
Renkli görüntüler oluştu ‘Şimdi herkesin başkanıyız’
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da  
vatandaşlar sabah saat 08.00’dan 
itibaren vatandaşlar oy kullanmak için 
sandığa gitti. Vatandaşlar seçime yo-
ğun ilgi gösterirken, sandık başlarında 
uzun kuyruklar oluştu. Soğuk ve yağışlı 
havaya rağmen demokratik haklarını 
kullanarak sandık başına giden vatan-
daşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı 
vatandaşlar oy verdikleri pusulaları 
buldukları kompozisyonla renklendire-
rek, destekledikleri parti veya adaylara 
gönderme yaptılar. n SAYFA 3’TE

Türkiye genelindeki büyükşehirler 
içerisinde en büyük oy oranıyla ipi 
göğüsleyen Cumhur İttifakı AK Parti 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Şimdi bize oy 
veren vermeyen herkesin başka-
nıyız. Yeniden bismillah diyoruz” 
dedi. Tarihi 31 Mart Yerel seçim-
lerinde sonuçlar belli olmasının 
ardından  AK Parti Konya İl Seçim 
Koordinasyon Merkezinde AK Parti 
ve MHP’liler Cumhur İttifakı sonuç-
larını beraber kutladı. n SAYFA 5’TE
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AK Parti’nin Ankara ve Antalya’yı,  
MHP’nin Adana ve Mersin’i kaybet-
mesine rağmen Türkiye genelinde 
seçimi kazanan AK Parti ve Milliyet-
çi Hareket Partisi’nin oluşturduğu 
Cumhur İttifakı oldu. Resmi olmayan 
sonuçlara göre oy oranları şöyle: 

Konya’da seçimler demokratik bir 
olgunlukla gerçekleştirildi. AK Parti 

ve MHP tarafından oluşturulan 
Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Uğur İbrahim 

Altay, seçimlerin galibi oldu. Konya 
Büyükşehir’de oy dağılımı şöyle:

Cumhur İttifakı (AK Parti) 
(Uğur İbrahim Altay) %  71.17 

Millet İttifakı (İyi Parti) 
(Oğuz Şimşek) %  19.83 

Saadet Partisi (Hasan 
Hüseyin Uyar) %  4.08 

AK Parti % 44.95 
MHP % 6.80
Cumhur İttifakı %  51.74
CHP %  30.25
İyi Parti % 7.39 
Millet İttifakı %  37.64

Türkiye Konya

‘Cumhur’un zaferi!
Konya sandığa giderek önümüzdeki 5 yıllık süreç için yerel 

yöneticilerini belirledi. Buna göre Cumhur İttifakı Büyükşehir 
Belediyesi’ni ve 3 merkez ilçe başta olmak üzere 28 ilçeyi kazanmayı 

başardı. 1 ilçede CHP, 2 ilçede ise bağımsız aday kazandı

28 İLÇE CUMHUR 
İTTİFAKI’NIN 

Konya’da demokratik bir şölen ha-
vasında yapılan yerel seçimlerde 
Konyalı vatandaşlar sandığa gide-
rek 5 yıl boyunca şehri yönetecek 
yöneticilerini seçti. Kesin olmayan 
sonuçlara göre Büyükşehir Bele-
diyesi’nde Cumhur İttifakı’nın AK 
Parti Adayı Uğur İbrahim Altay yüz-
de 71.17, Millet İttifakı’nın İyi Parti 
Adayı Oğuz Şimşek yüzde 19.83 
oy aldı. Merkez ilçelerden Selçuk-
lu’da Ahmet Pekyatırmacı yüzde 
67.64, Karatay’da Hasan Kılca yüz-
de 76.95, Meram’da ise Mustafa 
Kavuş yüzde 71.05 oy alarak baş-
kan seçildi.  n SAYFA 8 VE 9’DA 

Uğur İbrahim Altay
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Ahmet Pekyatırmacı
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

İsa Akgül
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Ali Meşe
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Ahmet Demir
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Murat Ünver
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Nafis Solak
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Mehmet Tutal
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Osman Arı
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Nurettin Akbuğa
Millet İttifakı(CHP)

Hasan Koçer
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Abdullah Emre Demirhan
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Ahmet Hadimioğlu
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Mehmet Çiğdem
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Yalçın Ertaş
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Mehmet Badem
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Mehmet Yaka
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Mehmet Bakkal
Cumhur İttifakı(MHP)

Halit Oflaz
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Hüseyin Ayten
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Ahmet Kısa
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

İhsan Öztoklu
Cumhur İttifakı(MHP)

Hüseyin Oprukçu
Bağımsız

Nurişen Koçak
Cumhur İttifakı(MHP)

İsmail Arslan
Cumhur İttifakı(MHP)

Salih Akkaya
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Muharrem Dere
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Adil Bayındır
Bağımsız

Sadettin Saygı
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Mehmet Kale
Cumhur İttifakı(Ak Parti)

Altınekin Beyşehir Bozkır CihanbeyliAkörenAhırlı

Çeltik

Güneysınır

Kulu Sarayönü Seydişehir Taşkent Tuzlukçu Yalıhüyük Yunak

Hadim Hüyük Ilgın Kadınhanı KarapınarHalkapınar

Çumra Derbent Derebucak Doğanhisar Ereğli Emirgazi

Akşehir

Büyükşehir Selçuklu Karatay Meram
Hasan Kılca

Cumhur İttifakı(Ak Parti)
Mustafa Kavuş

Cumhur İttifakı(Ak Parti)

SEÇİMDEN 
İZLENİMLER 

*Sabah saat 08:00’da başlayan oy 
verme işlemi 17:00’da sona erdi.

*Konyalı vatandaşlar isteyen 
vatandaşlar, soğuk havaya rağmen 

demokratik haklarını kullandı. 

*Kadın-erkek, yaşı-genç demeden 
sandığa giden vatandaşlar renkli 

görüntüler oluşturdu. 

*İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 
sandığa gidemeyecek durumda 
olan hasta vatandaşları sandığa 

götürerek, vatandaşların oy verme 
işlemlerini gerçekleştirmesini 

sağladı.

*Görme engelli vatandaşlar da 
refakatçileriyle birlikte oylarını 
kullandı. Görmeyenleri Koruma 

Derneği Konya Şubesi, görme en-
gelli vatandaşların daha kolay oy 
kullanabilmesi için şablon dağıttı.

*Seçimlere katılan ve iddialı olan 
partiler, seçim sonuçlarını il ve ilçe 

teşkilatlarından takip etti.

*Oy verme işlemleri 17:00’da 
tamamlandı. Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun seçim sonuçlarının 21:00’da 
açıklanmaya başlayacağını belirt-
mesinin ardından yeni bir kararla 
sonuçlar 19:15’te açıklanmaya 

başlandı.

*Cumhur İttifakı olarak seçime 
katılan AK Parti ve MHP, seçim 

sonuçlarını birlikte kutladı. Seçim 
sonuçlarının büyük oranda açıklan-
dığı saat 21:00’dan sonra AK Parti 
Seçim Koordinasyon Merkezi’ne 
gelen MHP il ve ilçe başkanları, 

burada birbirlerini tebrik etti, 
seçim sonuçlarını değerlendiren 

açıklamalar yapıldı.

*Sonuçların büyük oranda açık-
lanmasının ardından Konya cadde 
ve sokaklarına çıkan vatandaşlar, 
konvoylar oluşturdu. Cumhur İttifa-
kı’nın Konya’daki zaferini kutladı.

* Konya’da Büyükşehir Bele-
diyesi’ni ve 28 ilçeyi Cumhur 

İttifakı alırken, Ereğli ve Beyşehir’i 
bağımsız adaylar, Tuzlukçu’yu ise 

CHP kazandı.  

İstanbul 
Seçimler sürecince en fazla 

merak edilen yerlerin başında 
gelen İstanbul’da resmi olmayan 
sonuçlara göre Cumhur İttifakı 
AK Parti Adayı Binali Yıldırım 

kazandı. Cumhur İttifakı (AK Parti) 
Adayı Binalı Yıldırım yüzde 48. 71 
alırken, CHP (Millet İttifakı) Adayı 
Ekrem İmamoğlu yüzde 48.65 oy 
aldı. Saadet Partisi Adayı Necdet 
Gökçınar yüzde 1.22 oy aldı. DSP 
adayı Muammer Aydın da yüzde 

0.45 oy aldı.

Ankara
Büyük bir yarışa sahne olan ve 

sonucu en çok merak edilen iller 
arasında olan Ankara’da seçimi 

CHP (Millet İttifakı) adayı Mansur 
Yavaş kazandı. CHP Adayı Mansur 
Yavaş gerçekleşen seçimlerde yüz-
de 50.62 oy aldı.AK Parti (Cumhur 
İttifakı) Adayı Mehmet Özhaseki ise 
yüzde  47.20 oy aldı. Saadet Partisi 
Adayı Mesut Doğan yüzde 0.87 oy 
aldı. DSP adayı Haydar Yılmaz da 

yüzde  0.25 oy aldı.

İzmir
Cumhur İttifakı tarafından İzmir’e 

aday gösterilen eski Ekonomi 
Bakanı ve AK Parti (Cumhur İttifakı) 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir 
Adayı Tunç Soyer’i geçemedi. 

Soyer oyların yüzde 58.06’sını aldı 
ve AK Parti (Cumhur İttifakı) İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 

Nihat Zeybekci yüzde 38.49 oy 
aldı. Saadet Partisi Adayı Şerafet-
tin Kılıç yüzde 0.92 oy aldı. DSP 

adayı Selçuk Karakülce ise yüzde 
0.59 oy aldı. 
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BMW Konya Distribütörü Köprülü Otomotiv tarafından BMW 7 serisi düzenlenen kokteyl ile Konyalılarla buluşturdu

BMW 7 serisi Konyalılarla buluştu

BMW Konya Distribütörü Köp-
rülü Otomotiv tarafından  BMW 7 
serisi düzenlenen kokteyl ile Kon-
yalılarla buluştu. Düzenlenen prog-
rama Vali Cüneyit Orhan Toprak,  İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Er-
can Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, Konya Sanayi Odası Başka-
nı Memiş Kütükcü, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü Mehmet Baykan, 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı (ASKF) Remzi Ay,  
Köprülü Oto Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Köprülü, BMW Ürün 
ve Sürüş Eğitmeni Hakan Değerli 
ile çok sayıda davetli katıldı. Düzen-
lenen kokteylin açılış konuşmasını 
yapan Köprülü Oto Kullanılmış Oto-
mobil Müdürü Mehmet Büyükkeleş, 
“Geleceğin lüks anlayışının temel-
lerini atan BMW 7 serisinin bugün 
burada sizlere tanıtacağız. Katılımı-
nız için teşekkür ederim” ifadele-
rini kullandı. Konuşmaların ardın-
dan BMW Ürün ve Sürüş Eğitmeni 
Hakan Değerli davetlilere BMW 7 
serisi hakkında bilgi verdi. Değerli, 

“BMW 7 serisi lüks ve konforu bir 
arada bulunduruyor. Bizler Türkiye 
genelinde müşterilerimize BMW 7 
serisini anlatmaya çalışıyoruz. Müş-
terilerimiz araçlarımıza yoğun ilgi 
gösteriyor” dedi.

MOTOR GÜCÜ VE LÜKS 
DETAYLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Daha geniş krom egzoz siste-

miyle gelen yeni BMW 7 Serisi’nin 
750i xDrive ve 750Li xDrive mo-
dellerinde 4,4 litre hacimli V8 motor 
kullanılıyor. Bu motor 523 beygir 
güç üretebiliyor. 6,6 litre hacimli 
V12 motora sahip M760Li xDrive 
ise 577 beygir güç üretiyor. Otomo-
bilin saatteki maksimum hızı ise 250 
kilometre. İç mekana bakıldığında 
lüks detayların göze çarptığını görü-
yoruz. Deri koltuklarıyla göze çarpan 
yeni BMW 7 Serisi’nde Dakota deri 
döşemesi standart geliyor. Kullanı-
cılar pek tabii farklı renklerde deri 
seçeneklerini de tercih edebiliyor. 
Yeniden tasarlanmış deri direksi-
yon simidinde artık krom ön panel 
elemanı ve modifiye düğme düze-

ni bulunuyor. Yeni BMW 7 Serisi 
modelleri, artık bardak tutucuların 
önüne yerleştirilmiş olan standart 
kablosuz şarj ile geliyor. Direksiyon 
simidinin arkasında, 12,3 inç ekran 
ve 10,25 inç kontrol ekranı olan ye-
niden tasarlanmış dijital bir göster-
ge alanı yer alıyor. Yeni 7 Serisi’nde 
ayrıca, BMW’nin iDrive 7 işletim sis-
temi ve koltuk ısıtması tercihleri ve 
alışkanlıkları öğrenen Akıllı Kişisel 
Asistan özelliği bulunuyor. Otomo-
bilde lüksü zirveye çıkarmak isteyen 
kullanıcılar opsiyonel sunulan Exe-
cutive Lounge arka oturma paketini 
de satın alabiliyor. Bu pakette masaj 
işlevine sahip elektrikli ayarlanabilir 
konforlu koltuklar, tüm koltuklar için 
aktif koltuk havalandırması ve BMW 
Touch Coummad tablet yer alıyor. 
Arka koltuk eğlence sistemi, Blu-
ray oynatıcılı tam 10 inçlik tam HD 
ekrandan oluşuyor ve kullanıcıların 
arka koltuklardan eğlence, gezinme 
ve çevrimiçi işlevlere erişebilmeleri-
ne olanak tanıyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mart ayının ortalarında mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığına bağlı olarak kayısı başta olmak üzere bazı ağaçlar çiçek 
açtı. Çiçek açan ağaçlar, sonrasında hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışı nedeniyle donduğu öğrenildi

Çiçek açanlar dondu!
Yağışlı ve bereketli geçen kış 

mevsiminin ardından Mart ayının 
başında hava sıcaklıklarının mev-
sim normallerinin üzerine çıkması 
nedeniyle şehir genelindeki meyve 
ağaçlarının büyük bir bölümü çiçek 
açtı. Hava sıcaklığının daha yüksek 
olduğu merkezdeki ağaçlar erken 
çiçek açarken, dağlık kesimlerde-
ki ağaçlar ise henüz çiçek açmadı. 
Mart ayının sonlarında hava sıcaklı-
ğının sıfırın altına düşmesi ve birkaç 
gündür etkili olan kar yağışına bağlı 
olarak çiçek açan meyve ağaçlarının 
donduğu, şehrin yüksek kesimlerin-
de bulunan ve henüz çiçek açmayan 
meyve ağaçlarının ise soğuktan za-
rar görmediği öğrenildi. 

‘SOĞUK HAVA KORKUTMASIN’
Mart ayının ortalarında hava 

sıcaklığının arttığı Konya’da şehir 
merkezindeki birçok bölgede kayı-
sı başta olmak üzere birçok meyve 
ağacının çiçek açtığını, çiçek açan 
ağaçların soğuk ve karlı hava nede-
niyle zarar gördüğünü dile getiren 
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, meyve tarımının yoğun ola-
rak yapıldığı Meram ilçesinin yük-
sek kesimlerinde aynı durumun söz 
konusu olmadığını ifade etti. Şehrin 

yüksek kesimleriyle şehir merkezin-
deki hava sıcaklığının aynı olmadığı-
na dikkat çeken Meram Ziraat Odası 
Başkanı Murat Yağız, “Şehir merke-
zinde çiçek açan ağaçlar ne yazık ki 
soğuk ve karlı havadan olumsuz ma-
nada etkilendi. Ancak genele baktı-
ğımız zaman korkutacak bir durum 
henüz söz konusu değil. Meyve tarı-
mının yoğun olarak yapıldığı Meram 
ilçemiz sınırlarındaki yüksek kesim-
lerde hava sıcaklığı şehir merkeziyle 
aynı olmadı. Yani şehir merkezinde 
hava sıcaklığı yüksekken, yüksek 
kesimlerde çok yüksek olmadı. Bu 

durum da meyve ağaçlarının erken 
diyebileceğimiz bir dönemde çiçek 
açmamasını sağladı. Son birkaç gün-
dür etkili olan soğuk ve yağışlı hava 
nedeniyle şehir merkezindeki mey-
ve ağaçlarında don olayı yaşanırken, 
aynı durum yüksek kesimlerde ya-
şanmadı. Tomurcuk haline gelmiş 
olsalar da yüksek kesimlerdeki mey-
ve ağaçları çiçek açmadığı için soğuk 
havadan ve kardan çok fazla etkilen-
medi” diye konuştu. 
TEDBİR BİZDEN, TAKDİR ALLAH’TAN

Genel manada meyve tarı-
mında verimin iyi olacağına dair 
emareler gördüklerini dile getiren 
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, “Tabi önümüzdeki günler-
de hava şartları neyi getirir bunu 
bilemiyoruz. Ancak şu ana kadar 
şehir merkezindeki meyve ağaçları 
etkilenmiş olsa da genel olarak ve-
rimin iyi olacağını tahmin ediyoruz. 
Geçimini meyve tarımından yapan 
çiftçilerimiz bugünlerde tedirgin-
lik yaşıyorlar. Meyve ağaçları çiçek 
açan çiftçilerimiz varsa onlara tavsi-
yemiz, ağaçları dondan ve kar yağı-
şından koruyabilmek için muhafaza 
altına almalarıdır. Tabi netice itiba-
riyle tedbir almak bizden, takdir Al-

lah’tandır” dedi. 
‘ÇİFTÇİLERİMİZİ ZİRAİ 

GELİŞMELERDEN 
HABERDAR EDİYORUZ’

Üreticilerin ilaçlamalara dik-
kat etmesi gerektiğini hatırlatan 
Yağız, “Kendi bölgemizde Meram 
Ziraat Odası olarak tarımın bilinçli 
yapılması için çalışmalara başladık. 
İlaçlama konusunda yapılması ge-
rekenleri anlattık. Yönetimimizde 2 
ziraat mühendisi arkadaşımız üre-
timde verimliliği arttırmak ama-
cıyla ağaçlara ilaçlama ile ilgili 
bilgileri meyve üreticilerimiz ve de-
legelerimizle paylaşıyorlar. Bu daha 
önce yapılmamış bir şey. Alo Mü-
hendis hattı konusunda çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu hat tarımsal 
hizmet elemanı olarak alacağımız ki-
şilere bir alo denildiği zaman anında 
ihtiyaçlara cevap verecek. Kurulacak 
hat ile süs bitkilerinden meyveye 
kadar tüm alanlarda üreticilerimize 
hizmet vereceğiz. Üreticilerimizden 
50 kilometreye kadar ücret talep et-
meyeceğiz. 50 kilometreden sonra 
10 ile 20 lira arasında değişen sem-
bolik bağışlar alacağız” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Yağız

Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığına bağlı olarak çiçek açan bazı 
meyve ağaçları sonrasında etkili olan soğuk ve yağışlı havadan etkilendi.

Mehmet BüyükkeleşHakan DeğerliVali Cüneyit Orhan Toprak yeni BMW’yi inceledi



31 Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri için 32 ilde seçmenler, 
saat 07.00’den itibaren sandık ba-
şına giderken, diğer illerde de oy 
verme saat 08.00’de başladı. Yük-
sek Seçim Kurulu (YSK) kararına 
göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bin-
göl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzin-
can, Erzurum, Gaziantep, Giresun, 
Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malat-
ya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, 
Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, 
Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, 
Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve 
Kilis’te ve bu illerde bulunan ceza 
infaz kurumlarında oy verme işle-
mi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. 
Bu illerde oy verme işlemleri saat 
16.00’da tamamlandı.  Bu illerin dı-
şında kalan diğer illerde de oy verme 
işlemi saat 08.00’de başladı. Bu iller-
de yaşayan seçmenler, saat 17.00’ye 
kadar oylarını kullandı.  Gerçekleşen 
Seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 
636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta 
oy kullandı.  Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) verilerine göre, Konya’da seç-
men sayısı bir önceki seçime oranla 
119 bin 983 artarak 1 milyon 521 

bin 399’a yükseldi. Konya’da kurula-
cak sandık sayısı ise azaldı. Konya’da 
2014’teki yerel seçimlerde 5 bin 108 
sandık kurulurken, bu seçimlerde 5 
bin 36 sandıkta oy kullanıldı.  Kon-
yalılar gerçekleşen seçimlere yoğun 
ilgi gösterdi.  31 Mart idari seçimle-
rine Adalet ve Kalkınma Partisi, Ba-
ğımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik 
Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, De-
mokrat Parti, Demokratik Sol Parti, 
Halkların Demokratik Partisi, İYİ 
Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saa-
det Partisi, Türkiye Komünist Partisi 

ve Vatan Partisi seçime katıldı.
KONYALILAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konya’da vatandaşlar 31 Mart 
Yerel Seçimleri için sandık başına 
sabahın erken saatlerinde erkenden 
giderek oy kullanmaya başladı.  Kon-
ya’da hazırlıkların tamamlanması-
nın ardından oy kullanma işlemleri 
saat 08.00’de başladı. Vatandaşlar, 
saat 17.00’ye kadar oylarını kul-
landı. Gerçekleşen seçimlere genç 
yaşlı çok sayıda vatandaş yoğun ilgi 
gösterdi. Çoğu vatandaş çocukları 
ile oy kullanmaya  gitti. Gerçekleşen 

seçimlerde renkli görüntüler oluştu.   
Konya’da oy kullanılan okullarda 
uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. 
Yaşlı kişilerin oyu kullanması için 
görevliler yardımcı oldu. 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
ÜST DÜZEY OLDU

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya’da gerçekleşen seçimlerde 
güvenlik güçleri geniş önlemler aldı. 
Oy kullanılan okullar ve çevresinde 
geniş güvenlik önlemler alan emni-
yet ve jandarma güçleri Konya’da 
seçimlerin huzurlu geçmesi için ça-
lışmalar gerçekleştirdi.  

