.etap 

yarışı bugün saat 09.30’da Anıt’tan başlayacak 
olan 140,4 kilometrelik Konya-Çumra-Akören 
etabıyla devam edecek. Uluslararası Mevlana Bi-
siklet Turu’nda 3.etap 20 Haziran Çarşamba günü 
Konya-Beyşehir üzerinde 193,5 km yapılacak. 
Tur, 21 Haziran Perşembe günü yapılacak olan 
110,3 kilometrelik Konya-Kızılören etabıyla son 
bulacak.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’dan kongre kararı

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un pilot ta-
kımı Konya Anadolu Selçukspor, olağanüstü 
genel kurul kararı aldı. Başkan Mehmet Gü-
ney’in Konyaspor yönetimine girmesi üzerine 
yeşil beyazlı takımda yeni yönetim seçilecek. 
Konya Anadolu Selçukspor Kulübü Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı 03.07.2018 Salı Günü 
saat 18.00’de Tatlıcak Tevfik Lav Spor Tesis-
leri Toplantı Salonu’nda yapılacak. Çoğunluk 
sağlanamazsa 7 gün sonra 10.07.2018 Salı 
günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın 
genel kurul yapılacak. n SPOR SERVİSİ

Göztepe’de hazırlıklar 
27 Haziran’dan başlıyor

Yeni sezon için hazırlıklarına 27 Haziran’da kendi 
tesislerinde başlayacak Göztepe, daha sonra Erzurum 
ve Hollanda’da kamp yapacak. İzmir temsilcisi Göztepe 
2018-2019 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran’da başlaya-
cak. Yeni sezon hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde 
başlayacak olan sarı-kırmızılılar, 2 Temmuz’da ise 1. 
etap kamp çalışmaları için Erzurum’a gidecek. 15 Tem-
muz’da sona erecek Erzurum kampının ardından da 2. 
etap kampı 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hol-
landa/Arnhem’de gerçekleşecek. Geçtiğimiz sezonunu 
kiralık olarak farklı takımlarda geçiren ve Göztepe altya-
pısında yer alan oyuncuların yer aldığı gelişim kampı ise 
dün başladı.  n İHA

Erdoğan Yeşilyurt 
Sivasspor’da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlan-
dıran Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt’u kadrosuna dahil 
etti. Sivasspor yeni sezon için teknik direktör Tamer Tu-
na’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdü-
rüyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Altınordu’da 
forma giyen Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı. Kulüp Başkanı 
Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde gerçekleştiri-
len imza töreninde genç futbolcu kendisini kırmızı-beyazlı 
formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 

6 Kasım 1993’te Almanya’nın Euskirchen kentinde 
dünyaya gelen Erdoğan, 2014 yılında Altınordu’ya trans-
fer olarak Türkiye macerasına başladı. 4 sezon boyunca 
İzmir ekibinin formasını giyen genç futbolcu 116 maçta 
19 kez gol sevinci yaşadı. 1,78 boyundaki futbolcu orta 
sahanın solunda görev yapıyor.  n İHA

‘Hafta içinde bitecek’
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, merak konusu olan teknik direktör konusunda açıklama 

yaptı. Kurumsal İletişimden Sorumlu As Başkan Recep Çınar yaptığı açıklamada, bu hafta 
içinde bir teknik direktör ile anlaşacaklarını ifade ederken, taraftardan sabır istedi

Olağanüstü Genel Kurul’a giden ve 
başkanlığı Hilmi Kulluk’u seçen Atiker Kon-
yaspor’da Kurumsal İletişimden Sorumlu 
As Başkan Recep Çınar teknik direktör ko-
nusunun hafta içinde bitirileceğini söyledi. 
‘ÖNCE TEKNİK ADAM, SONRA OYUNCU’ 

