
Geçmişlere 
dua edildi

Kazalar yine 
can aldı!

Dönüş yolu 
çileye dönüştü 

Ramazan Bayramı’nda vefat 
eden de unutulmadı. Arife günü 
başlayarak bayram boyunca 
mezarlıklara akın eden vatan-
daşlar, hayatını kaybeden eş, 
dost, akrabanın ruhlarına Fati-
halar gönderdiler. n SAYFA 4’TE

Ramazan Bayramı tatili boyun-
ca şehir içi ve şehirlerarası 
yollarda yaşanan trafik yoğun-
luğu kazaları da beraberinde 
getirdi. Tatil boyunca Konya 
genelinde yaşanan çeşitli trafik 
kazalarında resmi olmayan 
sonuçlara göre 4 kişi öldü, 27 
kişi yaralandı. n SAYFA 7’DE

Şehit ateşi düştü

Hakkari’de 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü tarafından 
yapılan hain saldırı sonucu yaralanan Konya’nın Beyşehir 
nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta tedavi 
gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak şehit düştü. n SAYFA 6’DA
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03 Başkan Altay’dan 
Konyalılara teşekkür 05 CHP Konya İl 

Teşkilatı bayramlaştı 09 09Rengarenk bahçeye 
ziyaretçi akını

Yakında içecek su
dahi bulamayabiliriz!

Bayram tatilinin bitmesiyle yol-
lara düşen tatilciler, şehirlera-
rası yollarda yoğunluğa neden 
oldu. Özellikle Konya-Antalya 
yolunda kilometrelerce araç 
kuyrukları oluştu. n SAYFA 6’DA

İKİNCİ BAYRAMI YAŞADILAR
A Milli Futbol Takımının Fransa ile 
Konya’da oynadığı maç, şehirde 
hareketliliğe neden oldu. İl dışından 
gelen binlerce vatandaş, Konya esnafına 
adeta ikinci bayram yaşattı. Açıklama 
yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, organizasyonun 
Konya’yı memnun ettiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 9’DA 

DÜNYA, KONYA’YI KONUŞTU
Karşılaşma Avrupa basınında geniş 
yer buldu. Konya’nın A Milli Futbol 
Takımı’na verdiği destek ulusal ve 
uluslar arası kamuoyunda büyük 
ilgi gördü. Siyasilerden, spor 
adamlarından ve futbol kamuoyundan 
Konya’ya tebrik yağarken, Fransız 
basını da Konya’daki ateşli atmosfere 
dikkat çekti.
n SPOR 1’DE 

Zaferlerin Başşehri!
2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız, grubunun üçüncü maçında Fransa’yı Konya’da konuk etti. 

Kırmızı beyazlılar, son dünya şampiyonunu 2-0 yenerek tarih yazarken, zaferlerin şehir Konya, verdiği destek ile yine tam not aldı
YİNE MUHTEŞEM 

DESTEK YİNE 
GALİBİYET

Daha önce Konya’da 
oynanan maçlarda 

milli takımı 
sahiplenen ve 

desteğini her şekilde 
belli eden Konya halkı, 

Fransa ile oynanan 
Avrupa Şampiyonası 
eleme maçından da 
milli takımına sahip 

çıktı. 7’den 70’e 
herkes kırmızı beyaza 

bürünerek Konya 
Büyükşehir Belediye 

Stadyumu’na gelirken, 
maçın başlaması 

ile ay yıldızlı takıma 
güven, Fransa milli 

takımına ise korkulu 
dakikalar yaşatıldı.

n SPOR 1’DE 

DÜNYA DEVİNE 
KARŞI
ÜSTÜNLÜK 
SAĞLANDI 
2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası H Grubu 
üçüncü maçında 
Türkiye, Konya’da 
oynanan maçta 
Fransa’yı 2-0 mağlup 
etti. Konya Büyükşehir 
Belediye Stadı’nda 
rakibini konuk eden A 
Milli Takım, ilk yarıda 
Kaan Ayhan ve Cengiz 
Ünder ile bulduğu 
gollerle 2-0 üstünlük 
yakaladı. İkinci yarıda 
üstünlüğünü koruyan 
milliler, sahadan 2-0 
galibiyetle ayrıldı. 
Alınan galibiyetle 
millilerimiz Fransa’ya 
karşı üstünlük kurdu.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 7 ŞEVVÂL 1440  -  Rûmî: 28 MAYIS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:33 05:21 12:54 16:47 20:18 21:58 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   18 °C   29 °C

Karaman             15 °C 28 °C 

Aksaray               15 °C  29 °C

Ankara                 17 °C 30 °C
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Bir Ramazan ayını ve ardından gelen 
Ramazan Bayramı’nı daha geride bırak-
tık. 

Huzur, sükûnet ve hoşgörü şehri 
Konya, bu mübarek günleri de her za-
man olduğu gibi, kendine yakışan bir 
şekilde geride bıraktı. 

Konya demişken; Bu Ramazan 
ayında da Konyalı olmaktan ve Konya’da 
yaşamaktan dolayı yine gururlu yine çok 
mutlu oldum. 

Nasıl mutlu olmasın insan? 
Manevi atmosferi en tepelerde ya-

şayan Konya, bu Ramazan ayında da 
bu güzelliğini gözler önüne serdi. 

Selçuklu’nun başşehri, Hz. Mevlana 
diyarı, Peygamberler şehri Konya, bu yıl 
da Ramazan ayının bereketiyle bereket-
lendi, Ramazan ayının nuruyla nurlandı. 

Bu açıdan Konya, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Ramazan ayını en güzel 
yaşayan şehirler arasındaki yerini ala-

rak hafızalara kazındı. 
***
Ramazan ayının bereketi tüm şeh-

re yayıldığı gibi hiç kuşkusuz bizlere de 
yansıdı.  

Vatandaşlarımızı doğru ve tarafsız 
bir şekilde bilgilendirmekle görevli olan 
bizler, Ramazan ayını daha sakin, daha 
dingin, daha bereketli bir şekilde geçirdik. 

Özellikle “Kötülükten uzaklaştır-
ma, iyiliğe yaklaştırma” ilkesiyle ya-
yıncılık faaliyetini sürdüren gazetemiz, 
Ramazan ayının bereketini güzel bir 
şekilde ortaya koydu. 

Farklı yayınlarıyla her zaman oku-
yucularının ilgisini çeken gazetemiz, bu 
Ramazan ayında da dolu dolu içeriğiyle 
geleneğini bozmadı. 

***
Ramazan ayı boyunca Otizmli bi-

reyleri ve ailelerini konu alan röportaj-
larımız, şehit ailelerimizle yaptığımız 

röportajlarımız, Kon-
ya’nın birer değerleri 
olan alimlerimiz, “Kon-
ya’nın gülleri” olarak 
adlandırılan meczupla-
rımızı konu alan sayfa-
larımızla yine fark oluş-
turmayı bilen gazetemiz, 
ilkeleri doğrultusunda 
bir Ramazan ayını daha 
geride bıraktı. 

Yapmış olduğumuz 
bu dolu dolu sayfalarla gazetemiz, Kon-
ya’mızın değerlerine ışık tuttu, toplumsal 
duyarlılık oluşturarak şehrimizin gelişi-
mine yine katkı sunmayı en üst düzeyde 
başarmış oldu. 

Yapmış olduğumuz sayfalarla far-
kındalık oluşturan gazetemiz, değerli 

okuyucularımızın da olum-
lu tepkileriyle karşılaştı. Bu 
anlamda, bizlere güvenen, 
bizlere her zaman destek-
leriyle güç veren okuyucu-
larımıza da yürekten teşek-
kür ediyoruz. Gazetemiz 
bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da aynı 
duruş ve düsturla, ilkele-
rinden, ahlaki değerlere 
olan saygısından, milli ve 

manevi değerleri yükseltmeyi amaç 
edinen yayıncılık anlayışından vazgeç-
meyecek, yoluna kararlılıkla devam 
edecektir. 

***
Sporla her ne kadar çok ilgili olma-

sam da, iş Milli Takım ve şehrimizde 

yaşanan bir gelişme olunca, Konya’da 
oynanan Türkiye-Fransa maçına da 
değinmeden geçemeyeceğim. Maçın 
teknik açıdan değerlendirmesini ilgili 
arkadaşlarımız mutlaka yapacaktır. 
Ancak benim dikkat edeceğim husus; 
Konya’nın yapmış olduğu ev sahipli-
ği ve Konya’nın milli hassasiyeti… 
Bildiğimiz üzere üzülerek belirtmem 
gerekir ki; şehrimiz birçok kez çeşitli 
saldırılara maruz kaldı. Kalmaya da 
devam ediyor. Her mecrada, her fır-
satta Konya’ya olan nefret, söylemle-
re, davranışlara yansıyor. Bu elbette 
ki bizim kabul edemediğimiz bir şey 
olduğu gibi, bizleri üzen bir durum…
Şehirlerarası rekabetin, sınırların 
aşılmasıyla ortaya çıkan bu üzücü 
tablo bizleri derinden yaralıyor. Biz-
ler Konyalı olarak şehrimizi her fırsatta 
savunmaya çalıştığımız gibi bu tür sal-
dırılara da hep cevap vermeyi kendi-

mize görev addettik. Ancak ne var ki; 
bizim verdiğimiz cevaplardan daha 
güzelini, tüm Konya, Türkiye-Fransa 
maçında vermiş oldu. 

Selçuklu başşehri, hoşgörünün şeh-
ri olduğunu bu organizasyonda da gös-
teren Konya; gerek maç esnasında Milli 
Takımımıza verdiği destekle, gerekse de 
il dışından gelen misafirlere gösterdiği ev 
sahipliğiyle, “Anadolu’nun kartalı” oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi.

Umarım Konya’ya önyargıyla 
bakan, Konya’ya her fırsatta nefretle-
rini kusan kesimler, Konya’da ortaya 
çıkan bu güzel tabloya bir kez daha 
bakarlar ve Konya’nın güzel yüzünü 
görme fırsatı bulurlar. Çünkü milli ve 
manevi değerlerinden hiçbir zaman 
ödün vermeyen şehrimiz, geçmişten 
aldığı güçle, geleceğin Türkiye’sine en 
güzel katkıyı sunmaya devam edecek-
tir…Saygı ve sevgilerimle…

YENİGÜN FARKI

Başkan Altay’dan 
Konyalılara teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’da gönül birliği içinde örnek bir 
Ramazan ayı ve bayram yaşandı-
ğını belirterek, “Ramazan ayının 
ve bayramının huzur ve sükunet 
içinde yaşanmasını sağlayan tüm 
hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’da huzur içinde geçen Ramazan 
ayı ve bayram coşkusu nedeniyle 
Konya halkına teşekkür etti. Kon-
ya’nın Ramazan ayının en güzel ya-
şandığı şehirlerden biri olduğunu 
belirten Başkan Altay, “Ramazan 
ayında şehrimiz evleriyle, sokak-
larıyla, caddeleriyle oruç tuttu. Bu 
yıl da camilerimiz cıvıl cıvıl çocuk 
sesleriyle doldu. Hanım kardeşle-
rimiz ellerinde Kur’an-ı Kerimlerle 
mukabele okudu, gençlerimiz mü-
barek ayın ruhuna uygun olarak 
yardım faaliyetlerinde büyüklerine 
yardımcı oldu. Belediyelerimiz, si-
vil toplum kuruluşlarımız ve gö-
nüllü kardeşlerimiz vasıtasıyla ye-
timlerin başı okşandı, ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin ellerinden tutuldu. 
Şehir yediden yetmişe hayırda ya-

rıştı. Çok şükür bereketli bir Rama-
zan ayı yaşandı” dedi. 

RAMAZAN’IN BEREKETİNİ 
BİR YILA YAYMALIYIZ 

Ramazan ayının ardından 
bayramın da şehirde büyük bir 
coşkuyla kutlandığını kaydeden 
Başkan Altay, “Bayram vesilesiyle 
birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştir-
dik. Küslükler sona erdi, çocuklar 
mutlu edildi. Hep birlikte huzur 
içinde bir bayramı daha geride bı-
raktık. Şimdi, bir ay boyunca elde 
ettiğimiz hasletleri yılın geri kalan 
zamanında da sürdürmeye gayret 
göstermeli; sevgi ve saygıyı yaşat-
malı, yetimlerin ve ihtiyaç sahiple-
rinin her daim yanında olmalı, bu 
huzur iklimini bir yıla yaymalıyız. 
Ben Ramazan ayının ve bayramı-
nın huzur ve sükunet içinde yaşan-
masını sağlayan bütün hemşehri-
lerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bu güzel şehirde yaşamayı nasip 
ettiği için Rabbime hamd-ü sena-
lar ediyorum. Bu şehir hepimizin. 
Mevlana şehrinin insanları olarak 
kardeşliğimizle, gönül birliğimiz-
le dünyaya örnek olmaya devam 
edeceğiz inşallah” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya’da 7-16 yaş arası çocukların dinimiz ve değerlerimiz, spor ve sanat eğitimleri ile yaz tatillerini verimli geçirmelerini 
sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları 10-21 Haziran tarihleri arasında alınacak

Bu yaz çocuklar Genç 
KOMEK’te buluşacak

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Genç KOMEK bünyesinde 
Konya genelinde gerçekleştireceği 
Yaz Okulu kayıtları 10-21 Haziran 
tarihleri arasında alınacak. Genç 
KOMEK Yaz Okulu Konya genelin-
de 4 yılda 90 binden fazla öğrenciye 
yaz tatillerinde “Dinimiz ve Değerle-
rimiz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri 
vererek Türkiye’ye örnek oldu. Her 
yıl belli bir müfredat uygulanarak 
çocukların her anına yönelik eğitim-
ler, yayınlar, sanatsal ve sportif faa-
liyetlerin yaş gruplarına özel olarak 
verildiği Genç KOMEK Yaz Okulun-
da; öğrenciler sportif ve sanatsal faa-
liyetlerin yanı sıra dostluk, kardeşlik 
ve paylaşma gibi değerlerle birlikte 
Peygamber Efendimizin hayatı ve 
Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor. 

HEM EĞLENECEKLER 
HEM ÖĞRENECEKLER 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, GENÇ 
KOMEK’in Konya’nın yeni markası 
haline geldiğini belirterek, projenin 
çocuklar için çok önemli olduğunu 
kaydetti. Başkan Altay, “Geçtiğimiz 
yıl 20 bin 762 çocuğumuz hem de-
ğerler eğitimi hem de sanat ve spor 
dalında 8 haftalık bir eğitimden 
geçtiler. Bu eğitimle çocuklarımıza 
bir taraftan bizi biz yapan değerleri 
anlattık, bir taraftan da sanata ve 
spora bir başlangıç yaptık. Yoğun 
ilgi gören Genç KOMEK Yaz Okulu 
bu yıl da Konya genelinde 7-16 yaş 
arası binlerce gencimizi eğlendirir-
ken öğretmeye, yaz tatillerini dolu 
dolu geçirmelerine yardımcı olmaya 

devam edecek” dedi. 
GENÇ KOMEK 

KONYA’NIN HER YERİNDE 
Konya Valiliği’nin koordinasyo-

nunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri, İl 
Müftülüğü ve ilçe belediyelerinin 
katkısı ile gerçekleştirilen Genç KO-
MEK Yaz Okulu, Konya ve ilçelerin-
de 1 Temmuz – 29 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. Dinimiz 
ve Değerlerimiz, Spor ve Sanat mo-
düllerinden oluşan Genç KOMEK 
Yaz Okulu kapsamında, öğrencilere 
oyun kampı, yarışma ve turnuvalar, 
şehir gezileri düzenlenecek; her öğ-
renciye bir eğitim seti ve her yaşa 
göre kaynak verilecek. Genç KO-
MEK Yaz Okulu eğitimleri sabah, 
öğleden sonra ve tam gün olarak 

erkek ve kız öğrencilere ayrı gruplar 
halinde verilecek. Öğrenciler tüm 
eğitimlerin yanında; Robotik Kodla-
ma, Dil Eğitimi, Çocuk Korosu, Halk 
Oyunları, Radyoculuk ve Sunuculuk 
eğitimleri de alabilecek. Bunun ya-
nında çat kapı tiyatro, bilim tırı, doğa 
kampı, sinema etkinlikleri gerçek-
leştirilecek. 

GENÇ KOMEK’TE İHTİSAS EĞİTİMİ
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda ihtisas 
eğitimleri de verilecek. Bu kapsam-
da 11-13 ve 14-16 yaş grubu öğ-
rencilere robotik kodlama, yabancı 
dil eğitimleri verilirken; 11-13 yaş 
gruplarına medya okuryazarlığı, 
çocuk korosu, taekwondo-judo eği-
timleri verilecek. 7-10 yaş grubuna 
yönelik de halk oyunları eğitimleri 

olacak. 
KAYITLARINIZI MUTLAKA ONAYLATIN 

7-16 yaş grubuna eğlenerek 
öğrenmeyi hedefleyen Genç KO-
MEK Yaz Okulu’na sınırlı tutulan 
kayıtlar, 21 Haziran’a kadar www.
konya.bel.tr ve www.komek.org.
tr adresleri üzerinden alınacak. Ön 
kayıt yaptıranların ders seçimi ve 
kayıt onayı için mutlaka ilgili kurs 
merkezine başvurması gerekiyor. 
Genç KOMEK Yaz Okulu’ndan de-
zavantajlı öğrenciler ücretsiz ola-
rak yararlanıyor. Ücretler, ikinci 
kardeşe yüzde 50 indirimli, üçün-
cü kardeşe ücretsiz olacak. Eğitim 
ücretleri merkez ilçelerde 100 TL, 
diğer ilçelerde ise 50 TL olarak be-
lirlendi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK
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Ramazan Bayramı’nda vefat edenler de unutulmadı. Arife günü başlayarak bayram boyunca mezarlıklara 
akın eden vatandaşlar, hayatını kaybeden eş, dost, akrabanın ruhlarına Fatihalar gönderdiler

Geçmişler unutulmadı

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve 
yardımlaşma duygularını güçlen-
diren manevi bayramlar, İslam 
dünyasında kucaklaşmayı berabe-
rinde getiriyor. Bayram dolayısı ile 
tüm Müslümanlar birbirini ziyaret 
ediyor, dostluklar, kardeşlikler pe-
kişmiş oluyor. Manevi bayramlar 
sadece bununla da kalmıyor. Haya-
tını kaybetmiş akraba, dost, arkadaş 
mezarları da ziyaret edilecek, ruh-
larına Fatihalar okunuyor. Bu gele-
nek geride bıraktığımız Ramazan 
Bayramı’nda da bozulmadı. Rama-
zan Bayramı’nın arifesinde bir çok 
vatandaş mezarlıklara akın ederek 
geçmişlerine dualar ettiler. Özellikle 
Konya’nın önemli ve büyük mezar-
lıklarından olan Musalla Mezarlığı, 
Üçler Mezarlığı, Uluırmak Mezarlığı 
ve Hacıfettah Mezarlığı gibi mezar-
lıklarda ziyaret yoğunluğu yaşandı. 
Vefat eden yakınlarının kabirlerini 
ziyaret eden vatandalar, kabirlerin 
başında dualar ederek, kabirlere su 
döktüler. Mezarlıklarda Arife günü 
başlayan yoğunluk, bayram boyun-
ca devam etti.

