
‘Zorlukları birlikte aşacağız’ Yangının sebebi araştırılıyor
Konya’da gelenek bozulma-
dı. Her yıl olduğu gibi bu 
bayramda da Mevlana Kültür 
Merkezi’nde bir araya gelen 
protokol üyeleri bayramlaş-
tı. Vatandaşların da yoğun 
ilgi gösterdiği bayramlaş-
ma programında birlik 
ve beraberlik vurgusu 
yapıldı, Türk milletinin 
zorlukları birlikte 
aşacağı vurgulandı.
n HABERİ 
SAYFA 11’DE

Kurban Bayramı’nın 
4. gününde Mar-San 

Sanayi Sitesi’nde 
çıkan yangında 8 işyeri 

büyük zarar gördü. Yan-
gın nedeniyle gökyüzünü 

kaplayan dumanlar Kon-
ya’nın her yerinden görül-

dü. Yangına toplam 91 araç 
ile 210 personel müdahale 

etti. Yangın 7 saatte kontrol 
altına alınabilirken, yangının 

çıkış sebebi araştırılıyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

06 Traktörden düştü
hayatını kaybetti 11 MHP ve CHP’de 

bayram coşkusu 12 AK Parti Konya 
bayramlaştı

KAZALAR BAYRAMI YİNE
HÜZNE DÖNÜŞTÜRDÜ

‘BİRLİK OLURSAK 
BİLEĞİMİZ BÜKÜLMEZ’

13 kişi öldü, 49 kişi yaralandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen trafik 
kazaları bu bayramda da ağzımızın tadını kaçırdı. 
Bayram tatili boyunca Konya’da meydana gelen 
trafik kazalarında resmi olmayan rakamlara göre 13 
kişi can verdi, 49 kişi ise yaralandı.

Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat 
Kurum, Kurban 
Bayramı namazı-
nı Konya’da kıla-
rak hemşehrile-
riyle bayramlaştı. 
Burada konuşan 
Bakan Kurum, 
“Bir olduğunuzda 
birlik olduğunuz-
da sizin bileğinizi 
kimse bükemez” 
dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Salat ve dualar 
geçmişler için

Koç süslendi
nişanlıya gitti

Mevlana’ya 
bayram ziyareti

Sahte kimlikle 
yakalandı 

Konya’da her bayram olduğu 
gibi bu bayram da mezarlık-
lar yakınlarını kaybedenlerle 
doldu taştı. Konyalılar arefe gü-
nünden bayramın son günlene 
kadar mezarlığa akın ederek 
geçmişlerine dua etti.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Oğlan evinden kız tarafına 
kurbanlık koç hediye edilmesiyle 
oluşan gelenek bu Kurban Bayra-
mı’nda da yaşatıldı. Nişanlı kızın 
ilk Kurban Bayramı’nda damat 
tarafından gelinin evine getirilen 
‘gelin koçu’ renkli görüntülere 
sahne oldu.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Kurban Bayramı tatilinde, 
Mevlana Hazretlerinin Tür-
besi ziyaretçi akınına uğradı. 
Konya’ya gelen binlerce yerli 
yabancı turist türbeyi ziyaret etti.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’da 25 gün önce öldürü-
len Azeri kadını öldürdükten 
sonra kayıplara karışan cina-
yet zanlısı galerici, Antalya’nın 
Muratpaşa ilçesinde saklandı-
ğı pansiyonda sahte kimlikle 
yakalanarak gözaltına alındı.  
n HABERİ SAYFA 6’DA
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İslam Âlemi, manevi 
duyguların yoğunlaştığı 
Kurban Bayramı’nı idrak 

etmenin sevincini yaşadı. 
Bayram nedeniyle 

komşular, akrabalar 
birbirlerini ziyaret etti, 

birlik ve beraberlik pekişti

KARDEŞLİK 
GÜÇLENDİ

Müslümanlar, manevi duyguların yoğun-
laştığı Kurban Bayramı’nı idrak etmenin 
mutluluğunu yaşadı. Tüm dünyada İslam 
Âlemi dini bayramlarımızdan ikincisi olan 
Kurban Bayramı’nı idrak etti. Salı günü 
başlayıp Cuma günü sona eren Kurban 
Bayram’ında kardeşlik hukuku gözetile-
rek paylaşma esasına dayalı olarak bir-
çok faaliyet gerçekleştirildi.

PAYLAŞTIKÇA
BEREKETLENDİ

Kurbanlıkların kesilen etleri evde tüketil-
mek, misafirlere ikram etmek ve yoksulla-
ra verilmek üzere pay edildi. Şifa kaynağı 
olarak adlandırılan kurban etleri, resmen 
sofraları süsleyerek bereket oldu. Kurban 
Bayramı’nın bereketi paylaştıkça arttı. 
Komşuluk ve akrabalık bağları bayram 
vesilesi ile bir kez daha güçlendi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Paylaştık, birleştik

Yeni dönemde Konya’dan 2 isim  
AK Parti’nin 6. Olağan 

Kongresi büyük bir 
coşku içinde gerçekleşti. 
Kongrede AK Parti’nin 
yeni MKYK listesinde 

Konya’dan Ahmet Sorgun 
ve Leyla Şahin Usta yer 
aldı. Leyla Şahin Usta, 
AK Parti İnsan Hakları 

Başkanı olarak AK 
Parti’nin yeni A takımında 

Konya’yı temsil etti. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Alparslan’ın
ordusu!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi kapsamında her sabah namazında camileri 
dolduran binlerce çocukla Mevlana Meydanı’nda buluştu.
Projeye katılan çocukların yaz günlerini bir bayrama dönüştürdüğünü 
kaydeden Başkan Altay, “Sultan Alparslan’ın ordusunun askerleri ne 
kadar şanlı ise bu meydanı dolduran çocuklarımız da o kadar şanlı” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE
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Geçmişler dualarla anıldı Nişan koçu geleneği sürüyor
Konya’da her bayram oldu-

ğu gibi bu bayram da mezarlıklar  
yakınlarını kaybedenlerle doldu 
taştı. Konyalılar arefe gününden 
bayramın son günlene kadar va-
tandaşlar mezarlığa akın etti. 
Başta Musalla, Üçler, Hacıfettah 
gibi mezarlıklar olmak üzere Kon-
ya merkez ve ilçelerinde bulunan 
mezarlıklarda bayram süresince 
yoğunluklar yaşandı. Kimi va-
tandaşlar yakınlarının kabrine su 
dökerken, kimileri de yakınları-
nın kabrini düzenleyerek mezarı 
başında dua etti, Kuran- kerim 
okudu. Yakınlarını ziyaret eden 
vatandaşlar Konya’nın manevi 
mimarlarında Hacıveyiszade Mus-
tafa Efendi, Ladikli Ahmed Ağa ve 
Tahir Büyükkörükçü olmak üzere 
Konya’nın manevi mimarlarını 
unutmayarak mezarlarını ziyaret 
ederek dua etti. Konya Büyükşehir 

Belediyesi mezarlıkların girişinde 
vatandaşlara şeker ikram etti. Yaş-
lı vatandaşlar mezarlık içerisinde 

bulunan araçlar ile yakınlarının 
mezarının başına kadar götürüldü.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu, birçok önemli ge-
leneği içinde barındırıyor. Gele-
neklerin kimi unutulmuş olsa da 
kimi hala yaşatılmaya çalışılıyor. 
Söz konusu önemli ve güzel gele-
neklerden biri de ‘gelin koçu’ ge-
leneği. Oğlan evinden kız tarafına 
kurbanlık koç hediye edilmesiyle 
oluşan bu gelenek sürüyor. Nişanlı 
kızın ilk Kurban Bayramı’nda da-
mat tarafından gelinin evine geti-
rilen ‘gelin koçu’ renkli görüntüle-
re sahne oluyor. Bu güzel geleneği 
yaşatan çiftlerden olan Tuğba Üs-
tün ve Emre Gençer çifti bir süre 
önce nişanlanarak evliliğe ilk adı-
mı atmışlardı. Düğün hazırlığı ya-
pan genç çift, Kurban Bayramı’nda 
Anadolu’nun önemli bir geleneği 
olan gelin koçu geleneğinin güzel 
bir örneğini sergiledi. Damat adayı 
Emre Gençer, Kurban Bayramı’n-
da aldığı koçu nişanlısına götürdü. 

Geleneğe uyularak süslenen koça 
bir de altın bilezik takıldı. Ay yıl-
dızlı motiflerle işlenen kırmızı bir 

tüle sarılan koç, renkli görüntülere 
sahne oldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

a İslam Âlemi, manevi duyguların yoğunlaştığı Kurban Bayramı’nı idrak etmenin sevincini yaşadı. Kurbanlıklar, kurban bayramı namazının kılınma-
sının ardından kesildi. Bayram nedeniyle komşular, akrabalar birbirlerini ziyaret etti. Bayramları doyasıya sevgiyle yaşayan ise yine çocuklar oldu

Bir bayram böyle geçti

Müslümanlar, manevi duygula-
rın yoğunlaştığı Kurban Bayramı’nı 
idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. 
Tüm dünyada İslam Âlemi dini bay-
ramlarımızdan ikincisi olan Kurban 
Bayramı’nı idrak etti. Salı günü baş-
layıp Cuma günü sona eren Kurban 
Bayram’ında kardeşlik hukuku göze-
tilerek paylaşma esasına dayalı olarak 
birçok faaliyet gerçekleştirildi. Tüm 
İslam coğrafyasında olduğu gibi Kon-
ya’da da kurbanlıklar, kurban bayra-
mı namazının kılınmasının ardından 
kesildi.Kurbanlıkların kesilen etleri 
evde tüketilmek, misafirlere ikram 
etmek ve yoksullara verilmek üzere 
pay edildi. Şifa kaynağı olarak adlan-
dırılan kurban etleri, resmen sofraları 
süsleyerek bereket oldu. Kurban Bay-
ramı’nın bereketi paylaştıkça arttı. 
Komşuluk ve akrabalık bağları bay-
ram vesilesi ile bir kez daha güçlendi. 

KURBAN BAYRAMI 
NAMAZ İLE BAŞLADI

Kurban Bayramı, sabahın ilk 
ışıkları ile kılınan namazla başladı.  
İbadetlerini yapmak isteyen Konyalı 
vatandaşlar tarihi camiiler başta ol-
mak üzere bütün camilere akın etti. 
Çoluk çocuk genç yaşlı herkes bay-
ramlık elbiselerini giyerek camilere 
bayram namazına koştu. Vatandaş-
lar, namazın ardından ise kurban 
ibadetini yerine getirmek amacıyla 
almış oldukları kurbanlıkları kesti. 

KURBAN ETLERİ, SOFRALARI 
SÜSLEDİ… BEREKET OLDU…
Kurbanlıklarını kesen vatan-

daşlar et ayırma işleminin ardından 
yakınları ve akrabaları ile birlikte 
sofralara oturdu. Ziyaretlerde, Kur-
ban Bayramı da olması nedeniyle en 
güzel bayram sofraları kuruldu Şifa 
kaynağı olarak adlandırılan kurban 

etleri, resmen sofraları süsleyerek 
bereket oldu. Bayrama özel kavur-
ma, günün en çok tercih edilen me-
nüsü oldu.Etler, afiyetle yenilirken 

hoş sohbetler de beraberinde geldi. 
BAYRAM ZİYARETLERİ İLE 

BİRLİK VE BERABERLİKLER PEKİŞTİ
Bayramlarla birlikte pekişen bir-

lik ve beraberlik kendisini bu bay-
ramda yine gösterdi. Bayram nede-
niyle komşular, akrabalar birbirlerini 
ziyaret etti. 

Uzun zamandır görüşemeyen 
akrabalar, komşular, arkadaşlar bir-
birleriyle buluştu. Bayram vesilesi ile 
küsler barıştı, kırgınlıklar gitti, hasret 

giderildi. Birlik ve beraberlik daha 
da güçlendi. Bayram buluşmaların-
da başta bu vatan uğruna canlarını 
veren şehitler olmak üzere ahirete 
göç etmiş aile bireyleri dualar ile yad 
edildi. 
ELLER ÖPÜLDÜ, HARÇLIKLAR ALINDI

Sevgi, dostluk, muhabbet ve 
dayanışmanın yoğun yaşandığı 
bayramlarda, çocuklar sevindirildi, 
büyükler ziyaret edilerek gönülleri 
alındı, elleri öpüldü. Bayram ziyaret-
lerinde misafirlere şeker, çikolata ve 
tatlı ikramları yapıldı. Bayramları do-
yasıya sevgiyle yaşayan yine çocuk-
lar oldu. Büyüklerin ellerini öperek, 
bayram harçlığı alan çocuklar, bay-
ram tadında gün yaşadı. 

PİKNİK ALANLARI DOLUP TAŞTI
Kurban Bayramı tatilini piknik 

yaparak geçirmek isteyen vatan-
daşlar Konya’da bulunan piknik 
alanlarına akın etti. Havaların sıcak 
olması ile birlikte piknik alanları-
nı fırsat bilen vatandaşlar, özellikle 
bayramın son gününü mesire alan-
larında değerlendirdi. Mangallarını 
yakan vatandaşların çocukları da 
piknik alanlarında bulunan sosyal 
faaliyetler ile doyasıya eğlendi. Ha-
vanın sıcak olması ve Kurban Bay-
ramı olması nedeniyle parka ailecek 
piknik yapmaya geldiklerini dile ge-
tiren vatandaşlar, “Mübarek Kurban 
Bayram’ını idrak ediyoruz. Haliyle 
kurbanın eti de bereketli oluyor. Biz-
lerde ailemiz, çocuklarımız ve yakın-
larımız ile piknik yapmak istedik. Şü-
kürler olsun ki Konya’mız da piknik 
alanları bakımından oldukça zengin 
bir memleket. Yetkililere de bizlere 
sağlamış oldukları imkânlar için te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi Konya’da da kurbanlıklar, kurban bayramı namazının kılınmasının ardından kesildi.Kurbanlıkların kesilen etleri evde tüketilmek, misafirlere ikram etmek ve yoksullara verilmek üzere pay edildi.
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Işıl-Ahmet Semacan çiftinin 
kızı Elif ile Nuran-Naim Ildırar çif-
tinin oğlu İbrahim düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
İkonia Garden Düğün ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen düğün 
törenine Semacan ve Ildırar ailesi-
nin yakınları ve sevenleri ile  Kon-
ya Baro başkanı Mustafa Aladağ ile 
çok sayıda davetli katıldı. Düğüne 
katılan misafirleri Semacan ve Il-

dırar aileleri kapıda karşılayarak 
hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 
Misafirlere geleneksel Konya pi-
lavı ikram edildi. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ile bol bol ha-
tıra fotoğrafı çektirdi. Yenigün Ga-
zetesi olarak Elif ve İbrahim’e bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Semacan ve Ildırar ailelerini tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karagöz ve Kurnaz aileleri
düğün mutluluğu yaşadı  

Konya’nın tanımmış eğitimci-
lerinden Süleyman Karagöz ve De-
met Karagöz’ün kızları Aybüke ile 
Gaziantep’in tanınmış ailelerinden 
Orhan ve Hülya Kurnaz ailesinin 
oğulları Okan ile öncü düğün sola-
nındaki nikâhla dünyaevine girdi-
ler. Nikâha katılım yoğun oldu.  

Her ailenin yakınları ve dost-
larının katıldığı nikâha Tedem 
Özel Eğitim Kurumları Kurucu- 
Yönetim Kurulu Başkanı Teoman 
Yılmaz, Kurucu- Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Cücük, Genel Mü-
dür Ömer Bayram, öğretmenler, 
okul idarecileri, MHP Konya İl 

Başkanı Murat Çiçek ve yönetim 
kurulu üyeleri, Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tan-
fer Ata, Türk Eğitim-Sen Konya 
2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğ-
rul, Eğitim-Bir-Sen Konya şubesi 
yöneticileriyle davetliler katıldı. 
Nikâha katılanlara, “hoş geldin” 
diyen Gelin Aybüke ile Damat 
Okan beyaz güvercin uçurarak, 
nikâha ayrı bir hava kattı. Yeni-
gün Gazetesi olarak Aybüke ve 
Okan’a kurdukları yuvada bir 
ömür mutluluklar diler, ailelerini 
tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Sefa ile Nora bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde 
sevenleri yalnız bırakmadı. Lengyel  ve Öztürker aileleri de düğün mutluluğu yaşadı 

Nora ve Hakan, mutluluk
için hayatlarını birleştirdi

Rozalia-Andras Lengyel çiftinin 
kızı Nora ile Sefa- Mehmet Öztür-
ker çiftinin oğlu Hakan düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Mavera Kır Düğün Bahçesinde ger-
çekleşen düğün törenine Lengyel ve 
Öztürker ailelerin yakınları, sevenle-
ri ile çok sayıda davetli katıldı. Leng-
yel ve Öztürker aileleri misafirlerini 
kapıda karşılayarak hayırlı olsun di-
leklerini kabul etti. Genç çift misa-
firlerini “ Hayatta öyle mutlu anlar 

vardır ki bütün dünya ile paylaşmak 
istersiniz. Biz de mutlu günümüzde 
siz değerli misafirlerimizi aramızdan 
görmekten mutluluk duyarız” me-
sajı ile davet etti.  Düğüne katılan 
misafirler genç çiftle bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. 
Yenigün Gazetesi olarak Lengyel  ve 
Öztürker  ailelerini tebrik ederken, 
Nora ve Hakan’a  bir ömür boyu 
mutluluklar dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bayramda Mevlana Türbesi 
ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı tatili devam 
ederken, Mevlana Hazretlerinin 
Türbesi ziyaretçi akınına uğradı. 
Konya’ya gelen binlerce yerli ya-
bancı turist türbeyi ziyaret etti. 

