
Emanete sahip çıkacağız Konya marka şehir olacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve bazı 
taşra ilçelerin belediye başkanları düzenlenen 
törenle mazbatalarını aldı. Konya’nın Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın emanetine sahip çıktığını dile 
getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Şimdi bize de bir emanet verildi. 
Bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz 
demeden gayretle çalışıp hizmet edeceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

AK Parti’nin Konya’daki seçim 
başarısını tebrik eden Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, “Konya’mızın önü-
müzdeki 50 yıllık, 100 yıllık 
planlarını belediye başkanı-
mızla, ilçe belediyelerimizle, 
milletvekillerimizle birlikte 
gerçekleştireceğiz. Bu güzel 
şehri dünyanın bir markası 
haline getireceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Türk siyasetinde
aksiyoner biriydi’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, kurulu-
şunun 50. Yılı münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve 
Alpaslan Türkeş konuşuldu. 19. Dönem Konya Milletvekili Musa 
Erarıcı, “Türkeş katıksız bir Türk Milliyetçisi olup, vatanını çok 

seven aksiyoner bir insandı” dedi. n SAYFA 4’TE

Taşra ilçelerinin Meclis 
üyeleri de şekillendi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası taşra ilçelerinin Belediye 
Meclis Üyeleri de şekillendi. Kesin olmayan sonuçlara göre taşra 
ilçelerinden AK Parti toplamda 240 Meclis Üyesi, 23 İlçede AK Parti 
listesiyle, 5 ilçede ise kendi listesiyle seçime giren MHP ise 75 Bele-
diye Meclis Üyesi çıkardı. Cumhur İttifakı toplamda 315 Meclis Üyesi 
çıkarmış oldu.
Taşra ilçelerinden CHP toplamda 33 Meclis Üyesi, Büyük Birlik Partisi 
16 Meclis Üyesi, Saadet Partisi 5 Meclis Üyesi, HDP 7 Meclis Üyesi, 
İyi Parti ise 43 Belediye Meclis Üyesi çıkarmış oldu. Sarayönü’nden 
olmak üzere 1 Meclis üyesi de bağımsız girdi. Taşra ilçelerinden 
Büyükşehir Belediyesi Meclisine ise 66 isim gitmiş oldu. n SAYFA 5’TE
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TÜRKİYE’DE HER 4
KİŞİDEN BİRİ ALERJİK

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ
HALKIMIZLA BİRLİKTEYİZ

KONYA’DA ARAÇ SAYISI
725 BİN 885’E ULAŞTI

UMDUĞUMUZU BULDUK,
BEKLEDİĞİMİZİ ALDIK

Baharla birlikte alerji geldi

Başkan Mustafa Kavuş:

TÜİK verileri açıkladı

MHP Selçuklu’ya ziyaret

Özellikle içinde bulunduğumuz ilkbahar mevsi-
minde alerjiye bağlı bazı hastalıklar nüksedebili-
yor. Yapılan araştırmalar Türkiye’de her 4 kişiden 
birinin alerjik olduğunu gösteriyor. Alerjiklerin 
özellikle bu dönemde bazı önlemler alarak kendi-
lerini korumaları gerekiyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte es-
nafı ziyaret etti. Kavuş, “Seçim çalışmaları sırasında 
esnafımıza söz vermiş ve seçimden sonra da ilk iş 
ziyaretlerine geleceğimizi söylemiştik. Görevimiz 
boyunca ziyaretlerimiz sürecek” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Mü-
dürlüğü’nün verilerine göre Şubat ayında Konya’da 
trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 12 bin 169 adet artarak, 725 bin 885’e 
ulaştı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer’le birlikte MHP Selçuklu Teşkilatı’nı ziyaret 
etti. Başkan Pekyatırmacı, “Cumhur İttifakı kapsa-
mında uyumlu bir şekilde çalıştık. Umduğumuzu 
bulduk, beklediğimizi aldık” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Karapınar’ın Zafer Mahallesi’n-
de 6 adayla girdiği muhtarlık 
yarışını az bir farkla kaybetti. 
Daha önce de aynı mahallede 
muhtarlık yapan Zafer Öztaş’ın 
“Hayırlısı böyleymiş. Teşek-
kürler Zafer Mahallesi” ilanını 
görenler, şaşkınlığını gizleye-
medi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Mahalli İdareler Seçimi’nde 
Karatay Belediye Başkanı seçi-
len Hasan Kılca bayrağı, 15 yıl 
boyunca Karatay’a hizmet et-
miş olan Mehmet Hançerli’den 
devraldı. Hançerli, yeni Başkan 
Hasan Kılca’ya hayırlı hizmet-
ler diledi. Meram Belediye 
Başkanı seçilen ve mazbatasını 
alan Mustafa Kavuş ise Me-
ram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’dan emaneti devraldı. 
Kavuş, Toru’ya hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ederken, Toru 
da Kavuş’a başarılar diledi.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

Yetkiyi aldı 
temeli attı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mazbatasını alır almaz ilk 
icraatını yaptı. Yüksek Hızlı Tren Garı Altgeçidi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı

YENİ DÖNEME BİSMİLLAH
Yeni dönemin başlangıcını hızlı bir şekilde yaptıklarını belirten Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Mazbatamızı 
alır almaz kollarımızı sıvadık ve yeni döneme haydi bismillah dedik. 
Konya halkının özellikle trafikle ilgili beklentisinin yüksek olduğunu 
biliyoruz. Bu doğrultuda şehrin sadece bugününe değil, geleceğine 
hizmet edecek yatırımlar yapmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. 

KONUŞMA DEĞİL, ÇALIŞMA VAKTİ
Temel atma töreninde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, Yeni Gar’ın Konya’nın hem şehir içi hem de şehirlerarası 
toplanma ve dağılma merkezi olacağını bu açıdan etrafındaki trafik 
akışının hızlı olmasının önemli olduğuna işaret etti. Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun ise, “Artık konuşma değil, çalışma vakti” diyerek, 
yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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ALERJİYE KARŞI DESTEK ÜRÜNLER

ABD’de yaşıyorsanız ne zaman 
baharı yaşayacağınız yaşadığnız yere 
bağlı demiştim daha önce. Miami’de 
hep bahar ve yaz yaşayabilirken 

kuzeyde daha çok kış yaşarsınız 
Chicago ve NY’da gerçekten ba-
hara uyanabilirsiniz. Kışın -45 
dereceleri gören şehir büyük 
keyifle bahara uyanıyor. Kar-
lar altından güneşli günlere 
uyanmak çok keyifli…

Baharın keyfini yaşarken 
dikkat edilmesi gereken 
noktalar var.  İlkbahar ayları 
ile birlikte çok sayıda alerjen 
ortamda bulunmaya başla-
maktadır. Özellikle çiçek 
tozları (polenler) alerjiyi 

güçlü bir biçimde tetikledikleri için riskli kişilerde sıkıntı 
yaratırlar. Alerjiden korunmanın en önemli yolu aler-
jenden kaçınmaktır. Bununla birlikte çiçek tozlarından 
kaçınmak çok zordur. O nedenle de daha bahar gelmeden 
koruyucu olarak destek alınabilir. Çörek Otu Yağı alerji-
den korunmak için iyi bir destekleyicidir. Çiçek tozlarının 
eve girmesini engellemek için de pencerelerin kapalı 
tutulmasında fayda vardır.

Soğuktan çıkan havayı bulan virüslerin neden olduğu 
enfeksiyonlar da önemli.  Bu enfeksiyonlar akabinde 
alerjiyi de tetikledikleri için daha uzun bir süreç yaşana-
biliyor. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlü tutulması 
çok önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması 
için bol bol sebze ve meyve yenilmesi ve çörek otu yağı 
gibi bağışıklık sistemini desteklemeye yönelik ürünlerin 
kullanılması önerilebilir. 

ABD’de sağlık sohbetleri sırasında en çok duydu-
ğumuz noktalardan bir tanesi bu alerji sıklığı. ABD’de 
özellikle çok fazla klima kullanılması alerji riskini artıran 
nedenlerden bir tanesi. İnsanlar ısınmak için de havayı so-
ğutmak için de klima kullanıyor. Klimanın neden olduğu 
alerjiler ABD’deki en büyük sorun.  Özellikle baharın 
gelmesi ve klimaların çalışma fazının farklılaşması ile 
alerjinin tetiklenmesi de daha yoğun oluyor.

Uzun sözün kısası burada alerjiden muzdarip çok 
sayıda insan var. O yüzden de alerji bizim için çok 
konuştuğumuz, paylaştığımız ve öneride bulunduğumuz 
konulardan bir tanesi. Hepinize sağlıklı bir bahar dilerim.

Kaynaklar:
• Schleicher P, Saleh M.Black cumin seed: the 

magical Egyptian herb for allergies, asthma, and immune 
disorders. Vermont Healing Arts Press; 1998. P 90. 

• Nurhan T. Dunford. Gourmet and health prompting 
speciality oils. AOCS Monograf Series on Oil Seeds 
Chapter 13 s. 359-376.

Bahar geliyor, çiçekler 
açıyor, güneş yüzümüze 
gülmeye başlıyor… En sevdiğim 
mevsimdir bahar benim. Bu 
yüzden hiçbir şeyin bu dönemi 
gölgelemesini istemem fakat 
anne olduktan sonra, bu 
dönemde kızımda yaşadığım bazı 
alerjik durumlarla karşı karşıya 
kaldım. Geceleri uyutmayan 
geniz akıntısı en can sıkıcı 
belirtisiydi bizim için. Yastığa 
başını koyduğu anda oluşan 
geniz akıntısından dolayı oluşan 
öksürük anne ve babayı çaresiz 
bırakan bir durum. Ben kızım için aldığım bazı 
önlemleri sizinle paylaşmak isterim;

• Çocuğunuzun odasını mutlaka günde 20-
30 dk kadar havalandırın.

• Geceleri odasında hava nemlendiricisi 
açıyorum. İsterseniz içine 1-2 damla 
okaliptüs ya da nane yağı gibi uçucu yağ 
damlatabilirsiniz ama ben genelde saf su ile 
nemlendiriyorum. 

• Gece yatmadan önce çörek 
otu yağı içiriyorum ve üzerine su 
vermiyorum.

• Yastık ve yorganının 
yün olmamasına özen 
gösterebilirsiniz. Ben kızım 
için pamuk kullanıyorum 
ama bazı çocuklarda pamukta 
alerjiyi tetikliyor. Genelde 
bu gibi durumlarda doktorlar 
elyaf tercih etmeniz gerektiğini 
söylüyor.

• Çocuğunuzun 
nevresimlerini 2 haftada bir 
yıkamak önlemlerden biri 

olabilir. Bazı ileri alerjik çocuklarda haftada 
1’i d tercih edebilirsiniz.

• Çocuğunuzun yattığı odada oyuncakların 
açık olmamasına, pelüş oyuncakların 
olmamasına özen gösterebilirsiniz. Açık olan 
her şey toz tutacağı için çocuğunuzun alerjisini 
tetikleyebilir. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle,

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bahar geldi, güneş günümüzü aydınlatmaya başladı. 

İlkbaharın getirdiği tüm güzelliklerin yanında bir de 
alerji konusu var tabi... Bu durum hayat standartları-
nı oldukça zorlamakta. Bu nedenle bu hafta köşem-
de bu konuya yer vermek istedim.

Çörek Otu Yağı...
Alerjik rinit bağışıklık sisteminin yabancı bir 

maddeye (antijen) yanıt vermesiyle oluşuyor. Bazı besin destekleri, alerjik rinit teda-
visine olumlu katkılar sağlıyor. Bu desteklerin başında da Cold Press Çörek Otu Yağı 
geliyor.

Günümüzde çörek otu tohumları ve yağı üzerinde yapılmış çok sayıda klinik 
çalışma bulunuyor. Tarihte de en çok kullanılan ve değer verilen tohumlar arasında 
çörek otu yer alıyor. Vücudumuz tarafından üretilmeyen ve dışarıdan alınması gereken 
esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengin olan çörek otu yağı, bağışıklık sistemini 
güçlendirmeye destek sağlıyor. 

Yapılan klinik çalışmalar sonucu, çörek otu yağının alerjik hastalıkların tedavisinde 
kullanımının olumlu etkileri olabileceği belirtilirken, sindirimin rahatlatılmasına da 
destek olarak kullanılabileceği ortaya çıkıyor. Elde edilen klinik araştırmaların sonuç-
ları çörek otu yağı kullanımının; 

 • Burun tıkanıklığı,
 • Burun kaşıntısı, 
 • Burun akıntısı ve hapşırma ataklarını da azaltabileceğini gösteriyor.
Bahar içinizi ısıtsın, önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak 

üzere…
Referanslar: • Schleicher P, Saleh M.Black cumin seed: the magical Egyptian herb for allergies, asthma, and immune disordes. 
Vermont Healing Arts Press; 1998. P 90.  • Rochester, Al-Rowais NA. Herbal Medicine in the treatment of diabetes mellitus. Saudi 
Me J2002;23:1327-31.  • Hufmann MA. Proc Nutr Soc 2003;62:371-81.• Omar A Ghosheh S, Abdulghani A, Houdi A, Crookscor 
PA, J Pharm Biomed Anal 1999;19:757-62.   • Al-Jassir MS. Chemical composition and microflora of black cumin (Nigella sativa L)
seeds growing in Saudi Arabia. Food Chem 1992;45:239-42.  • Mahmoud MR, El-Abhar HS, Saleh S.J Ethnopharmacol 2002;79:1-
11.• Al-Gaby  AM. Nahrung 1998;42:290-4.). • Ali BH, Blunden G. Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa. 
Phytohter Res. 2003;17 (4):299-305.• Salem ML.Immunomodulatory and immunotherapeutic properties of the Nigella sativa L seed.
Int. Immunopharmacol. 2005;5:1749-1770. • Ahmad Najimi et al. Effect of Nigella sativa oil on various clinical and biochemical 
parameters of insulin resistance syndrome. Int J Diabetes Dev Ctries. 2008 Jan-Mar; 28 (1):11-14.

Bahar geliyor, doğa canlanıyor. 
Ağaçlar yeşillenip, çiçekler açarken 
muhteşem bir şölen bizi bekliyor. Bu 
şölenin tadını doyasıya çıkaramayanlar 
da var elbette. Alerjik bir bünyeye sahip 
olanlar aynı heyecanı paylaşamıyor maalesef. Onlar için hapşırık, 
öksürük, burun akıntısı, göz yaşarması ve belki de eve kapanma 
zamanı.

Canlanan doğayla beraber polenlerin havaya yayılmasıyla 
birlikte alerjik semptomlar da baş göstermeye başlıyor. Ağaç ve 
çiçek polenlerinin yanı sıra, çimenler, küf mantarları da tetikleyici 
olabiliyor. Nefesle solunum yollarımıza, cildimize ve gözlerimize 
temas eden polenler birçoğumuz için sorun oluşturmazken, alerjik 
kişilerde polenlerin yapısındaki proteinlere karşı reaksiyon gelişir 
ve inflamasyona neden olan maddeler salgılanmaya başlar. 

Saman nezlesi en sık rastlanan bahar alerjisidir. Gözlerde sulan-
ma, kaşıntı, kızarıklık, burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı, hapşırık ve 
geniz akıntısı görülebilir. Hastaların bir kısmında alt solunum yolları 
da etkilenerek astım tablosu ortaya çıkar veya var olan astım şiddet-
lenebilir. Bu durumda nefes darlığı, öksürük, göğüste daralma hissi, 
hırıltı görülebilir. Genellikle bu belirtiler nöbetler halinde seyreder.

Ailede alerjik yapının bulunması, bahar aylarında doğmuş 
olmak, erkek cinsiyet, bebeklik döneminde sigara dumanına maruz 
kalmış olmak gibi etkenlerin yanı sıra, erken çocukluk döneminde 
fazla hijyen takıntılı ortamlarda büyümek, bağırsak florasının bozuk 
olması da alerji için zemin oluşturabilir.

Semptomlardan kurtulmak için alerjenlerden olabildiğince uzak 
durmak en önemli basamaktır. Bağışıklık sisteminin dengeli hale 
getirilmesi ise tedavinin temelidir. Bu amaçla dengeli beslenmek 
ve bol sıvı tüketmek oldukça önem taşır.  Stresten uzak yaşanmalı, 
alkol ve sigara gibi tetikleyiciler kullanılmamalıdır. Semptomlar 
ağırlaşırsa mutlaka bir uzman doktor kontrolüne başvurulmalıdır. 

Bahar alerjisi yeterince ciddiye alınmazsa daha ciddi problem-
lere yol açabilir. Uyku düzeninde bozulma, dolayısı ile gündüz 
konsantrasyonda azalma ve baş ağrısı görülebilir. Daha da ilerleyen 
dönemlerde, önlem alınmazsa sinüzit, otit, astım gibi sorunlara 
dönüşebilir.

Semptomları hafifletmek için doğal, bitkisel kaynaklardan da 
faydalanılabilir. Çörek otu yağı immun sistemi dengeleme özelliğin-
den dolayı akla gelebilecek ilk doğal destektir. Özellikle alerjik rinit 
semptomları varsa burun spreyi formlarından da yararlanılabilir. 
Ayrıca bağışıklık sistemimizin temelini oluşturan bağırsak florasını 
desteklemek için mutlaka probiyotikler kullanılmalıdır.

Dengeli bağışıklık sistemi ile, bahar hepimize şölen olsun.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Banarı Sağlıkla 
Karşılamak

Bahar ve Anneler

İlkbaharın tadını çıkarın!

Bahar 
Hepimize 

Şölen Olsun

İlkbahar Geldi! Peki, Mevsim Geçişlerindeki 
Alerjiye Karşı Neler Yapmalıyız?

Türkiye’de 4 Kişiden Biri Alerjik… İlkbahar ile beraber bazı alerjenlerde dolayısıyla da alerjik bulgularda artış yaşanıyor. 
İlkbaharın gelmesiyle birlikte küf mantarı, polen ve ev tozu akarı gibi alerjenlere maruz kalma olasılığı da artıyor. Çalışma 

ortamlarımızda veya evimizde yer alan klimalar ve havalandırma sistemleri bu alerjenlerin iç mekanlarda kalmasına neden oluyor

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Referanslar:  http://www.aid.org.tr , http://www.sabah.de/saglik/2018/03/30/turkiyede-4-kisiden-biri-alerjik  (Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kocabaş ) 

İlkbaharın içimizi ısıtan yönü pek çok insan için alerji demek… 
Yapılan araştırmalar sonucunda bu dönemde en sık alerjik rinit, 
konjunktivit ve astım gibi hastalıklara bağlı şikâyetlerin ortaya 
çıktığını gösteriyor.

Alerjik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?
 • Burunda akıntı   • Kaşıntı   • Peş peşe hapşırma ve tıkanıklık
 • Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma, sulanma ve çapaklanma 
Alerjik rinit yanında astım hastalığına 
bağlı şikâyetlerde başlayabilir. Alerjik 
rinit ve astım hastalığının 
çoğu zaman birlikte 
bulunduğunu 
vurgulamak gerekir. 
Öksürük, nefes 
almada zorlanma, 
göğüsten gelen hırıltı ya 
da hışıltı astım belirtileri 
olabilir. Astımı olan 
hastalar bu dönemde 
atak yani astım krizi de 
geçirebilir.

Ortaya Çıkan 
Alerjik 
Hastalıklarda 
Tanı Nasıl 
Konulur?
 • Duyarlı olunan 
alerjenlerin 
tespit 
edilebilmesi için 

deri testleri
 • Kanda 

alerjen-
lere karşı 
antikor yanıtının 

bakılması
 • Astımı olan 
hastalarda ek olarak 

solunum fonksiyon 
testleri

Nasıl Korunabiliriz?
 • Polen ya da küf mantarlarına karşı alerjisi olan hastaların 
dış ortamda yapacakları aktiviteleri konusunda iyi planlama 

yapması gerekmektedir. 
 • Yaşanılan ortamlarda polen ya da mantar sporlarının içeri 

girmesini önlemek için pencerelerin kapalı olması 
ve eve gelindiğinde giysilerin değiştirilerek 

duş alınması üzerimize yapışan alerjenlerden 
temizlenmek amacıyla yapılması iyi olabilir. 
Özellikle ormanlık alanlarda bitkisel 

artıklarda mantar sporları bulunduğundan 
buralardaki aktivitelerden kaçınılması gerekir.
 • Okullar ve işyerleri günümüzün çoğunu 

geçirdiğimiz ortamlardır. Alınması gereken 
önlemler açısından kimi zaman ihmal edip 

önemsemiyoruz. Özellikle çocuklarımız için okullarda 
da bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılması çok 

önemlidir.
 • Sağlıklı beslenme
 • Doktorunuzun önerileri doğrultusunda 
alerjenlerden korunma yolunda alınacak 

önlemler ile ilkbaharı daha keyifli geçirebilirsiniz.
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Konya’ya hizmet için mazbatalarını aldılar
31 Mart’ta yapılan yerel seçim-

lerin ardından Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevine Tür-
kiye’de büyükşehirler arasında en 
yüksek oyla seçilen Uğur İbrahim 
Altay ile ilçe belediye başkanları 
mazbatalarını aldı. 

ALTAY: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 
GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ

Mazbatasını Konya İl Seçim 
Kurulu Başkanı Mustafa Serhat 
Şen’den alan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Konya suhuletli ve sükûnetli 
bir seçim süreci yürüttü. Bugün 
de mazbatalarımızı aldık. Süreçte 
emeği olan AK Parti ve MHP İl Baş-
kanlarımızın şahsında tüm teşkilat 
mensuplarına, milletvekillerimi-
ze, bakanlarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, 
Konya’ya geldiğinde Mevlana Mey-
danı’nda bizi Konyalılara emanet 
etmişti. Konyalılar, bu emanete 
sahip çıktılar. Büyükşehirler içe-
risinde en yüksek oyla görevi bize 
tevdi ettiler. Bundan sonra tüm 
Konya’nın belediye başkanları ola-
rak şehrimize hizmet edeceğiz. 
Meydanda Cumhurbaşkanımız 
Konya’yı da bize emanet etmiş-
ti. Şimdi biz de bu emanete sahip 
çıkmak için gece gündüz deme-
den gayret edeceğiz. İnşallah 5 yıl 
boyunca şehrimize, ilçe belediye 
başkanlarımızla koordineli bir şe-
kilde önemli hizmetleri yürütürüz. 
Tekrar tüm Konya halkına şükran-
larımızı sunuyoruz” dedi. 