BÜYÜK ZATLARIN 
MEZARLARI UNUTULMADI

Mezarlık ziyareti geleneği, sade-
ce eş, dost, akraba ile sınırlı kalmadı. 
Özellikle Üçler Mezarlığı’nda bulu-
nan Konya’nın yetiştirmiş olduğu 
alim ve hocaefendiler de unutulma-
dı. Merhum Tahir Büyükkörükçü 
Hocaefendi gibi zatların mezarları 
da dua eden vatandaşların akınına 
uğradı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’da konuşan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin kibrin yerini tevazunun, öfkenin yerini muhabbetin, nefret söyleminin yerini muhabbet 
söyleminin, çifte standardın yerini temel değerlerin ve takiyenin yerini şeffaflığın aldığı yeni bir hale ihtiyaç olduğunu söyledi

Yeni bir hale ihtiyaç var!
62. ve 63 hükümetlerin Baş-

bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
Konya Dostları Platformu’nun Kon-
ya’da düzenlemiş olduğu iftar da-
vetine katıldı. Bir otelde gerçekleş-
tirilen iftar davetine Davutoğlu’nun 
yanısıra; Eşi Sare Davutoğlu, Konya 
Eski Milletvekilleri Uğur Kaleli, Mus-
tafa Baloğlu, Kerim Özkul, AK Parti 
Eski İl Başkanlarından Musa Arat, 
MÜSİAD Konya Şubesi Eski Başka-
nı Arslan Korkmaz, çok sayıda işa-
damı ve sivil toplum kuruluşlarının 
başkanları katıldı. İftar programında 
bir konuşma yapan 62. ve 63 hükü-
metlerin Başbakanı Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye’nin geçmişten 
gelen büyük bir mirası devraldığına 
dikkat çekti. Bu miras içerisinde en 
önemlisinin değerlerimiz olduğunu 
belirten Davutoğlu, “Bizim dede-
lerimiz Balkan savaşından, İstiklal 
Savaşına kadar bir vatan savunması 
yaptılar. Mücadele ettiler, ürettiler 
ki yeni nesiller özgür bir ülkede ya-
şasın. Bizim babalarımız 2. Dünya 
Savaşı’nın şartlarında ve tek parti re-
jiminin ve arka arkaya gelen darbe-
lerin etkisinde bir değer savunması 
yaptılar. Vatan savunması yapmakla 
değer savunması yapmak aynı de-
ğerdedir. Toplumun ortak değerini 
savunamayanlar vatanı savunmakta 
acziyet gösterirler” diye konuştu.
İSTİŞARE VE LİYAKATE DİKKAT ÇEKTİ 

Davutoğlu, ecdadın bıraktığı mi-
rası gelecek nesillere aktarmak için 
olması gerekenleri anlattı. “Hem va-
tanımızı savunan dedelerimize hem 
değerlerimizi savunan babalarımıza 
borcumuz var” diyen Davutoğlu, 
istişare ve liyakatin altını çizerek 
şunları söyledi, “Bu birikim tarihin 
bir emaneti gelecek nesillerin en 
büyük sermayesidir. Her birimizin 

gelecek nesillere geçmiş birikimimi-
zi aktarırken yapmamız gerekenler 
şu; Son günlerde sık sık gündeme 
gelen kazanımlarımızı kaybetme-
memiz. Doğru kazanımlarımızı kay-
betmemeliyiz. Ama ya kaybettiğimiz 
değerleri tekrar nasıl kazanacağımız 
sorusuyla da yüzleşmek durumun-
dayız. Değerlerimizin hakkını ve-
rerek yaşamamızın yollarını bula-
mazsak bu muhasebeden yüzü ak, 
alnı pak çıkamayız. Hep üzerinde 
durduğumuz iki ilke var: İstişare 
ve emaneti ehline vermek. İstişare 
hem üzerimize bir farzdır hem de or-
tak aklın yegane yoludur. Geçtiğimiz 
günlerde Katar’da bir İslam alemi İs-
lam dünyasıyla ilgili şunu söylemiş-
tir: İslam dünyasında şuan en temel 
eksiklik bir iç muhasebe yapacak 
düşünce özgürlüğünden mahrum-
dur. Düşünce özgürlüğünün olma-
dığı yerde istişare anlamını kaybe-
der. Eğer düşünce özgürlüğü yoksa, 
muhasebe anlamını kaybeder. Eğer 
düşünce özgürlüğü yoksa istişare 
sadece bir merasimden öteye gide-
mez. Eğer istişare edilen kişiler isti-
şare için kendilerini çağıran kişinin 

zihinlerine uyup ona göre fikir beyan 
etmeye başlamışalarsa ve kendi dü-
şünceleri yerine farklı fikirleri ifade 
etmenin o şartlara daha uygun ol-
duğunu düşünmeye başlamışlarsa 
o durumda istişare zemini kalmaz. 
Maalesef bugün İslam dünyasının 
birçok köşesinde bu temel problemle 
karşı karşıyayız. Zihinlerimizi özgür-
leştirelim. Bugünlerde farklı düşün-
ce sergileyenler üzerinde çok farklı 
eleştiriler yapıldığını görüyoruz. İha-

netle suçlanıyorlar. Eğer farklı düşü-
nen herkes bu tür suçlamalarla kar-
şılaşacaksa bir müddet sonra susan 
bir milletle karşılaşacağız. Ve susan 
bir milletten daha tehlikelisi yoktur. 
Biz güzel bir lisanla birbirimizi ikaz 
ederek muhasebe yapmak zorun-
dayız. Gerçekten bir büyük oyunun 
kurbanı olacaksak Allah muhafaza, 
düşüncelerimizi sakladığımız için-
dir. Düşüncelerini gizlemeyen bir 
toplum oyunların kurbanı olmazlar. 

Düşüncelerin yok edildiği toplumlar 
bazı senaryoların kurbanı olurlar. Bir 
başka önemli konu emaneti ehline 
vermek. Buna ne kadar uyuyoruz? 
Ehliyet, herhangi bir şeye bakmaksı-
zın, insanların birikimiyle ölçüldüğü 
zaman değer kazanır. Eğer şu veya 
bu kişiyi, şu veya bu sebeple, siyasi 
görüşüyle, mezhebi yakın, bölgesi 
yakın demeye başlamışsak emaneti 
ehline veremezsiniz. Bir makama bir 
mevkiye gidişin referansın temel öl-
çüsü ehliyet olmadıkça bir toplumda 
huzur, güven ve etkin bir yönetim 
olamaz. Bugünlerde özellikle siyasi 
çıkarlar bağlamında dinimizin kutsal 
değerlerinin hoyratça kullanılması, 
kim tarafından yapılırsa yapılsın bi-
raz önce bahsettiğim emanetlere en 
büyük ihanettir. Bu değerlere sahip 
çıkacağız. Makamlar mevkiler bir 
emanetin yerine getirileceği ema-
netlerdir.” 

YENİ BİR VİZYONA İHTİYAÇ VAR 
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da 

yaptığı bir konuşmasında yeni bir 
vizyona ihtiyaç olduğu yönündeki 
söylemini hatırlatan Davutoğlu, bu 
söylemini yineledi. Buna ek olarak, 

yeni bir ‘Hal’ kavramını da ortaya 
koyan Davutoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Bizim şuanda sloganlara ve 
çok üst düzey söylemlere değil yeni 
bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir dav-
ranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale 
kavuşmadıkça ve o duruş, o hal ile 
hallenmedikçe, bize geçmiş nesil-
lerden intikal eden emaneti gelecek 
nesillere hakkıyla devredemeyiz. 
Peki nasıl yapacağız? Öyle bir hal 
ki kibrin yerini tevazu, öfkenin ye-
rini muhabbetin, nefret söyleminin 
yerini muhabbet söyleminin, çifte 
standardın yerini temel değerlerin 
ve takiyenin yerini şeffaflığın aldığı 
yeni bir hale ihtiyacımız var. Bizler 
yeni bir halle hallendiğimizde kar-
şılaştığımız problemleri birer birer 
çözeceğiz. Temel değerlerimizi yitir-
memek için, bize çok büyük fedakar-
lıkla emanet edilen bu birikimi aynı 
ölçüde gelecek nesillere aktarmak 
için hepinizi yeni bir vizyonla birlik-
te yeni bir halle hallenmeye davet 
ediyorum.” Konuşmasının ardından 
masaları tek tek gezen Davutoğlu, 
misafirlerle sohbet etti, hatıra fotoğ-
rafı çektirdi.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

On bir ayın sultanı 
Ramazan ayının bitiminin 
ardından gelen Ramazan 
Bayramı ile İslam alemi 
yeniden kucaklaştı…

Bu kucaklaşmanın en 
güzel örneklerinden birini 
de Konya sergiledi. Rama-
zan Bayramı tüm güzellik-
leriyle yaşanıp yaşatılırken, 
bayramın ardından gelen 
Cuma Bayramı ve hemen 
bir gün sonrasındaki milli 
maç ile birlikte bayram 
hafta sonuna kadar uzadı.

Önceki akşam millilerimiz, son dünya 
şampiyonu olan Fransa’yı Konya’da ağır-
ladı…

Amma ne ağırlama…
Biz de oradaydık ve bu büyük heyeca-

na ortak olduk…
Konya Büyükşehir Belediyesi Stad-

yumu adeta bayram yerine dönmüştü. 
Maçtan saatler öncesinde stadyumun 
çevresinde muhteşem bir heyecan vardı.

Coşkusu ve heyecanıyla dillere destan 
olan büyük Konyaspor taraftarının öncülü-
ğünde Türkiye’nin dört bir yanından akın 
akın Konya’ya gelen taraftarlar stadyumda 
öyle bir ambiyans oluşturdu ki, tek cüm-
leyle dosta güven, düşmana korku saldı…

Maçtan önce Konya basını ve yaygın 
basın kuruluşlarının temsilcileri ile yaptı-
ğımız sohbette Fransa’nın bir dünya devi 
olduğu kabul ediliyor, ‘Çok gol yemesek 
bari’, ‘Berabere kalırsak büyük avantaj ya-
kalarız’ minvalinde yorumlar yapılıyordu…

Gazeteciler kendi aralarında maça 
yönelik öngörülerini sunadursun, stad-
yumun içi doldukça dışarıdaki coşku ve 
heyecan stadyumun içine taşınıyor, ses 
cümbüşü git gide artıyordu.

Maça dakikalar kala taraftar gücünü 
ve etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Futbolcu-
lar tek tek davet ediliyor ve taraftarları se-
lamlamaları isteniyordu. Fransa takımının 
‘yıldız’ futbolcularına ilişti bir ara gözlerim. 
Etrafı şaşkın ve belki de biraz tedirgin göz-
lerle izliyorlardı. Gözlerinden ‘nasıl bir yere 
düştük’ cümlesi okunuyordu…

O an geldi… İlk düdük çaldı. Hakemin 
maçı başlatan düdüğü bir yerde taraftarı 
ateşleyecek olan kıvılcımın da çakması 
gibiydi…

‘Haydi bismillah’ dedik ve başladık…
Milli takımın milli taraftarı, Konyaspor 

taraftarının öncülüğünde ilk düdükle birlik-
te başladıkları coşkulu tezahüratlarını son 
düdük çalıncaya kadar sürdürdü…

Bu süreçte top rakip takımın ayağına 
geldiği zaman ıslıklarla oluşturulan ve ade-
ta kulakları sağır eden ses deryası içinde 
Fransa’nın yıldızları bir bir kayıp gitti… 

Afalladılar…
Neye uğradıklarını şaşırdılar…
Sanki öyle bir şeydi ki, ıslık seslerini 

susturmak için topu bırakmak zorunda 
kalıyorlardı… 

Dakikalar ilerledikçe maçı birlikte izle-

diğimiz Fransız gazetecilerin 
de ister istemez biraz korku 
yaşadıkların şahit olduk. 

Halbuki maç öncesin-
de ikramlarda bulunup ne 
de güzel ağırlamıştık ken-
dilerini…

Bir arada Fransız bir 
gazeteci yanıma gelerek 
çat pat Türkçesiyle tarafta-
rımızın tezahürat sırasında 
ne söylediğini sordu. Lisanı 
münasiple taraftarımızın 
ne söylediğini, ‘Vatan sana 

canım feda’ diyerek vatan ve millet sevgi-
sini ortaya koyduğunu, ‘Ne mutlu Türküm 
diyene’ diyerek milli birliğin önemi vurgula-
dığını, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ di-
yerek şehitlik mertebesinin dinimizdeki yeri 
ve önemini anlattım. Hayranlık duyduğunu 
söyledi. Teşekkür ettim…

Nitekim 2 güzel golle süslenen galibi-
yetle neticelendi maç… ‘Dünya devi’ payi-
taht Konya’da devrilmişti…

Ey benim payitahtım…
Ey benim güzel Konyam…
Ey benim önder ve lider şehrim…
Ey benim cennet vatanım, Türkiyemin 

birleştirici gücü Konyam…
Ey benim mücahit şehrim…
Ey benim destan yazanım…
Ey benim muhayyer şehrim…
Sen nasıl bir şehirsin ki, dosta düş-

mana karşı varlığını, birliğini, dirliğini, milli 
bütünlüğünü, millet aşkını, vatan sevgisini 
tüm dünyaya olabilecek en yüksek desibel-
de haykırdın…

Sen nasıl bir şehirsin ki, tüm dünyaya 
‘İşte Türkiye, işte Konya’ dedirttin…

Sen nasıl bir şehirsin ki, dosta güven, 
düşmana korku saldın…

Sen nasıl bir şehirsin ki, büyük Türki-
ye’nin aynası oldun…

Sen nasıl bir şehirsin ki, dünyanın 
devlerini deviren şehir oldun… Dün bir 
dünya devi olan Hollanda’yı, bugün ise 
başka bir dünya devi olan Fransa’yı futbola 
Fransız bıraktın…

Her ne kadar millilerimiz sahada ter 
döktülerse, en az onlar kadar taraftarımız 
da tribünde ter döktü. Bu güzel galibiyetin, 
galibiyetten öte Fransa’yı devirmenin en 
önemli mimarlarından biri de hiç şüphe-
siz ki bu güzel şehrin ambiyansı, taraftarın 
coşkusu, teknik heyetiyle, idarecisiyle, fut-
bolcusuyla, taraftarıyla herkesin ‘milli ruha’ 
sahip olmasıdır…

Son olarak bu maç şunu da gösterdi 
ki, Konya artık dev maçların arenası, milli 
heyecanın doruk noktası haline gelmiştir. 
Bu maç idarecilerimize de önemli mesajlar 
vermiştir. Buradan çıkarılacak sonuç, Kon-
ya’nın hegemonyayı her alanda deviren bir 
şehir olduğu gerçeğinin kabul edilmesi ge-
rektiğidir. Bu sonuçtan hareketle de önü-
müzdeki süreçte milli heyecanın merkezi, 
Anadolu’nun kalbi olan Konya, futbol başta 
olmak üzere milli birçok spor müsabakala-
rına daha çok ev sahipliği yapmalıdır.

KONYA’YA ‘FRANSIZ’ KALMAYIN!

rasimatalay@konyayenigun.com
RASİM ATALAY

TÜKENMEZ KALEM

Bayram boyunca mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Ahmet Davutoğlu



10 HAZİRAN 2019 5HABER 

Kalaycı: Irak’ın kuzeyi köşe bucak temizlenmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı “Pençe Operasyo-
nu terörle mücadelenin en önemli-
lerinden birisidir. Milliyetçi Hareket 
Partisi operasyonu tümüyle destek-
lemektedir. Teröristlerin inleri, sığı-
nakları, mühimmat depoları imha 
edilmelidir“ dedi. 

MHP Konya İl Başkanlığı tara-
fından bayramlaşma programı dü-
zenlendi. Parti il binasında düzen-
lenen programda konuşan MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü 
Pençe Operasyonu ile ilgili değer-
lendirmede bulunarak, “Pençe 
Operasyonu terörle mücadelenin 
en önemlilerinden birisidir. Milli-
yetçi Hareket Partisi operasyonu 
tümüyle desteklemektedir. Te-
röristlerin inleri, sığınakları, mü-
himmat depoları imha edilmelidir. 
Irak’ın kuzeyi köşe bucak temizlen-
meli tepeden, tırnağa canilerden 
arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle 
Türk’ün darbeleriyle, bozkurtun 
darbeleriyle teröristler doğdukla-

rına pişman edilmelidir. Mücade-
le gittiği yere kadar uzanmalıdır” 
dedi. 

‘CUMHUR İTTİFAKI BİRİLERİNİ 
RAHATSIZ EDİYOR’

Kalaycı, “Cumhur İttifakı Türk 
milletinin kendisidir, Türk mille-
tinin ruh kökünden doğmuştur. 
Cumhur İttifakı birilerini niye ra-
hatsız ediyor acaba? Cumhur İtti-
fakının varlığından niye ürküyorlar 
acaba? Cumhur İttifakından PKK 
memnun değil, FETÖ memnun de-
ğil. Çünkü, Cumhur İttifakı yeni bir 

Çanakkale ruhu, milli mücadelenin 
ruhudur. Cumhur İttifakı, 7 Ağus-
tos Yenikapı iradesi, yurdumuza 
alçaklara uğratmamak için ayağa 
kalkmış milli şuurun haysiyetidir” 
ifadelerini kullandı. 

‘23 HAZİRAN’DA ZİLLET BLOĞU 
TÜRK MİLLETİNİN DURUŞ VE 
İRADESİYLE DEVRİLECEKTİR’
MHP Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, 
“HDP, İP, Saadet Partisi, Türkiye 
Komünist Partisi ve CHP karşı-
mızda yan yana duruyor. 23 Hazi-

ran’da zillet bloğu Türk milletinin 
duruş ve iradesiyle devrilecektir. 
Milliyetçi Hareket Partisi 23 Ha-
ziran’da bekanın, umudun, huzu-
run kazanacağını belli etmektedir” 
dedi. 

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara ise, “Biz de MHP olarak bay-
ramların yüce Türk milletine ve 
İslam alemine hayırlar getirmesini 
diliyoruz” ifadelerini kullandı. MHP 
İl Başkanı Murat Çiçek ise, “Bay-
ramların hassasiyetle gündemde 
tutulması ve bu noktada birlik ve 

beraberlik noktasında faydası ol-
masını temenni ediyorum” şeklin-
de konuştu. MHP Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Korkmaz da, 
partililerin bayramını kutladı. 