Uzun Kurban Bayramı tatilini 
fırsat bilerek Türkiye’nin değişik 
bölgelerinden tatile çıkan vatan-
daşlar Konya’ya da ilgi gösterdi. 
Kurban Bayramı nedeniyle Mevla-
na Hazretlerinin Türbesine Türki-

ye’nin farklı illerinden gelen binler-
ce vatandaş akın etti. Türkiye’nin 
en çok ziyaretçi ağırlayan müzele-
rinden biri olan Mevlana Müzesini 
bugün yerli yabancı yaklaşık 10 
bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. 
Ziyaretçiler Mevlana Hazretlerinin 
Türbesini ve müzeyi ziyaret ederek 
müze içerisinde ve bahçesinde ha-
tıra fotoğrafı çektirdi.
n İHA

Işıl-Ahmet Semacan çiftinin kızı Elif,  Nuran-Naim Ildırar çiftinin oğlu İbrahim dünyaevine girdi. 
Genç çift mutlu bir yuva kurmanın mutluluğunu yakınları ile paylaştı 

Semacan ve Ildırar aileleri akraba oldu
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Kurban Bayramı’nın 4. gününde Mar-San Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında 8 işyeri büyük zarar gördü. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan 
dumanlar Konya’nın her yerinden görüldü. Yangına toplam 91 araç ile 210 personel müdahale etti. 7 saatte kontrol altına alınabildi 

Konya yangına kilitlendi!
Karatay’da bulunan Mar-San 

Sanayi Sitesindeki bir dekorasyon 
fabrikasında yangın çıktı. Ahşap 
malzemelerin yoğun bulunduğu 
fabrikada çıkan yangın kısa sürede 
büyüdü. İşletmeyi saran alevleri 
gören Mar-San Sanayi Güvenlik gö-
revlileri, yangına müdahale etmeye 
çalıştı. Ancak yangının etkisiyle böl-
gede bulunan bir forklift patlayınca 
yangın daha da büyüdü. Büyüyen 
yangın söndürülemeyince itfaiye 
ekiplerine haber verildi. Kısa sürede 
bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale etti. Yangını kontrol 
altına almakta güçlük çekilince böl-
geye takviye ekipler istendi. Yangın 
söndürme çalışmalarına, Büyük-
şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 
yanı sıra Konya 3. Ana Jet Üssü, Or-
ganize Sanayi Bölgesi, Orman Böl-
ge Müdürlüğünden de söndürme 
ekipleri, TOMA’lar ve Orman Genel 
Müdürlüğünden gönderilen yangın 
söndürme helikopteri, Karatay ve 
Meram Belediyesi’nden kepçe ve 
tankerler de katıldı. Yangına toplam 
91 araç ile 210 personel müdahale 
etti. Yangın söndürme çalışmalarına 
katılan ekiplerin yaklaşık 7 saat sü-
ren çalışmalarının ardından kontrol 
altına alınarak söndürüldü. 

FORKLİFT PATLADI, YANGIN 
BÜYÜDÜ 

Yangının çıktığı bölgede patla-
yan forklift, yangının büyümesine 
neden oldu. Patlamayla birlikte ah-
şap ve petro-kimya maddelerinin 
bulunduğu bölgelere sıçrayan alev-
ler, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. 
Yangının etkisiyle yükselen yoğun 
ve siyah dumanlar Konya’nın tüm 
bölgelerinden görüldü. 

OLAY YERİNİ İNCELEDİLER 
Yangın haberini alan Vali Yakup 

Canbolat, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş, AFAD Başkanı Yıldız Tosun 
ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
yangını an be an takip etti. Olay 
yerine giderek incelemelerde bu-
lunan Vali Canbolat ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay, söndürme 
çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Yangı-
na kısa sürede müdahale edildiğini 
belirten Başkan Altay, yangının ge-
len desteklerle kısa sürede söndürü-
leceğini söyledi. Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekilli Mus-
tafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili 
Esin Kara, MHP MYK Üyesi Hüseyin 
Korkmaz, MHP Selçuklu İlçe Başka-
nı Güzide Çıpan, MHP Meram İlçe 
Başkanı İbrahim Ay da olay yerine 
gitti. Yangınla ilgili bilgi alan MHP’li 
heyet, geçmiş olsun dileklerinde bu-
lundu. 

HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ 
Vali Yakup Canbolat, Büyük-

şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-

him Altay ve çok sayıda yetkili de 
yangın mahalline gelerek bilgi aldı. 
Yangınla ilgili bilgi veren Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Yaklaşık 200 personelle yan-
gına müdahale edildiğini belirterek, 
“Yangının zor kısmındayız. Yangı-
nın neden çıktığını söylemek şu an 
mümkün değil. Saat 17.01’de itfa-
iyemize ihbar geliyor. İlk itfaiyemiz 
17.08’de burada oluyor ve yangına 
müdahale ediyor. Sonrasında 30’a 
yakın itfaiye aracı ve 200 personel 
yangına müdahale ediyor. Bununla 
birlikte polisin TOMA’ları, belediye-
lerin arazözleri, 3’üncü Ana Jet Üs 

Komutanlığı’nın 2 aracı ile Orman 
Bakanlığı’na bağlı helikopter de ha-
vadan müdahale etti” dedi. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN BİLGİ ALDI 

Yangında can kaybının olmadı-
ğını ve 5 kişinin dumandan etkilen-
diğini belirten Başkan Altay, “Can 
kaybı yok. 5 kardeşimiz dumandan 
etkilendi. Yangın kısmen de olsa 

kontrol altına alındı. Sayın Cum-
hurbaşkanımız da biraz önce aradı 
ve konu hakkında bilgi aldı. Yanıcı 
maddelerden oluşan bir alan. Ka-
pıların kapalı ve plastik hammadde 
deposunun olması müdahaleyi zor-
laştırdı. Şu ana kadar 8 iş yerinde 
büyük hasar var’’ dedi. 

ETKİN VE ZAMANINDA 
MÜDAHALE EDİLDİ 

Vali Yakup Canbolat ise, yangı-
nın ahşap, kimyasal ve plastik sana-
yinden oluşan ürünlerin üretildiği 
bir yerde çıktığını belirterek, “İşye-
rinde çıkan yangın diğer işyerlerine 
sirayet etti ve büyük bir yangına dö-

nüştü. Saat 17.00 sıralarında başla-
yan yangında ihbar sonucu beledi-
yemiz itfaiye ekipleri bölgeye intikal 
etti. İtfaiye ekipleri aynı zamanda 
hava üssüne, orman bölge teşkila-
tına, ayrıca organize sanayi, KOSKİ 
ve ilçelere haber verdi. Bütün ekip-
ler buraya geldi. Ayrıca Orman Ge-
nel Müdürlüğünden de bir helikop-
ter yangın söndürme çalışmalarına 

katıldı. Şükürler olsun ki yangın, 
rüzgarın da durmasıyla belli bir lo-
kal alana yerleşti ve şu an itibariyle 
belli bir bölgede kontrollü yangını 
söndürme çalışmalarına devam edi-
yoruz. Yangının kontrollü bir şekilde 
sönmesini sağlayacağız. Şükürler 
olsun ki can kaybımız da olmadı. 
Beş tane arkadaşımız dumandan 
etkilendi. Onların da hastaneye inti-
kali sağlandı. Konya büyük bir yan-
gından döndü. Etkin ve zamanında 
müdahale yangının daha büyümesi-
ni mani oldu” şeklinde konuştu. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı da, olay yerine ge-

lerek yetkililerden bilgi aldı ve işyeri 
sahiplerine geçmiş olsun dileklerini 
iletti. Kalaycı, şunları söyledi: “Yan-
gında 8 tane işyerimiz büyük zarar 
gördü. Büyük bir üzüntü içindeyiz. 
En büyük tesellimiz herhangi bir 
can kaybının yaşanmaması. MHP 
olarak hasarlarının tespitinin ardın-
dan işyerlerinin yanında olacağız. 
Yaralarını sarmak için elimizden ne 

geliyorsa yapacağız.”
MHP Konya Milletvekili Esin 

Kara da, “Bayramın dördüncü gü-
nünde Konya olarak böyle üzücü 
bir haber almaktan son derece mut-
suzuz. Allah’tan tek bir sevincimiz 
var can kaybımız yok şuan. Yangın 
söndürülmeye çalışılıyor. Biz de va-
tandaşlarımızın yanındayız, yarala-
rını sarmak içinde elimizden geleni 
yapacağız” diye konuştu.  

DESTEK BEKLİYORUZ 
Konya Mobilyacılar Odası Baş-

kanı Mehmet Günbaş ise, yangı-
nın ilk çıktığı andan itibaren itfaiye 
ekiplerinin müdahaleye başladığını 

kaydederek, “Ahşap ve sunta fabri-
kalarının iç içe olduğu bir yer oldu-
ğu için çabuk sıçradı. İşyerlerimiz de 
birbirine bitişik olduğu için yangın 
çok çabuk büyüdü. Şu anda yaklaşık 
8 fabrika büyük hasar gördü. Esna-
fımıza geçmiş olsun diliyoruz. Dev-
letimizden destek bekliyoruz. Afet 
durumuna sokarsa bunu, esnafla-
rımız çok ciddi maddi hasar kaybı 

oldu. Beş arkadaşımız dumandan 
zehirlendi onların durumları iyi. En 
büyük tesellimiz bir vernik ve tiner 
imalatı yerimiz vardı burada ona 
sıçramadan önlendi. Eğer ona sıç-
rasaydı Allah korusun çok büyük 
ciddi hasar ve maddi kayıp olurdu. 
Tek tesellimiz o ama şuanda yangın 
hala devam ediyor. Kısmen kontrol 
altına alındı. Birçok çevre illerden ve 
havadan da müdahale ediliyor. Mo-
bilyacılar Odası olarak bütün esnafı-
mıza geçmiş olsun diliyoruz. İnşal-
lah bu bir daha yaşanmaz son olur” 
ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) Konya Milletvekili 
Esin Kara ise, “Bayramın dördüncü 
gününde Konya olarak böyle üzücü 
bir haber almaktan son derece mut-
suzuz. Allah’tan tek bir sevincimiz 
var can kaybımız yok şu an. Yangın 
söndürülmeye çalışılıyor. Biz de va-
tandaşlarımızın yanındayız, yarala-
rını sarmak içinde elimizden geleni 
yapacağız” diye konuştu. 

5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 
8 İŞYERİ KÜL OLDU 

Yangının çıktığı dakikalarda 
kısa sürede büyümesiyle işyerinde 
bulunan işçiler yangına müdahale 
etmeye çalıştı. Bu sırada dumandan 
etkilenen 5 işçi olay yerine gelen 
ambulanslarla hastaneye kaldırılır-
ken, can kaybının olmaması yürek-
lere su serpti. Bu arada kısa sürede 
büyüyen yangın 8 işyerini etkisi altı-
na alırken, işyerlerinde büyük çaplı 
maddi hasarlar meydana geldi. 

VATANDAŞLAR KORKU 
DOLU GÖZLERLE İZLEDİ 

Bu arada yangının yükseldiğini 
gören vatandaşlar, yangını korku 
dolu gözlerle izledi. Özellikle bölge-
de işyeri bulunan ve yangın haberi-
ni alan iş yeri sahipleri bölgeye akın 
ederken, ekiplerin yangına müda-
halesini izledi. Vatandaşların can 
güvenliğini sağlamak amacıyla ön-
lem alan yetkililer ise vatandaşları 
bölgeden uzak tutmaya çalıştı. 

TÜM KONYA YANGINA KİTLENDİ 
Yangın nedeniyle gökyüzünü 

dumanların kaplamasıyla tüm Kon-
ya yangına kilitlendi. Sosyal med-
yadan olayı takip eden vatandaşlar, 
bulundukları bölgeden çektikleri fo-
toğrafları paylaştı. Kısa sürede yan-
gın Konya ve ülkenin gündemine 
oturdu. Vatandaşlar yangınla ilgili 
detayları an be an takip ederek, ge-
lişmeleri izledi. 

RAPOR BEKLENİYOR
Bu arada tüm Konya’nın kilitlen-

diği ve Türkiye’nin de gündemine 
oturan yangının çıkış sebebiyle ilgili 
çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’n-
dan alınan bilgilere göre yangının 
çıkış sebebinin halen araştırıldığı, 
yapılan araştırma sonuçlanınca ise 
konuyla ilgili raporun oluşturulacağı 
kaydedildi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Marangozlar Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde başlayan ve yakındaki iş yerlerine de sıçrayarak büyüyen yangının verdiği büyük çapta zarar havadan görüntülendi.
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Tekbaş Un Fabrikası Sahipleri

Arif, İrfan ve
Adil Tekbaş’ın

 

anneleri

Aliye TEKBAŞ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Tekbaş Un Fabrikası Sahipleri

Arif, İrfan ve
Adil Tekbaş’ın

 

anneleri

Aliye TEKBAŞ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

ARSLAN AİLESİ

Tekbaş Un Fabrikası Sahipleri Arif,İrfan ve Adil Tekbaş’ın anneleri Aliye Tekbaş 85 yaşında 
hayatını kaybetti. Merhume Aliye Tekbaş dua ve tekbirle Musalla Mezarlığı’na defnedildi

Tekbaş ailesinin acı günü
Konya’nın tanımış ailelerinden 

Tekbaş Un Fabrikası Sahipleri Arif, 
İrfan ve Adil Tekbaş’ın anneleri Aliye 
Tekbaş 85 yaşında hayatını kaybetti. 
Merhum Aliye Tekbaş’ın cenazesi 
dün öğlen namazına müteakip Par-
sana Büyük Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Mezar-
lığına toprağa verildi. Tekbaş ailesini 
acı günlerinde dostları sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Cenaze-

ye AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası 
(KSO)  Meclis Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil katıldı. Merhume Aliye 
Tekbaş 3 erkek 1 kız çocuğu sahibi 
idi. Yenigün Gazetesi olarak merhu-
me Aliye Tekbaş’a Allahtan rahmet, 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
27 Ağustos 2018 Pazartesi  • Yıl: 11 • Sayı: 3425

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Konya’da arkadaşıyla birlikte 
küçük tuvaletini yapmak için ara-
cından inen kişinin, kendisine tepki 
gösteren kişi tarafından bıçaklandığı 
anların güvenlik kamerası görüntü-
leri ortaya çıktı. Olaydan sonra ka-
yıplara karışan cinayet zanlısı baba-
annesinin evinde yakalandı. 

Olay, 21 Temmuz saat 03.50 sı-
ralarında merkez Karatay ilçesi Ak-
çeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Şevki Nenğ ile arkadaşı 
Aykut K. cadde üzerine geldiklerin-
de araçlarını durdurup küçük tuva-
letlerini yapmak için bir apartmana 
yöneldi. Bu sırada evinin balkonun-
da arkadaşlarıyla alkol alan Ali D., 
(31) küçük tuvaletini yapan Şevki 
Nenğ ile Aykut K.’ye tepki gösterdi. 
Sözlü olarak başlayan tartışmanın 
ardından aşağıda bulunan şahıslar-

dan biri, balkondan kendisine tepki 
gösteren Ali D.’ye yerden aldığı bir 
cismi fırlattı. Bunun üzerine Ali D. 
de balkondan aşağıya plastik san-
dalye fırlattı. İki grup arasında sözlü 
olarak başlayan tartışma, balkonda-
kilerin aşağıya inmesiyle bıçaklı kav-
gaya dönüştü. Çıkan kavgada, Ali D. 
elinde bulunan bıçakla Şevki Nenğ’i 
sol göğüs ve karın bölgesinden bı-
çaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır 
yaralanan ve sağlık ekiplerince Kon-
ya Numune Hastanesine kaldırılan 
Şevki Nenğ’i tedavi gördüğü yoğun 
bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 
Cinayet şüphelisi Ali D. babaanne-
sinin evinde yakalanarak gözaltına 
alındı. Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilen şüpheli 
Ali D. tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.
n İHA

Plastik hammadde 
deposu küle döndü

Konya’da bir lastik fabrikası-
nın deposundaki ham maddelerin 
henüz belirlenemeyen bir neden-
le tutuşması sonucu çıkan yangın 
güçlükle söndürülürken, olay ye-
rine giden itfaiye aracı da devrildi. 
Kazada yaralanan sürücü hastane-
de tedavi altına alındı. 

Yangın, sabah saatlerinde mer-
kez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak 
Mahallesi 10644 Sokak’ta bulunan 
bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, plastik ham madde bulunan 
depodan dumanların yükseldiğini 
gören vatandaşlar polise ve itfaiye-
ye ihbarda bulundu. Yoğun duman 
kent merkezinden de görülürken 
kısa sürede olay yerine ulaşan 
ekipler yangına müdahale etmeye 
başladı. Kilitli olan depo kapısı iş 

yeri sahibi Yılmaz Kazancı tarafın-
dan porklift yardımıyla kırıldı. Kapı-
nın kırılarak yıkılmasının ardından 
ekipler, yangına müdahale etmeye 
devam etti. Yangın yaklaşık 2 saat-
lik çalışma sonucunda söndürülür-
ken iş yerinde büyük çapta hasar 
meydana geldi.  Öte yandan yangı-
na müdahale için giden İbrahim D. 
idaresindeki 42 AEJ 86 plakalı itfa-
iye aracı virajı alamayarak merkez 
Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescid 
Mahallesi Adana Çevre yolunda 
devrildi. Yaralanan sürücü çevre-
dekilerin yardımıyla araçtan çıkarı-
larak ambulansla Konya Numune 
Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün 
hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi.
n İHA

Konya’da 25 gün önce öldürülen Azeri kadını öldürdükten sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı galerici, 
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde saklandığı pansiyonda sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı

Daha fazla kaçamadı
Olay, 24 Temmuz günü saat 

09.00 sıralarında Karatay ilçesi Fev-
zi Çakmak Mahallesi 10490 Sokak 
üzerinde meydana geldi. İddiaya 
göre, Saibe Yükselir (50) sabah saat-
lerinde aracına bindiği Rahim A. ile 
tartıştıktan sonra silahla vücudunun 
çeşitli yerlerinden vurularak araçtan 
atıldı. Rahim A. araçla hızla olay ye-
rinden uzaklaşırken, 8 yerinden vu-
rularak ağır yaralanan Saibe Yükse-
lir, polise kendisini vuranın “Rahim” 
olduğunu söyledi. Konya Numune 
Hastanesine kaldırılan Saibe Yükse-
lir, yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI 
Cinayet zanlısının yakalanması 

için çalışma başlatan Konya Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, Rahim A.’nın An-
talya’nın Muratpaşa ilçesinde bir 
pansiyondan olduğu bilgisine ulaştı. 
Pansiyona baskın düzenleyen polis, 
Rahim A.’yı gözaltına alarak Kon-
ya’ya getirdi. Cinayet zanlısının ya-
kalandığı üzerinde başkasının adına 
kimlik kartı bulunduğu öğrenildi. 
Polis ekipleri, cinayet zanlısıyla bir-

likte kendisinin kaçmasına yardımcı 
olduğu avukatı S.E.G. ve kendisine 
para temin eden E.G.’yi de gözaltına 
aldı. Gözaltına alınan avukatın cina-
yet zanlısının kaçmasında yardımcı 
olduğu ve telefon kartını da nasıl 
imha edeceği konusunda yardımcı 

olduğu öne sürüldü. 
Şüpheli Rahim A.’nın ifadesinde 

Saibe Yükselir’in yaşanan arbede sı-
rasında silahla kendisini vurduğunu 
iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki 
sorguları tamamlanan şüpheliler-
den Rahim A. tutuklanırken, avukatı 

S.E.G. ve E.G. ise adli kontrol ve yurt 
dışına çıkış yasağı konularak serbest 
bırakıldı.  Öte yandan, Rahim A.’nın 
2002 yılında 2 kişiyi öldürdüğü, 11 
yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye 
edildiği öğrenildi.
n İHA

‘Tuvalet’ kavgası kanlı bitti!

