
Dünyanın dört bir 
tarafından gelen yabancı 

öğrencilere destek 
olan İki Doğu İki Batı 
Uluslararası Öğrenci 

Derneği’nin Ramazan 
sofraları bu yıl da renkli 
görüntüler oluşturacak

DİN KARDEŞLERİ 
SOFRADA BULUŞACAK

 “Biz bir milletiz”  sloganıyla yola çıkan 
İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneği, Ramazan Ayı’nın yaklaşması 
ile birlikte hazırlıklarına başladı. Dernek 
Başkanı Murat Arslan, iftar sofralarında 
rengârenk insan görüntülerinin oluşa-
cağını dile getirerek, “Renkleri farklı, 
mezhepleri farklı ama dini bir olan Hz. 
Âdem’in çocukları bir sofrada buluşa-
cak” dedi.

FETÖ GİBİ SATILIKLARA 
BULAŞTIRMALAYIM

Dernek ile amaçlarını da anlatan Arslan,  
“Şuan Türkiye’de 120 bin uluslararası 
öğrenci yer alıyor. Başka şehirlerde baş-
ka isimlerde dernekler var. 49 şehirde 
58 derneğimiz bulunuyor. Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu çatı-
sı altında tüm derneklerimiz birleştiler. 
Öğrencilerin FETO gibi satılık yapılara 
bulaşmaması bizim önceliğimizdir” diye 
konuştu. n HABERİ SAYFA 16’DA

‘Müzikalite geri 
plana itilmemeli’

Beşyol AVM 
yeni şube açtı

Aynı aileden
4 kişi can verdi!

TYB Konya Şubesi’nin Türk Mu-
sikisinde Virtüozite ve Müzikali-
te konulu programında Göksel 
Baktagir misafir oldu. Gelenek 
ve modernite arasında ki 
ilişkiye değinen Baktagir, genç 
sazendelere müzikaliteyi geri 
plana itmemeleri tavsiyesinde 
bulundu.  n HABERİ SAYFA 15’TE

Beşyol Grup bünyesinde yer 
alan Beşyol AVM, Erenler Mahal-
lesi’ne şube açtı. Beşyol Market 
Genel Müdürü Bekir Süslü, 
“Hesaplı, kaliteli ve en iyi hizmeti 
vermek için mücadele edece-
ğiz” dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE

Akşehir’de hafif ticari araç ile 
otomobil çarpıştı, aynı aileden 
4 kişi hayatını kaybetti. Bölge 
halkı yaşanan kazalara tepki 
göstererek alt ve üst geçidin 
yapılmasını istediklerini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

SELÇUKLU MİRASI 
GELECEĞE AKTARILACAK

YAŞANABİLİR VE 
ÇEVRECİ ŞEHİR

Selçuklu Belediyesi’nden örnek çalışma

14 yıllık projeler dikkat çekiyor 

Selçuklu Belediye-
si’nce kazandırılan 
“Anadolu Selçuklu 
Çağı Mirası” kitabı 
tanıtıldı. Cumhur-
başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
çalışmanın, Selçuk-
lu mirasının yaşatıl-
ması, tanıtılması ve 
geleceğe aktarıl-
ması konusunda 
örnek bir çalışma 
olduğunu belirtti.

Fiziki, sosyal, kültürel hizmetlerin yanında çevre yatırımları 
ile de adından sıkça söz ettiren Konya Büyükşehir Belediye-
si; atıksu arıtma tesisi, tatlı su yatırımı, alo moloz hattı, mavi 
bayraklı okul uygulaması gibi projelerle göz dolduruyor.

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA 4’TE
07 Satıcıyı dövdü, 

tüfekleri gaspetti! 15 ‘MTTB’li olmak
idealist olmaktır’ 16 20 bin değil,

63 bin atanmalı!
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Aday adaylık başvuruları sürüyor Teknik Üniversite’nin yeri hazır
Siyasi partilerin genel merkezleri 
ve il başkanlıklarında 27. Dönem 
Milletvekilliği aday adaylığı 
başvuru yoğunluğu yaşanıyor. 
Çok sayıda ismin milletvekili 
aday adayı olduğu Konya’dan 
da farklı siyasi partiden 
yapılan başvurular yoğun 
şekilde sürüyor. Aday 
adaylık için son başvuru 
tarihi 29 Nisan olan AK 
Parti’de süre 2 Mayıs’a 
kadar uzatıldı.
n HABERİ SAYFA 19’DA

KSO geçtiğimiz günler-
de yapılan seçimlerin 

ardından yeni dönemin 
ilk meclis toplantısını 

gerçekleştirdi. Burada 
konuşan KSO Başkanı 

Memiş Kütükcü, Konya’ya 
kurulması kararlaştırılan 

Teknik Üniversite’nin önemli 
bir adım olduğunu belirterek, 

üniversite için KOS Bölgesi’nin 
hemen yanında 900 bin metreka-

relik bir alan ayrıldığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 16’DA

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yapıldı

Son karar
Ankara’da! 
AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından, Tahir 
Akyürek’in 27. Dönem Konya Milletvekili aday 
adayı olması nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığından istifası ile boşalan koltuğa belediye 
başkanı seçimi öncesi temayül yoklaması yapıldı. 
Temayül sonucunda Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ve Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun isminin öne çıktığı, son kararı ise 
AK Parti Genel Merkezi’nin vereceği öğrenildi. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

İftarlar renklenecek   erat
Kandiliniz
Mübarek 
olsun

B



 30 NİSAN 20182 HABER



 30 NİSAN 2018 3İLAN



30 NİSAN 20184 HABER



 30 NİSAN 2018 5İLAN



 30 NİSAN 20186 İLAN



30 NİSAN 2018 7HABER 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
30 Nisan 2018 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3331

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Yedieminden motosiklet
çalanlar suçüstü yakalandı

Devrilen TIR’ın sürücüsü
kazada hayatını kaybetti 

Ereğli’deki yediemin otopar-
kından 6 motosiklet çalan 6 şüphe-
li, işyeri sahibinin takibi sonucu su-
çüstü yakalandı. Olay, ilçeye bağlı 
Ziya Gökalp Mahallesi’nde meyda-
na geldi. Abidder Sarıbudak’a ait 
işyerine 18 Nisan günü gelen yüz-
leri maskeli şüpheliler, 2 motosik-
leti çalıp, kaçtı. 10 gün sonra aynı 
işyerine tekrar gelen şüpheliler bu 
sefer 4 motosikleti alarak, ortadan 
kayboldu. Dün akşam saatlerinde 
işyerine giden Sarıbudak, güvenlik 
kameralarını incelediği sırada şüp-

heli kişilerin işyerini gözlediği fark 
etti. İşyerinde beklemeye başlayan 
Sarıbudak, durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen polis kaçmaya 
başlayan 6 şüpheliyi kovalamaca 
sonucu yakaladı. Gözaltına alınan 
Mehmet K., Hüseyin Ç., Doğan 
Kadir S., Yavuz D., Ahmet Ş.ve 
Seçkin A.’nın suçlarını itiraf ettiği 
öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü. Polis, 2 
motosikleti bulurken kayıp 4 mo-
tosikleti bulmak için çalışmalarını 
sürdürüyor. n DHA

Akşehir’de şarampole devrilen 
TIR’ın sürücüsü Fethi Büyükkal-
kan (34) yaşamını yitirdi. Kaza, Ak-
şehir’e bağlı Argıthanı Mahallesi’n-
de meydana geldi. İddiaya göre, 
Fethi Büyükkalkan yönetimindeki 
42 BIL 23 plakalı TIR, kontrolden 
çıkarak şarampole devrildi. Sürü-
cü Büyükkalkan ters dönen TIR’ın 

içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen ekipler Fethi Bü-
yükkalkan’ın yaşamını yitirdiğini 
belirledi. Büyükkalkan’ın cenazesi, 
olay yeri incelemelerinin ardından 
Akşehir Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Akşehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkı 
yaşanan kazalara tepki göstererek alt ve üst geçidin yapılmasını istediklerini belirtti

Aynı aileden 4
kişi kazada öldü

Akşehir’de hafif ticari araç ile 
otomobil çarpıştı. Kazada aynı aile-
den 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi 
ise yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıra-
larında Akşehir ilçesine bağlı Orta-
köy Mahallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi 
istikametinden Akşehir yönüne se-
yir halinde olan 03 PS 736 plakalı 
hafif ticari araç ile Abdulkadir Ya-
man (74) idaresindeki 42 D 9965 
plakalı otomobil Ortaköy Mahalle-
si’ndeki kavşakta çarpıştı. Kazada 
otomobil sürücüsü Abdulkadir Ya-
man ile araçta bulunan Feride (73), 
Ramazan (43) ve 7-8 yaşlarındaki 
Emirhan Yaman olay yerinde haya-
tını kaybetti. Hafif ticari araçta bu-
lunan Mustafa Saltık ve Hacı Mus-
tafa Keskin ise yaralandı. Yaralılar 
olay yerine gelen ambulanslarla 
Akşehir Devlet Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Jandar-
ma ekipleri kaza yerinde güvenlik 
tedbiri aldı. 

VATANDAŞLAR TEDBİR
 ALINMASINI İSTEDİ 

Kazanın ardından hayatını kay-
bedenlerin yakınları ile Ortaköy 
Mahallesi sakinleri kaza yerinde 
toplanarak tepki gösterip, karayo-
lunu trafiğe kapattı. Vatandaşlar, 
yetkililerin gelmesini isteyerek, 
kazanın meydana geldiği kesim-
de alt ve üst geçidin yapılmasını 
istediklerini belirtti. Vatandaşların 

karayolunda oturmaya devam et-
tikleri sırada Akşehir Kaymakamı 
Mehmet Türk, kaza yerine gelerek 
vatandaşları dinledi. Kaymakam 

Türk, vatandaşları sakinleştirmeye 
çalıştığı sırada zaman zaman tansi-
yon yükseldi. Kaymakam Türk, her 
türlü işlemin yapılacağını ve gerekli 

tedbirin alınacağını söyleyerek yo-
lun açılmasını istedi. Vatandaşlar 
daha sonra yolu trafiğe açtı.
n İHA

Satıcıyı dövüp, 23 adet 
pompalı tüfeği gasp ettiler

Kendilerini müşteri olarak tanı-
tarak Konya’dan Ankara’ya çağır-
dıkları av malzemeleri satıcını dö-
ven 3 şahıs 23 adet pompalı tüfeği 
gasp etti. Alınan bilgiye göre, An-
kara’da yaşayan 3 şahıs, Konya’nın 
Beyşehir ilçesinde av malzemeleri 
satan Bingöl B. ile irtibata geçerek 
kendilerini müşteri olarak tanıttı. 
Silah alacaklarını söyleyen şüpheli-
ler, Bingöl B.’yi Ankara’ya çağırdı. 
Buluşma yeri olarak belirlenen Al-
tındağ ilçesindeki boş araziye giden 
Bingöl B. şahıslar tarafından dö-
vülerek gasp edildi. Şahıslar, gasp 
ettikleri 23 adet pompalı tüfekle 

ortadan kaybolurken, durum polise 
bildirildi.  İhbar üzerine harekete 
geçen Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği 
ekipleri, Fırat Y, Tolga K. ve Ali Ş.’yi 
gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerin-
de yapılan aramalarda 3 adet kısa 
dipçikli pompalı tüfek, 1 adet ta-
banca, 1 adet şarjör, 34 adet kartuj 
ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerin ardından 
Ankara Adliyesine sevk edilen şüp-
helilerden Tolga K. ve Ali Ş. adli 
kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 
Fırat Y. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA

Cıva zehirlenmesiyle ilgili
19 kişi tedavi altında 

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü 
Mevlüt Kuntoğlu, kentteki cıva ze-
hirlenmesine ilişkin, “Tedavi ama-
cıyla Ankara’ya sevk edilenlerin 
sayısı 19’a ulaştı” dedi. Kuntoğlu, 
AFAD’ın Adana’da görevli Kimya-
sal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer 
(KBRN) uzmanlarının, Karaman’da 
okulda ve evlerde yaptığı incele-
mede, 11 kişinin daha cıvadan et-
kilendiğinin belirlendiğini söyledi. 
Aralarında 2 aylık bir bebeğin de 
bulunduğu 11 kişinin 25 Nisan’da 
Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla An-
kara’ya sevk edildiğini belirten 
Kuntoğlu, “Karaman’da cıva ile 
temas ettiği belirlendiği için tedavi 
amacıyla Ankara’ya sevk edilenle-
rin sayısı 19’a ulaştı. Hastane yet-
kilileriyle yaptığımız görüşmede 

sonradan sevk edilen bu 11 kişinin 
de tedbir amacıyla gözlem altına 
alındığını öğrendik. Yetkililer bize 
tüm hastaların kan değerlerinin 
normale döndüğünü, fakat pazarte-
si gününe kadar tedbir amaçlı has-
tanede gözlem altında tutulacağını 
bildirdiler” diye konuştu.Karaman 
Valiliğinden yapılan açıklamada, 
23 Nisan günü İbrahim Bey İlko-
kulu’nda kullanılmayan eski bina-
dan malzeme alınması sırasında 3 
öğrencinin de haricen girerek, içle-
rinde cıva maddesi bulunduğu son-
radan anlaşılan 3 kutuyu aldıkları 
ve kutulardan birini açarak bir süre 
okul bahçesinde oynadıktan sonra 
okuldan ayrıldıklarının anlaşıldığı 
belirtilmişti.
n AA

Güneysınır’da, otomobilin devrilmesi so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi 
yaralandı. Ali Şahin yönetimindeki 42 VN 
028 plakalı otomobil, sanayi sitesi mevki-
sinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve 
refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü 
Şahin ile Fatih Aksu ve Mevlüt Koçak yara-
landı. Yaralılar, Konya’daki çeşitli hastane-
lerde tedavi altına alındı.
n AA

Selçuklu’da babasından izinsiz aldığı 
araçla trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücünün 
park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.E.K. (16) 
idaresindeki 42 AZS 26 plakalı hafif araç, 
Veysel Karani Caddesi’nde park halindeki 
Dilaver Tokat’a ait 33 EIC 96 plakalı tıra 
çarptı. Hafif ticari araç, daha sonra refüjdeki 
ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü 
A.E.K. ile araçtaki Ahmet Yazar (15), Ali 
Türkoğlu (12) ve Mehmet Urgun (10) yara-
landı.  A.E.K’nin babasına ait aracı, izinsiz 
alıp trafiğe çıktığı öğrenildi. n AA

Otomobil devrildi
3 kişi yaralandı

Ehliyetsiz sürücü 
kaza yaptı: 4 yaralı

İki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi ya-
ralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Ayvaz’a ait merkez 
Meram ilçesi Saadet Mahallesi Arap Böldüren Caddesi’nde 
bulunan iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi 
ile içerideki Hacı Kahraman ve Suriye uyruklu Tarık Hamo 
arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası iş yerinden ayrı-
lan şüpheli, kısa süre sonra kalabalık bir grupla döndü. İki 
grup arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 

Olayda, Hacı Kahraman, Uğur ve Ali Ayvaz ile Suriye uy-
ruklu Tarık Hamo, Cuma Hamo, Muhammed Caradel ve 
Muhammed El Kalafi taş ve sopalarla yaralandı. Ambulans-
larla Konya’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde toplanan 
kalabalık, çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı. 

Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı 
çalışma sürüyor. n HABER MERKEZİ

Taşlı ve sobalı kavga: 7 yaralı

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları ile Ortaköy Mahallesi 
sakinleri kaza yerinde toplanarak tepki gösterip, karayolunu trafiğe kapattı.
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AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından, Tahir Akyürek’in Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığın-
dan istifası ile boşalan koltuğa belediye başkanı seçimi öncesi temayül yoklaması yapıldı

Büyükşehir için temayül yapıldı

14 yıl boyunca Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak Konya’ya hizmet 
veren Tahir Akyürek Milletvekilliği 
aday adaylığı için Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevinden ay-
rılmıştı. AK Parti Konya İl Teşkilatı 
nöbet değişimi için Mevlana Kül-
tür Merkezinde temayül yoklaması 
yaptı.  Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, 24 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek 27. dönem 
milletvekili seçimi için görevinden 
istifa etmesinin ardından yeni Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanını seç-
mek için Perşembe günü Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçecek.  Seçimler 
öncesinde AK Parti Konya İl Başkan-
lığı tarafından Mevlana Kültür Mer-
kezinde temayül yoklaması yapıldı. 
Temayül oylamasına AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Yerel 
Yönetimler Başkan Yardımcısı Ala-
addin Varol  AK Parti Konya Kadın 
Kolları Başkanı Esra Doğan, AK Parti 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mu-
rat Koru, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay,Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru , AK Parti Kon-
ya İl Yürütme ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Belediye 
Başkanları, teşkilat mensupları katıl-
dı. Temayül sonucunda Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ve Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’nun isminin öne çıktığı, 
son kararı ise AK Parti Genel Merke-
zi’nin  vereceği öğrenildi. 
KONYAYA HİZMET ETMEK ONURDUR 

Temayül yoklaması öncesi konu-
şan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, teşkilat üyelerine seslendi ve 
“Konya’ya hizmet etmek bizim için 
onurdur” dedi. Angı, “24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel 
seçimlere yürürken, 14 yıldır gö-
rev başında olan değerli büyükşehir 
başkanımızın istifası ile boşalan yere 
kimi görmek istiyorsak şeklindeki 
temayül çalışmamız için birlikteyiz. 
Konya büyük bir şehir, kadim bir şe-
hir. Kültürün, medeniyetin, irfanın 
şehri. Bu şehre hizmet etmek de o 
derece anlamlı. Geçmişten bugüne 
kadar bu görevlerde olmuş çok de-
ğerli büyüklerimize şükranlarımızı 
ifade ederiz. Çünkü her biri ken-
di döneminin şartları içerisinde bu 

şehri daha iyiye taşımak, bu şehre 
hizmet etmek için büyük gayret gös-
terdiler. Bu dönemde de 10 günlük 
süre içerisinde meclis birinci başkan 
vekilimiz vekalet ediyor. Mithat Bü-
yükalim bey bu süreci yönetirken 10 
gün içerisinde de resmen bu seçim-
leri de yapmamız gerekiyor. Bununla 
ilgili olarak, Konya Valiliği Perşembe 
günü saat 15.00’a meclisi toplantıya 
çağırdı. Biz onun öncesinde AK Par-
ti’nin geleneği haline gelen teşkilat 
kademelerinin ve ilgili birimlerin bu 
noktada tercihlerini görmek, bura-
dan ortaya çıkan değerlendirmelerin 
üzerine diğer çalışmaları da koyarak 
kendi içerisinde bütünleşmiş bir ter-
cih ortaya koymak ve yarışı yarıştan 
önce tamamlayıp o yarış ekseninde 
de o güçlü birlikteliği göstermek adı-
na böyle bir yöntem, hem teşkilat ka-
deme seçimlerinde hem milletvekili 
ve belediye başkanları seçimlerinde 
sürekli yapılır halde. Bugün de bunun 
bir benzerini birlikte icra edeceğiz.  8 
Grup halinde oylarımızı kullanacağız.  
Pusulaya kimi Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak görmek istiyorsak 
onun adını yazacağız. Bu çalışmaları 

biran önce  tamamlayıp, önümüzdeki 
Perşembe günü güçlü ve topyeküm 
hareketi Perşembe günü Büyükşe-
hir Belediyesi Meclisinde güçlü bir 
şekilde belediye başkanını seçip, 
devletteki devamlılık gereği AK Parti 
iktidarların içindeki nöbet değişimi 
en az sıkıntıya sokmadan, tartışma-
ya mehal vermeden güçlü bir şekil-
de yoluna devam edecek” ifadelerini 
kullandı.AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol 
da, “ Tahir başkanımıza bugüne ka-
dar yaptıkları hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Adı gibi temiz bir 
yönetim Konya’da gerçekleştirdi. İn-
şallah çok başarılı çalışmaların ardın-
dan, bundan sonrada hayatı başarılar 
ile geçirir. AK partide diğer partilerde 
olduğu gibi kavga, dövüş olmaz. İsti-
şarelerle işler yapılır. Süreç sonunda 
hazırlayacağımız raporu Sayın Cum-
hurbaşkanımıza sunacağız. Parti yet-
kilileriyle beraber bir arkadaşımıza 
görev tevdi edilecek. O arkadaşımız 
da Tahir Bey’in bıraktığı yerden en 
güzel şekilde kalan süreyi devam et-
tirecek” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkmenkarahüyük’e
Mahalle Konağı

Çumra Belediyesi tarafından 
Konya Büyükşehir Belediyesi iş 
birliği ile mahallelere Mahalle 
konağı kazandırma çalışmaları 
devam ediyor.  Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz Türk-
menkarahüyük Mahallesini ziyaret 
ederek Mahalle Konağını çalışma-
larını yerinde inceledi vatandaşlar-
la istişarelerde bulundu. 

Ayrıca Başkan Oğuz Türkmen-
karahüyük Mahallesinde Cuma 
namazına müteakip Asker duasına 
katıldı.  Başkan Oğuz, 2014 Ma-
halli idareler seçimleriyle birlikte 
Çumra 51 Km² alan ve 12 Mahal-
leden 2051 Km² alan ve 53 Mahal-
leye genişlediklerini ifade ederek 
seçimlerden hemen sonra hızlı bir 
çalışma sürecine girdiklerini söyle-
di. Oğuz, “İlk olarak mahallelerin 
ihtiyaçlarının tespiti noktasında fi-
zibilite çalışmasının yaptıktan son-
ra Yol, Park ve Altyapı başta olmak 
üzere önemli ihtiyaçlardan başla-
yarak hizmet etmeye başladık. Bu 

kapsamda görev süremiz içerisin-
de 1 Merkez Sentetik Saha olmak 
üzere 16 Mahallemize yeni halı 
sahayla birlikte toplam 17 spor sa-
hası oluşturduk.  53 Mahallemizde 
parklarımızı tamamladık. Düğün 
salonlarımızın restorasyonunu ta-
mamlayarak halkımızın hizmetine 
sunduk. 2014 yılından bu zamana 
kadar Konya Büyükşehir Beledi-
yemiz iş birliği ile Ürünlü, Taşağıl, 
Çukurkavak ve Abditolu mahalle-
lerimizde Mahalle konaklarımızı 
tamamlayarak mahalle halkımızın 
kullanımına sunduk. Şuanda ise 
Alemdar ve Türkmenkarahüyük 
Mahallelerimizde Mahalle konağı 
yapımına başladık inşallah birkaç 
ay içerisinde tamamlayarak bura-
ları da halkımızın kullanımına aç-
mayı planlıyoruz. Geride bıraktığı-
mız süre içerisinde bir çok hizmeti 
ve eseri vatandaşlarımızla buluş-
turduk inşallah daha iyileri içinde 
çalışmalarımız gayretle devam 
edecek” dedi. n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından kültür ve yayın hayatına kazandırılan “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası” kitabı tanıtıldı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu mirasının yaşatılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılması konusunda örnek bir çalışma olduğunu belirtti 

Selçuklu’yu tanıtacak eser
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 

Selçuklu Belediyesi tarafından kültür 
ve yayın hayatına kazandırılan “Ana-
dolu Selçuklu Çağı Mirası” kitabı, Ba-
hariye Mevlevihanesi’nde, Kültür ve 
Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un 
da katıldığı toplantı ile tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
Selçuklu Belediyesi tarafından hazırla-
tılan “Anadolu Selçuklu Çağı Mirası” 
kitabının tanıtım toplantısı İstanbul 
Bahariye Mevlevihanesi’nde yapıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kur-
tulmuş’un katılımlarıyla gerçekleşen 
programda üçü mimari, ikisi müze 
eserleri olmak üzere, beş ciltten oluşan 
eserin ve hazırlanan belgeselin tanıtımı 
yapıldı.  

Toplantıda, kitabın tanıtımına iliş-
kin gösterilen belgeselde, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın görüşlerine de yer ve-
rilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Anadolu Selçuklu Çağı Mirası 
kitabına ilişkin, “Kuşlara bile yuva ya-
pan o merhametli ecdadın kemiklerini 
sızlatmamak için Bosna’da, Filistin’de, 
Irak’ta, Suriye’de, Türkistan’da ve ec-
dadın nerede bir emaneti varsa, ona 
sahip çıkmayı ve orada olmayı sürdü-
receğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Selçuklu Belediyesi’ne ve 
kitapta emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, şunları kaydetti:

“Ülke ve millet olarak, güçlü ve 
müreffeh geleceğimizin yolu, kendi 
tarihimize sahip çıkarak, oradan elde 
edeceğimiz dersler ışığında hedefleri-
mize yürümemizden geçiyor. İşte bu 
sebeple, ‘kökü mazide bir ati’ şuuruyla 
hayata geçirilen çalışmaları destekliyor, 
teşvik ediyoruz. Kuşlara bile yuva ya-
pan o merhametli ecdadın kemiklerini 
sızlatmamak için Bosna’da, Filistin’de, 
Irak’ta, Suriye’de, Türkistan’da ve ec-
dadın nerede bir emaneti varsa, ona 

sahip çıkmayı ve orada olmayı sürdüre-
ceğiz. Hep söylüyoruz, bizim kimsenin 
topraklarında gözümüz olmadığı gibi, 
gönüllerimize sınır çizmeye de hakkı-
mız yoktur. İşte bu anlayışla ecdadımı-
zın mirasına sahip çıkmayı amaçlayan 
her çabayı önemli görüyorum. Anadolu 
Çağı Mirası adlı bu eserin de Selçuklu 
mirasının yaşatılması, tanıtılması ve 
geleceğe aktarılması konusunda örnek 
bir çalışma olduğuna inanıyorum.”
 “ESER 2 BİN 520 SAYFADAN OLUŞTU”

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali 
Sönmez de Selçukluların bin yıl önce, 
görkemli ve ihtişamlı kültürleriyle bir 
medeniyet inşa ettiğini dile getirerek, 
“Orta Asya steplerinden, Doğu Roma 

İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul 
yakınlarına kadar gelen Selçuklular, 
kültürel değerlerini ve İslam’ın hoşgö-
rüsünü bu topraklara taşıdı. 11. yüz-
yılda İslam dünyasının en büyük gücü 
olan Selçuklular, Orta Asya’dan batıya 
esen kuvvetli bir Bozkır rüzgarı gibi, 
geniş topraklarda yaklaşık 300 yıl et-
kisini hissettirdi ve İslam tarihinin en 
büyük imparatorluklarından biri oldu” 
ifadelerine yer verdi.

Anadolu Selçuklu Çağı Mirası eseri 
hakkında bilgiler veren Sönmez, “T.C. 
Cumhurbaşkanlığınca himaye edilen 
ve belediyemizce yürütülen bu çalışma 
ile Mimari ve Müze Eserlerini içeren 
Türkçe-İngilizce yayınlanan toplam 5 

ciltlik bu eser ortaya çıktı. Eser, top-
lam 2.520 sayfadan oluşmaktadır. 80 
mimari eserin kamera ile çekimleri 
yapıldı ve 30 dakikalık belgesel, yayın 
hayatımıza kazandırıldı. Sadece defter 
kayıtlarında yer alan ve her müzede 
ayrı ayrı bulunan, Anadolu Selçuklu 
müze eserleri envanterleri birleştiril-
di ve ilk defa dijital ortama aktarıldı.
Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Müze 
Eserleri çalışmasında, 39 ilde bulunan 
54 müzedeki eserlerin fotoğrafları çeki-
lerek görsel arşiv oluşturuldu. Anadolu 
Selçuklu Çağı Mirası: Mimari eserler 
alışmasında ise 46 ilde 666 adet eserin 
fotoğrafları çekildi, görsel arşiv oluştu-
ruldu. Bilim adamlarımız tarafından 

özgün metinler hazırlandı, bilinmezlik-
lerin birçoğu aydınlatıldı, doğru bilinen 
yanlışlar tespit edilerek düzeltildi” dedi.

Sönmez konuşmasının sonunda, 
“Kadim medeniyetimize yönelik çalış-
malarımıza her zaman destek veren ve 
himaye eden, “Anadolu Selçuklu Çağı 
Mirası Projesi” çalışmasının her aşama-
sını takip ederek ilgilerini esirgemeyen 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan Beyefendiye engin mu-
habbet ve şükranlarımı arz ediyorum” 
dedi.