Konuşmaların ardından parti-
liler bayramlaştı. Programa, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, MHP 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hü-
seyin Korkmaz, MHP İl Başkanı 
Murat Çiçek, ilçe başkanları ve çok 
sayıda partili katıldı. n İHA

CHP Konya İl 
Teşkilatı bayramlaştı

Oprukçu bayramda 
hemşerileriyle buluştu 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya İl Başkanlığında bayramın 
ikinci günü bayramlaşma prog-
ramı düzenlendi. Bayramlaşma 
programına CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş, il yönetim kurulu 
üyeleri, Milletvekili Abdüllatif Şe-
ner, İl Kadınlar Kolu Başkanı Şe-
rife Tunç, ilçe başkanları, kadın ve 
gençlik kollarıyla birlikte partililer 
katıldı.

Bayramlaşma programında 
konuşan CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, “Partimizde düzen-
lenen bayramlaşma programında 
bir aradayız. Sizlerin ve Konyalı 

hemşerilerimizin bayramını kutla-
rım. İyi ve kötü günde berabersek, 
siyasetten dolayı kimse kimseyi 
ötekileştirmeden kucaklaşmalıyız. 
Milletimizin birlik ve beraberliğinin 
daim olması dileğiyle, bayramınızı 
en içten duygularımızla yeniden 
kutlarken,. Türkiye’de her şey 
güzel olacak diyerek, her günün 
bayram tadıyla geçmesini diliyo-
ruz” dedi. CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener Konyalıların ve 
partililerin bayramını kutlayarak, 
bu bayramın kardeşliğin, birlikte-
liğin güçlenmesine vesile olmasını 
diledi. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, bayramlaşma prog-
ramında hemşehrileriyle bir araya 
geldi. Başkan Oprukçu, DSİ Bina-
sı’nda düzenlenen protokol bay-
ramlaşmasına katıldı. Daha son-
rasında protokol ile birlikte Ereğli 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 
Şehit Aileleri Derneği ve Muharip 
Gaziler Derneği’ni ziyaret eden 
Başkan Oprukçu buradan da Kül-
tür Merkezi’nde belediye tarafın-
dan düzenlenen vatandaşlarla ve 
personelle bayramlaşma progra-
mına katıldı. Oprukçu, Ereğli Vas-
fiye Ergin Vakfı Huzurevi sakinleri 
ile bayramlaştıktan sonra ziyaret-
lerini noktaladı. Birlik ve beraberlik 
vurgusu yapan Başkan Oprukçu: 
“Bayramlar neşe içinde karşıladığı-
mız, yaşlılarımızı unutmadığımız, 
hısım ve akrabalarımızı ziyaret 
ettiğimiz, dargınlıklarımızı ve küs-

künlüklerimizi bir kenara bıraktığı-
mız özel anlardır. Bu özel günler-
de birbirimize daha sıkı sarılarak 
kaynaşırız. Birlik ve beraberliğimizi 
daha da pekiştirdiğimiz bayram-
larımızın ülkemize, milletimize ve 
İslam Alemine hayırlar getirmesi-
ni yüce Rabbimden niyaz ederim. 
Milletimizin ve tüm İslam Alemi-
nin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” 
ifadelerini kullandı. 

Başkan Hüseyin Oprukçu, 
“Birlik ve beraberlik içerisinde, hu-
zurlu ve huzur şehri Ereğli’de nice 
bayramlara ulaşmanın onurunu 
yaşamak istiyoruz. Ereğli hepimi-
zin. Huzur şehri Ereğli’yi inşa eder-
sek hepimiz mutlu ve gururlu olu-
ruz. Bağımsız bir belediye başkanı 
olarak seçilmek bizi onurlandırdı, 
bu vesileyle tüm hemşehrilerimize 
bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi. n İHA

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı, siyasilerle Konyalıları biraraya getirdi. Sultan Selim Camii’nde kılınan Bayram 
Namazı’nın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyetle birlikte Konya halkıyla bayramlaştı

Bayramda kucaklaştılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, bayram namazını Sultan 
Selim Camii’nde kıldı. Bakan Ku-
rum’a Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
eşlik etti. Bakan Kurum, namaz son-
rası cami önünde hemşehrileriyle 
tek tek bayramlaştı.

Ardından açıklamada bulunan 
Bakan Kurum, tüm İslam aleminin 
Ramazan bayramını kutladı.  Kon-
ya’nın baba ocağı olduğunu ve her 
bayram olduğu gibi bu bayramda da 
akraba ve yakınlarıyla bayramlaş-
mak için kente geldiğini ifade eden 
Bakan Kurum, ‘’Bayramlar bize, 
komşuyu, yardıma ihtiyacı olanları 
tekrar hatırlatıyor. Hepsine el uzat-
mamız gerektiğini bize her bayram-
da hatırlatıyor. Biz de ihtiyacı olan 
vatandaşlarımıza uzatacağız. Onlara 
yardım elimizi, dostluk elimizi uza-
tacağız ki, biz Türk milleti olarak 
dünyada en çok yardım eden mille-
tiz’’ dedi.  

‘50 BİN KONTULUK 
DÖNÜŞÜMÜ BAYRAMDAN 

SONRA AYNI ANDA YAPACAĞIZ’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, memleketi Konya’da Valilik 
tarafından Mevlana Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen bayramlaşma 
törenine katıldı. Törende hemşeh-
rileriyle tek tek bayramlaşan Bakan 
Kurum, Kuzey Irak’ta Pençe Hare-
katı’nda şehit düşen askerlerin aile-
sine baş sağlığı diledi. Bir gazeteci-
nin kentsel dönüşüm eylem planıyla 
ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, 
belediyelerin riskli bölgelerin veri-
lerinin hazırlamasıyla ilgili süresinin 
19 Mayıs’ta sona erdiğini hatırlata-
rak şunları söyledi:

‘’19 Mayıs’a kadar valilikler ka-
nalıyla belediyelerimize süre ver-
miştik. O süremiz bitti. Hatta ilave 
süre verdik. Veriler hızla bir şekil-

de geliyor. Şimdi 19 Mayıs’ta biten 
sürede Türkiye’de tüm riskli, acil, 
öncelikli dönüşüm gereken alanlara 
ilişkin tespitlerimizi yapmış olacağız. 
Ondan sonra da Sayın Cumhurbaş-
kanımızın açıkladığı manifestomuz 
çerçevesinde şehirlerimizin altyapı-
sı, üst yapısı, kentsel dönüşümüyle 
alakalı tüm projeleri hızlı bir şekilde 
uygulamaya geçireceğiz. ‘’

50 bin kentsel döşümün proje-

sinin bayramdan sonra aynı anda 
başlayacağını ifade eden Kurum, 
‘’Hedefimiz yılda 300 bin konutun 
dönüşümünü sağlamak. Bu dönü-
şümü yaparken de vatandaşları-
mızla el birliği içerisinde yapacağız. 
Onların gönlünü alarak, kalplerine 
girerek yapacağız, onlarla yan yana 
yapacağız. Onların istemediği hiçbir 
kentsel dönüşüm projesini, ne biz ne 
de belediyelerimiz yapmayacak. Biz-

de buna müsaade etmeyeceğiz. İn-
şallah bayramdan sonra eylem pla-
nımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 
bin konutluk kentsel dönüşüm pro-
jesini aynı anda başlatmak suretiy-
le, o tarihi alanların, riskli alanların 
dönüşümünü aynı anda başlatmış 
olacağız” diye konuştu. 

Bakan Kurum, daha sonra Sevgi 
Evleri ile Huzurevi’ni ziyaret edip, 
oradakilerle bayramlaştı.  n DHA
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Bayram tatilinin bitmesiyle yol-
lara düşen tatilciler, şehirlerarası 
yollarda yoğunluğa neden oldu. 
Özellikle Konya-Antalya yolunda ki-
lometrelerce araç kuyrukları oluştu. 

Ramazan Bayram tatilinin 9 gün 
olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sa-
hil bölgelerine akın etmişti. Tatilin 
dün itibariyle sona ermesiyle yur-
dun dört bir tarafına yaşanan dönüş-
ler, şehirlerarası yollarda yoğunluğa 
neden oldu. Dönüş için son günü 
bekleyen vatandaşlar özellikle An-
talya-Konya yolunun çileye dönüş-
mesine neden oldu. Her tatil dönüşü 
yaşanan yoğunluk, kilometrelerce 
araç kuyruğu oluşmasını beraberin-
de getirdi. Yaşanan yoğunluk daha 
çok Alacabel bölgesinin kilitlenme-
sine neden oldu. Yaşanan trafik ka-
zaları da yolların kilitlenmesine tuz 
biber oldu. Antalya-Konya Yolunda 
Akseki’ye 20 kilometre kala yaşa-
nan trafik kazası nedeniyle, bir süre 
trafik akışı durdu. Emniyet güçleri 
yaşanan yoğunluk nedeniyle yer yer 
tedbir alırken, sürücüleri de uyar-

mayı ihmal etmedi. 
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ 

CELAL UZUNKAYA, 
KONYA’DA DENETİM YAPTI

Emniyet Genel Müdürü Celal 
Uzunkaya, Konya’da yapılan trafik 
denetimlerine katıldı. Emniyet Ge-
nel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya 
Kulu Makas, Cihanbeyli ve Kaya-

cık’ta bulunan uygulama noktaların-
daki trafik denetimlerini ziyaret etti. 

İlk olarak Kulu Makas uygulama 
noktasını ziyaret eden Uzunkaya, 
burada görev yapan polis memur-
larının bayramını tebrik ederken, 
sürücülere de kurallara uymaları 
için uyarılarda bulundu. Ardından 
Cihanbeyli’de bulunan Uygulama 

Noktasını ziyaret eden Emniyet Ge-
nel Müdürü Celal Uzunkaya görevli 
personelden gerçekleştirilen uygula-
malar hakkında bilgi aldı. Son olarak 
Konya girişinde bulunan Kayacık 
Uygulama Noktasını ziyaret eden 
Uzunkaya denetimlerde görevli 
personelle bir araya gelerek dene-
timlere katıldı. Uzunkaya, denetim 
esnasında sürücülere uyarılarda bu-
lundu. 

Uzunkaya denetimler sırasında, 
çevirme yapılan araçların içerisinde 
bulunan çocuklara Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 
içinde kırmızı düdük, karne, boya-
ma kitabı ve oyuncak bulunan çanta 
hediye ederek, çocuklardan arabayı 
kullanana büyükleri hata yaptığında 
onları kırmızı düdükle uyarmalarını 
istedi. 

Emniyet Genel Müdürü Celal 
Uzunkaya’ya, ziyaretleri esnasında 
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Ya-
man ve İl Emniyet Müdür Yardımcı-
ları eşlik etti.
n HARUN YILMAZ / İHA

Çocuk gaspçılar, Suriyeli 
genci bıçaklayarak öldürdü

Bıçaklı saldırıya
uğrayan genç yaralandı 

Suriye uyruklu Tevfik El 
Ali (19), yolunu kesip parasını gas-
betmeye çalışan 18 yaşından kü-
çük 4 kişi tarafından bıçaklanarak 
öldürüldü. Olay, dün saat 22.30 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Hacısadık Mahallesi Sedirler Cad-
desi’nde meydana geldi. Motosik-
letle gezinti yapan Tevfik El Ali ve 
yanındaki arkadaşının önü,  yine 
motosikletli olan 4 kişi tarafından 
kesildi. Grup, Tevfik El Ali ve ar-
kadaşından cep telefonlarını ve 
paralarını istedi. El Ali direnince iki 
grup arasında kavga çıktı. Kavga 
sırasında H.Y. (15), Tevfik El Ali’yi 

bıçakla göğsünden yaraladı. Kanlar 
içinde kalan El Ali, arkadaşının ça-
ğırdığı ambulansla Konya Numune 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Tev-
kif El Ali, doktorların tüm çabasına 
karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başla-
tan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 
kaçan H.Y. ile yanındaki arkadaş-
ları K.Y. (15), B.O. (17) ve A.M.’yi 
(17), saklandıkları evde suç aleti bı-
çakla birlikte yakaladı. Şüpheliler, 
yaşları küçük olduğu için Çocuk 
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim 
edildi.
n DHA

Beyşehir’de çıkan kavgada 
bıçaklı saldırıya uğrayan genç ya-
ralandı. Olay, gece saatlerinde 
Dalyan Mahallesi BSA kanalı ke-
narında bir kamelyada meydana 
geldi. Kamelyada arkadaşlarıyla 
oturan E.K. (19), iddiaya göre içe-
risinde 3 kişinin bulunduğu bir 
otomobille yanlarına gelenler ile 
henüz bilinmeyen bir nedenle 
tartıştı. Tartışmanın kavgaya dö-
nüşmesi üzerine E.K. vücudunun 
5 farklı yerine aldığı bıçak darbe-
leriyle yaralandı. Olay, sağlık ve 
polis ekiplerine bildirildi. Yaralı 

E.K. ambulansla Beyşehir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, 
hastanede yapılan müdahalenin 
ardından hayati tehlikesi bulun-
ması nedeniyle Konya’ya sevk 
edildi. Olayın ardından otomobil-
le kaçarak bölgeden uzaklaşan 3 
şüpheli ise polis ekiplerince Sanayi 
Sitesi içerisinde yakalanarak gözal-
tına alındı. Polis, yaklaşık 30 met-
re uzağa atılan olayda kullanılan 
bıçağı bir süre yapılan aramanın 
ardından bulabildi. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Ereğli’de Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişiyi almak üzere olay yerine 
gelen ambulansa ateş açıldı. Şahısların, olay yerinden ambulansla kaçmak istedikleri öğrenildi

Durdurmak istedikleri
ambulansa ateş açtılar

Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahal-
lesi’nde, Suriyeli iki grup arasında 
çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Ya-
ralıları almaya gelen ambulansı kaç-
mak için durdurmak isteyen 15 ile 
18 yaş arası 3 kişi, araç durmayınca 
ateş açtı. Silahlı saldırıda şans eseri 
yaralanan olmazken, ambulans ha-
sar gördü. Saldırgan 3 kişi gözaltına 
alınırken, kavgada yaralanan 2 kişi 
ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde eski-
den köy statüsünde olan Bulgurluk 
Mahallesi’nde meydana geldi. Ma-
hallede tarlada çalışan ve çadırlarda 
kalan Suriyeli çoğunluğu 18 yaşın-
dan küçük iki grup arasında bilin-
meyen nedenle kavga çıktı. Kavga-
da 1 kişi ateş edilen tüfekten çıkan 
saçmaların vücuduna isabet etmesi 
üzerine, 1 kişi de aldığı darbeler-
le yaralandı. 

YARALILARI ALMAYA GELEN 
AMBULANSLA KAÇMAK İSTEDİLER 

Olay yerinden uzaklaşan 15 ile 
18 yaşındaki eli silahlı 3 kişi, yaralı-
ları almaya gelen ambulansın önü-
nü kesip, durdurmak istedi. Ambu-
lans şoförü, durumu fark edip hızla 

uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine 
3 kişi tüfekle ambulansa ateş açtı. 
Saldırıda şans eseri ambulanstaki 
şoför ve 2 sağlık görevlisi yara al-
mazken, tüfekten çıkan saçmalar 

ambulansın camı ve çeşitli yerleri-
ne isabet etti.

Olayın ardından çalışma başla-
tan jandarma, ambulansa saldıran 3 
kişiyi gözaltına aldı. Bölgede ise ge-

niş güvenlik önlemi alındı. Kavgada 
yaralanan 2 kişi ise mahallelilerin 
araçlarıyla Ereğli Devlet Hastane-
si’ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
n DHA

Dönüş yolu çileye dönüştü
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Konya’ya Hakkari’den şehit ateşi düştü
Hakkari sınırında bulunan bir 

üs bölgesinde 4 Mayıs tarihinde 
bölücü terör örgütü tarafından 
yapılan hain saldırı sonucu yarala-
nan Konya’nın Beyşehir nüfusuna 
kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Celal 
Hayta tedavi gördüğü Gülhane 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak şehit düştü. 

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır Hakkari sınırında bir üs 
bölgesine düzenlenen saldırıda ya-
ralandıktan sonra hastanede şehit 
düşen askerimiz için taziye mesajı 
yayımladı.

Başkan Bayındır, mesajında, 
“Hakkari sınırında bir üs bölgemi-
ze 4 Mayıs 2019 tarihinde bölücü 
teröristler tarafından yapılan saldırı 
sonucu yaralanan ve tedavi gördü-
ğü Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak 
şehit düşen Piyade Uzman Çavuşu-
muz Celal Hayta’ya Allah’tan rah-

met, kederli ailesine, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz ile aziz milletimize 
başsağlığı ve sabırlar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

HELİKOPTERDEN DÜŞEN 
ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ 
MEMLEKETİNE UĞURLANDI 
Niğde’nin Çamardı ilçesi De-

mirkazık Dağı bölgesinde mahsur 
kalan yaralı bir dağcıyı arama/kur-
tarma çalışmaları sırasında dün 
helikopterden düşerek şehit olan 

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 
135 Filo personeli Astsubay Üst-
çavuş Uğur Görkem Harmanka-
ya’nın cenazesi düzenlenen töre-
nin ardından memleketi İzmir’e 
uğurlandı. 

Şehit Hava Teknik Astsubay 
Üstçavuş Uğur Görkem Harman-
kaya için görev yaptığı Konya 3. 
Ana Jet Üs Komutanlığında tören 
düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, askeri ve mülki erkan katıldı. 
Törende, saygı duruşunda bulu-
nulduktan sonra şehidin öz geçmişi 
okundu. Dua edilmesinin ardından 
şehit Harmankaya’nın Türk bayra-
ğına sarılı tabutu askerlerin omuz-
larında uçağa taşındı. Harman-
kaya’nın naaşı defnedilmek üzere 
memleketi İzmir’e uğurlandı.
n HABER MERKEZİ / İHA
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Ramazan Bayramı tatili boyunca şehir içi ve şehirlerarası yollarda yaşanan trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getirdi. Tatil 
boyunca Konya genelinde yaşanan çeşitli trafik kazalarında resmi olmayan sonuçlara göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı 

4 kişi öldü 27 kişi yaralandı
Ramazan Bayramı tatilinin uza-

tılarak 9 güne çıkmasını fırsat bilen 
vatandaşlar, bu bayramda da yol-
lara düştü. Bu nedenle hem şehir 
içinde hem de şehirlerarası yollarda 
bayram boyunca trafik yoğunluğu 
yaşandı. Herhangi bir olumsuzluk 
yaşanmaması için bayram boyunca 
denetimleri artıran Emniyet güçleri, 
vatandaşları aşırı hız ve kural ihla-
li yapmamaları konusunda uyardı. 
Ancak yapılan tüm uyarılara rağ-
men bu bayramda da trafik kaza-
larının önüne geçilemedi. Resmi 
olmayan rakamlara göre arife gü-
nünden bayram tatilinin bitimine 
kadar Konya’da meydana gelen çe-
şitli trafik kazalarında 4 kişi öldü, 27 
kişi yaralandı. Trafik kazalarının en 
yoğun olduğu ilçe ise yine değişme-
di. Ramazan Bayramı boyunca Kulu 
bölgesinde daha çok trafik kazası ya-
şandığı görüldü. 