HASTALAR OY 
KULLANILMAYA GÖTÜRÜLDÜ
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 31 

Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 
hasta ve engelli vatandaşları sandı-
ğa taşıdı. İl Sağlık Müdürlüğü yatağa 
bağımlı hastalar için ambulans, en-
gelli ve yaşlı bireyler için de engel-
li aracı ve servisler ile hastaları oy 
kullanacakları okullara götürdü.  İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 
uygulama hasta ve hasta yakınları 
tarafından memnuniyet ile karşılan-
dı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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    Gece Gündüz
Konya                   1 °C   12 °C

Karaman             0 °C 9 °C 

Aksaray               1 °C  12 °C

Ankara                 3 °C 10 °C
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da  vatandaşlar sabah saat 08.00’dan itibaren vatandaşlar oy kullanmak 
için sandığa gitti. Vatandaşlar seçime yoğun ilgi gösterirken, sandık başlarında uzun kuyruklar oluştu

Demokrasiye 
sahip çıktılar

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen demokratik haklarını kullanarak sandık başına giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu

İlginç görüntüler oluştu

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri dün ülkenin tüm illerinde 
gerçekleştirilen oy verme işlemiyle 
yapıldı. 5 yıllık yerel yöneticilerin 
tercih edildiği seçimler için Konyalı-
lar sandık başına gitti. Kadın-erkek, 
genç-yaşlı demeden oy verme işle-
mi için sandık başına giden vatan-
daşlar her seçimlerde olduğu gibi 
ilginç bu seçimlerde de ilginç görün-
tüler oluşturdu. Yoğunluktan dolayı 
oy kullanma işleminin yapıldığı bazı 
bölgelerde kuyruklar oluşurken, se-
çimlerden ilginç kareler de sosyal 
medyada ilgi odağı oldu. 

SOĞUĞA RAĞMEN 
KONYA SANDIĞA GİTTİ

Konya sandığa, birkaç gündür 
etkili olan soğuk havayla gitti. Se-
çimlerin gerçekleştirilmeye başla-
dığı sabah saatlerinden itibaren yer 
yer kar yağışının da etkili olduğu 
Konya’da, vatandaşlar soğuk havaya 
ve kar yağışına rağmen demokratik 
haklarını kullanmak için sandık ba-

şına gitti. Vatandaşlar kütüğe kayıtlı 
olduğu ve seçmen listelerinin bu-
lunduğu okullara giderek oy verme 
işlemlerini gerçekleştirdiler. Her 
seçimde olduğu gibi bu seçimlerde 
de renkli ve ilginç görüntüler ortaya 
çıktı. Özellikle oy verme işlemlerinin 
ardından oy pusulalarıyla çekilen fo-
toğraflar sosyal medyada paylaşılın-
ca ilgi çeken manzaralar da ortaya 
çıkmış oldu. 

BAZI BÖLGELERDE 
KUYRUKLAR OLUŞTU

O verme işleminin başladığı 
sabah saatlerinden itibaren oy kul-
lanacakları bölgelere giden vatan-
daşlar, bazı bölgelerde yoğunluğa 
neden oldu. Yoğunluk nedeniyle 
bazı sandıklarda kuyruklar oluşur-
ken, vatandaşlar demokratik hakla-
rını kullanabilmek için kuyruklarda 
bekleyerek oy verme işlemlerini 
gerçekleştirdiler. 

AİLECEK SANDIĞA GİTTİLER
Sandığa giden vatandaşlardan 

bazıları renkli görüntüler oluşturdu. 
Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden 
sandığa giden vatandaşlar, seçim-
lerin Konya’ya ve ülkeye hayırlar 
getirmesini temenni etti. Bazı va-
tandaşlar da çocuklarıyla birlikte oy 
verme işlemlerini gerçekleştirirken, 
anı ölümsüzleştirmek ve hatıra ola-
rak saklamak amacıyla fotoğraf çek-
tirdiler. Yaşlı olmalarından dolayı bi-
rilerinin yardımıyla oy verme işlemi 
için sandık başına giden bazı yaşlı 
vatandaşlar ise, günün en renkli gö-
rüntülerini oluşturan unsurlardan 
biri oldu. 

PUSULALAR SOSYAL MEDYADA
Oy verme işlemini gerçekleştiren 

bazı vatandaşlar, yasak olmasına oy 
pusulalarını fotoğraflamayı ihmal et-
medi. Çekilen ilginç fotoğraflar sosyal 
medyada paylaşılınca, seçimin renkli 
görüntüleri de ortaya çıkmış oldu. 
Kimi vatandaşlar oy pusulasının üze-
rine daha önce fiyatıyla tartışmalara 
neden olan patates ve soğan koyarak 

ince göndermeler yaparken, kimi va-
tandaşlar da şiirlerle destekledikleri 
parti ve adaylar için mesaj verdi. Bazı 
vatandaşlar da ellerine çizdikleri parti 
amblemleriyle, destek verdikleri par-
tilere başarılar diledi. 

GÖRME ENGELLİLER 
ŞABLONLA KULLANDILAR

Seçimlerde görme engelliler de 
oy kullandılar. Yanlarındaki refakatçi 
ile oy kullanabilen görme engelliler 
için Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi de kolaylık sağladı. 
Seçimlerden önce Görmeyenleri Ko-
ruma Derneği Başkanı Veli Özağan, 
görme engellilerin oy kullanabil-
meleri için şablon oluşturduklarını 
açıklamıştı. Özağan’ın oy kullanmak 
isteyen görme engelli vatandaşların 
derneğe giderek şablon alıp daha 
kolay oy kullanabileceklerini açıkla-
masının ardından şablon alan bazı 
görme engelliler, sandığa giderek 
oylarını kullandılar.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Muhtar adayı atıyla
geldi, oyunu kullandı

Muhtar adayı İbrahim Ömür 
Belgin, 4 ay boyunca seçim çalış-
malarında kendisine eşlik eden atı 
‘Cemşit’ ile oy kullanmaya geldi. 
Mahallelinin ‘Atlı muhtar’ laka-
bı taktığı Belgin, atının kendisine 
uğur getirdiğini söyledi.

Merkez Meram ilçesi Durun-
day Mahallesi muhtar adayı İb-
rahim Ömür Belgin (31), adaylık 
süreci boyunca rahvan atı ‘Cemşit’ 
ile kapı kapı dolaşarak seçmenlerle 
görüştü. Mahalle sakinlerince bu 
süreçte büyük ilgi gördüğünü söy-
leyen Belgin, sabah saatlerinde de 
atıyla beraber oyunu kullanacağı 
Mehmet-Kadir Özgüzar İlköğre-
tim Okulu’na geldi. Oyunu kullan-

dıktan sonra açıklamada bulunan 
Belgin, 4 ay boyunca atı Cemşit ile 
birlikte seçim çalışmasını yürüttü-
ğünü söyledi. İbrahim Ömür Bel-
gin, şunları söyledi:

“Atım Cemşit ile birlikte 4 ay 
boyunca seçim çalışması yaptık. 
Vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi 
gördük. Bugün de atımla birlikte 
okula gelerek oyumuzu kullandık. 
İnşallah kazanıp genç muhtarlar-
dan biri olacağım. Vatandaşlarımız 
da bana ‘Atlı muhtar’ olarak lakap 
takmış. Çok mutlu oldum. Cemşit 
aylardır kahrımızı çekti. Muhtar 
seçildiğim taktirde ona ödüllendi-
receğim.”
n DHA

Konya İl Sağlık Müdürlüğü hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı.

Konya dün sandık başına gitti. Seçime yoğun ilgi gösteren Konyalılar, saat 17:00’a 
kadar süren oy verme işlemiyle yerel yöneticileri için tercihlerini yaptılar.

Bazı vatandaşlar oy verdikleri pusulaları buldukları kompozisyonla renklendirerek, destekledikleri parti veya adaylara gönderme yaptılar.

Sandık başına görme engelliler de daha kolay oy verme 
gerçekleştirebilmek için oluşturulan şablonlarla oy kullandılar.
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31 Mart Yerel Seçimleri için Konya’da ki protokol üyeleri ve siyasiler oylarını kullandı. Adaylar ve protokol üyeleri seçime 
aileleri ve partililer ile birlikte katıldı. Oy kullanıldıktan sonra ise ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği için mesajlar verildi

Siyasiler oylarını kullandı
31 Mart Yerel Seçimleri için Kon-

ya’da ki protokol üyeleri ve siyasiler 
oylarını kullandı. AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman 
Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başka-
nı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı 
Uğur İbrahim Altay Meram Niyaz Usta 
İlkokulunda, Selçuklu Belediye Başkanı 
ve Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, 
Cumhur İttifakı AK Parti Meram İlçe 
Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş 
Selçuklu Rebii Karatekin Ortaokulunda, 
Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Bele-
diye Başkan Adayı Hasan Kılca, Selçuk 
İlkokulunda, AK Parti Konya Milletvekili 
ve MKYK üyesi Ahmet Sorgun ise Mu-
hittin Güzelkılınç İmam Hatip Ortaoku-
lunda 31 Mart mahalli idareler seçim-
leri için oylarını kullandı. MHP Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek partililer ile oy kul-
lanmaya giderken, CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş, Selçuklu Türk Telekom 
Mesleki ve Teknik Lisesinde 2385 nolu 
sandıkta kullandı. İYİ Parti Konya İl Baş-
kanı Gökhan Tozoğlu ve İYİ Parti Konya 
Belediye Başkan Adayları ise aileleri ile 
birlikte oy kullandı. 

USTA: MART’IN SONU AK OLDU
31 Mart Mahalli İdareler seçimle-

rinde oyunu kullandıktan sonra açık-
lamalarda bulunan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
“Söyleyecek tek şey var Mart’ın sonu 
ak oldu. Her yer bembeyaz. İnşallah 
ülkemiz 1 Nisan’dan sonra yoluna ak 
olarak devam edecek” dedi. AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya Mil-
letvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman 
Özboyacı ile birlikte Karatay Belediye 
Başkan adayı Hasan Kılca, Meram Be-
lediye Başkanı adayı Mustafa Kavuş ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı 31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinde oylarını kullandıktan sonra 
basın açıklamasında bulundu. AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, 31 Mart 
Yerel seçimlerinde oyunu, Mehmet Ali 
Atiker İmam Hatip Ortaokulu’nda kul-
landı. Oyunu kullandıktan sonra açık-
lamalarda bulunan Usta, “Vatanımıza 
milletimize hayırlı olsun. Söyleyecek tek 
şey var martın sonu ak oldu. Her yer 
bembeyaz inşallah ülkemiz 1 Nisan’dan 
sonra yoluna ak olarak devam edecek. 
Yola devam diyeceğiz inşallah” dedi.

‘TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEMİN 
KARARINI VERİYOR’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 
Meram’da Niyaz Usta İlkokulu’nda oy-
larını kullandıktan sonra açıklamalarda 
bulundu. AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, 31 Mart seçimlerinin önemi-
ne dikkat çekerek, “Bugün artık Türkiye 
yeni bir döneme yol almanın kararını 
veriyor. Değerli hemşerilerimiz bugün 
bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde 
inşallah partimize büyük bir desteği ve-
rip sandıklar açılınca da yeni rekorlarla 
Konya büyük bir heyecan yaşayacak” 
dedi. AK Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı ise, 31 Mart seçimleri-

nin Türkiye’nin kutlu yürüyüşünde ve 
ilerleyişinde en güzel dönüm noktala-
rından biri olacağına değinerek, “Bugü-
ne kadar14 seçimin hepsinde de galip 
çıkmış kadronun temsilcileri olarak on 
beşinci seçimden de hiç şüphesiz mil-
letimizin keskin feraseti ile 81 ilimizde, 
921 ilçemizde 396 beldemizde inşallah 
Cumhur İttifakının yerel yönetim kad-
roları başa gelerek milletimize en iyi 
hizmeti verecektir” şeklinde konuştu. 

‘SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN’
Konya Büyükşehir Belediye Başka-

nı Uğur İbrahim Altay da, vatandaşlık 
görevini yapmak için oylarını kullandık-
larını ifade ederek, “Sükûnet ve suhu-
letle bir seçim oluyor. Yurdumuzun her 
tarafında aynı şekilde seçimlerin devam 
ettiği için hemşerilerimize teşekkür edi-
yorum. Çok yoğun bir seçim kampan-
yası tamamlandı. Şimdi söz de karar da 

milletin. Her zaman söylediğimiz  ifade 
ettiğimiz gibi Konyalı hemşerilerimize 
güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

KARATAY, SELÇUKLU VE MERAM 
ADAYLARI DA OYLARINI KULLANDI
Konya’nın merkez ilçeleri Karatay, 

Selçuklu ve Meram Belediye Başkanı 
adayları da oylarını kullandılar. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, “Bizler söyleyeceklerimizi söyledik. 
Bugün sözde karar da milletin 31 Mart 
seçimleri ilçemize ve Konya’mıza hayır-
lı olsun” dedi. Meram Belediye Başkanı 
adayı Mustafa Kavuş ise “Bugün millet 
iradesinin tecelli ettiği bir gün. Yoğun 
bir kampanya yaşadık. 75 gün boyunca 
sahalardaydık. Bu koşturmamızın so-
nucunu da inşallah akşam sandıklardan 
çıkan sonuçlarla alacağız” şeklinde ko-
nuştu. Karatay Belediye Başkanı adayı 
Hasan Kılca Martın sonu bereket dolu 

Elhamdülillah diyerek “Bugün ilçemiz 
Konyamız için çok önemli bir günü bir-
likte yaşıyoruz. 2024 yılına kadar bele-
diyelerimizi yönetecek yerel yöneticileri 
seçiyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘DÜNYADA EN FAZLA KATILIMIN 
OLDUĞU SEÇİMLERİ YAPIYORUZ’
AK Parti Konya MYK Üyesi ve Kon-

ya Milletvekili Ahmet Sorgun Muhittin 
Güzelkılıç İmam Hatip Ortaokulu’nda 
oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıkla-
mada “Milletimizin ne kadar kendi oyu-
na demokrasiye sahip olduğunu, hakkını 
hukukunu sandıkta aradığını bir kez 
daha gördük. Dünya da en fazla katılımlı 
seçimler ülkemizde olmaktadır. Ben bu 
seçimlerin hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” dedi.

ÇİÇEK OYUNU KULLANDI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya İl Başkanı Murat Çiçek Ahmet 

Perihan Demirok İlkokulunda parti 
yöneticileri ve İlçe başkanları ile bera-
ber kullandı. Çiçek yaptığı açıklamada, 
“Oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel 
Seçimleri başta şehrimize , ülkemize ve 
Türk İslam alemine hayırlı olsun.Beka 
için Milli karar, Cumhur için istikrar” 
ifadelerini kullandı.

KARA OĞLUYLA KULLANDI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara, oyunu 
oğlu ile birlikte kullandı. Necip Fazıl 
Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda 
2306 oyunu kullandıktan sonra açıkla-
ma yapan Kara, “Kullandığımız Oy’un 
Vatanımıza, Milletimize ve Konya’mıza 
hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah 
‘tan niyaz ederim” şeklinde konuştu. 

BEKTAŞ, OYUNU
 SELÇUKLU’DA KULLANDI 

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş 

Mahalli İdareler Genel Seçiminde oyu-
nu, Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve 
Teknik Lisesinde 2385 nolu sandıkta 
kullandı. Barış Bektaş’a CHP Konya İl 
Başkan Yardımcısı Bekir Yaman ve CHP 
Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğ-
lu eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra 
bir değerlendirme yapan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, ‘’Seçimler de-
mokratik yaşamın vazgeçilmez unsur-
larından olup, barış, huzur ve kardeşlik 
ortamında geçmesini dileyerek seçim 
sonuçlarının Konya’mıza ve ülkemize 
hayırlar getirmesini diliyorum’’ dedi.

ÇOBANOĞLU, OYUNU 
1205 NOLU SANDIKTA KULLANDI
Mahalli İdareler Genel Seçimin-

de CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci 
Çobanoğlu Atiker İmam Ortaokulunda 
1205 nolu sandıkta oyunu kullandı. 
CHP Selçuklu ilçe Başkanı Ali Naci Ço-
banoğlu, “2019 Mahalli İdareler Seçimi 
Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olması-
nı diliyorum” diye konuştu.

TOZOĞLU VE ADAYLAR 
OYUNU KULLANDI

İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu oyunu Rebii Karatekin İlkoku-
lunda 1210 numaralı sandıkta kullan-
dı. Oy kullandığı zarfı, seçim sandığına 
oğluyla birlikte atan Gökhan Tozoğlu 
seçim sonuçlarının tüm Konya ve Tür-
kiye için hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Öte yandan İYİ Parti Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı 
Oğuz Şimşek ve Meram Belediye Baş-
kan Adayı İlker Yiğit  oylarını kullandı.

SAADET BÜYÜKŞEHİR ADAYI 
UYAR OYUNU KULLANDI

Saadet Partisi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Av. Hasan Hüse-
yin Uyar Meram İbrahim Hakkı Konyalı 
İlköğretim Okulu 1036 nolu sandıkta 
oyunu kullandı. Sabah saat 10.00 sıra-
larında beraberindeki heyetle birlikte oy 
verme işlemi için İbrahim Hakkı Konya-
lı İlköğretim okuluna gelen Uyar, “Se-
çimlerin öncelikle Konya’mıza ülkemize 
ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim Bizler 
milli görüşçüler olarak takatımızın so-
nuna kadar bizlere yüklenen görevin ve 
sorumluluğun bilincinde bir şekilde ça-
lışmakla mükellefiz inanıyorum ki bizler 
tüm teşkilatlarımızla birlikte imkanlar 
nispetinde en güzel çalışmayı yapmaya 
gayret ettik rabbim yaptığımız çalışma-
ların tesirini halk etsin inşallah” dedi.

AKYÜREK OYUNU 2257 NOLU 
SANDIKTA KULLANDI

AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, oyunu 2257 nolu sandık-
ta kullandı.TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, yerel seçimler için oyunu 
Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu’nda 
kullandı.Sabah erken saatlerde ailesiy-
le birlikte okula gelen Akyürek, oyunu 
2257 nolu sandıkta kullandı.Seçimle-
rin hayırlı olmasını dileyen Akyürek, 
sorunsuz geçen bir kampanya süre-
cinin sonunda vatandaşların sandığa 
giderek son sözü söylediğini ifade etti. 
Akyürek, “Allah’tan milletimiz ve ül-
kemiz için en iyisinin olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Pekyatırmacı

Uğur İbrahim Altay

Selman Özboyacı

Murat Çiçek

Gökhan Tozoğlu Barış Bektaş ve Ali Naci Çobanoğlu Hasan Hüseyin Uyar Tahir Akyürek

Leyla Şahin Usta

Ahmet Sorgun

Esin Kara

Mustafa Kavuş Hasan Kılca Hasan Angı
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Türkiye genelindeki büyükşehirler içerisinde en büyük oy oranıyla ipi göğüsleyen Cumhur İttifakı AK Parti Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şimdi bize oy veren vermeyen herkesin başkanıyız. Yeniden bismillah diyoruz” dedi

Tarihi 31 Mart Yerel seçimlerinde sonuçlar belli olmasının ardından  AK Parti Konya İl Seçim 
Koordinasyon Merkezinde AK Parti ve MHP’liler Cumhur İttifakı sonuçlarını beraber kutladı 

Kazanan Konya oldu!