 “TÜRKİYE TOPRAKLARI HAKİKATEN 
BAŞINDAN SONUNA, BÜYÜK BİR 

KÜLTÜR HAZİNESİDİR”
Kültür ve Turizm Bakanı Numan 

Kurtulmuş, eserin, Türkiye’nin değer-
lerinin ortaya çıkarılması bakımından 
önemli bir proje olduğunu ifade ederek, 
“Türkiye toprakları hakikaten başından 
sonuna, büyük bir kültür hazinesidir 
ve her tarafında fevkalade önemli ta-
rihsel birikimlere sahip olduğumuz 
bir coğrafyadır. Bütün büyük, geçmiş 
medeniyetlerin ve özellikle İslam me-
deniyetlerinin şaheserlerinin yer aldığı, 
ayak izlerinin Anadolu coğrafyasının 
dört bir tarafına yayılmış olduğu bir ül-
kedeyiz ve bu ülkenin evlatları, çocuk-
ları olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Allah’a şükrediyor, iftihar 
ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
Selçuklu Belediyesi tarafından ya-
yın hayatına kazandırılan “Anadolu 
Selçuklu Çağı Mirası” eserinin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  
bu topraklara ve milletimize verdiği 
değerin de bir göstergesi olduğunu 
ifade eden  AK Parti Konya Milletve-
kili Hüsnüye Erdoğan, “Buradan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz 
ediyorum. Yine  Kültür ve Turizm Ba-
kanımız Sayın Numan Kurtulmuş Be-

yefendiye, bu değerli mekanda bizlere 
toplantı imkanı sunan İnsan ve Mede-
niyet Hareketi Başkanı Mehmet ağabe-
yimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Prof. Dr. Ziya Kenan Bilici, Doç. 
Dr. Muharrem Çeken, Doktor Öğre-
tim Üyesi Rüstem Bozer’in görev aldığı 
eserin 2 bin 520 sayfadan oluştuğuna 
işaret eden Sönmez, görüntü, fotoğraf, 
tasarım ve yayın aşamasında 17 kişilik 
ekip çalıştığını aktardı. 

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yük-
sek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet 
Güney de toplantıda yaptığı konuş-
mada Selçuklu Belediyemiz tarih sah-
nesindeki bu mükemmel birikimleri 
vesika haline getirerek hazırunun hu-
zuruna da 5 ciltle birlikte bunu takdim 
etti. Buna emek veren başta Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
Beye, hocalarımıza, medya mensupla-
rına ve bu işin basımından tanıtımına 
kadar buna emek verenlere huzurları-
nızda bir kez daha teşekkür ediyor, say-
gı ile selamlıyorum” dedi.  

“Anadolu Selçuklu Çağı Mirası” 
eserinin tanıtım toplantısına Kültür ve 
Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un 
yanı sıra Ak Parti Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Vekili Ali Sönmez, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın, Eyüp 
Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  Selçuklu 
Kaymakamı Sabit Kaya, Konya İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 
İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Gü-
ney, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve birim 
müdürleri,  ulusal ve yerel basın tem-
silcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı.  n HABER MERKEZİSelçuklu Belediye Başkan Vekili Ali Sönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a eseri takdim etti.
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümüleri 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA USTALARI
* DÖŞEME USTALARI

*  LİSE - MESLEK 
LİSESİ MEZUNLARI
* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 

Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi

İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası
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GÜVENİLİR VE
DOĞRU HABERİN

ADRESİ
www.konyayenigun.com

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

Adres:  2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu/Konya 
Telefon:  0 332 239 07 61 (pbx)  /  info@filkar.com.tr

KALİTE KONTROL TEKNİKERİ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Ürün ve üretim kontrol metodolojisine uygun olarak; talaşlı imalat ve montaj
  hattında ürün proses kontrol, lojistik hattında final kontrol proseslerinin ölçüm
  sistemleri analizleriyle birlikte  doğrulamalarının gerçekleştirilmesi.
Personel Sayısı :  1
Aranan Nitelikler :
 • Endüstri Meslek Lisesi , Meslek Yüksek Okulu ve/veya Mühendislik Fakültesi mezunu,
 • 21-35 yaş arası,
 • Görev aldığı proses içerisinde oluşacak kalite sorunlarının etkin çözümü ve raporlanması,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

MONTAJ OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve süspansiyon sistem valflerinin teknik
       şartnamelere uygun olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  6
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere,
 • Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

ÜRETİM OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak CNC proseslerinin tanımlı
   olan süreçlere  uygun olarak yürütülmesi.
Personel Sayısı :  4
Aranan Nitelikler :
 • İlgili ilana ait meslek lisesi, yüksek okul ve dengi okullardan mezun (tercihen),
 • 21-35 yaş arası,
 • Tercihen CNC programlamaya hakim,
 • Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
 • Ölçü aletlerine hakim,
 • Teknik resim okuyabilen,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşı

TEKNİK RESSAM TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Ürün ve üretim yönetimine uygun olarak iki ve üç boyutlu teknik resimlerin
  hazırlanması mevcut dokümanların revizyonları ve koordinasyon takibi ile
  prototip ve ön seri ürünlerin teknik şartname gerekliliklerine, standartlarına
  uygun olarak dokümanların hazırlanması ve yayını
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • Teknik lise mezunu veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • 21-35 yaş arası,
 • Autocad ve/veya Pro Engineer programlarına hakim
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • İyileştirme, geliştirmeye açık, analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
 • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Bay ise askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay/Bayan takım arkadaşı

DEPO OPERATÖRÜ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ
İş Tanımı : Depo ve lojistik proseslerinde teknik şartnamelere uygun olarak tanımlı olan 
   süreçlerin yürütülmesi.
Personel Sayısı :  2
Aranan Nitelikler :
 • 21-35 yaş arası,
 • Tecrübeli ve/veya yetiştirilmek üzere
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Bay takım arkadaşları 

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır
Adres: Büyük Kayacık OSB Mahallesi

404 Nolu Sokak No: 2/1 
Selçuklu/ KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 
- PLAZMACI

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

•  TORNACI
•  MONTAJCI
•  DEPO SORUMLUSU
•  VASIFLI, VASIFSIZ  

ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Başvuracak adayların aşağıdaki adrese 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

VANA ÜRETİMİ YAPAN FABRİKAMIZDA 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

Adres: Konya 2.OSB. Reisköy Cad. 
No:4 Selçuklu/KONYA
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Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim 
hükümsüzdür.

Ahmet Hakan 
ALTUNKAYNAK

Z-347
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

ELEMAN
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız 

işçi alınacaktır.

İNŞAATTA ÇALIŞACAK
VASIFLI-VASIFSIZ
BAY PERSONEL
ALINACAKTIR.

Müraacatların şahsen aşağıdaki 
adrese yapılması gerekmektedir

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere, ÇAY VE TEMİZLİK 

İŞLERİNE BAKACAK 
BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen aşağıdaki adrese yapılacaktır.

Kılıçaslan Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu 
Caddesi Elmas Sitesi

No: 64/B-C Selçuklu / KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Doğuş Mahallesi Lise Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/205872
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 332 350 13 13 - 332 350 48 25
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Projelerinde ve Mahal Listelerinde belirtilen 1.753- m² alanlı 
   1 adet bina
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Doğuş Mahallesi, Karatay Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (iki yüz elli) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat 
b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 
(B) Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümleri mezunlarının, mezuniyetlerine 
dair diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay 
Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 
1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 795626 - www.bik.gov.tr

DOĞUŞ MAHALLESİ LİSE YAPIM
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

‘MTTB’li olmak yüksek ideal sahibi olmaktır’

‘Müzikalite geri plana itilmemeli’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
düzenlediği “1970-1990 Tarihli 
Arası Ankara Düşünce Harita-
sı ” konulu konferansta70 ve 80 
dönemin siyasi olaylarından söz 
eden Birlik Vakfı Kurucular Kuru-
lu Üyesi Mehmet Fatih Uğurlu, 80 
darbesi döneminde kapatılan Milli 
Türk Talabe Birliği’nin çalışmaları  
hakkında da bilgi verdi. 

 “1970-1990 Tarihli Arası An-
kara Düşünce Haritası” konulu 
konferansta 70’li dönemde kur-
dukları derneklerle Türk gençliği-
ne önemli bir hizmet yaptıklarını 
vurgulayan Uğurlu “ O dönemde 
kurulan  derneklerle amacımız  
gençlerimizin sorunlarını ve ihti-
yaçlarını karşılamaktı. Sağolsun 
bazı siyasetçiler destek verirken, 
bazı kişiler destek vermedi. Kendi 
imkânlarımızla kurduğumuz der-
neklerde ahlaklı ve işine saygılı 
olan gençler yetiştirildi. Milli Türk 
Talebe Birliği’nin çatısı altında ku-
rulan bu derneklerle temel düşün-

cemiz yüksek ve ideal sahibi olan 
bireyler yetiştirmeye zemin hazır-
ladık” dedi

1980 dönemi hakkında da 
konuşan Uğurlu, 80 darbesinin 
ülkeye çok zarar verdiğini söyle-
di. O dönemde darbeyle birlikte 
kurulan derneklerin oluşturduğu 
çalışmalarının da durduğunu ifa-
de eden Uğurlu, Milli Türk Talebe 
Birliği’nin yapılan darbeyle kapa-
tıldığını söyledi. 1985’e kadar her-
hangi bir çalışma yapmadıklarını 
söyleyen Uğurlu, “1985’ e kadar o 

dönemin şartları gereği bir çalışma 
yapmadık. 1985’te ise kapatılan 
Milli Türk Talebe Birliği’nin deva-
mı şeklinde Birlik Vakfı kuruldu. 
Vakıf Milli Türk Talebe Birliği’nin 
devamı şeklindedir. Milli Türk Ta-
lebe Birliği Birlik Vakfı’nın genç 
kolu gibidir” dedi. Konferans so-
nunda Birlik Vakfı Konya Şubesi 
Başkan Vekili ve Konya Gençbirlik 
Başkanı Ömer Lütfu Çınar Uğur-
lu’ya konferansa katılım belgesi ile 
tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından düzenlenen et-
kinlikte Türk Musikisinde Virtüozi-
te ve Müzikalite konulu program-
da Göksel Baktagir misafir edildi. 

Göksel Baktagir müzikle uğ-
raşan bir babanın çocuğu olarak 
dünyaya gelmiş olmanın kendisi 
için büyük şans olduğunu söyledi. 
Bu alanda ilk eğitimi babasından 
aldığını daha sonra İTÜ Konser-
vatuarını kazanarak sevdiği bu 
alanda çalışma imkânı elde ettiğini 
söyledi. 

Musikide müzikalite ve vir-
tüozite arasındaki ilişkiye değinen 
Baktagir, iyi bir virtüöz olabilmek 
için önce göze, sonra kulağa, sonra 
beyne en sonrada kalbe hitap et-
mek gerektiğini söyledi. Bu arada 
sohbete müdahil olan Ahmet Çalı-
şır İslami estetik anlayışta bu sıra-
lamanın Aklı Selim, Kalbi Selim ve 
Zevki Selim olarak adlandırıldığını 
belirterek iyi bir sanatçı olmanın 
yolunun inanmaktan geçtiğini söy-
ledi.  Gelenek ve modernite ara-
sında ki ilişkiye de değinen Bakta-
gir, genç sazendelere müzikaliteyi 
geri plana itmemeleri tavsiyesinde 
bulundu.

Programda bir sürpriz de Gök-
sel Baktagir’in kanunu eşliğinde 
Hafız Ahmet Çalışır’ın bir kaside 
icra etmesi oldu. Daha kendi eko-
lunu benimsemiş genç sazende-
lerden Hakan Kılınçarslan ile icra 

ettikleri eserlerle program son 
buldu. Program sonrasında TYB 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hay-
ri Erten, Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu ve Ah-
met Çalışır birlikte Göksel Bakta-
gir’e katılım belgesi takdim ettiler. 
Katılım belgesinin verilmesinden 
sonra Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu kısa bir 
konuşma yaptı. Köseoğlu konuş-
masında şunları söyledi: “Son bir-
kaç günde birçok programa gidip 
geliyoruz. Fakat bugün şahsen o 
kadar duygulandım ki, bütün hüc-
relerimle dinlendim. Hem müste-
fid oldum, hem müteessir oldum 
ve hatta zaman zaman sahnede 
olmayı ne kadar çok istedim bile-
mezsiniz. Büyük üstadı saygıyla, 

sevgiyle kutluyorum, tebrik edi-
yorum. Sanatını icra etmesi için 
Allah nice sağlıklı ömürler versin 
diyorum. Hafız Ahmet Çalışır Ağa-
beyimiz, Konya’mızın müstesna 
bir değeridir. Onu da saygıyla, hür-
metle selamlıyor ve hoş geldin di-
yorum. İyi ki bu programı düzen-
lediniz. Yazarlar Birliği başkanına 
da diyorum ki; böyle müstesna 
programları, müstesna insanlarla 
buluşturmaya, böyle programlar 
yapmaya devam edelim. Bu mü-
zikalitesi yüksek ve müzik ruhu 
yüksek programın dinleyicilerinin 
de her birinin musikişinas değer-
ler olduklarını şöyle gözlerinin içi-
ne bakarak müzik hocalarımızı ve 
öğrencilerimizi de ayrıca kutluyo-
rum. Sizleri de tebrik ediyorum. İyi 
ki geldiniz, hoş geldiniz, hoşa gel-
diniz, diyorum.”  n HABER MERKEZİ

Göksel Baktagir
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‘Teknik Üniversitenin yeri 
KOS’un yanı başında hazır’

‘MEB’in 20 bin öğretmen 
ataması çok komik bir rakam’

Konya Sanayi Odası (KSO) 
geçtiğimiz günlerde yapılan se-
çimlerin ardından yeni dönemin 
ilk meclis toplantısını gerçekleş-
tirdi.  Meclis üyelerinin yanı sıra, 
meslek komitesi üyelerinin de 
geniş katılımıyla yapılan toplantı-
da KSO’nun önceki dönem mec-
lis başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, 
görevini yeni meclis başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil’e devretti. Devir 
teslim töreninin ardından söz alan 
Konya Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Memiş Kütükcü, he-
deflerinin Konya sanayisinde nite-
likli bir dönüşüm gerçekleştirmek 
olduğunu vurguladı. 

2018-2022 yılları arasında 
KSO’da görev alan yeni kadroların 
Konya sanayisine ve Türkiye’ye 
önemli hizmetlerde bulunacak-
larını ifade eden Kütükcü, “He-
defimiz, Konya’yı nitelikli üretim 
yapan, geleneksel sektörlerin yanı 
sıra ileri teknoloji üretimini de 
önceleyen bir sanayi şehrine dö-
nüştürmek” dedi. KSO Başkanı 

Kütükcü, nitelikli dönüşüm hedef-
lerini gerçekleştirebilmek için geç-
tiğimiz dönem Konya’ya Innopark 
Teknoloji Bölgesini kazandırdıkla-
rını, şu anda ise Innopark’ı geniş-
letme çalışmaları yürüttüklerini 
aktardı. 

Kütükcü, Konya’ya bir tek-
nik üniversite kurulması yönün-
de alınan kararın da çok önemli 
olduğuna dikkat çekerek, teknik 
üniversite için Konya Organize 

Sanayi Bölgesinin hemen yanında 
900 bin metrekarelik bir alan ayrıl-
dığını, üniversitenin buraya kurul-
ması halinde şehir adına çok kritik 
bir adım daha atılmış olacağını 
belirtti. Kütükcü, teknik üniversi-
tenin kurulmasında emeği geçen 
herkese de Konya sanayisi adına 
teşekkür etti. 