KULU 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kulu ilçesinde iki otomobilin çar-

pışması sonucu 5 kişi yaralandı. 
Kaza, Değirmenözü Mahallesi 

yakınlarında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 
06 GD 2684 plakalı otomobil ile 
Z.S. (43) yönetimindeki 42 TZ 129 
plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 
TZ 129 plakalı otomobilde bulunan 
sürücü ve yolculardan C.S. (66), Ö.S. 
(20), A.S. (25) ile 06 plakalı otomo-
bilde yolcu olarak bulunan F.Y. (56) 
yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk 
edilen ambulanslarla Kulu Devlet 
Hastanesi kaldırılarak tedavi altına 
alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

EREĞLİ’DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Ereğli ilçesinde iki otomobilin 

çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi hayatını kay-
bederken, 3 kişi yaralandı. 

Kaza, ilçeye bağlı Gökçeyazı Ma-
hallesi yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 78 AAC 51 
plakalı Zeki A., (48) idaresindeki oto-
mobil Koraş mevkiinde karşı yönden 
gelen 42 YG 289 plakalı Mehmet Z., 
(32) idaresindeki otomobil ile kafa 
kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Z. 
idaresindeki otomobilde bulunan 
Fusun Zengen (31) hayatını kaybe-
derken eşi Mehmet Z., çocukları Hi-
ranur(5) ve Kamile Z., (8) yaralandı. 
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine 
gelen 112 sağlık ekipleri tarafından 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Mehmet 
Z.,’nin durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. Diğer taraftan otomobil 
sürücüsü Zeki A., ise kazadan yara 
almadan kurtuldu. Aytan ifadesi 
alınmak üzere gözaltına alındı. Kaza 
yerinde hayatını kaybeden Anne Fu-
sun Zengen cenazesi, olay yerinde 
yapılan incelemenin ardından Ereğli 
Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruştur-
ma devam ediyor.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI
Konya’da meydana gelen trafik 

kazasında araç içinden fırlayarak 
otomobil altında kalan genç kız ha-
yatını kaybederken, aynı otomobil-
deki 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç 
Mahallesi Azerbeycan Caddesi ile 
Gazze Caddesinin birleştiği kavşakta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Gazze Caddesinden şehir merkezi 
istikametine seyir halinde olan Bü-
lent B. idaresindeki 34 ZL 359 plaka-
lı otomobil, Gazze Caddesinden seyir 
halinde olan Cafer Ö. idaresindeki 
42 ACK 59 plakalı otomobille çarpış-
tı. Çarpışmanın etkisiyle Bülent B. 
idaresindeki otomobil içerisinde bu-
lunan Behiye Ercan (18) camdan fır-
layarak araç altında kaldı. Çevredeki 
vatandaşların yardımıyla genç kız 
araç altından çıkartıldı. İhbar üzeri-
ne olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafın-
dan olay yerinde ilk müdahalesi ya-
pılan Behiye Ercan ambulansla Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 
diğer iki yaralı Bülent B. ile Hasibe 
A. da değişik hastanelere kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Araç altında 
kalarak ağır yaralanan Behiye Ercan 
burada yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.  Kazayı anlatan Hidayet 
Ucal, “Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Ye-
şil ışık yandı bize, ben sola döndüm 
arkadaş düz gidecekti. Bu arkadaşlar 
kırmızı ışıklarda durmadı çarpınca 
bu hale geldi. Geldik çocuk arabanın 
altında yatıyordu, arabanın altından 
çocuğu çıkarttık. Durumu pek iyi 
değildi sanırım hastanede hayatını 
kaybetmiş” dedi.

OTOBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Konya’da seyir halindeki otobü-

sün önüne çıkan otomobile çarpması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında hastaneye kaldırılan otomobil 
sürücüsü kurtarılamayarak hayatını 
kaybederken, diğer 3 yaralının haya-
ti tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Yunus Emre 
Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Köy-
ceğiz Caddesinin kesiştiği kavşakta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Ma-
hallesinden Konya şehir merkezine 
gelmekte olan Kazım S. idaresindeki 
42 DEG 57 plakalı belediye otobü-
sü, kavşakta önüne çıkan Mehmet 
Çoban idaresindeki 68 DN 314 pla-
kalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın et-
kisiyle sürüklenen otomobil içerisin-
deki 4 kişi olay yerine ulaşan ekipler 
tarafından çıkartıldı. Otomobildeki 
yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli 

hastanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Hastaneye kaldırılarak teda-
vi altına alınan otomobil sürücüsü 
Mehmet Çoban, burada yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Hastanede 
tedavisi devam eden 3 kişinin hayati 
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI
Yunak ilçesinde otomobilin trak-

törle çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada 2 kişi yaralandı.  Kaza, 
Yunak Akşehir Karayolu Koçyazı 
ayrımı mevkisinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, M.U. idare-
sindeki 16 ED 564 plakalı otomobil 
arkasında tarım aleti takılı olan E.B. 
idaresindeki traktörle çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle traktör devrildi. 
Kazada hafif yaralanan otomobil ve 
traktör sürücüleri ambulansla Hacı 
İzzet Baysal Yunak Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralıların durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

KULU’DA TRAFİK KAZASI,
2 KİŞİ YARALANDI 

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Kaza, Kulu Makas Mevkisi yakın-
ları Kırıkkale yolu üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü-

sünün ismi alınamayan 06 ACZ 48 
plakalı kamyon ile S.C. yönetimin-
deki 06 AB 0425 plakalı otomobil 
çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu 
olarak bulunan M.C.C. (12) ile S.C. 
(33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine 
sevk edilen ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. 

Kazayla ilgili soruşturmanın baş-
latıldı.

BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ 
SAPLANDI, 2 KİŞİ YARALANDI 
Kulu ilçesinde kontrolden çıkan 

otomobil yol kenarındaki bariyere 
çarptı. Demir bariyerin ok gibi sap-
landığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 12.10 sıralarında Kulu 
ilçe merkezi yakını Katır Tepesi Mev-
kisinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Konya’dan Kulu istikame-
tine gelmekte olan Görkem Durak’ın 
(28) kullandığı 42 FLR 45 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol 
kenarında bulunan demir bariyerle-
re çarptı. Çarpma sırasında otomo-
bile ok gibi sağlanan demir bariyer, 
motor kısmından girerek arka cam-
dan çıktı. Kazada sürücü ve yanında 
yolcu olarak bulunan Meryem Durak 
(53) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla 

Kulu Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Polis ekipleri 
ise kaza mahallinde inceleme yaptı. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

YUNAK’TA KAZA 2 KİŞİ YARALANDI 
Yunak ilçesinde meydana ge-

len trafik kazasında 2 kişi yaralan-
dı. Kaza, akşam saatlerinde Yunak 
Birimler Dörtyol mevkisinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Polatlı’dan Konya istikametine seyir 
halinde olan Muttalip A. (54) idare-
sindeki 34 HC 1983 plakalı otomobil 
kontrolden çıkarak takla attı. Kaza-
da, sürücü ile araçta bulunan Sare 
A. (52) yaralandı. Çevredekilerin 
haber vermesi üzerine olay yerine 
sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 
ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duru-
munun ağır olduğu belirlenen sürü-
cü Muttalip A. hastanede yapılan ilk 
müdahalelerin ardından Konya’ya 
sevk edildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.

KAMYONET DEVRİLDİ 
2 KİŞİ YARALANDI 

Kulu ilçesinde canlı hayvan taşı-
yan kamyonetin devrilmesi sonucu 
2 kişi yaralandı. Kazada, kamyonette 
yaralı vaziyetteki 8 koyun kesilirken, 
araziye kaçan diğer koyunlar ise 

tarladan toplandı.  Kaza, saat 12.30 
sıralarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Ankara istikametinden 
Kulu yönüne gelmekte olan sürü-
cüsünün kimliği alınamayan 45 YK 
580 plakalı yaklaşık 35 adet koyun 
yüklü kamyonet, ilçe merkezi giri-
şi yakınlarında kontrolden çıkarak 
şarampole indi. Kamyonet yol ke-
narındaki bir ağaca çarptı ve ağacı 
kökünden sökerek durabildi. Kaza-
da, araçta bulunan Hacı Özdemir 
(35) ve Abdurrahman Özdemir (26) 
yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Kaza sonrası 8 adet 
koyunun yaralı vaziyette olduğu tes-
pit edilirken, diğer koyunlar araziye 
dağıldı. Yaralı vaziyetteki koyunlar, 
kaza yerine gelen kamyonette kaza 
yapanların yakınları olduğunu belir-
ten kişiler tarafından kesildi, arazi-
deki koyunlar da toplandı. 

Polis ekipleri kaza mahallinde 
inceleme yaparken, soruşturma baş-
latıldı.

3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI 
Hüyük ilçesinde, üç aracın karış-

tığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi 
öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgi-
ye göre, Beyşehir-Isparta kara yolu 
Kuşluca Mahallesi yol ayrımında 
H.K. idaresindeki 48 E 4455 plakalı 
otomobil, Ali Sütoğlu’nun kullandığı 
42 H 1482 plakalı otomobile arka-
dan, karşı yönden gelen Ali Akus-
ta’nın kullandığı 34 PJ 3595 plakalı 
otomobile de yandan çarptı. Çarpış-
manın etkisiyle araziye devrilen 42 
H 1482 plakalı otomobilin sürücüsü 
Ali Sütoğlu yaralandı, arabada yolcu 
olarak bulunan Atakan Doğu (33) 
hayatını kaybetti. Jandarma ekiple-
ri, olay yerinden yaya olarak kaçan 
H.K’yi yakalama çalışması başlattı. 
Atakan Doğu’nun cesedi Beyşehir 
Devlet Hastanesi morguna kaldırılır-
ken, yaralı sürücü ise aynı hastanede 
tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI 

Kadınhanı ilçesinde iki otomobil 
ile bir motosikletin karıştığı kazada 3 
kişi yaralandı. 

Tayfun Atamur’un kullandığı 42 
FRA 09 plakalı otomobil, ilçe mer-
kezinde aynı yönde ilerleyen Ahmet 
Günay’ın kullandığı motosiklete ar-
kadan çarptı.  

Atamur’un kullandığı otomobil, 
motosiklete çarptıktan sonra kont-
rolünü kaybederek park halindeki 
Mustafa Alcıcı’nın da içerisinde bu-
lunduğu 07 CGP 09 plakalı araca 
arkadan çarparak durabildi.  Kaza-
da ağır yaralanan Tayfun Atamur, 
Mustafa Alıcı ve Ahmet Günay am-
bulansla Kadınhanı Devlet Hastene-
sine kaldırıldı.
n İHA/AA
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 27/06/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : FEVZİÇAKMAK MAH. 10424 SK. NO:28 KARATAY KONYA 
    (MUSTAFA BİRCAN YEDİEMİN DEPOSU)

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2018/3958 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1006496

Örnek No: 25*

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 23.000,00   1 %1 42HE043 Plakalı , 2003 Model , SKODA Marka , 

FABIA COMFORT 1.4. Tipli , AQW129527 Motor 
No’lu , TMBNB46Y433639179 Şasi No’lu , Yakıt 
Tipi Benzin&Lpg , Motor Hacmi 1397cm3 , Rengi 
Mavi , ön sol teker patlak, öncamda dikiz aynası 
önünde camda çatlak var, ön sol tamponda kırık 
var, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, tavanda 
güneş yanığı var, aracın şasi ve motor numaraları 
ruhsat bilgileridir. çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.

(İİK m.114/1, 114/3)

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

4.Organizede bulunan 
fabrikamıza 

VASIFLI 
VASIFSIZ
eleman alınacaktır

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332 501 12 12 
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A Milli Futbol Takımının Fransa ile Konya’da oynadığı maç, şehirde hareketliliğe neden 
oldu. İl dışından gelen binlerce vatandaş, Konya esnafına adeta ikinci bayram yaşattı

Konya esnafı ikinci 
bayramını yaşadı

A Milli Futbol Takımının, EURO 
2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. 
maçında son Dünya Kupası şam-
piyonu Fransa ile Konya’da karşı 
karşıya gelmesi, 2 gün boyunca 
Konya’da hareketliliğe neden oldu. 
Maçı izlemek için Konya dışından 
gelen binlerce vatandaş, maç için 
geldikleri Konya’da kısa süreli de 
olsa esnafın yüzünü güldürdü. Hz. 
Mevlana Türbesi başta olmak üzere 
Konya’daki çeşitli turistlik alanlarda 
da yoğunluk yaşandı. 

İL DIŞINDAN ÇOK 
SAYIDA MİSAFİR GELDİ

A Milli Futbol Takımının, EURO 
2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. 
maçında Fransa ile Konya’da karşı 
karşıya gelmesi, Konya’da hareket-
li birkaç yaşanmasına neden oldu. 
Günler öncesinden maç bileti alan 
vatandaşlar, maçı izlemek için Kon-
ya’ya geldi. İstanbul, Eskişehir, An-
kara başta olmak üzere çok sayıda 
şehirden maç izlemek için Konya’ya 
gelen binlerce vatandaş, Konya’da 
hareketli 2 gün yaşanmasına neden 
oldu. Yaşanan bu hareketlilik Konya 
esnafının da yüzünü güldürdü. Maç 
öncesi Konya’ya il dışından gelen 
vatandaşlar guruplar halinde Kon-
ya’da yemek yedi, alışveriş yaptı. Bu 
da esnafın bayram sonrasında 2. Bir 
bayram yaşamasına neden oldu. 

OTELLERE OLUMLU YANSIDI
Maç için il dışından Konya’ya 

gelen bazı vatandaşların erken gel-
mesi, Konya’da daha çok zaman 
harcamalarını sağladı. Erken gelen 
vatandaşlar Konya’da konaklayınca 
otellerde de konaklama oranlarına 
olumlu yansıdı. Birçok otelde dolu-
luk oranlarının artması, işletmelerin 
yüzünü güldürdü. Ayrıca başta Hz. 
Mevlana Müzesi olmak üzere Kon-
ya’daki turistlik alanlar da yoğun-
luktan nasibini aldı. Konya’ya gelen 
vatandaşların, turistlik alanları gez-
mesi, kısa süreli yoğunluğa neden 
oldu. 

MUHARREM KARABACAK’TA 
TEŞEKKÜR

Türkiye-Fransa milli maçının 
Konya’da oynanmasından dolayı bir 
açıklama yapan 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, organizas-
yonun Konya’yı memnun ettiğini 
söyledi. Maç nedeniyle yaşanan ha-
reketliliğin Konya ekonomisine kat-
kılar sağladığını bildiren Karacabak, 
şunları söyledi, “Maçın Konya’da 
oynanmasından dolayı Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu başta olmak üzere 
siyasetçilerimize, Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat 

Özdemir’e, çok büyük emeği olan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürü, 
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Konyalı 
hemşehrimiz Mehmet Baykan’a ve 
katkısı olan herkese çok teşekkür 
ediyoruz. Milli maç nedeniyle şeh-
rimize gelen yabancı ve yerli taraf-
tarlar, Konya’nın ekonomisine ciddi 
katkılar sağlamış, ulaşım, konakla-
ma, eğlence, ticaret, turizm, yiye-
cek, içecek gibi çok sayıda sektörde 
faaliyet gösteren esnafımıza canlılık 
getirmiştir.” 

Bu tür spor organizasyonların 
şehrin kalkınması ve tanıtımı adı-
na son derece önemli olduğunu 
da vurgulayan Başkan Karabacak, 
“Milli maçın şehrimizde oynan-
masının şehrimize katkısı maddi 
olarak elbette çok önemli ama şeh-
rimizin Milli Takımımıza verdiği 
destek ve gücün yadsınamayacağı 
da bir gerçek. Konya’mız manevi-
yatı, mükemmel ambiyansı ve ev 
sahipliğiyle Milli Takımımızla bir 
bütün oluşturmuştur. Milli Takı-
mımızın şehrimizde almış olduğu 
başarıların ardından bundan son-
raki maçlarında takımımıza güç 
veren Konya’mızda oynanması milli 
menfaatler açısından da bir zaruret 
oluşturmuştur. Milli maçlarla birlik-
te Türkiye Süper Ligde mücadele 
veren Atiker Konyaspor’umuzun 
da Konya’mıza ve esnafımıza olan 
katkısı oldukça önemli. Yeni sezon-
da Konya’mızı temsil edecek Yeşil 
Beyazlı Kulübümüze ve Atiker Kon-
yaspor yönetimine başarılar diliyo-
rum” diye konuştu. 

Başkan Karabacak, Türkiye’nin 
Fransa’yı 2 - 0 mağlup ederek tarih 
yazması ve H Grubunda da üçte üç 
yapma başarısıyla ilgili olarak da 
“Milli Takımımızı, oyuncularımızı, 
90 dakika takımımıza destek veren 
Konyalı seyircilerimizi ve halkımızı 
tebrik ediyorum” dedi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Tepkiler üzerine
Konya’dan özür dilediler

Antalya’nın Alanya ilçesin-
de bir grup kendinizi bilmezin, 
Konya’yı ve Konyalıları aşağılayıcı 
şekildeki kısa videosu kısa süre-
de sosyal medyada geniş kitlelere 
ulaştı. Konya’dan gelen tepkiler 
üzerine geri adım atılarak özür di-
lendi.

Tarihin en derinlerinden gü-
nümüze kadar sürekli Konya’nın 
gölgesinde kalan, Konya ve Konya-
lılar tarafından yapılan yatırımlarla 
ihya olan, Konyalılar’ın gösterdiği 
yoğun ilgi ile ekonomisi büyük öl-
çüde canlı kalan Antalya’nın Alan-
ya ilçesinde bir grup tarafından 
hazırlanan ve içerisinde aşağılayıcı 
içeriklerin bulunduğu video sosyal 
medyada kısa sürede yayıldı. Vide-
oyu izleyen Konyalıların göstermiş 
olduğu büyük tepki karşılık buldu. 
Böylesi büyük bir terbiyesizliğe 
imza atan şahıslar, aldıkları tepki 
üzerine videoyu kaldırıp, Konyalı-
lardan özür dilemek zorunda kaldı. 