Kurumsal İletişimden Sorumlu As Baş-
kan Recep Çınar “Olağanüstü Genel Kurul 
sonrasında görevi devir alır almaz başka-
nımız Hilmi Kulluk’un talimatları doğrul-
tusunda yoğun bir çalışma temposu içine 
girdik. Öncelikli olarak teknik direktör konu-
sunu ivedilikle çözüp, daha sonra da takım-
dan  gidecek ve kalacak oyuncular konusu 
ele alınacak. Özellikle teknik direktör konu-
sunda geç kalmayacağız.  Bu konudaki be-
lirsizliklerin ortadan kalkması durumunda 
çok daha net bir takım açıklamaları cami-
amızla paylaşabileceğiz. Başkanımız Hil-
mi Kulluk yönetiminde, İkinci Başkanımız 
Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcımız Abbas 
Kılınç, As Başkanlarımız Osman Koçak ve 
Mustafa Aydınalp’tan oluşan transfer komi-
temiz, teknik direktörümüzü belirlemesinin 
ardından listemizde yer alan isimlerle iç ve 
dış transfer görüşmeleri yapacaktır. Atiker 
Konyaspor’umuzun formasını yeni sezonda 
giyecek isimleri kulübümüzün menfaatleri 
doğrultusunda en kısa sürede takımımıza 
kazandırıp sezon başı hazırlık kampına ye-
tiştirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

‘TARAFTARLAR SABIRLI OLMALI’
Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kul-

luk’la ilgili düşüncelerini de açıklayan Ku-
rumsal İletişimden Sorumlu As Başkan Re-
cep Çınar, Atiker Konyaspor’u sevenlerin, 
Atiker Konyaspor’u yaşam biçimi haline 
getirenlerin, Atiker Konyaspor’a gönül ve-
renlerin sabırlı davranması halinde, Hilmi 
Kulluk başkanlığındaki Atiker Konyaspor’un 
kısa süre içinde hissedilir bir ivme kazana-
cağını belirterek, yeni başkanın tek derdinin 
ve tek tasasının yeşil-beyazlı kulüp olduğu-
nu söyledi. Çınar konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Atiker Konyaspor’un Süper lig’de 
kalıcı olması için öncelikle mali yapısını 
düzeltmesi, sonra da hedefini belirlemesi 
gerekir. Ekonomi yerlerde sürünürken, siz 
çıkar ‘biz şampiyonluk için oynayacağız 
derseniz’ bu hayal satmaktır.  Hilmi Kulluk’ 

da böyle bir başkan değil. Daha realist, 
daha gerçekçi bir başkan. Dediğim gibi, 
kendisine, yönetimine, takımın başına ge-
tireceği teknik adama ve oyunculara sabır 
gösterilirse, bu kulüp iki yıl içinde  hem 

ekonomik olarak, hem de sportif olarak 
ihya olur” dedi. 

‘ALTYAPI YENİDEN DİZAYN EDİLECEK’
Altyapı ile ilgili de açıklamalarda bulu-

nan İletişimden sorumlu As Başkanı Recep 

Çınar, Atiker Konyaspor’un iyi bir altyapıya 
sahip olduğunu, ancak buranın yeniden di-
zayn edilmesi halinde çok daha verimli bir 
hale getirileceğini söyledi. Çınar, bu konu-
daki düşüncelerini ise şu şekilde açıkladı: 
“Sabır sadece yukarısı için değil, altyapı 
içinde gerekli. Zahir Renklibay önderliğin-
deki altyapının kesinlikle yeniden organize 
edilerek, Atiker Konyaspor’un ihtiyaçlarına 
cevap verecek hale getirilecektir. Amatör 
kulüplerden de maksimum düzeyde ya-
rarlanacak olan Renklibay’a bu anlamda 
destek verilecektir. Konya’nın bu kaynağı 
mutlaka kullanılacaktır” diye konuştu. 

Çınar, Anadolu Selçukspor’un da  yeni-
den yapılandırılıp Atiker Konyaspor’a yerli 
oyuncular kazandırması anlamında daha 
geniş imkanlara kavuşturulacağının altını 
çizdi. n SPOR SERVİSİ
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Selçuklu’da yaz 
spor okulları 

heyecanı başladı
Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında eğitimler 

dün itibariyle başladı. 11 binden fazla sporcunun eğitim 
göreceği spor okullarında, kayıtlar kontenjanlar dolana 
kadar devam edecek. Türkiye’nin en büyük amatör spor 
kulübü olan Selçuklu Belediyespor her yıl binlerce çocu-
ğu sporla buluşturuyor. Bu yıl da aileler tarafından büyük 
ilgi gören spor okullarında yüzme ve jimnastik branşla-
rında kayıtlar tamamen doldu. Selçuklu Belediyesi yaz 
spor okullarında eğitimler dün itibariyle başladı. İlk gün 
eğitiminde binlerce çocuk aileleriyle birlikte ilk günün 
heyecanını yaşadı. Yaz Spor Okullarında 11 binden faz-
la sporcu 15 branş, 35 tesis ve 56 salonda 200 antrenör 
gözetiminde eğitim görecek. 18 Haziran 2018 tarihi itiba-
riyle eğitimlere başlanan yaz spor okulları 2 Eylül 2018 
tarihinde sona erecek.