Konya Organize Sanayi Böl-
gesinin 5. kısım genişleme alanını 
da çok kısa bir süre içerisinde ya-
tırıma açacakları bilgisini paylaşan 
Kütükcü, sosyal donatı alanları da 
dahil toplam 7 milyon metrekare-
den oluşan 5. Kısımda yatırım yap-
mak için şu anda kendilerine 977 
firmanın, 29 milyon 682 bin met-
rekare yer talebinde bulunduğunu 
sözlerine ekledi. 

Kütükcü’nün Konya Sanayi 
Odasının ve Konya Organize Sana-
yi Bölgesinin faaliyetleri ile ilgi bil-
giler verdiği toplantıda tüm meclis 
ve meslek komitesi üyeleri tek tek 
söz alarak kendilerini ve sektörleri-
ni de tanıttı. n HABER MERKEZİ

Kamu-Sen Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Türk eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube Başkanlığınca organi-
ze edilen Konya genişletilmiş isti-
şare toplantısı Genel Başkan Talip 
Geylan’ın katılımıyla Karatay Ati-
ker Delux Toplantı ve Kongre sa-
lonunda yapıldı. Türk eğitim-Sen 
Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli 
Doğru, “Türk Eğitim-Sen’liler te-
sadüfen bir araya gelmiş bir toplu-
luk değiliz. Emeğimiz,alın terimiz 
ve onurumuz için bir araya gel-
dik. Bizi biz yapan milli ve mane-
vi değerlerimizi yaşatmak için ve 
yüceltmek için bir araya geldik. 
Velhasıl biz; Başka Türk milleti 
yok anlayışı ile tüm insanlarımıza 
ve ülkemize sahip çıkmak adına 
bir araya geldik. Çok şükür dimdik 
ayaktayız. Yıllardır ilkelerimizden 
ayrılmadan ideal ve inançlarımız-
dan taviz vermeden onurlu yürü-
yüşümüzü sürdürüyoruz. Bundan 
sonra dayolumuza aynı şuur ve 
kararlıkla devam edeceğiz” dedi. 

Türk Eğitim-Sen Genel Baş-
kanı Talip Geylan da,“Şimdi 20 
bin atama yapıyor, bu çok komik 
bir rakam. Zaman zaman MEB 
yetkilileri, kimi açıklamalarda 109 
bin, kimi açıklamada 126 bin öğ-
retmen açığı olduğundan bahse-
derler. Bunları bir tarafa koyalım, 
şu an ülkemizde 60 bin civarın-
da ücretli öğretmen çalıştırılıyor. 
Yapılacak atamanın en azından 
bu sayıda olması gerekir. Müla-
kat matematiksel değil, kişisel bir 

değerlendirmedir. Bu gerçek mü-
lakatın ne kadar titiz davranılırsa 
davranılsın adil sonuç doğurma-
yacağının somut işaretidir. Kaldı 
ki bizim ülkemizdeki mülakatlar-
da yenen herzelerin haddi hesabı 
yoktur. Dolayısıyla biz mülakata 
karşıyız. Zaten mülakat öğret-
men alımını biz yargıya taşımız 
durumdayız, inşallah yargı bunu 
iptal eder de kökten kurtuluruz 

bu mülakattan. Yönetici atama-
ları 3 Mayıs 2018 tarihine kadar 
devam edecektir. Atamalarda bu-
gütne kadar çok büyük adaletsizlik 
ve mağduriyetler oldu.Ayrıca bu 
atamalarda kul hakkı yenmiştir. 
Performans her geçen gün duva-
ra toslamaya devam ediyor. Per-
formans taslağı hakkında bizim 
görüşlerimize başvurdular biz-
lerde yaptığımız çalışma sonun-
da ortaya çıkan taslağı bakanlığa 
gönderdik. Kesinlikle performansa 
karşıyız. Türk Eğitim-Sen olarak 
bugüne kadar üyelerimizin hak ve 
hukuklarını her sahada savunduk 
ve savunmayada devam edece-
ğiz” dedi.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube de üye olup, emek-
liye ayrılan öğretmenler protokol 
üyeleri tarafından yaptıkları hiz-
metlerden dolayı teşekkür plaketi 
takdim ettiler.
n HABER MERKEZİ 

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği farklı coğrafyalardan ülkemize gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 
İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan, Ramazan Ayı’nın yaklaşması ile birlikte hazırlıklarının başladığını ifade etti

İftar sofraları rengârenk olacak!
“Biz bir milletiz”  sloganıyla yola 

çıkan İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği, misafir öğrenci-
ler için eğitim faaliyetleri ve sosyal 
etkinlikler düzenlemeye devam 
ediyor. Farklı coğrafyalardan gel-
miş binlerce öğrenciye aynı milletin 
fertleri oldukları şuurunu veren der-
nek, öğrencilere yardım kollarını da 
açmış durumda. Ramazan Ayı’nın 
yaklaşması ile birlikte İki Batı İki 
Doğu Derneği yardım hazırlıklarına 
başladı. Açıklamalarda bulunan İki 
Doğu İki Batı Uluslararası Öğren-
ci Derneği Başkanı Murat Arslan, 
Ramazan Ayı’nda iftar sofralarında 
rengârenk insan görüntülerinin olu-
şacağını dile getirerek “renkleri fark-
lı, mezhepleri farklı ama dini bir olan 
Hz. Âdem’in çocukları bir sofrada 
buluşacak” dedi. Şuan Konya’da 95 
ülkeden 4 bin öğrencilerinin olduğu-
nu da dile getiren Arslan onlara ev 
sahipliği yaparak rehberlik görevini 
üstlendiklerini vurguladı.

95 ÜLKEDEN 4 BİN ÖĞRENCİYE 
EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğ-
renci Derneği Başkanı Murat Arslan 
yurtdışından ülkemize gelen bir çok 
öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını 
dile getirerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Derneğimiz 2010 yılın-
da kuruldu. O yıl 36 ülkeden gelen 
ve Konya’da eğitimini sürdüren 815 
adet öğrenci vardı. Bu öğrencileri-
mizle şu maksatla başladık; Yurt-
dışının farklı yerlerinden şehrimize 
eğitim için gelen bu öğrencilere ev 
sahipliği yapmaktı ve Türkiye’den 
en az sıkıntı ile ülkelerine dönmele-
rini sağlamayı amaçladık. Öncelikli 
işimiz onlara rehberlik ve danışman-
lık yapmaktır. Öğrenciler bir ülkeden 
geldikleri zaman dil bilmiyorlar. Ay-
rıca farklı bir kültüre girmiş oluyor-
lar. Resmi işlemlerini nasıl yapacak-

ları, üniversite kayıtları noktasında 
yardımcı olmak, ikamet başvuruları 
gibi benzeri konularda yol gösteriyo-
ruz. Ev tutacaklarsa ev bulma nokta-
sında yardımcı olarak ev bulduktan 
sonra onlara icabında kefil oluyoruz. 
Amacımız öğrencinin önündeki 
problemleri en aza indirgemektir. 
Mesela evli öğrencilerimizin çocuğu 
olacaksa eşlerimizi yanlarına refa-
katçi olarak gönderiyoruz. Öğrenci-
lerin üniversitelerde almış olduğu 
eğitime ek olarak bilgiler almasını 
sağlıyoruz. Ortak değerlerimizi tanı-
masını sağlamaya çalışıyoruz. Birçok 
konuda ders ve seminerlerimiz olu-
yor. Yine bu öğrencilerin üniversi-
teye giriş sınavları farklı olduğu için 
5 yıldır ücretsiz olarak üniversiteye 
hazırlık kursu vermekteyiz. Şuanda 
2 sınıfımız mevcut. Bazen eğitim 
kampları gerçekleştiriyoruz. Müm-
kün oldukça farklı şehirlere geziler 
düzenleyerek tanıtım sağlanıyor. 
Örneğin Çanakkale’ye gittiğimiz 
zaman orada mezarda yatan dede-
lerini görüp bizim tarihimizin ortak 
olduğunu görüyorlar. Hiçbir ülkede 
bizimki kadar yoğun bir sivil toplum 

çalışması yok. Şuanda Konya’da 95 
ülkeden 4 bin öğrencimiz var. Bun-
ların 350 tanesi İmam Hatip lisesin-
de okuyor. Geri kalanları üniversite-
lerde eğitimini sürdürüyor. Bunların 
bir kısmı bizim devletimizin bursuy-
la gelmiş durumdadır.”

ÖĞRENCİLERİ FETÖ GİBİ 
SATILIK YAPILARA 

BULAŞTIRMAMAK AMACIMIZDIR!
UDEF’E bağlı 49 şehirde 58 der-

neğin bulunduğunu belirten Başkan 
Arslan, amaçlarının öğrencilerin sa-
tılık yapılara bulaşmaması olduğunu 
da ifade ederek, “Ülkemize az geliş-
miş veya gelişmekten olan ülkeler-
den geliyorlar. Şuan Türkiye’de 120 
bin uluslararası öğrenci yer alıyor. 
Başka şehirlerde başka isimlerde 
dernekler var. 49 şehirde 58 derne-
ğimiz bulunuyor. Uluslararası Öğ-
renci Dernekleri Federasyonu çatısı 
altında tüm derneklerimiz birleştiler. 
Giderek büyüyen bir çalışma. İnşal-
lah hayırlı sonuçları da olacak. Öğ-
rencilerin FETO gibi satılık yapılara 
bulaşmaması bizim önceliğimizdir. 
Çalışmalarımızda bu yönde sürüyor” 
diye konuştu. 
ÜLKEMİZE EĞİTİM İÇİN GELİYORLAR

Öğrencilerin ülkemize geliş 
amaçlarından bahseden Arslan, 
en çok eğitim amacıyla geldiklerini 
vurgulayarak cümlelerini şu şekil-
de aktardı: “Öğrencilerin genelinin 
ülkemize geliş amacı eğitim olu-
yor. Ülkelerinde ki eğitimler kısıtlı 
olduğu için ülkemizdeki eğitimleri 
beğeniyorlar. Türkiye aynı zaman-
da Avrupa ülkelerine göre daha ya-
şanabilir bir ülke. Buraya geldikleri 
zaman sıkıntı yaşadıkları takdirde 
insanların yardımcı olacağını da iyi 
biliyorlar.  Suriye’den savaştan ön-
cede eğitim için gelen öğrenciler 
vardı ama savaştan sonra daha da 
arttı. Yaz kurslarımızın ağırlıklı öğ-

rencisi Suriyelidir. Sınava giriyorlar 
ve sınavı kazandıkları takdirde üni-
versiteye giriş yapıyorlar. Buraya ge-
liş amaçları öncelikle eğitim oluyor. 
Eğitimini aldıktan sonra da ülkele-
rine dönüyorlar. Ülkesini kalkındır-
mak amacıyla geri dönmek isteyen 
öğrencilerimizin sayısı çok daha 
fazla. Çok kaliteli olup akademisyen 
olan öğrencilerimizde var. Bizlerde 
akademisyen olan öğrencilerimiz-
den çokça faydalanabiliyoruz. 5-6 
Mayıs tarihleri arasında “Onlar bin 
iki yüzlerce kültür Dünya beşten bü-
yüktür” temasıyla gerçekleştireceği-
miz 11. Uluslararası Öğrenci Buluş-
masını Kılıçaslan Şehir Meydanında 
yapacağız ve bütün halkımızı bekli-
yoruz. 60 ülkeden kardeşimiz orada 
ülkelerinin standını açacak.”

“İFTARLARDA RENGÂRENK 
GÖRÜNTÜLER OLUŞUYOR”

Ramazan aylarında dernek bi-
nasında öğrencilere iftar verdik-
lerini dile getiren Arslan, bu yıl if-

tarların yurt binasında verileceğini 
belirterek iftarlarda rengârenk gö-
rüntülerin oluşacağını söyledi. Ha-
yırseverlerin sayesinde yardımların 
devam ettiğini de sözlerine ekleyen 
Arslan, “Malum Ramazan Ayı’na 
çok az bir süre kaldı. Biz Ramazan 
Aylarında farklı bir zevk alıyoruz. 
Çünkü dünyanın her bir tarafından 
renkleri farklı, mezhepleri farklı 
ama dini bir olan Hz. Âdem’in ço-
cukları bir sofrada buluşuyorlar. 
Birlikte oruç tutup birlikte iftarları-
nı açıyorlar. İftar sofrasına oturdu-
ğumuzda dünyanın her tarafından 
rengârenk bir görüntü ile karşı kar-
şıya kalıyoruz. Her Ramazan ayında 
burada öğrencilerimize iftar veriyo-
ruz. Bu sene yurt açmak nasip oldu. 
Yurdumuzda her gün en az 150 öğ-
rencimize iftar vereceğiz. Bu iftarla-
rı da hayırseverlerimizin yardımıyla 
veriyoruz. Herkes imkânı ölçüsünde 
iftar giderlerine katkı sunuyor. İftar-
dan sonra öğrencilerle birlikte na-

mazlarımızı kılıyoruz. Çok bereketli 
Ramazanlar geçiyor. Ramazan bay-
ramında bir de bayramlaşma prog-
ramı düzenleniyor. Bizim buradaki 
gayemiz onların içindeki eksikliği en 
aza indirgemektir. Bu kardeşlerimi-
ze anne, baba ve aile olmaktır. Ra-
mazan ayının bu sene sınav döne-
mine denk gelmesi öğrenciler için 
önemli bir hal alıyor. İnşallah onla-
rın ailesinden uzak oluşunu, fazla 
hatırlatmadan bir Ramazan geçire-
ceğiz. Biz Ramazan kolisi vermek 
yerine öğrencilere alışveriş çekleri 
takdim ediyoruz. Kurban Bayramın-
da da hayırseverlerin bağışlamış 
olduğu kuzuları kestiriyoruz. Kesil-
dikten sonra video ve fotoğraflarını 
hayırseverlere ulaştırıyoruz. Etlerin 
öğrencilere dağıtımı gerçekleştikten 
sonra tandır kebabı yaparak onların 
yemesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız 
tamamen hayırseverlerin desteği ile 
yürüyebilecek bir çalışmadır” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Memiş Kütükcü Talip Geylan

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci 
Derneği Başkanı Murat Arslan

Ramazan aylarında dernek binasında öğrencilere iftar verdiklerini dile getiren Arslan, 
bu yıl iftarların yurt binasında verileceğini belirterek iftarlarda rengârenk görüntülerin oluşacağını söyledi.