‘ALANYA, KONYA’NIN 
SAYFİYE ŞEHRİDİR’

Hakaret dolu videonun yayıl-
masının ardından sosyal medya 
hesabından bir açıklama yapan 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odala-
rı Birliği (KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak, “Alanya bizim 
hem coğrafi, hem tarihi, hem kül-
türel olarak kopmaz bağlarla bağlı 
olduğumuz, yiğit mert insanların 
yaşadığı bir vatan toprağıdır. Akra-
balık bağlarımız, gönül bağlarımız 
çelik gibi sapasağlamdır. Toros-
lar’da yaylalarımız birbirine karış-
mıştır. Alanya Selçuklu Sultanla-
rı’nın da sayfiye şehridir. Bu kadar 
güçlü bağlar ortada iken bir kaç 
kendini bilmezin Konya ve Niğde 
plakalı araçlar üzerinden İç Ana-
dolu’nun vefakar cefakar insanına 
hakaret edilmesini kabul edeme-
yiz. Bu videoyu hazırlayanları, ya-
yınlayanları şiddetle kınıyor, Kon-
yalılar’dan özür dileyerek videoyu 
yayından kaldırmaya çağırıyor, bu 
belgeselde yer alan kahramanları 
ait olduklarını düşündükleri Seren-
getiye büyük göçe davet ediyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

TEPKİLER SONUÇ VERDİ, 
KONYA’DAN ÖZÜR DİLEDİLER!
Konya’dan gelen yoğun tep-

ki üzerine bu terbiyesizliği yapan 

Alanya Time grubu tarafından bir 
açıklama yapılarak, Konya’dan ve 
Konyalılardan özür dilendi. Grup 
adına açıklama yapan Akın Bay-
can, “Toplumsal gerçekliğimize 
gülünç, sıradışı ve eğlenceli bir 
dille mizahın gücüyle gülmeyi ha-
tırlayalım istedik. Günlük dertleri-
mizden bir an nefes almak adına, 
Nasrettin Hoca fıkraları yada Ha-
civat-Karagöz atışması tadında bir 
kısa film yapalım dedik. Mizahın 
gücüyle kendi ayıplarımıza eğlen-
celi bir eleştiri yapalım istedik. Ne 
de olsa Kemal Sunallarla, Nasret-
tin Hoca fıkralarıyla büyümüş bir 
gençliktik. Kendi ayıplarımızı bir 
bir gözler önüne serdik. Kendi ya-
ralarımızı kaşıdık diyelim biz buna. 
Sahillerimizi ekranlarınıza getirdik, 
burada olmaması yaşanmaması 
gerekenleri gülerken anlattık, an-
lamayanlara inat. Yüzlercesi ana 
avrat sövdü. Canları sağolsun. Se-
bep, kullandığımız araçlardan bi-
rinin 42 plakalı olması, 20 bin kişi 
izledi iki günde, kısa filmde 2 araç 
kullandık bunlardan biri 42 (Kon-
ya) diğeri ise 51 (Niğde) idi, sadece 
Konyalı kardeşlerim küplere bindi. 

Dedik ki iğneyi kendimize çu-
valdızı dostlara batıralım. Kimi an-
ladı, kimi ana avrat düz gitti. Kimi 
de dedi ki bunlar bizi temsil etmi-
yor, bizi onlarla karıştırıyorsunuz. 
Evet kardeşim, biz sizi bunlarla 
karıştırıyoruz. Neden biliyor musu-
nuz, ben Alanyalı değilim, Kırıkka-
leli’yim.

Eğer benim memleketimin 
adamı da, burada sırf turist var 
burada ne yaparsam yerler diye 
bakarsa bu memlekete hiç gocun-
mam kendi memleketimin ada-
mıyla da dalga geçer mizaha vu-
rur biz buyuz derim. Ama önemli 
olan ayıbı bulmak ve örtmek, yani 
o ayıbın tekrarını etmemek. Eğer 
bir sorun varsa ortada aslolan 
bunu ortaya çıkarmak ve insanlara 
bunu uygun bir dille anlatmaktır. 
Biz bunu anlatırken, mizahı seçtik. 
Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. 
Şuradakini buraya koymak değil-
dir, arada bir zülfü yare dokunduk 
tam yerine rast geldi manzara koy-
duk. Amacımız kimseyi kırmak de-
ğildir sürç-i lisan ettiysek affola!” 
dedi.  n RASİM ATALAY

500 bin bitkinin bulunduğu rengarenk bahçeye ziyaretçi akını

İçerisinde 19 türde 55 çeşit-
ten 500 bin bitki yer alan, birbi-
rinden farklı motiflerin bulundu-
ğu çiçek bahçesi, ziyaretçi akınına 
uğradı.

 Ziyaretçilerin fotoğraf çektir-
mek için yarıştığı bahçeden kimse 

çıkmak istemedi.
Selçuklu Belediyesi’ne ait Ke-

lebekler Vadisi’nde aylar süren 
çalışmanın ardından 19 türde 55 
çeşitten oluşan 500 bin fide diki-
lerek kurulan ve dekorasyonunun 
tamamlanmasının ardından 2015 

yılında ziyarete açıldı. Bahçe her 
yıl olduğu gibi bu yılda büyük 
ilgi gördü. Ramazan Bayramı’nın 
ikinci gününde açılan bahçe ziya-
retçi akınına uğradı. 

Petunyadan sardunya-
ya, Hüsnü Yusuf’tan kadifeye, 

binlerce mevsimlik bitkinin bu-
lunduğu bahçe, Tavus Kuşu, 
Selçuklu Motifinden Takılar, süs 
havuzları, yürüyüş yolları, seyir 
tepesi, çocuk oyun alanları ve 
hatıra köşesi gibi dekorasyonlar-
la da ilgi çekti. Kelebekler Vadisi 

Parkı’ndaki 10 bin metrekarelik 
alanda kurulan Tropikal Kelebek 
Bahçesi’nin rengarenk çiçekle-
rinin fotoğraflarını çekmek iste-
yen ziyaretçiler, birbiriyle yarış-
tı. Bahçenin ziyaretçiler kadar, 
düğün fotoğrafçılarının da akını-

na uğraması bekleniyor. Pazarte-
si günü dışında haftanın 6 günü 
12.00 ve 20.00 saatleri arasında 
ziyarete açık olan bahçeye gelen-
ler kapanış saatinde buradan ay-
rılmak istemiyor.
n DHA

Muharrem Karabacak
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Atiker ailesinde sünnet mutluluğu

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Atiker ailesi sünnet mutlu-
luğu yaşadı. Gerçekleştirilen dü-
ğüne Atiker ailesinin çok sayıda 
seveni katıldı.

Hidayet ve Şerife Atiker to-
runlarını sünnet ettirmenin mut-

luluğunu yaşadı. Döne ve Ah-
met Raşit Atiker çiftinin oğulları 
Hidayet Emir, Emine ve Tayyar 
Sami Atiker çiftinin oğulları Hi-
dayet Enes, Furkan ve Serkan ile 
Fatma Zehra ve Hüseyin Gürbüz 
çiftinin oğulları Ahmet Kayra Ati-

ker Delüx Meram’da düzenlenen 
törenle erkekliğe ilk adımını at-
tılar. Düğüne ailelerin yakınları, 
sevenleri ve çok sayıda davetli 
katılım gösterdi. Misafirlere gele-
neksel Konya düğün pilavı ikram 
edildi. 

Yenigün Gazetesi olarak Er-
kekliğe ilk adımı atan Hidayet 
Emir, Hidayet Enes, Furkan, Ser-
kan ve Ahmet Kayra kardeşlere 
“geçmiş olsun” der, Atiker ailesi-
ni de tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Meke Krater Gölü 
kırmızıya büründü

Acıgöl’ün çevresi 
elbirliğiyle temizlendi

Karapınar bulunan, uzmanlar 
tarafından jeolojik bir miras olarak 
değerlendirilen “dünyanın nazar 
boncuğu” diye tanınan Meke Gö-
lünde su bulunan kısım kırmızı 
renge büründü. 

Son yıllarda özellikle yaz ayla-
rında kuruyan Meke Gölü, kış ay-
larında bölgenin aldığı yağış mik-
tarına bağlı olarak yer yer oluşan 
su birikintileri ve kristalleşen top-
rak görüntüsüyle doğa severlerin 
dikkatini çekiyor. Meke’nin asırlar 
önce bir volkanik patlamayla oluş-
tuğunu vurgulayan Konya Teknik 
Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Jeoloji Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, 8 bin yıl önce yaşanan ikinci 
bir patlama ile gölün şu anki şekli-
nin aldığını söyledi. 

‘BÖLGEDE OLUŞAN 
TURUNCU RENKLER 

MİKROORGANİZMALARIN 
HABERCİSİ’

Bölgede zaman zaman yoğun-
laşan yağışlarla gölde su tabakası 
oluşuyor. Oluşan su tabakasındaki 
turuncu renk alan kısmı hakkında 
bilgi veren Prof. Dr. Fetullah Arık, 
“Meke Gölü tuzlu bir bölge. İçeri-
sinde normal canlıların yaşamasına 
çok fazla izin vermiyor. Geçmişte 
zaten bu gölden tuz üretimi gerçek-
leştirilmiş. Bu tuz ortamında da ya-
şayabilecek mikroorganizmalar ve 
bakteriler söz konusu. Su giderek 
azaldığı için bakterilerin oluştur-
duğu görüntü turuncu ve kırmızı 
renkli oluyor. O bölgede ise şu anda 
mikroorganizmalar ve bakterilerde 
çok fazla bir artış olduğunu söyleye-
biliriz” dedi. n İHA

Karapınar’da vatandaşlar Acı-
göl’de çevre temizliği yaptı. Ka-
rapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, 
yaz mevsiminde ziyaretçi akınına 
uğruyor. Göle yüzmeyen gelenler 
göl kenarına bırakılan atıklar karşı-
sında büyük tepki gösteriyor. Göle 
gelen ziyaretçiler farkındalık yarat-
mak ve vatandaşları bilinçlendir-
mek adına sahil bölümünde çevre 

temizliği yaptı. Acıgöl kenarına 
bırakılan içecek, yiyecek atıkları 
ve poşetleri toplayan vatandaşlar, 
gölün temiz bırakılmasını istedi. 
Vatandaşlar, ”Toplumun ortak 
kullandığı yerleri kirletmemeliyiz. 
Evimizi nasıl temiz kullanıyorsak, 
bu yerlerde de aynı hassasiyeti 
göstermeliyiz.” dedi.
n AA

Konya Ovası’nda meydana gelen ve sayıları 330’a ulaşan obrukların Konya Ovası’ndaki bilinçsiz su kullanımının bariz 
göstergesi olduğunu belirten KTÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethullah Arık, tehlikenin ciddi boyutlara ulaştığını aktardı

Yakında içecek su
dahi bulamayabiliriz!

Türkiye’nin “tahıl ambarı” Kon-
ya Ovası’nda oluşan ve yer altı su-
larının bilinçsiz kullanımının bir 
göstergesi olan obrukların sayısı gi-
derek artıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürlüğünden edinilen bil-
giye göre, ülke genelinde obruk olu-
şumları Konya Kapalı Havzası’nda 
görülüyor. 

Kireçtaşlarındaki karstlaşma 
neticesinde gelişen mağara sistem-
lerinin tavanlarının çökmesi sonucu 
meydana gelen obrukların oluşu-
munda arazinin litolojik özellikleri, 
yer altı suyunun çekilmesi ve suyun 
akım yönü etkili oluyor.

1970’li yıllardan itibaren yer altı 
sularının kontrolsüz kullanımı ve 
buna bağlı olarak yer altı suyu se-
viyesindeki düşüş, derinlikleri 20 ile 
150 metre arasında değişen obruk-
ların oluşumunu da hızlandırıyor. Bu 
yüzden yer altı su çekiminin, beslen-
mesinden fazla olduğu Konya Kapalı 
Havzası, yer altı suyu çekimini sınır-
landırmak için DSİ tarafından kapalı 
saha ilan edildi. Bu kapsamda DSİ 
Genel Müdürlüğü yer altı suyunun 
doğru kullanımı konusunda gerekli 
bilgilendirmeleri yaparak obrukların 
oluşması nedeniyle ortaya çıkabile-
cek riskleri en aza indirmek için ça-
lışmalarına devam ediyor.

YILIN İLK 5 AYINDA 
10 OBRUK OLUŞTU

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mü-
hendisleri Odası Konya Şube Başka-
nı Prof. Dr. Fetullah Arık, geçen yıl 
20’nin üzerinde obruk oluştuğunu 
söyledi. Obrukların binlerce yıl önce 
oluşmaya başlayan doğa olayları ol-
duğuna dikkati çeken Arık, “Bu yılın 
5 ayında 10 obruk oluştu. Toplam-
da tespit ettiğimiz obruk sayısı ise 
330’a ulaştı. Bu obrukların oluşma-
sında hem yer altı sularının bilinçsiz 
kullanımı hem de jeolojik faktörler 
etkili olmaktadır.” diye konuştu.

‘OBRUKLARIN DOLDURULMASI 
ÇALIŞMALARI YAPILIYOR’

Obrukların çeşitli malzemeler-
le doldurulmasına ilişkin zaman 
zaman kendilerine öneriler geldi-
ğini anlatan Arık, şöyle devam etti: 

“Mevcut obrukların oluşması ya da 
sonrasında bunların kullanımlarıyla 
ilgili bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu 
kapsamda obrukların çeşitli kim-
yasal malzemelerle dolgulanması 
çalışmaları yapılıyor ancak bunların 

henüz denenmişliği ya da sonrasın-
da doğayla uyumluluğu ile ilgili ke-
sin veriler elde edilmiş değil. Bunla-
rın test edilmesi, değerlendirilmesi 
ve arazinin uygunluğu netleşmeden 
kullanılır ya da kullanılamaz bir yön-

tem olduğunu söylemek güçtür. De-
nendikten ve tecrübe ettikten sonra 
buna karar verilir. Bu uygulamanın 
uygun olup olmadığını söylemek 
oldukça güç. Buna denemelerden 
sonra karar verilecek. Belki de küçük 
çaplı obruklarda denenebilir bir yön-
tem olarak önerilebilecektir.”

‘KAÇAK SU KUYULARI 
KONTROL ALTINA ALINMALI’
Arık, vatandaşların tarlalarında 

oluşan küçük çaplı obrukları kendi 
imkanlarıyla doldurmaya çalıştığı-
na dikkati çekerek şunları kaydetti: 
“Toprak altındaki boşluk çok daha 
geniş olduğu için bu kalıcı bir çö-
züm değil. Bundan ziyade o bölge-
nin işaretlenmesi daha mantıklı. 
Öte yandan yer altı sularının bilinçli 
kullanılmasına yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. Ciddi manadaki kaçak 
su kuyuları kontrol altına alınmalı ve 
ruhsatlandırılmalıdır. Eğer bu şekil-
de kuyular açılmaya devam edilirse 
yakında içecek su bile bulamayabi-
liriz hatta ‘kuyu barışı’ yapılarak yer 
altı su seviyesinin azaltılması engel-
lenmelidir. Bu durumda obrukların 
oluşması da kısmen azalacaktır.”
n AA

Prof. Dr. Fetullah Arık
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Mesa Makine sahiplerinden işadamı

Mehmet 
TEKELİOĞLU’nun

 

annesi

Hatice 
TEKELİOĞLU’nun

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Mesa Makine sahiplerinden işadamı Mehmet Tekelioğlu’nun 
annesi Hatice Tekelioğlu, dün dualarla toprağa verildi

Mehmet Tekelioğlu’nun 
annesi dualarla uğurlandı

Mesa Makine sahiplerinden işa-
damı Mehmet Tekelioğlu’nun an-
nesi Hatice Tekelioğlu Hakk’a (88) 
yürüdü. Merhume Tekelioğlu’nun 
cenazesi dün öğle namazına mütea-
kip Musalla Camii’nde kılınan cena-
ze namazı sonrası Musalla Mezarlı-
ğı’na defnedildi. 

Cenazeye Konya Sanayi Odası 
(KSO) Meclis Başkanı, Helvacızade 
Gurup Yönetim Kurulu Üyesi Tahir 
Büyükhelvacıgil, Tabip Odası Başka-
nı Seyit Karaca, Tekelioğlu ailesinin 
akrabaları, sevenleri ve dostları ka-
tıldı. Tekbir ve dualarla omuzlarda 
taşınan merhume Tekelioğlu’nun 
cenazesi yine dualarla toprağa ve-

rildi. 88 yaşında Hakk’a yürüyen 
merhume Tekelioğlu, 3 kız 3 erkek 
olmak üzere 6 çocuk annesiydi.  Ye-
nigün Gazetesi olarak Merhume Ha-

tice Tekelioğlu’na Allah’tan rahmet, 
Tekelioğlu ailesine baş sağlığı ve sa-
bırlar diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Türkiye’nin 2’inci büyük gölü olan ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Tuz Gölü’ne gelen yerli yabancı 
turistler, çıplak ayakla gölde yürüyüş yapıyor. Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor 

Tuz Gölü sahilleri aratmıyor
Konya, Ankara ve Aksaray sını-

rında bulunan Tuz Gölü, yaz ayların-
da adeta ziyaretçi akınına uğruyor. 
Kimisi doğa hobisini gidermek, ki-
misi tuzlu suda yürüyerek şifa bul-
mak, kimisi ise gezinti amaçlı gelen 
yerli yabancı turistler, gördükleri 
manzarayla doğanın tadını çıkarıyor. 
Tatil beldelerinde sahil kenarlarını 
aratmayan ve dünyanın tuz oranı 
en yüksek göllerinden birisi olan 
Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının 
yüzde 60’ını karşılıyor. Göldeki üç iş-
letmeden yılda yaklaşık 2 milyon ton 
tuz hasadı yapılıyor. Derinliği 10 ile 
20 santimi geçmeyen gölü binlerce 
yerli yabancı turist ziyaret ederken, 
beraberinde bölgede Tuz Gölü turiz-
mi canlandı. Tuz Gölü’ndeki tuzdan 
yapılan sağlık ürünleri ve hediyelik 
eşyalar ise girişte bulunan tesiste 
ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle ha-
vaların ısınması ile birlikte her gün 
yüzlerce yerli yabancı turist Tuz Gö-
lü’nün eşsiz manzarasını izlemek ve 
şifalı olduğuna inanılan tuzlu suda 
çıplak ayakla yürüyebilmek için Şe-
reflikoçhisar yakınlarında Tuz Gö-
lü’nü ziyaret ediyor. 7’den 70’e her 
yaştan ziyaretçinin geldiği Tuz Gölü 
sahil manzaralarının da yerini arat-
mıyor. Küçük çocuklar tuzlu suda 
oyunlar oynarken, gençler muhte-
şem doğasıyla Tuz Gölü’nde fotoğ-
raflar çektiriyor. 
TUZ TOPLAYIP EVE GÖTÜRÜYORLAR 

Yaşlı insanlar ise genellikle ayak 
hastalıklarını iyi geldiği söylenilen 
tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına 
tuz ile masaj yapıyor. Bazı ziyaret-
çiler ise yanlarında getirdikleri kap 
veya poşetlerle tuz toplayarak evle-
rine götürüyor. Tuz Gölü’nden tuz 
toplayan Süleyman Yıldırım (42), tu-
zun şifa olduğunu belirterek, “Top-
ladığımız tuzları eve götürüyoruz. 
Bu tuz şifadır. Romatizmaya şifa, 
ayaklara şifa, şifadır bu. Ben fayda-
sını gördüm. Ayağımda kaşıntılar 
oluyordu, mantar falan oluyordu, 
2-3 sefer geldim, geçti bu. Tuz Gölü 
şifadır” dedi. 