SORGUN: SONUÇ BEREKETLİ OLDU 
AK Parti Konya Milletvekili Ah-

met Sorgun, yerel seçimlerin hayırlı 
olmasını dileyerek, Cumhur İtti-
fakı’yla oluşan uyumlu birlikteliğe 
dikkat çekti. Sorgun, “Sonuç çok 

bereketli oldu, şükürler olsun. Sayın 
başkanlarımız daha yeni mazba-
talarını alarak hizmet için kollarını 
sıvadılar. Deyim yerindeyse daha 
mürekkebi kurumadı ama birazdan 
temel atma törenine geçecekler. Ar-

tık seçim geçti, şimdi çalışma zama-
nı” diye konuştu. 

ANGI: KONYA’DA 29 BELEDİYEYİ 
BİRLİKTE KAZANDIK 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Cumhur İttifakı olarak 31 il-

çemizin 28’inde seçimleri kazandık 
ve Büyükşehir’imizle birlikte 29 
belediyeyi aldık. Ben bu dönemde 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Güzel çalışmalardı. Sonuç 
da güzel oldu hamdolsun. Seçilen 

ve bugün mazbatalarını alan tüm 
başkanlarımıza başarılar diliyorum” 
şeklinde konuştu. 

ÇİÇEK: CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ 
BİR AŞAMAYA GELDİ 

MHP Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek de Konyalılara Cumhur İttifa-
kı’na vermiş olduğu destekten dolayı 
teşekkür ederek, “31 Mart seçimleri 
son derece önemliydi. Bu anlam-
da artık milletimizin de desteği ile 
Cumhur İttifakı’mız ayakları üstün-
de durabilen, sağlam adımlar atabi-
len, 2023 lider ülke Türkiye olması 
noktasında hedeflerini gerçekleştirir 
bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

HEP BİRLİKTE KONYA
 İÇİN ÇALIŞACAĞIZ 

Mazbatasını alan Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, “Bizleri 
en yüksek oy oranıyla Karatay bele-
diye başkanlığına seçen çok değerli 
hemşehrilerime çok teşekkür ediyo-
rum” dedi. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz. Beklentinin yük-
sek olduğunun ve görevimizin zor-
luğunun farkındayız. İnşallah beş yıl 
boyunca da bu sorumluluğun bilin-
cinde olarak hizmet edeceğiz” ifa-
delerini kullandı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kon-
yalı hemşehrilerimiz gerekeni yaptı, 
artık hizmet etme zamanı. Önümüz-
de beş yıllık bir dönem var. İnşallah 
bu beş yıl içerisinde Konya’mıza en 
iyi hizmetleri yapmanın gayreti içe-
risinde olacağız” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mazbatasını alır almaz yeni dönemin ilk hizmetinin temelini attı. Yüksek 
Hızlı Tren Garı Altgeçidi’nin temel atma töreninde konuşan Altay, Konya’ya hizmet dolu bir 5 yılın başladığını ifade etti

Yeni döneme bismillah
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından Yeni Yüksek Hızlı Tren 
Garı’nın önünde yapılacak olan alt-
geçidin temeli düzenlenen törenle 
atıldı. Temel atma törenine Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Öz-
demir, Selman Özboyacı, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek, KO-
NESOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak ve çok sayıda davetli katıldı. 

ŞEHRİN GELECEĞİNE
YAPILAN YATIRIM

Kısa bir süre önce mazbataları-
nı alarak yeni dönemin başlangıcını 
yaptıklarını dile getiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Hemen kolları sıvadık 
‘haydi bismillah’ dedik. İlk işimizin 
temelini burada atıyoruz. Konya’nın 
ulaşımı açısından önemli bir proje 
inşallah en kısa zamanda hayata ge-
çecek. Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı 
önündeki altgeçidimizin temelini 
atıyoruz. Özellikle Demiryolu Cad-
desi’nin kesintisiz bir şekilde taşıt 
trafiğine devam etmesini sağlayan 
bu altgeçit, aynı zamanda tren ga-
rına gelen vatandaşlarımızın trafik 
güvenliğini de sağlayacak. Burada 
ayrıca yeni gara hizmet edecek bir 
de otopark olacak” dedi. Konya hal-
kının kendilerinden özellikle trafikle 
ilgili beklentilerinin yüksek olduğu-
nu bildiğini söyleyen Başkan Uğur 
İbrahim Altay, “Biz de bu beklenti-

yi karşılamak için çaba harcıyoruz. 
Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı’mız 
Konya toplu ulaşım aksının merke-
zinde yer alacak. Konya’ya dışarıdan 
gelenler şehre buradan dağılacak. 
Aynı zamanda metro istasyonları-
mızın da toplanma merkezi olacak. 
Devlet Demiryolları Genel Mü-
dürlüğü ve milletvekillerimizin de 
destekleriyle banliyö hattının haya-
ta geçmesiyle birlikte toplu ulaşım 
aksının merkezi de bu bölge olacak. 
Böylece bu altgeçit de önemli bir 
fonksiyon üstlenmiş olacak. Burada 
22 milyon TL’lik bir yatırım gerçek-
leştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu. 

‘BEREKETLİ BİR 5 YIL PLANLIYORUZ’
Bununla birlikte 3-4 ay önce ya-

pımına başladığımız ve ekonomik 
ömrünü tamamlamış olan yaya üst-
geçitlerimizin yenilenmesi için baş-
latılan çalışmanın da tamamlanmak 
üzere olduğunu kaydeden Başkan 
Altay, “İnşallah 1 ay içinde onun 
da açılışını gerçekleştirmiş olacağız. 
Ayrıca MEDAŞ kavşağında yapmayı 
planladığımız yaya üstgeçidinin de 
ihalesini tamamladık. O da en kısa 
sürede hizmete girecek. Konya halkı 
bize en yüksek desteği vererek hiz-
metin en iyisini hak ettiklerini gös-
terdiler. Biz de tüm belediye baş-
kanlarımızla birlikte, bakanlarımızın 

ve milletvekillerimizin de desteğiyle 
gece gündüz demeden gayret ede-
ceğiz. İnşallah bereketli bir 5 yıl ge-
çireceğiz” ifadelerini kullandı. 

ÖZBOYACI: HİZMET DOLU 
BİR 5 YIL DİLİYORUM

“Belediye başkanlarımızın maz-
batalarını almalarından hemen son-
ra seçim sloganlarında söylediğimiz 
‘tevazu ve samimiyetle’ çalışma 
gayreti hayat buldu” diyerek sözle-
rine başlayan AK Parti Konya Millet-
vekili Selman Özboyacı da, “Bunun 
en somut örneklerinden bir tanesi 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
mazbatasını alır almaz bu yatırıma 
imza atmış olmasıdır. Yeni gar bina-

mıza hemşerilerimizin daha kolay 
ulaşım sağlayabilmesi için bu alt-
geçidin büyük önemi var. İnşallah 
daha güzel yatırımlarda birlikte olu-
ruz. Konyalılar her zaman milleti-
nin, devletinin ve vatanının yanında 
oldular. Bunu bir kez daha göster-
diler verdikleri destekle. Konyalılar 
yapılacak hizmetlerin en güzeline 
layıktır. Biz de millete hizmet için 
var gücümüzle çalışacağız. Bugüne 
kadar yapılanlardan daha iyisinin 
yapıldığı, dolu dolu bir 5 yıl olur di-
yorum” dedi. 

ALTUNYALDIZ: HEM TOPLAMA,
 HEM DAĞITIM MERKEZİ

Bugüne kadar verdikleri destek-

ten dolayı Konya halkına teşekkür 
ederek sözlerine başlayan AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız 
da, “Konyalılar, 31 Mart seçimlerin-
de de vermiş olduğu destekle Kon-
ya’yı en büyük hizmetleri alma ada-
yı yaptılar. Bugün temeli atılan bu 
hizmet bir öngörüdür. Önümüzdeki 
5 yıla ilişkin çok önemli bir işarettir. 
Birinci günden başlayan üretim, Al-
lah’ın izniyle 5 yıl sürecek demek-
tir. 5 yıl aralıksız Konya’ya hizmet 
edeceğimizi buradan beyan etmiş 
oluyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde 
gar hizmete girecek. Bu gar özellikle 
tren yolu ulaşımında kavşak nokta-
sında. Konyamızın sanayi, endüstri 
ve ticaret şehri olmasının yanında 
lojistik şehri olmasını da bir anlamda 
tescilleyecek olan, Konya İstanbul, 
Konya Mersin, Konya Antalya hat-
tının merkezi olma, aynı zamanda 
banliyö ve metro hattının ana kav-
şağında olması nedeniyle son de-
rece önemli bir dağıtım ve toplama 
merkezi gibidir. Son derece önemli 
bir hizmet alanıdır. Tabi bu hizmet 
alanı daha fonksiyonel hale getirili-
yor altgeçit çalışmasıyla. Bu hizme-
tin Konyamız’a hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” diye konuştu. 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da “Artık konuşma değil, 
çalışma zamanıdır. Mazbataların 
mürekkebi kurumadan, buranın te-
mel atmasına gelmiş bulunuyoruz. 
Yapılacak hizmetlerin şimdiden ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından yapılan 
dua ile Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı 
Altgeçidi’nin temeli atıldı. 
n RASİM ATALAY

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemdeki ilk icraatı olan Yüksek Hızlı Tren Garı Altgeçi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
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‘Konyamız’ın vefası karşılıksız kalmayacak’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, AK Parti’nin Konya’da-
ki seçim başarısını tebrik etti. 31 
Mart Yerel Seçimleri’nin vatandaş-
ların yoğun katılımıyla gerçekleşti-
ğini kaydeden Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, “Ülkemizin 
doğusundan batısına, kuzeyinden 
güneye kadar tüm bölgelerimiz-
de milletimiz sandıklara giderek, 
iradelerini beyan etmişlerdir. 31 
Mart Yerel Seçimleri’nin galibi AK 
Parti’dir. 16 yıldır olduğu gibi bu 
seçimlerde de sandıktan birinci çı-
kan partimiz olmuştur. Belediyele-
rimizin büyük çoğunluğunu kaza-
narak şehirlerimizi önümüzdeki 5 

yılda yönetecek olan yine AK kad-
rolardır. Yüzde 70 gibi rekor bir oy 
oranıyla Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığına seçilen Uğur İb-
rahim Altay’ı, seçilen ilçe belediye 
başkanlarımızı ve belediye meclis 
üyelerimizi tebrik ediyorum. Gö-
revlerinin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Konya’mızın önümüz-
deki 50 yıllık, 100 yıllık planlarını 
belediye başkanımızla, ilçe bele-
diyelerimizle, milletvekillerimizle 
birlikte gerçekleştireceğiz. Bu gü-
zel şehri inşallah, dünyada marka 
şehir haline getireceğiz. Tüm Tür-
kiye’de yaşanan AK Parti’nin zafer 
tablosunda, Konyamızın Cumhur-

başkanımıza gösterdiği vefa hepi-
mizi, tüm Konyalıları ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Konya her zaman-
ki gibi liderimiz, dünya mazlumla-
rının hamisi Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında 
olmuştur. Konya yine farkını gös-
termiştir. Gönül belediyeciliği en 
çok Konya’ya yakışır dedik. İnşal-
lah Konyamız tüm ilçeleriyle gö-
nül belediyeciliğinde örnek bir şe-
hir olarak ülkemiz için çalışmaya, 
üretmeye devam edecektir. Tüm 
hemşehrilerime Cumhurbaşka-
nımıza, milli iradeye, AK Parti’ye 
verdikleri destek için teşekkürleri-
mi sunuyorum” dedi. n İHA

Karapınar ilçesinde, 20 metre 
çapında, 15 metre derinliğinde yeni 
bir obruk daha oluştu. Yeraltı sula-
rının çekilip, toprağın göçmesiyle 
meydana gelen obruklar, yöre hal-
kını tedirgin etti. Türkiye’nin rüzgar 
erozyonuna maruz kalan bölgele-
rinin başında gelen ve yaklaşık 50 
bin nüfusa sahip Karapınar’da, ye-

raltı sularının çekilip, toprağın göç-
mesiyle meydana gelen obruklar, 
vatandaşları tedirgin etti. İrili ufaklı 
300’ün üzerinde obruk oluşan Kara-
pınar’da bugün yeni bir obruk daha 
oluştu. İlçenin Reşadiye Mahallesi 
Çakırca mevkiindeki bir tarlada ob-
ruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçi-
lerin bugün fark etmesiyle bölgeye 

çağırılan Karapınar Belediyesi ekip-
leri, obruk çevresini telle çevirerek 
güvenlik önlemi aldı.

1.5 AY ÖNCE DE 3 OBRUK OLUŞTU
Obrukların sık görüldüğü Ka-

rapınar’da geçen Şubat ayının 
20’sinde 2 obruk daha oluştu. Bu 
olaydan iki gün sonra ise bu kez il-
çeye 7 kilometre uzaklıkta Reşadi-

ye Mahallesi’nde, yaklaşık 5 metre 
çapında 15 metre derinliğinde yeni 
bir obruk maydana geldi. Obruklar 
nedeniyle tedirgin olan yöre hal-
kı, tarlalarını ekmekte ve ektikleri 
ürünleri toplamakta ise işçi bul-
makta zorluk yaşadıklarını belirt-
mişlerdi.  
n DHA

Genç işadamlarına istihdam 
seferberliği anlatıldı

Aksaray’da MHP’nin 
itirazı durumu değiştirmedi

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından İstihdam Seferberliği 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirildi. Çok sayıda Genç MÜSİAD 
üyesinin yer aldığı toplantıda ko-
nuşan İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş, teşvikler hakkında katılımcı-
lara detaylı bir sunum yaptı. Teş-
vik paketinde yer alan desteklerin 
ayrıntılarını paylaşan Keleş, “Özel 
sigortalı çalıştıran işverenler her 
türlü teşvikten faydalanabilecek. 
İşveren, bir işçinin iş sözleşmesini 
haksız yere feshederse teşvikler-
den faydalanamayacak. Destek 
süresi ise, sigortalılar işe alındığı 
tarihten itibaren 3 ay olacak. Örne-
ğin nisan ayında işe alınan bir işçi 
için Nisan, Mayıs ve Haziran ayla-
rında destek alınacak. Şayet sigor-
talı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 
yılı ortalama sigortalı sayısına ilave 
ise 3 aylık süre dolduktan sonra, 
kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralı-
ğında erkek sigortalılar ve engelli 
sigortalılar 15 ay, diğer sigortalılar 
ise 9 ay daha halihazırda uygulan-
makta olan ilave istihdam desteği 
kapsamında prim ve vergi deste-
ğinden yararlanacak. 2019 yılında 
ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak 
işyerleri yeni destekten yararlana-

mayacak, şartları taşıyor ise haliha-
zırdaki ilave istihdam desteğinden 
yararlanacak. Devlet, bir işçinin 3 
ay boyunca bütün masraflarını kar-
şılayacak, işveren ise 6 ay boyunca 
o işçiyi istihdam etme zorunluluğu 
var” şeklinde konuştu. 

Teşvikten yararlanabilmek için 
ne gibi şartlar gerektiğini anlatan 
Keleş, “Aylık prim ve hizmet bel-
gesinin yasal süresi içinde kuruma 
verilmesi, işverence ödenmesi ge-
reken primlerin yasal süresi içinde 
ödenmesi, kurum sigorta primi, 
işsizlik sigortası primi, idari para 
cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
zammı ve gecikme cezası borcu 
bulunmaması ya da yapılandırıl-
mış ve bozma koşuluna girmemiş 
olması, kayıt dışı sigortalı çalış-
tırılmaması ya da sahte sigortalı 
bildiriminde bulunulmaması. İlave 
istihdam teşviği ise 2020 yılının 
sonuna kadar uygulanacak. Orta-
lama üzerinden alacağınız her bir 
kişi 12 ila 18 ay boyunca sigortası 
ve vergisi İŞKUR tarafından kar-
şılanacak. 3 ay içinde 10 günden 
fazla sigortası olmayacak, İŞKUR’a 
kayıtlı işsiz olacak ve süre zarfında 
işe alınmış olacak” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Aksaray’da MHP’nin itirazı 
üzerinde 4 sandıktaki oyların ye-
niden sayılması üzerine, durum 
değişmedi ve AK Parti adayı Enver 
Dinçer, resmi olmayan sonuçlara 
göre, belediye başkanlığını kazan-
dı.

AK Parti ile MHP’nin kendi 
adaylarıyla seçime girdiği ve 140 
bin 896 seçmenin bulunduğu 
Aksaray’da, 115 bin 437 seçmen, 
433 sandıkta oy kullandı. 111 bin 
812 oy geçerli, 3 bin 625 oy ise 
geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, 
AK Parti’nin adayı Enver Dinçer, 
yüzde 40,47 oranla 45 bin 253 
oy, MHP’nin adayı Sefer Alkan 
da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 
oy aldı. Enver Dinçer, 1628 oy 
farkla seçimi kazandı.

GEÇERSİZ OYLARIN 
SAYILMASINA RET

MHP Merkez İlçe Başkanlığı, 4 
sandık ile geçersiz oyların yeniden 
sayılması için İlçe Seçim Kuruluna 

itirazda bulunuldu. İtiraz edilen 4 
sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Bu 
sonuçlara göre, oy farkı 1628’den 
1238’e düştü. İlçe Seçim Kurulu, 
geçersiz oyların yeniden sayılması 
yönündeki itirazı ise reddetti. MHP 
Merkez İlçe Başkanlığı’nın geçersiz 
oyların yeniden sayılması için İl Se-
çim Kuruluna itiraz etmeye hazır-
landığı belirtildi.
n DHA

Konya Aydınlar Ocağı’nda MHP ve Alparslan Türkeş’i anlatan Eski Konya Milletvekili Musa 
Erarıcı, “Türkeş katıksız bir Türk Milliyetçisi olup, vatanını çok seven aksiyoner bir insandı” dedi

‘Alparslan Türkeş 
aksiyoner bir insandı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, kuru-
luşunun 50. Yılı münasebetiyle 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve 
Alparslan Türkeş konuşuldu. 19. 
Dönem Konya Milletvekili Musa 
Erarıcı, MHP Lideri Alparslan Tür-
keş’in hayatını, davasını, Ülkücü 
Hareket ile merhum Türkeş’le ilgili 
hatıralarını dile getirdi. İl Halk Kü-
tüphanesi’nde gerçekleştirilen soh-
bette 1991’de MHP’den milletvekili 
seçildiğini ve o 1988’de MÇP’nin 
Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi 
olduğunu söyleyen eski Konya Mil-
letvekili Musa Erarıcı, MHP Konya 
İl Başkanlığı görevinin ise 1980 
ihtilâliyle son bulduğunu ifade etti. 
Erarıcı, 83’ten sonra Muhafazakâr 
Parti (MP)’nin kurulduğunu, MP’nin 
Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ol-
duğunu ve siyasi parti liderlerinin 
siyasi serbestliğe kavuşmasıyla bir-
likte MÇP’nin “MHP” olarak yoluna 
devam ettiği kaydetti.

80’den önce Ülkücü Teknik Ele-
manlar Derneği’nin kurucu üyesi 
olduğunu ve Konya teşkilatında 
görev aldığını ifade eden Erarıcı, 
Alparslan Türkeş’in Kayseri’nin Pı-
narbaşı İlçesinin Köşker köyünden 
Kıbrıs’a taşındıklarını ve 1917’de 
Kıbrıs’ta dünyaya geldiğini söyledi. 
Büyük dedesinin Arif Ağa, babası-
nın Ahmet Hamdi Efendi, annesinin 
ise Fatma Zehra Hanım olduğunu 
sözlerine ekleyen Erarıcı, “Başbuğ, 
ilk ve ortaokulu Kıbrıs’ta okuduktan 
sonra İstanbul’a taşınırlar. Askeri 
Liseyi bitirdikten sonra Harp Oku-
lu’na girer. Teğmen rütbesiyle Harp 
Akademisi’ni tamamladıktan sonra 
kurmay subay olur” dedi.

TÜRKEŞ AKSİYONER BİR İNSANDI
Alparslan Türkeş’in randevusu-

na sadık bir parti lideri olduğunu, 
Hindistan’a “Askeri Ateşe” olarak 
sürgüne gönderildiğinde Hindistan, 
Pakistan Bangladeş gibi ülkelerin 
basın ile radyolardan derlediği eko-
nomik, sosyal, askeri lojistik bilgileri 
bir rapor halinde yazıp hariciye ba-

kanlığına gönderdiğini kendisinden 
öğrendiğini anlatan Erarıcı, “Türkeş 
katıksız bir Türk Milliyetçisi olup, 
vatanını her şeyden ve herkesten 
çok seven bir insan. Organizatör ve 
aksiyoner bir insan. Aynı zaman da 
bir devlet adamı. Yazar ve yazdığı-
nı fiiliyata koyan bir adam. Basılmış 
10-15 kitabı var” dedi.

Türkeş’in siyasi hayatından ke-
sitler sunan Erarıcı, Ülkücü Hareket 
ile milliyetçilerin 12 Eylül’de silindi-
rin altından geçirildiğini belirterek 
şunları dile getirdi: “Ülkücü Hare-
ket ve MHP beş bin şehit veren bir 
dava haline geliyor. 1990’lı yıllarda 
MHP Konya’dan iki ve Türkiye ge-
nelinde 19 milletvekiliyle Meclis’te 
yerini alıyor. Meclis’te yemin edilir-
ken her parti kendi milletvekilini al-
kışlıyordu. Fikir ayrılıkları yüzünden 
partiler arası diyalog ise çok zayıf ve 
eksikti. Bunu müşahede eden Tür-
keş, liderlerle diyaloga girecek ve 
ülkeyi ilgilendiren milli meselelerde 
birlik ve beraberlik içerisinde hare-
ket edilmesi yönünde elinden gelen 

gayreti gösterecekti. Parti bugün 
bunu ziyadesiyle sürdürmektedir, 
sürdürmeye devam etmeli de.”

MİLLİYETÇİLİK VE TÜRKÇÜLÜK
Türkeş’in milliyetçilik hakkın-

daki görüşünü “Milliyetçilik an-
layışımız maneviyatçı, akılcı, de-
mokratik, çağdaş bir milliyetçiliktir. 