 30 NİSAN 2018 17HABER - İLAN

Beşyol Grup bünyesinde yer alan Beşyol AVM, Erenler Mahallesi’ne şube açtı. Beşyol Market Ge-
nel Müdürü Bekir Süslü, “Hesaplı, kaliteli ve en iyi hizmeti vermek için mücadele edeceğiz” dedi 

Beşyol AVM, Erenler 
şubesini hizmete açtı

Lille’de yağmur duası yapıldı

Beşyol Alışveriş Merkezle-
ri Erenler Şubesi yoğun katılımla 
hizmete girdi. Beşyol Grup bün-
yesinde yer alan Beşyol Et Mar-
ket, Beşyol Besi Çiftliği, Keyifzade 
ve Beşyol Alışveriş Merkezleri’nin 
yeni konsepti ile oluşturulan Eren-
ler Mahallesi şubesi düzenlenen 
tören ile açıldı. Gerçekleştiren 
açılışa Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
Konya PERDER Başkanı Habib 
Güngör, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri 
Dairesi Başkanı Atilla Şirin ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. Kaliteli hiz-

met vermeyi hedeflediklerini dile 
getiren Beşyol Market Genel Mü-
dürü Bekir Süslü, “1979’dan beri 
Konya’da istihdam sağlayan Beşyol 
Grup’un Beşyol Market 3. şubesi 
hizmete açıldı. Tüm Konyalı müş-
terilerimize, halkımıza hesaplı, ka-
liteli ve en iyi hizmeti vermek için 
mücadele edeceğiz. Allah’a hamt 
olsun bizlere bugünleri gösterdi. 
Katılımlarından dolayı tüm firma-
lara ve halkımıza teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. Yapılan duanın 
ardından açılış kurdelesi kesilerek 
mağaza hizmete açıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’ya beklenen seviyede 
yağmur ve kar yağmaması üzerine 
tarlalarda ekinleri olan çiftçiler yağ-
mur duasına çıktı. Çumra’nın Lille 
mevkisinde gerçekleştiren yağmur 
duasına Çumra Belediye Başka-
nı Mehmet Oğuz, Çumra Müftüsü 
Bekir Yücel, Çumra Havalisi Yörük 
Köyleri Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Mustafa Can 
ile mahalle halkı ile çiftçiler katıldı.  
Yağmur duasına katılan vatandaşlar 

yaşanan kuraklık nedeniyle, rahmet 
yağmasını dilediklerini ifade ederek, 
“Şu anda kıtlık çekmiyoruz ama 
uzmanlar yağışlar olmadığı zaman 
kıtlığa doğru gideceğimizi söylüyor. 
Biz bugün dua ederek, Rabbimiz-
den rahmet yağdırmasını istiyoruz” 
şeklinde konuştular. Yapılan dua 
ve kılınan öğle namazının ardından 
yağmur duasına katılan vatandaşla-
ra  etli bulgur pilavı ikram edildi.
n MUHAMMED ESAD  ÇAĞLA

Ülkemiz siyasetçi-
lerinin en temel soru-
nu vizyonsuzluk ya da 
vizyonlarına sadık ka-
lamamalarıdır. öyle bir 
zihniyet bulunuyor ki 
vizyonsuzluğu vizyon 
haline getirmişlerdir. 
Kaybetmenin verdiği 
öfkeyle  hem  partiye 
hem de partiliye ters 
düşmüş her şeyden evvel ken-
dilerine   ihanet etmişlerdir. Za-
ten iktidar olma gibi bir hayalleri 
de yoktur. Farz edelim ki iktidar 
oldular hükümet kurmayı bile 
düşünmemiş ekiplerini önce-
den belirlememişlerdir bile. Tek 
bildikleri ÖYLESİNE muhalefet 
olmaktır. Günümüze baktığımız 
zaman  bazı partiler kurucularının 
vizyonlarından o kadar uzakla-
şılmıştır ki; kurucu liderlerin bile 
kemikleri sızlatılmaktadır.

Şimdi ….. ‘nin gerek yöne-
tim kuruluna gerek alt tabanına 
soralım  28 ŞUBAT ‘I ne çabuk 
unuttunuz da düşmanlarınızla  
(düşmanımın düşmanı dostum-
dur uslubuyla) ittifaka kalkıştınız  
Erbakan hocaya radikal İslamcı 
yaftasını vuranlara el uzattınız, bu 
millet  darbecilerden hesap so-
rarken  nasıl oldu da darbecilerin  
partisiyle uzlaşmaya oturdunuz?

Siz ne ara dışarının maşası 
oldunuz, ne ara kökenlerinize  
ihanet ettiniz de kendi ellerinizle 
büyüttüğünüz Erdoğan’ a  kum-
pas kurdunuz? Nasıl bir öfkedir 
ki bütün milleti gözden çıkardınız. 
Bu millet sizi tarihe ihanet içinde  
olan  siyasetçiler olarak kazıyacak 
. 

Şimdi gelelim seçmene  şim-
di bu seçmen sormaz mı  Baş 
örtüsü yasağını getirenle sokak-
ları dolduran kalabalığın bir kısmı  
aynı kefe de, demezler mi’’ bu 
kedi ise et nerde, et ise kedi ne-
rede ‘’  

Her yazımda vurgulamaya 
çalışıyorum artık büyüyen hatta 

her şeye rağmen 
büyüyen bir Türkiye 
var  yine becereme-
diler iktidar olma 
hırslarıyla  kendi 
kazdıkları çukura 
kendileri düştüler. 
Siyaset kimliklerine 
gülünç anılar ekledi-
ler, bazı millet vekil-

lerinin ‘’Tarihe böyle 
geçmek istemezdim’’ serzenişle-
rine bile  şahit olduk  maalesef. 

YETER Kİ ERDOĞAN OLMA-
SIN ! diye benimsenen siyaset ül-
keye hainlikten başka bir şey de-
ğildir. ÖNCE MİLLET VE DEVLET 
SİYASETİ  benimsenmelidir. Ay-
rıca  dönüp bir bakılmalıdır neden 
bu adamı yıkamıyoruz gücünü 
nereden alıyor? Elbette ki geniş 
vizyonundan ve vizyonunu mil-
lete indirgemesinden, benimset-
mesinden herkes biliyor ki sade-
ce şiir okuyarak bu milleti arkana 
alamazsın, siyaset meydanın da  
var olamazsın. Orta doğuda oyun 
bozamazsın  millet desteği olma-
dan Zeytin dalını  sürecini nasıl 
düğün havasında geçirebilirdik ki 
öncelikle millet ve siyasetçi ara-
sında  ki güven  sağlanmalı  .

 Herkes  üç dört partinin gö-
rüşmelerini konuşup duruyor 
ama bence konuşulması gereksiz 
Türkiye Siyaseti te önüne bakma-
lıdır. Öfkesinden kudurmuş siyasi 
lider, milleti parçalamak isteyen 
dış oluşumların hançer darbeleri 
için  kullandığı maşadan başka bir 
şey değildir.   

Buradan bütün siyasetçileri-
mize sesleniyorum sizi büyüten 
size sizi katan millete ihanet et-
meyin hep birlikte Türkiye olalım! 
Bu millet FETÖ hançeriyle aldığı 
yaranın tedavisini yapmadan baş-
ka yaralar açmayın siyasi mühen-
dislik değil milli birlik içinde olun.

VİZYONSUZLUĞU VİZYON EDİNENLER

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, “Partimizin hızlı yükselmesi ve azmi 
rahatsızlık uyandırdı. Zamanında yapılacak seçim bu sebepten ötürü erkene alındı” dedi

‘SP’nin yükselişi erken 
seçim kararı aldırdı’

Saadet Partisi (SP) Nisan Ayı İl 
Divan Toplantısı gerçekleştirildi. İl 
Başkanlığı’nda gerçekleşen toplan-
tıya; SP Genel Sekreteri Tacettin 
Çetinkaya’nın yanı sıra; parti Genel 
İdare Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin 
Öz, parti il Başkanı Avukat Hasan 
Hüseyin Uyar, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Öz-
kafa, Karatay Belediyesi Eski Başka-
nı Mehmet Şen, Meram Belediyesi 
Eski Başkanı Veysel Candan, parti 
il başkan yardımcıları, Selçuklu İlçe 
Başkanı Av. Mustafa Derbentli, Ka-
ratay İlçe Başkanı Ali Genç, Meram 
İlçe Başkanı Av. Şuayip Koçak ve çok 
sayıda partili katıldı.

24 Haziran tarihinde yapıla-
cak olan seçim öncesinde son divan 
toplantısını yaptıklarını hatırlatarak 
sözlerine başlayan Saadet Partisi 
Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, 
bundan sonraki süreçte seçim çalış-
malarına hız vereceklerini dile ge-
tirdi. Türkiye’nin birçok problem ile 
boğuştuğunu ifade eden Çetinkaya, 
bir baskın seçim sürecinin söz konu-
su olduğunu da aktardı. Çetinkaya, 
daha sonra şunları belirtti: “Bizler, 
böyle bir baskın seçim olacağını bi-
liyorduk. Sürekli gündemde olan bir 
konuydu. Ülke tıkandı. Ekonomik, 
sosyal yaşam ve uluslararası ilişkiler 
bakımından yeni bir yol gerekliydi. 
Hükümetin de yapabileceği bir şey 
kalmadı. Problemleri çözemeyece-
ğini anlayınca baskın erken seçim 
kararı aldı. Baskın erken seçimin 2 
sebebi vardı. Birincisi Saadet Partisi 
korkusuydu. Partimizin hızlı yüksel-
mesi ve azmi rahatsızlık uyandırdı. 
Zamanında yapılacak seçim bu se-
bepten ötürü erkene alındı.”

BİR GÜNDE 100 BİN 
İMZA TOPLAYACAĞIZ

Erken seçim kararının altında ya-
tan ikinci önemli sebebin de kaybet-
me korkusu olduğunu vurgulayan 
Çetinkaya, “2 korku bir araya gelince 
seçim kararı aldılar. Kararın alınma-
sından sonra bütün yetkili kadroları-
mızı topladık. Seçim değerlendirmesi 

ve istişaresi yaptık” şeklinde konuş-
tu. “Siyasi partilerle bir görüşme tra-
fiği başlattık” diyen Genel Sekreter 
Çetinkaya, “Görüşmelerin ardından 
teşkilatlarımızın, il başkanlarımızın 
ve genel idare kurulu üyelerimizin 
verdiği yetki ile Genel Başkanımız 
Temel Karamollaoğlu çalışma yap-
tı. 2018 Seçim Atılım Toplantısını 
gerçekleştirdik. Seçim takvimimizi 
ortaya koyduk. Yol haritamızı da be-
lirledik. 1 Mayıs Salı günü de bütün 
teşkilatlarımızın katılımı ile kendi 
Cumhurbaşkanı adayımızı açıkla-
yacağız. Adayımızı açıkladığımız 
andan itibaren de imza kampanyası 
başlatacağız. Çünkü bizim mecliste 
grubumuz yok. 100 bin imza bulmak 
mecburiyetindeyiz. 100 bin imzanın 
Milli Görüş teşkilatları için herhangi 
bir zorluğu yok. İlk gün biz bu sayıya 
ulaşacağız. Hatta 100 bin imzayı 500 
bin veya 1 milyona çıkaracak çabayı 
ortaya koyacağız” açıklamalarında 
bulundu.

KİMİNLE GÖRÜŞECEĞİMİZİ 
SİZE Mİ SORACAĞIZ?

Başından beri kendi adaylarını 
çıkaracaklarını söylediklerini söyle-
yen Çetinkaya, diğer partilerle görüş-
melerinden dolayı kendilerine gelen 
tepkilere yanıt verdi. Çetinkaya, bü-
tün siyasi partilerle görüştüklerini 
bir kez daha yineleyerek, “Şahıslarla 
görüşmelerimiz oldu. Kendi ada-
yımızı çıkaracağız. Başka partilerle 
görüşmemiz birilerini rahatsız etti. 
‘Vay efendim başka parti ile nasıl gö-
rüşürsünüz’ cümleleri kullanılmaya 
başlandı. Biz, kiminle görüşeceğimizi 
size mi soracağız? Düne kadar birbi-
rinize en ağır hakaretlerde bulundu-
ğunuz MHP ile bir araya gelebildiniz 
peki biz size hesap sorduk mu? Biz, 
bu ülkede hiçbir partiyi diğer bir par-
tinin düşmanı olarak görmüyoruz. 
Kimse düşmanımız değil. Partiler 
rakiptir ama asla düşman olamazlar.  
Milli ittifak diye kurdukları ittifaka 
‘Biz, bu ittifakın içinde olamayız’ de-
dik. ‘Ülkeyi böler, kamplaştırır ve bu 
tür oluşumlar doğru değil’ dedik. AK 
Parti gitsin ülkedeki bütün partiler ile 
görüşsün, bakalım nasıl görüşecek. 
Yapamaz görüşmeyi, herkesi kendi-
ne düşman olarak görüyorlar. Bu an-
layış, tam 80’li yılların anlayışı. Saa-
det Partisi olarak ülkeye sağladığımız 
en önemli fayda herkes ile uzlaşma 
içinde olunabiliri göstermektir” dedi.

AMACIMIZ MAKAM 
ELDE ETMEK DEĞİL

Yaptıkları tüm görüşmelerde 
prensip üzerine konuştuklarının altını 

çizen Saadet Partisi Genel Sekreteri 
Tacettin Çetinkaya, AK Parti ile yap-
tıkları görüşmelerde Olağanüstü Hal 
(OHAL)’in kaldırılması gerektiğini 
talep ettiklerini belirtti. OHAL altında 
seçime gitmenin Türkiye’nin gelece-
ğine kara leke olarak düşeceğini ifa-
de eden Çetinkaya, şunları kaydetti: 
“OHAL olursa hukuk rafa kalkacak. 
Hukuk rafa kalkarsa adalet tesis edi-
lemez. Yürütmenin adalet üzerinde 
etkisi olmaması lazım. Cumhurbaş-
kanı dahil tüm makamlar hesap vere-
bilir olmalı. Çiftçi, kendi topraklarında 
kalamıyor. Özelleştirme ile çiftçiler 
küstürülüyor. Kaç milletvekili çıkarı-
rız hesaplarını yapmıyoruz. Bir ma-
kam beklemiyoruz. Ülke meselelerini 
konuşuyoruz. Bu sıkıntıları çözebile-
cek tek parti gerçekten Saadet Par-
tisi’dir. İlkelerimizden vazgeçmeyiz. 
Siyasi geçmişimizde de ilkelerimizi 
bir kenara atmadık. Ülkenin menfa-
ati, Fransa’nın ve ABD’nin menfaa-
tinden daha önceliklidir. AK Parti’nin 
mevcut politikası ile bu işler yürü-
mez. Yeniden büyük bir Türkiye için 
gayrete ihtiyaç var. Gücün hukuku 
değil, hukukun gücünü esas almalı-
yız. Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı 
olacağız. En az terör kadar tehlikeli 
olan yolsuzlukla mücadele edeceğiz. 
Tüketim odaklı değil, üretim odaklı 
olacağız. Kimseyi kandırmayacağız 
ve kanmayacağız. Şahsiyetli bir poli-
tika izleyeceğiz. Milletimizin derdi bi-
zim derdimizdir. Kimseye bir kinimiz 
ve düşmanlığımız yok bu da böyle 
bilinsin. “ n MEVLÜT EGİN

24 Haziran sürpriz 
oldu açıkcası, malum 
2019’u bekliyorduk ki 
şuana kadar yapılan 
açıklamalarda bunu 
gösteriyordu, ama şart-
lar işte bazen planları alt 
üst edebiliyor.