Sonuçları coşku ile kutladılar 

Türkiye’de yerel yöneticilerin 
belirleneceği seçim günü geldi çattı. 
Vatandaşlık görevini yerine getire-
rek sandık başına giden ve oylarını 
kullanan vatandaşlar, merakla seçim 
sonuçlarını bekledi. Seçim sonuçları 
ise akşamın ilerleyen saatlerinde 
belli oldu. Cumhur İttifakı’nı oluş-
turan AK Parti ve MHP Konya’da 
ipi göğüsledi. Cumhur İttifakı’nın 
zaferinin ardından AK Parti Konya 
İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde 
partilerin yöneticileri ve belediye 
başkanları açıklama yaparak, kaza-
nanın Konya, kazananın Türkiye, 
kazananın İslam coğrafyası olduğu 
vurgusu yaptı. 

‘KAZANAN VATANIMIZDIR, 
MİLLETİMİZDİR, BAYRAĞIMIZDIR’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta Konya’nın Cumhur İttifakı için 
güzel sonuçlar aldığına dikkat çeke-
rek, “ 31 Mart akşamında elham-
dülillah Cumhur İttifakı için Konya 
için güzel sonuçlar alacağımızı ve 
başarılı olacağımızı daha öncesinde 
de ilan etmiştik. Teşekkür ediyoruz. 
Konyalı hemşerilerimiz her zaman 
olduğu gibi yine bizlere, Cumhur 
İttifakı’na olan tüm desteğini gös-
termiş durumda. Büyükşehir Be-
lediyeleri içerisinde Konya birinci 
durumda. Türkiye genelinde ise 
daha henüz açılmayan sandıklardan 
dolayı net söyleyemiyoruz ama yine 
her zamanki gibi Türkiye genelinde 
de yine oldukça yüksek bir oy oranı-
na sahibiz. Milliyetçi Hareket Partisi 
ve  Cumhur İttifakı olarak hep be-
raberiz. Bu ittifakın gücüyle birlikte 
öncelikçe şunu söylemeliyiz. Türki-
ye genelinde Cumhur İttifakının oy 
oranı korunmuş durumdadır. Bu-
rada kazanan Türkiye’dir. Kazanan 
vatanımızdır, milletimizdir, bayrağı-
mızdır. Bu beka meselesinin aslında 
ne kadar önemli olduğunun Türkiye 
için kabul gördüğünün bir gösterge-

sidir. Biz Cumhur İttifakı’na destek 
veren tüm vatandaşlarımıza teşek-
kürlerimizi sunuyoruz” dedi.

‘BAŞKANLARIMIZ 
HERKESİN BAŞKANIDIR’

Cumhur İttifakı güçlü olduğu 
sürece, kazandığı sürece Türkiye de 
kazandığını ifade eden Usta, “ Şunu 
da özellikle vurgulamak isterim. 
Konya’da 3 merkez ilçemizde ve 
büyükşehirdeki adaylarımızın açılan 
sandıklarla başkanlıkları neredeyse 
kesinleşmiş durumda. Pek çok ilçe-
mizde de kesinleşmiş durumda. Bir 
iki ilçede henüz açılan sandık sayısı 
az olduğu için netleşmeyen du-
rumlar var. Hepsini takip ediyoruz. 
Ama Cumhur İttifakı’nın başarısı 
Konya’da hak ettiği yeri bulmuştur. 
Cumhur İttifakı güçlü olduğu süre-
ce, kazandığı sürece Türkiye de ka-
zanmıştır. AK Parti’yle birlikte Milli-
yetçi Hareket Partisi’nin bu milletin, 
bu vatanın birliği bütünlüğü için 
göstermiş olduğu çaba kazanmıştır. 
Başkanlarımız herkesin başkanıdır. 
Cumhur İttifakı’na oy verenlerin 
değil şuandan itibaren Konya’da ya-
şayan herkesin başkanlarıdır. Yakla-
şık 70 gündür durmaksızın hepimiz 
sahadayız. Özellikle belediye başkan 
adaylarımız ve il ile ilçe teşkilatları-
mızla birlikte ana kademesi, kadın 
kolları, gençlik kolları, milletvekille-

rimiz, bizler hepimiz sahadaydık. El-
hamdülillah çalışmamızın sonucunu 
aldık. O yüzden öncelikle belediye 
başkan adaylarımıza, başkanlarımı-
za ve bütün teşkilat mensuplarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadele-
rini kullandı.

BAŞKAN ALTAY: KONYA REİSİ’NİN 
EMANETİNE SAHİP ÇIKTI 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Allah he-
pinizden razı olsun. Yine bir seçim 
akşamında, yine bir zaferle burada-
yız. Konyalılar bu şekilde sizi selam-
lamayı bize lütfettiler. Bugün Cum-
hur İttifakı’nın kazandığı zaferi tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da 
kutluyoruz. Konyalılar yine Büyük-
şehirler içerisinde birinci çıktılar. Üç 
büyük ilçemiz ve 28 taşra ilçemizde 
bizi destekleyen tüm seçmenlerimi-
ze ne kadar teşekkür etsek, ne kadar 
şükretsek azdır. Allah’a hamd edi-
yoruz. Çok yoğun bir seçim dönemi 
geçti. 31 ilçemizi ziyaret ettik. Aslın-
da gittiğimiz her ilçede vatandaşımız 
bu seçimin müjdesini bizlerle pay-
laştı. Her gittiğimiz yerde evlerini, 
iş yerlerini, en önemlisi gönüllerini 
bize açtılar. Ve hep destek oldular. 
Elhamdülillah bugün akşam da Bü-
yükşehirler arasında en yüksek des-
teği vererek bizi onurlandırdılar, gu-
rurlandırdılar. Seçim süreci boyunca 

Konya’ya uygun bir seçim çalışması 
yürüttük. Diğer partilerle hiçbir ya-
rışa girmeden, polemiğe girmeden 
sadece kendimizi ve projelerimizi 
paylaştık. Benim şehrim diyerek 
Konyamıza yapacağımız projele-
ri paylaştık. Konya şanına yakışanı 
yaptı. Şimdi artık bize oy versin ya 
da vermesin herkesin belediye baş-
kanı olduk. Kazanan Konya olmuş-
tur. Kazanan Konya belediyeciliği ol-
muştur. Tüm Konya’yı kucaklıyoruz. 
Bizim gönlümüz tüm Konya’ya açık. 
Tüm Konyalılara hizmet etmek bi-
zim boynumuzun borcu. Şimdi Kon-
yalılara vefa borcumuzu ödemenin 
zamanıdır. Yarın sabahtan itibaren 
haydi bismillah diyerek yeniden hiz-
met üretmeye, yeniden Konya için 
çalışmaya başlayacağız” dedi. 

Bundan sonra yoğun bir 5 yıl ge-
çeceğine işaret eden Başkan Altay, 
“Önümüzde 4,5 yıllık bir seçimsiz 
süreç var. Konyalıların oylarına sa-
dık kalarak çalışacağız. Konyalılara 
özel bir teşekkürüm daha var. Sayın 
Cumhurbaşkanımız 17 Aralık’ta bizi 
Konyalılara emanet etmişti. Kon-
yalılar emanete sahip çıktılar. Allah 
razı olsun. Seçim süreci boyunca 
desteğini her zaman yanımızda his-
settiğimiz sayın Genel Başkan Yar-
dımcımıza, milletvekillerimize, tüm 
teşkilat mensuplarımıza, Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin değerli İl Baş-
kanı’na, Genel Başkanı’na, Konya 
Milletvekili’ne ve tüm teşkilatlarına 
teşekkür ediyorum. Bizi bu göre-
ve layık gören Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a te-
şekkür ediyoruz. Konu memleket 
meselesiyse gerisi teferruattır diyen 
ve Millet İttifakı’nı kuran Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin Genel Başkanı 
Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür 
ediyoruz. Şimdi kolları sıvayıp ça-
lışma zamanıdır. Projelerimizi ilan 
ettik. İnşallah 3 merkez ilçemizin 
belediye başkanı ve belediye başkan 
adaylarımızla ekip ruhuyla çalışaca-
ğız ve Konyamızı ileriye taşıyacağız. 
Rabbim zorlaştırmasın, kolaylaştır-
sın. Rabbim sonunu hayreylesin in-
şallah. Allah hepinizden razı olsun” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

ANGI: MİLLETİ İÇİN 
KAYGILANANLARIN ZAFERİ

“Allah seçimlerin başta şehrimiz 
olmak üzere tüm ülkemiz için, in-
sanlık alemi için hayırlara vesile kıl-
sın” diyerek sözlerine başlayan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
da, “Yaklaşık 6 aydır Cumhur İttifakı 
olarak saha çalışmalarıyla çıktığımız 
bu yolda hamdolsun, Konya halkının 
destekleriyle Büyükşehirler içinde 
en öndeyiz. Cumhur İttifakı olarak 
hamdolsun biz kazandık. Sayımı 

devam eden ilçelerimizden de za-
ferle çıkacağız inşallah. Bu seçimler 
şunu gösterdi, milletin ve insanlığın 
geleceği adına kaygı duyan insanlar 
bir bütün olarak destek verdi. Net 
bir tablo ortaya koyuldu. Ülkemiz 
yarından inşallah yarından itibaren 
çok daha aydınlık bir geleceğe ken-
dinden emin adımlarla yürüyecek. 
Bunu sağladığınız için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz. Seçilen de-
ğerli belediye başkanlarımıza başarı-
lar ve yol açıklığı diliyoruz. Ülkemiz 
çok daha güzel günleri yaşayacak 
inşallah. Ben tekrar hem MHP’den 
hem de AK Parti’den bu seçim dö-
neminde tüm teşkilatlarıyla görevi-
ne devam edenlerin her birine ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin, 
şehrimizin ve ilçelerimizin güvenli-
ğini sağlayan emniyet mensuplarına 
ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı ol-
sun, mübarek olsun” dedi. 

ÇİÇEK: ŞER İTTİFAKINA 
GEREKEN CEVAP VERİLDİ

Vatandaşa hitap eden MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek ise, 
“Bugün önemli bir gündür. Bir ta-
rafta derdi vatan ve millet olan, bu 
ülkenin geleceğini düşünen Cumhur 
İttifakı varken, diğer tarafta yerli ve 
uluslararası işbirlikçileriyle beraber, 
terör örgütleriyle beraber bir şer itti-
fakı vardı. Hamdolsun, Konyamız bu 
şer ittifakına gereken cevabı verdi. 
Buradaki hemşerilerimize ve değerli 
Konyalı hemşerilerimize teşekkür 
ediyorum. Başta Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız olmak üzere seçilen 
tüm belediye başkanlarımızı tebrik 
ediyorum. Konya Türkiye rekoru-
nu kırmıştır. Bu başarıyı sağlayan 
Konyalılardır. Bu anlamda bir kez 
daha Konyalı seçmenlerimize te-
şekkür ediyorum. Seçimlerin başta 
Konyamıza, ülkemize ve tüm İslam 
alemine hayırlı ve mübarek olmasını 
diliyorum” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tarihi 31 Mart Yerel seçimle-
rinde sonuçlar belli olmasının ar-
dından  AK Parti Konya İl Seçim 
Koordinasyon Merkezindeki hare-
ketlilik de arttı. Konyalı vatandaş-
lar SKM önünde meşaleler yaka-
rak kutlamalarda bulundu. Konya 
caddelerinde de uzun araç kon-
voyları oluşturuldu. Gerçekleştiren 
kutlama programına AK Partili ve 
MHP’li partililer beraber kutladı. 
Düzenlenen programa AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şa-
hin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, 
Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, 
Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, 
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK 

Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, AK Parti Konya İl  
Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, 
Ak Parti Konya İl Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Murat Koru, Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuk-
lu İlçe Başkanı Güzide Çipan, MHP 
Karatay İlçe Başkanı Remzi Kara-
aslan, MHP  Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Ay, Ülkü Ocakları Konya İl 

Başkanı Mustafa Taha Çini ile çok 
sayıda partili katıldı. 

ZAFER ÇOŞKU İLE KUTLANDI
Cumhur İttifakını oluşturan AK 

Parti ve MHP, Konya’da büyük bir 
zafere imza attı. Seçim sonuçların 
belli olmasının ardından AK Partili 
ve MHP’li seçmenler Konya sokak-
larında araçları ile konvoylar ger-
çekleştirdi. 

SONUÇLAR YAKINDAN 
TAKİP EDİLDİ

AK Parti SKM kurulan ekran-
larda ve televizyon ile vatandaşlar 
sonuçları pür dikkat inceledi. Kon-
ya’nın Cumhur İttifakına yüksek 
destek vermesinin ardından büyük 
mutluluk yaşandı.

MEŞELALAR İLE 
KUTLAMALAR YAPILDI

SKM önünde toplanan Gençlik 
Kolları Başkanı üyeleri meşaleler 
ve sloganlar ile Cumhur İttifakının 
zaferine kutladı. Konuşmalar sık 

sık sloganlar ile kesildi. 
UĞUR İBRAHİM 

ALTAY’A YOĞUN İLGİ
Büyükşehirler arasında rekor 

bir oyla yeniden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına seçilen Uğur 
İbrahim Altay’a genç yaşlı çok sa-
yıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. 
Başkan Altay vatandaşların fotoğ-
raf istediğini geri çevirmeyerek bol 
bol fotoğraf çektirdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Leyla Şahin Usta Uğur İbrahim Altay Hasan Angı Murat Çiçek
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Hakaret eden iki
kişi serbest bırakıldı

Otomobiller çarpıştı,
4 kişi yaralandı

Konya’da başörtülü öğren-
cilerin izinsiz videolarını çekip 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a hakaret eden paylaşım-
larıyla beraber yayınlayan 2 şahıs 
çıkarıldıkları mahkemece serbest 
bırakıldı. 

İddiaya göre, Konya’da bir lise-
de okuyan Erdenay A. (18) bir grup 
arkadaşıyla birlikte KTO Karatay 
Üniversitesi yerleşkesine misafir 
olarak girerek başörtülü öğren-
cilerin görüntülerini izinsiz çekip 
hakaret ederken yanındaki arka-
daşı Samet Talha Ü. de (21) aynı 
videoda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a ahlak dışı söy-
lemlerde bulunup sosyal medyada 

yayınladı. Tepki gören paylaşımın 
ardından üniversite yönetimi suç 
duyurusunda bulundu. 

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığının talimatı üzerine harekete 
geçen Konya Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, ‘halkın sosyal sınıf, ırk, din, mez-
hep veya bölge bakımından farklı 
özelliklere sahip bir kesimin diğer 
bir kesimin aleyhine tahrik etmek’ 
suçlamasıyla Erdenay A. ile arka-
daşı Samet Talha Ü.’yü gözaltına 
aldı. İşlemlerin ardından Konya 
Adliyesine sevk edilen şüpheliler 
tutuklanmaları talebiyle çıkarıldık-
ları mahkemece adli kontrol şartı 
ile serbest bırakıldı. n İHA

Kulu ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 4 kişi yaralan-
dı. Kaza, akşam saatlerinde Eski 
Sanayi Otogar Kavşağı’nda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
şehir merkezinden Ankara-Konya 
karayoluna hareket halinde olan 
A.Ş. (48) idaresindeki 06 YDN 59 
plakalı otomobil ile Z.E. yönetimin-

deki 34 KZ 7442 plakalı otomobil 
kavşakta çarpıştı. Kazada, 06 pla-
kalı otomobil sürücüsü ile araçta 
bulunan aynı aileden Y.Ş. (46), Ş.Ş. 
(21) ve F.Ş. (14) yaralandı. Yaralılar 
kaza yerine sevk edilen ambulans-
la Kulu Devlet Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya - Ereğli Karayolu’nun 40. kilometresinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 
kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi

Otobüs devrildi:
1 ölü, 17 yaralı

Konya’da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 
kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden 
çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 1 yolcu ya-
şamını yitirirken, sürücü ile 17 yolcu da yaralandı.  
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Konya- Ereğli yolu-
nun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Ada-
na’dan Konya yönüne giden Mehmet Azad Esin’in 
kullandığı 21 BM 585 plakalı ‘Özlem Diyarbakır’ 
firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, kar yağışı 
ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol-
den çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlile-
ri, yaptığı kontrolde, yolculardan Mehmet Çıkar’ın 
olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 
yaralanan sürücü Mehmet Azad Esin ile 17 yolcu, 
sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezin-
deki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Oy kullandıktan sonra 
fenalaşan yaşlı adam öldü

İntihara kalkışan şahıs
iki saatte ikna edilebildi

Kadınhanı ilçesinde, Osman 
Büyükkaraca (82), oyunu kullan-
dıktan sonra okul bahçesinde fe-
nalaştı. Hastaneye kaldırılan ve 
ilk belirlemelere göre kalp krizi 
geçirdiği anlaşılan Büyükkaraca, 
doktorların tüm müdahalesine 
rağmen yaşamını yitirdi. Kadın-
hanı ilçesine bağlı Kayabaşı Ma-
hallesi’nde oturan Osman Bü-
yükkaraca, Mahalli İdareler Genel 
Seçimi için oy kullanmak üzere 
Cumhuriyet İlkokulu’na gitti. 
1046 numaralı sandıkta oyunu 
kullanan Büyükkaraca, okul bah-
çesinde aniden fenalaştı. İhbarla 
gelen sağlık görevlileri, ilk belir-
lemelere göre kalp krizi geçirdiği 
anlaşılan Büyükkaraca’yı ambu-
lansla Kadınhanı Devlet Hastane-

si’ne götürdü. Osman Büyükkara-
ca, doktorların tüm müdahalesine 

rağmen yaşamını yitirdi. 
n DHA

Karaman’da intihara kalkışan 
şahıs, polis tarafından 2 saatte 
ikna edilerek aşağıya indirilebildi. 
Olay, saat 23.45 sıralarında Yeni 
Mahalle Mut Caddesi üzerinde 
bulunan 4 katlı bir apartman in-
şaatında meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, inşaatın 3. katının 
penceresinde bir şahsın olduğunu 
gören çevredeki vatandaşlar duru-
mu hemen polis, itfaiye ve sağlık 
ekibine bildirdi. Olay yerine gelen 
itfaiye, şahsın atlama ihtimaline 
karşı branda açarken, polis ekiple-
ri de yanına çıktı. İsminin Ahmet 
olduğu öğrenilen ve konuşmayan 
şahıs, bir türlü aşağıya inmesi yö-
nünde ikna edilemedi. Şahsın bir 
ara atlayacak gibi aşağıya doğru 
sarkması ise aşağıda bulunanların 

yüreğini ağzına getirdi. 
Kar yağışı altında itfaiye ile 

birlikte açılan brandayı tutan va-
tandaşlarsa soğuk hava nedeniyle 
üşüyünce diğer vatandaşlarla sık 
sık el değiştirdi. Olay yerine gelen 
Asayiş Şube Müdürü Muhammet 

Ergin tarafından ikna edilen şa-
hıs aşağıya indirilerek, önce has-
taneye sonra da ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 
Herhangi bir talepte bulunmayan 
şahsın niye intihara kalkıştığı ise 
anlaşılamadı. n İHA

Kargoyla uyuşturucu 
ticaretine 5 tutuklama

Karaman’da polis tarafından 
düzenlenen uyuşturucu operasyo-
nunda gözaltına alınan 2’si kadın 
5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Mü-
dürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele 
Şubesi ekipleri, Aslı Dudu F. (44) 
ve Selvinaz Ü.’nün (28) kente uyuş-
turucu hap getireceği bilgisini aldı. 
Ekipler takibe aldıkları 2 kişiyi dün 
kent girişinde yakalayarak gözal-
tına aldı. İki şüphelinin yapılan üst 
aramasında 180 uyuşturucu hap 
ele geçirildi. Hapların miktarının 
eksik olması üzerine araştırmasını 
derinleştiren polis iki kadın ile bağ-

lantılı olan Ali K.’nin kargo bilgile-
rine ulaştı. 3 kişinin, Karaman’da 
oturan Beytullah D. (24) ve Hasan 
B.’ye (28), koli halinde kargo gön-
derdiğini belirledi. Kargo şirketinde 
gönderilen kolileri inceleyen polis 
3 bin 898 hap ele geçirdi. Bunun 
üzerine Ali K., Beytullah D. ve Ha-
san B. de gözaltına alındı. Şüphe-
lilerin evlerinde yapılan aramada 
ise 489 uyuşturucu hap daha ele 
geçirildi. Toplamda 4 bin 567 uyuş-
turucu hap ele geçirilirken, 5 kişi çı-
karıldıkları mahkemece tutuklandı.
n DHA