Tuz Gölü ziyaretçisi Nuray Ay-

gündüz (37) de Tuz Gölü’ne ilk kez 
geldiğini ve çok beğendiğini be-
lirterek, “Çocukların da çok hoşu-
na gitti. Aslında onlar için durduk. 
Ben yararlı olacağını düşünüyorum. 
Elektriği aldığını da düşünüyorum. 
Egzamaya, cilde, kırışıklıklara iyi 
geldiğini, yaşlanmayı geciktirdiğini 
düşünüyorum. Bundan dolayı mem-
nunum ve hoşuma gitti. Çok doğal 
olduğunu düşünüyorum, farklı bir 
ortam. Sürekli AVM’lerde geziyoruz. 
Doğal bir ortama gelmek güzel” diye 
konuştu. 

17 yaşındaki Zeynep Eroğlu ise 
ikinci kez İstanbul’dan geldiğini be-
lirterek “Yararlı olduğunu duyduk 
o yüzden geliyoruz. Hem de görsel 
açıdan güzel o yüzden geldik” şek-
linde konuştu. Bülent Gürbüz (45) 
ise “Her sene geliyoruz buraya. Yani 
şifasını bulduğum için geliyorum. 
Ayaklarımda mantar vardı. Şu anda 
düzeldiğini gördüğüm için geliyo-
rum. Birçok hastalığa da egzama, 
sedef, ayak mantarı gibi hastalıklara 
iyi geldiğini kendimde birebir gör-
düm. Herkesin gelmesini tavsiye 
ederim” ifadelerini kullandı.
n İHA



10 HAZİRAN 201912 HABER 

Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi mağdur etti
Seydişehir’de tarlalara inen 

domuzlar pancar ve buğday eki-
li tarlalara büyük zarar verirken, 
çiftçiler ise bozulan tarlalarına 
ikinci ürün ekiyor. 

İlçeye bağlı Boyalı Mahalle-
sinde dağdan akşam saatlerinde 
inen domuzlar özellikle buğday 
ve pancar ekili tarlalar ile sebze 
ekili bahçelere girerek bulduk-
ları her şeyi yiyerek ekili alanları 
bozarken, köylüler bozulan tar-
lalarına ikinci kez ekim yapıyor. 
Domuzlardan kurtulmak için 
çözüm arayan mahalle muhtarı 
Hasan Keçe ise Ordu Ünye’de 10 
yıl önce domuzdan fındık bahçe-
lerini korumak için geliştirilen do-
muzların indiği dağ tarafına tel çit 
yapmayı hedefliyor. 

Boyalı Mahallesi Muhtarı Ha-
san Keçe, köyde ekili alanlara do-
muzların büyük zarar verdiğini ve 

çiftçilerin zor durumda olduğunu 
söyleyerek, “Pancar tarlalarının 
bozulmasından dolayı ikinci bir 

ürün ekiyorlar. Yüzde 85-90’ı ye-
nen pancarın yerine tekrar kabak 
ekti, sulama yapıyor. Çiftçi zor 

durumda. Burada zarar büyük. 
Köyde sebze eken komşuların 
bütün bahçelerine domuz girmiş 

durumda. Tel örgü ile çevirenler 
kurtardı fakat diğer çiftçiler çok 
zor durumda. Devlet büyükle-

rinin buna el atmasını istiyoruz. 
Ordu Ünye Ziraat Odası Başka-
nından görüş aldık. On yıl önce 
de onlar fındık bahçelerinde bu 
işle uğraşmışlar. Fotoğraflarını 
gönderdi, mücadele sistemlerini 
tel örgü halinde. Köydeki en az 
200 dönüm buğday ve arpaya, 
150 dönüm de pancara zarar ver-
diğini domuzların takip ediyoruz. 
Bunun üzerine Seydişehir Bele-
diyesi Kırsal Kalkınma Müdürlü-
ğüne başvurduk. Bayram sonu 
görüşlerini alacağız. İlçe Tarım 
Müdürlüğümüz ile bayram sonu 
proje yapacağız. KOSGEB’e ayrıca 
ORKÖY’e de başvuracağız. Takri-
ben 400-500 bin lira Boyalı kö-
yünün domuzdan gördüğü zarar 
var. Bunları devlet yetkililerine 
bildireceğiz, yardımlarını bekliyo-
ruz” dedi.
n İHA

Kaybolan koyunları
jandarma buldu

Beyşehir’de kent
konseyi kuruluyor

Ereğli ilçesinde koyun otlatan 
çobanın uyuması üzerine kaybolan 
koyunlar, jandarma ekipleri tara-
fından bulunarak sahibine teslim 
edildi. 

Olay, Ereğli ilçesi Çayhan Ma-
hallesi’ndeki kırsal alanda meyda-
na geldi. İddiaya göre, koyunları 
otlatan sürü çobanı M.K., 98 adet 
koyunu otlattığı sırada uykuya 
daldı. Bir süre sonra uyandığında 
koyun sürüsünü göremeyen M.K., 

koyunları çevrede aradı ancak bu-
lamadı. M.K. bunun üzerine duru-
mu Ereğli İlçe Jandarma Komu-
tanlığı Çakmak Karakolu ekiplerine 
bildirdi. Harekete geçen jandarma 
ekipleri 5 saatlik çalışma sonunda 
kayıp olan 98 koyunu kaybolduğu 
yerden yaklaşık 5 kilometre uzak-
lıkta dağlık alanda buldu. Jandar-
ma tarafından bulunan koyunlar 
hayvan sahibi N.K.’ya teslim edildi.
n İHA

Beyşehir Belediyesi’nin öncü-
lüğünde kent konseyi kuruluyor. 
Kent Konseyinin oluşturulması 
için düzenlenecek ilk toplantı 10 
Haziran’da Beyşehir Belediyesi 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek. Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir’de 
kurulacak Beyşehir Kent Konse-
yine yönelik yürütülen çalışmalar 
hakkında gazetecilere açıklama-
larda bulundu. Kent konseyinin 
günümüzde yasalar ve yönetme-
liklerle belirlenen bir oluşum oldu-
ğunu vurgulayan Başkan Bayındır, 
kurmak istemelerindeki amaçla 
ilgili de, “Her şehrin, her köşesin-
deki vatandaşının, her yeteneğin 
birleştirilerek oluşturulduğu, her 
yetenek derken kadın erkek ayrı-
mı yapmadan, şehri için ‘benim 
şu fikrim var’ diyenlerin biraraya 
geldiği, ‘Ben Beyşehir için varım’ 
diyenlerin biraraya geldiği bir fel-
sefeyi, önce Beyşehir felsefesini 
kent konseyi ile şekillendirmek is-
tedik. 10 Haziran’da saat 14.00’te 
kültür merkezimizde bununla ilgili 
ilk toplantı yapılacak. Amacımız; 
Beyşehir halkının bilgisinden, bil-
gi birikiminden, dağarcığından ne 
çıkarırsak onu şehir lehine kulla-
nabilmektir.Bu maksatla beyinle-
ri, düşünen adamları, düşüncesi 
olanları biraraya getirip birlikte 
şehri daha nereye taşıyabiliriz, ne-

leri yaparsak ‘daha iyi olur Beyşe-
hir’ tartışmasını açabileceğimiz bir 
ortamdır kent konseyi.” sözlerine 
yer verdi.

Kurulacak kent konseyinde gö-
rev yapacak çeşitli komisyonların 
da yer alacağını anlatan Bayındır, 
şöyle devam etti: “Hep birlikte üre-
ten’ demiştik; hep birlikte üreteni, 
hayvancılık, tarım, eğitim, turizm 
ve şehrimizin beklediği sanayi ve 
idari manada daha neleri yaparsak 
daha nelere gideriz, birbirimize 
sahip olma anlamında, bir olma 
anlamında konseyin yapacaklarını 
gün geldikçe hep beraber görece-
ğiz. Hep beraber böyle de bir göv-
de oluşturduk, inşallah her kesimi 
temsil etsin diye, her siyasi anlayışı 
temsil etsin diye, her bilgiyi temsil 
etsin diye… Beyşehir yetiştirdiği 
değerlerin kıymetinden haberdar-
dır zaten, ama o değerlerimizin de 
şehrimize hizmetle yarışını sağ-
lamak bakımından değerlerimizi 
biraraya getirmek bakımından 
kent konseyinin Beyşehir için iyi 
bir gelişme olduğunu söylemek 
istiyorum. O günkü konuşmaları, 
görüşmeleri zaten siz değerli basın 
mensupları halkımıza anlatacaksı-
nız, hatta halkımızı davet edeceğiz 
ki onlar da gelip dinleyebilecekler 
ve kent konseyi toplantılarının 
hepsi halka açık da olacak, halkla 
beraber olacak. n HABER MERKEZİ

Çalıştığı fabrikada sol elini makineye kaptırıp kaybeden Ahmet Çelik, hayata tutunmanın yollarını 
ararken kendi yaptığı demir el onu hayata bağladı. Çelik’in demir elinden her iş geliyor

Demir elinden 
her iş geliyor!

Hadim ilçesinde, 30 yıl önce ça-
lıştığı fabrikada makineye kaptırdı-
ğı sol elini kaybeden Ahmet Çelik, 
kendi yaptığı “demir el” ile her işini 
rahatlıkla yapabiliyor. 49 yaşındaki 
3 çocuk babası Çelik, 1991 yılında 
çalıştığı fabrikada sol elini makineye 
kaptırdı. Elini kaybetmenin üzün-
tüsüyle sıkıntılı dönemler geçiren 
Çelik, hayata tutunmanın yollarını 
aradı.

Bir süre piyasada bulunan el 
protezlerinden kullanan Çelik, gün-
lük aktivitelerini rahatlıkla gerçek-
leştirmek için kendisine yeni bir pro-
tez tasarlamaya karar verdi. Çelik, 
kendi becerisiyle yaptığı demirden 
el proteziyle günlük yaşamını ko-
laylaştırdı. Çelik, çevresi tarafından 
azmi, mücadelesi ve demirden el 
proteziyle “demir adam” diye anıl-
maya başladı.

‘KAZA SONUCU ELİMDEN OLDUM’
Çelik, 1991 yılında Sümerbank 

Fabrikası Ereğli İşletmelerinde he-
nüz 3-4 aylık bir işçiyken geçirdiği 
iş kazası sonucu sol elini kaybettiğini 
söyledi. Eğitim sırasında usta arka-
daşının kendini farketmemesi sebe-
biyle elinin makineye sıkıştığını an-
latan Çelik, “Kaza sonucu elimden 
oldum. Bir uzvumu kaybetmek be-
nim için zor oldu ama kendimi çok 
uzun süre karamsarlığa kaptırma-
dım. Kendimi geliştirmeye, ilerlet-
meye karar verdim.” diye konuştu.

Çelik, yaşadığı kötü dönemi ken-
di çabalarıyla geride bıraktığını be-
lirterek, şöyle devam etti: “Önceleri 
protez kullandım. Protezimi basit 
işlerde kullanıyordum, fakat sonra-
dan bu protez yeterli gelmedi. Basit 
malzemelerden yapılmış bir düze-
nekti. İki yılda bir değiştirmem ge-
rekiyordu ve çok zorluk çekiyordum. 
Sonra kendi imkanlarımla atölyede 
bir protez yaptım. Bunu yaparken 
de hiçbir ustadan yardım almadım. 
Kendi teknik bilgilerime dayanarak 
bir protez yaptım.”

‘ZOR DA OLSA ENGEL YOK’
Geçimini sağlamak için çeşit-

li işlerde çalışmaya devam ettiğini 
aktaran Çelik, şu değerlendirmede 
bulundu: “Tamircilik, araç bakım, 
bahçe bakımı yapıyorum, şantiye-
lerde çalışıyorum. Biraz zor da olsa, 
protezimin bana bir engeli yok. Her 
engeli güzelce aşıyorum. Arkadaş-
larım, çevrem sayesinde zor da 
olsa engel yok. Şu anda benim için 
yaşam gayet güzel devam ediyor. 
Her işi yapabiliyorum Allah’a şükür. 
İnsanın engeline takılmaması, ken-
disini ilerletmesi gerekiyor. Ben de o 
amaç için uğraşıyorum. Gerek çev-
reme, gerek arkadaşlarıma faydalı 
olmak istiyorum. Bir engelli olarak, 
engelimin arkasına sığınarak insan-
lara muhtaç olmak istemiyorum.” 
Ömrü yettiğince çalışarak hayata 
karışmaya devam edeceğini vurgu-
layan Çelik, “Vaktimi kahveye, çay 
ocağına giderek değil de ihtiyacı 
olanların bahçe bakımlarını yaparak, 

elektrik, su ve benzeri teknik işlerini 
yaparak geçiriyorum. Çünkü çalış-
mayı seviyorum.” diye konuştu.

Çelik, iki kızı ve bir oğlu olduğu-
nu, onların geleceği için de çalıştığı-
nı anlatarak, “Kendimi geliştirmek, 

topluma faydalı olmak için vaktimi 
böyle geçiriyorum. Çalışarak kendi-
me hem maddi hem manevi yönden 
faydalı oluyorum. Araç ve makine 
kullanıyorum, bir zorluk çekmiyo-
rum. Görenler bazen yadırgıyor ama 

tekniğimi gördükten sonra bana gü-
veniyorlar. Ben de diyorum ki engel-
lileri niye engelli görüyorlar, biz en-
gelsiziz. Asıl siz engellemeyin bizi.” 
sözlerine yer verdi. 
n AA



10 HAZİRAN 2019 13HABER 

Dün akşama milli maçı izlerken 
1988 Seul olimpiyatlarını hatırladım.

Güreş dışında olimpiyat başarısı 
olmayan ülkemiz Naim Süleymanoğlu 
ile 60 kiloda, koparmada 152,5, silk-
mede 190, toplamda 342,5 kilo kaldı-
rarak 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kır-
mıştı. Namı diğer Cep Herkül milletçe 
özlediğimiz bir gurur yaşatmıştı.

Naim Süleymanoğlu ülkemize ilti-
ca etmişti. Bu vesile ile Bulgaristan’la 
sorun yaşamıştık. Rahmetli Turgut 
Özal Bulgaristan’a bir milyon dolar 
ödeyerek sorunu çözmüştü.

İşte bu olimpiyat şampiyonluğunu, 
üzerimize ölü toprağı serilmiş mora-
limizi uyandırmak için devlet ve millet 
olarak motivasyon kaynağı olarak kul-
lanmıştık.

Dün Konya’da milli uyanış bir kere 
daha tekerrür etti.

Bu sefer çok farklıydı.
Bir kere, oyuncu, teknik direktör, 

seyirci çok üst düzeyde bir bilinç vardı. 
Herkes ne yapacağını çok iyi biliyordu.  

Sahada ve tribünde duygusal değil 
akılcı bir duruş vardı.

Teknik direktör, oyuncu ve seyirci 
arasında muhteşem bir uyum vardı. 
Gözle görülür kendiliğinden oluşmuş, 
yılların birikiminden süzülmüş bir ile-
tişim.

Maç tam bir strateji ve taktik oyu-
nuydu. 

Savunma ve hücumda hatta sa-
hanın her yerinde oyunun önünü açıcı, 
akıla dayanan hiçbir an kilitlenmeyen, 
rakibin birkaç adım sonrasına doğru 
bir oyun geliştirme stratejisi vardı. Üs-
telik muhteşem soğukkanlı, her alanda 
çözüm odaklı bir strateji. Şenol Gü-
neş’in kişiliği ile oyuncuların ruhu sanki 
sahada tek vücut gibiydi.

Taktik olarak da her oyuncunun al-
gısı muhteşemdi. Pası veren de alacak 
olan da çok iyi anlaşıyordu. Daha pas 
başlarken, alacak olanların, o yönde 
atağa kalkmaları ve topla yeniden bu-
luşmaları tam isabet oluyordu.

Hızlı düşünme, çabuk karar, pratik 

çözüm ve asıl stratejiyi 
sahada yaşatan bir oyun.

Seyirci de 95 dakika 
aynı azim ve kararlı-
lıkla sanki oyuncular-
la senkronize olarak 
oyuncularımızın moral 
kaynağı olarak bitmek 
tükenmek bilmeyen, 
güçlü heyecan yapısı ile 
oyuncularımızın arka-
sında güç olurken rakibe 
karşı da aynı oranda psikolojik duvarlar 
ördüler.

Karşımızdaki Avrupa şampiyonu 
Fransa. Tesadüfen şampiyonluklar 
yaşamış bir takım değil. Yılların tec-
rübesine sahip.  Strateji, taktik, moral 
serinkanlılık, akılcılık hepsini sahada 
yıllarca en iyi uygulamış bir takım.

Böyle bir takıma onun meziyetle-
rinden üstün bir oyunla, onu sahada 
her an etkisiz hale getirebilen bir oyun 

sonunda 2-0 ‘lık bir gali-
biyet.

Elbette sonuç bu 
skordan çok daha fazlası.

EURO 2020’ye aday 
olma, favoriler arasına 
girme açısından da güçlü 
bir işaret.

Sadece oyuncu ve tri-
bün değil ekran başında-
kilerin de tek ruhla oyuna 
dâhil olunduğu bir maçtı.

Genç neslin eğer bilgi beceri ve 
liyakat ile donatırsan sahalarda neler 
olabileceğini de sahada gördük.

Teknik direktörün özgüveni saha-
da çok daha net hissediliyordu. Üstelik 
serinkanlı, vakur bir duruşla. Gösteriye 
kaçmadan, abartmadan ama oyuncu 
ve seyirci ile efor sarf eden bir yönetici.

Oyuncular arasındaki iletişime 
hayran kaldım. Sanki telepatik bir 
senkronizasyon vardı. Çok hızlı, dina-

mik ve pratik.  Düşünceler topun hızın-
dan öndeydi sanki.

Maçı izlerken düşünmeden ede-
medim.

Acaba bu maçı sanayicilerimiz, iş 
adamlarımız ve yöneticilerimiz zevk 
için değil de sevk ve idare için örnek 
olay olarak izleseler kendileri açısından 
bir sonuç çıkarabilirler mi? diye.

Mesela bir kendi yönetimleri için 
öz eleştiri yapabilirler mi?

İşletmelerinde böyle bir takım ruhu 
oluşturabilirler mi?

Böyle işini bilen insanlarla çalışma-
ya hazırlar mı?

Böyle bir ekibin çalışma koşullarını 
birlikte de olsa oluşturmaya izin verirler 
mi?

Eğer böyle bir çalışma ortamı olsa 
bünyelerinde ne gibi bir olumlu deği-
şim olur? Onu kurgulayabilirler mi?

Yoksa bu kadar muhteşem akıl 
oyununda sadece seyircisi olmayı mı 
tercih ederler?

Bu sadece bir keyif mi?

Rahmetli Özal Naim Süleymanoğ-
lu’nun olimpiyat şampiyonluğunu top-
lumsal motivasyona çevirmişti.

Konya’da bu muhteşem seyirci ve 
oyun gelişim için bir örnek olay olamaz 
mı?