Neyse…! Asıl 
konu şu aralar çok 
yoğun bir şekilde işle-
yen bürokrasi trafiği, 
hareretli bir şekilde meclisten geç-
mesi için hazırlanan uyum yasaları, 
seçimin hiyerarşi içerisinde ilerle-
mesi için YSK’nın seçim takvimini 
açıklaması, partilerin cumhurbaşkanı 
adayı arayış, yine partililerin ittifak 
arayışı, milletvekili olabilmek için is-
tifaların sunulması gibi bir çok şey 
uzayıp gider diyelim... 

Biz asıl en yakınımıza bakalım 
diğer taraflara sonra bakarız artık. 
Konya diyelim…

Konya da tüm Türkiye’de olduğu 
gibi bürokrasi trafiğinin çok yoğun 
yaşandığı yerlerden biri 27. Dönem 
Milletvekili aday adayı olmak için 
adeta bir yarış hakim şehirde diye-
biliriz istifalar, başvurular, partilerin 
saha çalışmaları vs. derken anlaya-
cağınız 24 Haziran için tabir yerin-
deyse arı gibi çalışıyoruz.

27. dönem Milletvekili aday ada-
yı başvurularını biraz daha açıp şuana 
kadar Konya’dan yapılan başvuruları 
değerlendirelim, dedik ya bürokrasi 
trafiği yoğun Konya’dan da çok sa-
yıda başvuru oldu ve devam ediyor 
demekte sakınca yok gibi.

Şimdiye kadar Konya da kamo-
yuna duyrulan 50 civarında milletve-
kili aday adayı başvuru yaptı Ankara 
yolunda ilk adımlar atıldı, temenniler 
iletildi, hayır duaları alındı vs. yine 
anlayacağınız Konyamız bürokraside 
bir önceki tabirle arı gibi çalıştı çalış-
maya devam ediyor.

Şimdi Türkiye geneline bakalım. 
Gündemi en çok ilgilendireni, Sayın 
Gül’ün adaylığını konuşalım

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün çatı aday olarak gösterilebil-
ceği iddiası kulisleri baya harektlen-
dirmişti, şimdi ise gözler Gül’ün ya-
pacağı basın toplantısında ne diyelim 
hayırlısı olsun.

‘Abdullah Gül, Erdoğan’a karşı 
kazanacağı garanti olmayan bir ya-
rışa girmez’

 Bu söz kulislerde en çok ko-
nuşlan konuydu diyebiliriz. Ki Sayın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın da 
ön görüleri bu yönde. Dediğim gibi 

gözler Gül’ün yapacağı 
basın toplantısıda.

Bir başka konu ise,
son gelişmeler gö-

rünen o ki ittifak arayış-
ları çerçevesinde CHP 
Gül’ü aday gösterme 
işine sıcak bakmıyor 
Abdullah Bey sadece 
Saadet Partisi’nin adayı 
olmayı kabul etmiyor. 
Sürpriz mi? Hiç değil.

Muhalefet bloğunun bir yandan 
parti tabanlarının tamamının muta-
bık olduğu, diğer yandan cumhur 
ittifakından oy çalma potansiyeli olan 
bir aday arayışı, daha doğrusu “ara-
mayışı” böylece sona erdi diyelim.

Bundan sonra olacaklar belli...
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ilk turda kesin kazanacak!
İkinci tura kalırsa ki muhtemelen 

CHP’nin adayıyla yarışacak, orada da 
çok zorlanacağını sanmıyorum.

Bu arada CHP’nin adayı kim hâlâ 
bilmiyoruz.

CHP’liler biliyor mu ondan da 
emin değilim.

Kim diye sorduk, soruyoruz, ce-
vap çok ilginç: Erdoğan’ı çıldırtacak 
bir isim!

Koskoca ana muhalefet partisi-
nin cumhurbaşkanı adayı belirlerken 
böyle bir “vasfa” göre hareket ediyor 
olması da içler acısı bir durum diye-
lim.

Onların kafasına bakar mısınız?
“Öyle birini aday gösterelim ki 

kazanamasa da önemli değil; yeter 
ki Erdoğan’ı çıldırtsın!” manıtığı bariz 
ortada onlar eçin siyaset bu kadar 
işte.

Her neyse ‘ONLAR’ adalet için 
yürüye dursunlar…!

Adalet için 25 gün 430 kilometre 
yol yürüyüp kendi milletvekilini ceza-
evinden çıkaramama işine benziyor 
bu...

Yürüdük mü?
- Yürüdük. yürüyoruz
Eeee adalet?!
- Gelecek İnşallah
Aday var mı, peki aday?
- Eh işte olduğu kadar, bakınıyo-

ruz…
Eee kazanabildi mi?
- Ah efendim mühim değil Erdo-

ğan’ı çıldırtsın...
Ana muhalefet bunu yaparsa 

muhalefet napsın…
Neyse sonuç hüsranda biz yine-

de şimdilik susalım…
Selâmetle kalın…

Geçmişten günü-
müze birçok medeniye-
tin kalbi olan Konya, 12. 
ve 13. yüzyıllarda kadim 
Selçuklu Devleti’nin 
başkenti, Selçukluların 
Doğu ve Asya’dan ge-
tirdiği sayısız kültürel ve 
siyasi oluşumların mer-
kezi olarak , binlerce yıl 
önemli konumunu ko-
rumuştur. Konya, Ana-
dolu’nun en önemli merkezlerinden 
biri olma özelliğini geçmişte olduğu 
gibi bugün de sürdürüyor. Selçuklu 
Kongre Merkezi (SKM) havaalanına 
7 km, Tren Garına 8 km, şehirlerarası 
otobüs terminaline 1 km mesafede 
konumlanan, Selçuklu Kongre Merke-
zi Konya’ya büyük değer katıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi, dünya 
standartlarında teknolojik altyapısı, de-
neyimli ve güleryüzlü personeli ile mi-
safirlerine sunduğu benzersiz hizmet 
kalitesi ile ulusal ve uluslar arası kongre 
ve organizasyon merkezi. İki farklı ka-
pasitede oditoryum salonları,1400m2 
Balo Salonu ve 11 adet farklı boyutlar-
da toplantı salonlarından oluşan Sel-
çuklu Kongre Merkezi 35.000 m² kul-
lanım alanına sahiptir. 4 kattan oluşan 
ve 950 araçlık açık otoparkı ile ; ulusal 
ve uluslar arası kongreler, konferans-
lar,sempozyumlar , şirket toplantıları 
, fuarlar,sergiler,müzikaller,tiyatrolar, 
konserler ve film galaları gibi her türlü 
bilimsel ,sosyal ve kültürel etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en yeni 
ve eşsiz mimar, tasarımıyla ,açık,yarı 
açık ve kapalı olmak üzere toplamda 
10.000m2 alanda dört kata yayılan 
fuaye alanları; kokteyle,sergi,lansman 
gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yaba-
bilecek bir altyapıya sahip.

Selçuklu Kongre Merkezi, Genel 
Müdürü Recep Altınok ve çalışma 
arkadaşları geçtiğimiz gün düzenle-
dikleri program ile basın mensupları 

ile bir araya geldi. Bizler 
de görevimiz gereği 
toplantıyı yakından takip 
ettik. Kongre Merkezini 
gezdikten sonra bir kez 
daha Konya’ya böyle 
bir eserin kazandırıl-
masından gururlandık, 
mutlu olduk. Bu tesisi 
Konya’ya kazandıran 
Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay 

ve ekibine teşekkür ederim. Kongre 
merkezinin işletmeciliği alan Recep  
Altınok ve ekibine çalışmalarında ba-
şarılar diliyorum. İnanıyorum ki onlar 
da Kongre merkezinin tanıtımı için var 
güçleri ile çalışarak Konya’yı fuarcılık 
şehri yanında kongre merkezi yapa-
caklarını inanıyorum.

Konyalılar olarak bizlere düşen en 
büyük görev Selçuklu Kongre Merke-
zin’de gerçekleşen etkinliklere destek 
vermemiz gerekiyor. Konyalılar olarak 
Konya dışına çıktığımız zaman Kon-
ya’mızda böyle bir güzel tesisin oldu-
ğunu duyurmamız gerekiyor. 

Berat Kandili; Ramazanın müj-
decisi…Şaban ayının yarısı gecesi…
Berat… borçtan, hastalıktan, suç ve 
cezadan beraet etme, kurtulma… 
günahlardan arınma, temize çıkma, 
ilâhî af ve rahmete nâil olma…Berat 
gecesi de diğer gecelerimiz gibi her 
birimiz için birer, tefekkür, tezekkür 
ve yenilenme gecesidir.Berat; kırılan 
kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını 
yıkma, kin, nefret ve intikam duygu-
larını aşma günüdür. Yüce Yaradan’ın 
affına erebilmek için yaradılanı affetme 
günüdür.Berat; bizlere her türlü şer, 
kötülük, zulüm, haksızlık ve adalet-
sizlikten beri olmayı, onlardan teberra 
ederek uzak kalmayı öğretir. Tüm 
dualarınızın kabul olması dileğiyle. Siz 
kıymetli okuyucularımın  Berat Kandili 
mübarek olsun…

Selametle kalın….

İLK TURDA KESİN

KÜLTÜR- SANAT YAŞAM MERKEZİ: SKM

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ortakonak Camii’nin çevre 
düzenleme çalışmaları bitti

Ahmet Yesevi büyük bir ilim 
havzasının içinden geliyor 

Karatay Ortakonak Mahallesi’n-
de bulunan Ortakonak Camii’nde 
çevre düzenleme çalışmaları ta-
mamlandı. Karatay Belediyesi tara-
fından restore edilerek tarihi tekrar 
gün yüzüne çıkarılan Ortakonak 
Camii’nin çevre düzenleme çalış-
maları da tamamlandı.

Karatay Belediyesi tarafından 
dokusuna uygun olarak  yaptırı-
lan restore uygulamalarının va-
tandaşların beğenisini kazandığını 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, restorasyonu ve 
bakım çalışmaları sona eren Orta-
konak Cami’nin çevre düzenleme 
çalışmalarının da tamamlanmasıyla 
ibadete hazır hale geldiğini söyledi. 
Başkan Hançerli, binanın temelle-
rini güçlendirerek, kubbede ve du-
varlardaki tahribatların tekniğine 
uygun olarak tamir edildiğini söyle-
di. Başkan Hançerli,  Ortakonak Ca-
mi’nin restore çalışmalarının itinalı 
bir şekilde gerçekleştirildiğini dile 
getirerek, caminin estetik açıdan 
da yeniden yorumlanarak Karatay’a 
güzel bir kültürel miras kazandır-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti.  Belediye tarafından yürü-
tülen çevre düzenleme çalışmaları 
kapsamında Ortakonak Camii’nin 

çevresinin yeşil bir görünüme ka-
vuştuğunu dile getiren Başkan 
Mehmet Hançerli; “Çeşitli türde 
fidanların yanı sıra süs bitkileri ile 
de zenginleştirilerek yeşilin hakim 
kılındığı bir alan haline getirilen 
Ortakonak Camiindeki çalışmalar, 
Müdürlüklerimiz tarafından ortak 
yürütüldü” dedi.  Başkan Hançerli 
“Camiler birlik ve beraberliğimi-
zin sağlandığı, Allah’ın huzurunda 
ibadetlerin topluca arz edildiği, du-
aların birleştiği, elem ve sevinçle-
rin paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygularının pekiştirildiği 
kutsal mekanlardır. Bizler de kut-
sallarımızı korumak çalışmaya de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen “Pir-i Tür-
kistan Ahmet Yesevi” konferansın-
da Uludağ Üniversitesi Türk İslam 
Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ünlü 
Türk mutasavvıf ve şair Ahmet Ye-
sevi’yi anlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) tarafından düzenlenen kon-
feransta ünlü Türk mutasavvıf ve 
şair Ahmet Yesevi anlatıldı. 

İl Halk Kütüphanesinde düzen-
lenen “Pir-i Türkistan Ahmet Yese-
vi” konferansının açılışında konu-
şan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Türkiye’nin ata yurdu ve ata-
larından haberdar olma sürecinin 
biraz geciktiğini belirterek, “En kısa 
sürede mükemmel bir bilgi birikimi 
topluluğu olarak hiç olmazsa bizden 
sonraki kuşaklara sağlıklı bir ata 
yurdu bilgisi ve ilişkisi bırakmak he-
pimizin boynunun borcudur” dedi. 

AHMET YESEVİ BÜYÜK BİR İLİM 
HAVZASININ İÇİNDEN GELİYOR 
Türkistan’ın büyük bir coğrafya-

nın adı, Asya’nın kalbi ve Oğuz’un 
şehri olduğunu belirterek konfe-
ransa başlayan Uludağ Üniversitesi 

Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Ke-
mikli, Türkistan’ın hem Oğuzların 
merkezi hem de bir ilim havzası ol-
duğuna vurgu yaptı. Meşhur filozof 
Farabi’nin de Türkistanlı olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Kemikli, “Farabi 
yetiştiren, Ahmet Yesevi gibi Türk-
çeyi hakikat dili haline dönüştüren 
bir medeniyetin sadece sözlü kül-
türle izah edilmesi yanlış bir dav-
ranıştır. Dolayısıyla Ahmet Yese-
vi’nin, Piri Türkisatan’ın ne anlama 
geldiğini anlamak açısından onun 
büyük bir ilim havzasının içerisinde 
yaşadığını ve orada eserler verdiğini 
bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Tacettin Çetinkaya
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Siyasi partilerin genel merkezleri ve il başkanlıklarında 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvuru yoğunluğu yaşanıyor. Çok 
sayıda ismin milletvekili aday adayı olduğu Konya’dan da farklı siyasi partiden yapılan başvurular yoğun şekilde sürüyor 

Başvurular hızla sürüyor

24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
olan seçimler için siyasi hareketlilik 
hızla sürüyor. Yüksek Seçim Kuru-
lu (YSK) tarafından seçim takviminin 
açıklanmasıyla siyasi partiler millet-
vekili aday adayları başvurularını baş-
latmıştı. Bu kapsamda birkaç gündür 
partilerin genel merkezlerinde ve il 
başkanlıklarında milletvekili aday ada-
yı hareketliliği yaşanıyor. Erken seçim 
kararının alınmasıyla seçim için takvi-
min kısa olması, süreci de hızlandırmış 
durumda. Bu nedenle aday adaylık sü-
reci oldukça hızlı ve hummalı bir şe-
kilde sürdürülüyor. AK Parti, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP), 
İyi Parti ve diğer seçime giren siyasi 
partiler olmak üzere Konya’da birçok 
tanınmış isim aday adaylık başvurula-
rını yapıyor. 