Hırsızlık şüphelileri 
bekçiler gelince kaçtı

Karaman’da gece bekçilerince 
kontrol edilmek istenen üç hırsız-
lık şüphelisi, yakalanacaklarını an-
layınca minibüslerini olay yerinde 
bırakarak kaçtı. Olay, saat 01.00 sı-
ralarında tren garında yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre kimliği belirsiz üç 
hırsız, minibüsle hızlı trene ait ray 
ve demir kelepçelerinin bulunduğu 
etrafı telle çevrili olan otoparka gel-
di. Araçlarını park edecek gibi parka 
giriş yapan hırsızlar, garın güvenlik 
görevlisi tarafından izlendiklerini 
fark etmedi. Şahısların minibüsle 
hızlı tren malzemelerinin bulundu-
ğu alana geçmesinden şüphelenen 
güvenlik görevlisi hemen parkın 
demir kapısını kapatarak bölgede 
bulunan gece bekçilerinden yardım 
istedi. Kapının örtüldüğünü ve gece 
bekçilerinin geldiğini gören hırsız-
lar ise araçlarına binerek parktan 

çıkmak istedi. Bekçiler tarafından 
durdurularak kimlik kontrolü ya-
pılmak istenen üç hırsız, yakalana-
caklarını anlayınca, minibüslerini 
olay yerinde bırakarak yaya olarak 
kaçmaya başladı. Bekçiler, şahısla-
rı yakalayabilmek için arkalarından 
koşsalar da şüpheliler gecenin ka-
ranlığında tel örgülerden atlayarak 
izlerini kaybettirdi. Durumun polise 
bildirilmesi üzerine gelen ekipler, 
şahısları yakalayabilmek için kaç-
tıkları yönde çalışma yaptı. Hırsızlık 
şüphelilerinin minibüsünün arka 
plakasının söküldüğü de gözden 
kaçmadı. Olay yeri inceleme eki-
binin minibüste yaptığı parmak 
izi çalışmasının ardından araç oto-
parka çekildi. Minibüsün içerisinde 
ise hızlı tren ait demir kelepçe ile 2 
adet otomobil radyatörü bulundu.
n İHA

Konya’da 45 günlük kız be-
bek annesi ve babası tarafından 
ölü bulundu.  Olay, saat 08.45 sı-
ralarında merkez Karatay ilçesi 
Hacı Hasan Mahallesi Laleli Sokak 
üzerinde bulunan iki katlı müsta-
kil evde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Suriye uyruklu anne 
Hamide S. (21), 45 günlük bebeği 
Zeynep Selman’ı evin ikinci katın-
da bulunan bir odada uyuttu. Anne 
Hamide S. ile baba Muhammed S. 
sabah alt katta kahvaltı yaptı. Uzun 
süre bebekleri Zeynep’ten ses gel-

memesi üzerine baba Muhammed 
S. kontrol etmek için odaya çıktı. 
Bebeğini kontrol eden baba bebe-
ğin ağzından ve burnundan kan 
geldiğini fark etmesi üzerine kızı 
Zeynep’i kucağına alıp aşağıya 
sobanın yanına getirerek bir süre 
suni teneffüs yapmaya çalıştı. Bu 
sırada anne Hamide S. komşular-
dan yardım istedi. Olayın bildiril-
mesi üzerine adrese sağlık ekibi 
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin be-
beğe yaptığı ilk müdahalede Zey-
nep Selman’ın hayatını kaybettiği 

belirlendi. Ölümün şüpheli olduğu 
belirtilmesi üzerine olay yerine ge-
len polis ekipleri de incelemelerde 
bulundu. Zeynep Selman’ın cansız 
bedeni babası Muhammed S. tara-
fından kucaklanarak cenaze aracı-
na alındı. 45 günlük bebeğin cena-
zesi otopsi yapılmak üzere Konya 
Numune Hastanesi morguna gö-
türüldü. Zeynep Selman’ın kesin 
ölüm sebebi yapılacak otopsinin 
ardından belli olacak. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 
n İHA

45 günlük bebek ölü bulundu
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Bahçeli: Engin sağduyu, bekayı korudu Kılıçdaroğlu: Halk, demokrasiyi seçti
Gecenin ilerleyen saatlerinde 

açıklama yapan MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, “Milli irade tam ma-
nasıyla tecelli etti. vatandaşlarımız 
herhangi bir baskıya mazur kalma-
dan, hür iradesiyle oyunu kullandı. 
sandıktan çıkan sonuçlara saygı tar-
tışma götürmez bir gerçektir. De-
mokrasiyle bağlılığımız, milletimizin 
tercihine saygımız açıktır. Türkiye 
nasıl bir demokrasiye sahip olduğu-
nu yeniden bildirmiştir. Cumhurun 
karşısında tesis edilen çok aktörlü 
kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlik-
çileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa 
da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 
Türk milleti engin sağduyusunu 
göstermiş ve bekasına destek ver-
miştir. Cumhur ittifakı hedefleri-
ne çok şükür ulaşmıştır. Ülkemiz 
açısından ümit ve heyecan verici 
bir gelişme yaşanmıştır. 31 Mart 
seçimlerinin kazananı ülkemizdir. 
Türkiye üzerinde emelleri olan ka-
ranlık mihraklar kaybetmiştir. Mille-
timizin muazzam iradesi karşısında 
çaresiz kalmışlar ve hak ettikleri 
cevabı almışlardır. Haktan yana gö-
rünüp batıla hizmet edenler mağlup 
ve mahcup olmuşlardır. Türkiye’ye 
tehditlerin sökmeyeceği aleni bir 
şekilde ortaya koyulmuştur. Beka-
mıza saldıranlar yanlışa düştüklerini 
anlamak zorunda kalmıştır” dedi. 
Artık seçimin geride kaldığına işaret 
eden Bahçeli, “Ülke ve millet olarak 
dikkatle önümüze bakmak, ağırla-
şan sosyal ve ekonomik gelişmelere 
titizlikle yoğunlaşmak gerekir. Tür-
kiye’nin kaybedecek vakti yoktur. 
Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe 
alması mümkün değildir. Sağdu-
yunun ve ortak aklının öne çıkması 
başlıca önceliğimiz olmalıdır. Bunun 
yanında cumhuriyetimizin 100. Yılı 
hedefi milli bir hedeftir. Bu hedefin 
gerçekleşmesi için hem vefa hem 
de gönül borcumuz vardır. 2023’ün 
ihyası için herkese düşen görevler 

vardır. 
Küresel ve bölgesel sorunla-

rın çok ciddi boyutlara ulaştığı bu 
dönemde birlik ve kardeşlik hu-
kukunun yaygınlaşması ülkemizin 
geleceğine muhterem bir hizmet 
olacaktır. Türk milleti gelecekteki 
5 yıl boyunca il, ilçe ve beldelerde 
görev yapacak yerel yöneticilerini 
belirlemiş ve bu konu kapanmıştır. 
Ülke gündeminden seçim konusu 
tamamen kalkmıştır. Türkiye’nin 
önü açılmıştır. Parti olarak mille-
timizin vermiş olduğu mesajları 
enine boyuna analiz edip yorumla-
yacağız. Lazım gelen ders ve sonuç-
lar mutlaka çıkarılacaktır. Cumhur 
İttifakımızın adaylarına oy veren 
kardeşlerimize ve Kürt kökenli kar-
deşlerimizin onurlu duruşlarına 
teşekkür ediyorum. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönül 

vermiş kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Üstlendikleri kutlu gö-
revleri insan üstü bir gayretle yerine 
getiren üç hilalin onurunu bayrak-
laştıran aziz dava arkadaşlarımızı 
gönülden tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. Cumhur ittifakını tercih 
eden her güzel insanımza gönül do-
lusu saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 
Yeni Kapı ruhunun ve Cumhur 
İttifakı’nın kararlı ve inançlı bir şe-
kilde yoluna devam edeceği unutul-
mamalıdır. 31 Mart seçimleri zafer 
tarihidir. Büyük Türkiye ülküsünün 
önünde hiçbir güç duramayacaktır. 
Gelecek Türk milletinin olacaktır. 
Seçimlerin ülkemize, milletimize, 
demokrasimize, milli bekamıza ha-
yırlı ve uğurlu olmasını rabbimden 
niyaz ediyorum. Türkiye’nin ehline 
emanet edilmesinden bahtiyarlık 
duyuyorum.  n HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuç-
larına ilişkin, “Bütün bu adalet-
sizlikleri yaşadık ama halk de-
mokrasiden yana tavrını koydu, 
demokrasiyi seçti. Bu, bizim için 
çok önemli bir ışık.” dedi. Kılıç-
daroğlu, parti genel merkezinde 
düzenlediği basın toplantısına, 
Afrin’de şehit olan askere Al-
lah’tan rahmet, ailesine ve ya-
kınlarına baş sağlığı dileyerek 
başladı.

“Yerel seçimi gerçekleştirdik, 
oylarımızı kullandık. Öncelikle 
şunu ifade etmek isterim, bugü-
ne kadar çok sayıda seçim yaşa-
dık ama ilk kez bu kadar adaletsiz 
bir seçimle karşı karşıya kaldık. 
İftira kampanyaları mı dersiniz, 
başka şeyler mi dersiniz...” diyen 
Kılıçdaroğlu, medyanın iktidar 
kontrolünde olduğunu herke-
sin bildiğini söyledi. Kılıçdaroğ-
lu, şunları kaydetti: “Bütün bu 
adaletsizlikleri yaşadık ama halk 
demokrasiden yana tavrını koy-
du, demokrasiyi seçti. Bu, bizim 
için çok önemli bir ışık. Bütün 
baskılara, iftira kampanyalarına 
rağmen halk demokrasiden yana 
tavrını koydu. Bu sadece bizim 
insanımız, bizim ülkemiz için de-
ğil, dünyanın bütün demokratları 
da Türkiye’deki bu tablodan ötü-
rü emin olun rahatlamışlardır. 
Çünkü Türkiye’de demokrasinin 
gelişmesi ve kökleşmesi sadece 
kendi ülkesi için değil, bölge için 
de son derece önemlidir. Çünkü 
Türkiye özellikle mazlum ülkeler 
tarafından örnek alınan bir ülke-
dir.”

Konuşmasında İstanbul’daki 
seçimlere de değinen Kılıçdaroğ-
lu, “İstanbul’da bizim elimizdeki 
verilere göre, Ekrem İmamoğlu 
kazanmış durumda. Bizi üzen 
şu, başbakanlık, meclis başkan-

lığı yapmış birisinin daha elinde 
veri olmadan ‘biz kazandık’ diye 
ortaya çıkması ve yangından mal 
kaçırır gibi açıklama yapması-
nı Binali Bey’e yakıştıramadık.” 
şeklinde konuştu.

İstanbul’daki parti örgütüne 
“48 saat uyumak yok” dediğini 
aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle de-
vam etti: “48 saat sandıklarda 
bekleyeceğiz ve İstanbul’a da ba-
harı getireceğiz, Ekrem Başkan’ı 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı yapacağız. Dolayısıy-
la Ankara’dan İstanbul’a selam 
gönderelim. Başarı dileklerimizi, 
dualarımızı gönderelim. Ben bi-
liyorum, adım gibi eminim orayı 
da alacağız, kazanacağız ve bir 
destan yazacağız, destan. Man-
sur Başkan’ı dinlediniz, ben de 
dikkatle dinledim verdiği söz-

ler var, ‘Yerine getireceğim’ di-
yor. Biz bu seçimler sonucunda 
‘Türkiye kazandı’ diyoruz. Her-
kes kazandı. Mansur Başkan’a 
oy vermeyen kardeşlerim de bir 
süre sonra ‘İyi ki Mansur Başkan 
kazandı, çünkü Ankara kazandı’ 
diyecekler.”

Antalya, Mersin ve Adana 
Büyükşehir Belediye başkan-
lıklarını kazandıklarını belirten 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
“Pek çok yeri kazandık ama de-
diğim gibi zafer, demokrasinin 
zaferidir. Zafer, halkın zaferidir. 
Zafer, kardeşliğe susamışların 
zaferidir. Zafer, bir arada yaşa-
ma özlemi duyanların zaferidir. 
O nedenle biz bu zaferi, halkın 
zaferi olarak kabul ediyoruz. Ba-
şarı herkesin başarısıdır.” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Seçimin ardından Ankara’da parti genel merkezinde yaptığı balkon konuşmasında seçmenlere seslenen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Olanda hayır vardır. Eksiklerimizi gidermek bizi boynumuzun borcudur

‘Önümüzde 4,5 yıl var’
31 Mart Mahalli İdareler Ge-

nel Seçimleri sonuçlandı. Seçmen 
vazifesini yerine getirerek sandığa 
gitti ve hür iradesini sandıkta orta-
ya koydu. AK Parti Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri 
Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
yaptıkları açıklamalarla seçim so-
nuçlarını değerlendirdi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ankara’da parti genel merkezinde 
yaptığı balkon konuşmasında seç-
menlere seslendi. “Sevginiz, mu-
habbetiniz, desteğiniz, kardeşliğiniz 
için her birinize ayrı ayrı şükranla-
rımı sunuyorum” diyen Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Erdoğan, “Rabbime bana sizler gibi 
yol arkadaşları verdiği için hamd 
ediyorum. Siyasi hayatımız boyunca 
davamıza ve milletimize hizmet dı-
şında başka bir gaye taşımadık. Milli 
irade dışında hiçbir güç tanımadık. 
AK Parti olarak 3 Kasım 2002 se-
çimlerinden bu yana girdiğimiz bü-
tün seçimlerden bizi hep birinci parti 
çıkaran milletimizin her bir ferdine 
şükranlarımı sunuyorum. Toplamda 
Türkiye genelinde 778 belediye baş-
kanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki 
belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının 
AK Parti tarafından yönetileceği an-
lamına geliyor. Bazıları kendini darı 
ambarında sanıyor. Şunu bilme-
leri lazım, 4,5 yıldır bu kardeşiniz 
Cumhurbaşkanı, AK Parti iktidar. 
Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak 
parlamentodayız. Bu yolda nasıl şu 
ana kadar gelmişsek, bundan sonra 
da devam edeceğiz. Cumhur İttifa-
kı’nın oy oranı 24 Haziran seçimle-
rine yakındır. MHP Genel Başkanı 
Sayın Bahçeli’ye ve bu partiye gö-
nül vermiş tüm kardeşlerime Cum-
hur İttifakı’na sahip çıktıkları için 
teşekkür ediyorum. Beka meselesi 
konusundaki hassasiyetimize sahip 
çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle 
de Kürt kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. Güneydoğu Anadolu 
bölgemizin seçim sonuçları, Kürt 
kardeşlerimizin kendi iradelerini 
pazarlık masasına sürenlere verdiği 
çok önemli bir derstir. Seçmenle-

rimin teveccühü ile göreve gelen 
tüm başkanlarımıza çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Mahallelerimiz-
de ve köylerimizde seçilen muhtar-
larımızı da ayrıca tebrik ediyorum. 
Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri 
alamadığımız neticelerin tek sebebi 
milletimize yeterince kendimizi an-
latamamış, gönüllere yeterince gire-
memiş olmamız olarak görüyorum” 
dedi.

‘EKSİKLERİMİZİ GİDERMEK BİZİM 
BOYNUMUZUN BORCUDUR’

“Milletimize kendimizi en iyi şe-
kilde ifade etmenin gayreti içinde ol-
duk” diyen Erdoğan,  “Buna rağmen 
eksiklerimiz varsa bunları düzelt-
mek boynumuzun borcudur. Bunu 
halkımızda arayamayız, kendimizde 
arayacağız. Yarın sabahtan itibaren 
eksiklerimizi tespit ve telafi etmeye 
başlayacağız. YSK seçim sonuçla-
rını açıklayacak, varsa itirazlarımızı 
yapacağız. Şunu unutmayın, olanda 
hayır vardır. Demokrasi mücadele-
si budur. Ankara’da ilçelerin çoğu 
Cumhur İttifakı’nda. İstanbul’da 
mevcut ilçe sayısından daha fazlası 
Cumhur İttifakı’nda. Bu ne demek-
tir? Halkımız büyükşehiri verse dahi 
ilçeleri AK Parti’ye teslim etmiş. 
Bunların üzerinde duracağız. Milleti-

mizle aramızda kalpten kalbe giden 
yolu zedeleyenlere de bunun hesabı-
nı soracağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın. İçinde milletin olmadığı 
bir  siyasetin sonu faşizme, dikta-
törlüğe ve zulme çıkar. Bunun için 
bugüne kadar attığımız her adımda 
milletin rızasını ve desteğini aldık. 
Bundan sonra da aynı şekilde yolu-
muza devam edeceğiz. Şahsım dahil 
hiç kimse davamızdan daha büyük 
değildir, Türkiye’den daha önemli 
değildir. Hepimiz davamıza, mille-
timize ettiğimiz hizmetler oranında 
değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan 
değişimin sürekliliğini önce kendi 
içimizde gerçekleştirmeden ülke-
mizi yönlendiremeyiz. Önümüzdeki 
dönem ülkemizin daha iyiye ve daha 
hayırlıya dönüşüm süreci olacaktır. 
4,5 yıl seçim yok. Hem ulusal, hem 
de uluslararası çalışmalara kilitlene-
ceğiz. Önümüzdeki bu uzun dönemi 
en verimli şekilde değerlendirmeye 
gayret edeceğiz. Ülkemizin çözüm 
bekleyen tüm meselelerini reform-
cu bir anlayışla hal yoluna koymanın 
mücadelesini vereceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Ekonomide Türkiye’yi teslim 
almaya çalışan saldırıların önünü 
önemli ölçüde geçtiklerine işaret 

eden Erdoğan, “Daha dayanıklı bir 
ekonomik mimariyi mutlaka yapa-
cağız. Başlattığımız istihdam sefer-
berliğini kararlılıkla sürdürerek, ne-
ticelendireceğiz. 2023 hedeflerimize 
ulaşana kadar devam eden bu sü-
reçte en büyük hedefimiz istihdamı 
artırmak olacaktır. Ülkemize Suriye 
sınırımız boyunca kurulan tuzağı 
zaten kısmen bozmuştuk. Şimdi he-
defimiz terör yapılarını ortadan kal-
dırarak, ülkemizdeki sığınmacıların 
yurtlarına dönebilmelerini sağlaya-
cağız. Yeni yönetim sistemiyle eksik-
leri tamamlayacak, tıkanıkları aşa-
cak, yeni reformlarla sistemi tahkim 
etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Siste-
min dinamik yapısına uygun şekilde 
gerekiyorsa kurumlarımız ve Bakan-
lıklarımızla gerekli adımları da ata-
cağız. Durmak yok, yola devam. İşte 
bu uzun ince yoldaki mücadelemizi 
gündüz gece sürdüreceğiz. Seçim 
sonuçlarının ülkemize ve milletimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Sakın 
ha küsmek, kırılmak yok. Yüzde 52 
oy almış bir partimiz var bizim. Bu 
seçimin birinci partisi AK Parti’dir. 
Diğerleri düşünsün. Bu noktada bi-
zim düşünecek herhangi bir şeyimiz 
yok” diyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ
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Konya’da milli irade sandıkta tecelli etti

Aylardır tartışılan 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçim-
leri gerçekleştirildi. 
Türkiye genelinde 
194 bin 678 san-
dıkta oy kullanıldı. 
Türkiye genelinde 
seçimlere katı-
lım oranı yüzde 
83.89 olarak 
k a y ı t l a -
ra geçti. 
T o p l a m 
s e ç m e n 
sayısı 57 
milyon 93 
bin 410 olurken, 
kullanılan oy 42 
milyon 357 bin 
669 oldu. Ge-
çerli oyların 
sayısı ise 
41 milyon 
39 bin 456 
olarak he-
saplandı. 

TÜRKİYE 
GENELİ 

SONUÇLARI
Türkiye geneli 

kesin olmayan sonuçlara göre 
AK Parti yüzde 45.05, Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) 
yüzde  6.72 oy aldı. Buna göre 
iki partinin oluşturduğu Cum-
hur İttifakı’nın  oyu Türkiye 
genelinde yüzde 51.78 olarak 
kayıtlara geçti. Yine Türkiye 
genelinde Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) yüzde 30.26 oy 
alırken, İyi parti yüzde 7.37 
oy aldı. Buna göre iki partinin 
oluşturduğu Millet İttifakı’nın 
Türkiye geneli oy oranı ise 
yüzde 37.64 olarak hesaplan-
dı. HDP yüzde 3,97 diğer par-
tilerin oy oranları ise yüzde 
6.63 olarak kayıtlara geçti. 