Milliyetçilik anlayışımız manevi şu-
urlanmaya dayanır.” şeklinde dile 
getiren Erarıcı, Türkçülük ve diğer 
görüşleriyle ilgili şu özlü sözleri 
paylaştı: “Türkçülük, her faaliyetin 
Türk milletinin milli menfaatlerine 
uygun bir şekilde düzenlenmesi, 
yürütülmesi görüşüdür. Sandık-
tan bize tek bir oy dahi çıkmasa 
İslâm’dan, insaniyetçilikten, Türk-
çülükten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz 
politikacı değil, bir davanın takipçi-
siyiz.”
TÜRKEŞ’İN RUHUNA HATİM DUASI

Anma toplantısına Eski Konya 
Milletvekilleri Hüseyin Arı ve Hasan 
Kaya, Eski MHP Konya İl Başkanla-
rından M. Ali Uz ve ilçe başkanla-
rından Yusuf İnanç, eski sendikacı 
Ahmet Polat ile eski ÜTED Konya İl 
Başkanı Ali Naltekin ve vatandaşlar 
katıldı. Sohbetten önce Muammer 
Koşdaş Hoca, Alparslan Türkeş’in 
ruhuna okunan hatimlerin duasını 
yaptı. Katılımcılara ise gül suyu ve 
cezerye ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Karapınar’da yeni bir obruk daha oluştu

Musa Erarıcı
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Selçuk’ta lösemili çocuklar için anlamlı etkinlik

Selçuk Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Tiyatro Toplu-
luğu tarafından lösemili çocuklar 
yararına bir gece düzenlendi. Sü-
leyman Demirel Kültür Merkezin-
de düzenlenen geceye Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Özdemir Koçak, Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet 
Ünlü, dekan yardımcıları, akade-
misyenler, misafirler ve öğrenciler 
katıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Ti-
yatro Topluluğu tarafından hazır-
lanan “Tükkâna Kim Gidecek?” 

isimli tiyatro oyunlarının gösterimi 
yapıldı. Şiirler okunarak şarkılar 
söylendi. Programda sergilenen 
gösteriler seyirciler tarafından bü-
yük alkış topladı.

Lösemili çocuklar adına konuş-
ma yapan Cihat Emin Soylu duy-
gularını şöyle dile getirdi: “Geç-
mişte lösemi tedavisini atlatmış 
bulunuyorum. 2002 senesinde te-
davi gördüm. 11 senedir de hiçbir 
şekilde herhangi bir lösemi tanısı 
yok. Allaha şükür. Bu güzel günde 
burada bulunmamızın bir amacı 

var. Bir şekilde bir yerden fedakâr-
lık edip buraya geldik. Burada bu-
lunmanız bizim için çok özel ve 
duygulandırıcı bu gecede emeği 
geçen herkese çok teşekkür ediyo-
ruz. İyi ki varsınız lösemili çocuklar 
sizinle.” 

Gecenin düzenlenmesine öncü 
olan Diş Hekimliği Fakültesi per-
soneli Gürsel Özdemir, “Çok heye-
canlıyız. Çünkü ulvi bir görev için 
buradayız. Bir hayalimiz vardı; bu 
işe başladığımızda bir gün çocuk-
lar için bir şey yapmak istiyorduk o 

da bu geceye nasip oldu. Bu gece-
yi düzenlerken önümüzü açan en 
başta çok değerli Dekanımız Prof. 
Dr. Nimet Ünlü’ye ve emek harca-
yan ekip arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi.

SEYİRCİLER TARAFINDAN 
BAĞIŞ YAPILDI

Selçuk Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nimet Ünlü, “Amatör ruhları 
ama çok büyük kalpleriyle arka-
daşlarımız gerçekten çok büyük 
dokunuşlar yapıyorlar. Toplum-

sal olarak gerçekten hepimizin 
çok önemsediği çocuklarımız için 
yaptıkları program için bu gruba 
çok teşekkür ediyorum.Çok güzel 
şeyler ortaya koyuyorlar. Biz de 
elimizden geldiğince inşallah des-
teklemeye devam edeceğiz. Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. Özdemir 
Koçak’a bu güzel gecede bizi des-
teklediği için ayrıca çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nimet Ünlü, Tiyatro Topluluğunu 

tebrik ederek çiçek takdim etti.  
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak 
da tiyatro topluluğunu tek tek teb-
rik ederek, anlamlı gecede emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Oyun 
sonunda lösemili çocuklar yararına 
seyirciler tarafından bağış yapıl-
dı. Türk Kızılay Konya Kan Bağış 
Merkezi de gece de bulunarak kök 
hücre bağışı hakkında bilgilendir-
me yaparak kan bağışında bulun-
mak isteyenler yardımcı oldu.
n HABER MERKEZİ

Mis Koleji Yönetim Kurulu Baş-
kanı Salih Özkan, eğitim camiasını 
yasa boğan Kocaeli’deki olayla ilgili 
kınama açıklamasında bulundu ve 
bütün paydaşların topyekün olayı 
ele alıp, ciddi yaptırımların uygulan-
ması zorunluluğunu ifade etti. 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bu-
lunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde 
okulun Müdür Yardımcısı Sayın 
Necmeddin Kuyucu, okulun öğren-
cisi tarafından odasında bıçaklana-
rak vefat etti. Yaşanan bu olay Tür-
kiye genelinde büyük bir üzüntü 
yaşattı. “Bizleri hayata hazırlayan, 
sabır ve özveri ile çalışan öğret-
menlerimizin maruz kaldıkları bu 
olaylar hepimizi derinden etkilemiş 
durumda” diyen Mis Koleji Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Salih Özkan 
yaşanan hadise karşısında üzün-

tüsünü dile getirdi.  Salih Özkan, 
“Öğretmenler bizim geleceğimiz ve 
umudumuzdur. Eğitimciye uygu-
lanan şiddet topluma uygulanmış 
sayılır. Biz nasıl onlara evlatlarımızı 
emanet ediyorsak öğretmenler de 
toplumumuza emanettir. Bilgi ve-
ren, eğiten, değiştiren ve geliştiren 
bir insana uygulanan, sözel ve fizik-
sel fark etmeksizin, şiddetin hiçbir 
türünün affı yoktur, olmamalıdır. 
Ayrıca eğitimin okuldan önce aile-
de başladığını düşünürsek saygılı 
ve sabırlı çocuklar yetiştirmekte ai-
lelere büyük iş düşüyor. Ülkemizde 
bu tür olayların son bulmasını yü-
rekten diliyorum. Necmettin Mü-
dürümüze Allahtan rahmet diliyor, 
ailesine ve sevenlerine sabırlar dili-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta hazırlandı
MEVKA’da sergilendi

Küçük mucitlerin 
projeleri görücüye çıktı

Savunma sanayisine ve yerli 
üretime Yunak’ tan destek geldi. 
Yunak Kaymakamı Mehmet Er-
dem Akbulut ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan’ın destek-
leri ile Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi teknik öğretmenlerinden 
Arif Özkara ve Safa Çinar’ın proje-
lendirdiği, Milli Savunma Sanayi-
sine katkı sağlamak, yerli ve milli 
üretimimizi desteklemek, öğren-
cilerin milli imkanlar kullanılarak 
ülkesine katkı sağlayabilme bilinci-
ne erişebilmesini sağlama amacıy-
la hazırlanan TANKEP, Drone ve 
İnsansı Robot Projeleri, Konya’da 
düzenlenen MEVKA Maker fua-
rında sergilendi. Kaymakamlık İlçe 

Proje Ekibi Üyesi ve Okul Müdürü 
Mustafa Uyanık, Müdür Yardımcısı 
Ulaş Gürbüz, Makine Öğretmeni 
Arif Özkara, Elektrik Öğretmeni 
Safa Çinar’ın sunum yaptığı fuarda 
ürünlere başta Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak olmak üzere tüm 
katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 
Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi idareci ve proje çalışanlarını 
Konya’da ziyaret eden İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, 
TANKEP projesine gösterilen ilgi-
den dolayı çok memnun oldukları-
nı belirterek, projede emeği geçen 
öğretmen ve öğrencilere teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Konya okullarında TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarları devam ediyor. 
Rebii Karatekin Ortaokulu öğren-
cilerinin eğitim öğretim program-
ları çerçevesinde ilgi duydukları 
alanlarda yapmış oldukları araştır-
ma, inceleme ve tasarım projeleri 
görücüye çıktı. Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın 
açılışını yaptığı Rebii Karatekin 
Ortaokulu öğrencileri tarafından 
gerçekleştirilen etkinliğe ilgi yoğun 
oldu. Rebii Karatekin Ortaoku-

lu’nun bu yıl 5.sini gerçekleştirdiği 
bilim fuarında, 12’si araştırma 11 
inceleme ve tasarımdan oluşan 
projelerde görev alan öğrencilerin 
heyecanı gözlerinden okunuyordu.  
Öğrenciler açılışa katılan misafirle-
re ürettikleri projeleri tek tek anlat-
tı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar ve beraberindeki heyet 
bilim fuarında görev alan tüm öğ-
renci ve danışman öğretmenlerini 
kutladı.
n HABER MERKEZİ

Konya Valiliğinin girişimleri ve Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin katkılarıyla 
Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu bünyesindeki 111 kişiye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı

Konya’dan Hakkari’ye
gönül köprüsü kuruldu

Hakkari Valiliği Reng-i Hakkari 
Sanat Topluluğu Sanat Yönetme-
ni Ayhan Tunç, Reng-i Hakkari’ye 
yapılan kostüm desteği nedeniyle 
Konya’nın kendilerini onurlandır-
dığını söyledi. Tunç, “Konya; M.Ö. 
7000’li yıllardan itibaren insanlık ta-
rihi acısından önemli medeniyetle-
re sahne olmuş, oldukça zengin bir 
kültürün izlerini bağrında taşıyan, 
Mevlana gibi yetiştirdiği İslam bü-
yükleri ile gönülleri fetheden, tarihi 
İpekyolu’nun ticaret ve konaklama 
merkezi olarak adeta bir ‘müze şe-
hir’ kimliğine sahip olan istisna bir 
şehirdir. Türk tarihinin en eski ve 
kıymetli eserlerini sinesinde barındı-
ran Konya, ayrıca bir gönül diyarıdır. 
Gönül bağlılığını serhat kenti olan 
Hakkari ile birleştirerek, çift başlı 
kartal misali doğu ve batının daha 
anlam kazanması açısından önem 
arz eden ve Konya ilinde faaliyet 
gösteren Tarihi Bedesten Eğitim 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve 
Konya Ticaret Odası Başkanlığı ile 
bundan sonraki süreçte ortak ça-
lışmalarda bulunacağımızı, kardeş 

kurumlar olarak yeni projelerde 
bulunacağımızı belirtir, Reng-i Hak-
kari’ye yaptıkları kostüm desteği ile 
bizi onurlandırarak güzel bir baş-
langıçla beraberliğimizi güçlendir-
diler. Yardımlarından dolayı Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
Beyefendi ve Tarihi bedesten Eği-
tim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Abdullah Dölek Beyefen-
diye Reng-i Hakkari ailesi olarak 
şükranlarımızı sunar, kendileriyle 

çalışmaktan onur duyarız. Malu-
munuz çok kısa süre önce Konya 
ilinde bir bütünleşme programı dü-
zenlemiştik. Doğu batı kentlerinin 
en güzelini Konya’da sergilemiştik. 
Konya’da faaliyet gösteren Tarihi 
Bedesten Eğitim Kültür ve Yardım-
laşma Derneği, Konya Valisi Cüneyt 
Orhan Toprak’ın desteği ile Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla 
ortak yaptığımız proje zarfında böyle 
bir yardım kampanyası başlattılar. 

İlk etapta bizim turnelere gidebil-
memiz için kıyafet gönderdiler. Ben 
buradan Tarihi Bedesten Eğitim 
Kültür ve Yardımlaşma Derneğine, 
Rengi- Hakkari Sanat Topluluğu 
Onarsal Başkanı olan Konya Vali-
si Cüneyt Orhan Toprak’a, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 
Reng-i Hakkari ailesi olarak şükran-
larımı sunuyorum. Konya ili ile gö-
nül bağı oluştuğu ve bu gönül bağı 
neticesinde her zaman orada prog-
ram yapmaktan ve onlarla bu havayı 
teneffüs etmekten gurur duyacağız. 
Bize 111 kişilik giyim gönderdiler. 
Kolilerin içinde kot gömlek, kot pan-
tolon, ceket ve ayakkabı bulunuyor. 
Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri-
miz neticesinde tekrar Tarihi Bedes-
ten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği ile yaptığımız görüşmeler 
neticesinde bin adet ayakkabı gön-
derilecek. Bunların 410 âdeti elimize 
ulaştı. Diğerleri ise kademeli olarak 
gelecek. Gelen ayakkabıları Geçitli 
Yatalı Bölge Okulunda okuyan öğ-
rencilere dağıtacağız” dedi.
n İHA

Eğitimciye şiddet artık son bulsun!
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Yaşlı çifte otomobil 
çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Polisten kaçan Suriyeliler’in 
aracından 44 kilo esrar çıktı

Karapınar ilçesinde kaldırım-
da yürürken otomobilin çarptığı 
çiftten Fikriye (65) Şahin hayatını 
kaybetti, eşi Halil Şahin (67) ise 
ağır yaralandı. Kaza, saat 21.00 
sıralarında Türidiye Mahallesi Ace-
moğlu Sokak’ta meydana geldi. 
İddiaya göre kaldırımda yürüyen 
Fikriye ve Halil Şahin çiftine, Onur 
Ç.’nin kullandığı 42 JH 715 plakalı 

otomobil çarptı. Kazada ağır yara-
lanan çift çevredekilerin çağırdığı 
ambulansla Karapınar Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 
Fikriye Şahin tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Halil Şahin 
ise tedavi altına alındı. Otomobil 
sürücüsü Onur Ç. polis tarafından 
gözaltına alındı.
n DHA

Konya’da polisin “dur” ihta-
rına rağmen kaçan 4 şüpheli, ko-
valamacanın ardından yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
uyuşturucu ticareti yapanlara yö-
nelik Adana Çevre Yolu’nda uygu-
lama gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe 
üzerine Adana istikametinden ge-
len 2 otomobili durdurmak istedi. 
Polisin “dur” ihtarına uymayan 
sürücüler, yaşanan kovalamaca 
sonrası yakalandı.  Araçlardan bi-
rinde yapılan aramada, 216 parça 
halinde 44 kilo 200 gram esrar ele 

geçirildi. Suriye uyruklu Abdullah 
M. (38), Mahmud E. (35), Faysal A. 
(35) ve Suha E. (38) gözaltına alın-
dı.  Şüphelilerin, emniyetteki ifade-
lerinde, kiraladıkları 2 otomobille 
Hatay’dan Konya’ya uyuşturucu 
getirdiklerini, Suriye uyruklu kadın 
zanlı Suha E’yi aile süsü vermek 
ve dikkat çekmemek için yanları-
na aldıklarını söyledikleri öğrenildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıka-
rıldıkları nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince tutuklandı.
n AA

Mahalli İdareler Seçimi’nde Karatay Belediye Başkanı seçilen Hasan Kılca ile Meram Belediye Baş-
kanı seçilen Mustafa Kavuş, düzenlenen devir teslim törenleriyle başkanlık görevini devraldılar

Yeni başkanlar
görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
lerinde rekor bir oy oranıyla Karatay 
Belediye Başkanı seçilen Hasan Kıl-
ca mazbatasını almasının ardından; 
2004 yılından bu yana görevini sür-
düren Mehmet Hançerli’den Kara-
tay Belediye Başkanlığı görevini tes-
lim aldı. Devir teslim törenine, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Sel-
man Özboyacı ve Ziya Altunyaldız, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, Teşkilat ve Meclis Üye-
leri katıldı. Karatay Belediye Baş-
kanlığını Hasan Kılca’ya devreden 
Mehmet Hançerli; 15 yıldır Hazreti 
Mevlana’nın diyarı Karatay’a hiz-
met etmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya görevinde 
başarılar dileyen Mehmet Hançerli, 
seçimlerin hayırlı olmasını temenni 
etti.

BAŞKAN KILCA’DAN 
HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Karatay’a kazandırdığı 
büyük projeler için Mehmet Han-
çerli’ye teşekkür etti. Elde edilen 
büyük oy oranının Mehmet Han-
çerli’nin 15 yıl boyunca gösterdiği 
başarının rolünün büyük olduğu-
nu dile getirdi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da 

gönül belediyeciliğinin kazandı-
ğını dile getirerek; hazırladıkları 
pek çok proje ile Karatay’ı daha 
da ileriye taşımak için çalışacakla-
rını belirtti.  Başkan Kılca;  seçim 
çalışmaları süresince kendilerini 
her zaman destekleyen Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a; 
AK Parti Konya Milletvekillerine, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’a AK Parti İl 
Teşkilatına, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatına, tüm Karataylılara te-
şekkür etti. 

MERAM’DA GÖREV 
ARTIK KAVUŞ’UN

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’nde rekor bir oy alarak 
Meram Belediye Başkanı seçilen 
Mustafa Kavuş görevini Fatma 
Toru’dan devraldı. Mazbata Töre-
ninin ardından Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Konya Milletvekilleri 
Ziya Altunyaldız ve Selman Özbo-
yacı, Ak Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, Ak Parti Kadın 
Kolları Başkanı Esra Doğan Me-
ram Belediyesi Hizmet Binasında 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş için gerçekleştirilen ‘Devir 
Teslim Töreni’ne katıldılar. Tören-
de konuşan Ak Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı Türkiye’nin yeni 
bir döneme yürüdüğünün altını 

çizdi. Yeni seçilen Başkan Mustafa 
Kavuş’un Belediye Meclis Üyeleri 
ve ekibiyle birlikte aldığı bayrağı 
çok daha ileriye taşıyacağını kay-
deden Angı, “2014 yılından bu 
yana Meram’a hizmet eden Fatma 
Toru’ya da teşekkür ediyor, bun-
dan sonraki hayatında başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

KAVUŞ: SORUMLULUĞUMUZUN, 
VEBALİMİZİN VE YÜKÜMÜZÜN 

BİLİNCİNDEYİZ
Meram Belediye Başkanlığı 

görevini Fatma Toru’dan devira-
lan Mustafa Kavuş’ta hizmetin bir 
bayrak yarışı olduğunu hatırlattı. 
Fatma Toru’ya ve Belediye Meclis 
Üyelerine Meram’a yaptıkları hiz-
metlerden dolayı teşekkür eden 
Kavuş, “Meram’da hizmet çıtasını 
yükseltmek için gece gündüz koş-
turacağız. Halkımızın teveccühü 
ile yüksek bir oyla seçildik. Bu bi-
zim sorumluluğumuzu, vebalimizi 
ve yükümüzü artırıyor. Biz bu so-
rumluluk ve vebalin bilincindeyiz. 
Bunun için hiç zaman kaybetme-
den çalışmalara başlıyoruz. Bu ilçe 
için Meclis Üyelerimiz, ekibimiz ve 
tüm belediye çalışanlarımız ile bu 
ilçe için koşturacağız. El birliği ile 
büyük başarıların altına imza ata-
cağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletveki-

li Ziya Altunyaldız ise Konya’nın 
Ak Parti’yi yüreği ve sevgisiyle en 
yüksek oranda destekleyerek Tür-
kiye’de öne çıkartığını ifade etti. 
Bu başarıda payı olan herkese te-
şekkür eden Altunyaldız, “Konya 
Milletvekili olarak başarılı çalış-
malarından dolayı Fatma Hanım’a 
teşekkür ediyorum. Yeni Başkan 
Mustafa Kavuş’u da yürekten teb-
rik ediyorum. Çalışması, ülkeye 
olan inancı ve Konya muhabbeti 
ile bayrağı daha da yükseğe taşı-
yacak ve başarılı çalışmalara imza 
atacaktır. Ekibi ve Belediye Mecli-
si Üyeleri ile bir orkestra şefi gibi 
ilçeye değerli eserler kazandıra-
caktır” şeklinde konuştu. Ak Par-
ti’nin siyaseti millete hizmet için 
yaptığını belirten Ak Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu 
aziz millete hizmet şerefi bahşet-
tiği için Allah’a şükrediyor, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’a da bu görevlere bizi layık 
gördüğü için teşekkür ediyoruz. 
Görevi devralan Mustafa Kavuş’a 
muvaffakiyetler diliyorum. Bizler 
bu milletin çok daha iyi hizmet al-
ması için elimezden geleni yapma-
ya devam edeceğiz. Burada gör-
düğünüz güzel tablo Ak Parti’nin 
özetidir.”  n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya otobüsü Denizli’de kaza yaptı
Denizli’de meydana gelen tra-

fik kazasında şarampole devrilen 
otobüsten sağ kurtulan yolcu ya-
şadığı dehşet anlattı. 36 yolcunun 
olduğu otobüste 2 kişi hayatını kay-
bederken, 20’ye yakın kişi ise yara-
landı. Yolcuların kazaya uyudukları 
esnada yakalandıkları öğrenildi. 

Çardak ilçesinde meydana ge-
len kazada, Osman Özden yöneti-
mindeki 42 HA 856 plakalı otobüs 
sürücünün henüz belirlenemeyen 
bir nedenden ötürü direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak, yol kenarındaki 
şarampole devrildi. Otobüs devril-
dikten sonra yan yatarak durabildi. 

Kaza sonrası tam bir can pazarı ya-
şanırken, bölgeye çok sayıda polis, 
112 Acil servis ve Denizli Büyükşe-
hir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan-
lığına bağlı ekip sevk edildi. 

Kazada otobüs içerisinde bulu-
nan yolculardan Serhat Gökçen ise 
yaşadıkları korku dolu anları anla-
tarak, “Bağrışları duyunca bir anda 
hepimiz uyandık. Sonrasından bir 
şeyden bilgimiz yok, Konya’dan 
geliyorduk. Biz kendimiz çıktık, 
arkadaşımın kız kardeşi vardı onu 
kurtarmaya çalışıyorduk. İtfaiye 
gelene kadar da bir şeyler yapmaya 
çalıştık. Otobüs doluydu, çok sayıda 
yolcu vardı” dedi. n İHA
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Başkan Pekyatırmacı’dan MHP Selçuklu’ya teşekkür ziyareti
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı ve Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, MHP Selçuklu İlçe Teşkila-
tı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Güzi-
de Çipan tarafından ağırlanan Baş-
kan Pekyatırmacı ve Özer, 31 Mart 
Yerel Seçimleri’nde başta Selçuklu 
olmak üzere Konya ve Türkiye’de 
sergilenen ortak çalışmanın başarı 
getirdiğini dile getirerek sağlanan 
destek ve işbirliğinden dolayı MHP 
İlçe Teşkilatına teşekkür ettiler. 