15 BRANŞTA EĞİTİM
Yüzme, tenis, basketbol, futbol, voleybol, hentbol, 

jimnastik, tekvando, wushu, kick-boks, judo, karate, 
güreş, satranç, ve masa tenisi olmak üzere toplam 15 
branşta eğitim verilecek. Yüzme branşına kayıt yaptıran 
sporcular haftada 2 gün, diğer branşlarda ise haftada 3 
gün eğitim verilecek. Servis imkanı bulunan Yaz Spor 
Okullarında sporcular evinden alınarak tekrar evine gü-
venli bir şekilde teslim ediliyor.

E-KAYIT DÖNEMİ
Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar www.

selcuklubelediyespor.com adresinden yapılabilecek. 
Kayıtlarını tamamlayan veliler kendilerine gelecek bil-
gilendirme mesajının ardından kıyafet ve kesin kayıt için 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu Spor Okul-
ları Merkezine gidecek. Ayrıca spor okulları ile ilgili 0 332 
248 00 43 veya 0 332 248 03 06 numaralı telefonlardan 
bilgi alınabileceği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu beklemede
Geride kalan sezonda Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve ilk sezonunda güzel bir performans ortaya 

koyan Selçuklu Belediyespor Basketbol Takımı’nın yeni sezonda nasıl bir planlama içinde olacağı merakla 
bekleniyor. Mavi beyazlı takımda yeni planlama ve hedefler 24 Haziran seçimlerinden sonra belirlenecek

Konya’nın basketboldaki en üst düzey 
temsilcisi olan Selçuklu Belediyespor Bas-
ketbol Takımı, geride kalan sezon Play – Off 
oynama başarısı göstermiş ve alternatifi 
çok olmayan kadrosu ile yarı finalde şans-
sız bir şekilde elenmişti. Mavi beyazlılar ilk 
sezonunda oynadığı 34 maçta 23 galibiyet 
alarak ligi 4.sırada tamamladı. Bütçe nok-
tasında rakiplerinin çok altında olan Sel-
çuklu Belediyespor, gösterdiği performans 
ile tüm basketbolseverlerin de takdirini top-
ladı. Temsilcimizin yeni sezonda nasıl bir 
yol izleyeceği merakla bekleniyor.

SERKAN ERDOĞAN KALACAK MI?
Türkiye Basketbol Ligi’nde başarılı bir 

sezon geçiren ve Play – Off oynayan Sel-

çuklu Belediyespor’un Başantrenörü Serkan 
Erdoğan, sezonun bitmesiyle birlikte milli 
takımlara giderek orada görev yapmaya baş-
lamıştı. Menajer Bekir Yarangüme ile milli 
takımda görev yapan Erdoğan’ın yeni sezon-
da Selçuklu Belediyespor ile çalışıp çalışma-
yacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon 
içinde Konya Yenigün Gazetesi’ne açıklama-
larda bulunan Erdoğan, hedeflerinin büyük 
olduğunu, Selçuklu Belediyespor’un da he-
definin üst lig olması durumunda seve seve 
burada çalışacağını ifade etmişti.