ANKARA VE
 ANTALYA’YI CHP ALDI

Seçimlerin en önemli şe-
hirlerinden olan Antalya ve 
Ankara’da dengeler değişti. 
Önceki seçimlerde Antalya’yı 
alan AK Parti, 2019 yerel se-
çimlerinde yine CHP’ye kap-
tırdı. Seçimlerin en önemli 
şehirlerinden olan başkent 
Ankara’da da aylardır CHP’nin 
kazanabileceği üzerinde du-
rulan tartışmalar gerçekleşti. 
CHP’nin Adayı Mansur Yavaş 
Ankara’yı alarak 2004 yılından 
bu yana AK Parti tarafından 
yönetilen başkentin dengeleri-
ni değiştirmiş oldu. 
ADANA VE MERSİN’İ CHP ALDI

Yine önemli Büyükşehirler-
den olan Adana ve Mersin’de 
de dengeler değişti. Her iki 
şehirde de Cumhur İttifakı ve 
Millet İttifakı olarak seçimlere 
gidilmişti. Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin kalesi olarak nite-
lendirilen her iki şehri de CHP 
alarak dengeler değişmiş oldu. 

MHP 12 İLDE BAŞARIYLA ÇIKTI
MHP, AK Parti ile ittifak 

olarak girdiği ve tek başına 
yarıştığı toplam 12 ilde başa-
rı gösterdi ve belediyeleri al-
maya hak kazandı. Buna göre 
MHP Manisa, Kütahya, Bartın, 
Karabük, Kastamonu, Çankırı, 
Amasya, Karaman, Osmani-
ye, Erzincan, Gümüşhane ve 
Iğdır’ı aldı. Bu sonuca göre en 
dikkat çeken iki şehir Iğdır ve 
Karaman oldu. Karaman’da id-
dialı olan AK Parti, Karaman’da 
kazanamadı. Geçen yerel se-
çimlerde Iğdır’ı kaybeden MHP 
bu seçimlerde Iğdır’ı tekrar ka-
zandı. 

AK PARTİ İSTANBUL’U 
AZ BİR FARKLA ALDI

Türkiye’nin metropol şeh-
ri İstanbul için de seçim sü-
recinde birçok yorumlar ya-
pıldı. Cumhur İttifakı ve 
Millet İttifakı’nın yarıştığı 
İstanbul’da kıran kırana bir 
seçim yaşandı. İstanbul’da 
Cumhur İttifakı’nın adayı Bi-
nali Yıldırım yüzde 48.71, 
Millet İttifakı’nın adayı Ekrem 
İmamoğlu ise yüzde 48.65 oy 
aldı. Böylece Cumhur İttifakı 
az bir oy oranıyla İstanbul’u 
almış oldu. Tecrübeli bir isim 
olan Binali Yıldırım’ın sami-
mi görüntüsü, Bakanlık ve 
başbakanlık yapmış olması 
gibi icrada önemli etkisinin 
olması, Cumhur İttifakı’nın 
kazanmasında büyük etkiye 

sahip olduğu yorum-
ları yapıldı. Buna 
göre Yıldırım’ın 
yerine başka 
bir adayın çı-
kartılmış olma-
sı İstanbul’da 
da Millet 

İttifakı’nın ka-
zanma ihtimalini 
artırabileceği ko-

nuşuluyor. Ayrı-
ca aradaki farkın az 
olması önümüzdeki 
günlerde çeşitli iti-

razların olacağının da işareti 
olarak yorumlanıyor. 

Konya’da demokratik bir 
şölen havasında yapılan ye-
rel seçimlerde Konyalı va-
tandaşlar sandığa giderek 5 
yıl boyunca şehri yönetecek 
yöneticilerini seçti. Konya’da 
5 bin 36 sandıkta 1 milyon 
520 bin 399 seçmen oy kul-
landı.  Konya’da AK Parti 
ve Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)’nden oluşan Cumhur 
İttifakı, kesin olmayan sonuç-
lara göre büyük bir fark atarak 
Büyükşehir Belediyesi’ni ve 
28 ilçeyi kazandı. Büyükşehir 
Belediyesi’nde Cumhuriyet 
Halk Partisi ve İyi Parti Millet 
İttifakı olarak seçimlere ittifak 
olarak girdi.  Resmi olmayan 
sonuçlara göre Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nde Cumhur 
İttifakı’nın AK Parti

Adayı Uğur İbrahim Altay 
yüzde 71.17, Millet İttifakı’nın 
İyi Parti Adayı Oğuz Şim-
şek yüzde 19.83, Saadet 
Partisi’nin adayı Hasan Hüse-
yin Uyar yüzde 4.08 oy aldı. 
Bu oy oranlarına göre Konya 
yine seçimlerde AK Parti’ye 
rekor oy veren iller arasında 
yer aldı. 

KONYA EN FAZLA 
OY VEREN 2. ŞEHİR

Konya 2004 yılından bu 
yana süre gelen geleneği boz-
mayarak AK Parti’ye verdiği 
rekor oy desteğini sürdürdü. 
Türkiye geneli illere bakıl-
dığı zaman Konya, Cumhur 
İttifakı’nın AK Parti Büyük-
şehir Belediye Başkan Ada-
yı olan Uğur İbrahim Altay’a 
verdiği destekle, en fazla oy 
oranı sıralamasında ikinci şe-

hir oldu. AK Parti’nin en faz-
la oy aldığı ilk şehir ise yüzde 
72.12 oy oranıyla Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
memleketi Rize oldu. 

24 AK PARTİ, 4 MHP
Konya’da Cumhur 

İttifakı’nın AK Parti adayla-
rı, Büyükşehir Belediyesi ve 
merkez ilçelerin de yer aldığı 
24 ilçeyi almayı başardı. MHP 
ise yine Cumhur İttifakı adayı 
olarak 5 ilçede girdiği seçim 
yarışında, 5 ilçenin 4’ünü al-
mayı başardı. Böylece Cumhur 

İttifakı, Konya’da Büyükşehir 
Belediyesi’ni ve 28 ilçe be-

lediyesini alarak Konya’da 
önemli bir başarı elde 

etti. 
2 BAĞIMSIZ 1 CHP

Tuzlukçu 
İlçesi’nin gelene-
ği 31 Mart Ma-

halli İdareler 
Seçimleri’nde 
de bozulma-
dı. Cumhur 
İttifakı’nın 

MHP adayıyla yarışa girdiği 
Tuzlukçu’da Cumhur İttifakı 
seçimleri Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne kaybetti. 

Diğer kaybedilen 2 ilçe ise 
Beyşehir ve Ereğli. Beyşehir’de 
Cumhur İttifakı AK Parti adayı 
ile seçim yarışına girmişti. Ol-
dukça iddialı olan Cumhur İtti-
fakı adayı Beyşehir’de kazana-
madı. Beyşehir’de şaşırtıcı olan 
ise Bağımsız Aday olan Adil 
Bayındır’ın kazanması oldu. 
Ereğli’de ise seçim sonuçları 
çok fazla şaşırtmadı. Ereğli’de 
bağımsız aday olarak seçim ya-
rışına giren ve Ereğli eski Be-
lediye Başkanlarından olan Hü-
seyin Oprukçu, Ereğli’de iddialı 
adaylar arasında yer alıyordu. 
Ereğli’de Oprukçu’nun ala-
bileceği konuşulurken seçim 
sonuçları bu tahminleri doğru 
çıkardı. Buna göre Ereğli’de 
Hüseyin Oprukçu bağımsız gir-
diği seçim sonuçlarını alarak, 
Cumhur İttifakı’nın Ereğli’de 
kaybetmesine neden oldu. 

KARATAY YİNE BİRİNCİ ÇIKTI
Konya ilçeleri içerisinde 

Karatay bu seçimlerde de şa-
şırtmadı.

Her seçimlerde büyük 
bir oy oranıyla Konya’da ve 
Türkiye’de en fazla oy veren 
ilçeler arasında yer alan Ka-
ratay İlçesi, bu seçimlerde de 
yüzde 76.95’lik oy oranıyla 
Konya’da Cumhur İttifakı’nın 
AK Parti adayına en fazla oy 
veren ilçe oldu. Karatay’ı sıra-
sıyla Meram İlçesi yüzde 71.01 
ile, Selçuklu yüzde 67.64 ile, 
Çumra yüzde 67.02 ile, Altı-
nekin ise yüzde 61.41 oy ora-
nıyla takip etti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’da demokratik bir şölen havasında yapılan yerel seçimlerde Konyalı vatandaşlar sandığa giderek 5 yıl boyunca şehri yönetecek yöneticilerini seçti. Kesin olmayan so-
nuçlara göre Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı’nın AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay yüzde 71.17, Millet İttifakı’nın İyi Parti Adayı Oğuz Şimşek yüzde 19.83 oy aldı

Konya’da Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayları, Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçelerin de yer aldığı 24 ilçeyi almayı başardı. MHP ise yine Cumhur İttifakı adayı olarak 5 ilçede 
girdiği seçim yarışında, 5 ilçenin 4’ünü almayı başardı. Böylece Cumhur İttifakı, Konya’da Büyükşehir Belediyesi’ni ve 28 ilçe belediyesini alarak Konya’da önemli bir başarı elde etti

AHIRLI

AKŞEHİR

BOZKIR

AKÖREN

BEYŞEHİR

ALTINEKİN

CİHANBEYLİ

ÇELTİK

DERBENT

EMİRGAZİ

ÇUMRA

DOĞANHİSAR

DEREBUCAK

EREĞLİ

GÜNEYSINIR

HALKAPINAR

KADINHANI

HADİM

ILGIN

HÜYÜK

KARAPINAR

KULU

SEYDİŞEHİR

SARAYÖNÜ

YALIHÜYÜK

TUZLUKÇU

TAŞKENT

YUNAK

KONYA SELÇUKLU MERAM KARATAY
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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30 Kalem Temizlik, Tekstil Ve Giyecek Malzemesi Alım İhalesi  alımı  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 : 2019/136407
1-İdarenin
a) Adresi  : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322215536-2354500 - 3322215552
c) Elektronik Posta Adresi  : konyadhs20.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 30 Kalem Temizlik, Tekstil Ve Giyecek Malzemesi Alım İhalesi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Konya Numune Hastanesi Ambar Deposuna Teslim Edilecektir
c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra Ambar Deponun sipariş ettiği 
   malzemeler peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim edilecektir. 
   Siparişler fax ve/veya iadeli posta yoluyla yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Ferhuniye Mah. Hastane Cad. No:22
b) Tarihi ve saati  : 24.04.2019 - 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 imza beyannamesi veya imza 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Malzemelerin numuneleri veya katalogları, ihale listesinin kaçıncı kalemine ait 
olduğu, isim ve sıra nosu açıkça belirtilerek, ihale saatine kadar hastanemizin ambar deposuna 
teslim edilecektir. Numune veya Katalog getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılacaktır. Numune yerine ihale dosyasında katalog sunanlar Katalog üzerinde 
değerlendirilemeyen ürünler için hastanemiz ambar deposu tarafından numune istenecektir. 
Faks ile  bildirime müteakip 3(üç) iş günü içinde  numunesi teslim edilmeyen kalemlere ait 
teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Numune 
Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Birimi 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 Numune Hastanesi Yeni Hizmet Binası İhale Komisyon 
Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine  ihale yapılan  istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri  için  teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

30 KALEM TEMİZLİK, TEKSTİL VE GİYECEK 
MALZEMESİ ALIM İHALESİ

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 968313

Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Rana Yumur-
tacılık Sahibi Mustafa Topcu’nun babası Ceylani Topcu 75 yaşında 
vefat etti. Topcu ailesini acı günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı 

Topcu ailesinin acı kaybı

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Rana 
Yumurtacılık Sahibi Mustafa Top-
cu ile  Zeynep, Zehra, Murat’ın  
babaları Ceylani Topçu 75 yaşında 
vefat etti.  Merhum Ceylani Top-
cu’un cenazesi dün ikindi namazı-
na müteakip Hacıveis Cami’inde 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan sevenlerinin omuzlarında ta-

şınarak dualarla  Üçler Mezarlığı-
na defnedildi. Topçu ailesini acı 
günlerinde Konya Ticaret Borsası 
(KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, 
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 
Başkanı Özkan Taşpınar,KTB  Eski 
Başkanı ve  AK Parti Konya eski 
Milletvekili Muhammet Uğur Ka-
leli ile Topcu ailesinin yakınları ve 
sevenleri ile işadamları, sanayi-

ciler katıldı. Merhumun yakınları 
cenaze töreninin ardından taziye 
dileklerini kabul etti. Merhum 
Ceylani Topçu 2 erkek ve 2 kız ço-
cuk babasıydı.   Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Ceylani Topcu’ya 
yüce Allah’tan rahmet, kederli ai-
lesi ve yakınlarına sabır ve başsağ-
lığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Uzun yıllar Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan, “Tabiplerin Piri” olarak bilinen  Dr. İbrahim 
Özkoyuncu Hakk’a yürüdü. Merhum Özkoyuncu’nun cenazesi dün dualarla toprağa verildi

‘Tabiplerin Piri’ dualarla uğurlandı

Konya’da uzun yıllar Dahiliye 
Uzmanı olarak görev yapan, Kon-
ya Tabip Odası üyelerinden, 94 
yaşındaki Dr. İbrahim Özkoyuncu, 
Hakk’a yürüdü. Hekimlikte 64 yılını 
dolduran ve Konya Tıp Camiasın-
da “Tabiplerin Piri, en tecrübelisi, 
Şeyh-ül Etibba” olarak anılan Dr. 
İbrahim Özkoyuncu’nun vefat ha-
beri, camiayı üzüntüye boğdu. Mer-
hum Özkoyuncu’nun cenazesi dün 
ikindi namazına müteakip Sille’de 
kılınan cenaze namazının ardından 
Sille Mezarlığı’na defnedildi. Cena-
zeye Tabip Odası Başkanı Seyit Ka-

raca, AK Parti Eski İl Başkanların-
dan Ali Sürücü başta olmak üzere 
Tıp camiasından çok sayıda isim ve 
merhum Özkoyuncu’nun akrabala-
rı ile sevenleri katıldı. Merhum Dr. 
Özkoyuncu 4 kız çocuğu babası ve 
10 torun sahibiydi. Merhum Öz-
koyuncu’yu yakın zamanda ziyaret 
eden Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca da, merhum Öz-
koyuncu’nun vefatıyla ilgili taziye 
açıklaması yaptı. Karaca, “Konya’da 
tabiplerin piri Şeyh-ül Etibba Dr. 
İbrahim Özkoyuncu abimizi kay-
bettik. Bizler için yaşayan bir değer-

di. Kendisini son ziyaretimiz de acı 
kahvesini içip, geçmişe dair sohbet 
ettik. Ziyaretimizden duyduğu mut-
luluğu dile getirdiğinde biz de çok 
mutlu olmuştuk. İbrahim abimiz 31 
Mart 2019 gecesi vefat etti. Allah 
(C.C.) rahmet eylesin. Ailesine ve 
tüm camiamıza Konya Tabip Odası 
Yönetim Kurulu olarak başsağlığı 
diliyoruz” dedi. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Dr. İbrahim Özko-
yuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesi-
ne, sevenlerine ve Tıp camiasına 
baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n MEVLÜT EGİN 
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Aksaray’a şehit ateşi düştü
Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK’lı teröristlerin 

ateş açması sonucu Aksaraylı sözleşmeli er Er Mus-
tafa Ergen (22) şehit düştü. 

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Afrin bölge-
sinde PKK’lı teröristlerin ateş açması sonucu Söz-
leşmeli Er Mustafa Ergen (22) şehit düştü. Şehidin 
memleketi Aksaray’a acı haber gelirken, Aksaray İl 
Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehidin annesi 
Fadimana Balkış’ın Taşpazar Mahallesi 815 sokak-
taki evine haber verildi. Binaya Türk bayrağı asılır-
ken, şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin anne 
evine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Şehidin 1,5 
yıl önce sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetle-
rinde göreve başladığı, 3 hafta kadar öncede mem-
leketi Aksaray’a gelerek Sena Durmaz (21) ile söz-
lendiği öğrenildi. Acı haberin ardından evinden ayrı 
yaşayan şehidin babası Erdal Ergen de anne evine 
geldi. Şehidin cenazesinin önümüzdeki günlerde 
memleketine gönderileceği öğrenildi.
n İHA

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında 31 Mart Vakası’nı anla-
tan Prof. Dr. Caner Arabacı, Osman-
lı Devleti’nin 31 Mart’ta başlayan ve 
9 yıl devam eden süreç sonunda yı-
kıldığını belirterek, “31 Mart Vakası, 
bu milletin ve devletin değerlerine 
yapılan bir saldırıdır” dedi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında bu hafta tarihin önemli 
olaylarından 31 Mart Vakası gün-
deme alındı. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler 
Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Caner Arabacı, “Mil-
let Varlığına Tuzak 31 Mart Vaka-
sı” konulu konferansta, “31 Mart 
Vakası öne çıkarılarak, bu milletin 
değerlerine, inancına, uzun süre 

hayasızca saldırı yapıldı” dedi.
Aradan bir asır geçmesine rağ-

men 31 Mart Vakası’nın hala tar-
tışılan bir konu olduğunu ve bizi 
birbirimize düşürmenin malzeme-
si yapıldığını dile getiren Prof. Dr. 
Arabacı, olay esnasında yaşananları 
kronolojik olarak anlattı. 2. Meşru-
tiyet’in ilanından sonra, Abdülha-
mid zamanında, dış güçlerin mü-
dahalelerinin olduğu bir dönemde 
yaşanan 31 Mart Vakası’nın ayak-
lanmalarla tarihe geçtiğini belirten 
Prof. Dr. Arabacı, olayların Avcı 
Taburları üzerinden geliştirildiğini 
söyledi.

Osmanlı Devleti’nin 31 Mart’ta 
başlatılan ve 9 yıl süren bir sürecin 
ardından yıkıldığını anlatan Prof. Dr. 
Arabacı, şunları söyledi: “Abdülha-
mid dönemini düşünmekte fayda 

var. Dış güçlerin müdahalelerinin 
olduğu bir dönem. Bu süreç, me-
deniyet değiştirme, ‘aydın-toplum’ 
aykırılığı sürecini de tetiklemiş, dış 
güçlerden destek isteyen Jöntürkler 
grubu oluşmuştur. Bütün kesimler-
de Abdühamid aleyhtarlığı pompa-
lanır ve çok acıdır ki, kabul görür. Şu 
anda bile dışarıdan destek isteyen-
ler var; Öcalan ve bazı siyasiler gibi. 
Abdülhamid döneminde çok sayıda 
Ermeni ayaklanmaları, kalkışmalar 
yaşandı. Meşrutiyet ilan edilir, Ab-
dülhamid baştadır, meşru bir yöne-
tim kurulmuştur. Ancak toplumsal 
patlamalar olur. İmam, papaz, ha-
hamın kol kola olduğu yürüyüşler 
yapılır ve şeriat istenir. İstenen 
şeriat aslında kanun hakimiyeti-
nin sağlanması içindir. Meşrutiyeti 
korumak için Avcı Taburları getiri-

lir. Bu 31 Mart’ın temelidir. Çünkü 
irtica süsü verilmiş hareket, Avcı 
Taburları üzerinden geliştirilir. İn-
gilizlerin 1908’deki planı, 1909’da 
gerçekleşmiştir. Halifelik kaldırıla-
mamış ama halife kaldırılmıştır. Ab-
dülhamid’den sonra devlet başkanı 
yoktur. Devlet de 9 yıl sonra yok 
olur. Osmanlı Devleti 31 Mart’ta 
başlatılan bir sürecin sonunda, 9 yıl 
sonra ortadan kaldırılmıştır. Müslü-
man Türk’e, İslam’a ve vatana kast 
açıktır.”

Konferansta Türkiye üzerinde 
oynanan oyunların 31 Mart Vakası 
ile kısa bir özetini veren Prof. Dr. 
Caner Arabacı’ya teşekkür eden 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak, konuğuna tablo ve ka-
tılım belgesi takdim etti.
n HABER MERKEZİ

TEYAD’da sosyal medya 
ve algı yönetimi konuşuldu

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo- Televizyon ve Si-
nema Bölümü Radyo- Televizyon 
Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 
Selman Selim Akyüz “Sosyal Med-
ya ve Algı Yönetimi” üzerine bir 
konferans verdi.