31 Mart Seçim sonuçlarının ül-
kemiz için hayırlara vesile olması-
nı dileyen MHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Güzide Çipan; “Selçuklu ve 
Konya’mızda bulanan seçmenleri-
mize ve hemşehrilerimize Büyük-
şehirler arasında Cumhur İttifa-
kı’na en yüksek desteği verdikleri 
için teşekkür ediyorum. Cumhur 
İttifakımıza ve Türkiye’mize beka 
noktasında sahip çıktılar “ dedi.  

31 Mart Yerel Seçimlerine 
MHP Teşkilatlarıyla uyum içinde 
hazırlandıklarını ifade eden Sel-

çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı; “ Elhamdülillah 31 
Mart Seçimlerinde MHP ile yaptı-
ğımız çalışmaların çok güzel neti-
celerini aldık. Pazar günü umdu-
ğumuz,beklediğimiz bir sonucu 
elde etmiş olduk. Biz yerelde zaten 
hizmetlerimizi sürdürüyoruz ve 
bunları bundan sonraki süreçte 
de en  güzel bir şekilde sürdür-
meye devam edeceğiz. Selçuklu 
Belediye Meclisi’ndeki yaptığımız 

çalışmalarda da zaten Milliyetçi 
Hareket Partili Meclis Üyelerimiz-
le birlikte hareket ediyorduk ve 
onların her zaman desteğini ya-
nımızda gördük. İnşallah bundan 
sonraki süreçte de bu işbirliği aynı 
şekilde devam edecek ve Selçuklu 
Belediye Meclisi’nde Cumhur İtti-
fakı’nın birlikteliğinin güzel sonuç-
larını görmeye devam edeceğiz. 
Seçim sürecinde MHP Selçuklu 
Teşkilatının bize verdiği destekten 

dolayı şahsınızda tüm MHP Sel-
çuklu Teşkilatına teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum. Aynı zamanda 
tabi ki Selçuklu İlçemizde yaşayan 
ve bize teveccüh gösteren seç-
menlerimize de burada teşekkür-
lerimi iletmek istiyorum” şeklinde 
konuştu.     

Yoğun bir seçim sürecinin 
geride bıraktıklarını ifade eden 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özerİ; “Bu sü-

reçte Cumhur İttifak’ı  olarak hep 
birlikte yol aldık. Konya’da ve 
Selçuklu’da Cumhur İttifakı’nın 
ruhunu en iyi şekilde temsil et-
tik ve hemşehrilerimiz bize bü-
yük bir teveccüh gösterdi. Konya 
olarak büyükşehirler içerisinden 
en yüksek oyu alarak güzel bir 
netice ile seçimi sonuçlandırdık. 
Selçuklu’da da meclisin büyük 
bir çoğunluğunu Cumhur İttifakı 
olarak elde etmenin mutluluğu-

nu taşıyoruz. Elbette ki bu bü-
yük teveccüh büyük sorumluluk 
taşıyor. Bizler bunun bilinç ile 
önümüzdeki 5 seneyi ilçemize ve 
şehrimize hizmet etme noktasın-
da elimizden gelen bütün gayreti 
göstererek geçirmeyi arzu edi-
yoruz.Bunun için hızlı bir şekilde 
çalışmalara başladık. Bu süreçte 
hem Konya’nın hem de Selçuk-
lu’nun farklı bir misyonu olduğu-
nu düşünüyoruz. Ak Parti beledi-
yeciliğinde Cumhur İttifakı’nın en 
güzel örneklerini bu şehirde gös-
termek mecburiyetindeyiz. Çün-
kü seçmenin göstermiş olduğu 
irade bunu ortaya koyuyor. Bir-
biriyle uyumlu ve iyi bir şekilde 
hizmet edecek kadrolarla 5 sene 
Konya’mıza en güzel hizmeti hep 
birlikte yerine getireceğiz. Bu sü-
reç içerisinde Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bütün teşkilat men-
suplarına vermiş olduğu destek-
lerinden dolayı teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

31 Mart yerel seçimlerinde Me-
ram Belediye Başkanı seçilen Mus-
tafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte 
esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, 
verdikleri destekten dolayı teşekkür 
etti. Kavuş, “Seçim çalışmalarımızı 
yürütürken söz verdiğimiz gibi, her 
zaman hemşehrilerimizin arasında 
olacağımızı söyledik ve seçimlerden 
sonra da yine onlarla birlikteyiz. Gö-
rev süremiz boyunca da bu böyle 
devam edecek” dedi.

Mustafa  Kavuş, 31 Mart yerel 
seçimlerinin  ardından, AK Parti Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile 

birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret 
etti. İlçesinde partisinin bir önceki 
dönemde almış olduğu oy oranını 
artırarak seçilmelerini sağlayan Me-
ramlılara, verdikleri destekten dolayı 
teşekkür eden Kavuş, 31 Mart günü 
sandıkta gösterdikleri irade ile bu 
önemli görevi kendilerine layık gö-
ren Meram halkının gönüllerinde de 
kalıcı olmak istediklerini söyledi. 

Alacakları her kararda yapılacak 
tüm çalışmalarda Meram’da yaşa-
yanların görüş ve önerilerini dikka-
te alacaklarını ifade eden Mustafa 
Kavuş, “Seçim çalışmalarımızda bir 
söz verdik ve seçimlerden sonra da 

sürekli hemşehrilerimizin arasında 
olacağımızı, onların görüş ve öneri-
leri doğrultusunda Meram’ı birlikte 
yönetmek istediğimizi söylemiştik. 
Şimdi yine onların arasındayız ve 
beraber olmaya devam edeceğiz. 
Görev süremiz boyunca da bu böyle 
devam edecek. Öncelikle verdiğimiz 
sözü yerine getirmek için seçimlerin 
akabinde esnaflarımızı ve hemşeh-
rilerimizi ziyaret ederek verdikleri 
desteklerden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Partimizin bir önceki dönem 
aldığı oy oranını artırarak bizlere 
güvenen ve sandıkta gösterdikleri 
irade ile de bu göreve layık gören 

hemşehrilerimizin güvenine layık 
olmayı arzu ediyoruz. Alacağımız 
her kararda, yapacağımız tüm çalış-
malarda Meramlı hemşehrilerimi-
zi dinlemeye devam edecek ve bu 
doğrultuda hareket etmeyi sürdü-
receğiz. Bizler üzerimize sorumluluk 
yükleyenleri dinleyerek gönüllerde 
kalmayı istiyoruz ve bunu da başara-
cağız. Halkımızın göstermiş olduğu 
teveccühe mazhar olmak için gece 
gündüz demeden çalışacak, herkesi 
kucaklayarak hep birlikte el ele verip 
Meram’ı güçlü bir şekilde geleceğe 
taşıyacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca’dan 
anlamlı paylaşım

Ilgın Belediyesi’nde 
devir teslim töreni

31 Mart Yerel Seçimleri’nde 
yüzde 76.87’lik bir oran ile Kara-
tay Belediye Başkanı seçilen Hasan 
Kılca, mazbatasını gerçekleştiren 
program ile aldı. Başkan Kılca sos-
yal medya adresinden anlamlı bir 
paylaşım yaptı.

Başkan Kılca kendisine çiçek 
göndermek isteyenlerin Karatay 
Belediyesi Aşevine ve Alzemir 
Gündüz Bakım Bakımevine ba-
ğış yapması çağrısında bulundu. 
Başkan Kılca yaptığı paylaşımda, 

“Kıymetli hemşehrilerim; bugün 
mazbata töreni ile inşallah görevi-
mize başlıyoruz. Hemşehrilerimin 
tebrik için göndermek isteyeceği 
çiçek ve benzeri hediyeler yeri-
ne belediyemize ait Aşevi veya 
Alzheimer merkezine bağış yap-
maları sosyal sorumluluk bilinci-
nin gelişmesine katkı yapacaktır” 
ifadelerine yer verdi. Başkan Kıl-
ca’nın paylaşımı vatandaşlar tara-
fından beğeni aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti’den Belediye Başkanı 
seçilen Yalçın Ertaş, düzenlenen 
devir teslim töreniyle görevini tes-
lim aldı. Ertaş, devir teslim töreni 
için geldiği Ilgın Belediyesi önün-
de, belediye personeli ve çok sayı-
da vatandaş tarafından karşılandı. 
Başkanlık makamında düzenlenen 
törende, eski başkan Mehmet Ka-
rahan’dan görevi devralan Ertaş, 
ilçeye hizmet eden Karahan ile 
bütün belediye personeline teşek-
kür etti. Devir teslim töreninde 
konuşan Ertaş, tüm ilçenin bele-
diye başkanı olacağını söyleyerek 
şunları kaydetti: “Bu güzel şehirde 
bu kutlu görevi bize nasip ettiği 
için Allah’a hamd ediyorum. Şeh-
rimizin her bir ferdine gerek bize 
oy versin veya vermesin bütün 
hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Allah onlardan razı ol-

sun. Bize gösterilen teveccühü asla 
karşılıksız bırakmayacağımı herke-
sin bilmesini istiyorum. Ilgınlı kar-
deşimin her birine gönlüm ve ka-
pım açıktır. İnşallah devraldığımız 
bu kutlu görevde şehrimizi daha 
da ileriye taşımayı görev edinece-
ğiz. Ilgın’a ne kadar hizmet etsek 
azdır. Cenabı Allah bize bu görevi 
layıkıyla yapmayı nasip etsin. Allah 
yar ve yardımcımız olsun.”

Daha sonra Ilgın Belediyesi 
hizmet binasına giren Belediye 
Başkanı Yalçın Ertaş, Belediye 
Başkanlık görevini Mehmet Kara-
han’dan devir aldı. Törene, Konya 
Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet 
Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali 
Erten, Milliyetçi Hareket Partisi 
İlçe Başkanı Harun Ok, belediye 
meclis üyeleri ile çok sayıda vatan-
daş katıldı. n AA

Karapınar’ın Zafer Mahallesi’nde 6 adayla girdiği muhtarlık yarışını kaybeden Zafer Öztaş’ın 
“Hayırlısı böyleymiş. Teşekkürler Zafer Mahallesi” ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi

Seçimi kaybetti, 
ilanla teşekkür etti

Karapınar’da ilçesi Zafer Mahal-
lesi’nde 6 adayla yarıştığı muhtarlık 
seçimini az farkla kaybeden Zafer 
Öztaş, merkezdeki billboard ilan-
larıyla vatandaşlara teşekkür etti. 
Hafta sonu yapılan Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’nde, Karapınar’ın 
merkez mahallelerinden Zafer’de 
muhtarlık yarışına 49 yaşındaki 
esnaf Zafer Öztaş da katıldı. 1999-
2004’te muhtarlık yaptığı mahalle-
de yeniden aday olan Öztaş, 6 kişiyle 
yarıştığı seçimleri az farkla kaybetti. 
Öztaş, seçimi kaybetmesine rağ-
men, ilçe merkezinde bulunan bill-
boardlardaki ilanlarıyla kendisine oy 
veren, vermeyen herkese teşekkür 
etti. İlanında Öztaş, “Hayırlısı böy-
leymiş. Teşekkürler Zafer Mahalle-
si. 2023 yerel seçimlerimde tekrar 
birlikteyiz.” ifadelerine yer verdi. 
İlçe belediye başkanlığını kazanan 
Mehmet Yaka’nın “Hemşehrilerime 
gönülden teşekkür ederim” ilanı ile 
Zafer Öztaş’ın ilanını yan yana gö-
renler, şaşkınlığını gizleyemedi. 

‘MAHALLELİMİN 
TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ’

Öztaş, hizmet aşkıyla aday oldu-
ğunu söyledi. Mahallesinde seçimi 
kazanmak için yoğun çalıştığını an-
latan Öztaş, şöyle konuştu: “Seçimi 
kaybettim.

Mahalleme teşekkür borçluyum. 
Kaybetmem önemli değil. Mahalle-
limin takdiri böyleymiş. Nasip değil-

miş, hayırlısı böyleymiş. Oy önemli 
değil. Kaybettikten sonra aldığımız 
oyun önemi yok. Halk böyle takdir 
etti. Artık önümüzdeki dönemde, 
2023’te seçimde adayım, mahalle-
me hizmet etmeye talibim.” Öztaş, 
seçimin hemen ardından ilan verdi-
ğini belirterek, “Mahalleme teşek-

kür ediyorum. Çevremdekilerden 
olumlu tepkiler aldım, takdir ediyor-
lar. Üç dönemdir muhtarlık yapan 
arkadaşı mahallemiz yeniden seçti. 
Kendisini tebrik ediyorum.” ifadele-
rini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Kamil 
Bacak ise Öztaş’ın ilanının kendisini 

şaşırttığını dile getirerek, “Gelecek 
dönem kazanacak inşallah. Adamın 
iyisidir. Oy vermedim belki ama 
ilanıyla dikkatimi çekti. Dediği gibi, 
hayırlısı böyleymiş. Çalışkan, hizmet 
etmek için aday oldu. Nasip bir son-
raki döneme.” dedi.
n AA

‘Söz verdiğimiz gibi, vatandaşla birlikteyiz’
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Taşra ilçelerinin Belediye Meclis üyeleri de şekillendi
31 Mart Mahalli İdareler 

Seçimleri’nin tamamlanma-
sıyla taşra ilçelerinin Meclis 
Üyelerinin isimleri de belli 
oldu. Bazı ilçelerde itirazlar 
olması nedeniyle değişiklik-
ler olabileceği bildirildi. Kesin 
sonuçları YSK önümüzdeki 
günlerde açıklayacak. Kesin 
olmayan sonuçlara göre taş-
ra ilçelerinin Meclis Üyelikleri 
şöyle şekillendi: 

AHIRLI
Ahırlı’da 9 Belediye Meclis 

Üyesi bulunuyor. Bunlardan 
6’sı AK Parti, 1’i MHP, 2’si de 
İyi Parti’den. Büyükşehir’e de 
Ahırlı’dan AK Partili 1 isim git-
ti. 

1. Mehmet Tugay (Konten-
jan AK Parti)

2. Ahmet Altunbaş (AK 
Parti)

3. Servet Yön (AK Parti)
4. Ali Kayaalp (AK Parti)
5. Mehmet Görel (MHP)
6. Dursun Demir (AK Parti)
7. Feti Uyar (AK Parti)
8. Mehmet Emin Özata (İyi 

Parti)
9. Hasan Altunay (İyi Parti)

BÜYÜKŞEHİR’E GİDEN
1. Mehmet Tugay (Konten-

jan AK Parti) 
AKÖREN

Akören’de 9 Meclis Üye-
si bulunuyor. Bunlardan 4’ü 
MHP’den, 4’ü AK Parti’den 1’i 
de İyi Parti’den. Büyükşehir’e 
de Akören’den MHP’li 1 isim 
gidiyor. 

1. Kasım Çelebi (Kontenjan 
MHP)

2. Ekrem Tulukçu (AK Par-
ti)

3. Durmuş Ali Aydemir 
(MHP)

4. Hüseyin Ali Soykan (AK 
Parti)

5. Ali Solak (MHP)
6. Halil Gül (AK Parti)
7. Mehmet Eraşık (MHP)
8. Ahmet Kırbaş (AK Parti)
9. Aliye Çamlı (İyi Parti) 

BÜYÜKŞEHİR’E GİDEN
1. Kasım Çelebi (MHP) 

AKŞEHİR
İttifaktan; 3’ü kontenjan ol-

mak üzere toplam 17 üye mec-
lise girerken, diğer 8 üyeliği de 
İYİ Partili adaylar aldı. Konten-
jan dışındaki 14 Cumhur İtti-
fakı üyesinin 8’i AK Partili, 6’sı 
ise MHP’li üyelerden oluşuyor.

1. Asuman Çörekçi Hay-
danlı (Kontenjan AK Parti),

2. Mehmet Mırçık (Konten-
jan AK Parti),

3. Ali Gürdal (Kontenjan 
AK Parti).

4. Çakır Buğra (AK Parti)
5. Zekeriya Kanat (MHP)
6. Mehmet Serhat Arslan 

(AK Parti)
7. Hüseyin Uyar (MHP)
8. Mustafa Kanyılmaz (AK 

Parti)
9. Bahri Duran (MHP)
10. İsmail Hakkı Koç (AK 

Parti)
11. Hasan Altunel (AK Par-

ti),
12. Mevlüt Türkcan (MHP)
13. Hasan Hüseyin Sarı 

(AK Parti)
14. Burçak Aytaç (MHP)
15. Selim Aldemir (AK Par-

ti)
16. Ömer Akça(MHP),
17. Özlem Hekim (AK Parti)
18. Yıldırım Şapcı (İyi Parti)
19. Galip Karaca (İyi Parti)
20. Barış Tören (İyi Parti)
21. Muttalip Uysal (İyi Par-

ti)
22. Ramazan Karakoyun 

(İyi Parti)
23. Musa Doğan (İyi Parti)
24. Abdurrahman Ağaçlı 

(İyi Parti)
25. Şafak Büyükacar (İyi 

Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDECEK 

OLANLAR
1. Asuman Çörekçi Hay-

danlı (AK Parti)
2. Çakır Buğra (AK Parti)
3. Zekeriya Kanat (MHP)
4. Mehmet Serhat Arslan 

(AK Parti)
ALTINEKİN

Altınekin’de toplam Mec-
lis Üyesi sayısı 11. Bu isim-
lerin 8’i AK Parti’den, 3’ü ise 
İyi Parti’den. Altınekin’den 
Büyükşehir’e AK Partili 2 isim 
gidiyor. 

1. Muhammet Çuhadere 
(AK Parti Kontenjan)

2. Bekir Ceran (AK Parti)
3. Fatih Koç (AK Parti)
4. Ramazan Poçan (İyi Par-

ti)
5. Mustafa Ceran (AK Parti)
6. Mehmet Özcan (AK Par-

ti)
7. Mehmet Selek (İyi Parti)
8. Hasan Topaloğlu (AK 

Parti)
9. Hüseyin Çimen (AK Par-

ti)
10. İsa Köprülü (AK Parti)
11. İbrahim Tekelioğlu (İyi 

Parti) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Muhammet Çuhadere 

(AK Parti Kontenjan)
2. Bekir Ceran (AK Parti)

BEYŞEHİR
AK Parti 21 İyi Parti 4 Mec-

lis Üyesi çıkardı. Büyükşehir’e 
Beyşehir’den 5 Meclis Üyesi 
gitti. 

1. Nurullah Gök (Kontenjan 
AK Parti)

2. Aslıhan Öztulum (Kon-
tenhan AK Parti)

3. Mustafa Hakanoğlu 
(Kontenjan AK Parti)

4. Eyüp Özpınar (AK Parti)
5. Ümit Gülol (AK Parti)
6. Harun Ağrıs (AK Parti)
7. Ömer Keni (AK Parti)
8. Mehmet Usta (İyi Parti)
9. Onur Toltay (AK Parti)
10. Yılmaz Yalçın (AK Parti)
11. Bahattin Al (AK Parti)
12. Yusuf Uyar (AK Parti)
13. Hasan Canaslan (İyi 

Parti)
14. İsmail Ertuna (AK Parti)
15. İsmail Mumcu (AK Par-

ti)
16. Sadık Erdoğan (AK Par-

ti)
17. Salim Karabıyık (AK 

Parti)
18. Abdullah Çil (İyi Parti)
19. Gülşah Bahçeci (AK 

Parti)
20. Fatih Akbıyık (AK Parti)
21. Yusuf Çelik (AK Parti)
22. Ömer Erdoğmuş (AK 

Parti)
23. İsmail Boru (AK Parti)
24. Reşat Tekin (İyi Parti)
25. İsmail Usta (AK Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Nurullah Gök (Kontenjan 

AK Parti)
2. Eyüp Özpınar (AK Parti)
3. Ümit Gülol (AK Parti)
4. Harun Ağrıs (AK Parti)
5. Ömer Keni (AK Parti)

BOZKIR
Bozkır’da 15 Meclis Üyesi 

bulunuyor. Bunlardan 12’sini 
Cumhur İttifakı, 3’ünü Büyük 
Birlik Partisi çıkardı. AK Parti 
listesinden giren MHP’den de 
2 isim Meclis Üyesi oldu.  

1. Hayri AK (Kontenjan AK 
Parti)

2. Latif Emre Başar (Kon-
tenjan AK Parti)

3. Hasan Özcan (AK Parti)
4. Ali Koyuncu (AK Parti)
5. Mustafa Şahin (AK Parti)
6. Hasan Özkaya (BBP)
7. Hüseyin Erdem (MHP)
8. Yüksel Öz (AK Parti)
9. Arif Durna (AK Parti)
10. Yusuf Er (AK Parti)

11. Halil Yuvaktaş (BBP)
12. Ramazan Sağlam (MHP)
13. Meltem Ayhan (AK Par-

ti)
14. Kıymet Altınışık (AK 

Parti)
15. Mümine Cengiz (BBP) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Hayri AK (Kontenjan AK 

Parti)
2. Hasan Özcan (AK Parti)

CİHANBEYLİ
Cihanbeyli’de 25 Meclis 

Üyesi bulunuyor. Bunlardan 
3’ü Büyükşehir Belediye-
si Meclis Üyeliğine gitti. Bu 
isimlerin 2’si AK Parti’den 
1’i HDP’den oluşuyor. Ayrıca 
Cihanbeyli’de HDP 7 Meclis 
Üyesi çıkardı, Saadet Partisi 
ise 3 Meclis Üyesi çıkardı. 