SEÇİMDEN SONRA 
PLANLAMA YAPILACAK

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 
Ligi Play – Off yarı finalinde Afyon Beledi-

yesi’ne elenen Selçuklu Belediyespor’da, 
yeni sezon planlaması henüz yapılmadı. 
Yönetim kurulu sessizliğini korurken, spor 
kamuoyu takıma yapılacak yerinde trans-
ferler ile Süper Lig hedefi bulunan bir ta-
kım ortaya çıkarılabileceğini düşünüyor. 
İlk sezonunda düşük bütçesi ve rotasyonu 
çok fazla olmayan kadrosu ile başarılı olan 
mavi beyazlılarda yeni sezon öncesi büyük 
hedefler koyulması bekleniyor. Temsilci-
mizde yeni sezon planlaması 24 Haziran 
seçimlerinden sonra yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR BÜNYESİNE KATILIR MI?
Selçuklu Belediyespor Basketbol Ta-

kımı, geçtiğimiz sezon başında dönemin 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 

girişimleri ile Türkiye Basketbol Ligi’ne 
katılmıştı. Bu süreçte en büyük destek 
yine spora ve sporcuya verdiği önem ile 
dikkat çeken Uğur İbrahim Altay’dan gel-
di. Altay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmasından sonra Selçuklu Belediyespor 
Basketbol Takımı’nın aynı desteği görüp 
görmeyeceği merak konusu oldu. Uğur 
İbrahim Altay’ın, mavi beyazlı takıma daha 
fazla destek verebilmek ve Selçuklu Bele-
diyesi’nin yükünü hafifletmek amacıyla, 
basketbol takımını Konya Büyükşehir Be-
lediyesi bünyesine kazandırabileceği ifade 
ediliyor. Konuyla alakalı gelişmeler önü-
müzdeki günlerde belli olacak.
n MUHAMMED SAYDAM



RPS
Kocaman’ın kararı bekleniyor

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da teknik direktör çalışmaları devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüp, camianın en çok istediği hoca olan 
Aykut Kocaman ile temas halinde. Tecrübeli çalıştırıcı ile yapılacak son görüşmenin ardından Aykut Kocaman kararını verecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk 
ve kurmayları teknik direktör ko-
nusundaki çalışmalarına devam 
ediyor. Ancak yaklaşık olarak on 
gündür somut bir adım atılama-
ması taraftarı tedirgin etti. Alınan 
bilgiler doğrultusunda yönetimin 
Aykut Kocaman ile temas halinde 
olduğu öğrenildi. Fenerbahçe’nin 
yabancı teknik direktör ile çalı-
şacak olması, Aykut Kocaman’ın 
Konyaspor’a gelmesinin yolunu 
açtı. Yeşil beyazlı yöneticilerin 
listesinde diğer yerli hocalar da 
bulunuyor.

KOCAMAN, KARAR VERECEK
Atiker Konyaspor’da yönetim 

kurulu göreve gelmesinin ardın-
dan camianın ısrarla takımda 
görmek istediği başarılı teknik di-
rektör Aykut Kocaman ile temasa 
geçti. Yapılan görüşmelerde son 
aşamaya gelinirken, Konyaspor 
yönetimi ve Aykut Kocaman kısa 
bir süre içinde son kez biraraya 
gelecek. Bu görüşmenin ardından 
tecrübeli teknik adam olumlu ya 
da olumsuz kararını bildirecek. Ay-
kut Kocaman’ın geçtiğimiz sezon 
fazlasıyla yorulduğu ve dinlenmek 
istediği iddia edilmişti.

ÖMEROVİC’E VETO
Yeşil beyazlı camiada geçti-

ğimiz sezon başında Aykut Koca-
man’ın takımdan ayrılması ile yar-
dımcısı olan Fahrudin Ömerovic’in 
teknik direktörlük için ismi geç-
mişti. Ancak Kocaman o dönem 

ihtiyacı olduğu için Ömerovic’in 
yanında kalmasını istemişti. Kon-
yasporlu taraftarlar şimdi de, uzun 
yıllar birlikte çalıştıkları için, Aykut 
Kocaman’ın olumsuz yanıt verme-
si durumunda Ömerovic ile görüş-
me yapılmasını istedi. Konyaspor 
yönetimi bu fikre sıcak bakmıyor. 
Aykut Kocaman ile anlaşılamazsa 
diğer yerli hocalar ile görüşme ya-
pılacak.

LİSTEDE YERLİ HOCALAR VAR
Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor yönetimi, Aykut Ko-
caman ile anlaşılamaması du-
rumunda diğer hoca adaylarına 
yönelecek. Yeşil beyazlılarda ön 
plana çıkan isimler Rıza Çalımbay 
ve Okan Buruk. Önümüzdeki birkaç 
gün son kararın verilmesi bekleni-
yor. 
n YUNUS ALTINBEYAZ