Algı’yı, duyumların farklı şekil-
lerde örgütlenip anlam kazanması 
ve yorumlanması olarak tanım-
layan Akyüz, algı yönetiminin; 
“Gerçek olay, durum ya da nesneyi 
çeşitli yöntemler kullanarak, ya-
nıltma, yönlendirme, gizleme ve 
olduğundan farklı gösterme süre-
ci” olduğunu ifade ettikten sonra 
algıyı etkileyen faktörlerin “dikkat, 
yoğunluk, büyüklük, hareket, tek-
rar, renkler ve yenilikler” olduğu-
nu söyledi.

GERÇEĞİN NE OLDUĞU 
DEĞİL GERÇEK OLARAK 

ALGILANAN ÖNEMLİ
Çin’de Katalogu’nun “36 Sa-

vaş Hilesi” kitabının okullarda 
okutulduğunu belirten Akyüz algı 
yönetiminin düşman ülkelerde iyi 
olan şeyleri gözden düşürmek,-
düşman yöneticilerin başarılarını 
küçük göstermek, halkın yöneti-
cileri aşağı görmesini sağlamak 
,alçak insanlarla ittifak kurmak ve 
gelenek, kültür ve dinlerini komik 
duruma düşürmek olduğunu ifade 
etti. Tarihte; İtalyan Machiavel-
li, Romalı Hannibal, Cengiz Han, 
Goebbel ve papalığın propaganda 
yöntemlerini düşmanlarına kar-
şı kullandıklarını belirten Akyüz, 
geleneksel algı yönetiminin tek 
yönlü, etki alanı sınırlı, profesyonel 
ekiplerle olaylarda ve belirli kitle-
lere mesaj odaklı yapılırken yeni 
nesil algı yönetiminin çok yönlü, 
sıradan insanlarla sınırsız etki ala-
nıyla yaşamın her alanında hedef 
kitle odaklı olarak yapılabileceğini 
ifade ettikten sonra yalan haberler: 

“ Kasıtlı olarak okuyucuları yanlış 
yönlendirmek için üretilmiş, sahte 
olduğu kanıtlanabilen haberler-
dir.” dedi.

SAHTE HABERLER YOLUYLA 
TOPLUMDA KAOS OLUŞTURMA

Sahte haberleri; zarar verme 
amacıyla bilinçli olarak üretilen-
ler, kullanıcıların doğruluğundan 
emin olmadan bilinçsizce yaydığı 
haberler, şaka ya da eğlence amaç-
lı zararsız sahte haberler olarak 
sıralayan Akyüz, sahte haberlerin 
amaçlarının algı yönetimi oluştur-
mak, istihbarat toplamak ve karşı 
istihbarat toplamak, terör örgüt-
lerine üye ve sempatizan topla-
mak, ideolojik gruplara taraftar 
toplamak, siyasi rant elde etmek, 
toplumsal kesimler arasında düş-
manlığı körükleyerek kutuplaşma 
oluşturmak ve kurumlara ve kişi-
lere olan güveni sarsmak olduğu-
nu söyledi.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?
Akyüz, toplumları rahatlıkla 

yönlendirebilen yalan haberlerin 
önlenmesinin önüne geçme yol-
larını şu şekilde sıraladı: “Medya 
okur-yazarlığı eğitim politikasında 
değerlendirilmeli. Kullanıcılar ger-
çek olamayacak kadar kusursuz 
her şeye şüpheyle yaklaşmalı. Do-
laşıma sokmamaya özen göster-
meli. Sosyal medya platformları, 
sahte haberleri üreten kullanıcılara 
yönelik tedbirler almalı. Hükümet-
ler ifade özgürlüğünü tehlikeye 
atmadan sahte haberle mücadele-
ye yönelik düzenlemeler yapmalı. 
Kamu kuruluşları ve yöneticiler, 
sahte bilgilerle ilgili gerekli yalan-
lamaları hızlı bir şekilde güvenilir 
kaynaklarla paylaşmalı. Tarafsız 
doğrulama platformlarının sayısı 
arttırılmalı, hükümetler ve medya 
kuruluşları desteklemeli.” 
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 55. Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Kulesite AVM’de Konyalı 
yazarları okuyucularla bir araya getirdi. Bu yıl 9.si düzenlenen imza Günü etkinliğine 19 yazar katıldı

Konyalı yazarlar 
okurlarıyla buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi 55. Kütüphaneler Haftası 
münasebetiyle Kulesite AVM’de 
Konyalı yazarları okuyucularla bir 
araya getirdi. Bu yıl 9.si düzenle-
nen imza Günü etkinliğine 19 yazar 
katıldı. Etkinliği Yazar Duran Çetin 
tarafından organize ile gerçekleşti. 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya 
Şubesi, Başkan Prof. Dr. Hayri Er-
ten, “1994 yılında kurulan Türkiye 
Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 
bünyesinde yazar, şair, öykücü, aka-
demisyen, gazeteci, televizyon prog-
ramcısı, güzel sanatlar ve musiki ile 
ilgilenen sanatçılar ve kültür adam-
larından oluşan 200’ün üzerinde 
üye barındırmaktadır. Üyelerimiz, 
TYB Konya Şubesi’nin ev sahipli-
ğinde çeşitli kültürel faaliyetlerde 
bulunmaktadır. TYB Konya Şube-
si toplumumuzun kültürel kimliği 
doğrultusunda yetişen ve gelişen 
düşünce insanlarımızın yeni nesil-
lerle buluşmalarına ve toplumu-
muzun onları tanımalarına önemli 
katkılar sunmaktadır. Bu katkılarını 
hem yurtdışı, hem de yurtiçi etkin-
likler yaparak gerçekleştirmektedir. 
55. Kütüphaneler Haftası münase-
beti ile bu yıl 9.cısını düzenlediğimiz 
etkinlik ile Konyalı yazarlarımızı, 
Konyalı hemşerilerimiz ile buluştur-
duk. Etkinliğimizin destek olan her-

kese teşekkür ediyoruz. TYB Konya 
Şubesi olarak Konyalı yazarlarımızın 
yanındayız. Onlara destek olmaya 
devam edeceğiz” dedi.  Yoğun ilgi-
nin olduğu etkinlikte okuyucular ya-
zarlarla sohbet etti, aldıkları kitapları 
imzalattı ve birlikte fotoğraf çektir-
diler. Etkinliğe  Ahmet Kazım Ürün, 
Ayşe Ünüvar, Cemil Paslı, Cengiz 
Acar, Demet Esen, Fatma Şeref Po-
lat, Fatma Tutak, Hasan Bayraktari 
Hasan Ukdem, Hüzeyme Yeşim Ko-
çak, İbrahim Günay, Kazım Öztürk, 
Lütfi Şahin, Melahat Ürkmez, Ömer 
Lüfti Ersöz, Salih Sedat Ersöz, Saliha 
Değirmenci, Tayyip Sağ, Zeki Oğuz 
katıldı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘31 Mart Vakası devlete ve millete saldırıdır’

Kütüphaneler Haftası’nda TYB Konya Şubesi’nin organizatörlüğünde Konyalı yazarlar Kulesite AVM’de okurlarıyla buluştu.
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Malatya’da seçime kan bulaştı!
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 

oy kullanma işlemleri sırasında çı-
kan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını 
yitirdi, bir kişi yaralandı. Bölünmez 
Mahallesi’ndeki bir okulda, sandık 
görevlileri ile bir grup seçmen ara-
sında yaşlı vatandaşa oy kullandır-
ma usulü konusunda tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
sonucu silahla vurulan Saadet Parti-
si Sandık Müşahitleri Hasan ve İlyas 
Aktaş, olay yerinde hayatını kaybet-
ti. Yaralanan Ali Aktaş ise 112 Acil 
Servis ekiplerince Pütürge Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine 
çok sayıda jandarma ekibi sevk edil-
di. Valilikten konuya ilişkin yapılan 
açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Pü-
türge ilçesi Bölünmez Mahallesi’nde 
31 Mart saat 10.00 sıralarında seçim 
sandığı başında yaşlı vatandaşla-
rımıza oy kullandırma konusunda 
çıkan tartışmada 2 kişi hayatını 
kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmış-
tır. Bu müessif olayın failleri olduğu 
değerlendirilen 4 şüpheli jandarma 
ekiplerince yakalanmıştır.”

KARAMOLLAOĞLU: 
MÜŞAHİTLERİMİZ KATLEDİLMİŞTİR

Saadet Partisi (SP) Genel Baş-

kanı Temel Karamollaoğlu, Malat-
ya’nın Pütürge ilçesinde, partisinin 
2 üyesinin sandık başında silahlı 
kavgada öldürülmesine tepki gös-
terdi. Karamollaoğlu, “Yaşanan 
olay basit bir husumet değil, san-
dık başında açık oy kullandırılmak 
istenmiş ve bu duruma itiraz eden 
müşahitlerimiz katledilmiştir” dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, sosyal 
paylaşım sitesi Twitter’daki hesa-
bından, Malatya’nın Pütürge ilçe-

sinde, partisinin 2 üyesinin sandık 
başında silahlı kavgada öldürülme-
siyle ilgili açıklama yaptı. Saldırıya 
tepki gösteren Karamollaoğlu, ‘Ma-
latya Pütürge’de AK Parti adayı-
nın yeğeninin saldırısı sonucu biri 
sandık görevlisi diğeri müşahit iki 
partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan 
olay basit bir husumet değil, san-
dık başında açık oy kullandırılmak 
istenmiş ve bu duruma itiraz eden 
müşahitlerimiz katledilmiştir. Ala-

cağınız birkaç fazla oy yerin dibine 
batsın. Bu elim hadisede hayatı-
nı kaybeden kardeşlerimiz Hasan 
Aktaş ve İlyas Aktaş’a Allah’tan 
rahmet, acılı ailesine ve bütün mil-
letimize başsağlığı diliyorum’ dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 

KARAMOLLAOĞLU’NA
 TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Malatya’da oy verme 
işlemi sırasında çıkan kavgada 2 

kişinin ölmesi nedeniyle Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu’nu arayarak taziyelerini 
iletti. Cumhurbaşkanlığı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamada, Malatya’nın 
Pütürge ilçesinde oy verme işlemi 
sırasında çıkan kavgada 2 kişinin 
ölmesinin ardından, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın SP lideri Temel 
Karamollaoğlu’nu telefonla aradığı 
bildirildi. Açıklamada, “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan, Malatya’da oy kullanma 
işlemleri sırasında çıkan kavgada 
2 vatandaşımızın hayatını kaybet-
mesi dolayısıyla Saadet Partisi Ge-
nel Başkanı Temel Karamollaoğ-
lu’nu telefonla arayarak taziyelerini 
iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, gö-
rüşmede, bu elim olaydan duyduğu 
üzüntülerini dile getirmiş ve olayın 
takipçisi olduklarını, sorumluların 
adalet önünde hesap vereceğini 
ifade etmiştir” denildi. n AA

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, vatandaşları sahte altına 
karşı uyararak, tüketicilerin altın alışverişini mutlaka sarraftan yapmaları gerektiğini söyledi

Sarraftan alın sahte
şoku yaşamayın!

Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşde-
mir, “Kuyumcu dışında herhangi 
bir kişiden altın alırken mutlaka 
kuyumcuya gösterin. Herhangi bir 
yerden altın almayın.

Bizler dahi aldanabiliyoruz. Bir 
arkadaştan, komşudan bu tür alış-
verişler yapmayın. Altın sarraftan, 
kuyumcudan alınır” dedi.

Kuşdemir, yazın yaklaşmasıyla 
düğün sezonu öncesi altın sektö-
ründe hareketlenmenin başladığı-
nı anlattı. Vatandaşları sahte altın 
tuzağına düşmemeleri konusunda 
uyaran Kuşdemir, altını mutlaka 
kuyumculardan almaları tavsi-
yesinde bulundu. Tüketicilerden 
özellikle ayarı düşük ve sahte al-
tın konusunda dikkatli olmalarını 
isteyen Kuşdemir, şöyle devam 
etti: “Altın fiyatları çok yükselme-
ye başlayınca fırsatçılar arayış içine 
girdiler. Piyasaya sahte altın sür-
meye çalışanlar söz konusu. Der-
nek olarak 305 üyemiz var. Titiz 
biçimde iç piyasadaki mekanizma-
yı denetliyoruz. Her gün atölyeleri 
gezip ürünlerin ayarlarına bakı-
yoruz. Ama atölyelerde sıkıntılı 
bir duruma rastlamadık. Buradaki 
sıkıntı, insanların dışardan aldı-
ğı, çevre illerden, ilçelerden gelen 
mamullerde. Son aylarda özellikle 
İstanbul’dan, Konya, Mersin ve 
Adana gibi illerdeki sarraflara sah-
te altın satmaya gelen çeteler var. 

Tüketicilerimizin zarar görmemesi 
adına mücadele ediyoruz.”

SAHTE ALTINI ANLAMAK ZOR 
Müşterilerin, sahte altını an-

lamasının oldukça zor olduğuna 
dikkati çeken Kuşdemir, şunları 
kaydetti: “Gümüşü öyle kaplıyorlar 
ki 10 gramlık bir bileziğe 1 gram 
harcayabiliyorlar. Kesilmedikten 
sonra sahte altını bazen bizler de 

anlayamıyoruz. Alacağınız mamul 
değerli bir mamuldur. Kuyumcu dı-
şında herhangi bir kişiden altın alır-
ken mutlaka kuyumcuya gösterin. 
Herhangi bir yerden altın almayın. 
Bizler dahi aldanabiliyoruz. Bir arka-
daştan, komşudan bu tür alışverişler 
yapmayın. Altın sarraftan, kuyum-
cudan alınır.” Piyasada az miktarda 
sahte altın bulunduğunu aktaran 

Kuşdemir, emniyet güçleri tarafın-
dan da bu konuda sıkı takibat yapıl-
dığını vurguladı.

Altın fiyatlarının önümüzdeki 
dönemde nasıl bir seyir izleyeceğine 
ilişkin de değerlendirmede bulunan 
Kuşdemir, “Altın fiyatları düşebilir. 
Şu anki yükselmeyi spekülatif gö-
rüyoruz. Düşeceği kanaatindeyiz.” 
diye konuştu. n AA

Dış ticaret diye 
bahsettiğimiz olgu, 
somut ürünler bazında 
gidersek, mal ihracat 
ve ithalatından oluş-
maktadır. Dış ticaretin 
kendi içerisindeki ih-
racat ve ithalat denge-
sinin açık vermesi ise 
dış ticaret açığı olarak 
ifade edilmektedir. 

DIŞ TİCARETTE 
“KALİTE” KAVRAMI DERSEK İYİ 
EDER MİYİZ? 

Genel anlamda dış ticaret den-
gesini analiz ettiğimizde, ihracatın 
ithalattan fazla olması durumu her 
zaman istenen bir olgudur. Dolayı-
sı ile dış ticarette fazla vermek veya 
açık vermek, genel anlamda dış tica-
ret performansını değerlendirirken 
bize fikir verir. Ama “dış ticaretin ka-
litesi” hakkında bilgi verir mi? Orası 
şu ana kadar çokta üzerinde düşün-
düğümüz bir konu değil herhalde. 

DIŞ TİCARETİN KALİTE UN-
SURLARI VE ARASINDAKİ DENGE 
NEDİR? 

Salt ihracat bağlamından gider-
sek, ihracatta kalite kavramını “kat-
ma değeri yüksek” olan ürünlerin 
ihracatının yüksek olması olarak 
değerlendirebiliriz. Peki, ihracatta 
katma değeri nasıl ileri seviyeye ge-
tirebiliriz?

 • Yenilikçilik (İnovasyon) ya-
parak. Yenilikçi aşamalar; ürünün 
tasarımından tutun,  üretim süreçle-
rine ve işlevlerine kadar birçok farklı 
parametreleri kendi içerisinde barın-
dıran çoklu boyutları içerir.

 • Marka oluşturarak. Marka 
oluşturmak ve markalı ürün ihra-
catı yapmak katma değeri artıran 
diğer bir unsurdur. Yüksek düzey 
işletmecilik ve pazarlama birikimi ve 
deneyimi gerektirir. 

 • Tasarım (Dizayn) yaparak.  
Yenilikçilik aşamaları içerisinde de 
değerlendirilebilir. Ama yenilikçilik, 
tasarım haricindeki unsurları da 
kendi içerisinde barındırdığından, 
tasarımı ayrı bir başlık içerinde de-
ğerlendirmekte fayda var. 

 • Yüksek Teknoloji Ürünler 
Üreterek.  Ne kadar çok ileri tek-
noloji ürünlerin ihracatını yaparsak 
o kadar katma değer ihracatı da 
yapmış oluruz. Ülkemizin teknoloji 
ihracatını anlayabilmek ve yorum 
yapabilmek için Uluslararası tica-
ret teorileri içerinde yer alan “tek-
noloji açığı teorisini” okumanızı 
tavsiye edebilirim. 

Ülkemizin dış ticaret dengesin-
deki kaliteyi ölçmek için yukarda 
saymış olduğum maddeleri içerisin-
de barındıran ihracat ve ithalat ara-
sındaki denge ile tüm ürünleri ba-
rındıran malların, ihracat ve ithalatı 
arasındaki karşılaştırmayı yapabilir 
veya sadece oranların arasında da 
değerlendirme yapabiliriz. Ben ya-
zımdaki analizimde ise kısıt koyarak 
sadece  “Yüksek Teknoloji Ürünleri” 
değerlendirmek istiyorum 

YÜKSEK TEKNOLOİJİ ÜRÜN-
LER HANGİLERİDİR? 

 Bu ürünler, EUROSTAT tekno-

loji sınıflamaları liste-
sinde,

 • Temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılı-
ğa ilişkin malzemelerin 
imalatı, 

 • Bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı,

 •  Hava taşıtları ve 
uzay araçları ile bun-
larla ilgili makinelerin 

imalatı ve imalat grubunun ürettiği 
ürünler olarak sınıflandırılıyor.

ŞİMDİ KISACA 2019 ŞUBAT 
AYI DIŞ TİCARET VERİLERİNE BA-
KALIM 

 Geçen hafta içerisinde TUİK 
Tarafından açıklanan 2019 Şubat 
ayı dış ticaret verileri açıklandı. Bu 
veriler ışından gidersek; 

 • İhracat 2019 yılı Şubat ayında, 
2018 yılının aynı ayına göre %3,4 
artarak 13 milyar 593 milyon dolar 

 •  İthalat %16,9 azalarak 15 
milyar 727 milyon dolar,

 • Dış ticaret açığı %63,1 azala-
rak 2 milyar 134 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken,

 • İhracatın ithalatı karşılama 
oranı 2018 Şubat ayında %69,4 
iken, 2019 Şubat ayında %86,4’e 
yükseldi.

Genel olarak baktığımızda ise, 
tablo gayet iyi gözükmekte. Ama 
olayı “dış ticaret kalitesi” bağlamın-
da değerlendirirsek, başka paramet-
relere bakmamız gerekmekte.  

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN 
TİCARETİ VE DENGESİNE GELİR-
SEK

Öncelikle bilmemiz gereken en 
önemli unsur; İleri Teknoloji Ürün-
leri sadece imalat sanayi içerinde 
değerlendirmekteyiz. Dolayısı ile 
“Teknoloji Yoğunluğuna” göre dış 
ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıfla-
ması içinde yer alan imalat sanayi 
ürünlerini kapsamaktadır. Bu bağ-
lamdan gider ve 2019 Şubat ayını 
değerlendirirsek; 

 • İmalat sanayi ürünlerinin top-
lam ihracattaki payı %94,2 

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin 
imalat sanayi ürünleri ihracatı için-
deki payı %3,4 

 • İmalat sanayi ürünlerinin top-
lam ithalattaki payı %76,2

 •  Şubat ayında yüksek teknoloji 
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri it-
halatı içindeki payı %15,7’dir.

Genel değerlendirmeye gider-
sek “Yüksek Teknoloji Ürünlerin” 
İmalat Sanayi Ürünleri ihracatı içe-
risindeki payının ne kadar düşük 
seviye de olduğunu görebiliyoruz. 
Denge bağlamında baktığımızda 
ise, 2019 Şubat ayında oransal ola-
rak yüksek teknolojili ürünlerde 5 
kat açık vermişiz. (Olumsuz durum 
maksimum bir düzeyde) Normal 
mal ticaretinde ise bu fark kat ba-
zına bile yaklaşamamakta bunu da 
ayrıca söylemek lazım. (olumlu bir 
durumu ifade etmek için) 

SONUÇ:  Düşük fiyattaki ürün 
ihracatı, elin adamına (yurt dışında-
kilere) ucuz mal alsınlar diye daha 
fazla çalışmak demektir. 