Konya’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, 
fabrikanın bahçesinde bağlı olan Aksaray 
Malaklısı cinsi çoban köpeğini otomatik 
kapının üzerinden atlattıktan sonra çaldı. 
Olay, 15 Ağustos Salı günü Karatay ilçesi 
Fevziçakmak Mahallesi Gülistan Cadde-
si üzeri sanayi sitesinde meydana geldi. 
Edinen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde 
zincirle bağlı bulunan Aksaray Malaklısı 
cinsi çoban köpeği, kimliği belirsiz bir kişi 
tarafından çalındı. Demir kapının üzerinden 
atlayan hırsızlık şüphelisi, köpekle birlikte 
gözden kayboldu. n İHA

Konya’da baz istasyonlarından akü çaldığı 
iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheli-
nin evinde yapılan aramada 38 adet akü ele 
geçirildi.  Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri devriye gezerken Karatay ilçesi 
Karadona Mahallesi Öz mevkinde bulunan 
baz istasyonları yanında görülen bir kamyo-
neti takibe aldı. Jandarma ekibinden kaçan 
kamyonet tarla içerisinde yakalanırken 
şüpheli M.A., M.A. ve İ.Y. gözaltına alındı. 
Araçlarda yapılan aramalarda baz istasyonu 
akülerinden kullanılan malzemeler ele geçi-
rildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı.  n İHA

Malaklı cinsi 
köpeği çaldı

Akü hırsızları 
tutuklandı

Yunak ilçesinde silahlı ve satırlı kavgada 1’i çocuk 3 kişi 
yaralandı.  Olay, Yeni Mahallede bulunan çarşı meydanın-
da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ü. ve Mustafa Ç. 
henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartış-
manın ardından olay yerinden ayrılan Mustafa Ç. kardeşiy-
le birlikte tekrar geri döndü. Uğur Ü. ve çevredekileri satırla 
saldırmaya başlayan kardeşlere çevredeki vatandaşlar mü-

dahale etmeye çalıştı. Satırla bir sonuç alamayan Mustafa 
Ç. üzerindeki tabancayı çıkartarak rast gele ateş etmeye 
başladı. Mermilerin isabet ettiği Uğur Ü. , Servet Ü. ve ismi 
öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Saldırganlar daha son-
ra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüpheli-
lerle ilgili çalışma başlattı. 
n İHA

Silah ve satırlarla birbirlerine girdiler

Sokak ortasında bıçaklandı
Konya’da bir genç sokak orta-

sında kimliği belirsiz kişiler tara-
fından sırtından bıçaklanarak yara-
landı.  Olay, merkez Karatay ilçesi 
Aziziye Mahallesi Piri Esat Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Afganistan uyruklu Ali 
Muhammed N. (25) sokak üzerinde 
kimliği belirsiz kişilerce sırtından bı-
çaklandı. Yaralı vaziyette yürüyerek 
sokak üzerinde bulunan bir telefon-

cunun önüne gelen Ali Muham-
med N., iş yerinde bulunan kişiler-
den yardım istedi. Bunun üzerine 
iş yerinde bulunanlar polisi araya-
rak durumu bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerinde polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen sağ-
lık görevlilerinin ilk müdahalesinin 
ardından yaralı Ali Muhammed N. 
hastaneye kaldırıldı. 
n İHA

Traktörün altında can verdi
Konya’nın Hüyük ilçesinde, ha-

reket halindeki traktörden düşen 
çiftçi, arka lastiğin altında kalarak 
hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağ-
lı İmrenler Mahallesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik 
yapan 60 yaşındaki Ali Moda, 20 
EF 729 plakalı traktörüyle yerle-
şim merkezinde seyir halinde iken 
mezarlık mevkisine geldiğinde 
aracın kaldırım kenarına çarpma-

sıyla birlikte dengesini kaybederek 
şoför mahallinden düştü. O sırada 
hareket halinde olan traktörün arka 
lastiği üzerinden geçen sürücü ağır 
yaralandı. Adrese yönlendirilen 
sağlık ekipleri olay yerine geldiğin-
de sürücünün hayatını kaybettiğini 
belirledi. Sürücünün cansız bede-
ni otopsi yapılmak üzere hastane 
morguna kaldırıldı.  Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor. n İHA

25 gün önce işlenen cinayetin zanlısı, polisten daha fazla kaçamadı. Zanlı sahte kimlikle Antalya’da yakalandı.
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Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları bu bayramda da ağzımızın tadını kaçırdı. Bayram 
tatili boyunca Konya’da meydana gelen çok sayıdaki trafik kazasında 13 kişi can verdi, 49 kişi ise yaralandı 

Bayram bilançosu ağır oldu
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün 

olmasını fırsat bilen vatandaşlar, bir-
yandan memleketlerine giderken, 
bazı vatandaşlar da bayramı din-
lenmek üzere tatillerde geçirdi. Bu 
durum bayram tatilinin başladığı ilk 
günlerde şehirlerarası yollarda araç 
yoğunluğuna neden oldu. Her yıl 
yoğunluktan yaşanan trafik kazaları 
ise bu yıl da bayramda insanların yü-
reklerini burktu. Günler öncesinden 
yetkililerce yapılan tüm uyarı ve alı-
nan önlemlere rağmen trafik kazala-
rı bu bayram tatilinde de önleneme-
di. 18 Ağustos-26 Ağustos tarihleri 
arasında yaşanan ve basına yansıyan 
trafik kazalarından derlenen bilgile-
re göre yaşanan trafik kazalarında 
13 kişi hayatını kaybederken 49 kişi 
ise yaralandı. Yaşanan trafik kazala-
rından derlenen kısa bilgiler şöyle; 

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Seydişehir ilçesinde yakınları-

nın cenazesinden dönen yaşlı çiftin 
içinde bulunduğu otomobil kontrol-
den çıkarak sulama kanalına uçtu. 
Kazada araçta bulunan yaşlı çift 
boğularak hayatını kaybetti.  Kaza, 
Seydişehir-Bozkır karayolu 14. kilo-
metresinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Ortakören Mahalle-
si’nde bir yakınının cenazesinden 
Seydişehir’e dönen Hüseyin Vural 
(85) idaresindeki 42 BJ 241 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu kanal 
kenarındaki tel örgüleri aşarak sula-
ma kanalına uçtu. Kazayı görenlerin 
haber vermesi üzerine olay yerine 
çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi 
sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye-
ye bağlı dalgıç ekipleri, suda yaptık-
ları aramada Hüseyin Vural ve araç-
ta bulunan eşi Gülserel Vural’ın (84) 
cansız bedenine ulaştı. Araç içerisin-
de boğularak yaşamını yitiren Vural 
çiftinin cesetleri, kanaldan çıkarılıp 
otopsi için Seydişehir Devlet Hasta-
nesi morguna kaldırılırken, otomobil 
vinç yardımıyla sudan çıkarılabildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

KAZADA ÖLEN OĞLUNU 
UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Konya’da motosikletin aynı isti-
kamete giden tıra yandan çarpması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında üç genç arkadaştan 2’si haya-
tını kaybederken biri ise yaralandı. 
Hayatını kaybeden 19 yaşındaki 
gencin annesi çocuğunun cansız be-
deninin başından ayrılmayıp vücu-
duna sarıldı ve çocuğunu uyandır-
maya çalıştı. 

REFÜJDE ÇİÇEK SULARKEN ÖLDÜ
Konya’da refüjdeki çiçekleri su-

lamak için yolun karşısına geçmek 
isteyen işçi, otomobilin çarpması 
sonucu hayatını kaybetti.  Kaza, saat 
08.30 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Büyükkayacık Mahallesi An-
kara Caddesi Türk Yıldızları Parkı 
önünde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cadde üzerinde bulu-
nan refüjdeki çiçekleri sulamak için 
yolun karşısına geçmek isteyen park 

bahçeler görevlisi 55 yaşındaki Meh-
met Ali Temel’e, Mehmet Yasin I. 
(26) idaresindeki 42 FOL 92 plakalı 
otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
Mehmet Ali Temel, refüje savrula-
rak metrelerce sürüklendi. Çevrede-
ki vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve ambulans sevk edildi. 
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol-
de otomobilin çarptığı Mehmet Ali 
Temel’in hayatını kaybettiği belir-
lendi.  Otomobil sürücüsü Mehmet 
Yasin I., polis ekipleri tarafından gö-
zaltına alınarak emniyete götürüldü. 

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI
Konya’nın Ereğli ilçesinde içeri-

sinde 11 kişinin bulunduğu otomo-
bilin kontrolden çıkarak şarampole 
takla atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 5’i çocuk 10 kişi ya-
ralandı. 

Kaza, Ereğli-Konya karayolunun 
8. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Zeki Ö. idare-
sindeki 09 AC 831 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıktı. Savrulan otomobil şarampole 
düştükten sonra takla attı. Kazada 
otomobilde bulunan Selahattin G. 
(42), Netice Ö. (35), Hatice G. (39), 
Gamze Ö. (19), K.Ö. (16) S.B.Ö. (13), 
G.E. (7), E.Ö. (7), M.Ö. (9) ve 1 ya-
şındaki A.Ö. yaralandı. Otomobil 
sürücüsü ise kazadan şans eseri yara 
almadan kurtuldu. Kazada yarala-
nan 5’i çocuk 10 kişi olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Yaralıların sağlık durumla-
rının iyi olduğu öğrenildi. 

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 
Konya’nın Kulu ilçesinde iki oto-

mobilin çarpışması sonucu meyda-
na gelen trafik kazasında 2’si ağır 
7 kişi yaralandı.  Kaza, saat 10.30 
sıralarında Kulu ilçesi Ömeranlı Ma-
hallesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Büşra O. (22) idaresin-
deki 06 HEF 396 plakalı otomobil, 
Konya istikametine giden Umut A. 
idaresindeki 16 R 6479 yabancı pla-
kalı otomobille çarpıştı. Kazada sü-
rücülerden Büşra O. araçta bulunan 
Berat O. (6), Bertan O. (13), Berfin 
O. (18) ile diğer sürücü Umut A. ve 
araçta bulunan N.A. (38), D.A. (7) 
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Yaralılardan duran kalbi 
tekrar çalıştırılan B.O. ile durumu 
ağır olan Berat O. Konya’ya sevk 
edildi.  Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 
YAYA HAYATINI KAYBETTİ 

Seydişehir ilçesinde genç kadın, 
otomobilin çarpması sonucu hayatı-
nı kaybetti. 

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir 
Konya karayolunun 28. kilometre-
si Ufacık Mahallesi yol ayrımında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Yahya Y. (47) idaresindeki 23 
KB 234 plakalı otomobil, başka bir 

araçtan inip ikamet ettiği mahalle-
sine gitmek isteyen Fatma Kıyak’a 
(21) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 
metrelerce sürüklenen Fatma Kıyak, 
olay yerinde hayatını kaybetti. Poli-
sin olay yerinde yapılan incelemesi-
nin ardından Fatma Kıyak’ın cansız 
bedeni otopsi yapılmak üzere Sey-
dişehir Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kazadan sonra araç sürü-
cüsü ifadesi alınmak üzere gözaltı-
na alındı.  Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ÇİÇEK SATAN ANNE 
KAZADA CAN VERDİ

Konya’da kontrolden çıkan oto-
mobil yol kenarında çiçek satan 
anne ile oğluna çarptı. Kazada anne 
hayatını kaybederken, 3 kişi yara-
landı. Cesedin başında gözyaşı dö-
ken kocanın “Sevgi kurban olurum. 
Sevgi ne olur uyan. Sevgi ne olur 
bittim ben, bittim” diyerek feryat 
etmesi yürekleri burktu.  Kaza, saat 
20.00 sıralarında Karatay ilçesi Bü-
yük Sinan Mahallesi Fetih Caddesi 
Hava Lojmanları Kavşağında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali 
G., idaresindeki HA 592 FO yabancı 
plakalı otomobil, Adliye istikame-
tinden Hava Lojmanları kavşağı 
istikametine seyir halindeyken sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca 
çarptıktan sonra savrularak yol ke-
narında çiçek satan Sevgi Gökçe ile 
oğlu Sametcan Gökçey’ye çarptı. 
Sevgi Gökçe otomobilin altında ka-

lırken, oğlu da çarpmanın şiddetiyle 
yola savruldu. Çevredekilerin haber 
vermesi üzerine olay yerine polis ve 
ambulans sevk edildi. Sağlık görev-
lilerinin yaptığı kontrolde aracın al-
tında kalan Sevgi Gökçe’nin hayatını 
kaybettiğini belirledi. Kazada yarala-
nan Sametcan Gökçe ile araçta bu-
lunan Ali G. ve Ayşe G. ambulansla 
kent merkezindeki hastanelere kal-
dırılarak tedavi altına alındı. 

KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI
Konya’nın Seydişehir ilçesinde 

üç tekerlekli motosikletle otomobi-
lin çarpışması sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi 
yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde 
Seydişehir-Konya yolu 12. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre Hüsamettin Y. (42) ida-
resindeki 42 EV 779 plakalı üç teker-
lekli motosikletle aynı istikamete se-
yir halinde olan Abdülkerim A.(79) 
idaresindeki 42 KC 665 plakalı oto-
mobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 
iki araçta şarampole devrildi. Kazada 
araç sürücüleri ile her iki araçta bu-
lunan İrem Y. (17) Eren Y. (10) Nü-
ket Y. (43) Belinay Nur O.(12) Havi-
şe O. (47) Ayşe A. (74) Hacer T. (46) 
ve Mücahit T. (20) yaralandı. Kazayı 
görenlerin haber vermesi üzerine 
olay yerine çok sayıda ambulans ve 
kaza kırım ekibi sevk edildi. Araç 
içerisinde sıkışan yaralılar ekipler ta-
rafından sıkıştıkları yerden kurtarıla-
rak ambulanslarla Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-

na alındı. Yaralılardan durumu ağır 
olan İrem ve Eren Y. ise Seydişehir 
Devlet Hastanesinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından ambulansla 
Konya’ya sevk edildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ 
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’da meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 
kişi yaralandı. 

Kaza, gece saatlerinde Konya 
Karapınar Karayolu Yarma Mahal-
lesi yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Abdullah De-
niz idaresindeki 16 ABS 108 plakalı 
minibüs seyir halindeyken refüje 
çarparak kontrolden çıkıp devrildi. 
Kazada, araçta bulunan Hasan (93) 
ve eşi Özden Saban (72) olay yerin-
de hayatını kaybederken, sürücü ile 
birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi 
yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 
çeşitli hastanelere kaldırılarak teda-
vi altına alındı. Hayatını kaybeden 
çiftin cenazeleri ise incelemenin ar-
dından Beyhekim Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.  Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
KULU’DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 21.00 sıralarında meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye 
bağlı Kozanlı Mahallesinden Do-
ğutepe Mahallesine gitmekte olan 
plakası, markası ve sürücüsü öğre-
nilemeyen bir otomobil, aynı istika-
mette plakasız motosikleti ile seyre-
den Serdal A’ya (18) çarparak kaza 
yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gö-
ren vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine jandarma ve 112 Acil Servis 
ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 
kaza yerinde yapılan yaralı Serdal A. 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Yaralı genç burada yapılan müdaha-
lenin ardından Konya’ya sevk edildi.  
Kazaya sebep olan ve kaza yerinden 
kaçan sürücünün yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 

OTOMOBİL ELEKTRİKLİ 
BİSİKLETE ÇARPTI: 3 YARALI
Seydişehir ilçesinde otomobilin 

elektrikli motosiklete çarpması so-
nucu 3 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Kemal Uzar 
idaresindeki 42 ZF 185 plakalı oto-
mobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi’n-
de Kamil Ünal’ın kullandığı elektrikli 
motosiklete çarptı.  Kazada elektrikli 
motosikletin sürücüsü Kamil Ünal’ın 
yanı sıra motosiklette bulunan Dur-
du Ünal (43) ve Efe Poyraz Keş (5) 
yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekiplerinin müdaha-
lesinin ardından Seydişehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE 
DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Konya’nın Ilgın ilçesinde otomo-
bilin şarampole devrilmesi sonucu 
bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Öz-
kan Yıldız (38) idaresindeki 35 DA 
2317 plakalı otomobil, Argıthanı 
Mahallesi yakınlarında şarampo-
le devrildi. Araçta bulunan Nazire 
Yıldız (13), kaza yerinde hayatını 
kaybetti. Kazada yaralanan sürücü 
ile Muammer (12) ve Dursun Yıl-
dız (46) ile Şaban Balcı (17), ambu-
lanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Yıldız’ın ce-
sedi, incelemenin ardından morga 
konuldu.

KONYA’DA OTOMOBİL 
DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Konya’nın Karapınar ilçesinde 
otomobilin devrilmesi sonucu iki 
kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yara-
landı. İlmihan Kayahan yönetimin-
deki 34 BDV 682 plakalı otomobil, 
Karapınar-Konya karayolunun 35. 
kilometresinde, sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu devrildi. Araçtaki Binnet (68) ve 
Nafiye Kayahan (66) yaşamını yitirdi. 
Sürücü İlmihan Kayahan ile otomo-
bilde bulunan Hüseyin Kayahan ve 
Buse Yazdıç yaralandı. Konya’daki 
hastanelere kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikelerinin bulunmadığı 
öğrenildi.

REFÜJE ÇARPAN 
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ 
Konya’nın Seydişehir ilçesinde 

meydana gelen trafik kazasında bir 
kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Özyiğit (53) yöneti-
mindeki 42 K 0541 plakalı otomobil, 
Anabağlar Mahallesi Taraşçı Kav-
şağı’nda kontrolden çıkarak refüje 
çarptı. Kazada, sürücü Özyiğit olay 
yerinde hayatını kaybetti. Sürücü-
nün cesedi daha sonra Seydişehir 
Devlet Hastanesi morguna gönde-
rildi.