AK PARTİ’DE SÜRE UZATILDI
Siyasi partiler de YSK’nın seçim 

takvimini açıklamasıyla kendi takvim-
lerini belirlediler. Buna göre partilerin 
aday adaylık başvuru süreleri farklılık 
gösteriyor. Bu kapsamda AK Parti’nin 
aday adaylık başvuru 29 Nisan olarak 
belirlenmişti. Ancak dün Cumhurbaş-
kanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu süre 
2 Mayıs Çarşamba 17:00’a kadar uza-
tıldı. MHP’nin aday adaylık başvuru 
süresi ise 3 Mayıs’ta sona eriyor. An-
cak partilerin aday listelerini YSK’ya 
teslim edecekleri son tarih olan 21 
Mayıs’a kadar aday listelerinde de-
ğişiklik olabileceği değerlendiriliyor. 
Konya’dan 27. Dönem Milletvekili 
aday adayı olan bazı isimler şu şekilde; 

HAMDİ TURŞUCU
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüp-

haneler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Hamdi Turşucu’nun da yine AK Par-
ti’den Konya Milletvekili Aday Ada-
yı olduğu belirtildi. Hamdi Turşucu; 
1978 yılında Ilgın’da dünyaya geldi. 
Baba tarafından Ilgın’ın tanınan ailele-
rindendir. Anne tarafı ise Konya mer-
keze yerleşmiş olup Hadim kökenlidir. 
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bi-
limi ve Kamu Bölümü mezunudur.AK 
Parti’nin Türkiye genelinde 2007’den 
itibaren gerçekleştirdiği Siyaset Aka-
demisinin projelendirme ekibinde yer 
aldı. 2007-2013 yılları arasında AK 
Parti Siyaset Akademisinin Genel Ko-
ordinatörlüğünü yürüttü.Parlamen-
ter Danışmanları Akademisi, Teşkilat 
Akademisi ve Genç Akademi gibi or-
ganizasyonları bizzat projelendirdi ve 
yönetti. 2009 yılından itibaren de Kül-
tür ve Turizm Bakanlığında Bakanlık 
Müşaviri, 2013 yılında Telif Hakları 
Genel Müdürü, 2014 yılından itibaren 
de Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürü olarak çalışma hayatına de-
vam etti.26 Nisan 2018 itibariyle AK 
Parti Konya Milletvekili Aday Adaylığı 
için Genel Müdürlük görevinden ayrıl-
dı. 

BATUHAN ONUR KOLÇAK
Hacettepe Üniversitesi İktisat Fa-

kültesi öğrencisi 19 yaşındaki Batu-
han Onur Kolçak da AK Parti’den mil-
letvekili aday adayı oldu. Türkiye’deki 
gençlerin sesi olmak için aday adayı 
olduğunu belirten Kolçak, “Gençlerin 
eğitimden istihdamına kadar sorunla-
rının çözülmesi için aktif siyasette yer 
almaya karar verdim. Gençlerin neler 
yapabildiğini göstermek istiyorum. Bu 
anlamda seçim sloganım da ‘Gençler 
için geliyor’ olacaktır. Kararlıyım ve 
hizmete adayım” dedi.  Aday adaylığı 
başvurusunu yapan Kolçak, AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı ile de görüşen 
Batuhan Onur Kolçak, Meclis’te genç-
lere yer olmasını sağlayan AK Parti’ye 
teşekkür etti. Başkan Angı da Batuhan 
Onur Kolçak’a milletvekili aday aday-
lığında başarılar diledi

HASAN KÜÇÜKKENDİRCİ
Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan 

Küçükkendirci AK Parti’den aday ada-
yı oldu. 

ŞABAN TOPAL
Konya Müteahhitler Birliği (KO-

MÜT) Başkanı İşadamı Şaban Topal 
da AK Parti’den milletvekili aday adayı 
olan isimler arasında yer alıyor. Topal 
iş ve siyaset dünyasının tanınmış bir 
ismi olarak dikkat çekiyor. 

HASAN YEL 
AK Parti’den 27. Dönem milletve-

kili aday adayı olan isimler arasında 
Hasan Yel de bulunuyor. 

HALİL AYHAN 
Geçtiğimiz dönemde MHP’den 

aday olan ve yaptığı çalışmalarla dik-
kat çeken İnşaat Mühendisi Halil Ay-
han, MHP’den yeniden aday adayı 
oldu. 

RIDVAN PEKER

Rıdvan Peker İyi Parti’den 27. Dö-
nem Konya Milletvekili aday adayı 
olan isimler arasında yer alıyor. 

DURMUŞ ALİ GÜNAYDIN 
Milli Görüş camiasının tanınmış 

isimlerinden olan Durmuş Ali Günay-
dın’ın da Saadet Partisi’nden 27. Dö-
nem Konya Milletvekili Aday Adayı 
olduğu bildirildi. 

TEMMUZ ŞEMİN
Geçmiş dönemlerde Milliyetçi Ha-

reket Partisi’nden aday olan Temmuz 
Şemin, 27. Dönem Milletvekili aday 
aday olarak partisinden yeniden baş-
vuru yaptı. 

YILMAZ ALTINSOY 
Yılmaz Altınsoy da yine AK Par-

ti’den Konya Milletvekili aday adayı 
olan isimler arasında yer alıyor. 

ALİ SAYAR 
CHP Konya’da tanınan isimler ara-

sında yer alan Dr. Ali Sayar, CHP Kon-
ya Milletvekili aday adayı olduğunu 
açıkladı. 

MÜNİF ÖZBUDAK 
İyi Parti Ereğli İlçe Başkanı Makine 

Mühendisi Münif Özbudak, partisin-
den Milletvekili aday adayı olmak için 
görevinden istifa etti ve aday adayı ol-
duğunu duyurdu. 

VEYSEL ÖZİNCE
İşadamı Veysel Özince’ninde yine 

27. Dönem AK Parti Konya Milletveki-
li aday adayı olarak resmi başvurusu-
nu yaptığı bildirildi. 

SÜLEYMAN UÇAR
MHP camiasından Süleyman Uçar 

da partisinden Konya milletvekili aday 
adayı oldu. 

SEVİL SARGIN 
Geçtiğimiz seçimlerde MHP’den 

aday olarak kendine iyi bir sırada yer 
bulan Sevil Sargın, bu seçimlerde İyi 
Parti’ye geçti. Sargın’ın İyi Parti’den 
Konya Milletvekili Aday adayı olduğu 
bilgisine ulaşıldı. 

MUSTAFA AYCAN 
27. Dönem AK Parti Konya Millet-

vekili aday adayı olan isimler arasında 
Mustafa Aycan da yer alıyor. 

İBRAHİM TÜRKAN 
AK Parti Konya Milletvekili aday 

adayları arasında İbrahim Türkan da 
yer alıyor. 

İBRAHİM BÜYÜKTORUN
Yine AK Parti Konya milletvekili 

aday adayları arasında İbrahim Bü-
yüktorun da bulunuyor. 

KEZİBAN BAYIK 
Konya’da tanınmış isimlerden Ke-

ziban Bayık da yine 27. Dönem Mil-
letvekili aday adayı olduğunu açıkladı. 
Bayık AK Parti’den aday adayı olduğu-
nu duyurdu.

MUSTAFA İBALI
Konya’nın tanınmış işadamların-

dan Mustafa İbalı da AK Parti 27. Dö-
nem Milletvekili aday adayı olduğunu 
duyurdu. 

ŞAKİR BERBER
İyi Parti Konya Milletvekili aday 

adayları arasında Şakir Berber de yer 
alıyor. 

İBRAHİM KILINÇ 
27. Dönem AK Parti Konya Millet-

vekili aday adayları arasında İbrahim 
Kılınç da yer alıyor. 

CEM ZORLU
Geçmiş dönem AK Parti Konya 

Milletvekillerinden, Türkiye İmam 
Hatipler Vakfı (TİMAV) Kurucu Üye-
lerinden, İlahiyatçı Prof. Dr. Cem Zor-
lu’nun da yine AK Parti’den aday ada-
yı olduğu bilgisine ulaşıldı. 

MURAT ÖKSÜZ
İyi Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mu-

rat Öksüz de 27. Dönem Konya Mil-
letvekili aday adayı oldu. Görevinden 
istifa eden Öksüz’ün resmi başvuru-
sunu yaptığı bilgisine ulaşıldı. 

NURDOĞAN OKUR
İyi Parti’nin Konya’daki önemli 

isimlerinden Nurdoğan Okur da par-
tisinin 27. Dönem Konya Milletvekili 
aday adayı olduğunu açıkladı. 

DERYA MUŞTU ÖZGÜLCÜ
İyi Parti Konya İl Başkan Yardımcı-

sı Derya Muştu Özgülcü de yine parti-
sinin il teşkilatındaki görevinden istifa 
ederek Konya milletvekili aday adayı 
olduğu bilgisine ulaşıldı. 

CİHAT ÖZKAN 
AK Parti’den Konya Milletvekili 

aday adayı olarak başvuru yapan isim-
ler arasında Cihat Özkan da bulunu-
yor. 

TÜRKER AYDOĞDU
MHP camiasının tanınmış isimle-

rinden Türker Aydoğdu da yine par-
tisinden Konya Milletvekili aday adayı 
oldu. 

VEJDİ ÇINAR 
Konya’nın tanınmış ve renkli sima-

larından Başbakanlık Eski Danışmanı 
Vejdi Çınar’ın da Ak Parti’den aday 
adayı olduğu bildirildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Hilal ve Mevlüt bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi. Kaya ve Yıldırım 
aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı

Hatice-Mehmet Çiftçi çiftinin kızı Büşra ile Gülizar-Mahmut Doğan 
çiftinin oğlu Eren evlilik öncesi ilk adımlarını atarak nişanlandılar

Kaya ve Yıldırım 
aileleri akraba oldu

Büşra ile Eren evlilik
yolunda ilk adımı attı

Seher-Nadir Kaya çiftinin 
kızı Hilal ile Ayşe-Nazmi Yıldırım 
çiftinin oğlu Mevlüt dünyaevine 
girdi. Genç çift bu mutlu gün-
lerine misafirlerini, “Allah (C.C) 
emri Sevgili Peygamberimiz 
(sav) sünnetini yerine getirmek, 
İslam toplumunun temelini 
oluşturan aileyi teşekkül etmek 
için ilk adımı atmış bulunuyoruz. 
Bu hayırlı günümüzde sizleri de 
aramızdan görmekten mutluluk 
duyarız” mesajı ile çağırdılar. 
Çumra’da gerçekleşen düğünde 
misafirlere geleneksel Konya pi-
lavı ikram edildi. Genç çifti Kaya 
ve Yıldırım ailelerin yakınları ile 
sevenleri yalnız bırakmadı. Kaya 
ve Yıldırım aileleri misafirleri ile 
tek tek ilgilenerek hayırlı olsun 
dileklerini kabul ettiler. Yenigün 
Gazetesi olarak Hilal ve Mev-
lüt’e bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, Kaya ve Yıldırım ailele-
rini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büşra Çiftçi ile Eren 
Doğan nişanlandı. Hati-
ce-Mehmet Çiftçi çiftinin kızı 
Büşra ile Gülizar-Mahmut 
Doğan çiftinin oğlu Eren ev-
lilik öncesi ilk adımlarını attı-
lar. Çumra Belediye Düğün 
Salonunda gerçekleştirilen 
nişan merasimine Çiftçi ve 
Doğan ailelerinin sevenleri, 
dostları ve akrabaları katıldı. 
Nişan törenine katılanların 
‘hayırlı olsun’ dileklerini ka-
bul eden Çiftçi ve Doğan ai-
leleri kendileri ile de tek tek 
ilgilendi. Mutlulukları gözle-
rinden okunan Büşra ve Eren 
çifti ise sevenleri, dostları ve 
akrabaları ile birlikte hatı-
ra fotoğrafı çekmeyi ihmal 
etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak Büşra ve Eren çiftine 
evlilik öncesi atmış oldukları 
ilk adım için ‘hayırlı olsun’ di-
leklerimizi iletiriz. 
n TEFİK EFE

Dün saat 24.00’da bitecek olan 
AK Parti 27. Dönem Milletvekilliği 
Aday Adaylığı Başvuru Tarihi 2 Ma-
yıs 2018 (Çarşamba) saat 19.00’a 
kadar uzatıldı

Konu İle İlgili olarak AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Seçim 
İşleri Başkanı Mehmet Akif Ortage-
dik açıklama yaptı. Seçim İşleri Baş-
kanı Mehmet Akif Ortagedik, “27. 
Dönem Milletvekilliği Aday Aday-
lığı Başvurularımız 29 Nisan saat 
24.00’a kadardı. Genel Merkezden 
gelen yeni bir talimatla tarihi 2 Ma-
yıs 2018 (Çarşamba) saat 19.00’a 
kadar uzatıldı. Aday adaylarımızın 
yine bu tarihe kadar müracaatlarını 
İl Başkanlığı’nda almaya devam edi-
yoruz” dedi. İl Başkan Yardımcısı Se-
çim İşleri Başkanı Ortagedik tarihin 
uzatılmasını konusuna da değindi. İl 

Başkan Yardımcısı Ortagedik, “Ve-
rilen tarihin hafta sonuna gelme-
si dolayısıyla adaylarımızın son iki 
günde evraklarını tamamlaması ko-
nusunda yaşadığı güçlükten dolayı 
Genel Merkezimize yapılan talepler 
doğrultusunda Genel Merkezimiz 
tarafından 2 Mayıs 2018 (Çarşam-
ba) saat 19.00’a kadar uzatıldı. Bir 

diğer etken ise müracaatlara yoğun-
luğun bir hayli fazla olması” dedi. 
Aday Adaylığı başvuru süresinin 2 
Mayıs’a kadar uzatılmasından sonra 
2 Mayıs’ta yapılacak olan  yapılacak 
olan AK Parti 27. Dönem Milletve-
killiği Aday Adaylığı temayül yokla-
ması ileri bir tarihe ertelendi.
n HABER MERKEZİ

Yaralı pelikanı otomobile
alıp yetkililere teslim ettiler

Koruma altındaki vaşak,
vurularak öldürüldü

3 arkadaş iş çıkışı boş bir ara-
zide buldukları yaralı pelikanı oto-
mobillerine alarak Orman Bölge 
Müdürlüğüne götürüp teslim etti.  
Olay, önceki gün 16.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yazır Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, bir hastanede 
teknisyen olarak çalışan Halil İb-
rahim Acar ile arkadaşları Cengiz 
Çavdar ve Hasan Hüseyin Karakoç 
iş çıkışında boş bir arazide pelikan 
olduğunu fark etti. Arkadaşlar uça-
cağını düşündükleri pelikanın ya-
ralı olduğunu fark edince yardım 
etmek için kolları sıvadı. Yardım 
etmek için yakalamak istedikleri 
pelikanın saldırısıyla karşılaşan ar-
kadaşlar bir süre zor anlar yaşadı. 
Arkadaşlardan Halil İbrahim Acar, 
uzun uğraşları sonunda yaptığı 
bir hamleyle pelikanı yakalamayı 

başardı. Yaralı pelikanı otomobile 
alan arkadaşlar bir süre pelikanla 
otomobilin arka koltuğunda yolcu-
luk etti. Pelikanın saldırısına uğra-
mamak için hayvanın gagasını tu-
tan arkadaşların neşeli anları kendi 
cep telefonu görüntülerine yansıdı. 
Bütün bu anları videoya alan arka-
daşlardan biri “Halil kardeşimiz şu 
anda pelikanla savaş yapıyor. Halil 
İbrahim kardeşim sen onun gaga-
sını bırakırsan biz perişan oluruz” 
demesi dikkat çekti. Orman Bölge 
Müdürlüğüne ulaşan arkadaşlar 
pelikanı görevlilere teslim etme-
den önce hatıra fotoğrafı çektirme-
yi de ihmal etmedi.  Öte yandan, 
ayaklarından ve kanadından yaralı 
olduğu belirlenen pelikanın elekt-
rik tellerine çarpma sonucu yara-
lanmış olabileceği ihtimali üzerin-
de duruluyor. n İHA

Nesli tükenmekte olduğu için 
koruma altına alınan bir vaşak, si-
lahla vurularak öldürüldü.