1. Saat Kaya (Kontenjan AK 
Parti)

2. Menderes Öztürkmen 
(Kontenjan AK Parti)

3. Sıtkı Karagöz (kontenjan 
AK Parti)

4. Ercan Pehlivanoğlu (AK 
Parti)

5. Halil Kadiroğlu (HDP)
6. Ramazan Çimen (AK 

Parti)
7. Mevlüt Çivi (Saadet Par-

tisi)
8. Orhan Yıldız (AK Parti)
9. Cafer Kenan Kart (HDP)
10. Hamza Apak (AK Parti)
11. Kemal Özbek (HDP)
12. Kadir Ulutaş (AK Parti)
13. Mehmet Taşpınar (Saa-

det Partisi)
14. Ali Sait Öztürk (AK Par-

ti)
15. Bekir Gülhan (HDP)
16. Halil Gürel (AK Parti)
17. Bayram Akan (AK Parti)
18. İsrafil Alp (Saadet Par-

tisi)
19. Süleyman Karadağ 

(HDP)
20. Mehmet Sarıtaş (AK 

Parti)
21. Süleyman Çorum (HDP)
22. Mehmet Çam (AK Parti)
23. Serdar Erdoğan (Saadet 

Partisi)
24. Necati Hatipoğlu (AK 

Parti)
25. Rahim Aktaş (HDP)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Saat Kaya (Kontenjan AK 

Parti)
2. Ercan Pehlivanoğlu (AK 

Parti)
3. Halil Kadiroğlu (HDP)

ÇELTİK
Çeltik’te 10 Meclis Üyesi 

bulunuyor. Bunlardan 8’i AK 
Parti, 1’i MHP, 1’i İyi Parti’den. 
Büyükşehir’e ise AK Parti’den 
2 isim gitmiş durumda. 

1. Adem Erdal (Kontenjan 
AK Parti)

2. Ramazan Salgın (AK Par-
ti)

3. Mustafa Alıcı  (AK Parti)
4. Cumaali Erdoğmuş (AK 

Parti)
5. Kadir coşkun (AK Parti)
6. Hamza Kobay (AK Parti)
7. Yunus Aksoy (AK Parti)
8. Selçuk Kandil (MHP) 
9. Hüseyin Kayalı (AK Parti)
10. Ahmet Akar (İyi Parti) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER 
1. Adem Erdal (AK Parti)
2. Ramazan Salgın (AK Par-

ti) 
ÇUMRA

Çumra’nın 25 Meclis Üye-
si bulunuyor. Bunlardan 16’sı 
AK Parti, 6’sı MHP, 3’ü İyi 
Parti’den oluştu. Büyükşehir’e 
ise AK Partili isimlerden 4, 
MHP’den 1 olmak üzere 5 kişi 
gitti. 

1. Zekeriya Demir (Kontej-
yan AK Parti)

2. Recep Candan (AK Parti)
3. Mehmet Yavuz (MHP)
4. Ömer Yıldırım (AK Parti)

5. Bekir Yaşar (AK Parti)
6. Hakkı Camcı (MHP)
7. Şakir Kaçar (AK Parti)
8. Osman Can (AK Parti)
9. Muhitttin Ayaydın (MHP)
10. Ahmet Demiral (AK 

Parti)
11. Zeki Kurbi (AK Parti)
12. Ercan Ateş (MHP)
13. Ahmet Gökçe (AK Parti)
14. Ali Suat Özcan (AK Par-

ti)
15. Fatih Küçükmumcu 

(MHP)
16. Emine Arslan (AK Parti)
17. Erdal Kuzay (AK Parti)
18. Mevlüt Barut (MHP)
19. Yaşar Sürücü  (AK Par-

ti)
20. Adem Bicici (AK Parti)
21. Muzaffer Kaya (AK Par-

ti)
22. Mehmet Kural (AK Par-

ti)
23. Mehmet Al (İyi Parti)
24. Murat Göremez (İyi 

Parti)
25. Mehmet Emin Eser (İyi 

Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER 
1. Zekeriya Demir (Kontej-

yan AK Parti)
2. Recep Candan (AK Parti) 
3. Mehmet Yavuz (MHP) 
4. Ömer Yıldırım (AK Parti) 
5. Bekir Yaşar (AK Parti) 

DERBENT
Derbent’te 9 Meclis Üye-

si bulunuyor. Bunlardan 
7’si AK Parti’li, 2’si CHP’li. 
Büyükşehir’e AK Partili 1 isim 
gidiyor. 

1. Halil Aktaş (Kontenjan 
AK Parti)

2. Halil Alkan (AK Parti)

3. Abidin Sarıçiçek (AK Par-
ti)

4. Süleyman Kalkan (AK 
Parti)

5. Kamil Değişli (AK Parti)
6. Ali Öz (AK Parti)
7. İsmail Aktaş (AK Parti)
8. Hüseyin Bardakçı (CHP)
9. Süleyman Çiçekliöz 

(CHP)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Halil Aktaş (Kontenjan 

AK Parti)
DEREBUCAK

Derebucak’ta 9 Meclis Üye-
si bulunuyor. Bunlardan 3’ü 
AK Parti, 3’ü MHP, 3’ü de 
İyi Parti’den. Derebucak’tan 
Büyükşehir’e ise AK Partili 1 
isim gidiyor. 

1. Dursun Kabakcioğlu 
(Kontenjan AK Parti) 

2. Mehmet Avcu  (AK Parti) 
3. Şakir Sait Demirel (MHP) 
4. Şevket Taşkara (AK Par-

ti) 
5. Mehmet Ali Güllüoğlu 

(MHP) 
6. Ercan Özdemir (MHP) 
7. Muammer Yıldız (İyi Par-

ti)
8. Nihat Akbaş (İyi Parti)
9. Mehmet Durmuş (İyi 

Parti) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Dursun Kabakcioğlu 

(Kontenjan AK Parti) 
DOĞANHİSAR

Doğanhisar’ın 11 Belediye 
Meclis Üyesi bulunuyor. Bun-
lardan 6’sı AK Parti’den, 1’i 
MHP’den, 4’ü de İyi Parti’den. 
Büyükşehir’e ise AK Parti’den 
2 isim gidiyor. 

1. İsmail Ceylan (Kontenjan 

AK Parti)
2. Hasan Topuz (AK Parti)
3. Hasan Yılmaz (AK Parti) 
4. Hüdaverdi Akarsu (AK 

Parti)   
5. Mehmet Kaya (AK Parti) 
6. Süleyman Pekmez (AK 

Parti) 
7. Tuncer Taşoluk (MHP) 
8. Adnan Öztoklu (İyi Parti)
9. Hasan Dönmez (İyi Parti)
10. Mehmet Ali Kocakülah 

(İyi Parti)
11. Nuri Akalın (İyi Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. İsmail Ceylan (Kontejyan 

AK Parti)
2. Hasan Topuz (AK Parti)

EMİRGAZİ
Emirgazi’nin 9 Beledi-

ye Meclis Üyesi bulunuyor. 
Bunlardan 4’ü MHP’den, 3’ü 
AK Parti’den, 2’si ise Saadet 
Partisi’nden. Büyükşehir’e ise 
MHP’li 1 isim gidiyor. 

1. Cumali Bayrakçı (Kon-
tenjan MHP)

2. Hasan Tuna (MHP)
3. Cengiz Başkan (AK Parti)
4. Hikmet Ünal (AK Parti)
5. Rahim Boytok (AK Parti)
6. Ramazan Başarı (MHP)
7. Ramazan Dönmez (MHP)
8. Ramazan Yılmaz (Saadet 

Partisi)
9. Samet Kara (Saadet Par-

tisi) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Cumali Bayrakçı (Kon-

tenjan MHP)
EREĞLİ

Ereğli’de 31 Belediye Mec-
lis Üyesi bulunuyor. Bunlar-
dan 12’si AK Parti’den, 9’u 
MHP’den, 10’u ise CHP’den. 

Ereğli’den Büyükşehir’e ise 2 
AK Parti, 2 CHP’li isim gidiyor. 

1. Talha Üzer (Kontenjan 
AK Parti) 

2. Serdar Altınok (Konten-
jan AK Parti)

3. Erkan Özlü (Kontenjan 
AK Parti)

4. Ömer Eğer (AK Parti)
5. Ayhan Dargeçit (MHP)
6. Cemil Dönmez (MHP)
7. Zeki Üstündağ (MHP)
8. Halime Demirel Akbel 

(AK Parti)
9. Mahmut Altınkaya 

(MHP)
10. Hasan Fatih Saçıkaralı 

(AK Parti)
11. Eyyup Arpacı (AK Parti)
12. Ramazan Demirel 

(MHP)
13. Ayhan Kotan (AK Parti)
14. Mahmut Melih Ayata 

(MHP) 
15. Ali Rıza Gübe (AK Parti)
16. Ayhan Gültekin (MHP)
17. Tamer Ünlü (AK Parti)
18. Mehmet Şen (AK Parti)
19. Mehmet Yalçın Aydoğ-

du (MHP)
20. Mustafa Aydın (AK Par-

ti)
21. Mustafa Kumru (MHP) 
22. Cafer Özer (CHP)
23. Erdal Topbaş (CHP)
24. Mehmet Yaşa (CHP)
25. Tamer Arslan (CHP)
26. Fikret Akpınar (CHP)
27. Hülya Çayhan  (CHP)
28. Ömer Devrim İşleyici 

(CHP)
29. Ali Peker (CHP)
30. Ömer Süllü (CHP)
31. İmdat Gültekin (CHP)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER

1. Talha Üzer (Kontenjan) 
2. Ömer Eğer (AK Parti)
3. Cafer Özer (CHP)
4. Erdal Topbaş (CHP)

GÜNEYSINIR
Güneysınır’da 9 Bele-

diye Meclis Üyesi bulu-
nuyor. Bunlardan 7’si AK 
Parti’den, 2’si Büyük Birlik 
Partisi’nden. Büyükşehir’e ise 
Güneysınır’dan 1 AK Partili 
isim gidiyor. 

1. Mustafa Gebeş (Konten-
jan AK Parti)

2. Sadrettin Eser (AK Parti)
3. Abdulkadir Susam (AK 

Parti)
4. İlyas Gürel (AK Parti)
5. Selahattin Özçelik (AK 

Parti)
6. Hüseyin Çimen (AK Par-

ti)
7. Recep Çetin (AK Parti)
8. Seyit Kapıcı (Büyük Birlik 

Partisi)
9. Zekeriya Bayrak (Büyük 

Birlik Partisi)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Mustafa Gebeş (Konten-

jan AK Parti)
HADİM

Hadim’de 11 Belediye Mec-
lis Üyesi bulunuyor. Bunlardan 
8’i AK Parti’den, 2’si MHP’den, 
1’i de İyi Parti’den. Hadim’den 
Büyükşehir’e ise 2 AK Parti’li 
isim gitti. 

1. Mustafa Baylan (Konten-
jan AK Parti)

2. Yusuf Karagöz (AK Parti)
3. Ahmet Özbahar (AK Par-

ti)
4. Hakkı Altuntaş (MHP)
5. Mehmet Yıldırım (AK 

Parti)

6. Ali Güven (AK Parti)
7. Mustafa Alparslan (MHP)
8. Adem Erkul (AK Parti)
9. Ali Bekil Kayhanlar (AK 

Parti)
10. Mehmet Tufan (AK Par-

ti)
11. Mustafa Elkik (İyi Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Mustafa Baylan (Konten-

jan AK Parti)
2. Yusuf Karagöz (AK Parti)

HALKAPINAR
Halkapınar’da 9 Beledi-

ye Meclis Üyesi bulunuyor. 
Bunlardan 7’si MHP’den, 2’si 
ise Büyük Birlik Partisi’nden. 
Büyükşehir’e ise MHP’li 1 isim 
gitti. 

1. Nevzat Şahin (Kontenjan 
MHP)

2. Ahmet Kuru  (MHP)
3. Salim Sarıgil (MHP)
4. Remzi Sanal (MHP)
5. Recep İşler (MHP)
6. Ömer Kaplan (MHP)
7. Abdulkadir Yaltirik 

(MHP)
8. Ramazan Eryılmaz (Bü-

yük Birlik Partisi)
9. Abdil Kara (Büyük Birlik 

Partisi)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Nevzat Şahin 

HÜYÜK
Hüyük’te belediye Mec-

lis Üyesi sayısı 12. Bunlar-
dan 7’si AK Parti’den, 2’si 
MHP’den, 3’ü ise İyi Parti’den. 
Büyükşehir’e ise AK Partili 2 
isim gidiyor. 

1. Mustafa Sarıaslan (Kon-
tenjan AK Parti)

2. Fatih Bilir (AK Parti)
3. Mustafa İdare (MHP)
4. Bekir Ceylan (MHP)
5. Ömer Tiren (AK Parti)
6. Mustafa Öztüre (AK Par-

ti)
7. Bekir Ceylan (AK Parti)
8. Aytekin Tünel (AK Parti)
9. Bektaş Karadağ (AK Par-

ti)
10. İsmail Akgün (İyi Parti)
11. Ali Cevizci (İyi Parti)
12. Murat Tekin (İyi Parti) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİRENLER
1. Mustafa Sarıaslan (AK 

Parti)
2. Fatih Bilir (AK Parti) 

ILGIN
Ilgın’da 25 Meclis Üyesi 

bulunuyor. Bunlardan 13’ü AK 
Parti’den, 5’i MHP’den, 7’si ise 
İyi Parti’den. Büyükşehir’e ise 
AK 2’si AK Partili, 1’i MHP’li 3 
isim gidiyor. 

1. Yakup Çiçek (Kontenjan 
AK Parti)

2. Muzaffer Uçmak (Kon-
tenjan AK Parti)

3. Nuran Kocabaş (Konten-
jan AK Parti)

4. Hikmet Koçak (AK Parti)
5. Mustafa Hulusi Fidan 

(MHP)
6. Faruk Ada (İyi Parti)
7. Ali Teker (AK Parti)
8. Memiş Karadeniz (MHP)
9. Süleyman Oral (İyi Parti)
10. Ömer Yıldız (AK Parti)
11. Mehmet Uslu (MHP)
12. Mevlüt Demir (İyi Parti)
13. Hayati Koca (AK Parti)
14. Mevlüt Zengin (AK Par-

ti)
15. İsmail Kaptanoğlu (İyi 

Parti)
16. Yakup Yılmaz (MHP)
17. Ali Kavalcı (AK Parti)
18. Mustafa Usludil (İyi 

Parti)
19. Mustafa Koç (AK Parti)
20. Zeliha Akın (AK Parti)
21. Ali Osman Ülker (İyi 

Parti)
22. Muharrem Altınayak 

(MHP)
23. Tahir Çöllü (AK Parti)
24. Gökhan Şahin (İyi Parti)
25. Bahtiyar Taşdelen (AK 

Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Yakup Çiçek (Kontenjan 

AK Parti)
2. Hikmet Koçak (AK Parti)
3. Mustafa Hulusi Fidan 

(MHP)
KADINHANI

Kadınhanı’nda Meclis Üye 
Sayısı 15. Bunlardan 12’si AK 
Parti’den 3’ü de MHP’den. 
Büyükşehir’e Kadınhanı’ndan 
3 AK Partili isim gidiyor. 

1. Ali Küçükbal (AK Parti 
Kontenjan)

2. Mehmet Sarı (AK Parti 
Kontenjan)

3. Sefa Çakar (AK Parti)
4. İsmet Bayram (AK Parti)
5. Halil Demirtaş (AK Parti)
6. Mustafa Güner (AK Parti)
7. Halit Turköğlu (AK Parti)
8. Hamdi Kaygusuz (AK 

Parti)
9. Mehmet Oğurlu (AK Par-

ti)
10. Halil Şimşek (AK Parti)
11. Abdullah Odabaşı (AK 

Parti)
12. Bekir Öztürk (AK Parti)
13. Lütfi Durgut (MHP)
14. Hasip Kurt (MHP)
15. Hasan Hüseyin Özde-

mir (MHP)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Ali Küçükbal (AK Parti 

Kontenjan)
2. Sefa Çakar (AK Parti)
3. İsmet Bayram (AK Parti)

KARAPINAR
Karapınar’da Meclis Üye-

si sayısı 15. Bunlardan 7’si 
AK Parti’den, 3’ü MHP, 5’i 
ise CHP’den. Büyükşehir’e 
Karapınar’dan 2 AK Parti’li 1 
CHP’li isim gitmiş durumda. 

1. Mustafa Kurum (AK Par-
ti)

2. Halil Aker (MHP)
3. Osman Arı (AK Parti)
4. Erol Parlak (AK Parti)
5. Tayfur Altuntaş (MHP)
6. Necati Kardaş (AK Parti)
7. Mustafa Köklüsoy (AK 

Parti)
8. Tahir Doğanay (MHP)
9. Ahmet Uğurlu (AK Parti)
10. Şener Küçükdurmuş 

(AK Parti)
11. Mehmet Dündar Taşçı 

(CHP) 
12. Mustafa Yazgan (CHP)
13. Hamdi Güngör (CHP)
14. Ufuk Boztaş (CHP)
15. Asım Yeşilyurt (CHP) 
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Mustafa Kurum (AK Par-

ti)
2. Osman Arı (AK Parti)
3. Mehmet Dündar Taşçı 

(CHP)
KULU

Kulu’da Meclis Üyesi sayısı 
23. Bu isimlerden 15’i AK Par-
tili, 2’si MHP’li, 6’sı ise CHP’li. 
Kulu’dan Büyükşehir’e ise AK 
Partili 3 isim gitti. 

1. Remzi Taşyürek (Kon-
tenjan AK Parti)

2. Mehmet Atakan (Kon-
tenjan AK Parti)

3. Ahmet Küçükçelik (Kon-
tenjan AK Parti)

4. Muzaffer Güngör (AK 
Parti)

5. Yunus Emre Mutluoğlu 
(AK Parti)

6. Mehmet Ali Baran (AK 
Parti)

7. Nevin Mermer (AK Parti)
8. Adil Görgülü (AK Parti)
9. Adem Sarı (AK Parti)
10. Mustafa Dalbudak 

(MHP)
11. Ramazan Doğan (AK 

Parti)
12. Osman Öznavruz (AK 

Parti)
13. Metin Karaköylü (AK 

Parti)
14. Doğan Uzuner (AK Par-

ti)
15. Şahabettin Yıldırım (AK 

Parti)
16. Yasin Yolcu (AK Parti)
17. Resul Ermiş (MHP)
18. Abdurrahman Berkcan 

(CHP)
19. Mustafa Akbina (CHP)
20. Cengiz Karpuz (CHP)
21. İsmail Tektaş (CHP)
22. Fazlı Alp (CHP)
23. Mehmet Hanifi Kork-

maz (CHP)  
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Remzi Taşyürek (Kon-

tenjan AK Parti)
2. Muzaffer Güngör (AK 

Parti)
3. Yunus Emre Mutluoğlu 

(AK Parti)
SARAYÖNÜ

Sarayönü’nde 15 belediye 
Meclis Üyesi bulunuyor. Bu 
isimlerden 13’ü AK Parti’den, 
1 bağımsız, 1 MHP’den. 
Sarayönü’nden Büyükşehir’e 
ise AK Partili 3 isim gitti. 

1. Hayrettin Bayraktar 
(Kontenjan AK Parti)

2. Hüseyin Tos (Kontenjan 
AK Parti)

3. Yusuf Külahlı (AK Parti)
4. Kamil Şeflek (AK Parti)
5. Erdal Demirpolat (AK 

PArti)
6. Mehmet Keleş (AK Parti)
7. Bekir Uğur (AK Parti)
8. Niyazi Taşçı (Bağımsız)
9. Taner Atay (MHP)
10. Mehmet İnci (AK Parti)
11. Mehmet Ali Özşahin 

(AK Parti)
12. Hatice Bağ (AK Parti)
13. Hasan İnanır (AK Parti)
14. İbrahim Batır (AK Parti)
15. Levent Önal (AK Parti)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Hayrettin Bayraktar 

(Kontenjan AK Parti)
2. Yusuf Külahlı (AK Parti)
3. Kamil Şeflek (AK Parti)

SEYDİŞEHİR
Seydişehir’de 25 Meclis 

Üyesi bulunuyor. Bu isim-
lerden 13’ü AK Partili, 6’sı 
MHP’li, 5’i CHP’li, 1’i ise İyi 
Partili. Buna göre Büyükşehir’e 
3 AK Partili, 1 MHP’li, 1 CHP’li 
isim gitmiş durumda. 

1. Mehmet Çetiner (Kon-
tenjan AK Parti)

2. Zeki Koç (Kontenjan AK 
Parti)

3. Harun Camcı (Kontenjan 
AK Parti)

4. Hüseyin Gülpınar (AK 
Parti)

5. Bayram Şentürk (MHP)
6. Hasan Ustaoğlu (CHP)
7. Mehmet Ali Bostancı (AK 

Parti)
8. Muhammet Arutürk (AK 

Parti)
9. Azize gül Harmanyeri 

(MHP)
10. hikmet Balcı (CHP)
11. Mevlüt Polat (AK Parti)
12. Meryem Semerci (AK 

Parti)
13. Yaşar Aşıroğlu (MHP)
14. Serdar Karayılan (CHP)
15. Durmuş Onar (AK Parti)
16. Hatime Kılınçoğlu 

(MHP)
17. Ali Rıza Öztürk (AK 

Parti)
18. Mehmet Altındağ (CHP)
19. İlker Öksüz (AK Parti)
20. Hacı Ünal (İyi Parti)
21. Ali Çelik (MHP)
22. Kutret Bilban (AK Parti)
23. Abdullah Sayğı (CHP)
24. Süleyman Çatlıoğlu (AK 

Parti)
25. Abdullah Ünver (MHP)  
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Mehmet Çetiner (kon-

tenjan AK Parti)
2. Hüseyin Gülpınar (AK 

Parti)
3. Bayram Şentürk (MHP)

4. Hasan Ustaoğlu (CHP)
5. Mehmet Ali Bostancı (AK 

Parti)
TAŞKENT

Taşkent’te 9 Meclis Üye-
si bulunuyor. Bunlardan 4’ü 
AK Parti’li, 2’si MHP’li, 3’ü 
ise Büyük Birlik Partisi’nden 
oluşacağa benziyor. Ancak il-
çede seçime itiraz olduğu için 
henüz netlik kazanmış değil. 
Büyükşehir’e ise AK Partili 1 
isim gidiyor. 

1. Kenan Küçük (Kontenjan 
AK Parti)

2. Mehmet Durmuş (AK 
Parti)

3. Yusuf Serhat Yavuz 
(MHP)

4. Ali Uysal (AK Parti)
5. Mustafa Gülmüş (MHP)

BÜYÜKŞEHİR’E GİDEN
1. Kenan Küçük (Kontenjan 

AK Parti)
TUZLUKÇU 

Tuzlukçu’da 9 Meclis Üye-
si bulunuyor. Bunlardan 5’i 
CHP’den, 3’ü AK Parti’den, 1’i 
ise MHP’den. Büyükşehir’e ise 
CHP’den 1 isim gidiyor. 