DIŞ TİCARETTE YÜKSEK TEKNOLOJİ AÇIĞI 

Bir gün gidersen; özlemem, eksik 
kalırım. Bir sabaha güneşsiz uyan-
mak gibi… Gecenin zemherinde ufak 
pırıltıların kaybolması gibi… Bahar 
da yağmursuz, güz de rüzgârsız… 
Solumun sol tarafını alıp götürürsün 
yokluk bavulunda… 

Bir gün gidersen; poyraz savu-
rur, en güzel menekşeleri kıskandıran 
kokun, burnumdan silinir. Baharlarda 
erişemem senden gelen ize… Filiz-
lenirken yeni yetme hayallerim, ince 
dallarımda boynu bükülür umut çi-
çeklerimin…

Bir gün gidersen; bakmaya do-
yamadığım, kartpostalları utandıran 
en nadide manzaram da silinir göz 
penceremden… Karanlığa bürünür, 
günde doğan güneşim… Isıtmaz 
beni, ben yüzünde doğan tebessü-
müm… Üşürüm, sensizliğin sessiz-
liğinde… 

Bir gün gidersen; tanyeri gün 
batımında kalır. Seni bitiremediğim 
gönlümün kızıllığında yâd ederim. 
Unutkanlık çizgi çizgi griye boya-
maya başlar yüreğimi… Özlemime 
sığınırım, anılara sarılırım. Seni senle 
yaşamak varken, sensizliğe de kucak 

açarım.
Bir gün gidersen; 

anlamını yitirir yeşeren 
ağaçlar… Baharda, 
güzü yaşar soğuk vurur 
çiçeklerime… Bolluk 
beklerken, üşür mey-
ve verecek filizlerim... 
İçimde yalancı güneşe 
aldanmış ümitlerim, 
yokluğunun ayazı ile 
hüzne bürünür. 

Bir gün gidersen; el emeği, göz 
nuru yaptığım çeyizim olan sevgim, 
sararmaya başlar gönül sandığım-
da… Umutlarımın üzerine özenerek 
serdiğim dantel dantel hayallerim, 
hüzün tozlarına bulanır. Kaldırıp sil-
kelemeye mecalim olmaz.

Bir gün gidersen; kınalanan 
avuçlarımın içinden akıp gider ha-
yat… Sevgim, sensizliğe boyun 
eğer. Kurban olur sevdiğine, gele-
ceğe olan hülyalarım. Bugüne kadar 
analık etmiş, beni büyütmüş tüm 
duygularımla sarılır, ağlaşırız. Birlikte 
geçireceğimiz son bir gün kalmış gibi 

sabahlar, eski anılardan 
oluşan bir sofranın ba-
şında bağdaş kurarız.

Bir gün gidersen; 
bembeyaz gelinliğe 
bürünür, ben evinden 
uzaklaşır güzel yarın-
larım… Beline kırmızı 
bir gönül kırıklığı bağla-
rım… Elden ne gele, Al-
lah’a emanet, yolcu ede-
rim. Evimiz, barkımız, 

yolumuz, yordamımız ayrılır. Benden 
olanları, başka yere uğurlarım.

Bir gün gidersen; sesini duymak 
için kısa aramalar yapar belki ürkek 
yüreğim. Mutlu olduğunu duymak-
tan korkar, telefonun her çalışına bir 
dua gizlerim. Yine de aramaktan geri 
duramam. Özlemime boyun eğer 
onurum. Senle paylaşacağım ufak 
bir ana ihtiyaç duyarım.

Bir gün gidersen; senin mut-
luluğa gebe olduğunu öğrendiğim 
an, yaşamdan uzaklaşır hayat heve-
sim… Vazgeçerim yaşam ile el ele 
tutuşmaktan. Hayatın ihanetine daha 

çok dayanamaz yüreciğim. Kırılır, kü-
ser, bir kenarda büzüşür kalırım. 

Bir gün gidersen şayet; bir iç çe-
kişi kaplar bedenimi… Hıçkırıklara 
boğulurum. Gözlerim su sızdırmaya 
başlar. Tutamaz onu iradem… Deri-
nime işleyen yangının üzerine damla 
damla düşer göz yağmurlarım... Her 
cıs edişte biraz daha inlerim. Sönme-
ye yüz tutmuş küllerimin son haykı-
rışlarını dinlerim. 

Bir gün, sen hiç gitme! Gittiğin 
gün gelmesin. O öykü öksüz kalsın. 
Can yakmasın. 

Biz hep güzel günlere seyahat 
edelim. Hayal sarmaşıkları dört bir 
yanımızı sarsın. Birbiri ardına açmaya 
başlasın umut çiçeklerim.

O sarmaşığın altında karşılıklı 
oturup, gelecek olan güzel yarınların 
sohbetini yapalım. Bir demli aşk eş-
lik etsin bize… Senli, benlerle dolup 
taşsın günler… Kim ne derse desin, 
hayata tozpembe gözlüklerin ardın-
dan bakalım. 

Hayat elbet sonsuz değil, bakî 
olan anılarımız, sevgimiz, hayalleri-
miz, umudumuz olsun. Selam ve dua 
ile yazı dostlarım.

SUKÛT’UN NABZI 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Kayserispor’da 
Asamoah sakatlandı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Asa-
moah Gyan sakatlandı. Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta-
sında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan İstikbal 
Mobilya Kayserispor’da sakatlık şoku yaşanıyor. Sivasspor 
maçı provasını Adana Demirspor ile hazırlık maçı oyna-
yarak gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda Ganalı futbolcu 
Asamoah Gyan sakatlandı. Geldiği günden bu yana rakip 
takımlardan çok sakatlıklar ile mücadele veren Asamoah 
Gyan, ikili mücadelenin olmadığı bir pozisyonda sakatlan-
dı. Müsabakanın 53. dakikasında gelişen İstikbal Mobilya 
Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda 
şutunu atan ve sonrasında yerde kalan Asamoah Gyan, 
ayağa kalkamadı. Tekrar oyuna dahil olamayan Asamoah 
Gyan, sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrası maça devam 
edemedi.  n İHA

Galatasaray’da Diagne’ye 
özel antrenman programı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni 
Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına dün 
yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Te-
sisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde ger-
çekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 
Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyun oynandı. 
Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. 
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin 
ardından sona erdi. Antrenmanda Senegalli golcü Mbaye 
Diagne, özel program ile çalıştı. Kostas Mitroglou ve Yuto 
Nagatomo ise kendileri için hazırlanan özel programlar da-
hilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.  n İHA

Kasımpaşa, Erzurumspor 
hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde BB Er-

zurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını 
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kasımpaşa Kemerburgaz 
Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Milli takım-
larından dönen Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve 
Pavelka idmana katılırken diğer futbolcular izinli oldukları 
için yer almadı. Sakatlıkları bulunan Uğurcan, Khalili, Haj-
radinovic ve Veysel’in ise tedavilerine devam edildi.  n İHA

Trabzonspor, ilk yarı performansını aşmak istiyor
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasın-

da 5 Nisan Cuma günü sahasında Antal-
yaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ra-
kibini mağlup etmesi halinde ilk yarıdaki 
performansını geride bırakacak. Ligin 
ilk 9 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik 
ve 3 mağlubiyetle 14 puan toplayan bor-
do-mavililer, ikinci yarının ilk 9 haftalık 
döneminde de de yine aynı performansı 
sergiledi. Geride kalan 26 haftada top-
ladığı 43 puanla 4. sırada yer alarak Av-
rupa kupalarına katılma hedefi yolunda 
avantaj yakalayan Karadeniz ekibi, Me-
dipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, 
MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz 
Alanyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Ak-
hisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor müsabakaları sonunda ilk yarı 
ve ikinci yarıda aynı puanı topladı. 

ANTALYASPOR MAÇIYLA
 ARTIYA GEÇEBİLİR

Antalyaspor ile karşılaşacak olan 
bordo-mavililer, bu maçı kazanırsa ligin 
ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi 
bir performans ortaya koymuş olacak. 
Ligde ilk 10 haftalık bölümünü 15 puanla 
tamamlayan Trabzonspor, Antalyaspor 
maçını kazanması durumunda ligin ikinci 
yarısındaki 10 maçlık dönemde 17 puana 
ulaşacak. İki takım arasında ilk yarının 
10. haftasında Antalya’da oynanan kar-
şılaşma 1-1’lik beraberlikle sona ermiş-
ti. En yakın takipçisine 6 puan fark atan 
Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçından 

galibiyetle ayrılması halinde Avrupa ku-
palarına katılma noktasında da hedefe bir 
adım daha yaklaşacak.

İKİNCİ KEZ 3 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE
Trabzonspor, Antalyaspor’u yen-

mesi halinde bu sezon ikinci kez üst 
üste 3 maç kazanma başarısı göste-

recek. Ligin 13. haftasında sahasın-
da Fenerbahçe’yi 2-1, 14. haftasında 
Kayserispor’u deplasmanda 2-0, 15. 
haftasında da Atiker Konyaspor’u kendi 
evinde 3-0 mağlup ederek bu sezon en 
iyi galibiyet serisini yakalayan Karade-
niz ekibi, ikinci kez bu başarıyı gerçek-

leştirmenin de mücadelesini verecek. 
Son iki maçında Akhisarspor’u 2-1, Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 
yenen bordo-mavililer, Antalyaspor’u 
de yenmesi halinde ikinci kez üç maç-
lık seriyi yakalayacak.
n AA

‘Destek istiyoruz!’
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve 

gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda 
gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz” dedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
düzenlenen sohbet toplantısında yaptı-
ğı açıklamada, “Fenerbahçe bir önceki 
dönemden 3 milyar TL’yi aşan bir borç 
yükü devralmıştır. Bu borç yükünün bü-
yük bölümünü finansal borçlar (bankalar 
ve factoring şirketleri) oluşturmaktadır. 
Bunu istemeyerek de olsa dile getirmek 
zorundayız. Fenerbahçe için hayata ge-
çirdiğimiz kitlesel kaynak oluşturma pro-
jesi 4 Nisan’da başlayacak. 4 Nisan tari-
hinin Fenerbahçe için çok ayrı bir anlamı 
daha var. 

Diğer kulüpler yaptı ancak Fenerbah-
çe daha önce bu tip bir kampanya yapma-
dı. Bize bu kampanyanın farkı ne olacak 
diye soruyorlar. Şuna inanıyorum; bizim 
kampanyamızın farkı sonucu olacak. Hat-
ta şuna inanıyorum; bu kampanya diğer 
kulüplere ve yapılara da ilham kaynağı 
olacak, örnek teşkil edecek” dedi. 

“BU CAMİANIN YAPI TAŞI İNANÇTIR” 
Finansal sıkıntıların yaşandığını ama 

bunların aşılacağını aktaran Başkan Koç, 
“Her zaman söylüyorum bu camia farklı 

bir camiadır. Sivasspor maçımızın oldu-
ğu gün 35 bini aşkın kişi Saracoğlu’nda 
iken 12 bin kişi de basketbol salonumuz-
daydı. Bunun bir benzeri daha yoktur. Bu 
kampanya birden bire hayata geçirilmiş 
bir kriz durumundan ibaret değil, anlık 
bir kurgudan ibaret de değil. Kongre sü-
recinde bunu birçok kez dile getirdim. 
Kulübün finansal durumu sürdürülebilir 
değil, mali bağımsızlığımızı kaybet-
me tehlikesiyle karşı karşıyayız dedim. 
Fenerbahçe’nin finansal anlamda bir 
kurtuluş savaşı vereceğini anlattım. Fe-
nerbahçe taraftarı umutsuzluğun taraftarı 
değildir. Bu camianın yapı taşı inançtır. 
Söz konusu Fenerbahçe olunca bizim fıt-
ratımızda her zaman nasıl olmaz değil; 
nasıl başarırız vardır” şeklinde konuştu. 

“BU KAMPANYA İLE BEN DAHİL YEDİ 
YÖNETİCİMİZ BİZZAT İLGİLENİYOR” 
“Fener Ol” kampanyasına dair konu-

şan Ali Koç, “Dünyanın dört bir yanında, 
her daim Fenerbahçe’nin yanında olan, 
bizden bir kıvılcım bekleyen, ‘başkan 
bize düşen görevi bize bildirmen yeterli’ 

diye her gün bizi arayan, haber yollayan, 
söyle diyen dernek üyelerimiz var. Onlar 
bulundukları her yerde Fenerbahçe’nin 
temsilcileri. Bu kampanyanın Türki-
ye’nin, dünyanın dört bir yanına yayılma-
sı için en önemli görev derneklerimizde. 
Bunun için önce ben elimi taşın altına 
koyacağım ama camiamın desteğini de 
bekliyorum, bu işin altından ancak hep 
birlikte kalkabiliriz dedim. Dolayısıyla 
bu kampanya aylarca devam eden bir 
sürecin, her detayı düşünülmüş planlı bir 
çalışmanın sonucudur. İnanıyorum ki ca-
miamızın desteği ile sonucu da çok güzel 
olacak. Camiamızın desteğiyle bu onurlu 
göreve gelmemizin ardından gerek şah-
sım gerekse yönetim kurulu olarak biz 
mali anlamda gereken desteği verdik. 
Bunu yaptıktan sonra şimdi de camia-
mızdan destek istiyoruz. Bu kampanya ile 
ben dahil yedi yöneticimiz bizzat ilgileni-
yor. Başta Başkan Yardımcımız Burhan 
Karaçam, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, 
Esra Nazlı Ercan, Sertaç Komsuoğlu, Me-
tin Sipahioğlu an be an süreçlerin içeri-

sinde” açıklamasında bulundu. 
‘CAMİAMIZA BÜYÜK ZARAR VERDİ’
3 Temmuz sürecine ilişkin de konu-

şan Başkan Koç, “Rakiplerimizin her 
alanda açık ara önünde olduğumuz bir 
dönemde gerçekleşen 3 Temmuz hain 
Fetö saldırısı hem sportif anlamda, hem 
de finansal açıdan camiamıza büyük 
zarar verdi. 3 Temmuz’a ilave olarak 
özellikle son 5 yılda yapılan sorumsuz-
ca harcamalar, yanlış yatırımlar, günü 
kurtarma mantığıyla uygulanan finansal 
yönetim tarzının neticesinde oluşan borç 
ve faiz sarmalı bizi bugünlere getirdi. Biz 
daha bu kampanyayı hiçbir yerde açıkla-
mamış, dillendirmemişken duyan taraf-
tarlarımız Türkiye’nin dört bir yanından 
mektuplar gönderdi. Zarfların içinden 
tüm aidiyetiyle Fenerbahçe’ye duyduğu 
aşkı anlatan mektuplar ve harçlıkların-
dan arttırdıkları paraları gönderdiler. 
Tüm bu saklıyoruz, bizim bu kampanyaya 
inancımızı nasıl dayanağı işte bu aidiyet 
duygusudur” dedi.
n İHA

Akhisarspor, kupayı yeniden kazanmak istiyor
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 

Yarı Final ilk maçında konuk olacağı Üm-
raniyespor maçının hazırlıklarını Yılmaz 
Atabarut Tesisleri’nde yaptığı antrenman-
la sürdürdü. Akhisarspor Teknik Direktörü 
Cem Kavçak ile kaptan Bilal Kısa, antren-
man öncesinde basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 
yarı final ilk maçında avantaj yakalamak 
istediklerini ifade eden Bilal Kısa, “Son 
maçımız açıkçası bizi moral olarak geri 
attı. 2-1 önde girdiğimiz maçı son 5 da-
kikada yediğimiz 2 golle sahamızda maçı 
verdik. Moral olarak bizi çok bozdu ama 
dediğiniz gibi 2 hafta bir ara oldu. Hem 
biraz kendimizi toparladık, bize iyi geldi 
açıkçası bu ara. Kupada güzel devam 
ediyoruz. Geçen sene kupayı kazandık, 
bu sene de yarı final. İnşallah bu Ümrani-
yespor maçının ilk ayağında avantajlı bir 
skor alıp buraya dönmek istiyoruz. Hem 

de moral açısından bize lazım. İnşallah 
iyi değerlendiririz, güzel bir sonuç alırız, 
döneriz. Hedefimiz yine kupayı kazan-
mak. Ama bunun ilk ayağını İstanbul’da 
Ümraniyespor ile oynayacağız. Dediğim 
gibi güzel bir sonuç alırız inşallah” dedi. 

BİLAL KISA: “HER MAÇI 
KAZANABİLECEK GÜÇTEYİZ” 

Ligin bitimine 8 hafta kalan ligi ve 
takımın durumunu değerlendiren Kısa, 
“Bizim için zorlu bir süreç artık. Geçen 
hafta Kasımpaşa maçında galibiyetle 
ayrılsaydık çok büyük bir avantaj kazana-
caktık açıkçası. Çünkü herkes kaybetmiş-
ti, puan olarak da biz çok yaklaşacaktık. 
Bunu açıkçası değerlendiremedik. Dedi-
ğim gibi de moral olarak çok bozdu bizi. 
Sonuçta 8 hafta var, her maç çok önemli. 
Sonuçta her maçı kazanabilecek güçteyiz. 
Öyle de bir takıma sahibiz. İnşallah tek tek 
bakıp Göztepe maçı ile başlayacağız, dep-

lasmanda Erzurum. Hepsi zor maç ama 
rakiplerimiz, dediğim gibi kazanabilecek 
güçteyiz. İnşallah Göztepe maçını kazanı-
rız. Ligin son maçına kadar ligde kalmak 
için her şeyi yapacağız” diye konuştu. 

CEM KAVÇAK: “İSTANBUL’DAN 
AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYORUZ” 

İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası değer-
lendirmesinde bulunan Teknik Direktör 
Cem Kavçak, “Ümraniyespor ile yarın 
final maçı oynayacağız. Biz geçen sene 
kupanın sahibi olarak bu kupayı bu sene 
de çok yakınız kazanmaya, sonuna kadar 
istiyoruz. Çalışmalarımızı o yönde yaptık. 
Bu 3 haftalık ara bize iyi geldi aslında, 
sakatlarımız iyileşti, tam takım dünden 
itibaren çalışmalara başladık. Dediğim 
gibi kupayı kazandık, bir daha kazanmak 
istiyoruz. İlk maç Ümraniye maçı, işte 
önümüzdeki maç. Oradan avantajlı bir 
skor ile dönmek istiyoruz, inşallah bunu 

da başaracağız” dedi. 
“ÜMİDİMİZİ SONUNA 

KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ” 
Ligi de değerlendiren Kavçak, “Bu 

sene ligde bütün talihsizlikler bizi buluyor 
açıkçası. Ama bundan hep ders aldık, 
ders alıyoruz, kulüp olarak, camia olarak. 
İnşallah son 8 maçta en iyi şekilde mü-
cadele edip, son düdüğe kadar bu ligde 
kalmak için her şeyi yapacağız. Dediğim 
gibi şansızlık inşallah bizim lehimize 
dönecektir bundan sonra. Döner diye 
düşünüyorum. Ben kendi adıma da söy-
leyeyim, futbolcular da son düdüğe kadar 
o mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Bizim 
yanımızda olmak isteyen herkese de açı-
ğız. İnşallah hep beraber kulüp olarak, 
camia olarak bunu başarırız. Çok zor gibi 
görünüyor ama sonuçta hala bir ümit var 
bunu sonuna kadar devam ettireceğiz” 
ifadelerini kullandı. n İHA
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Akşehir, Konya’nın 
desteğini bekliyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta şampiyonluğa koşan Akşehirspor, ligin bitmesine 3 hafta 

kala kritik karşılaşmalar oynayacak. Kırmızı beyazlı kulübün Genel Menajeri Ercan Türüdü, 
yaptığı açıklamalarda zor maçlar oynayacaklarını ancak şampiyon olacaklarını ifade etti
BAL 6. Grup’taki Konya ekiplerinden 

Akşehirspor, 53 puan ile liderliğini sürdü-
rüyor. Ligin bitmesine 3 hafta kala avantajı 
elinde bulunduran kırmızı beyazlı takım, en 
yakın rakibi olan Kırıkkale Büyük Anadolu 
Spor’un 3 puan önünde bulunuyor. Konya 
ekibi, ligin 25.hafta maçında Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor’u konuk edecek. Temsilcimiz, 
bu maç öncesi deplasmanda oynayacağı 
Anadolu Üniversitesi maçını kazanarak, final 
niteliğindeki mücadeleye moralli bir şekilde 
çıkmak istiyor. Konuyla ilgili Konya Yenigün 
Gazetesi’nde açıklamalarda bulunan Akşe-
hirspor Kulübü Genel Menajeri Ercan Türü-
dü, Konya halkının desteğini beklediklerini 
belirtti. 