TRAFİK KAZASINDA 
2 KİŞİ YARALANDI 

Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi yaralan-
dı. Oğuz Furkan (35) yönetimindeki 
42 ZD 857 plakalı otomobil ile Ali 
Koyuncu (68) idaresindeki plaka-
sız motosiklet, Alaylar 1 Mahallesi 
Atatürk Caddesi’nde çarpıştı. Kaza-
da her 2 sürücü yaralandı. Yaralılar 
Seydişehir Devlet Hastanesi’nde te-
davi altına alındı. n İHA/AA

Bayram tatilinin başlamasına günler kala yetkililer çeşitli 
önlemler almış, uyarılarda bulunmuştu. Ancak buna rağmen 

yaşanan trafik kazaları bu bayramda da ağzımızın tadını kaçırdı.
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FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA LABORANT
* ŞOFÖR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 TORNACI,
3 METAL BOYACI,
3 YETİŞTİRİLECEK LAZER KESİMCİ
3 DEĞİRMEN TEMİZLEME USTASI  
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-
NOT: Tercihen Otogar-Bosna güzergahında 

ikamet edilmesine dikkat edilecektir.

Zaman mı yoksa zemin mi kay-
ganlaştı ki hep dünkü fikirler içinde 
aranıp duruyoruz yeni bir ışık. Oysa ışık 
sadece dünkü düşünenler içinde değil 
herkesin içinde vardır bulmasını bilene. 
Yaratıcı hiçbir varlığı kendi haline ışıksız 
göndermemiştir arzın kucağına…

Bu doğulu fikir adamı felan’ın dü-
şüncesine, bu batılı, bu uzak doğuluya 
ya da büyük doğulu fikir adamlarının 
düşünce sistemlerine uygundur dam-
gasını vurmak istiyoruz ne zaman yeni 
bir çözüm yolu bulmayla karşı karıya 
kalsak…

Yok mudur bundan başka fikir 
kaynağı, bu Cebrail kanalıyla gelen ki-
tap mıdır ki zaman ve zemin değişse de 
sabit kalacak. Bu fikir adamları Allah ta-
rafından gönderilen son fikir adamları 
mı ki yeniklerinin önü kapatılacak. Yok-
sa fikir eşittir çile mi olmalıdır. Normal 
şartlar altında ülkenin içinde bulundu-
ğu durumdan çıkaracak bir Allah’ın 

kulu yok mudur bu memlekette…
Hep geçmişimizden üç kıtada at 

koşturduğumuzdan, asker millet, kah-
raman millet olduğumuzu yâd ederek 
mi geriye kalan ömrümüzüz geçirece-
ğiz?

Neden yeni fikirlere yeni çözümle-
re kulak asmıyoruz?

Örneklemek gerekirse; İslami sa-
dece tevekkülden ibaret sayan Müslü-
manın yeni yapılan keşfe hem kutsal 
kitaptan hüküm çıkarmasının tembelli-
ği ile yeni olaylara karşı çözüm üreten 
birini görmezden gelerek eski örnekler-
den çare aramak arasındaki tembelli-
ğin ne farkı var?

Dün doğudan batıya Kültür intikali, 
öncesinde büyük doğu, ondan önce-
sinde doğu, uzak doğu başlıkları altın-
da batıyla olan ilişkiler serdedilirken ne-
den bu gün herhangi bir başlık altında 
yeni fikirler ortaya atılmıyor?

Top yekûn fikirsizleştik mi?..

Yoksa bir zamanla-
rın vatan kurtarıcılarının 
içinde bulundukları hali 
görünce, yeni nesil Na-
polyon gibi hayatı sadece 
maddeden mi ibaret say-
maya başladı…

Haksız değiller de 
hani, seksen ihtilalinden 
önce ülkeyi kan gölüne 
çevirenler, seksenden 
sonra can ciğer kuzu sar-
ması olup ülkeyi yönetirken, evlatları 
telef olan memleketin fakir insanlarının 
durumunu hiç düşünmeden…

Halen içinde bulunduğumuz şu 
günler de bile, bir Allah’ın kulu çıkıpta 
vatanı ana bilip onu namusu olduğu 
için canı pahasına savunurken haya-
tını kaybeden gencecik vatan evlatları 

ile olmayan mefkûreleri 
uğruna karın tokluğuna 
kimini kandırarak, ki-
mini de zorla kaçırarak 
dağa çıkaran kanlı örgüt 
elemanlarından çarpışır-
ken canlarını kaybeden 
körpelerin hangisinin 
babasının abalı olduğunu 
söyleyebilirsiniz?

Daha ne zaman ka-
dar annelerin ağıtını dile 

getiren Aşık Güllabi’nin “Sefil baykuş 
ne yatarsın burada? Yok mudur va-
tanın ellerin hani”? Plağını dinlemeye 
devam edeceğiz.   Kim bu vatanın 
evlatları? Kim bu vatanın öz sahipleri? 
Cepleri ve kasaları dolu olan abalılar 
mı? Cepleri delik olan Mehmet ağanın 
oğlu Ahmet mi?

Abalılarsa neden ölen gariban-
lar? Cehennemde yanmaları için ne-
den gariban çocukları odun oluyor?..

Kendilerini yakmak için odun 
devşiren abalılar güruhu, neden ken-
di tarlarındaki çürük ardıçları değil de 
garibanın küllüğündeki küçük odun 
parçacıklarını devşirmeye çalışıyor-
lar?..

Onların hem kendileri hem de 
odunları kendilerine yeter aslında 
ama kendilerini topyekûn kül ede-
cek cehennem ateşini saklamak için 
odunlarını kullanmıyor olsalar ge-
rek…

Zaten bu güruhun ağa babaları 
da evlerinde aşları ve ateşleri olduğu 
halde başkasının elindeki kuru ekme-
ye yan bakan eşkıyalar değiller mi?..

Güneş doğudan doğacak batı-
dan batacaksa bir gün, insanlıkla ilgili 
ne varsa doğudan ve Ortadoğu’dan 
ortaya çıkmışsa dünden bu güne, 
batmak için neden batının peşinden 
koşuyoruz? Ülkece, milletçe, fert-
çe… Bir Allah’ın kulu çıkıp ta üstadın 
dediği gibi “durun kalabalıklar, bu 
cadde çıkmaz sokak” demeyecek 
mi? Yoksa artık bir yana doğru akan 

kalabalıklar damı yok oldu…
Hiç tuza, suya, susayan koyun 

kalmadı mı memlekette, ya sürüsüne 
sahip çıkacak çoban?  Ülkece eşkıya 
tarlasına mı düştük?

Midemiz uğruna tüm ideolojileri-
mizi mi terk ettik yâda terk mi ettirili-
yoruz!?

Sahi bu zorba kesim veya kesim-
lere karşı, korkumuzdan mı yoksa nef-
simizden dolayı mı bu girdabın içine 
düştük?1..

Tembellik bizim şiarımız mı artık, 
bitti mi o üç kıtada at koşturan süva-
rilerin nesli?

Hayıflanmak yerine kalkmak 
doğurulmak, silkinmek kendimize 
benliğimize gelmemiz gerekmez mi? 
Ne diyor milli şairimiz, “sen şehit oğ-
lusun, incitme yazıktır atanı” bu hisler 
bu duygular artık karın doyurmuyor 
sanırım…

Hayatın mideyle orantılandığı gü-
nümüzde. Kapitalizm o kadar sarmış 
ki yaşantımızı; adam satmak, adam 
atmak, ülke satmak, ülkesiz çırılçıplak 
yatmak yadırganamaz hale geldi…

Bu günlerde tebligat memurları sık 
sık çalınca kapımı ”bak postacı geliyor 
selam veriyor” türküsü geliyor dilimin 
ucuna. Ama gerçek şu ki gelen bizim 
bildiğimiz postacılar değil hanım kızlar. 
Artık hanımlıktan başka her şeye soyu-
nan dünün anneleri bu günün iş ortağı 
kızlarımız…

Kim sevinirdi postacı gelince, 
anne, baba, eş, kardeş… Peki, şimdi 
gelenler kim: anne eş kardeş vs. artık 
şarkıların bile eski tadı kalmadı bu kapi-
talist âlemde…

İnsanın birazcık inancı olmasa 
“alın bizi işe, verin yiyeceğimiz kadar 
ekmek, barınacağımız kadar barınak, 
gerisi sizin olsun” diyesi geliyor… Ana, 
baba, kardeş, eş, sevgili, çoluk çocuk, 
torun vs.

Tüm bu çıkmazların içinde tek 
çıkar yol, yeniden aya kalkmak olsa 
gerek… 

O ayağa kalkışta sipariş üzerine 
kalkış değil bilinçli ve inançlı bir kalkış 

olmalıdır.            Karıncanın çalışkanlığı, 
kelebeğin üş günlük ömrüne sonsuz-
muş gibi sarılması inancından başka 
bir şey değildir elbet. Ayağa kalkmak 
için ruhumuzun sesine kulak vermeli-
yiz. Âdemi cennetten kovduran iblisin 
mide travmasına dayalı olarak imtiha-
na tabi tutturduğunu unutmamalıyız.

İnişin kolaylığına aldanıp yokuş 
tırmanmak ne kadar abesle iştigalse, 
midenin sesine kulak verip ruhu ihmal 
etmekte o kadar abesle iştigaldir. Unut-
mamalıdır ki ruhsuz benden kadavra, 
ruhla beden insandır…

İnsan olmanın tek şartı varsa oda 
ruh taşımamaktır. Tüm maddi çıkarlar 
bir ruh etmemektedir. Motorsuz araç 
hurda, ruhsuz beden zordadır…

Geçmişle böbürlenmek, dedeleri-
miz yedikleriyle karnımızın doyduğunu 
düşünmektir. Ancak geçmişten ders 
alarak düşülen hatalara bir kez daha 
düşmemek fikir ve izan sahibi insan-
ların işidir. Unutmamalıdır ki en nadide 
yiyecekler içimizde posa olurken en 
basit fikirler bile içimizde kök salınca 
ulu çınarlar olurlar...

O çınarlar ki, gölgesinde nice Yi-
ğitleri serinletirken, yükseklerinde nice 
zayıf mahlûkatın hayatını kururlar.

Engin olmak alçak olmak değildir. 
Sefil olmak ise engin olmak değil. Yük-
selmek, ayağa kalkmak için birilerinin 
omzuna basmak gerekmemektedir. 
Beynini ayaklarının hareket etmesine 
odaklamak, gücünü iç dinamiklerinden 
almak gerekmektedir…

Dünün doğulusu, batılısı, nasıl fikir 
okyanusundan vaz geçerek bir dere 
için kavgaya tutuştuysa; bu günün 
aydını da artık serabı okyanus olarak 
görme yanılgısından uyanmalı milletin 
önünde yerini almalıdır.

Bir zamanların ne sağcıyız ne sol-
cu hak yolcuyuz hak yolcu sloganı artık 
yeni anlam ve yeni mana yüklenmeli-
dir.

Kısır dövüşleri bir tarafa bırakıp 
özümüzde var olan gerçeklere yeniden 
sarılıp olduğumuz yerden yeniden aya-
ğa kalkmak olmalıdır DİRİLİŞ…

DİRİLİŞ…

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Kongrede AK Parti’nin yeni MKYK listesinde Konya’dan Ahmet Sorgun ve 
Leyla Şahin Usta yer aldı. Leyla Şahin Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanı olarak AK Parti’nin yeni A takımında Konya’yı temsil etti

Yeni dönemde Konya’dan 2 isim
AK Parti’de yönetimin belirlendi-

ği 6. Olağan Kongre, Ankara’da Spor 
Salonunda gerçekleştirildi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti’nin 17 yaşında, genç, dinamik 
ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan 
bir parti olarak bugün Türkiye’ye ve 
dünyaya en büyük mesajları verdik-
lerini ifade etti. Erdoğan, “Bizler tek 
milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, 
tek devletiz. Bizi bölmek parçalamak 
isteyenlere en güzel cevabı hem 
sandıklarda veriyoruz hem meydan-
larda veriyoruz. Bugün yenilenerek, 
yeni sistemle ilk defa kongremizi 
yaparak inşallah dünyaya farklı bir 
mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 
on binleri görüyorum” diye seslen-
di. Türkiye’nin bugüne kadar hiçbir 
yerde eğilmediğini, sadece Allah’ın 
huzurunda, rükuda ve secdede eğil-
diğini dile getiren Erdoğan, ABD’ye 
yönelik verdiği mesajda, “Yok şuy-
muş, yok buymuş, yok dolarmış, yok 
böyle bir şey. Onların dolarları var-
sa bizim Allah’ımız var. Yolumuza 
emin adımlarla yürüyoruz, yürüye-
ceğiz hiç endişeniz olmasın. Bugüne 
kadar bizi çökertemediler, bundan 
sonra da çökertemeyecekler, yeter ki 
siz dimdik ayakta durun” çağrısında 
bulundu. 

Kongrede önemli mesajlar ve-
rileceğini kaydeden Erdoğan, bu 
mesajlarla birlikte geleceğe emin 
adımlarla yürüyeceklerinin altını 
çizdi. Yapılacak çok şey olduğunu, 
atılacak çok adım olduğunu belirten 
Erdoğan, “Yerel seçimlere hazır mı-
yız? Yerel seçimlerden yine en güçlü 
bir şekilde çıkmaya hazır mıyız? İn-
şallah şu büyükşehirlerin tamamını 
milletimizden emanet almaya hazır 
mıyız? Zira istiyoruz ki bütün büyük-
şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern 
bir belediyecilik anlayışını görsün. 
Bunun için de bu yeni sistemde AK 
Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vila-
yet, inşallah ülkemizde 81 milyon 
insanca yaşamanın erdemine ulaş-
sın. İşte bakın şu anda elhamdülillah 
80 vilayetimize doğalgazımızı ulaş-
tırdık sadece Hakkari kaldı, onu da 
yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bun-
lar insanca yaşamanın erdemidir, 
eğitimde sağlıkta adalette emniyette 
ulaşımda en güzelini yapmaya hazı-
rız” diye konuştu.

Erdoğan, “Biz hiçbir zaman 
mücadeleden kaçan, davasının ül-
kesinin yıpranması pahasına kendi 
alanını korumaya çalışan bir parti 
olmadık, olmayacağız. Kurulduğu-
muz günden beri ülkemizde, böl-
gemizde ve dünyada gördüğümüz 
adaletsizlik zulüm riyakarlık karşı-
sında sesimizi yükseltmekten geri 
durmadık, durmayacağız. Hak için 
vatan için millet için insanlık için 
kavga verilirken pencereden seyret-
medik, seyretmeyeceğiz. Zalimler 
vurdukça sinenlerden, teröristlere 
boyun eğenlerden, acılardan çıkar 
sağlamaya çalışan menfaatperest-
lerden olmadık olmayacağız. Önde 
yiğitler aslan gibi vuruşurken arkada 
başka hesaplar içinde el ovuşturan-
lara benzemedik, benzemeyeceğiz. 
Ülke yanarken fırsatçılık peşinde 
koşanlara itibar etmedik, etmeyece-
ğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine 
refah düzeni kuranlara boyun eğ-
medik, eğmeyeceğiz. Hayatlarını ve 
geleceklerini kurtarmak için yollara 
dökülen masum insanlar denizlerin, 
okyanusların, ırmakların karanlık su-
larında tel örgülerin yüksek duvar-
ların önünde ağlarken gülenlerden 
onlara çelme takanlardan olmadık, 
olmayacağız. Filistinlilere zulüm edi-
lirken, ilk kıblemiz Kudüs’teki kut-
sallarımız çiğnenirken kafasını başka 
tarafa çevirenlerin safına katılmadık, 
katılmayacağız. Sınırlarımızın dibin-
de oluşturulmaya çalışılan terör kori-
doruna rıza göstermedik, gösterme-

yeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak 
gibi gözüküp de attığı her adımla bizi 
stratejik hedef haline getirmeye çalı-
şanlara teslim olmadık olmayacağız” 
ifadelerini kullandı.

“KENDİ UMUTLARIMIZI, 
HAYALLERİMİZİ, HEDEFLERİMİZİ 
BAŞKALARININ İNSAFINA TERK 

ETMEDİK ETMEYECEĞİZ” 
Kısa çöpün uzun çöpten hakkı-

nı bir gün mutlaka alacağına inan-
dıklarını inanmayı sürdürecekle-
rini vurgulayan Erdoğan, “Zalim 
Nemrud’u öldüren küçücük sineğin 
hikmetinden şüphe duymadık, duy-
mayacağız. Kimsenin hakkına göz 
dikmediğimiz gibi kendi hakkımızın 
gasp edilmesine de izin vermedik, 
vermeyeceğiz. Kendi umutlarımızı 
hayallerimizi hedeflerimizi başkala-
rının insafına terk etmedik, etme-
yeceğiz. Kazandığımız her başarıyı 
bir sonraki başarıların başlangıç 
noktası olarak gördük, göreceğiz. 
Rabbimizin ihsanından lütfundan 
yardımından kereminden asla şüp-
he duymadık, duymayacağız. Tari-
hin dolgu malzemesi değil inşacısı 
olduğumuzu unutmadık, unutma-
yacağız. AK Parti olarak asla masa 
başı siyaset yapmadık, asla karanlık 
odakların dümen suyuna girmedik 
asla siyaset mühendisliklerine itibar 
etmedik. Rakip bulamadığımızda 
kendi kendimize yarıştık gücümüzü 
darbecilerden vesayet odaklarından 
değil sadece milletimizden aldık. Eli-
mize tutuşturulan programlara göre 
değil milletimizin talep ve beklenti-
lerini göre icraat yaptık” dedi.