1. Seyit Veli Yıldırım (Kon-
tenjan CHP)

2. Yusuf Taşkın (CHP)
3. Aydoğan Çoban (CHP)
4. Nevzat Mert (CHP)
5. Mevlüt Atar (CHP)
6. Fethi Önal (AK Parti)
7. Aydoğan Yılmaz (MHP)
8. Memiş Koç (AK Parti)
9. Bekir Yiğit (AK Parti)

BÜYÜKŞEHİR’E GİDEN
1. Seyit Veli Yıldırım (Kon-

tenjan CHP)
YALIHÜYÜK

Yalıhüyük’te 9 Meclis Üyesi 
bulunuyor. Bunlardan 3’ü AK 
Partili, 2’si MHP’li, 2’si Büyük 
Birlik Partili, 2’si ise İyi Partili. 
Büyükşehir’e ise Yalıhüyük’ten 
1 AK Partili gitmiş oldu. 

1. Süleyman Ceran (Kon-
tenjan AK Parti)

2. Feridun Çelik (AK Parti)
3. Ramazan Güney (Büyük 

Birlik Partisi)
4. Kemal Yılmaz (İyi Parti)
5. Hasan Akyıldız (MHP)
6. Kemal Demir (AK Parti)
7. Ahmet Atak (Büyük Bir-

lik Partisi)
8. Mehmet Kıyak (İyi Parti)
9. Hasan Çetin (MHP)
BÜYÜKŞEHİR’E GİDENLER
1. Süleyman Ceran (Kon-

tenjan AK Parti)
YUNAK

Yunak’ta Belediye Meclis 
Üyesi sayısı 15. Bu 15 isim-
den 9’u AK Parti’den, 2’si 
MHP’den, 4’ü de Büyük Bir-
lik Partisi’nden girmiş oldu. 
Yunak’tan Büyükşehir’e ise 3 
AK Partili isim gitti.  

1. Ali Konak (AK Parti)
2. Hacı Erşan (AK Parti)
3. Bayram Arslan (AK Parti)
4. Muhammet Altınel (AK 

Parti)
5. Fikret Fil (MHP)
6. Bülent Karakoç (AK Par-

ti)
7. Erol Özek (AK Parti)
8. Kevser Yüksel (AK Parti)
9. Metin Algın (MHP)
10. Hasan Bilge (AK Parti)
11. Hıdır Koyuncu (AK Par-

ti)
12. Küçük İbrahim Akgöz 

(Büyük Birlik Partisi)
13. Ali Ergün (Büyük Birlik 

Partisi)
14. İsmail Dağdeviren (Bü-

yük Birlik Partisi)
15. Ömer Ülfen (Büyük Bir-

lik Partisi)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE 

GİDENLER
1. Ali Konak (AK Parti)
2. Hacı Erşan (AK Parti)
3. Bayram Arslan (AK Parti)

n ABDULLAH AKİF SOLAK - 
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası taşra ilçelerinin Belediye Meclis Üyeleri de şekillendi. Kesin olmayan sonuçlara göre taşra ilçelerinden AK Parti toplamda 240 Meclis 
Üyesi, 23 İlçede AK Parti listesiyle, 5 ilçede ise kendi listesiyle seçime giren MHP ise 75 Belediye Meclis Üyesi çıkardı. Cumhur İttifakı toplamda 315 Meclis Üyesi çıkarmış oldu

Taşra ilçelerinden CHP toplamda 33 Meclis Üyesi, Büyük Birlik Partisi 16 Meclis Üyesi, Saadet Partisi 5 Meclis Üyesi, HDP 7 Meclis Üyesi, İyi Parti ise 43 Belediye Meclis 
Üyesi çıkarmış oldu. Sarayönü’nden olmak üzere 1 Meclis üyesi de bağımsız girdi. Taşra ilçelerinden Büyükşehir Belediyesi Meclisine ise 66 isim gitmiş oldu
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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İl Şube Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 76 Adet Yarı Otomatik Çeşitli Markalarda 
Yivsiz Av Tüfeği 2 Adet Otomobil 1 Adet Motosiklet 1 Adet Fiber Tekne 1 Adet Filika Kayık Satışı 
Yapılacaktır.
1- Müdürlüğümüzce mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınır Eşyalar 2886 
Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 17/04/2019 Çarşamba günü saat 09:00-17:00 
arası Havzan Mahallesi Meram Eski yol Caddesi No:1, Meram/ KONYA Tarım ve Orman Bakanlığı 
VIII. Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon huzurunda zemin kat 
toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır.  
2- Konya Şube Müdürlüğünce ve kolluk kuvvetlerince el konulan, mülkiyeti kamuya geçirilen 
Yivsiz av tüfeklerinin ve araçların ihalesine katılmak isteyenler. 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2-Satın 
almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Konya Merkez Şubesindeki 
TR730001000168573635275001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont getirmek. 3- İhale şartnamesi 
doldurularak ve imzalanarak ihale komisyonuna teslim edilecektir.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Şube Müdürlüğünden ücretsiz veya konya.
dkmp@tarimorman.gov.tr adresinden alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye katılmak isteyenler satılacak av tüfeklerini 16.04.2019 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri 
arasında toplantı salonunda, araçları idare binası oto parkında görebileceklerdir.
7- Av tüfeği ihalesi üzerinde kalan kişiler “Satın Alma Belgesini” getirmek zorundadırlar.
8- Satılmayan av tüfekleri ve araçlar ihale sonu tekrar satılabilecektir.
9- Tüfeklerin ihale bedelleri konya.dkmp@tarimorman.gov.tr adresinden ve Müdürlüğümüz İlan 
panosundan öğrenebilirler.
10- 81.ci sırada olan filika kayık Beyşehir milli parklar şefliğimizde olup istekliler Şeflik binamızda 
görebilirler.

İLAN
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 971844

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesinde kain, tapunun 31569 
Ada, 1 Parselinde kayıtlı ana taşınmaz üzerindeki yapının, C BLOK, BİRİNCİ KAT, 3 numaralı Mesken 
vasıflı bağımsız bölümün tam hissesi.
Ana gayrimenkul4.312,55 m2 yüzölçümlü arsa olup, parselin üzerinde 3 adet blok bulunmakta olup, 
kıymet takdiri yapılan dairenin bulunduğu C blokta tek giriş, zemin katında 2 adet dükkan, üst katlarında 
her katta 4,, toplam da blokta 2 adet dükkan ile 20 adet daire bulunmaktadır. Binanın giriş kapısı 
alüminyum doğrama, merdiven korkulukları ise profil doğramadır. Ayrıca binanın giriş kısmının ve tüm 
kat hollerinin zemini seramik kaplama, dış ve iç merdivenlerin döşeme ve basamakları ise; mermer 
kaplama olup, giriş kısmının duvarları ile merdiven sahanlık duvarları sıva üzeri plastik boyalıdır. Her 
kattaki asansör etrafları ise; mermer kaplamalıdır. Binanın dış cephesi ise; 1 m’ye kadar mermer 
kaplama, üst kısımları da sonradan pvc saidig kaplama yapılmıştır. Ana gayrimenkulde 1 adet asansör 
bulunmakta ve binalar çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup, parselde yapılaşma 
tamamlanmıştır. Binanın arka kısımları beton bahçe duvarı, ön cephesinde dükkanlar olduğundan tel 
çit ile bahçe duvarı yapılmış, bina aralarındaki iç avlu kısmında otopark ve çevre düzenlemesi yapılmış 
olup, tüm zeminler beton parke kaplama yapılmıştır.
Satışa konu 3 bağımsız bölüm nolu daire; C Blok Z+1. katta olup, yaklaşık yüzölçümü brüt 133,40 
m2, net ise; 110,05 m2 civarındadır. Dairede 3 oda, salon, mutfak, antre, lavabo-wc, banyo ve 2 adet 
balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Yatak odası balkonu pvc doğrama ile kapatılmıştır. Dairenin giriş 
kapısı, iç kapıları amerikan panel doğrama, balkon kapıları ve pencereleri ise; pvc doğrama olup, 
pencereleri çift camlıdır. Salon ve odaların zeminleri tahta kaplama olup cilalıdır. Antre, mutfak, lavabo-
wc, banyo ve balkonların zeminleri fayans kaplamadır. Odalar, mutfak, antreve holün duvarları alçı 
sıva üzeri plastik boyalı, lavabo, banyo ve wc?nin duvarları ise; tavana kadar fayans kaplamadır. 
Antre duvarları ahşap lambri kaplama yapılmıştır. Mutfakta; mutfak alt üst dolapları ve tezgahı, klozet 
bulunmakta olup, lavaboda hilton lavabo, antrede vestiyer mevcuttur. Isınma şekli; kombi sistem 
kaloriferli olup, doğalgazlıdır. Güney ve batı cepheli olan dairenin kıymet takdiri esnasında boş olduğu 
ve kimsenin oturmadığı tespit edilmiştir.
Adresi : Ulubatlı Hasan Mahallesi, Dokuyucu Sk. Gülşah Sitesi İhsan Ap. 9/2
   Karatay / KONYA 
Yüzölçümü : 4.312,55 m2
Arsa Payı : 2/90
İmar Durumu : İmar planında konut alanına isabet etmektedir. 
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında.
1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/14472 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2018/14472 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 976442

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesinden aldığım öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

Öğrenci No: 070901002
EMİN UNUTMAZ

Z-466
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
1-TAŞINMAZIN ADRES BİLGİSİ:
Kıymet takdirine konu taşınmaz güncel olarak, Bosna Hersek Mahallesi, Zehra Sokak No: 3/DSelçuklu/
Konya adresindedir.
2-TAŞINMAZIN TAPU BİLGİSİ:
Kıymet takdirine konu taşınmaz; tapu da Konya ili, Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 148 
Cilt, 14604 Sayfa, 17906 ada 1 parsel numaralı,5.638,86m² yüzölçümlü, Betonarme 8 Katlı Apartman 
ve Arsasıvasıflı, ana taşınmazda, Bodrum Kat, 153 Bağımsız bölüm numaralı, 119/9972arsa 
paylı, Dükkanvasıflı taşınmaz olup, BORÇLU   adınatamolarakkayıtlı bulunmaktadır. Taşınmaz kat 
mülkiyetlidir.
3-TAŞINMAZIN İMAR DURUMU BİLGİSİ:
Konya ili, Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 17906 ada 1 noluparselin imar durumu ile ilgili 
olarak dosyasında bulunanimar durum belgesine göreticaretsahasına isabet etmektedir. E:0.60olarak 
belirlenmiş olup, imar parselidir.
4-TAŞINMAZIN KONUMU HALİ HAZIR DURUMU VEÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ:
Kıymet takdirine konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmaz ile ilgiliolarak zeminde yapmış 
olduğumuz keşif incelemesinde ,ana taşınmaz üzerinde mimari projesine uygun olarak yapılan 
Betonarme 8 Katlı Apartman olduğu görülmüştür Ana taşınmaz konum olarak Denizli, Okkalar, Zehra 
ve Kayaköy sokaklara cepheli konumdadır. Konu taşınmaz Zehra sokağa cephelidir. Taşınmazda 
kiracı olup çalışanı tarafından taşınmaz gezilip görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı 
yapılaşmalar başlamış vedevam etmektedir. Çevre yapılaşmaları genel olarak zemin venormal katlar 
mesken olanruhsatlıve plana uygun yapılaşmalar vardır. Taşınmazın site içerisinde çevre düzenlemesi 
yapılmış bulunmaktadır. Taşınmaz Selçuk Üniversitesi kampus alanına yakındır. Taşınmazın bulunduğu 
bölgede kiracı profili öğrenci ve ailedir. Araç ve yaya trafiğiyle ticari hareketliliğin yoğun olduğu bir 
bölgedir. Ulaşım durumu minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. 
Ana taşınmazın bulunduğu yer konum olarak, alışveriş veiş merkezlerine, Sosyal donatı alanlarınayakın, 
resmi kurumlara, oto gara, büyük sanayi bölgelerine YHT garına ve şehir merkezine uzak durumdadır. 
Bölge Sosyal ve kültürel yönden normal gelişmiş durumdadır. Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup her 
türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır.
 Taşınmazın yakın çevresinde 830 metre Güney doğusunda Bosna Hersek parkı, 840 metre Güney 
doğusunda Bosna Hersek İmam Hatip Anadolu Lisesi, 590 metre GüneyDoğusunda Bosna Ağız Ve 
Diş Sağlığı merkezi, 330 metre güney doğusunda Mustafa Fevzi Serin İlkokulu, 830metre doğusunda 
Bosna Hersek Polis Merkezi , 1.37 kmGüney batısında doğusunda Riksos Otel, 900 metre kuzey 
batısında Selçuklu Tıp fakültesi ve Selçuk Üniversitesi kampusu bulunmaktadır.
Taşınmaz Yeni İstanbulcaddesine 350metre, Aliya İzzet Begoviç Caddesine 720 metre , Selçuklu 
Belediyesine 8.06km ,otogara 7.354 km ve YHT garına 17.31km ve vilayet merkezine 16.41 km 
mesafededir.
5-TAŞINMAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ:
Kıymet takdirine konu taşınmaz güney cepheli olup, tek mahal ve tuvalet+lavabodan oluşmaktadır. 
Dükkânın dış cephesi ahşap doğrama kapı, oda zeminleri taban tahtası ve duvarları alçı sıvalıdır. 
Tuvaletin zemini seramik ve duvarları fayans kaplamadır. Dükkânın ısınma sistemi sobalıdır. Elektrik 
ve su tesisatı döşeli ve aktiftir.
TaşınmazGüney cepheli olup,Dükkanınalanı Net kullanım alanı ise48,45 m²dır. 
Kıymeti	 :	210.000,00 TL
KDV	Oranı	 :	%18
Kaydındaki	Şerhler	:	
1.	Satış	Günü	 :	14/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2.	Satış	Günü	 :	19/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış	Yeri	 :	KONYA ADLİYESİ MEZAT SALONU B BLOK ZEMİN KAT KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/12872 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA	7.	İCRA	DAİRESİ

2018/12872	ESAS
TAŞINMAZIN	AÇIK	ARTIRMA	İLANI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	976703

Mart aylarının rekoru kırıldı

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya ihracat 
rakamlarını değerlendirdi. Kütük-
cü, Konya’nın tüm Mart aylarının 
ihracat rekorunu kırdığını, bu yı-
lın ilk çeyreğinde ise yüzde 18,77 
ihracat artışıyla Anadolu’daki em-
sal illerin tamamından ve Türkiye 
ortalamasından daha yüksek bir 
performans gösterdiğini vurguladı.

Ocak-Mart dönemini kapsayan 
bu yılın ilk çeyreğinde Konya’nın 
517 milyon 862 bin dolar ihracat 
gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan 
Kütükcü, “Şehrimizin yakaladığı 
ihracattaki artış ivmesi Mart ayında 
da devam etti. Konya, Mart ayında 
183 milyon 458 bin dolar ihracat 
ile tüm Mart aylarının ihracat re-
korunu kırdı. Ayrıca Ocak-Mart 

döneminde yüzde 18,77 ihracat 
artışıyla Türkiye ortalamasının 5.6 
kat üzerinde artış hızı yakaladık. 
Konya’nın emsali sayılan Anadolu 
illerinin tamamından daha fazla 
ihracat artış oranı yakaladığımız bu 
yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın 
ilk çeyreğine göre Türkiye ihracat 
sıralamasında 3 basamak yüksele-
rek 11. sırada yer aldık. Konya’nın 
bu başarısının mimarı olan tüm ih-
racatçılarımıza, sanayicilerimize ve 
tüccarlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

İHRACATTA İLK İ
Kİ SEKTÖR DEĞİŞMEDİ

Kütükcü, Konya ihracatında bu 
yılın ilk çeyreğinde de makine ve 
aksamları sektörü ve otomotiv en-
düstrisinin ilk iki sırada yer aldığını 

aktararak, bu iki sektörün toplam 
ihracatın yüzde 38,7’sini gerçek-
leştirdiğini bildirdi.

Kütükcü, Konya’nın bu yı-
lın ilk çeyreğinde ihracat yaptığı 
bölgeler hakkında ise şu bilgi-
leri paylaştı: “Konya bu yılın ilk 
çeyreğindeki 517 milyon 862 
bin dolarlık ihracatının yüzde 
41.6’sını Ortadoğu-Asya bölgesi-
ne, yüzde 31.59’unu Avrupa’ya, 
yüzde 11.21’ini Afrika’ya, yüzde 
4.4’ünü Amerika’ya, yüzde 11’ini 
ise diğer ülkelere gerçekleştirdi.” 
Şehirden en fazla ihracat yapılan 
ilk 10 ülke ise şu şekilde: Irak, Al-
manya, İtalya, İspanya, Cezayir, 
ABD, Rusya, Suudi Arabistan, 
Mısır, Polonya.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Enerji’ konulu panelde kalkınmanın temel dinamiğinin enerji 
olduğu vurgusu yapılarak enerjiyi verimli kullanmanın yerli enerji kaynaklarının önemi üzerinde duruldu

‘Kalkınmanın dinamiği enerji’
KTO Karatay Üniversitesi Enerji 

Yönetimi Bölümü tarafından enerji-
de doğal kaynakların kullanılması ve 
atık oluşumunun en aza indirilme-
sine dikkat çekmek amacıyla “Sıfır 
Atık ve Enerji” paneli düzenlendi. 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, enerji konu-
sunu önemseyen ve bu kapsamda 
Enerji Yönetimi bölümü ile lisans 
eğitimi veren bir üniversitede bu pa-
nelin yapılmasının önemine vurgu 
yaptı.

KTO Karatay Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi Enerji 
Yönetimi Bölümü tarafından çevre 
ve enerjiden kaynaklı sorunların 
önüne geçmek, önlem almak ama-
cıyla “Sıfır Atık ve Enerji” paneli 
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan’ın da önem verdiği enerjide do-

ğal kaynakların kullanılması ve sıfır 
atık konusu KTO Karatay Üniversi-
tesi’nde kamu, sanayi ve sivil top-
lum örgütlerinden konuşmacıların 
katılımları ile masaya yatırıldı.

KTO KARATAY ENERJİ YÖNETİMİ 
ALANINDA LİSANS EĞİTİMİ VERİYOR

Enerji konusunu önemseyen ve 
bu kapsamda enerji yönetimi alanın-

da lisans eğitimi veren bir üniversi-
tede “Sıfır Atık ve Enerji” panelinin 
yapılmasının önemine vurgu yapan 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, “Kalkınma-
nın temel dinamiği enerjidir. Enerjiyi 
dışarıdan temin etmemiz sebebi ile 
enerji açığı veren bir ülkeyiz, aynı 
zamanda enerji koridorunda da yer 

alan bir coğrafyaya sahibiz. Ülke 
olarak enerji verimliliği konusunu 
önemsiyoruz. Üniversitemizde de 
enerji verimliliğine yönelik nitelikli 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz” şek-
linde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 
panel, Enerji Yönetimi Bölüm Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem 
Tunçez’in moderatörlüğünde baş-
ladı.
KENTLEŞME İLE BİRLİKTE HER GEÇEN 

GÜN ATIK MİKTARI ARTIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

atıklar konusunda çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirdiğini belirten Konya 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya 
Şevik, “2017 yılında sıfır atık proje-
sini gündemimize aldık. İlk olarak 
projeyi okullar, kamu kurumları 
ve hastanelerde uygulamaya koy-
duk. 2019 yılı sonuna kadar büyük 

bir mesafe kat etmeyi planlıyoruz. 
Kentleşme ve artan nüfus ile birlikte 
her geçen gün atık miktarımız artı-
yor. Amacımız israfın önüne geçerek 
doğal kaynakların en üst seviyede 
değerlendirilmesidir.” dedi.

‘KONYA’DA METAN GAZINDAN 
ELEKTRİK ÜRETTİK’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanı Ali Özer ise “Yerel Yönetim-
lerde Sıfır Atık Anlayışı” konusunda 
katılımcılara bilgiler aktardı. Özer, 
“Sıfır atığın temel noktası inancı-
mızda da belirtildiği gibi israf etme-
mektir. Tüketimlerimizi azalttığımız 
zaman atıklarımızın da azaldığını 
görmekteyiz. Bizler yerel yönetimler 
olarak şehirlerin geleceği için birta-
kım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Yaşadığımız şehirde, Konya’da cid-
di bir çöp sorunu var ve bu sorun 

çevreyi rahatsız edecek bir şekilde 
kokuya sebep oluyordu. Bu konuda 
bir yer değişikliği planlaması yapıldı. 
Ayrıca Türkiye’de ilk defa çöplerden 
çıkan metan gazından elektrik üret-
tik. Bizler gelecek nesiller için nasıl 
yararlı olabilir düşüncesindeyiz.” ifa-
delerini kullandı.

Panel, Türkiye Çimento Müstah-
silleri Birliği Çevre ve İklim Değişik-
liği Müdürü Canan Derinöz Gencer 
ile Sürdürülebilir Çevre Derneği 
Başkanı Ahmet Ziya Gündüz’ün ko-
nuşmaları ile devam etti.

“Sıfır Atık ve Enerji” panelinin 
sonunda Konya Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü uzmanları tarafından 
ilgili KTO Karatay Üniversitesi per-
soneline enerjiyi verimli kullanma, 
atıkların geri dönüşümü konularında 
eğitim de verildi.
n HABER MERKEZİ
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Çok kötü bir propaganda süreci 
sonrasında gidilen seçim bir iki üzücü 
olay haricinde güzel bir süreçte sonuç-
landı. Her ne kadar medyamız seçim 
sonuçlarını sürprizlerle dolu olarak 
açıklasa da bana göre sürpriz yoktu. 
Yani kışın gelişi yazdan belli idi...

Ancak iktidar partisinin kibir ve 
enaniyet içinde bulunması yüzünden 
ve özellikle de yandaş gazetecilerin 
olayları okumak yerine bir yerlere me-
saj göndermek ve yaranmak amacıyla 
yaptıkları yanlış yorumlar sanki sürp-
riz varmış gibi algılandı.