ZOR MAÇ ANCAK KAZANACAĞIZ
Şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi 

olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile ligin 
bitmesine 1 hafta kala karşılaşacaklarını 
ancak bu mücadeleden önce Anadolu Üni-
versitesi ile deplasmanda önemli bir maça 
çıkacaklarını dile getiren Ercan Türüdü, 
“Anadolu Üniversitesi genç oyunculardan 
kurulu güçlü bir rakip. Ayrıca deplasmanda 
oynayacağız. Ligde hiçbir maç kolay geçme-
di. Bu maç da kolay olmayacak. Dinamik bir 
rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bunun 
bilincinde olacağız ve kazanmak için elimiz-
den gelen her şeyi yapacağız. Aynı hafta ra-
kiplerimizden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, 
Karaman Belediyespor’u ağırlayacak. Kara-
man, bu maçtan puan ya da puanlarla ayrı-

labilirse biz daha da avantajlı hale geleceğiz. 
İnşallah her şey Akşehirspor için olumlu şe-
kilde ilerler” dedi.

FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ
Anadolu Üniversitesi maçının ardından 

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’u konuk ede-
ceklerini ve bu maçın final havasında geçe-
ceğini dile getiren Akşehirspor Kulübü Genel 
Menajeri Ercan Türüdü, “Anadolu Üniversi-

tesi maçını kazanırsak bizim 
için çok avantajı olacak ancak 
bizim için en kritik maçlardan 
bir tanesi olan Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor ile iç sahada oy-
nayacağız. Şu an 3 puan önde-
yiz. Ama ligin ilk yarısında dep-
lasmanda 1-0 yenildiğimiz için 
bu maçı kazanmamız ve ikili 
averajı da korumamız gereki-
yor. Biz bu önemli maçta Kon-
yalı halkının desteğini istiyoruz. 
İnşallah herkesin desteği ile 
maçlarımızı galibiyet ile geçer 
ve grubumuzda şampiyon olu-
ruz” ifadelerini kullandı.  
 n SPOR SERVİSİ

Milli yüzücü madalya 
ile dönmek istiyor

 Avrupa şampiyonu pa-
ralimpik yüzücü Sümeyye 
Boyacı, Dünya Serisi’nin 4-6 
Nisan’da ABD’de yapılacak 
yarışlarında Türkiye’yi temsil 
edecek. Organizasyon için 
Atatürk Havalimanı’ndan 
ABD’nin Indianapolis şehrine 
giden Sümeyye Boyacı, basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Indianapolis Dünya 
Paralimpik Yüzme Serisi’nde 50 metrede sırt üstü, serbest 
ve kelebek, 100 ile 200 metrede ise serbest olmak üzere 
5 stilde yüzecek Sümeyye, şunları kaydetti: “Gerçekten 
çok çalıştık. İnanılmaz heyecanlıyım. ABD’deki ilk yarışım 
olacak. İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim. Bu 
yıl çok önemli bir Dünya Şampiyonası var. Bundan önce 
Dünya Serisi yarışlarında yüzeceğim. Bu yarışlar seviyemi 
bilmem için çok önemli.” 

Hedefinin Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda yer 
almak olduğunu anlatan milli sporcu, “Oraya giden yol 
dünya ve Avrupa şampiyonaları. Tabii Avrupa Şampiyona-
sı’na giden yol da bu dünya serilerinde geçiyor. En önemli 
seri ABD’de olacak.” diye konuştu.

Sümeyye Boyacı’nın fizyoterapisti Sercan Yıllı ise çok 
azimli bir sporcuyla çalıştığını belirterek, “Bu seneki ilk 
büyük şampiyonamız. ABD’deki yarışma çok önemli. Çok 
farklı ülkelerden katılım olacak. Bu yüzden çok heyecanlı-
yız. Sümeyye’den çok güzel başarılar bekliyoruz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Sümeyye Boyacı’nın sponsorluğunu üstlenen Bursa 
Kebap Evi’nin yönetim kurulu başkanı Cem Helvacı da, 
“Biz bu topraklardan kazandık ve bu toprakların çocukla-
rına destek vermeliyiz. Sümeyye Boyacı’yla yolumuz 3 ay 
önce kesişti. İnşallah ABD’den madalyalarla dönecektir.” 
ifadelerini kullandı.  n AA

Balkan Şampiyonası’nda 
Türkiye’ye gümüş madalya
Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda mücadele 

eden Türkiye, karma takım kategorisinde gümüş madal-
ya kazandı. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 
organizasyonun son gününde, karma takım kategorisinin 
finalinde Türkiye ile Bosna Hersek karşılaştı. 57, 70, 73, 
90, +70 ve +90 kilolardaki judocuların yer aldığı ay-yıldızlı 
takım, finalde rakibine 4-2 yenilerek gümüş madalyanın 
sahibi oldu. Organizasyonun ilk gününde yapılan ferdi 
müsabakalarda milli sporculardan erkekler 100 kiloda 
Şayan Nesirpur altın, kadınlar 52 kiloda Rabia Şenyayla 
ve 78 kiloda Sıdıka Işık gümüş, erkekler 60 kiloda Ahmet 
Saçan, kadınlar 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Melda Pı-
nar, 57 kiloda Merve Taş, 70 kiloda Senanur Şahbaz ve 78 
kiloda Sümeyra Aykaç bronz madalya kazanmıştı.  n AA

Milli karateciler üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu
İspanya’nın Guadalajara şehrinde 

düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Kara-
te Şampiyonası’nın son gününde Erkek 
Kumite Milli Takımı finalde Sırbistan’ı 
mağlup ederek üst üste üçüncü kez Av-
rupa şampiyonu oldu. Şampiyonayı üç 
altın, dört gümüş ve dört bronz madalya 
ile tamamlayan Türkiye, en fazla madal-
ya kazanan ülke oldu.  İspanya’nın Gua-
dalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa 
Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gü-
nünde tatamiye çıkan Erkek Kumite Milli 
Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şam-
piyonu olurken, Erkek Kata Milli Takımı 
da tarihindeki ilk finali kaybederek gümüş 
madalya aldı.  2014 yılından bu yana üst 
üste altıncı kez Avrupa Şampiyonası’nda 
finale yükselen Erkek Kumite Milli Takımı 
altın madalya için Sırbistan’la karşı karşı-
ya geldi. Beş maçlık seride Uğur Aktaş ve 
Alpaslan Yamanoğlu’nun galibiyetleri ile 
avantajı ele geçiren Milli Takım’da üçün-
cü olarak tatamiye çıkan Burak Uygur da 

rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Dördüncü 
maçta Murat Öz’ün rakibini 5-2 mağlup 
etmesiyle seriyi kazanan Türkiye, üst üste 
üçüncü, son altı yılda ise dördüncü kez 
Avrupa’nın zirvesine çıktı. Sırbistan karşı-
sında mücadele eden dört sporcunun yanı 
sıra Erman Eltemur, Muratcan Deniz ve 
Enes Bulut’tan oluşan Erkek Kumite Milli 
Takımı maç sonrası sevincini Türkiye Ka-

rate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan 
ile paylaştı.  Avrupa Şampiyonası’nda 
finale çıkarak Türk karate tarihinde bir 
ilki gerçekleştiren Erkek Kata Milli Takı-
mı ise ev sahibi İspanya’ya kaybederek 
gümüş madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, 
Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’lı 
ekibimiz, 26.88 puan aldığı finalde İspan-
ya’nın 0.08 puan gerisinde kaldı ve Avru-

pa ikinciliği ile yetindi.  54. Avrupa Bü-
yükler Karate Şampiyonası’nda üç altın, 
dört gümüş, dört bronz madalya kazanan 
Türkiye, Guadalajara’da en fazla madalya 
kazanan ülke unvanını aldı. Şampiyonayı 
beş altın, bir bronz madalya ile tamamla-
yan ev sahibi İspanya madalya sıralama-
sında birinci oldu. 
n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 28 18 7 3 64 32 32 61
2.TUZLASPOR 28 16 7 5 52 17 35 55
3.MANİSA B.Ş.B. 28 14 10 4 52 22 30 52
4.F. KARAGÜMRÜK 28 16 4 8 42 30 12 52
5.ŞANLIURFASPOR 28 14 7 7 40 29 11 49
6.ETİMESGUT BLD. 28 12 6 10 35 31 4 42
7.PENDİKSPOR 28 11 8 9 40 37 3 41
8.SİVAS BELEDİYE 28 10 7 11 36 40 -4 37
9.ZONGULDAK 28 9 9 10 29 34 -5 36
10.KIRKLARELİSPOR 28 9 7 12 37 35 2 34
11.KAHRAMANMARAŞ 28 9 7 12 29 38 -9 34
12.BAK SPOR KULÜBÜ 28 8 10 10 31 46 -15 34
13.TARSUS İDMAN Y. 28 8 9 11 34 45 -11 33
14.FETHİYESPOR 28 5 13 10 28 33 -5 28
15.BANDIRMASPOR 28 7 7 14 34 48 -14 28
16.K. A. SELÇUKSPOR 28 4 12 12 37 54 -17 24
17.TOKATSPOR 28 4 10 14 22 37 -15 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 28 5 6 17 23 57 -34 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

S. TAKIM O G M A Y AV P Puan
1 BURSASPOR 25 22 3 2082 1787 295 47 18
2 ORMAN GENÇLİK 25 18 7 2009 1843 166 43 18
3 DÜZCE BELEDİYE 25 17 8 1984 1935 49 42 16
4 KARESİ SPOR 25 16 9 2342 2221 121 41 15
5 PETKİM SPOR 25 15 10 2068 1981 87 40 14
6 KONYASPOR 25 14 11 2045 2028 17 39 14
7 SİGORTAM.NET BAKIRKÖY 25 14 11 2127 2094 33 39 14
8 YENİ MAMAK SPOR 25 13 12 2115 1959 156 38 14
9 AKHİSAR BELEDİYE 25 13 12 1988 1873 115 38 14
10 MANİSA B.Ş.B. 25 13 12 1988 1951 37 38 13
11 FİNAL SPOR 25 10 15 2000 2072 -72 35 12
12 ARTVİN BELEDİYE 25 10 15 2072 2236 -164 35 11
13 BANDIRMA KIRMIZI 25 9 16 1959 2075 -116 34 11
14 ANKARA D.S.İ 25 7 18 1875 2039 -164 32 11
15 YALOVA BLD SPOR 25 7 18 1991 2131 -140 32 11
16 EDİRNESPOR 25 2 23 1893 2313 -420 27 10

Konyaspor Basketbol, avantajını yitirdi
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz 

Konyaspor Basketbol, 25.hafta maçında 
deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Ligin 
zirvesinde yer alan ve şampiyonluğu büyük 
oranda garantileyen rakibine karşı istediği 
performansı sergileyemeyen temsilcimiz, 
mücadelede 91-76 mağlup ayrıldı. Play – 
Off maçları öncesi üst sıralarda yer alarak 
ev sahibi avantajını kazanmak isteyen Kon-
ya ekibi, bu şansını da büyük oranda yitirdi. 
Maça ev sahibi Bursaspor, taraftarının da 
desteği ile iyi başladı. Hücumda etkili olan 
Bursa ekibi, ilk periyotu 28-18 önde kapattı. 
İkinci 10 dakikalık bölümde de üstünlüğü-
nü koruyan Bursaspor, savunmada da iyi 
işler yaparak soyunma odasına 50-31 önde 
gitti. Konyaspor Basketbol, maçın ikinci 
yarısında daha etkili olmasına rağmen farkı 
kapatmayı başaramadı. Üçüncü periyotta 
Konyaspor 22-23 önce olmasına karşın bu 
bölümü Bursaspor 72-54 önde kapattı. Son 

bölümde de fark kapanmayınca karşılaşma 
91-76 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

KONYASPOR AVANTAJINI KAYBETTİ 
Türkiye Basketbol Ligi’nde 25.hafta 

geride kalırken, Bursaspor 22 galibiyet ile 
liderliğini sürdürdü ve şampiyonluğu büyük 
oranda garantiledi. Ligde ilk sırada bulunan 
takım direkt olarak Basketbol Süper Ligi’ne 
yükselirken, 2 ve 9.sıra arasında bulunan 
takım Play – Off maçlarında karşı karşı-
ya gelecek ve buradan da 1 takım Süper 
Lig’e yükselecek. Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Konyaspor, Play – Off maçları öncesi üst 
sıralarda yer alarak ev sahibi takım olma 
avantajını kazanmak istiyordu ancak son 
haftalar alınan mağlubiyetler ile bu şansını 
kaybetti. Temsilcimiz ligde aldığı 14 galibi-
yet ile 6.sırada yer alıyor. Konya ekibi, oy-
nanacak olan son 5 maçı da kazanarak üst 
sıralara tırmanmak istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AKŞEHİR SPOR 21 17 2 2 47 17 30 53
2.KIRIKKALE SPOR 21 15 5 1 38 9 29 50
3.ÇUBUKSPOR 21 15 4 2 47 17 30 49
4.KEÇİÖREN BLD. 21 12 4 5 37 18 19 40
5.SANDIKLISPOR 22 12 4 6 37 26 11 40
6.SARAYÖNÜ BLD. 21 8 7 6 40 30 10 31
7.KARAMAN BLD. 21 6 7 8 16 22 -6 25
8.POLATLI BELEDİYE 21 6 3 12 26 35 -9 21
9.ANKARA DSİ SPOR 21 6 2 13 22 46 -24 20
10.ANADOLU ÜNİ. 21 5 4 12 21 35 -14 19
11.KARAPINAR BLD. 22 5 1 16 20 46 -26 16
12.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 22 5 1 16 20 46 -26 16
13.YENİÇAĞA 21 3 2 16 13 37 -24 11



Konyaspor U14 takımı 
şampiyon tamamladı

Atiker Konyaspor U14 Takımı oynanan karşılaşmada 
şampiyonluk yarışı içinde olduğu rakibi Ankaragücü’nü 
5-0 mağlup etti. Bu sonuçla U14 takımı Türkiye’de son 
sekiz takım arasına kalarak büyük bir başarıya imza attı.

U14 takının elde ettiği bu başarı ile mayıs ayında An-
talya’da yapılacak Türkiye şampiyonasında Konya’yı ve 
Konyaspor’u temsil edecek. Son yıllarda akademi takım-
larının elde ettiği başarılar camiayı sevindiriyor.

STATÜ/KLASMAN: U14 Elit Akademi Ligi
HAKEMLER: Murat Bardakcı, Özgür Karaoğlu, Akif 

Yaman
ATİKER KONYASPOR: Ozan Özşen, Emre Kutlu, Ali 

Mert Yeni, M. Furkan Başak, Buğra Yıldırım, Arda Ra-
han, Mevlana Halis Erdoğdu, Orkun Sarun, Barış Akçay

YEDEKLER: Bekir Sezer, Muhammed Efe Yaşar, 
Umeyir Musa Yıldırım, Mustafa Efe Tuncer, Bilgehan Er, 
Enes Erol, M. Eren Pekmezci

MKE ANKARAGÜCÜ: Berke Göksu, Emre Sezer, Be-
rat Arda Kara, Mert Can, Cüneyt Çalkınsın, Efe Tekin, Ra-
mazan Furkan Demir, Emirhan Efe Akbulut, Arda Kumru, 
Umut Tarhan, Arda Özdemir

YEDEKLER: Arda Özkay, Halil Koçyiğit, Fatih Kudret-
li, Ahmet Buğra Çetin, Burakhan Çelikkol, Anıl Aygün, 
Anıl Can Soyalp
n SPOR SERVİSİ

Aykut Kocaman 
oyunu İstanbul’da 

kullandı
Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler 

Seçimleri için sandık başına gitti. Atiker 
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Koca-
man da oyunu İstanbul’da kullandı. 

İstanbul’da 9 milyon 997 bin 24 
seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahal-
li İdareler Seçimleri için sandıklar dün 
saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıl-
dı. Sabah erken saatlerde demokrasinin 
gereği olan seçme hakkını kullanmak 
için İstanbul’da bulunan Kandilli İlkoku-
lu’na gelen vatandaşlar oylarını kullan-
dı. Oy kullanma işlemi devam ederken, 
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman da ailesiyle birlikte sandığa 
gitti. 

Deneyimli Teknik Direktör oyunu 
kullanırken basın mensuplarına poz 
verdi.
n SPOR SERVİSİ 

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Hazırlıklarda son raunt!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konysapor Cumartesi günü yaptığı 
hazırlık maçının ardından Medipol Başak-
şehir maçı hazırlıklarına seçim nedeniyle 
1 gün ara verdi. Bugün yeniden idmanlara 
başlayacak olan Anadolu Kartalı, hafta 
arasında yapacağı antrenmanlarla Ligder 
Başakşehir’i kilitlenecek. Yeşil beyazlıla-
rın hedefi İstanbul’dan en az 1 puan ile 
dönmek.

 ATİKER KONYASPOR 
ANADOLU’YA ACIMADI

Milli maçlar ve 31 Mart yerel seçimler 
nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına 
devam eden Atiker Konyaspor, Cumartesi 
günü pilot takım Anadolu Selçukspor ile 
oynadığı antrenman maçını 3-1’lik skor-
la kazandı. Kayacık Tesisleri’nde saat 
15:00’da başlayan karşılaşmayı Atiker 
Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk 
ve yöneticiler de takip etti. Karşılaşma-
ya Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Uğur 
Demirok, Ferhat Öztorun, Marko Jevtovic, 
Jens Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Ab-
dou Razack Traore, Erdon Daci ve Adis 
Jahovic on biriyle başlayan Anadolu Kar-
talı Adis Jahovic’in maçın başında attığı 
golle 1-0 öne geçerken, Abdou Razack 
Traore skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. 
Anadolu Selçukspor, Samet’in golüyle 
durumu 2-1 yaparken, ilk yarı bu skorla 
sona erdi. Atiker Konyaspor’da ilk yarıda 
Jens Jonsson yerini Paolo Hurtado’ya bı-
raktı. İkinci yarıya Ali Turan (Selim Ay), 
Uğur Demirok (Petar Filipovic), Ferhat 
Öztorun (Leonard Zuta), Marko Jevtovic 
(Volkan Fındıklı) değişiklikleriyle başla-
yan Atiker Konyaspor, 53.dakikada Abdou 
Razack Traore’nin serbest vuruştan attığı 
golle durumu 3-1 yaptı.

Yeşil beyazlılarda kalan dakikalar-
da Abdou Razack Traore’nin yerine Nejc 
Skubic oyuna dahil oldu. Karşılaşma 
Atiker Konyaspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile 
sona erdi. Temsilcimiz Atiker Konyaspor, 

bir günlük izin sonrasında bugün saat 
16:00’da yapacağı antrenmanla Medipol 
Başakşehir 27. hafta karşılaşmasının ha-
zırlıklarına devam edecek

KARTAL SİCİL DÜZELTECEK
Atiker Konyaspor hafta arasında yapa-

cağı antrenmanlarla Başakşehir maçının 
son planlamalarını yapacak. Milli arada 
iyi bir hazırlık dönemi geçiren Anadolu 
Kartalı son rötuşlarla birlikte kritik maça 

hazır hale gelecek. Konyaspor’da hedef 
Pazar günü oynanacak kritik maçtan en az 
1 puan ile dönmek. Mili ara öncesi çıktığı 
son 7 maçta kazanamayan Konyaspor için 
Başakşehir maçından alınacak bir galibi-
yet ise hayal kırıklığına uğrayan taraftara 
bir hediye anlamına gelecek.

BAŞAKŞEHİR 
ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Öte yandan Atiker Konyaspor’un bu 

haftaki rakibi Medipol Başakşehir ligin en 
formda takımı olarak dikkat çekiyor. 58 
puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde 
lider durumda bulunan Başakşehir oyun 
ve oyuncu kalitesi anlamında ligin en iyi 
ekibi olarak görülüyor. 

Son yıllarda şampiyonluk mücadelesi 
veren İstanbul temsilcisi bu kez hedefine 
ulaşmaya yakın.  
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de oynadığı son 7 maçı kazanamayan temsilcimiz Atiker Konyaspor milli arada 
hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürdü. Kalan 8 maçta kayıplarını telafi etmek isteyen Anadolu 

Kartalı bugün yapacağı idman ile birlikte lig lideri Başakşehir’i ezberlemeye başlayacak

RPS
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