Bir sanayici için gerekli olan;
Strateji, taktik, motivasyon, ruh,
Yönetim, planlama, organizasyon, 

karar verme, personel, 
Bilinç, akıl, empati, senkronizas-

yon, nöroloji, psikoloji, öngörü, hedef-
leme,

Dayanışma, azim, kaynaşma, ka-
rarlılık, biz olma, birlikte kazanma gibi 
bir işletmede olması gereken bütün ih-
tiyaç duyulan beceri ve özellikler saha 
da vardı.

Hatta pazarlama; Şenol güneşin 
maç sonu dört tribünü de selamlama-
ları futbolcu ve seyircilerle buluşmaları 
geleceğe dair de kuvvetli bir motivas-
yonun organize edilmesiydi.

Biz ekran başında en az oyun kadar 
bu estetik davranışları da alkışladık.

MUHTEŞEM FUTBOL, YAŞAMSAL MOTİVASYON

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Meteoroloji Genel
Müdürlüğü uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünden yapılan duyuruya göre, 
ülke genelinde hava parçalı ve yer 
yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Batı 
Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, 
Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta 
ve Doğu Karadeniz, Doğu Anado-
lu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, 
Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın 
doğusu, Bitlis, Van ve Hakkari çev-
releri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar 
kesiminde yerel sağanak ve gök 
gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzey 
ve kuzeydoğudan, Doğu Anado-
lu’nun batısı ve Güneydoğu Ana-
dolu’nun doğusunda güney ve 
güneydoğudan kuvvetli esmesi 
öngörülüyor.

KARADENİZ’DE 3 İL İÇİN 
SAĞANAK VE DOLU UYARISI
Meteoroloji 10. Bölge Müdür-

lüğünden yapılan açıklamada, 
bugün Kastamonu, Sinop ve Ço-
rum’da kuvvetli ve gök gürültülü 
sağanak ile yerel dolu yağışı bek-
lendiği belirtildi. 

Açıklamada, yetkililer ile va-
tandaşların, sağanak ve dolu nede-
niyle meydana gelebilecek ani sel, 
su baskını, yıldırım ve ulaşımda 
aksama gibi olumsuzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli olmaları gerek-
tiği kaydedildi.

MARMARA BÖLGESİ’NDE HAFTA 
BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlü-

ğünden yapılan açıklamaya göre, 
bölgede görülecek yağışların özel-
likle Marmara’nın doğu kesimle-
rinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) 
yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı 
olumsuz etkileyebileceği (gök gü-
rültülü sağanak, yıldırım, dolu, ya-
ğış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, 
su baskını) tahmin ediliyor. 

Ayrıca, hava sıcaklıklarının bi-
raz azalarak hafta ortasından itiba-
ren mevsim normalleri civarında 
seyredeceği öngörülüyor.

KONYA İÇİN KUVVETLİ 
YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
hafta boyunca Konya, Karaman, 
Aksaray ve Niğde’de görülecek, 
yer yer kuvvetli gök gürültülü ola-
cak sağanak hayatı olumsuz etkile-
yecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve 
yağış anında kuvvetli rüzgar gibi 
olumsuzluklara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması gerekiyor. Yur-
dun özellikle kuzey kesimlerinde 
etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, 
gelecek hafta boyunca etki alanını 
genişletmesi ve yurdun büyük bö-
lümünde yer yer kuvvetli yağışlar 
meydana getirmesi bekleniyor. 
Hava sıcaklıklarının da azalarak 
hafta ortasından itibaren bölge 
genelinde mevsim normalleri civa-
rında seyredeceği tahmin ediliyor.
n AA

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu 
yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı

Bayram tatilinin 
acı bilançosu:

Ramazan Bayramı tatili dolayı-
sıyla trafik yoğunluğunun başladığı 
31 Mayıs Cuma gününden bu yana 
yurt genelinde meydana gelen trafik 
kazalarında 83 kişi hayatını kaybetti, 
868 kişi yaralandı.

Trafik yoğunluğunun arttığı 31 
Mayıs Cuma gününden bu yana çok 
sayıda trafik kazası meydana geldi. 
Yurt genelinde son 24 saatteki trafik 
kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 
115 kişi yaralandı. Dün Kahraman-
maraş’taki kazada yaralanan bir 
kadın da tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi. Tedbirler ve uya-
rılara rağmen 31 Mayıs mesai biti-
minden bugün saat 17.00’ye kadar 
meydana gelen kazalarda 83 kişi 
yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.

Son 24 saatte meydana gelen 
kazalardan bazıları şöyle:

HAKKARİ’DE MİNİBÜS 
DEVRİLDİ: 6 YARALI

Hakkari-Van kara yolunun Kı-
rıkdağ köyü yakınlarında sürücüsü-
nün kimliği henüz belirlenemeyen 
minibüs şarampole devrildi. Kazada 
yaralanan araçtaki aynı aileden 6 
kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

ELAZIĞ’DA TRAFİK 
KAZASI: 10 YARALI

Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 
FT 0445 plakalı otomobil, Güney 
Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı 
Kavşağı’nda Esengül Yıldırım’ın kul-
landığı 23 EP 857 plakalı otomobile 
yandan çarptı.

Kazada sürücüler ile aralarında 
çocuklar ve hamile kadının da bu-
lunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 
112 Acil Servis ekiplerince kentteki 
hastanelere kaldırıldı.

KONYA’DA İKİ OTOMOBİL 
ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bülent Bektaş idaresindeki 34 
ZL 359 plakalı otomobil, Gazze Cad-
desi ile Azerbaycan Caddesi’nin bir-
leştiği kavşakta, Cafer Özdemir’in 
kullandığı 42 ACK 59 plakalı otomo-
bille çarpıştı.

Kazada sürücü Bektaş ile aynı 
araçtaki Emre ve Hasibe Olkaç ile 
Behiye Ercan (18) yaralandı.

Konya Eğitim Araştırma Hasta-
nesine kaldırılan yaralılardan Behiye 
Ercan müdahaleye rağmen kurtarı-
lamadı.

KAHRAMANMARAŞ’TA TRAFİK 
KAZASI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Mehmet Reit Gezer (30) idare-
sindeki 01 ABV 029 plakalı otomo-
bil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) 
otoyolunun Pazarcık ilçesine bağlı 
Evri Mahallesi kavşağında Mursel K. 
(42) yönetimindeki 21 KC 847 pla-
kalı tıra arkadan çarptı. Sürücü Ge-
zer, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet Ali (3), adiye 
(29), Çiğdem (24), Sena (1) ile Azra 
Gezer (3), Afitap Bilir (32) ve Meh-
met irin (23), ambulanslarla Gazian-
tep ve Kahramanmaraş’taki hasta-
nelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şadiye Gezer, has-
tanedeki müdahaleye rağmen bu-
gün yaşamını yitirdi.
BAŞKENTTE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE 

OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Raşit Er yönetimindeki 06 R 

9906 plakalı hafif ticari araç, Çu-
buk-Şabanözü kara yolunun Şeyh 
Şamil Bulvarı kavşağında Nuri Yal-
çın idaresindeki 06 EDP 23 plakalı 
otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yal-
çın ile aynı araçtaki Münevver Ebe-
kayası, Zeliha, Sedanur ve engelli 
Semanur Er ile Şerife Akpınar ya-
ralandı. Araçlarda sıkışan yaralıları 
itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. 112 
Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın 
Çubuk Devlet Hastanesine kaldırı-
lan yaralılardan Nuri Yalçın ile Mü-
nevver Ebekayası, Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine sevk edildi.

MUĞLA’DA İKİ OTOMOBİL 
ÇARPIŞTI: 9 YARALI

Alpay Kars’ın kullandığı 45 AN 
587 plakalı otomobil, Turgutreis 
Mahallesi’nde Pazaryeri Caddesi’n-
den yola çıkan Hatice Gündüz yöne-
timindeki 41 TH 329 plakalı otomo-
bille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile 
araçlardaki 7 kişi, 112 Acil Servis 
ekiplerince çevredeki hastanelere 
kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan 
ulaşım araçların kaldırılmasıyla nor-
male döndü.

BOLU’DA OTOMOBİLLE TIR 
ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Mudurnu’dan Nallıhan isti-
kametine giden Mehmet Hamdi 
Arısoy yönetimindeki 06 MGN 98 
plakalı otomobil, karşı yönden gelen 
Hasan Basri Top’un kullandığı 41 
AAF 317 plakalı tırla çarpıştı. Kaza-
da otomobil sürücüsü ile aynı araçta 
bulunan Yusuf ve Fahriye Kahya ile 
Ayşegül Arısoy yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mu-
durnu Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralılar, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine sevk edil-
di.
YOZGAT’TA OTOMOBİL KÖPRÜDEN 

DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Erzincan’dan Ankara’ya giden 

Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 
FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy 
yakınlarında Demirci Köprüsü’nün 
bariyerlerine çarparak yaklaşık 8 
metre yükseklikten dereye düştü. 
Sürücü ve eşi Ayşe Asan (30), kaza 
yerinde hayatını kaybetti, çocukları 
Zeynep Asan (4) yaralandı.

Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık 
ekibince Yozgat Şehir Hastanesine 

kaldırıldı.
RİZE’DE OTOMOBİL 

DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Ayder Yaylası’ndan dönen 

Oğuzhan Öztürk yönetimindeki 53 
AAP 843 plakalı otomobil, Çamlı-
hemşin ilçesindeki Merkez Cadde-
si’nde devrilerek üç otomobile çarp-
tı. Sürücü Öztürk, 112 Acil Servis 
ekibinin kaza yerindeki müdahale-
sine rağmen kurtarılamadı. Kaza-
da yaralanan otomobildeki 3 kişi, 
Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alındı.
DİYARBAKIR’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ 

DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
Sürücüsünün kimliği henüz be-

lirlenemeyen 07 BLU 17 plakalı hafif 
ticari araç, Diyarbakır-Silvan kara 
yolunun 70. kilometresinde devrildi. 
Araçta bulunan 7 yaşındaki E.B. ha-
yatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 
kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sil-
van ve Diyarbakır’daki hastanelere 
kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün sağlık 
durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KASTAMONU’DA 
OTOMOBİL BARİYERLERE 
ÇAPTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

İstanbul’dan Samsun’a giden 
Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 
RK 961 plakalı otomobil, Araç ilçe-
si yakınlarında bariyerlere çarptı. 
Araçtan fırlayan İremnur (16) ile 
kardeşi Kerem Sait Yılmaz (14), kaza 
yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 
sürücü, eşi Leyla (43) ile kızları Zey-
nep Zeren Yılmaz (6), ambulanslarla 
Kastamonu Devlet Hastanesine kal-
dırıldı.
n AA

83 ölü, 
868 

yaralı
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Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda oynanan 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Elemeleri grup maçında Fran-
sa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nı ve 
takıma büyük destek veren Konyalı taraftar-
ları tebrik etti. Ülkemize ve Konya’ya büyük 
gurur yaşatan A Milli Futbol Takımı, 2020 
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup 
maçında tarihinde ilk kez Fransa’yı mağlup 
etti. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda taraf-
tarların büyük coşkusu eşliğinde oynanan 
maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Nihat Özdemir ile birlikte milli sporcuları so-
yunma odasında ziyaret eden ve taraftarlarla 
buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Milli Takımımızı tebrik 
ediyoruz. Hakikaten müthiş bir başarı, müt-
hiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Son 
Dünya Şampiyonu Fransa’yı Konya’da 2-0 
mağlup etmeyi başardılar. Konyalı hemşeh-

rilerime de çok teşekkür etmek istiyorum. 
Muhteşem bir seyirci, muhteşem bir at-
mosfer vardı. Stadımızın güzelliği ile birlikte 
seyircimizin güzelliği Milli Takımımıza yine 
uğur getirdi. 2020 yolunda Milli Takımımıza 
başarılar diliyorum. Nice maçları Konya’da 
oynamayı, nice maçları kazanmayı temenni 
ediyorum” dedi. Konya oynanan milli maça 
ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, güzel bir organizasyona imza atarak, 
tam not aldı. n SPOR SERVİSİ 

Yavru Kartal, Konyaspor bünyesinde kalacakAltay, milli takımı tebrik etti
Konyaspor’un pilot takımı olan ve 1 Haziran itibariyle 1922 Kon-

yaspor ismi ile anılan eski ismi ile Konya Anadolu Selçukspor, yeşil 
beyazlı takımın bünyesinde kalmaya devam edecek. 1922 Konyaspor 
ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınlayan Konyaspor, kulübün 
hiçbir takım tarafından satın alınmadığını bildirdi. Yapılan açıklama-
da, “Bilindiği üzere bugüne kadar Anadolu Selçukspor olarak liglerde 
yer alan pilot takımımız son yapılan genel kurulda alınan karar gereği 
ismini 1922 Konyaspor olarak değiştirmiş ve 1 Haziran 2019 itibariyle 
bu isimle anılmaya başlamıştır. 2018-2019 sezonunun sonuna doğru 
Ereğli ilçemizden gelen heyet, başkanımız Hilmi Kulluk ve yöneticile-
rimizi ziyaret ederek 2. Lig takımımıza talip olduklarını belirtmişlerdir. 
Görüşmede takımımızın durumunun netleşmediği, ligde kalıp kalmaya-
cağının belli olmadığı, bu yüzden sezon sonu bir değerlendirme yapıl-
masının çok daha doğru olacağının altı özellikle çizilmiş, konuyla ilgili 
hiç kimseye hiçbir şehre, kurum ve kuruluşa “söz” verilmemiştir.

 EREĞLİ YAVRU KARTAL’I ALMADI
Ereğli heyeti de mahalli idareler seçimlerinin tamamlanmasının ar-

dından yeniden bu konuyla ilgili Yönetimimizle görüşmek istediklerini 
ifade etmişler ancak seçim sonrası herhangi bir geri dönüş gerçekleş-
memiştir. Pilot takımımızla ilgili kamuoyunda birtakım haberler ve açık-
lamalar yer almaktadır. 1922 Konyaspor, kulübümüzün bünyesinde fa-
aliyetlerine devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.  
n SPOR SERVİSİ 

Bakan Kasapoğlu, Konya’da sporcularla biraraya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-

met Muharrem Kasapoğlu, Konya’da 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
bulunan spor salonlarında antrenman 
yapan farklı branşlardaki sporcula-
rı ziyaret etti. Sporculara seslenen 
Bakan Kasapoğlu, “Çok güzel bir 
çalışma ortamınız var. İnanıyoruz ki 
başarılar kazanarak göğsümüzü ka-
bartacaksınız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, Konya’da 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
yer alan spor salonlarında farklı bran-
şlarda antrenman yapan sporcuları 
ziyaret etti. Sporcuların çalışmalarını 
izleyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra 
onlarla sohbet toplantısı gerçekleştir-
di. 

Bakan Kasapoğlu, sporculara çok 
güvendiğini ifade ederek, “Bir kıs-
mınızın önünde 2020 Olimpiyatları, 
bir kısmınızın önünde ise 2024 Olim-
piyatları gibi güzel hedefler var. Bu 
hedeflerin hepsi tabi bireysel hedefler 
değil. Bu hedefler aynı zamanda şanlı 
bayrağımızı temsil etmek gibi ulvi bir 

amaç barındırıyor. Bu da sizler için 
tabii ki gerçekleştirilebilir hedefler. 
Bu noktada sizlere güveniyoruz” dedi. 

“BAŞARI İÇİN EN 
ÖNEMLİ ŞART İNANMAK” 

Son 17 yılda sporda tesisleşmede 
büyük hamlelerin gerçekleştirildiğine 

dikkat çeken Kasapoğlu, şunları söy-
ledi: 

“Çok güzel bir çalışma ortamınız 
var. Bu çalışma ortamları son 17 yılda 
ortaya çıkmış bir takım imkanlardan 
doğuyor. Bu bağlamda Sayın Cum-
hurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. 

Kendisi de her birinizi çok yakından 
takip ediyor. Sizlerin başarısı ülkemi-
zin başarısı. İnanıyoruz ki göğsümüzü 
kabartacaksınız. Bu noktada da hem 
siz hem de antrenörleriniz ve idare-
cileriniz büyük gayret içerisindesiniz. 
Bizler de takipteyiz. Sizlerin ihtiyaçla-

rınızı gidermek için varız. Önemli olan 
inanmak. İnanıyorsak başarının pek 
çoğunu gerçekleştirmişiz demektir. 
İnanç ile çalışarak bu hedefleri inşal-
lah birlikte gerçekleştireceğiz.” 

“AMACIMIZ BU KUTSAL EMANETİ 
LAYIKIYLA TAŞIMAKTIR” 

Bakanlık olarak tüm imkanlarla 
sporcuların yanlarında olduklarını 
vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bi-
zimle olan iletişiminizi irtibatınızı güç-
lü tutun. Gerek bizimle gerek buradaki 
arkadaşlarımıza sıkıntılarınızı ve ihti-
yaçlarınızı belirtin. Kimimiz antrenör, 
kimimiz sporcu, kimimiz de yönetici 
olarak amacımız bu kutsal emaneti 
layıkıyla taşımaktır. 

Hedefimiz; bu şanlı bayrağı dal-
galandırmak ve bu emaneti de gele-
cek nesillere teslim etmek. İnşallah 
sizlerle beraber hem 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda hem başka şam-
piyonalarda bu emanete layık olmak 
için çalışacağız. Ben bu noktada sizle-
re başarılar diliyorum. 

Çalışma azminizi, inancınızı daha 
güçlü bir şekilde devam ettirmenizi 

motivasyonunuzu kaybetmemenizi 
temenni ediyorum” ifadelerini kul-
landı. 

GENÇLER MİLLİ 
HEYECANA ORTAK OLDU 

Geçtiğimiz günlerde Ankara Fen 
Lisesi’ni ziyaret eden Kasapoğlu, 
öğrencileri Türkiye - Fransa maçına 
götürme sözü vermişti. Öğrencilerle 
Konya’da tekrar bir araya gelen Kasa-
poğlu, kısa bir sohbetten sonra genç 
misafirlerini stada uğurladı. 