Hâlbuki 16 Nisan 2017 referan-
dum sonuçlarını düzgün okuyabilse-
ler ve iktidarı bu konuda uyarabilse-
lerdi sanıyorum bu gün bu sonuçlar 
yaşanmamış olurdu. Ama elde edilen 
yüzde elli bir zafer olarak algılandı ve 
sonuçlar il il irdelenmedi. Yani yine 
bağlı oldukları, beslendikleri merciinin 

hoşuna gidecek cümlelerle referandu-
mun sonucunu okumayı tercih ettiler. 

16 Nisan 2017 yılında yapılan 
referandum sonuçlarına bakacak 
olursak HAYIR veren iller şöyle sıra-
lanıyor: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, 
İstanbul, Çanakkale, İzmir, Yalova, Ba-
lıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, 
Uşak, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, 
Bilecik, Eskişehir, Ankara, Tunceli, 
Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hak-
kari, Şırnak, Siirt, Mardin, Diyarbakır, 
Batman ve Zonguldak.

Aradan geçen iki yıl içerisinde re-
ferandumda hayır çıkan bu illerde ne 
tür çalışmalar yapıldı halkın bu kararını 
değiştirmek için. Tek adamlığa geçişe 
hayır diyen bu illerde yapılan iş özel-
likle İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir 
gibi seçilmiş belediye başkanlarını gö-
revden alarak biz istediğimizi yaparız 
mesajı verildi. Bu görevden almalar 

yapılırken elle tutulur bir 
gerekçe gösterilmedi. 
Seçilmişler görevden 
alınarak referandumda 
hayır verenlerin kaygıları 
daha da tetiklendi.

Seçim kampanyası 
yürütülürken de aynı 
hatalar devam ettirildi. 
İnsanların kaygılarını 
gidermek yerine yine tek 
adamlığa vurgu yapan 
“Seçilseler de göreve gelemezler”, 
“Bunlar vatan haini” “Adiler” gibi ke-
limeler kullanılarak insanların kaygıla-
rının üzerine gidildi. Sonuçta okur-ya-
zar oranı yüksek ve demokrasiyi 
özümsemiş insanların sayısal üstün-
lükte bulunduğu illerde bulunanların 

endişeleri artırıldı. Ve ne-
ticede 16 Nisan’ın benzeri 
bir sonuçla karşılaştık.

Kazanan ve kaybe-
dene gelince seçimin 
kazananı DEMOKRASİ 
oldu. Kaybeden ise tek 
adamlığa doğru evrilen 
Türkiye’yi göremeyenler 
oldu.

***
Seçime partiler itti-

faklar halinde girdiler. Bazı yerlerde 
güçlü adayı desteklemek için tek aday 
gösterildi. AKP- MHP’nin oluşturduğu 
Cumhur İttifakı ortak aday gösterdik-
leri yerleri kazandılar. Bu kazançta 
MHP’nin oyları önemli bir faktör oldu. 
AKP’nin aday çıkardığı MHP’nin ise 

destek verdiği yerlerde AKP kazandı. 
Her partinin kendi adayını çıkardığı 
yerlerin büyük bölümünü MHP aldı. 
MHP’nin aday çıkarıp AKP’nin destek 
verdiği yerlerde MHP kaybetti. Yani 
AKP seçmeni MHP’ye umduğu des-
teği vermedi. Adana, Mersin ve Iğdır 
örneğinde olduğu gibi.

CHP ve İYİ Parti ikilisinin oluştur-
duğu Millet İttifakı ise büyük bir uyum 
içerisinde çalıştı. Özellikle İstanbul ve 
Ankara gibi illerde adeta fire verme-
den mücadele ettiler. Sonunda da is-
tediklerini elde ettiler.

Sonuç olarak 16 Nisan 2017 
tarihinde S.O.S vermeye başlayan 
iktidar partisi bu sonucu okumak 
yerine yandaş gazetecilerin ve yo-
rumcuların gazına gelerek olayın 
üzerine gidip tamir etmek yerine, 
tedavi yöntemleri geliştirip bu ihtarı 
anlayabilselerdi belki de bu durumu 

yaşamamış olurlardı.
 Sonuçta olayların kronolojisine 

bakılıp gelişmeler sakin kafayla oku-
namadığı için bu gün yaşananları 
normal olarak görüyorum. Yani orta-
da bir sürpriz yok… Sadece 16 Nisan 
Referandumunu doğru okuyamama-
nın sürprizini yaşıyormuşuz gibi bir 
durum söz konusu. 

Şu anda yapılanlar da vatandaşı 
olumsuz etkiliyor. Gelişmeler “Tek 
Adamlığa” gidişin adımları olarak al-
gılanıyor. Demokrasinin yok sayıldığı, 
kazandıkça demokrasiye saygı söyle-
mi geliştirildiği kaybedilince ise kabul 
etmekte zorlanılacağı hatta kaybın 
önüne geçmek için her türlü kirli siya-
setin çevrilebileceği düşüncesi halkın 
kafasında yer etmeye başladı.

Temennim bir an önce normale 
dönülüp halkın kararına saygı göste-
rilmesidir.

SEÇİMDE SÜRPRİZ YOK!

Tüketiciler Birliği Genel Baş-
kanı Mahmut Şahin, “Tüketici iş-
lemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 
20 civarında. Ancak bazı bankalar, 
GSM operatörleri veya zincir mağa-
zalar tüketiciyi borcundan dolayı ic-
raya verdiğinde olması gerekenden 
fazla, yani yüzde 35 civarında faiz 
uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin 
borcu, olması gerekenden daha faz-
la oluyor.” dedi.

Şahin, tüketicilerin her konuda 
hakkını aramaktan çekinmemele-
ri gerektiğini söyledi. Tüketicilerin 
borcundan dolayı icralık olması du-
rumunda faizlerin olması gereken-
den fazla uygulandığını dile getiren 
Şahin, şöyle konuştu: “Tüketici bor-
cundan dolayı icralık olması duru-
munda ciddi anlamda zarara uğru-
yor. Tüketici işlemlerinde yıllık faiz 
oranları yüzde 20 civarında. Ancak 
bazı bankalar, GSM operatörle-
ri veya zincir mağazalar tüketiciyi 
borcundan dolayı icraya verdiğinde 
olması gerekenden fazla, yani yüz-
de 35 civarında faiz uyguluyor. Do-
layısıyla tüketicinin borcu, olması 
gerekenden daha fazla oluyor. İcra 

dairesi de olması gereken faiz ora-
nını bilmediği için buna itiraz etmi-
yor. Çünkü çok çeşitli faiz oranı söz 
konusu, bunları bilip kontrol etmek 
mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden 
tüketici bu konuda dikkatli olmalı.”

‘İTİRAZ EDİLİRSE GERİ 
ALINABİLİYOR’

Şahin, uygulanan fazla faize iti-
raz etmek için herhangi bir zaman 
aşımının bulunmadığını belirterek, 
şöyle devam etti: “Kişi istediği za-
man fazla ödediği bu tutarı dava 
açarak geri alabilir. Ayrıca açtığımız 
bu davayı kazanmamız durumunda 
da yaptığımız tüm masrafları kar-
şı taraftan geri alabiliriz. Maalesef 
bunu yapanlar işlettiği fazla faizle 
ilgili herhangi bir ceza almıyor. Sa-
dece ‘itiraz et hakkını al’ deniliyor. 
Şayet tüketici itiraz ederse hakkını 
çok rahat alabiliyor. Bu yüzden tü-
ketici mutlaka faiz oranlarını bilmeli 
ya da kendisine gelen icra kağıdını 
bilen birisine gösterip hakkını ara-
malı.”

‘HER 100 KİŞİDEN 
SADECE 1’İ DAVA AÇIYOR’

Tüketicinin kendisine gelen icra 

kağıdındaki faiz oranlarını kontrol 
etmesi durumunda zarara uğra-
maktan kurtulacağını aktaran Şa-
hin, şunları kaydetti: “Ancak her 
100 kişiden belki biri dava açarak 
işletilen fazla faiz oranını geri alıyor. 
Dolayısıyla 99 kişi bunu kabulleni-
yor. Tüketici bu konuda hiçbir şekil-
de ‘borcum var’ diye çekinmemeli 
ya da mahcubiyet duymamalıdır. 
Şu unutulmamalıdır ki bu kağıt icra 
dairesinden geliyor olsa da alacaklı-
nın avukatı tarafından hazırlanıyor. 
Bunu kesin bir evrak olarak görme-
yin. Kişi bunu yapmadığında haliyle 
borçlanma devam ediyor. Bize ge-
len kağıdı birine göstermeyi unut-
mayalım. Borcunuzu kimse duy-
masın diye çekinmeyin. Duysun ki 
daha fazla zarara uğramaktan kur-
tulalım.”

İcralık olma durumunda fazla 
faiz uygulayana karşı herhangi bir 
yaptırım olmadığını da vurgulayan 
Şahin, “Tüketici ancak icra kağı-
dındaki faiz oranlarını kontrol edip 
hakkını arayarak zarara uğramaktan 
kurtulabilir.” uyarısında bulundu.
n AA

Seydişehir’deki kazada
1 kişi ağır yaralandı

Halk oyunları gelecek 
nesillere aktarılıyor

Seydişehir’ ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi ağır 
yaralandı. Alınan bilgiye göre Kadir 
Avcu idaresindeki Amonyak gübre 
yüklü 42 ACT989 plakalı kamyon 
Seydişehir-Antalya kara yolunun 
9. kilometresinde sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu yol kenarındaki kayalıklara 
çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kamyo-
nun ön kısmında yangın çıktı, ağır 
yaralanan araç sürücüsü Kadir 
Avcu kendini araçtan dışarı atmayı 
başararak,  yanmaktan kurtuldu. 
Ağır yaralı olarak Seydişehir Dev-
let Hastanesi’nde kaldırılan yaralı 
ilk müdahalenin ardından Kon-
ya’ya sevk edildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı. n AA

Bozkır ilçesinde Bozkır Halk 
Eğitim Müdürlüğü tarafından halk 
oyunları kursu açıldı. Bozkır ilçe-
sinde Bozkır Halk Eğitim Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen halk 
oyunları kurslarıyla Bozkır folklo-
runun gelecek nesillere aktarılması 
sağlanıyor.

Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen kurs-
larda 23 öğrenci kurs olarak, halk 
oyunlarında Bozkır kültürünü yan-
sıtan oyun figürlerini öğrenerek bu 
yöresel oyunların gelecek nesiller 
tarafından bilinmesi ve korunması 
için eğitim çalışmaları sürdürülü-
yor. 

Öğrencilere eğitim veren Boz-
kır Serüstad Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi okulun müdürü 
Yetiş Leylek yaptığı açıklamada, 
“Yıllardır Bozkır folklorüne hizmet 
biriyim, Bozkır folklor ekibi olarak 
1950 yılından başlayarak bir tarih-
sel sürece sahip olarak bugünlere 
gelmiştir. Bozkır Kaymakamlığı, 

Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü ve 
Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi olarak, kültürümü-
zü gelecek kuşaklara aktarmak 
hem de gençlerimizin zararlı alış-
kanlıklardan uzaklaştırmak için 
sosyal bir uygulama geliştirdik. 
Bozkır Folkloru bölgenin coğra-
fi şartlarından etkilenerek, sert 
hareketlere sahiptir. Bölgemizde 
bu kültürü Çağlayan ve Yazdamı 
mahallelerindeki birkaç aile yaşat-
maktadır. Bu eğitimlerle Bozkırın 
tüm mahallelerinde ki bu gençleri-
mizde Bozkır folklorunu yaşatacak-
lar.” dedi.

Bozkır Halk Eğitim Müdürü 
Mehmet Çatdere de, “Bozkırın bu 
bölgenin kültürünü gelecek nesil-
lere aktarabilmek için halk oyun-
ları kursu açtık. Kursumuza katılan 
gençlerimize vererek bu kültürün 
gelecek nesillere aktarılarak hayat 
bulmasını amaçlamaktayız.” diye 
konuştu.
n AA

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Şubat ayında Konya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 bin 169 adet artarak, 725 bin 885’e ulaştı

Trafiğe kayıtlı araç
sayısında artış var
Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerinden Konya ili, 
trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara 
taşıtları bülteni hazırladı.

KONYA’DA MOTORLU 
KARA TAŞIT SAYISI BİR YILDA 

12 BİN 169 ADET ARTTI
Konuyla ilgili yazılı açıklama ya-

pan TÜİK Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, “Konya ilinde 2019 yılı 
Şubat ayı sonunda toplam trafiğe 
kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir 
önceki aya göre 500 adet (yüzde 0,1) 
ve bir önceki yılın aynı ayına göre 12 
bin 169 adet (yüzde 1,7) artarak 725 
bin 885 adede ulaşmıştır. 2019 yılı 
Şubat ayı sonu itibarıyla Konya’daki 
toplam 725 bin 885 motorlu kara 
taşıtının; yüzde 48,8’i (354 bin 221 
adet) otomobil, yüzde 1,5’i      (11 
bin 115 adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 
bin 823 adet) otobüs, yüzde 16,9’u 
(122 bin 607 adet) kamyonet, yüzde 
5’i (36 bin 412 adet) kamyon, yüzde 
14,4’ü (104 bin 588 adet) motosik-
let, yüzde 0,3’ü (2 bin 130 adet) özel 
amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,3’ü (88 
bin 989 adet) de traktörlerden oluş-
maktadır” dedi.

Konya’da Şubat ayında 17 bin 
144 adet taşıtın devrinin yapıldığını 
ifade eden TÜİK Konya Bölge Mü-
dürü Adnan Bedlek, “Devri yapılan 
taşıtlar içinde otomobil yüzde 68,9 
ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sı-
rasıyla yüzde 18,8 ile kamyonet ve 
yüzde 4,7 ile traktör takip etti. 2019 
yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye 
genelinde toplam 22 milyon 940 bin 
636 adet trafiğe kayıtlı araç bulun-
maktadır. Konya ili toplam 725 bin 
885 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı 
ile Türkiye genelindeki motorlu kara 
taşıtlarının yüzde 3,2’sine sahiptir” 
ifadelerine yer verdi.   

EN ÇOK BEYAZI TERCİH ETTİK 
Kara taşıtlarının bir önceki yılın 

aynı dönemine göre artış oranla-
rını da açıklayan Bedlek, “Konya 
ilinde 2019 yılı Şubat ayı itibarıyla, 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt-
larında bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış sırasıyla; özel 
amaçlı taşıtlar (yüzde 5,3), kamyo-
net (yüzde 3,3) ve minibüs (yüz-
de 2,2) şeklinde gerçekleşmiştir. 
Ülkemizde trafiğe en fazla beyaz 

renkli otomobillerin kaydı yapıl-
dı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe 
kaydı yapılan 62 bin 870 adet oto-
mobilin yüzde 54,7’si beyaz, yüzde 
22,5’i gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüz-
de 5,4’ü kırmızı iken yüzde 10’u 
diğer renklerdedir” dedi. 

Yapılan değerlendirmede trafi-
ğe kayıtlı araçların yakıt tüketimine 
göre de sınıflandırmasının yapıldı-

ğını aktaran Adnan Bedlek, “Şubat 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 
milyon 445 bin 592 adet otomobi-
lin yüzde 37,8’i LPG, yüzde 37’si di-
zel, yüzde 24,8’i benzin yakıtlı olup, 
yüzde 0,05’i elektrikli veya hibrittir. 
Yakıt türü bilinmeyen otomobille-
rin oranı ise yüzde 0,3’tür” bilgisini 
verdi. 
n HABER MERKEZİ

Tüketicilere ‘icra faizi’ uyarısı

sgokce@konyayenigun.com
SADIK GÖKCE

TAVIR
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Fenerbahçe’den 
tarihi protesto

Fenerbahçe Kulübü, 4 sene önce Çaykur Rizespor maçı 
dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra ola-
yın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, 
internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı 
dondurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde 
ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçının dönüşünde takım 
otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili faillerinin bulunama-
masını protesto etmek için Fenerbahçe TV’yi ve tüm sosyal 
medya hesaplarındaki içerikleri geçici süreyle askıya aldı. 
Öte yandan Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bulunan Alex de 
Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü.   n İHA

Kayserispor’da 
yüzler gülüyor

Deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor ma-
çının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da 
yüzler gülüyor. Milli takım maçları nedeniyle lige verilen 
arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayse-
rispor’da antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Deplasmanda 
oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına hazırla-
nan İstikbal Mobilya Kayserispor’un dün akşamki antren-
manı neşeli geçti. İstikbal Mobilya Kayserispor’un tecrübeli 
futbolcusu Varela’nan salonda yaptığı hareketler ‘Ninja 
Warriors’ başlığı ile paylaşılırken, görüntü sosyal medyada 
7 bin 500 kişi tarafından beğenildi. Sahada yapılan ant-
renman öncesinde ise Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın 
moralinin yerinde olduğu gözlendi ve tecrübeli teknik adam 
futbolcularla tek tek ilgilendi. 

Antrenman sonunda İstikbal Mabilya Kayserisporlu fut-
bolcular objektiflere birlikte poz verdi.   n İHA

Galatasaray 
taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 
Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları-
nı dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay 
Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki 
antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 
gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın 
ana bölümünde Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. 
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin 
ardından tamamlandı. 

Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla 
birlikte çalışmalara katıldı. Konstantinos Mitroglou ve Yuto 
Nagatomo, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde sahada 
adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.   n İHA

Göztepe için fırsat haftası
Ligde kalma savaşı veren ve bu hafta 

Akhisarspor ile karşılaşacak olan Gözte-
pe, rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı 
haftada kazanarak avantaj yakalamak is-
tiyor.  Spor Toto Süper Lig’de kalmak için 
mücadele veren ve bu hafta konuk edece-
ği Akhisarspor’u devirmekten başka bir 
sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen 
Göztepe’de, bu maçın hazırlıkları sürüyor. 
Ege derbisinde 3 puana uzanarak ligde 
kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşı-
manın hesaplarını yapan İzmir temsilcisi 
için bu haftanın ayrı bir önemi daha bulu-
nuyor. 27. haftada sarı-kırmızılıların ligde 
kalma yolunda rakiplerinin de birbirleriyle 
oynayacak olması İzmir temsilcisinin işta-
hını kabartıyor. 

KULAKLAR ALANYA’DA 
Topladığı 27 puanla 16. basamakta 

bulunan Göztepe, 21 puanla son sırada 
bulunan Akhisarspor’u yenerek hem ken-
di umutlarını yeşertmek hem de rakibiyle 
arasındaki puan farkını açmak isterken, 
küme düşme hattından da çıkmak istiyor. 
Topladığı 28 puanla sıralamada İzmir eki-

binin hemen üstünde yer alan Bursaspor, 
haftayı 34 puanı bulunan Aytemiz Alan-
yaspor deplasmanında geçirecek. Bursa 
temsilcisinin dış sahada oynadığı son 5 
karşılaşmada kazanamaması da sarı-kır-
mızılıların umutlarını bir kat daha arttırı-
yor. İzmir’de Akhisarspor’u konuk edecek 
olan Göztepe’nin kulağı Alanya’dan gelen 
sonuçta olacak. 

BAŞKENT’TE KRİTİK RANDEVU 
Bu hafta ligin 13 ve 14. sırasında 

bulunan 31 puanlı iki ekip Ankaragücü 
ve Fenerbahçe de birbirleriyle mücadele 
edecek. Akhisarspor karşılaşmasında 
galibiyetten başka bir sonucu aklının 
ucundan dahi geçirmeyen İzmir temsil-
cisi, derbiyi kazandığı takdirde iki takım 
biri veya ikisi ateşi yakından hissetmeye 
başlayacak. Bu hafta alınacak sonuçlara 
göre Göz Göz haftalar sonra küme düşme 
hattından da çıkabilir. Sarı-kırmızılıların 
kazanması, Bursaspor’un ise puan kaybı 
durumunda İzmir ekibi haftayı 15. basa-
makta noktalama şansına sahip olacak. 
n İHA

Trabzonspor iyi 
başlamak istiyor
Mart ayında Süper Lig’de oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak üst basamaklara doğru 

tırmanışını sürdüren Trabzonspor, nisan ayını da yenilgisiz kapatıp, yükselişini sürdürmek istiyor
Spor Toto Süper Lig’de Avrupa 

Kupaları’na katılma hesapları yapan 
Trabzonspor, sezon sonunda bu hede-
fini gerçekleştirmek istiyor. Bu hedef 
doğrultusunda mart ayında oynadığı 3 
maçtan 7 puan çıkartma başarısı gös-
teren Karadeniz ekibi, söz konusu ayda 
yükselişe geçti. Kasımpaşa ile 2-2 be-
rabere kalan bordo-mavililer evinde 
Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederken, 
deplasmanda ise Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’u 1-0’la geçti. Mart ayını 
yenilgisiz kapatan bordo-mavililer nisan 
ayında ise Avrupa Kupaları’na katılma 
yolunda kritik maçlar oynayacak. 

ÜNAL KARAMAN UYARDI 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 

Karaman, nisan ayı içinde oynayacak-
ları maçlar öncesinde ise oyuncularını 
uyardı. Milli arada sakat oyuncular Ab-
dulkadir Ömür, Pereira ve Kamil Ahmet 
Çörekçi’nin tekrar takıma dönmesiyle 
moral bulan Karaman, Novak’ın milli 
takım kampından sakat dönmesi planla-
rını bozdu. Süper Lig’e verilen 20 günlük 
ara nedeniyle maç temposundan endişe 
eden deneyimli çalıştırıcı, yapılan taktik 
antrenmanlarında oyuncularını sürek-
li ikaz ederek bir birlerinin eksiklerini 
saha içerisinde gidermelerini istedi. 

NİSAN AYINDA 4 KRİTİK MAÇ 
Trabzonspor nisan ayı içinde Avru-

pa Kupalarına katılma yolunda önemli 
müsabakalara çıkacak. Sırasıyla Antal-
yaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malat-
yaspor ve Fenerbahçe ile karşılaşacak 
olan bordo-mavililer mart ayında olduğu 
gibi nisan ayında oynayacağı bu maçlar-
dan da kayıpsız geçmeyi planlıyor. 