“KURU, DÖVİZİ, FAİZİ 
KULLANARAK EKONOMİK 

DARBE YAPMAYA KALKTILAR” 
Erdoğan, konuşmasına şöyle de-

vam etti: “Vatanımıza sadece nüfus 
cüzdanımızda değil kalbimizle ruhu-
muzla her şeyimizle bağlıyız. Böyle 
olduğu içindir ki gerektiğinde onun 
uğruna canımızı dahi feda etmekten 
çekinmeyiz. Bunun için biz ülkemizi 
çok sevdik. Ülkemizi çok sevdiğimiz 
için de Türkiye’ye 1. sınıf demokrasi, 
1. sınıf ekonomi ,1. sınıf hizmet ya-
kışır dedik. AK Parti’yi kurduğumuz 
günden beri de bunun için çalıştık. 
Bunun için mücadele ettik. Kimlik 
siyaseti değil millet siyaseti yaptık. 
Kavga siyaseti değil, hizmet siyaseti 
yaptık. Hep inşa etmenin, üretme-
nin, büyütmenin peşinde olduk. Biz 
kimseyi aynı kalıba sokmaya çalış-
madık. Tüm renklerimizi zengin-
lik görerek olduğu gibi kabul ettik. 
Soframızın paylaştıkça bereketlen-
diği inancıyla yardım için uzanan 
hiçbir eli boş çevirmedik, milletimi-
zin birliği beraberliği güçlendikçe 
Türkiye’nin gücü arttı, imkanları 
genişledi. Tabii aynı zamanda hu-
sumetler de çoğaldı. Dışarıdan kur-

dukları tuzaklar yetmedi, içerideki 
ihanet odaklarına da harekete geçir-
diler. Sokak darbesi yapmaya kalktı-
lar. Yargı emniyet darbesi yapmaya 
kalktılar. Çukur eylemleriyle terör 
darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz 
dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi 
yapmaya kalktılar. Seçim sonuçla-
rını bahane ederek siyaset darbesi 
yapmaya kalktılar. Kuru dövizi faizi 
kullanarak ekonomik darbe yapma-
ya kalktılar.” 

Erdoğan, “Son 5-6 yılda yaşadığı-
mız her hadise ile gördük ki bir oldu-
ğumuzda iri olduğumuzda diri oldu-
ğumuzda kardeş olduğumuzda hep 
birlikte Türkiye olduğumuzda hiç 
kimsenin bize gücü yetmez. Bugün 
her türlü tehdidin karşısında dimdik 
ayakta kalan bir Türkiye’yi işte bu 
duruşumuza borçluyuz. Hep söyledi-
ğim gibi bana böyle bir milletin evladı 
olmayı nasip eden Rabbime binlerce 
kez hamd ediyorum” dedi.  

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN 
OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-

nel Başkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
sınır güvenliğinin sınır ötesinden 
başladığı inancı ile yürüttüğümüz 
operasyonları genişleterek devam 
ettireceğiz. Özellikle Suriye ve 
Irak’ta ülkemize yönelen tehditleri 
ne pahasına olursa olsun kaynağın-
da kurutmakta kararlıyız. Daha önce 
Cerablus’ta El-Bab’da Afrin’de ne 
yaptıysak Suruç’tan Cizre’ye kadar 
olan sınırlarımız boyunca da aynısını 
yapacağız. Kandil’i ülkemize yönelik 
terör saldırılarının üssü olmaktan çı-
kartacak adımları atıyoruz” dedi.

EĞİTİMDE YENİ 
BİR DÖNEM BAŞLATTIK 

Erdoğan, “4 temel direk üzerin-
de yükselteceğimiz ülkemizle alakalı 
olarak ilk adım şüphesiz ki eğitimdi. 
Eğitimde 12 yıllık zorunlu eğitim 
4+4+4 olarak 3 kademeli hale ge-
tirerek çocuklarımızın önünde yeni 
bir dönem başlattık. Üniversiteye 
girişteki tüm ayrımcı uygulamalara 
son verdik. Çocuklarımızın medeni-
yetlerini ve tarihlerini daha iyi öğre-
nebilmeleri için ortaokuldan itibaren 

Kur’an-ı Kerim ve siyer-i nebi gibi 
seçmeli dersler getirdik. Fatih Pro-
jesi kapsamında sınıflarımıza 432 
bin etkileşimli tahta yaklaşık 46 bin 
çok fonksiyonlu yazıcı kurduk. Öğ-
rencilerimize ve öğretmenlerimize 
1,5 milyona yakın tablet bilgisayar 
dağıttık. Eğitim bütçemizin büyük-
lüğünü 10,5 milyar liradan 135 mil-
yar liraya yükselttik. İlköğretimde 
öğrenci sayımız 9.5 milyon civarın-
da sabit kalmasına rağmen 288 bin 
yeni derslik yaparak okul sayımızı 51 
binden 81 bine çıkardık. Bu okulları-
mıza 605 bin yeni öğretmen ataya-
rak toplam öğretmen sayımızı 920 
bine ulaştırdık. Okullarımızdaki spor 
salonlarının sayısını 2 bin 781’den 
9 binin üzerine laboratuvar sayısını 
22 binden 37 bine yükselttik. Sade-
ce geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 
öğrencilerimize 213 milyonun üze-
rinde ders kitabını ücretsiz dağıttık. 
İmam hatip ortaokulları ve lisele-
rindeki öğrenci sayısı bu kurumlara 
yönelik kasıtlı uygulamalar sebebiy-
le 64 bine kadar düşmüştü. Bugün 
İmam Hatip okullarında gerek orta 
gerek lise öğrenci sayısı 1 milyon 
240 bin düzeyindedir. Aynı şekilde 
meslek liselerindeki öğrenci sayısını 
da 885 binden 1 milyon 686 bine çı-
kardık. Fen liselerinde de bu sayı 12 
binden 119 bine ulaştı. Yükseköğre-
nim de üniversite sayımız 76’ydı, şu 
anda 207 üniversitemiz var” ifadele-
rini kullandı.

MKYK’DA KONYA’DAN
 İKİ İSİM YER ALDI 

AK Parti’nin yeni Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli 
oldu. 50 kişilik listede 21 kişi yerini 
korurken 29 yeni isim listeye girdi. 
Bakanlık yapan isimlere partide gö-
rev verilmezken, eski bakanlardan 
parti yönetimine alınanlar oldu. 15 
Temmuz gazisi Hatay Milletvekili 
Hacı Bayram Türkoğlu’nun da par-
ti yönetimine girmesi dikkati çek-
ti. Konya’dan listeye iki isim girdi. 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun ve Leyla Şahin Usta listede 
yeralan isimler oldu. Geçtiğimiz dö-
nem MKYK listesinde yer alan Hacı 
Ahmet Özdemir ise liste dışı kaldı. 

YENİ MKYK’DA YER ALAN İSİMLER
AK Parti’nin 6. Olağan Büyük 

Kongresi’nde oluşturulan yeni lis-
teye göre asıl üye adayları Ahmet 
Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ah-
met Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan 
Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Pa-
ker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Kara-
aslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, 
Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih 
Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül 
Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, 
Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza 
Dağ, Harun Karacan, Hatice Küb-
ra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve 

Tatar, Hayati Yazıcı, Halil İbrahim 
Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğ-
lu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, 
Mahir Ünal, Markar Eseyan, Meh-
met Özhaseki, Metin Bulut, Metin 
Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa 
Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, 
Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla 
Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin 
Canikli, Orhan Miroğlu, Osman 
Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur 
Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat De-
miröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, 
Zehra Taşkesenlioğlu oldu. 

MKYK YEDEK ÜYE 
ADAYLARI DA ŞÖYLE:

Ayşe Güliz Yılman, Alaaddin 
Parlak, Nevzat Şatıroğlu, Ayşenur 
Nacar, Salih Fırat, Muhammet Mü-
fit Aydın, Mehmet Altay, Müzehher 
Belma Erdoğan, Ahmet Mücahit 
Arınç, Neslihan Cenk, Hüseyin Yay-
man, İsa Sinan Göktaş, Cemal Taşar, 
Nazan Aytop, Çiğdem Koncagül, 
Mehmet Akif Kalaycı, Hakkı Şan-
lı, Sevde Sena Dağlı, Esme Özbağ, 
Muhammed Fatih Gök, Azmi Ekinci, 
Şengül Karslı, Emre Ete, Eyüp Öz-
soy, Davut Coşkun Şiviloğlu.

MERKEZ DİSİPLİN 
KURULU’NDA YER ALAN İSİMLER:

Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, 
Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, 
Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma 
Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman 
Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan 
Bayram, Türk İslam Karakoç. 

MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK 
Tülay Selamoğlu
Taha Ayhan
Abdülmecit Tarhan 
Zeynep Müjde Sakar 
Sabri Öztürk

GENEL MERKEZ PARTİ İÇİ 
DEMOKRASİ HAKEM 

KURULU’NDA YER ALAN İSİMLER: 
Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker, 

Ayşe Keşir. 
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM 

KURULU YEDEK LİSTE
Ahmet Kılıç, Kurtcan Çelebi 

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU’NDA 
YER ALAN İSİMLER 

Mehmet Ali Şahin 
Ayşenur Bahçekapılı 
Halide İncekara
Kemalettin Aydın 

SİYASİ ERDEM VE ETİK 
KURULU YEDEK LİSTE

Emre Çalışkan 
Samet Özdemir 

PARTİNİN YENİ MYK’SI ŞU 
İSİMLERDEN OLUŞTU:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin yeni Merkez Yürütme Ku-
rulu (MYK) üyelerini belirledi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler 
Başkanı Hayati Yazıcı

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan 
Kandemir

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali 
İhsan Yavuz

AK Parti Tanıtım ve Medya Baş-
kanı Mahir Ünal

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı 
Cevdet Yılmaz

AK Parti Sosyal Politikalar Baş-
kanı Fatma Betül Sayan Kaya

AK Parti Yerel Yönetimler Baş-
kanı Mehmet Özhaseki

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı 
Lütfi Elvan

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla 
İlişkiler Başkanı Julide Sarıeroğlu

AK Parti Mali ve İdari İşler Baş-
kanı Vedat Demiröz

AK Parti AR-GE Başkanı Hamza 
Dağ

AK Parti İnsan Hakları Başkanı 
Leyla Şahin Usta

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür 
Başkanı Çiğdem Karaaslan

AK Parti Genel Sekreteri Fatih 
Şahin
n SAMİ KAYALAR 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 17 yaşında, 
genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak bugün 

Türkiye’ye ve dünyaya en büyük mesajları verdiklerini ifade etti.

Ahmet Sorgun Leyla Şahin Usta
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‘Kurultay yok, yerel seçimler var’ ‘Af konusunu  gündeme getireceğiz’

CHP Konya İl Danış-
ma Kurulu toplantısının 
açılışında konuşan CHP 
Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Partimizde birlik 
ve bütünlükten yana bir 
tavır içinde olup, günde-
mimizde kurultay yoktur. 
Önümüzdeki dönem ya-
pılacak olan yerel seçim-
ler vardır” diye konuştu.

CHP Konya il Başkan-
lığının Anemon Otelde 
gerçekleştirdiği Konya İl 
Danışma Kurulu toplantı-
sına CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş, il yönetim 
kurulu üyeleri, CHP Parti 
Meclisi Üyesi Bülent Ece-
vit Tatlıdil, CHP Konya 
Milletvekili Abdüllatif Şener, 
CHP Eski Milletvekili Hüsnü 
Bozkurt, Tuzlukçu Belediye 
Başkanı Nurettin Akbuğa, ilçe 
başkanları, genel merkez dele-
geleri, eski il ve ilçe başkanla-
rı, kadın ve gençlik kollarının 
yanı sıra partililer katıldı.  

Toplantının açılışında ko-
nuşan CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, Konya’nın gün-
deminde kurultay olmadığını, 
önümüzdeki dönem yapılacak 
olan yerel seçimler olduğunu 
belirterek, “Partimizde birbiri-
mize sahip çıkıp, kenetlenece-
ğiz. Birleştirici ve bütünleştiri-
ci olacağız. Birbirimizi dinleyip 

ortak noktada buluşmalıyız. 
Parti içinde saygıyı korumalı-
yız. Birbirimizi gözetmeliyiz. 
Çünkü bizim partimiz birleşti-
rici bir partidir. Bize yakışanda 
bu olmalıdır. Kurultayla ilgili 
söyleyeceğim tek şey seçim 
sonrası bir çalıştay yapılma-
lıydı. Bizim gündemimizde 
kurultay yoktur. Önümüzdeki 
dönem yapılacak olan yerel 
seçimler vardır. Onun içinde 
kutuplaşmayı bir tarafa bıra-
karak yerel seçimlere hedef-
lenmeliyiz. 24 Haziran seçim-
lerindeki emeklerinden dolayı 
ilçe başkanlarıma, milletvekili 
adaylarımıza, kadın ve gençlik 
kollarımıza, partililerimize ve 

bizi destekleyen Konyalı 
hemşerilerimize teşek-
kür ediyorum. Bundan 
sonra mücadelemize ve 
çalışmalarımıza hep bir-
likte devam edip, yerel 
seçimlerden güçlü çıka-
cağız. Buna inanıyorum” 
dedi.   CHP Konya Millet-
vekili Abdüllatif Şener 
de Türkiye’nin sorun-
larını çözecek tek parti-
nin CHP olduğunu dile 
getirerek, “Burada ya-
pılan toplantıdan çıkan 
sonuçlar genel merkeze 
gönderilip bir yol hari-
tası ortaya konulacaktır. 
Ülkemizin sorunları var-
dır. Bu sorunlarını çöze-

cek olan tek parti CHP’dir. Bu 
gidişatı durduracak tek güçte 
yine CHP’dir. Bundan dolayı 
da CHP’den bir hareket çıka-
caktır. Yeni bir durum ortaya 
çıktığında hemen kurultay ta-
lebi gündeme geliyor. Bu du-
rum kişisel hesaplaşmalara 
dönüşüyor. Partimiz CHP bu 
kargaşadan çıkmalıdır. Baş-
ka da yolu yoktur. 24 Haziran 
seçimlerinde CHP başarılı çık-
mıştır. Önümüzdeki belediye 
seçimlerinde çok fazla oy ala-
caktır. Şimdiden bu hedefe yö-
nelmeli ve çalışmalara başlan-
malıyız” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı Mustafa Kalaycı, meclis açıl-
dığında gündeme getirecekleri 
ilk kanun tekliflerinden birisinin 
af olacağını belirtti. Kurban Bay-
ramı’nın üçüncü gününde MHP 
Konya İl Başkanlığı tarafından 
bayramlaşma programı düzen-
lendi. Partinin Konya İl Başkan-
lığında düzenlenen programda 
konuşan MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, “Son dönemde 
karşı karşıya kaldığımız ekono-
mik yaptırımlar, ambargolar, 
sinsi operasyonlar, Türk mille-
tinin birlik ve beraberlik şuuru 
karşısında sonuçsuz kalacaktır. 
Türk milleti her saldırıyı püskür-
tecek, her komployu dağıtacak, her 
karanlık senaryoyu yırtacak cesaret 
ve imandadır. Türk milleti dualı bir 
millettir. Türk milleti bir iman ordu-
sudur. Ezan olduk dinmedik, bayrak 
olduk inmedik, şehit olduk ölmedik, 
adımız Müslüman, soyadımız Türk 
bizim” ifadelerini kullandı. Son dö-
nemde gerek Avrupa ülkelerinin 
gerekse Amerika’nın Türkiye’ye 
karşı tutumunu hep birlikte izle-
diklerini belirten Mustafa Kalaycı, 
“Demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
yargı bağımsızlığı, insan hakları gibi 
kavramları dillerinden düşürmeyen-
ler şu süreçte gerçek yüzlerini orta-
ya koymuşlardır. Daha önceki gün 
Yunanistan 15 Temmuz darbecisi 
hainlerin iltica talebini kabul etmiş-
tir. Bu bir aslında hukuk skandalıdır. 
Uluslararası hukuka uyulmamakta-

dır. Uluslararası anlaşmalara aykırı 
davranılmaktadır. Hele ki komşuluk 
hukukuyla hiç bağdaşmamaktadır. 
Aynı uygulamayı diğer Avrupa ülke-
lerinde de hep gördük. Darbecilere 
sahip çıkıyorlar ve terör örgütlerini 
bağırlarına basıyorlar. Elbette bunun 
bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler-
dir. Amerika Birleşik Devletleri de 
resmen ülkemize ekonomik savaş 
açmıştır. Ama biz biliyoruz ki Trump 
ve yönetimi kazdıkları çukura kendi-
leri gömülecektir” diye konuştu. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
seçim beyannamesinde yer verdiği 
ve 24 Haziran seçimleri boyunca 
gündeme getirdiği tüm vaatlerinin 
arkasında olduğunu söyleyen Ge-
nel Başkan Yardımcısı Mustafa Ka-
laycı, “İnşallah peyderpey bunların 
gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha 
önceki seçimlerde de vaat ettiği-

mizin bir çoğu gerçekleşmiştir. 
Hele ki bu dönemde MHP kilit 
bir konumdadır. Yasama faa-
liyetlerinde daha etkin bir ko-
numdadır. Başta af olmak üzere 
tüm vaatlerimizi önümüzdeki 
süreçte gündeme getireceğiz. 
Ben inanıyorum ki af konusun-
da da AK Parti ile de görüşüp 
bir sonuca bağlayacağız. Gerekli 
hazırlığımızı yaptık MHP olarak. 
Meclis açıldığı zaman gündeme 
getireceğimiz ilk kanun teklifle-
rinden birisi olacak. Gerek AK 
Parti gerek diğer siyasi partilerle 
görüşme yapıp bu konuyu çö-
züme kavuşturacağız. Bu bir 
toplumsal ihtiyaç artık bunun 
geri dönülmez bir durum söz 

konusu. Bu konuda ben inanıyorum 
ki, yönetim mevkisinde bulunanlar 
da bu konunun farkında. Önümüz-
deki süreçte bu konuda düzenle-
me yapılacağına inanıyorum” dedi. 
MHP İl Başkanı Murat Çiçek ise, 
“Tabii ülkemiz zor bir süreçten ge-
çiyor. Böylesi bir dönemde özellikle 
milli ve dini bayramların hassasiyet-
le gündemde tutulması ve bu nok-
tada birlik ve beraberlik noktasında 
faydası olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından parti-
liler bayramlaştı. Programa MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, MHP İl 
Başkanı Murat Çiçek, ilçe başkanları 
ve çok sayıda partili katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da geleneksel bayramlaşma programı Mevlana Kültür Merkezinde yoğun bir katılım ile 
gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Kurban’da birlik vurgusu
Konya’da gelenek bozulmadı. 

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da 
Mevlana Kültür Merkezi’nde bir ara-
ya gelen protokol üyeleri bayramlaş-
tı. 

Bayramlaşma programına va-
tandaşlardan da büyük ilgi vardı. 
Mevlana Kültür Merkezinde düzen-
lenen bayramlaşma programına Vali 
Yakup Canbolat, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, 3. Ana 
Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. 
Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya milletvekilleri rektörler, oda 
ve borsa başkanları, Konya protoko-
lü ile vatandaşlar katıldı.