GENÇLİK MERKEZİ 
ÜYELERİ STADYUMDA 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türki-
ye Futbol Federasyonu ve UNICEF’in 
ortak projesinde, Çocuk Hakları Söz-
leşmesinin 30. yılı münasebetiyle 
gençlik merkezlerimizde gerçekleşti-
rilen fotoğrafçılık eğitiminde yer almış 
gençler Konya’da Türkiye - Fransa 
maçında buluştu. İstanbul - İzmir ve 
Gaziantep’ten katılım sağlayan genç-
ler ilk defa bir milli maç izlemenin ya-
nında Fransa’yı 2-0 mağlup etmenin 
mutluluğunu da yaşadı. 
n İHA

Spor, iş ve siyaset dünyası 
bu düğünde biraraya geldi
Konyalı Spor Genel Müdürü ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan’ın kızı 
Ayşegül, hayatını Ramazan İltar’ın oğlu Latif ile birleştirdi. İş, spor ve siyaset dünyasını biraraya getiren 

düğünde çiftin nikah şahitliğini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı
Konyalı Spor Genel Müdürü ve Tür-

kiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet Baykan’ın kızı Ayşegül, 
hayatını Ramazan İltar’ın oğlu Latif ile bir-
leştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdü-
rü Mehmet Baykan’ın kızının nikah şahidi 
oldu. Bakan Kasapoğlu, Baykan’ın kızı 
Ayşegül ile Latif İltar’ın Konya’da Selçuk-
lu Kongre Merkezi’nde düzenlenen nikah 
törenine katıldı. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın kıydığı 
nikahta Kasapoğlu ile Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özde-
mir, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Aykut Kocaman, eski milli futbolcu ve AK 
Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan eski 
Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Emni-
yet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve AK Parti 
Konya milletvekilleri çiftin nikah şahitli-
ğini yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, çifte mutluluk 
diledi. Törene, iş, spor ve siyaset dünya-
sından birçok isim katıldı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Ayşegül – Latif çiftine bir 
ömür mutluluklar diler, İltar ve Baykan ai-
lelerini tebrik ederiz.

BAYKAN’A TFF’DE GÖREV
Sporda önemli görevler üstlenen 

Konyalı Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan, geçtiğimiz günlerde yapılan Tür-
kiye Futbol Federasyonu olağan genel 
kurulundaki seçimde tek aday olan Nihat 
Özdemir’in listesinde yer alıyordu. Nihat 
Özdemir’in TFF Başkanı olması üzerine 
Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlü-
ğü’nün yanı sıra, Türkiye Futbol Federas-
yonu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.  
n SPOR SERVİSİ



Konya’daki müthiş atmosfer büyük beğeni toplarken bazı kesim-
leri de rahatsız etti. Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin 
lideri Marine Le Pen, FIFA’nın TFF’ye ceza vermesini istedi. Milli 
marşlarının ıslıklandığı iddiasında bulunan Fransa’nın aşırı sağcı 
Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen twitter hesabından 

tepki gösterdi. Le Pen yaptığı açıklamada; “Ulusal bir marşı 
ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve  adil oyunun değerlerinin 

zıttı. FIFA’nın, bu gece Türk halkının saygısızlığı nedeniyle Türk futbol 
Federasyonu’na ceza vermesi gerekiyor” dedi. 

n SPOR SERVİSİ

Konya, Marine Le Pen’i rahatsız etti

RPS

Güneş, milli şehir Konya’dan doğdu!
Geçmiş dönemde A Milli Futbol 

Takımımızı Euro 2016’ya göndererek 
milli şehir unvanı kazanan Konya, 
şimdi de Türk futbol tarihinin en büyük 
zaferlerinden birine de ev sahipliği 
yaptı. Fransa’yı sahaya gömen milli 
takımın son dönemindeki başarısı-
nın en önemli mimarlarından biri de 
Şenol Güneş. A Milli Futbol Takımı, 
teknik direktör Şenol Güneş’in ikinci 
döneminde çıktığı 5. maçı da kazan-
mayı başardı. 

Milli takım, Güneş yönetiminde 
oynadığı karşılaşmada son dünya 
şampiyonu Fransa’yı yenerek üst üste 
5. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekip, 
deneyimli teknik adamın ikinci döne-
minde sırasıyla Arnavutluk, Moldova, 
Yunanistan, Özbekistan ve son olarak 
Fransa’yı mağlup etti. 

YALNIZCA 1 GOL YEDİ
Şenol Güneş, 28 Şubat 2019’da 4 

yılllık görev getirildiğinin açıklan-
masının ardından geçen 78 gün-
de, milli takımın başında 3’ü res-
mi 2’si özel olmak üzere 5 maçta 
görev aldı.  A Milli Futbol Takımı, 
Şenol Güneş’in ikinci döneminde 
çıktığı bu 5 maçta kalesinde yal-
nızca 1 gol gördü. 

Bu maçlarda toplam 12 gol 
atan ay-yıldızlı ekip, savunmasındaki 
başarıyla da dikkati çekti.  Milli takım, 
bu dönemdeki tek golü Antalya’da 
oynadığı hazırlık maçının uzatma da-
kikalarında Yunanistan’dan yedi. 

Güneş’in teknik direktörlüğünde 
bu yıl oynadığı ilk maçta 2020 Avrupa 
Şampiyonası Elemeleri’nde (EURO 
2020) deplasmanda Arnavutluk’u 
2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci 
maçında Eskişehir’de Moldova’yı 
4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı 
özel maçlarda Yunanistan’a 2-1, 

Özbekistan’a da 2-0 üstünlük kuran 
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’ndeki 
üçüncü karşılaşmasında ise Fransa’yı 
2-0 mağlup etmeyi başardı.

GRUP LİDERİ TÜRKİYE
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avru-

pa Futbol Şampiyonası Elemeleri H 
Grubu’na 3’te 3’le başladı.  Şenol Gü-
neş yönetiminde oynadığı ilk 3 maçı 
kazanan ve 9 puan toplayan ay-yıldızlı 
ekip, grup liderliğine yükseldi.  Milli 
takımın lider olduğu grupta Fransa 6 
puan ve averajla ikinci, aynı puana 
sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı. 

DÜNYA ŞAMPİYONUNA 
İSABETLİ ŞUT ŞANSI VERMEDİ

A Milli Takım, Fransa’yı 
Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in 
golleriyle 2-0 yendiği maçta 
güçlü rakibine isabetli şut şansı 
da tanımadı.  Rusya’nın ev sa-
hipliğinde düzenlenen 2018 FIFA 
Dünya Kupası’nda 11 ay önce 

finalde Hırvatistan’ı yenerek şam-
piyonluğa ulaşan Fransa, Konya’da 
oynanan karşılaşmayı kaleye isabetli 
şut atamadan tamamladı. 
YENİ JENERASYON UMUT VERİYOR

A Milli Futbol Takımı, ağırlıklı 
olarak yenilenen kadrosuyla müca-
dele ettiği elemelerde aldığı başarılı 
sonuçların yanı sıra, mücadeleci oyu-
nuyla da beğeni topluyor. Genç oyun-
cuların ağırlıkta olduğu milli takımda 
yeni jenerasyon, Türk sporseverlere 
gelecek için umut veriyor. n AA

Tarih Konya’da yazıldı!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H 

Grubu üçüncü maçında Türkiye, Konya’da 
oynanan maçta Fransa’yı 2-0 mağlup etti. 
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda ra-
kibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda 
Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu 
gollerle 2-0 üstünlük yakaladı.

 İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan 
milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. H 
Grubu’ndaki ilk iki maçında Arnavutluk’u 
2-0 ve Moldova’yı 4-0 yenen A Milli Takım, 
son dünya şampiyonu Fransa’ya da üstün-
lük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibi-
yetini alan ve puanını 9’a çıkaran Türkiye, 
liderliğe yükseldi. Grupta ilk mağlubiyetini 
alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya ge-
riledi.
KONYA’DA BAYRAM HAVASI DEVAM ETTİ

A Milli Takım’ın Konya’da oynadığı 
kritik Fransa maçı öncesinde şehirde gün-
ler öncesinden hazırlıklar başladı. Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda her 
yer kırmızı beyaza bürünürken, şehir milli 
takıma hazırlandı. Ramazan Bayramı’nın 
bitmesinin ardından Konya’da milli maç 
heyecanı başladı. Şehrin birçok noktasında 
karşılaşmanın duyurusu yapılırken, esnaf-
lar iş yerlerini ay yıldızlı bayrak ile süsledi. 
A Milli Futbol Takımı, Konya’ya gelişinin 
ardından Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti.

YİNE MUHTEŞEM 
DESTEK YİNE GALİBİYET

Daha önce Konya’da oynanan maçlar-
da milli takımı sahiplenen ve desteğini her 
şekilde belli eden Konya halkı, Fransa ile 
oynanan Avrupa Şampiyonası eleme ma-
çından da milli takımına sahip çıktı. 7’den 
70’e herkes kırmızı beyaza bürünerek Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na gelir-
ken, maçın başlaması ile ay yıldızlı takıma 
güven, Fransa milli takımına ise korkulu 

dakikalar yaşatıldı. Tribün baskısı ile Fran-
sız futbolcuların organize ataklar geliştiril-
mesi engellendi. Son dakikalarda stadyum 
içindeki uğultu, Konya’nın milli takımını 
ne kadar çok sahiplendiğini gösterdi. 2-0 
kazanılan karşılaşmanın ardından milli 
futbolcular galibiyeti taraftarlar ile birlikte 
kutladı.

COŞKU CADDELERE TAŞTI
Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-

mu’nda oynanan 2020 UEFA Avrupa Şam-
piyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçın-
da A Milli Takımımız, Fransa’yı 2-0 mağlup 
etti. Maçın bitiş düdüğü ile stadyum içinde 
büyük coşku yaşanırken, sevinç gösterileri 
sokaklarına taştı. 

Konyalılar, milli takımının tarihi gali-

biyetini, caddelerde meşaleler yakarak ve 
marşlar söyleyerek uzun süre kutladı. 

TFF’DEN KONYA’YA TEŞEKKÜR
Konya’da verilen muhteşem destek ile 

kazanılan Fransa maçının ardından Türkiye 
Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada ile 
Konya şehrine teşekkür etti. 

Yapılan açıklamada, “A Milli Takımı-
mızın 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan 
Fransa ile oynadığı EURO 2020 elemeleri 
maçında Büyükşehir Belediye Stadyumu 
tribünlerini dolduran futbolseverler, dünya-
ya örnek destekleri ile tarihi galibiyetimiz-
de büyük rol üstlendi.  

Tribünleri kırmızı beyaz renklerle dol-
duran, canla başla mücadele eden takı-
mımızın arkasında itici bir güç oynayan 

futbolseverler, tüm dünyaya milli birliktelik 
ve milli ruhumuza örnek bir gece izletti.

Ay-Yıldızlıları maç boyunca hiç dur-
maksızın tüm kalbiyle destekleyen futbol-
severlerimiz, görsel şovları ile de müsaba-
kaya renk katarken coşkularıyla Milli Takım 
taraftarlığının ne kadar değerli olduğunu 
bizlere bir kez daha gösterdi.

Bir milli maça daha mükemmel şekil-
de ev sahipliği yapan tüm Konya halkına 
şükranlarımızı sunar; başta Konya Valiliği, 
Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Mü-
dürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve 
kuruluşlar ile Atiker Konyaspor Kulübü ve 
taraftar derneklerine destekleri ve misafir-
perverlikleri için teşekkür ederiz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız, grubunun üçüncü 
maçında Fransa’yı Konya’da konuk etti. Kırmızı beyazlılar, son dünya şampiyonunu 2-0 yenerek 

tarih yazarken, Konya şehri misafirperverliği ve verdiği destek ile yine tam not aldı

Takım  O  G  B  M  A  Y  P
Türkiye  3  3  0  0 8  0  9
Fransa  3  2  0   1  8  3   6
İzlanda  3  2  0  1 3 4  6
Arnavutluk  3  1  0  2 3  3  3
Moldova  3  1  0  2 2  8  3
Andorra  3  0  0  3  0  6  0

Burak Yılmaz’dan 
Konya’ya teşekkür

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 
3. hafta maçında Fransa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takı-
mı’nın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte çok değerli 
ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncular bulun-
duğunu belirterek “Bugün onlar için bir meydan okuma 
olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç 
yaşattığımızı düşünüyorum.” dedi. 

Burak Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 
yapılan maçın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 
stadyumu dolduran Konyalılara teşekkür etti.  Taraftar-
ların kendilerini çok iyi desteklerini vurgulayan Burak 
Yılmaz, şöyle devam etti: “Galip gelmek çok güzel bir 
duygu. Karşınızda dünyanın en iyi takımı ve en iyi oyun-
cuları var. Buna saygı duyuyoruz fakat bizim üzerimizde 
de milli takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz 
gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok 
değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncuları-
mız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor 
bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı 
düşünüyorum.” n AA

Şenol Güneş: Müthiş 
bir atmosfer vardı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş 
Fransa maçının ardından Konya’ya övgüler yağdırdı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 
3. hafta maçında Fransa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takı-
mı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve 
akıllı oynadıklarını belirterek “Fransa’nın etkili silahları 
vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten 
üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik. Fransa’ya karşı 
büyütülecek bir galibiyet elde ettik.” dedi. Güneş, Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan maçın ardından 
düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kon-
ya’da güzel bir atmosferde mücadele ettiklerini söyledi. 

Maçtan önce ve sonra güzel şeylerin yaşandığını 
aktaran Güneş, şöyle konuştu: “Müthiş bir taraftar vardı. 
Samimi, sıcak, coşkulu ve bize destek olan, rakibe de 
baskı yapan bir taraftar vardı. Aynı zamanda müthiş ve 
disiplinli oyuncular vardı. Bütün oyun başından itibaren 
kenardakiler de dahil oyunun bir parçası olarak görev 
yaptılar. Aynı zamanda dualarıyla destek olduğunu his-
settiğim, Türkiye’nin her yerinden takımımızı sevenle-
rin olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sinerji vardı, tek 
yürek olmuştuk. Bu önemli, her alanda olmamız gereken 
durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek 
yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz.” n AA

Özdemir: Konya 
bize hep uğurlu geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın Fransa galibiyetine 
ilişkin, “Konya’nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyo-
rum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek 
olarak İzlanda’yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok 
daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 
ise, “Konya seyircisine canı yürekten teşekkür ediyorum. 
Oyuncularımız ve teknik direktörümüzle iyi birliktelik 
oldu. Konya’da oynanan maçlarda ay-yıldızlıların yüzü 
gülüyor. İnşallah önümüzdeki dönem bakacağız. Burası 
bize hep uğurlu geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda 
gerekeni yapmaya çalışacağız.” dedi. n AA

Türkiye’nin dört 
bir yanından 

Konya’ya akın ettiler
A Milli Futbol Takımı’mızın Fran-

sa’yı mağlup ettiği karşılaşmaya taraftar 
damga vurdu. Maçın sonuna kadar bir 
an olsun millilere desteği bırakmayan ay 
yıldızlı taraftarlar, büyük takdir topladı. Bu 
önemli karşılaşma için Türkiye’nin dört 
bir yanından futbolseverler Konya’ya akın 
etti.  Çevre illerden gelenlerin yanı sıra 
bazı taraftar grupları binlerce kilometre 
yol kat ederek millileri yalnız bırakmadı. 
Kendi kulüp takımlarının formaları ile 
millilere destek olan taraftarlar renkli 
görüntüler oluşturdu. Ankaragücü, Trab-
zonspor, Sakaryaspor, Kocaelispor ve İs-
tanbul takımlarının  taraftar grupları başta 
olmak üzere, Adana, Antalya, Düzce, 
Ordu, İzmir gibi illerden Konya’ya gelen 
taraftarlar millilerin destansı galibiyetin-
de büyük rol oynadı. n SPOR SERVİSİ

Dünya, Türkiye ve Konya’yı konuştu
Türkiye’nin 2020 Avrupa 

Futbol Şampiyonası (EURO 
2020) Elemeleri’nde Fransa’yı 
2-0 yendiği karşılaşma, Avru-
pa basınında geniş yer buldu. 
İngiltere’nin önde gelen yayın 
kuruluşlarından BBC’nin in-
ternet sitesinde karşılaşmaya 
ilişkin “Türkiye, Fransa’yı şoke 
etti” başlığı kullanıldı. Maç 
haberinde Türkiye’nin EURO 
2020 Elemeleri’ndeki harika 
performansını sürdürerek li-
derliği ele geçirdiği aktarıla-
rak, “Ev sahibi sahada iyi olan taraftı. 
Fransa, maçın büyük bölümünde zayıftı. 
Asıl dikkati çeken, Fransa’nın 10 yıldır ilk 
kez bir maçta kaleye isabetli şut atama-
ması oldu.” ifadeleri kullanıldı.

“Türkiye, Fransa’yı parçalara ayırdı” 
başlığıyla okurlarının karşısına çıkan İn-
giltere’nin Daily Mail gazetesindeki maç 
yazısında, “Dünya şampiyonu Fransa, 
kaleye bir şut bile atamadan sürpriz ye-
nilgiye uğradı. Türkiye, ilk yarıdaki etkili 
oyunuyla skoru 2-0 yaptı. Didier Desc-
hamps’ın öğrencileri, ikinci yarıda ufak 
bir mücadele azmi gösterse de farklı 
yenilgiden Hugo Lloris sayesinde kurtul-
du.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İspanya’nın AS gazetesinin maç 

haberinde, “Türkiye’den Fransa’ya 
sürpriz” başlığına yer verilirken “Şenol 
Güneş’in takımı, dünya şampiyonu Fran-
sa’yı hayal kırıklığına uğrattı. Fransa’nın 
savunmadaki hataları mağlubiyete yol 
açtı. Fransa’nın yavaş oyununa organize 
hücumlarla cevap veren Türkiye, golleri 
erken bularak rakibinin uyanmasına izin 
vermedi.” yorumu yapıldı. “Fransa, Tür-
kiye’de nakavt oldu” başlığının atıldığı 
İtalya’nın La Gazzetta dello Sport gaze-
tesinde, “Elemelerin üçüncü haftasında 
en fazla dikkati çeken sonuca Türki-
ye imza attı. Dünya şampiyonu Fransa, 
Konya’da Türkiye’ye 2-0 ile boyun eğdi.” 
denildi.

Almanya’nın Bild gazetesinin habe-
rinde, EURO 2020 Elemeleri’nde büyük 

bir sürpriz gerçekleştiği ifade 
edilerek, “Türkiye, dünya 
şampiyonunu şoke etti” başlığı 
kullanıldı. Türkiye’nin evinde 
Fransa’yı 2-0 yenerek H Gru-
bu’nda liderliğe yükseldiğinin 
aktarıldığı haberde, Antoine 
Griezmann, Paul Pogba ve Ky-
lian Mbappe gibi yıldızlarla oy-
nayan Fransa’nın sahada var-
lık gösteremediği kaydedildi. 
Ay-yıldızlı ekibin galibiyetini, 
“Türkiye, dünya şampiyonuna 
karşı sürpriz zaferini kutluyor” 

başlığıyla duyuran Almanya’nın Welt 
gazetesinde ise Fransa’nın EURO 2020 
Elemeleri’nde tökezlediği belirtildi.

KONYA GÜNDEM OLDU
Konya’nın efsanevi Fransa galibi-

yetinde A Milli Futbol Takımı’na verdiği 
destek ulusal ve uluslar arası kamuoyun-
da büyük ilgi gördü. Siyasilerden, spor 
adamlarından ve futbol kamuoyundan 
Konya’ya tebrik yağarken, Fransız bası-
nı da Konya’daki ateşli atmosfere dikkat 
çekti. 

TRT’nin deneyimli spikeri Ersin 
Düzen, “Fransızlar ‘neden Konya’ diye 
soruyordu. Maç sonunda anlamışlardır” 
dedi.
n SPOR SERVİSİ
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