ŞANSIZLIĞI KIRMAK İSTİYOR 
Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarı-

sında galip gelemediği rakipleri karşı-
sında da bu ay şansızlığını kırmak isti-
yor. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında 
oynadığı Antalyaspor ve Bursaspor ile 
1-1 berabere kalırken Malatyaspor’a ise 
deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu. Söz 
konusu 3 maçtan 9 puan çıkarmak is-
teyen Trabzonspor, Avrupa Kupaları’na 

katılma yolunda önemli bir adıma imza 
atmak istiyor. 

KONUK ANTALYASPOR
Spor Toto Süper Lig’de yarın An-

talyaspor’u konuk edecek olan Trab-
zonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak 
Avrupa kupalarına katılma yolunda çıkı-
şını sürdürmek istiyor. 

Spor Toto Süper Lig’de 25 günlük 
bir aranın ardından Antalyaspor maçıyla 
birlikte taraftarı ile buluşacak olan Trab-
zonspor galibiyete odaklandı. Bu sezon 

Avrupa kupalarına katılmayı arzulayan 
bordo-mavililer Akhisarspor ve Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor galibiyetle-
rinin ardından sahasında konuk edeceği 
Antalyaspor maçını da kazanarak çıkışı-
nı sürdürmeyi planlıyor. 

TRABZONSPOR İKİNCİ KEZ 
3 MAÇLIK SERİ İSTİYOR 

Trabzonspor, Antalyaspor maçını 
kazanması durumunda bu sezon ikinci 
kez 3 maç üst üste kazanma başarısı 
gösterecek. Bordo-mavililer ligin 13. 

haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 
2-1, 14. haftasında Kayserispor’u dep-
lasmanda 2-0, 15. haftasında da Atiker 
Konyaspor’u kendi evinde 3-0 mağlup 
ederek bu sezon en iyi galibiyet serisini 
yakalamıştı. Son iki maçında ise evin-
de Akhisarspor’u 2-1, deplasmanda ise 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 
yenen bordo-mavililer, Antalyaspor’u 
da yenmesi halinde ikinci kez üç maçlık 
seriyi yakalamış olacak. 
n İHA

Okan Buruk: Bu rüyanın devam etmesini istiyoruz
Spor Toto Süper Lig’de 8 Nisan 

Pazartesi günü Beşiktaş’ı konuk ede-
cek Çaykur Rizespor’un teknik direktö-
rü Okan Buruk, “Beşiktaş ve Rizespor 
ofansif anlamda güçlü oyunculara sa-
hip, oyunu domine etmek isteyen ta-
kımlar. Bu nedenle güzel bir mücadele 
ortaya çıkacak.” dedi.

Okan Buruk, yeşil-mavili ekibin 
Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antren-
manı öncesinde gazetecilere yaptığı 
açıklamada, lige verilen arada futbolu 
ve taraftarları özlediklerini söyledi.

Bir gazetecinin “Anadolu takım-
larının üç büyük takımla maçları ön-
cesinde transfer dedikodularını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine 
Buruk, “Ligin bitimine 8 hafta kaldı. 

Transfer konuşmaları çok daha fazla 
olacak. Bunların futbolcu performansını 
etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizim 
oyuncular karakterli oyuncular. Bun-
ların takımımızdaki oyuncular için ayrı 
motivasyon olacağını düşünüyorum.” 
diye konuştu.

Beşiktaş’ın ligin ikinci yarısında hiç 
maç kaybetmediğine dikkati çeken Bu-
ruk, şöyle devam etti:

“Şampiyonlar Ligi’ni yakalamak 
isteyen bir takım. Her maçı kazanmak 
için oynayan bir takım. Biz de maçı 
düşünürken, yaşarken kimle oynarsak 
oynayalım kazanmayı hedefliyoruz. 
Aklımızdan, ‘Berabere kalalım’ düşün-
cesi geçmiyor. Beşiktaş, formda ve tam 
takım gelecek. Beşiktaş iyi işler yapan, 

kaliteli ayakları olan bir takım, buna 
önlem almak gerekiyor. Biz de kendi 
oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Ta-
raftarımızla buluşacağımız gece futbolu 
istediğimiz şekilde sahaya yansıtmak 
istiyoruz. Aynı tutku, heyecan ve istekle 
kazanmak için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız.”

“ALTTAN GELİP BU KADAR BAŞARILI 
OLAN BİR TAKIM YOK”

Okan Buruk, iki takımın da zevkli bir 
oyun ortaya koyacağını dile getirerek, 
“Beşiktaş ve Rizespor ofansif anlamda 
güçlü oyunculara sahip, oyunu domine 
etmek isteyen takımlar. Bu nedenle 
güzel bir mücadele ortaya çıkacak.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Adının gelecek sezon için farklı ta-

kımlarla anılmasına ilişkin ise Buruk 
şunları kaydetti:  “Formda olan takım-
ların teknik ekibi, futbolcusu değer 
görüyor. Bizim amacımız her şeye ku-
laklarımızı kapatıp Çaykur Rizespor’un 
başarısı. Hepimiz burada olmaktan, bu 
takıma hizmet etmekten çok mutluyuz. 
Son sekiz haftada bu rüyanın devam 
etmesini istiyoruz. Çünkü ikinci yarıda 
en iyi çıkış yapan takımlarından biriyiz. 
Alttan gelip bu kadar başarılı olan bir 
takım yok. Biz başladığımız yola devam 
etmek istiyoruz. İnşallah, hedeflerimizi 
daha büyütüp başarılı günler geçiririz.”

Okan Buruk, ligdeki ilk hedeflerinin 
40 puana ulaşmak ardından da ilk beş 
takım arasında yer almak olduğunu söz-
lerine ekledi..  n AA



Konyaspor Basketbol’da 
hazırlıklar sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basket-
bol, ligin 26.hafta maçında Ankara DSİ ile iç sahada karşı 
karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden yeşil 
beyazlı takım, galibiyete odaklandı. Konyaspor Basketbol 
Ankara DSİ maçının hazırlıklarını Başantrenör Cengiz Ka-
radağ yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. 
Son üç maçından mağlubiyet ile ayrılan temsilcimiz, An-
kara DSİ maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu kritik 
karşılaşma yarın saat 17.00’de Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonu’nda oynanacak.   n SPOR SERVİSİ

Gölyazı Belediyespor 
şampiyonluğa inanıyor
Konya Süper Amatör Küme’de şampiyonluk heyecanı 

Pazar günü yaşanacak. Lig lideri Ereğlispor, 2 puan geri-
sinde bulunan Gölyazı Belediyespor’u konuk edecek. Yeşil 
beyazlı takıma 1 puan yeterli olurken, Cihanbeyli ekibinin 
şampiyon olabilmesi için mutlak galibiyet ile ayrılması ge-
rekecek. Gölyazı Belediyespor, yönetim kurulu ve taraftarı 
ile Ereğli’ye çıkarma yapacak. Kazananın Bölgesel Amatör 
Ligi’ne yükseleceği mücadele Pazar günü saat 13.00’te 
Ereğli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.   n SPOR SERVİSİ

Okay Tınkır: Anadolu Selçukspor’a sahip çıkamıyoruz
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsil-

cimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 
2. Başkan Okay Tınkır, Şanlıurfaspor 
maçının ardından açıklamalarda bu-
lundu. 2. başkan Okay Tınkır, Şanlı-
urfaspor karşısında galibiyeti kaçıran 
taraf olarak alınan bir puana sevine-
mediklerini, ancak bu bir puanında 
önemli olduğunu kaydetti. Tınkır, 
“Bakıldığı zaman güçlü bir rakipten bir 
puan aldık ancak bizim için bu sonuç 
iyi değil. Ve aldığımız bu bir puan bizi 
ligde bırakacak. Çok önemli bir galibi-
yet kaçırdık. Tokatspor haricinde diğer 
rakiplerimiz haftayı mağlubiyetle ka-
pattılar. Bu hafta alacağımız galibiyet 
bize büyük avantaj sağlayacaktı. Artık 
hafta sonunda kendi sahamızda oyna-
yacağımız Tarsus İdman Yurdu maçı-
na bırakacağız. Ben inanıyorum inşal-
lah arkadaşlarımız Tarsus maçında üç 
puan alıp yolumuza devam edecekler. 
Ancak söylemek istediğim önemli bir 
şey var. Konyalı sporseverlere seslen-
mek istiyorum. Bu takım neden yalnız 

bırakılıyor? Günlerden beri kamuoyun-
da taraftar desteği istediğimizi haykırı-
yoruz. Açıkçası çok üzülüyorum. Baktı-
ğınız zaman şu an bulunduğumuz lige 
ulaşabilmek için başka şehirler milyon 
liralar harcıyorlar. Ama biz maalesef 
elimizdeki Anadolu Selçukspor’umuza 
sahip çıkamıyoruz. Bu takım sadece 
bizlerin değil. Konya’nın takımı. Takı-
mımızla ilgili farklı söylemler sosyal 
medyada yazılmaya başladığından 
bu yana gerek Zahir başkanım, gerek 
ben ve yönetim kurulu üyelerimiz, 
oyuncularımızı motive etmek için ge-
cemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu lig 
sona ermeden biz tamam demeden 
bu takımın varlığı ile ilgili herhangi bir 
şey söz konusu değildir. Zaman birlik 
zamanı ve lütfen bu takıma destek 
olun. Bu günden itibaren motivasyonu 
etkileyecek her türlü söylemden uzak 
durulmasını rica ediyorum. Hep birlik-
te olursak bunu başarabiliriz. Allah’ın 
izle ile ligde kalacağız” ifadelerine yer 
verdi. n SPOR SERVİSİ

Mücadelemiz sürecek!
TFF 2. Lig’de son haftalara girilirken temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un ligde kalma savaşı 

sürüyor. Son olarak iç sahada Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kalan yeşil beyazlı takımda teknik 
direktör Abdurrahman Baysangur son haftaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti
Konya Anadolu Selçukspor’da Şanlı-

ufaspor maçının ardından Kulüp Başkanı 
Zahir Renklibay ve Teknik Direktör Abdur-
rahman Baysangur açıklamalarda bulun-
du. Şanlıurfaspor karşısında kazanabilecek 
pozisyonları bulmalarına rağmen karşılaş-
manın 0-0 tamamlandığını kaydeden kulüp 
başkanı Zahir Renklibay: “İç sahada bu 
maçı kazanabilsek bu avantajı çok iyi de-
ğerlendirecektik. Olmadı, önümüzdeki haf-
ta sonunda oynayacağımız Tarsus İdman 
Yurdu maçına bakmak durumundayız” 
dedi. Baysangur ise her hafta daha iyiye 
doğru gittiklerini belirtti.

LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM
İç sahada oynanan ve golsüz beraber-

likle tamamlanan Şanlıurfaspor maçının 
ardından açıklamalarda bulunan Konya 
Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Ab-
durrahman Baysangur, “Bugün gerçekten 
kazanmak için sahaya çıktık. Oyuncularım 
elinden gelen bütün çabayı gösterdiler. 
Baktığınız zaman maçı lehimize çevire-
bilecek pozisyonları da bulduk. Tabii ki 
ilerleyen haftalar, ligin kısalması oyuncu-
ların üzerinde bir strese yol açıyor. Birazda 
bundan kaynaklı olarak bulduğumuz pozis-
yonları değerlendirme noktasında sıkıntı 
yaşadığımızı düşünüyorum. Rakiplerimizin 
puan kaybetmiş olduğu bu haftada alaca-
ğımız galibiyet bizi inanılmaz derecede 
rahatlatacaktı. Ama bir puanı da kazanç 
olarak düşünüyoruz. Çünkü rakiplerimizin 
puan alamadığı bir haftayı geride bıraktık. 
Bu açıdan bakmak gerekli diye düşünüyo-
ruz. İnşallah aldığımız bu bir puan pazar 
günü oynayacağımız Tarsus İdman Yurdu 
maçını galibiyetle kapatmamız noktasında 
çok önemli olacağını düşünüyorduk. Oyun 
noktasında, mücadele noktasında tüm 
bunları değerlendirecek olursak gerçekten 
bugün kazanmayı çok istedik. Ama olmadı. 
Birazda hakemin açıkçası çok rahat maç 
yönetmesi sıkıntılı oldu. Bu maçta bizim 
gördüğümüz kadarıyla iki tane penaltı var. 
Ama hakemler vermediler. Biz oyuncuları-
mızla beraber mücadeleye devam edece-
ğiz. Hep birlikte bu takımı ligde tutabilmek 
için mücadele vereceğiz. O savaşı verece-
ğiz. Ve kalacağımıza inanıyorum. Çünkü biz 
geldikten sonraki her hafta sürekli olumlu 
yönde bir ilerlememiz var. Hem oyun ola-
rak, hem mücadele noktasında, hem de 
bütünleşme noktasında. Bunun karşılığını 
artık gecikmeden almamız gerektiğinin 
farkındayız. İnşallah beklediğimiz çıkışı 
Tarsus maçı ile gerçekleştireceğiz” dedi.

SON HAFTAYA KADAR 
MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda 
bulunan Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, 
“Şanlıurfaspor karşısına üç puan parolasıy-
la çıkmıştık. Nitekim üç puan alacak pozis-

yonlara da girdik. Ancak bunları değerlendi-
remedik. Rakiplerimizin de mağlup olduğu 
haftada çok önemli bir avantaj yakalamıştık. 
İç sahada bu maçı kazanabilsek bu avantajı 
çok iyi değerlendirecektik. Olmadı, önümüz-
deki hafta sonunda oynayacağımız Tarsus 

İdman Yurdu maçına bakmak durumunda-
yız. İnşallah Tarsus maçında üç puan aldık-
tan sonra bu takımı ligde bırakırız diye ümit 
ediyoruz. Çabamız bu yönde olacak. Son 
haftaya kadar bu mücadelemiz devam ede-
cek” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Milli tekvandocular 15 madalya kazandı
14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampi-

yonası’nın ikinci gününde Türkiye, 4’ü altın 
toplam 15 madalya kazandı. Avrupa Tekvan-
do Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando 
Federasyonu’nun ev sahipliğinde Antalya 
Kemer’de düzenlenen ve 26 ülkeden 541 
sporcunun katıldığı şampiyona ikinci gün 
müsabakalarıyla devam etti. Şampiyonanın 
ikinci gününde 16 kategoride müsabakalar 
yapılırken, Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 
bronz madalya kazandı. İlk günü 1 altın, 5 
gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan 
Türkiye, ikinci gün sonunda 5 altın, 11 gümüş 
ve 7 bronz madalyaya ulaştı. 

Türkiye Poomsae Milli Takımı Teknik 
Direktörü Numan Fırat, ikinci günü iyi sonuç-
larla tamamladıklarını söyledi. Fırat, “Takım 

olarak son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazan-
mamız dolayısıyla tüm rakiplerimiz bize karşı 
çok daha arzulu mücadele ediyor. Buna rağ-
men ikinci günü 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz 
madalya ile tamamladık. Şampiyonanın son 
gününde de en iyi sonuçları ülkemize kazan-
dırmak istiyoruz” dedi. 14. Avrupa Tekvando 
Poomsae Şampiyonası’nın son gününde 7 
kategoride madalyalar sahibini bulacak. 

KAZANILAN MADALYALAR ŞU ŞEKİLDE
Türkiye, adına ikinci gün madalya ka-

zanan sporcular şu şekilde… Altın: Seyyid 
Burhaneddin Fırat-Habip Okçu-Ali Kemal Us-
tabaş (Erkek Takım 30 Yaş Üstü), Mevlüt Pek-
can (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı), Mustafa 
Yılmaz (Erkekler Bireysel 60 Yaş Altı), Oğuz-
han Mustafa Örnek-Gülsena Karakuyulu (Ser-

best Stil Çiftler 17 Yaş Üstü). Gümüş: Adil Te-
kin (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı), Galip Ziya 
Yalçınkaya (Erkekler Bireysel 65 Yaş Üstü), 
Adil Tekin-Serim Olgun Kahveci (Çiftler 30 
Yaş Üstü), Sıla Taşdan-Eylül Sezgin-Elanur 
Elma (Kadın Yıldız Takım), Elif Döşüçukur-Elif 
Sıla Kotan-Büşra Deniz Yılmaz (Kadın Takım 
30 Yaş Altı), Ömer Doğukan Öztürk-Oğuzhan 
Mustafa Örnek-Emre Şentürk-Funda Düzen-
li-Sümeyye Şentürk (Serbest Stil Karışık Ta-
kım). Bronz: Gamze Sarı (Kadınlar Bireysel 
60 Yaş Altı), Sevgican Yalçın (Kadınlar Birey-
sel 65 Yaş Üstü), Hakan Sefa Karakaş-Tua-
na İlayda Dişkaya (Çift Gençler), Arda Gün-
düz-Tunahan Yılmaz-Barışçan Şener (Erkek 
Yıldız Takım), Ayşe Okcu-Bengü Alkan-Fatma 
Törehan (Kadın Takım 30 Yaş Altı).  n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 29 18 7 4 66 35 31 61
2.TUZLASPOR 29 16 8 5 55 20 35 56
3.F. KARAGÜMRÜK 29 17 4 8 45 32 13 55
4.MANİSA B.Ş.B. 29 14 10 5 52 23 29 52
5.ŞANLIURFASPOR 29 14 8 7 40 29 11 50
6.ETİMESGUT BLD. 29 13 6 10 38 33 5 45
7.PENDİKSPOR 29 12 8 9 43 37 6 44
8.KIRKLARELİSPOR 29 10 7 12 39 35 4 37
9.KAHRAMANMARAŞ 29 10 7 12 32 38 -6 37
10.SİVAS BELEDİYE 29 10 7 12 36 45 -9 37
11.TARSUS İDMAN Y. 29 9 9 11 39 45 -6 36
12.ZONGULDAK 29 9 9 11 29 37 -8 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 29 8 11 10 34 49 -15 35
14.FETHİYESPOR 29 5 13 11 28 35 -7 28
15.BANDIRMASPOR 29 7 7 15 36 51 -15 28
16.TOKATSPOR 29 5 10 14 23 37 -14 25
17.K. A. SELÇUKSPOR 29 4 13 12 37 54 -17 25
18.DARICA G. BİRLİĞİ 29 5 6 18 23 60 -37 21
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Süper Lig’de perde 
yeniden açılıyor

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta 
mücadelesi bugün oynanacak Trab-
zonspor-Antalyaspor maçıyla başlaya-
cak. Medical Park Stadı’ndaki karşılaş-
ma saat 20.30’da yapılacak.

Süper Lig’in 27. haftasında yapılacak 
maçların programı şöyle:

Bugün: 20.30 Trabzonspor-Antal-
yaspor (Medical Park)

6 Nisan Cumartesi: 16.00 Demir 
Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kay-
serispor (Yeni 4 Eylül), 16.00 Aytemiz 
Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okul-
ları),19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Ma-
latyaspor (Türk Telekom)

7 Nisan Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor (Ka-
sımpaşa Recep Tayyip Erdoğan), 16.00 
Göztepe-Akhisarspor (Bornova), 16.00 
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman) 
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Kon-
yaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Te-
rim)

8 Nisan Pazartesi: 20.00 Çaykur Ri-
zespor-Beşiktaş (Çaykur Didi).   
n  SPOR SERVİSİ

Aynı ekolün kapışması!
Atiker Konyaspor ile lider Medipol Başakşehir Pazar günü İstanbul’da kritik bir 

maça çıkacak. Bu zorlu maçta gözler iki takımın teknik direktörü Aykut Kocaman ve 
Abdullah Avcı’da olacak. Kompakt ve modern futbolu Türkiye’de en iyi uygulayan 

iki teknik adamın satrancında kimin kazanacağı şimdiden merak konusu oldu

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor 
ligin 27. Haftasında Pazar günü deplasmanda lider Me-
dipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu zorlu maçta gözler 
iki takımın teknik direktöründe olacak. 

Modern ve kompakt futbolu Türkiye’de en iyi uygula-
yan iki teknik adamın mücadelesinde kimin kazanacağı 
şimdiden merak konusu oldu. İki deneyimli teknik adam 
arasında son oynanan mücadeleden Aykut Kocaman ga-
lip ayrılmıştı. 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Atiker Konyaspor, 7 Nisan Pazar günü deplasmanda 

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında oynayacağı Medi-
pol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında taktik bir 
çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antre-
nörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’ne yapılan antren-
mana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalı-
şan Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran 
dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve serbest ısınma 
hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5’e 
3 ile devam etti. Oyuncular taktik çift kale maç ile sona 
erdi.

BAŞAKŞEHİR ŞUT ÇALIŞTI
Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medi-

pol Başakşehir, ligin 27. haftasında Atiker Konyaspor ile 
7 Nisan Pazar günü evinde yapacağı karşılaşmanın ha-
zırlıklarına devam etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer 
alan bilgiye göre antrenmana dinamik ısınmayla başla-
yan turuncu-lacivertliler koordinasyon, 5’e 2 ile şut ça-
lışması gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.
MAÇA OLAYLI HAKEM

Atiker Konyaspor’un Pazar günü deplasmanda Medi-
pol Başakşehir ile oynayacağı zorlu maçın hakemi belli 
oldu. Kritik karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. 
Çınar’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz 
yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. 

Serkan Çınar yönettiği Konyaspor maçlarında verdiği 
hatalı kararlar ile biliniyor. Süper Lig’de yönettiği pek 
çok maçta Konyaspor’un tepkisini çeken Çınar Anadolu 
Kartalı’nın Süper Lig’e yükseldiği Play Off’ta iç sahada 
oynana Bucaspor maçında verdiği skandal kararlar ile 
hatırlanıyor. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 26 17 7 2 41 13 28 58
2.GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43
5.EY MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
7.ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35
8.Ç. RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
9.DG SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34
10.KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34
11.A. ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34
12.İM KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33
13.FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31
14.ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15.BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28
16.GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27
17.BB ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS
Alperen ve Tevfik 

Lav unutulmadı
Atiker Konyaspor’da 2004 yılında trafik kazasında ha-

yatını kaybeden Tevfik Lav ve geçen yıl kazada yaşamını 
yitiren Konyaspor taraftarı Alperen Öztaş ölüm yıl dönüm-
lerinde unutulmadı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 
“Teknik direktörümüz Tevfik Lav ve kalbi Konyaspor 
sevgisiyle dolu taraftarımız Alperen Öztaş’ı ebediyete 
irtihallerinin yıl dönümlerinde rahmet, özlem ve duayla 
anıyoruz” denildi.
n SPOR SERVİSİ
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