MİLLETİMİZ HER 
ZAMAN VEREN EL OLDU

Bayramlaşma programında ko-
nuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay Konya-
lıların bayramını tebrik ederek baş-
ladığı konuşmasında, “Kurban hepi-
miz için anlamlı. Öncelikle rabbimize 
verdiği nimetler için şükrediyoruz.  
Kurbanın asıl amacı paylaşma. Şu 
anda dünyanın birçok ülkesinde 

vatandaşlarımız, garip coğrafyalar-
da mazlum milletlere kurban yar-
dımında bulunuyorlar. Ne mutlu ki 
milletimiz her zaman veren el oldu, 
olmaya da devam ediyor. Kurban 
Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve 
tüm İslam alemine hayırlar getirme-
sini diliyorum” ifadelerini kullandı. 

ZOR DÖNEMDE MİLLETÇE 
DİK DURALAK KALKACAĞIZ 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da bayramı huzur içerisinde 
yaşadıklarını ifade ederek, “Kurban 
Bayramının Yüce Mevla’dan milleti-
mize ve İslam ümmetine, insanlığa 
hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 

Milletçe yardımlaşmanın doruğa 
çıktığı bir bayram.  Bu huzur iklimini 
bize sağlayan yüce rabbimize şük-
rederken; bu vatan için canını feda 
eden şehitlerimizi de bir kez daha 
rahmetle anıyoruz. Gazilere sıhhat 
afiyet diliyoruz. İçerisinde bulundu-
ğumuz zor dönemi de milletçe dik 
durarak açacağız inşallah” diye ko-
nuştu. 

RABBİM BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta da, yaptığı açıklamada Konya-
lılar başta olmak üzere tüm İslam 

âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik 
etti. Usta şunları kaydetti: “Daha 
önce kendine yetemeyen bir ülke 
iken Cumhurbaşkanımızın gösterdi-
ği irade ve çalışmalarla, AK Parti’nin 
ortaya koyduğu emeklerle Türkiye 
bütün coğrafyalara yeten bir ülke 
haline geldi. Rabbim gücümüze güç 
katsın inşallah, birlik ve beraberliği-
mizi daim eylesin. Kurban paylaş-
mak demek. Bizler sadece kurbanı-
mızı değil; gönlümüzü, sevgimizi, 
muhabbetimizi, ilgi ve alakamızı da 
paylaşıyoruz. Bu da bizi daha güçlü 
kılıyor.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Barış Bektaş

Mustafa Kalaycı

Uğur İbrahim Altay Hasan Angı Leyla Şahin Usta
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Karatay’da Kurban Bayramı sonrası
dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi

Karatay Belediyesi motorize zabıta 
ekibi bayramda görev başındaydı   

Karatay Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip-
leri, Kurban Bayramı’nın ardından 
kurban kesim yerlerini mikrop 
öldürücü özel kimyasal karışımlar 
içeren dezenfektan ile yıkayarak 
hijyenik hale getirdi.  Konu ile ilgili 
bir açıklama yapan Karatay Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü Yetkilileri kurban ke-
simi sonrasında kan gibi organik 
kalıntıların bakterilerin ve mikrop-
ların üremesi için çok uygun bir 
yapıya sahip olduklarını belirterek; 
halk sağlığını korumak için yapılan 
temizlik çalışmalarının önemine 
dikkat çekti. Yetkililer, Karatay’da 
kesim yeri olarak belirlenen İs-
tiklal Konutları basket sahası, Fe-
tihkent Konutları  basket sahası, 
Karfet Konutları basket sahası, 
Çatalhüyük Pazar Market, İstiklal 

Pazar Market, Karaaslan Üzüm-
cü Pazar Market, Kalenderhane 
Pazar Market, Karatay Belediyesi 
Aşevi (Zemburi Mah.) Büyüksinan 
Pazar Market, Sedirler Pazar Mar-
ket, Sedirler yolu üzeri (A.Haşhaş 
İ.Ö.Okulu yanı), Küçük Kumköprü 
Pazar Market, Karşehir Pazar Mar-
ket, Karkent Pazar Market, Çimen-

lik Pazar Market, Uluırmak Pazar 
Market), Keçeciler Pazar Market 
ve Selim Sultan Pazar Marketin 
Kurban Bayramı’nın ardından 
dezenfekte edildiğini belirtti. Yet-
kililer yeraltı ve yerüstü çöp kon-
teynerlerinin de kurban sonrası 
dezenfekte edildiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı Motorize Za-
bıta Ekibi, Kurban Bayramında 
öncesinde görev başı yaptı. Çar-
şı merkezinde zabıta görevlerini 
daha hızlı yerine getirebilmek 
için kurulan ekip, trafiğin yoğun 
olduğu Eski Garaj çevresinde ve 
Karatay Belediyesi civarında gö-
rev yapacak.  Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Zabıta 
faaliyetlerinin belediyenin asli gö-
revlerinden olduğunu belirterek; 
günümüz şartlarına uygun  ekip-
manlara sahip Zabıtaların ilçenin 
huzuru ve Hazreti Mevlana’yı zi-
yaret eden misafirler için daha da 
güvenli bir Karatay ‘ın temini için  
görevlerinin başlarında olduklarını 
belirtti. Motorsiklet eğitimi almış 
Zabıta personelinin görev yapa-
cağı motorize ekibin trafik yoğun-

luğundan etkilenmeden hızlıca 
Zabıta yetki sınırındaki olaylara 
müdahale edebileceğini belirten 

Başkan Hançerli; yeni uygulama-
nın Karatay’a ve Konya’ya hayırlı 
olmasını diledi. n HABER MERKEZİ

Partisinin bayramlaşma programında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Tüm 
mazlum coğrafyalar da Türkiye’nin daha da güçlenmesi için umutla dua etmektedir” dedi 

‘Şahlanış hamlesi adım 
adım devam etmekte’

AK Parti Konya İl Başkanlığı ta-
rafından bayramlaşma programı 
düzenlendi. AK Parti Bayramlaşma 
programı AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Kon-
ya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, 
Gülay Samancı, Ziya Altunyaldız, 
Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Öz-
demir, Halil Etyemez, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, teşkilat mensupları ve 
çok sayıda davetlinin katılımı ile bir 
otelde gerçekleştirildi. Programın 
açılış konuşmasını yapan AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Kur-
ban yakınlaşmadır, paylaşabilmek-
tir. Hamdolsun Türkiye bu bayramı 
tüm dünya ile paylaşıyor. Dünyanın 
en ücra yerlerinde bile şu anda Tür-
kiye’den giden STK’larımız hayır 
organizasyonları ile ülkemizi temsil 
etmektedirler. Türkiye’den topladık-
ları kurbanları dünyanın diğer ucun-
daki kardeşlerimizle paylaşıyorlar. 
Bu Türkiye’nin büyüklüğünün bir 
göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı bu şahlanış hamlesi adım 
adım devam etmektedir. Geçtiği-
miz hafta Cumartesi günü 6. Olağan 
Kongremizi gerçekleştirdik. Kong-
remiz neticesinde şehrimiz MKYK 
ve MYK’da temsil edilmektedir. Bu 
görevlendirmeler bir takım nöbet 
değişimlerini de beraberinde getirdi. 
Değerli Ahmet Sorgun Başkanımıza 
bugüne kadarki emekleri için te-
şekkür ediyoruz. İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini devralan Konya Milletveki-
limiz Leyla Şahin Usta hanımefen-
diye de Rabbimden kolaylıklar dili-
yorum. Bu ekipte yer almak önemli. 
Bazen sandık kurullarında bu görevi 
yerine getiriyoruz, bazen milletvekili 
olarak hizmetlere devam ediyoruz. 
Önemli olan AK Parti ailesinin bir 
ferdi olabilmektir. Türkiye son 16 
yılda beklenenin üstünde bir gelişim 
performansı gösterdi. Tüm mazlum 
coğrafyalar da Türkiye’nin daha da 
güçlenmesi için umutla dua etmek-
tedirler. Zor günümüzde dostlarımız 
o elini uzatıyor. Tıpkı son dönemde 
Katar’ın Türkiye’deki ekonomik ge-

lişmelere olumlu katkı sağlamak 
adına yaptığı destek gibi Bu destek 
önemli. Onların zor gününde de 
Türkiye tereddüt etmeden yardım 
göndermişti. Kardeşlik budur. Ce-
nab-ı Hak kardeşliğimizi pekiştirsin, 
büyütsün ve güçlendirsin. Yolumu-
za da hayırla devam etmeyi nasip 
etsin” dedi.

BU ZOR DÖNEMİ BİR 
FIRSATA ÇEVİRİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta da, “Tüketmek 
yerine üretmek, israf etmek yerine 
bereketlendirmek, tasarruf etmek 
ve elimizde avucumuzda bulunan 
yabancı ürünleri değil yerli ürünleri 
tercih etmek için bu zor dönemi bir 
fırsata çeviriyoruz.” dedi.

Usta, AK Parti Konya İl Başkan-
lığınca bir otelde düzenlenen bay-
ramlaşma programında, makam ve 
mevkilerin geçici, dava ve ideallerin 
ise kalıcı olduğunu vurguladı.

Yaptıkları işin ve samimiye-
tin çok önemli olduğuna değinen 
Usta,  “AK Parti olarak güçlüysek, 
değerliysek, sadece Türkiye için de-
ğil, Türkiye dışındaki mazlumların 
da ümidiysek burada başarının sırrı 
Sayın Cumhurbaşkanımızın gös-
termiş olduğu samimiyettir. Biz de 
bu samimiyetten örnek alarak, aynı 
samimiyetle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik ve istişareyle 
bütün sorunların üstesinden geline-

bileceğine dikkati çeken Usta, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
tek bir ilçe, belde dahi es geçilmeden 
çok ciddi bir çalışmayla 24 Hazi-
ran’daki oyların artırılması için tali-
mat verdiğini dile getirdi.

Usta, yerel seçimlere hazırlık 
sürecinde her bir teşkilat mensubu-
nun parti için çok önemli olduğunu 
belirterek şöyle konuştu: “Seçim 
üstüne seçim yaşıyor, zor günlerden 
geçiyoruz. “Ekonomik olarak ülke-
mize sıkıntı vermeye, bizi yeniden 
darbe sürecine sokmaya çalışılan bir 
dönemden geçiyoruz ama bunlar 
fırsata çevrilebilir mi? Çevrilebilir. 
Tüketmek yerine üretmek, israf et-
mek yerine bereketlendirmek, tasar-
ruf etmek ve elimizde avucumuzda 
bulunan yabancı ürünleri değil yerli 
ürünleri tercih etmek için bu zor dö-
nemi bir fırsata çeviriyoruz. Bir dö-
nüşümün başlangıcı olacak bu. Her 

zorluğun, her sıkıntının mutlaka bir 
çözümü vardır ve bu çözümler de 
mutlaka ülkemize hayırlara vesile 
getirmiştir. İnşallah bu şuur ve bi-
linçle, birlik ve beraberliğimizle, yo-
rulmadan, usanmadan, yorulsak da 
‘yorulmadık’ diyerek çalışmalarımı-
za devam edeceğiz.”  

“AK PARTİ BİR DAVA PARTİSİDİR”
AK Parti’de makamların bir öne-

minin olmadığını önemli olanın dava 
anlayışının olduğunu ifade eden AK 
Parti MKYK Üyesi, Konya Milletveki-
li Ahmet Sorgun, “18 Ağustos’ta 6. 
Büyük Kongremizi gerçekleştirdik. 
Yeni kongremizin sırrı da asında bu-
rada yatıyor. Aynı gün büyük kong-
remizi yapıp, MKYK ve MYK toplan-
dı ve aynı gün ben de dahil olmak 
üzere birçok arkadaşımız görevle-
rimizi yeni arkadaşlara teslim ettik. 
Allah’ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın 
da tensipleri ile iki buçuk yıla yakın 
Genel Başkan Yardımcılığı, Seçim 
İşleri Başkanlığı görevini yürüt-
tüm. Şimdi de Genel Merkezimiz-
de, Genel Başkan Yardımcısı olarak 
MYK’da partimizi yürütme kurulun-
da Konya Milletvekilimiz Leyla Şa-
hin Usta hanımefendi yer alacaklar. 
MKYK’da da Konya’yı Leyla Şahin 
Usta Hanımefendi ile birlikte tem-
sil etmeye gayret edeceğiz. Önemli 
olan bu ailenin içinde nöbete devam 
etmektir. Nerede nöbete devam et-
tiğimizin hiçbir kıymeti yoktur” diye 
konuştu. n EMİNE ÖZDEMİR

‘Bir olursak bileğimizi bükemezler’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, Kurban Bayramı namazını 
Konya’da kılarak hemşehrileriyle 
bayramlaştı.

Bakan Kurum, “Bu bayramlar 
bize şunu hatırlatıyor, bir olduğu-
nuzda birlik olduğunuzda sizin bile-
ğinizi kimse bükemez” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, bayram namazı için Konya 
protokolü ile birlikte Hacıveyiszade 
Camisine geldi. Bakan Murat Ku-
rum, namaz sonrası hemşehrileriyle 
bayramlaşarak birlik ve beraberlik 
mesajı verdi.  Müslüman aleminin 
bayramını kutlayan Bakan Murat 
Kurum, “Ülkemiz zor bir süreçten 
geçiyor. Ekonomik bir savaş ile karşı 
karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu 
hatırlatıyor, bir olduğunuzda birlik 
olduğunuzda beraber olduğunuz-

da sizin bileğinizi kimse bükemez. 
Bayramlar bizim paylaşmamız ge-
rektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara 
yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk 
milleti olarak bütün dünyada en çok 
yardım yapan millet olduğumuzu 
da herkes açık bir şekilde biliyor. O 
yüzden biz Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın önderliğinde 2023’e, 2053’e, 
2071’e emin adımlarla yürüyoruz. 
Bundan kimsenin şüphesi endişesi 
olmasın. Bizi bugünlere erişten şe-
hitlerimize, gazilerimize şükran su-
nuyoruz. Şehit annelerimizin, şehit 
babalarımızın ellerinden öpüyoruz. 
Bu vesileyle tüm Konya’nın tüm 
milletimizin bayramını tebrik ediyo-
rum” şeklinde konuştu. 

Bakan Kurum çocuklara bayram 
harçlığı dağıtarak camiden ayrıldı.
n İHA

Yayla  yay sözcü-
ğünden türetilmiştir.
(Atalay. 1998) Eski 
Türkçede ‘’yay’’   yaz 
mevsimi olarak kul-
lanılırdı.

İnsanlar  başta 
ekonomik, şimdiler-
de  sosyal bir olgu 
olarak da yaylalara 
taşınıyor.

Çok eski tarihleri-
mizden beri  insanlarımız   hay-
vanlarını  otlatmak için, baharda  
başlayarak, otlakların durumuna 
göre  daha yükseklere  doğru 
göç etmişler. Ediyorlar.

Mesela   buğday hasadı  
Akdeniz’de  Mayıs ayında yapı-
lırken, Konya’da Temmuz’da. 
Erzurum yaylalarında Ağustosa 
kadar hasat yapılmakta.

Bu iklmin deniz seviyesinden 
yükseldikçe  daha geç  ve az ısın-
ması ile alakalı.  Otlaklar da böyle 
. Ekim ayından sonra da kışla-
mak için daha aşağı seviyelere 
doğru göç başlar.

Özellikle sahillerin çok sıcak 
ve nemli olduğu Akdeniz bölge-
sinde bu göç  kışlamak için sa-
hile doğru, yaylak için  Toroslara  
Konya’ya doğrudur.

Bu yüz yıllardır sosyal etki-
leşimler doğurmuş,akrabalıklar 
oluşturmuştur.

Yaylalar sadece hayvanları 
otlatmak için değil aynı zamanda  
yaz boyunca taze sebze ve mey-
velerin de yetiştiği, havalarının  
serin ve temiz olduğu alanlardır.

İnsanlar kışlık yiyecekleri-
ni  en son çıkan yayla sebze ve 
meyvelerden kurutarak yaparlar. 

Yaylacılık bir kültür de, şim-
dilerde hala göçen yörüklerimiz   
bazı sosyal ihtiyaçları olmasına 
rağmen göçe devam etmekteler.  
Okuma ihtiaçlarını devlet taşıma-
lı sistemle bir nebze çözmüş.

Bence  sorunları çözülerek 
bu doğal yaşam ortamları sürdü-
rüebilir olarak korunmalı.

Modern çağda insanlar ka-
pitalizmin dişlileri arasında sis-
temin bir  parçası olarak düzenli 
gelire ulaşırken kendi sağlığın-
dan olmaktadır.

İnsanlar zengini fakiri siste-
min bir parçası, herkes gelirinin 
kat kat borçları ile hareket eder 
haldeler.

Herkes emekli olup bir sahil 
kasabasında yaşamanın hayalini 
kurmaktalar.

Ama cesaret edemediklerin-
den çok azı bu hayallerini gerçe-
ğe dönüştürebilmekteler.

Çoğu insan bu ihtiyaçlarını 
yazları , bayramlarda   akraba 
veya yakınlarının memleketlerin-
de tatillerini geçirerek gidermeye 
çalışmaktalar.

Bu ihtiyaçlar başka bir eko-
nominin kapısını aralamakta. Ka-
radenizde başlayan  yayla şenik-
leri Anadolu’nun  birçok yöresine 
yayılmış durumda.

İnsalar bu şenlikte akrabaları 
ve dostları ile iletişimlerini gün-
cellemekte,  hasret gidermekte-
ler. Çocuklarını birbirleri ile kay-
naştırarak kadim anadolu bağını 
koparmamaya çalışmaktalar..

Yeni nesil farklı 
farklı şehirlerde otur-
malarına rağmen  
yaylalarda  birbirleri 
ile iletişim kurup , 
gelişen sosyal med-
yada kurdukları 
memleket  grupların-
da bağlarını sürdüre-
bilir hale getirmekte-
ler.

Denize çok yakın 
Torosların sağladığı imkanlar-
la,  yayla deniz ihtiyaçlarını aynı 
anda karşılamak imkanı sağla-
yan  yerler de var. 

Çamlı yayla, Gülnar, Fındıkpı-
narı, Göbelen, Uşakpınarı, Aba-
noz gibi  Mersin yaylaları buna 
örnek gösterilebilir.

İnsanlar yaylaları günümüz-
de modern yaşamın sığınma 
mekanları olarak da görmekteler.

Hem de öyle. İnsanlar  doğal 
yiyecekler; meyve sebzenin en 
tazesine ulaşabilirken, her türlü 
doğal hayvansal besinleri de te-
min edebilmekteler.

Havası temiz,  genelde yeşil, 
etrafta çam, pelit, gürgen, ladin 
ormanları ile oksijen deposu da.