Merkez Meram ilçesi Kızılören 
Mahallesi’ndeki Kale Yaylası’nda 
geçen Cuma günü doğa yürüyü-
şüne çıkan 4 arkadaş, ormanlık 
alanda telef olmuş bir vaşakla kar-
şılaşınca, yetkililere haber verdi. 
İhbar üzerine Doğa Koruma Mü-

dürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeye 
sevk edildi. Ekipler, koruma altında 
bulunan vaşağın silahla vurularak 
öldürüldüğünü tespit etti. Vaşağın 
bölgeye gelen avcılar tarafından 
3-4 gün önce vurulduğu ihtimali 
üzerinde duran ekipler, soruştur-
ma başlattı. Ölü vaşak, incelenmek 
üzere Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi’ne götürüldü. n DHA

Büşra ve Atabek hayatlarını birleştirerek dünyaevine girdi. Genç çifti mutlu günlerinde se-
venleri yalnız bırakmadı, mutlulukları için dua etti. Aileleri de düğün mutluluğu  yaşadı 

Yılmaz ve Erdoğan
aileleri akraba oldu

Fatma-Feyzi Yılmaz çiftinin kızı 
Büşra ile Bayramhan-Bekir Erdo-
ğan çiftinin oğlu Atabek düzenlenen 
düğün töreni ile dünya evine girdi. 
Öncü Sosyal Tesislerinde düzenle-
nen düğün törenine Yılmaz ve Erdo-
ğan ailelerin yakınları ile çok sayıda 
davetli katıldı. Yılmaz ve Erdoğan 
aileleri misafirlerini kapıda karşıla-

yarak  hayırlı olsun dileklerini kabul 
ettiler.  Düğüne katılan misafirler 
genç çifte hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
ihmal etmediler. Yenigün Gazetesi 
olarak Büşra ve Atabek’e bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, Yılmaz 
ve Erdoğan ailelerini de tebrik ede-
riz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti’de aday adaylığı başvuru tarihi uzatıldı

Mehmet Akif Ortagedik
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EN’ler ödüllendirildi
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 16 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen ve amatör spor branşlarında Yılın 

EN’leri olan başarılı sporcular ile kulüpler plaket, madalya ve altın ile ödüllendirildiği tören bu yıl Dedeman Otel’de gerçekleşti
Programın sunuculuğunu duayen 

spor spikeri Orhan Ayhan’ın yaptığı 
gecenin açılış konuşmasını Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Remzi Ay yaptı. Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Ak Par-
ti Konya Milletvekili Uğur Kaleli ve 
Konya Valisi Yakup Canbolat günün 
anlam ve önemine ait konuşmaların-
da amatör sporun topluma katkıları ve 
geçmişten hatıralarını dile getirdi.
EN’LER TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Ödül törenine; Ak Parti Konya 
Milletvekili Uğur Kaleli, Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Konya İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Okka, Türkiye Atıcılık 
ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk 
Arman, Türkiye Amatör Spor Kulüp-
leri Konfederasyonu Genel Sekreteri 
Abdullah Albunar, Türkiye Wushu 
Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili 
Abdurrahman Akyüz, Türkiye Hokey 
Federasyonu Başkan Vekili Bayram 
Yüksel, Türkiye Halter Federasyonu 
Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, Tür-
kiye Halter Federasyonu As Başkanı 
İlker Özkan, Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, Karapınar Bele-
diye Başkanı Mehmet Yaka, Atiker 
Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz ve 
yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Sel-
çukspor Başkanı Mehmet Güney ile 
yönetim kurulu üyeleri, Konya Büyük-
şehir Belediyespor Başkanı Cevdet İş-
bitirici, Meram Belediyespor Başkanı 
Hüseyin Saraç, Konya ASKF yönetim 
kurulu üyeleri, amatör spor kulüple-
rinin yöneticileri, sporcuları, aileleri, 
misafirler ve basın mensupları katıldı.

REMZİ AY: VAR 
GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK

Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nun düzenlediği yılın 
en’leri törenin konuşan Konya ASKF 
Başkanı Remzi Ay, sporculara başarı-
lar diledi. Ay açıklamasında, “Konya 
ASKF Yönetim Kurulu arkadaşları-
mızla birlikte ve gençliğe olan sorum-
luklarımızın bilinciyle spora hizmet 
etmek noktasında hangi iş olursa 
olsun o işi en güzel şekilde yaparak 
Türk sporuna hizmet etmeye devam 
ediyoruz. Mülki amirlerimiz, beledi-
yelerimiz ve kamu kurumlarımızla 
birlikte Konya sporuna hizmet etmek 
için yönetim kurulumuzla beraber var 
gücümüzle çalıştık ve çabaladık. Yaz-
kış, cumartesi- pazar demeden hiçbir 
karşılık beklemeden yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarım Konya’mızda 
gönüllü olarak siz amatör sporcula-
rımıza hizmet etmeye çalışmaktayız. 
Faal 5200 vizeli lisanslı sporcumuz, 

mücadele ettiği toplam 205 takımın 
yılda 1165 amatör müsabakanın oy-
nandığı organizasyonlarda 31 ilçede 
gerçekleşen spor müsabakalarında 
hiçbir aksaklık olmadan bunları oy-
nattık. Fair – Play çerçevesinde Kon-
ya’da müsabakalarımız tamamlandı. 
Tabi ki tüm sporcu kardeşlerimiz çok 
değerlidir ve geleceğin yıldızlarıdır. 
Konyalı sporcularımızın dünya, av-
rupa ve balkan şampiyonalarında 
ülkemizi temsil ederek bayrağımızı 
göndere çektirmeleri ödüllerin en bü-
yüğüdür diyerek hepsinin gözlerinde 
öpüyorum ve başarılarının devamını 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 

BAYKAN: BAŞLAMAK 
KOLAY SÜRDÜRMEK ZOR

Yılın en’leri ödül töreni Konyalı 
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan 
da söz aldı ve Konya’da sporun gelişti-
rilmesi adına çalışmaların devam et-
tiğini belirtti. Baykan, “Yılın En’lerini 

düzenleme niyetimiz oluştuğunda sü-
reklilik konusunu çok düşündük. Baş-
lamak kolaydı lakin sürdürebilmek zor 
olandı. Bu organizasyonu sürdürebilir 

miyiz diye Sayın Remzi Ay ile çok 
konuştuk. Defalarca Konya’da yılın 
sporcularını tespit edip Konya’da spo-
ra hizmet etmiş gerek spor adamı ge-

rekse de yöneticilerimizin başarılarını 
ortaya konması noktasında başarıyı 
sağladık. Bizimle başlayan bu trend 
Remzi Bey başkanlığında devam etti 

ve bundan sonra da bu tren yoldan 
çıkmaz ve devam edecek inşallah. 
Elden geldiğince hak ettiğinin hakkını 
ve ödülü alması en büyük arzumuz-
dur. İnşallah uzun yıllar bu törenlerde 
birlikte oluruz. Sayın Valim Konya’da 
göreve başladığınız zamandan bu 
yana sizlerin de gördüğü gibi Konya 
bir sporcu şehri haline gelmiş. Konya 
yurt içi ve dışında birçok başarıya imza 
atmış sporcuları yetiştirmeye devam 
ediyor. Ülkemizde futbol kalitesinin 
artmasında çok ciddi adımlar atıldı. 
Tabi ki sadece futbol değil sporun her 
alanında ülkemizde çok ciddi yatırım-
lar yapılıyor. Konya, ülkemizde 20 
adet oluşturulmuş olimpiyatlara ha-
zırlık merkezlerinin birine bünyesinde 
barınmakta. İlçelerimize dahil yüzme 
havuzları yapmaktayız. Konya’yı spor 
alanında her yönden geliştiriyoruz 
ve geliştirmeye de devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. n VEYSEL KOÇ

Konya Anadolu Selçukspor
deplasmandan 1 puan aldı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 33.hafta 
maçında deplasmanda Bugsaş Spor ile karşı karşıya geldi. Play – Off 
iddiası kalmayan yeşil beyazlılar, Ankara deplasmanından 1 puan ile 
döndü. 2-2 berabere biten maçın ardından Yavru Kartal, puanını 52 
yaptı ve haftayı 8.sırada tamamladı. Mücadelenin 17.dakikasında 
Konya Anadolu Selçukspor, Onurcan Güler ile öne geçmesine rağ-
men maçın ikinci yarısında Emre Torun ve Sinan Kurt’un gollerine 
engel olamadı ve 2-1 geriye düştü. Yediği golün hemen ardından 
İbrahim Serdar Aydın ile beraberlik golünü bulan Yavru Kartal, kar-
şılaşmada başka gol olmayınca beraberliğe razı oldu. Konya Anadolu 
Selçukspor, sezonun son maçında iç sahada Hacettepe ile karşı karşı-
ya gelecek. n SPOR SERVİSİ



RPS

Bursaspor 
seyirci 

rekoru kıracak
Bursaspor bugün oynanacak 

Konyaspor maçında sezonun seyirci 
rekoru kıracak. 

Bursaspor yönetimi, Konyaspor 
maçı öncesi bilet fiyatları 5 TL’ye 
kadar düşürürken, yeşil-beyazlı ta-
raftarlar ise karşılaşmaya yoğun ilgi 
gösteriyor. 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda yalnızca VIP ve batı 
alt tribününde az sayıda bilet kaldığı 
gözlendi.

Kalan biletlerin de maç saatine 
kadar satılması ve taraftar rekoru-
nun kırılması bekleniyor. Yeşil-be-
yazlı ekip, bu sezonun 15. hafta-
sında oynadığı ve toplamda 38 bin 
108 biletli seyircinin tribünden takip 
ettiği Fenerbahçe karşılaşmasında 
rekor kırmıştı. 

Öte yandan Konyaspor tarafta-
rının da kendisine ayrılan bölümü 
doldurması bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Bitsin bu işkence!
Sezon başından beri tehlike 
bölgesinden bir türlü uzaklaşamayan 
ve son haftalarda yakaladığı çıkış 
ile adeta küllerinden doğan Atiker 
Konyaspor, bugün yine tarihi bir 
maça çıkıyor. Haftaya oynayacağı 
Karabükspor maçıyla birlikte ateş 
hattına kesin bir vedaya hazırlanan 
Anadolu Kartalı, Bursaspor’a konuk 
olacak. Maç saat 20.00’de başlayacak 
ve Ali Palabıyık tarafından yönetilecek

Spor Toto Süper Lig’in 31. 
haftasının kapanış mücadele-
sinde temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor zorlu bir mücadeleye 
çıkıyor.

Anadolu Kartalı bugün 
saat 20.00’de Bursaspor ile 
deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil beyazlıların bu kri-
tik mücadelesini hakem Ali 
Palabıyık yönetecek. Pa-
labıyık’ın yardımcılıklarını 
Serkan Olguncan ve Cevdet 
Kömürcüoğlu yaparken, ma-
çın dördüncü hakemi Mustafa 
Öğretmenoğlu.

Öte yandan Atiker Kon-
yaspor, Ali Palabıyık yöne-
timinde bu sezon iki maça 
çıkarken, deplasmanda oyna-
dığı maçlarda Kayserispor’a 
2-1, T.M. Akhisarspor’a ise 
3-0 mağlup oldu. 

ATEŞ HATTINA VEDA
Sezon başından beri bek-

lenmedik bir şekilde düşme 
hattında yer alan ancak Ser-
gen Yalçın’ın takımın başına 
gelmesi ile birlikte adeta 
küllerinden doğan Atiker Kon-
yaspor, bu sezon ilk kez ateş 
hattından uzaklaşmaya bu ka-
dar yakın. 

Anadolu Kartalı’nın ge-
lecek hafta ligden düşmesi 
kesinleşen Kardemir Kara-
bükspor  ile oynayacağı düşü-
nüldüğünde bugün alınacak 
olası bir Bursaspor galibiyeti 
yeşil beyazlıları büyük ölçüde 
ligde tutacak. 

KARTAL’DA 5 EKSİK
Atiker Konyaspor’da zorlu 

maç öncesi Deni Milosevic ve 
Wilfred Moke sarı kart cezalı-
sı, Amir Hadziahmetovic, Pe-
tar Filipovic ve Abdou Razack 
Traore ise sakatlıkları nede-
niyle forma giyemeyecek.

BURSASPOR TEDİRGİN
Atiker Konryaspor’un bu-

günkü rakibi Bursaspor 36 
puanla 11. sırada bulunuyor. 

Yeşil beyazlılar bugün 
Konyaspor’a kaybetmesi du-
rumunda geçen sezon olduğu 
son haftalara girilirken düşme 
tehlikesini yakından hisset-
meye başlayacak. 

Bursaspor son 3 haftada 
Fenerbahçe, Trabzonspor ve 
Gençlerbirliği ile oynayacak.
n SPOR SERVİSİ
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