Adete her açıdan detoks ola-
bilme imkanı da veriyor.

Muhteşem sessizlik.
Kitap okuma mekanları. İm-

kan bulabilenlerin kısa dönemli 
inzivaya çekilme alanları.

İnsanın sanki kendine yeni-
den gelebildiği yer.

İnsanın yüzü kısa sürede al  
al oluyor.

Bir huzur mekanı.
Yaylalar insanların yaşam 

enerjisi biriktirdikleri yerler.
Bu yazımı Silifke’den böyle 

bir yayladan sizlerle paylaşıyo-
rum.

Denize 24 km. Gündüz deniz, 
gece uyumak için yaylaya kolay-
lıkla ulaşılabilen bir yer.

Yaylaların en güzel zamanları  
güz mevsimi.

Bağ bozumu. Pekmez için şi-
rehanelerin kurulması. Kışlıkların 
kurutulması ve göç.

Göç çok eskiden at , eşek, 
deve ile yapılırdı. İki gün sürerdi. 

Sarı keçili yörükleri gibi ol-
masada konmalı göçmeli bir 
yolculuk.

Devenin üzerinde kap kaca-
ğın sesleri,  boynundaki çanlarla 
adeta yayla yollarının müziği gi-
biydi.

Sonraları kamyonlar, eski 
minübüsler derken şimdi özel 
araçlar. Yol aslaflat yarım saatte 
denize ulaşılabiliyor. 

İnsan bu göçlerle vatanın her 
toprağını farklı boyutlarda tanı-
yor ve değerlendiriyor.

Şimdilerde gezginci gruplar 
bir nebze de olsa memleketin 
unutulmaya yüz tutmuş, insan-
ların buraları görünce ruhunun 
yeniden kendine geldiği gezilerle 
bu açığı kapatıyor.

Belki de insanlara şehirleri 
cennet olarak pazarlayarak ken-
dine yabancılaştırdılar. İnsanlar  
kendi köylerini yeniden ele alıp, 
her köyün kasabanın değerli 
yerler olması için politikalar üre-
tilmeli.

YAYLACILIK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı
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‘Sistem Hakk’ı üstün tutmalı’
Kurban Bayramı münasebe-

tiyle Saadet Partisi Konya İl Teş-
kilatı’nda geleneksel bayramlaşma 
programı gerçekleşti. Gerçekleşti-
ren bayramlaşma programına Sa-
adet Partisi Konya İl Başkanı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, Meram Be-
lediyesi eski Başkanı Veysel Can-
dan , parti il ve ilçe yönetimleri, 
STK temsilcileri ile çok sayıda par-
tili katıldı. Bayramlaşma törenin-
de konuşan İl Başkanı Av. Hasan 
Hüseyin Uyar, “Coğrafyamızda 
meydana gelen olaylara baktığımız 
zaman bütün insanlığın kurtuluşu, 
‘Faizden kurtarılmış ve onun yeri-
ne tesis edilecek olan hakkı temel 
alan adil düzen kurulmadan ger-
çekleşemez. Ne kadar suçlu arar-
sanız arayın, hakkı temel alan bir 
düzen kurmazsanız, sömürülme-
ye devam edersiniz. Ve elinizdeki 
tüm değerleriniz elinizin altından 
kayar gider. Hakkı üstü tutan bir 
sistemin hayata geçirilmesi ge-
rekir. Bayramlar da bunu temsil 
eder. Sadece kendi etrafındakileri 
değil, diğer fakir ve fukaraya da 
yardım etmek gerekir. İnsanlığın 

maddi ve manevi kurtuluşu, İslam 
Birliğinin tesisi ile olacaktır” ifade-
lerine yer verdi.

 Meram Belediyesi eski Başka-
nı Veysel Candan da konuşmasına 
vatandaşların Kurban Bayramı’nı 
tebrik ederek başladı. Candan 
“Adamlar bir kanun maddesi ge-
tirmiş. Şu kadar oy alan parti dev-
let yardımı alır diyor. 852 trilyon 

para yardımı aldılar. Bunun 400 
trilyon civarını mevcut iktidar, geri 
kalan yardımı da CHP, MHP ve 
HDP aldı. 250 trilyon da YSK har-
cadı. Seçimin masrafı 1 katrilyon. 
Bu şekilde hovardaca para harcar-
san dolar 6 liraya da çıkar 7 liraya 
da. Cumhurbaşkanı hesap açıyor, 
milyonlarca lira para topluyor, 
devletin uçağı ile 3 yerde mitingi 

yapıyor. Devletin tüm imkanlarını 
kullanıyor. TRT’yi borazan olarak 
kullanıyor. Bu kadar algı operas-
yonunda seçim yapsan ne olur? 
Şimdi geldik belediyelere, aday 
çıkarsan para yok, anlatabilirsen 
1 kanalda anlatacaksın. Sonra adil 
bir seçimden bahsedeceksin. Bu 
böyle olmaz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Usta: Konya’yı en iyi 
şekilde temsil edeceğiz

AK Parti 6. Olağan Büyük 
Kongresinde Merkez Yürütme 
Kurulu’na İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı 
olarak seçilen Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta ilk ziyaretini AK 
Parti Konya İl Başkanlığı’na yap-
tı. Büyük bir sorumluluğun altına 
girdiklerini belirten Usta, birlik ve 
beraberlik içinde Konya’yı en iyi 
şekilde temsil edeceklerini söyledi. 

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta ilk ziyaretini AK 
Parti Konya İl Başkanlığı’na yaptı. 
Ziyarette AK Parti MKYK üyesi Ah-
met Sorgun, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Gülay Samancı, Hacı 
Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve teşkilat mensupları hazır 
bulundu. 

AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta, “Birlik ve 
beraberlik içinde Konya’yı en iyi 
şekilde temsil edeceğiz. Konya 

için ülkemiz için her platformda 
elimizden gelenin en iyisi yapaca-
ğımızdan eminim. Yeni sistem ile 
birlikte çok daha hızlı kararlar alıp 
hareket etmemiz gerekiyor. Önü-
müzde de çok önemli bir yerel se-
çim bulunuyor. Yerel seçimlerle ile 
startı Cumhurbaşkanımız ilk MYK 
toplantımızda verdi. Biz seçimle-
re alışığız ancak çok çalışmamız 
gereken bir süreç bizi bekliyor. 
Türkiye’yi hem ekonomik açıdan 
hem de insan hakları ve demok-
rasi açısından kendi değerlerince 
eleştirmeye çalışan ve kendilerince 
bir darbe sürecine sokmaya çalışan 
ciddi bir güç ile karşı karşıyayız. Bu 
güçlere karşı her zaman dik dura-
cağımızı her fırsatta ilan ediyoruz. 
Bu noktada milletimizin de aynı 15 
Temmuz ruhunda olduğu gibi eko-
nomik darbe girişimine karşı dim-
dik ayakta durmaya devam ediyor. 
Böyle bir milletin ferdi olmak AK 
Parti gibi bir siyasi hareketin çatısı 
altında bulunmak büyük bir onur 
ve gurur. Biz de aziz milletimize 
layık olmaya çalışacağız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” Projesi 
kapsamında Mevlana Meydanı’nda binlerce çocuk ve aileleriyle Sabah Namazında buluştu

Namazda buluştular

Projeye katılan 60 bine yakın 
çocuğun Konya’da yaz günlerini 
bir bayrama dönüştürdüğünü kay-
deden Altay, “Bu herhalde sadece 
Konya’da gerçekleşir. Sultan Al-
parslan’ın ordusunun askerleri ne 
kadar şanlı ise bu meydanı dolduran 
çocuklarımız da o kadar şanlı” dedi. 
AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, proje-
nin Konya’nın en büyük projesi, en 
büyük yatırımı olduğunu söyledi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi kapsamında her 
sabah namazında camileri dolduran 
binlerce çocukla Mevlana Meyda-
nı’nda buluştu. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ile on binlerce çocuk ve aile-
leriyle sabah namazında birlikte saf 
tuttu. Namazın ardından İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı du-
ayla eller semaya açıldı ve ümmetin 
birlik ve beraberliği için dua edildi. 

BU PROJE NESİLLERİN PROJESİ 
Namaz sonrası Mevlana Mey-

danı’nı hınca hınç dolduran vatan-
daşlara hitap eden AK Parti MKYK 
Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesinin Konya’nın devam eden 
en büyük projesi, en büyük yatırı-
mı olduğunu dile getirdi. Annelere 
ve babalara teşekkür eden Sorgun, 
“Bu proje nesillerin projesi. Anneler 
ve babalar sabahları yavrularının el-
lerinden tutup camilere götürdüler. 
Yavrularımızı hoş gören cemaate, 
Müftülüğümüze ve imamlarımıza 
da bu projede yer aldıkları için teşek-
kür ediyorum. Bu projenin asıl sahi-
bi Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Camilerimi-
zi dolduran yavrularımızdan Allah 
razı olsun. Bundan sonra bizlere 
düşen bir görev var. Bu saate kadar 
belediyemiz yavrularımızı camilere 
alıştırdı. Bundan sonra onu devam 
ettirmek de hocalarımızın, cemaatin 
ve velilerin sorumluluğudur” ifade-
lerini kullandı. 

YAZ GÜNLERİNİ ŞEHRİMİZDE 
BAYRAMA ÇEVİRDİNİZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, çocukların 
yaz günlerini şehirde bir bayrama 

dönüştürdüğünü kaydederek, “Ha-
nım kardeşlerimize özellikle teşek-
kür ediyorum. Hakikaten bu proje 
ile sabahleyin camilerin cıvıl cıvıl 
olmasına bizlerle birlikte büyük bir 
katkı sağladılar. Şimdi çocuklarımız 
için ödül zamanı. Bu aslında bir teş-
vik. Çocuklarımız ‘40 günü doldur-
duk ama camiye gelmeye devam 
ediyoruz’ diyorlar. Asıl amaç da bu. 
Çocuklarımızın camiye devamını 
sağlamak ve camilerimizi sosyal ha-
yatımızın merkezi yapmak. Komşu-
luk ilişkilerinin arttığı çok güzel bir 
yaz günü geçirdik” diye konuştu. 

BİSİKLETLER DAĞITMAYA 
BAŞLIYORUZ 

Eylül ayı içerisinde bisikletlerin 
dağıtılacağını duyuran Başkan Al-
tay, bisikletlerin hangi yolla dağıtıla-
cağını da şöyle anlattı: “31 Ağustos 
Cuma günü program sonlanacak. 
Hocalarımız kesin listeleri ilçe müf-
tülüklerimize ulaştıracak. İlçe müf-
tülüklerimiz 3 Eylül’e kadar listeleri 
kesinleştirecek. İnşallah 5 Eylül’de 
camilerimize çocuklarımızın kimlik 
numaralarının ve isimlerinin bulun-
duğu, üzerinde hangi tür bisikletleri 
alacaklarının yazılı olduğu bir bilet 

göndereceğiz. Bu listelerle birlikte 
camilerde dağıtıma başlayacağız. Bi-
sikletlerimiz 29 Ağustos’tan itibaren 
şehrimize gelmeye başlıyor. 5 Ey-
lül’den itibaren taşra ilçelerden baş-
lıyoruz. 11 Eylül itibariyle de Konya 
merkezde dağıtıma başlayacağız. 
Her gün 60 camide dağıtım gerçek-
leştirilecek. Size verdiğimiz biletlerle 
başvurarak çocuklarımız bisikletle-
rini camilerden alacak. Eğer camiye 
bir sebeple gidilemezse de 20 Eylül 
itibaren Büyükşehir Belediyesi Ulus-
lararası Spor ve Kongre Merkezi’n-
den de söz konusu biletlerle bisiklet-
ler alınabilecek.” 

Projeye 60 bine yakın başvuru 
olduğunu ve 40 binin üzerinde de 
çocuğun bisikleti almayı hak ettiğini 
ifade eden Başkan Altay, “Bu herhal-
de sadece Konya’da gerçekleşir. 26 
Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıldö-
nümündeyiz. Sultan Alparslan’ın or-
dusunun askerleri ne kadar şanlı ise 
bu meydanı dolduran çocuklarımız 
da o kadar şanlı. Allah onlardan razı 
olsun” diyerek sözlerini tamamladı. 
Başkan Altay, programın sonunda 
çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.
n HABER MERKEZİ

Hasan Hüseyin Uyar Veysel Candan
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Konya Gazeteciler Cemiyeti Müdürü Ali Sait Öğe oğlu Emre’yi evlendirdi. 
Fatma - Ali Sait Öge çiftinin oğlu Emre, Selma Kulaklıkaya’nın kızı Esma ile dünyaevine girdi

Mutluluğunuz daim olsun

Konya Gazeteciler Cemiyeti Mü-
dürü Ali Sait Öğe oğlu Emre’yi ev-
lendirdi. Fatma - Ali Sait Öge çiftinin 
oğlu Emre, Selma Kulaklıkaya’nın 
kızı Esma ile dünyaevine girdi. Kar-
delen Düğün Salonu’nda gerçekle-
şen düğün törenine Kulaklıkaya ve 
Öğe ailesinin yakınları ile çok sayıda 
davetli katıldı.

Kulaklıkaya ve Öge aileleri mi-
safirlerini kapıda karşılayarak hayırlı 
olsun dileklerini kabul etti. Çiftin 
nikâh şahitliğini Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
yaptı. Düğüne Konya Tabipler Odası 

Başkan Seyit Karaca da katıldı. Genç 
çift misafirlerini, “Yaşamı güzellik-
leriyle, zorluklarıyla, gözyaşlarıyla, 
hüzün ve mutluluklarıyla her anın-
da paylaşmaya ‘Evet’ diyeceğimiz 
bu mutlu günümüzde sizleri de 

aramızda görmek isteriz” mesajı ile 
davet etti. Yenigün Gazetesi olarak 
Esma ve Emre’ye bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, ailelerini de 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rektör Prof. Dr. Polat, 
oğlunu sünnet ettirdi

Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat’ın oğlu Mu-
hammed Tarık sünnet oldu. Re-
fik-Fadimana Polat çiftinin oğulları 
Muhammed Tarık sünnet oldu. 
Umman Sadem Usta Düğün Top-
lantı ve Kongre Merkezinde ger-
çekleşen sünnet törenine Polat 
ailesinin sevenleri, yakınları ile çok 
sayıda davetli katıldı. 

Polat çifti misafirlerini kapıda 

karşılayarak hayırlı olsun dilekleri-
ni kabul etti. Sünnete katılan misa-
firler Muhammed Tarık ile bol bol 
fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 
Misafirlere geleneksel Konya pila-
vı ikram edildi.Yenigün Gazetesi 
olarak Muhammed Tarık’a geçmiş 
olsun dileklerimizi iletirken, Refik- 
Fadimana Polat çiftini de tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları  Odası ve Tornacılar, Kaynakçılar, Otomobil Tamircileri Odası  
üyesi Yaşar Çayırbağ oğlu Osman’ı evlendirdi. Gerçekleştiren düğüne çok sayıda davetli katıldı

Elif ve Osman bir ömür
mutluluğa ‘evet’ dedi

Konya Minibüscüler ve Umum 
Servis Araçları  Odası ve Tornacılar, 
Kaynakçılar, Otomobil Tamircile-
ri Odası  üyesi Yaşar Çayırbağ oğlu 
Osman’ı evlendirdi.

Nazan-Zafer Dikmen çiftinin kızı 
Elif ile Fatma- Yaşar Çayırbağ çifti-
nin oğlu Osman düzenlenen düğün 
töreni ile dünyaevine girdi. Şelale 

Düğün Salonunda gerçekleşen dü-
ğün törenine Dikmen ve Çayırbağ 
ailelerinin yakınları ve sevenleri ile 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem Karaba-
cak, KONESOB Başkan Vekili Emin 
Baranok ile çok sayıda oda başkanı 
ile oda üyeleri katıldı. 

Dikmen ve Çayırbağ aileleri mi-

safirleri kapıda karşılayarak hayırlı 
olsun dileklerini kabul etti. Misafir-
lere geleneksel Konya Pilavi ikram 
edildi.

Yenigün Gazetesi olarak Elif ve 
Osman’a bir ömür boyu mutluluklar 
diler, Dikmen ve Çayırbağ ailelerini 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Medipol Başakşehir çıkış arıyor
Süper Lig’in 3. haftasında sahasında 

Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol 
Başakşehir, Avrupa’da ve ligde aldığı ye-
nilgileri bu maçta elde edeceği 3 puanla 
unutturmak istiyor. Medipol Başakşehir, 
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında bu-
gün sahasında Akhisarspor ile karşılaşa-
cak. Geride kalan 2 haftada 1 galibiyet 
ve 1 yenilgi alan Başakşehir, 3 puanla 7. 
sırada yer alırken, Akhisar temsilcisi ise 
1 yenilgi, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 
1 puanla 13. sırada bulunuyor. Avrupa 
Ligi’ne henüz 3. ön eleme turunda veda 
eden, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda 
Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olan turun-
cu-lacivertliler, Akhisarspor maçına mut-
lak galibiyet parolasıyla çıkacak. 

LİGDE 11. RANDEVU 
İki takım daha önce Süper Lig’de 

10 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 
7’sini Başakşehir, 2’sini ise Akhisarspor 

kazandı. 1 müsabakada ise kazanan ta-
raf çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda 
turuncu-lacivertliler rakip ağlara 20 gol 
bırakırken, kalesinde ise 9 gol gördü. 

SAKATLAR CAN SIKIYOR 
Medipol Başakşehir’de Akhisarspor 

mücadelesi öncesi sakatlar can sıkıyor. 
Trabzonspor’da sakatlanan Elia’nın yanı 
sıra, Clichy ve Alparslan Erdem de bu 
maçta forma giyemeyecek. Arda Turan 
ise geçen sezondan aldığı cezadan dolayı 
takımdaki yerini alamayacak. 

DÜDÜK ALİ PALABIYIK’TA 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 

Stadyumu’nda bugün saat 21.45’te baş-
layacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık 
yönetecek. Palabıyık’ıın yardımcılıklarını 
Serkan Olguncan ve Kerem Ersoy yapa-
cak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise 
Ali Şansalan olacak. 
n İHA

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor
Galatasaray, Spor Toto Süper 

Lig’in 3. haftasında bugün Aytemiz 
Alanyaspor’u konuk edecek. Türk 
Telekom Stadı’nda saat 21.45’te 
başlayacak karşılaşmayı hakem 
Halil Umut Meler yönetecek. Süper 
Lig’in geride kalan bölümünde MKE 
Ankaragücü ve Göztepe ile oynadığı 
maçları kazanan Galatasaray, Ayte-
miz Alanyaspor’u da mağlup ederek 
3’te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde çık-
tığı iki müsabakayı da yitiren Aytemiz 
Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takım 
karşısında bu sezonki ilk puanlarını 
almaya çalışacak. Galatasaray’da 
tedavilerine devam edilen Garry 
Rodrigues ve Ryan Donk’un maçta 
oynayıp oynamama durumu bu ak-
şam yapılacak antrenmandan sonra 

netlik kazanacak.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Galatasaray, Spor Toto Süper 

Lig’de sahasında oynadığı son 20 
maçta mağlubiyet yaşamadı. Türk 
Telekom Stadı’nda ligdeki son mağ-
lubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. 
haftasında Kasımpaşa karşısında 
yaşayan Galatasaray, daha sonra 
çıktığı 20 müsabakada rakiplerine 
yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, bu 
dönemdeki maçlarının 19’unu kaza-
nırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Galatasaray, Spor Toto Süper 

Lig’de oynadığı son 8 maçı da ka-
zandı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 
28. haftada Gençlerbirliği’ne 1-0 
yenildiği karşılaşmanın ardından 

oynadığı 6 müsabakadan galibiyetle 
ayrıldı. Galatasaray, bu sezon da ilk 
iki haftada MKE Ankaragücü ve Göz-
tepe’yi yendi.

Galatasaray, Spor Toto Süper 
Lig’de yarınki rakibi Aytemiz Alan-
yaspor ile yaptığı 4 maçta da galip 
geldi. Her iki ekip ligde bugün 5. kez 
karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 
2016-2017 sezonundan bu yana Sü-
per Lig’de mücadele eden Akdeniz 
ekibiyle yaptığı 4 maçta puan kay-
betmezken, toplam 13 gol atıp, kale-
sinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 
2016-2017 sezonundaki maçları 
evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen 
sezonki karşılaşmaları ise sahasında 
2-0, Alanya’da yine 3-2’lik skorlarla 
kazandı. n AA

Motodrag heyecanı 
yine Konya’da yaşandı
Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2018 

yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyona-
sı’nın 1. ayak yarışları, Konya’da yapıldı. Saraçoğlu Spor 
Tesisleri Drag Pisti’ndeki organizasyona, Konya’nın yanı 
sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstanbul ve Antalya’dan ya-
rışmacılar katıldı. Tribünleri dolduran sporseverler, 402 
metre uzunluğundaki pistte yapılan yarışları heyecanla 
izledi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şun-
lar: Süper Street: 1. Caner Kit, 2. Halil Fıstık, 3. Furkan 
Özdemir. Pro Street: 1. Ahmet Hazal Şengül, 2. Nazlıcan 
Bilim, 3. Deniz Öz. Street 750 cc: 1. İbrahim Nişli, 2. Fur-
kan Özdemir, 3. Metin Çal. Street 600 cc: 1. Halil İbrahim 
Çal, 2. Orhan Karabaş, 3. Mesut Avşar. Street 2: 1. Mus-
tafa Bilim, 2. Ayhan Başoğlu, 3. Halil Fıstık. Pro 300: 1. 
İbrahim Nişli, 2. Süleyman Kartaşmış, 3. Murathan Yiğit 
Yıldız.
n AA

Başkan Yalçınkaya 
Selçuklu’yu ziyaret etti
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsil-

cimiz Selçuklu Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Ali Ziya 
Yalçınkaya, takımın Kartepe kampını ziyaret etti. Kulüp-
ten yapılan açıklamada, “Selçuklu Basketbol Takımımız-
da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Takımımızın Kartepe 
kampına ziyarette bulunan Kulüp Başkanımız A.Ziya Yal-
çınkaya, gerçekleşen son antrenmanı takip etti. Başkan 
Yalçınkaya antrenman sonrası oyuncularla bir süre soh-
bet ederek başarılar diledi” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş, Loris 
Karius’u açıkladı

Beşiktaş, Liverpool kalecisi Loris Karius’u 2 yıllığına 
kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

Beşiktaş’tan resmi Karius açıklaması geldi. Si-
yah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 
kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius’un satın 
alma opsiyonlu 2 yıllık kiralık olarak transfer edildiğini 
açıkladı. Beşiktaş, sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada Alman eldivenin Beşiktaş siyah-beyazlı for-
ma ile poz verdiği fotoğraflar yer alırken, “Beşiktaş’a Hoş 
Geldin Loris Karius! Futbol Takımımız, Liverpool’dan 
kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte 
önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı” 
açıklamasına yer verildi. Karius, Antalyaspor mücadele-
sini Vodafone Park’ta tribünden edecek. 
n İHA

Anadolu Selçuk’ta
bir imza daha atıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, İsveç 
Ligi takımlarından Karlslund forması giyen 24 yaşındaki Deniz Yaldır’ı kadrosuna kattı. İmza 

töreninde konuşan Başkan Mehmet Güney, yeni transferin takıma hayırlı olmasını diledi
Konya Anadolu Selçukspor kulüp te-

sislerinde kulüp başkanı Mehmet Güney 
ve Mali İşler ve Hukuk İşlerinden So-
rumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali 
Gökhan’ın da katılımı ile gerçekleştirdi. 
Törebde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney, “Yönetim kurulumuz ve teknik he-
yetimizin yaptığı istişareler sonucu kad-
romuzda eksik olan bölgelerin takviyesi 
için çalışmalarımız devam ediyor. Orta 
saha ve kanatlarda görev yapabilen genç 
kardeşimiz Deniz Yaldır  ile anlaşma sağ-
ladık. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde 
hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşi-
miz en kısa sürede yeni takım arkadaşları 
ile kaynaşarak başarıyla takımımız for-
masını giyecektir. İyi bir sezon geçirme-
sini diliyorum” dedi. 2 yıllık sözleşmeye 
imza atan Deniz Yaldır ise burada olmak-
tan son derece mutlu olduğunu takım 
arkadaşlarına katkı vermek için elinden 
geleni yapacağını kaydetti.

YAVRU KARTAL’A 1 GÜN İZİN
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk 

maçında 2 Eylül Pazar günü Tuzlaspor ile 
iç sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını 
sürdüren Konya Anadolu Selçukspor dü-
nün tek çalışmasını öğleden önce gerçek-
leştirdi. Teknik direktör Tayfun Türkmen 
ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştiri-
len çalışma koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlarken futbolcular saha içine kurulan 
istasyonlarda topla ve topsuz koordinas-
yon çalışmaları yaptı. Kalecilerin takım-
dan ayrı çalıştığı bu bölümün ardından 
futbolcular teknik, taktik ağırlıklı bir çalış-
ma gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından 
teknik direktör Tayfun Türkmen tarafından 
futbolculara 1 gün izin verildi. Antrenma-
nı kulüp başkanı Mehmet Güney ve Kulüp 
Menajeri Alim Öztaş da takip etti.

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDI
Konya Anadolu Selçukspor’da, Kur-

ban Bayramı nedeniyle düzenlenen Bay-
ramlaşma Töreni takımımızın Tatlıcak 
Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesin-
de gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Gü-
ney, Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü 
Ömer Zeren, Mali İşler ve Hukuk İşleri 
Sorumlusu Mehmet Ali Gökhan, Futbol 
Şube Sorumlusu Mehmet Ay, Atiker Kon-

yaspor Başkan Yardımcısı Okay Tınkır, 
As Başkanlar Recep Çınar ve Mehmet 
Günbaş’ın hazır bulunduğu programda 
yönetim kurulu, teknik heyet, oyuncular 
ve personelle bayramlaştı. Bayramlaşma 
programında bir konuşma yapan Başkan 
Mehmet Güney;  “Bayramların en güzel 
yanı birlik-beraberlik, kardeşlik ve bir 
arada olmaktır. Bayram vesilesi ile bu 
gün bizde bir araya geldik. İnşallah bu be-
raberliğimiz her daim sürecek. Bu sezon 
ve bundan sonraki sezonlarda birlik içeri-
sinde başarılarla dolu zamanlarımız olur. 
Yaklaşık on gün sonra başlayacak yeni 
sezon ile birlikte başarılı bir döneme baş-
langıç yapmayı umut ediyoruz. Hepinizin 
bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ



RPS

‘Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız’
Atiker Konyaspor Teknik Direk-

törü Rıza Çalımbay, Bursaspor ile 
oynanan karşılamanın ardından 
açıklamalarda bulundu. Eksik yön-
lerinin olduğunu belirten Çalımbay, 
milli arada bu eksikleri giderecek-
lerini ifade etti. Çalımbay, “Sezon 
başı olduğu için tüm takımların 
hazır olduğuna inanmıyorum ben. 
Eksikleri var hala transferleri devam 
ediyor. Bizim de eksiklerimiz var. 
Bunu gidermemiz gerekiyor ancak 
biraz zamana ihtiyacımız var. Milli 
maç arasını çok iyi şekilde değer-
lendirip yeni gelen arkadaşlarımız 
uyum süresini atlatmak için çok 

önemli bir zaman. Önemli olan şu 
anda Malatya maçını düşünmemiz 
gerekiyor. Maça iyi başladık istedi-
ğimiz golü erken bulduk. Girdiğimiz 
pozisyonları değerlendiremedik. 
Maçın geneline baktığımızda üs-
tünlüğümüz vardı. Pozisyonlarımız 
vardı. Herkes görevini yaptı. Defans 
iyiydi ama yine de eksiklerimiz var. 
3 maçta da gol attık, 3 maçta da gol 
yedik. Eksiklerimizi biliyoruz. Bunla-
rı gidermek adına çalışacağız” dedi.

MEHDİ’NİN YERİNE 
TRANSFER İSTEDİK

Yeni transferlerden tam olarak 
yararlanamadıklarını dile getiren 

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, “Sadece Uğur oynuyor 
tam olarak. Mehdi’nin yerine trans-
fer istedik, bunu artık yönetim bilir. 
Dengeyi de gözetmemiz lazımdı. Bu 
bölgede oynatacağımız isimler var, 
telafi edebilirdik ama bu oyuncular 
daha hazır değil. İki ön libero ile 
oynamak istemiyorum. Bir tanesinin 
hücumda olmasını istiyorum” diye 
konuştu.

AYBABA: OYUNCULARIM 
BÜYÜK İŞ YAPTI 

Bursaspor Teknik Direktörü 
Samet Aybaba ise maçın ardından 
yaptığı açıklamalarda, “Maçın ba-

şında bocaladık kötü bir gol yedik, 
ardından toparladık, oyuna ağırlığı-
mızı koymaya başladık. Eksiklerimiz 
var, oyuncularım her şeylerini orta-
ya koyuyor. Bizim çocukların birlikte 
oynarken yaşadıkları travmaları var, 
kolay değil bence büyük iş yapıyor-
lar. Gelecek oyuncular ile birlikte 
daha iyiye gideceğiz. Takımımla 
gurur duyuyorum. Üç haftadır Futbol 
adına oyunu çirkinleştirmeden her 
şeyi yapıyorlar. Belki bu üç haftayı 
iki puanla geçtik ama böyle devam 
edersek çok daha net ve rahat ga-
libiyetler alabiliriz” şeklinde görüş 
bildirdi. n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan 
görsel şölen!

Atiker Konyaspor’un Bursaspor ile 1-1 berabere kal-
dığı maça Nalçacılılar’ın görsel şovu damga vurdu. Ku-
zey üstte dev Konyaspor bayrağı açılırken kuzey altta ise 
bayraklar ve sopalı pankartlarla görsel şölen pekiştirildi. 
“Bu şehrin ihtiyacı var senin şampiyon olmana” pankartı 
ile de yeni hedef belirlendi.
n SPOR SERVİSİ

Aytaç’tan abartılı 
gol sevinci

Transfer döneminde Konyaspor’un gündemini uzun 
süre meşgul eden Aytaç Kara son anda Bursaspor’a imza 
atmıştı. 1-1 sona eren karşılaşmada Konyaspor’a karşı 
forma giyen Aytaç, penaltıdan takımının tek golünü kay-
detti. Golden sonra abartılı gol sevinci ile Konyaspor ta-
raftarının tepkisini çeken Aytaç’ın taraftarı tahrik etmeye 
çalışmasına mana verilemedi.
n SPOR SERVİSİ

Çalımbay’ın 
Fofana inadı!

Atiker Konyaspor’un Bursaspor ile 1-1 berabere kal-
dığı maçta Fofana yine saç baş yoldurdu. Geldiği günden 
beri oyun stilinin vadettiği patlamayı bir türlü yapamayan 
tecrübeli oyuncu Bursaspor maçındaki performansı ile 
taraftarı iyice çileden çıkardı. Maç 1-0 Konyaspor lehine 
devam ederken müsait durumdaki Ömer Ali’ye pas ver-
meyerek Konyaspor’un galibiyetine engel oldu. 

Pas ve çalım tercihleri ile maç boyunca taraftarı 
kızdıran Fofana’nın ısrarla oynatılması gözleri Rıza Ça-
lımbay’a çevirdi. Taraftarlar Fofana’nın ilk 11 oyuncusu 
olmadığı konusunda hem fikir olurken, sonradan oyuna 
giren bir Fofana’nın oyun disiplininden kopmuş rakipler 
karşısında daha etkili olacağını düşünüyor.
n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay’dan duran top önlemi!
Atiker Konyaspor’un Erzurumspor ve Antal-

yaspor maçlarına duran toplardan yediği goller 
damga vurmuştu. Bursaspor ile oynanan karşı-
laşmada teknik direktör Rıza Çalımbay’dan sa-
vunmanın ortasına müdahale geldi. Sezonun 
ilk 2 haftasında Ali Turan-Uğur ikilisini deneyen 
tecrübeli teknik adam Bursa maçına Uğur-Se-
lim tandemi ile çıktı. 

Rıza Çalımbay’ın bir başka önlemi ise ta-
raftara yönelik oldu. Antalya ve Erzurum maçla-
rına ilk 11’de başlayan Volkan Fındıklı ilk maç-
ta tribünlerden tepki almıştı. Rıza Çalımbay iyi 
performansına rağmen taraftar baskısı nede-
niyle savunmanın önünde Moke’yi tercih etti. 

Konyaspor maça Serkan, Skubic, Uğur, 
Selim, Ferhat, Moke Jonsson, Yatabare, Ömer 
Ali, Fofana, Jahovic 11’i ile çıktı.

Oyuna sonradan Vedat ve Hurtado dahil 
olurken Selim performansı ile parmak ısırttı. 
Moke ise vasatı aşamadı.
n SPOR SERVİSİ

Kartal fırsat tepti
Sezona 2 maçta 4 puan ile başlayan Atiker Konyaspor evinde Bursaspor’u konuk etti. Maça hızlı 

başlayan Anadolu Kartalı, karşılaşmanın hemen başında öne geçti.  Öne geçtikten sonra farkı artırma 
şansları yakalayan yeşil beyazlılar, fırsatları değerlendiremeyince rakip beraberliği yakaladı. İkinci 

yarıda maç iki tarafa da gider gelirken iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 

evinde Bursaspor ile karşılaşan Atiker 
Konyaspor rakibi ile 1-1 berabere kaldı. 
Jahovic ile maçın hemen başında öne 
geçen Anadolu Kartalı Fofana’nın saç 
baş yoldurduğu maçta farkı artırmayı 
başaramadı. Rakip penaltıdan beraber-
liği yakalarken, ikinci yarıda iki takım 
da skoru değiştirmeyi başaramadı. Bu 
sonuçla Konyaspor puanını 5’e çıkarttı 
ve sezona iyi başlangıç yapma şansını 
tepti. 

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. 

Ceza sahası içide Fofana’nın yaptığı vu-
ruşta kaleci Harun Tekin’den dönen top, 
Jahovic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun 
şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

9. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sağ 
kanattan yaptığı ortaya yükselen Jaho-
vic’in kafa vuruşunda, top yandan auta 
çıktı. 

16. dakikada Aziz Eraltay’ın pasında 
Lima’nın ceza sahası içerisinden vuru-
şunda, top az farkla auta gitti. 

19. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kul-
landığı kornerde, ceza sahası içinde 
Furkan Soyalp’ın kafa vuruşu sonrası 
Atiker Konyaspor savunmasında Ferhat 
Öztorun topu çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

21. dakikada Jahovic’in pasına ha-
reketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşı-
ya kaldığı pozisyonda topu yandan auta 
göndererek ev sahibi ekip adına önemli 
bir fırsatı kullanamadı.

30. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza 
sahasına ortasında kaleci Serkan Kırıntı-
lı topu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun 
devamında meşin yuvarlak Uğur Demi-
rok’un eline çarptı ve hakem Mustafa 
Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. 

32. dakikada Bursaspor adına pe-
naltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin 
yuvarlağı filelere göndererek skoru eşit-
ledi: 1-1.

40. dakikada Ferhat Öztorun’un 
kullandığı kornerde, ceza sahası içinde 
Uğur Demirok’un kafa vuruşu sonrası 
top üsten auta gitti.

İKİNCİ YARI
59. dakikada Ömer Ali Şahiner’in 

kullandığı kornerde, ceza sahası içinde 
topa yükselen Selim Ay’ın kafa vuruşu 
sonrası kaleci Aziz Eraltay, meşin yuvar-
lağı çizgi üzerinde çıkardı. 

73. dakikada Saivet’in kaleye şu-
tunda defanstan dönen top, Furkan 
Soyalp’in önünde kaldı. Bu oyuncunun 
bekletmeden vuruşunda kaleci Serkan 

Kırıntılı topu kornere çeldi.   
79. dakikada Vedat Bora’nın ceza 

sahası içerisine yaptığı ortada, Hurta-
do’nun kafa vuruşu sonrası meşin yu-
varlak direğe çarparak auta gitti. 

Karşılaşma 1-1 berabere tamam-
landı.
n SPOR SERVİSİ/AA

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Meh-
met Kısal, Samet Çiçek
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, 
Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, 
Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Vedat Bora), 
Jonsson, Moke (Dk. 60 Hurtado), Fofana, 
Yatabare, Jahovic
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, 
Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eral-
tay, Lima (Dk. 89 Kubilay Kanatsızkuş), 
Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Kem-
bo), Saivet, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Tunay 
Torun), Stancu
Goller: Dk. 2 Jahovic (Atiker Konyaspor), 
Dk. 32 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Bur-
saspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 69 
Furkan Soyalp, Kembo (Maç bittikten son-
ra) (Bursaspor), Dk. 37 Jahovic, Dk. 45+1 
Jonsson (Atiker Konyaspor)


