
Geçmişlere 
hüzünlü ziyaret

Evlatsız geçen
ilk bayram!

Ova’da hasat 
erken başladı

Konyalılar, Bayramda mezar-
lıklara akın etti. Arefe günü 
başlayan mezarlık ziyaretleri 
Ramazan Bayramı’nın 3. Günü 
akşamına kadar sürdü.
n HABERİ SAYFA 2’DE

İzmir’de 9 ay önce kaza kur-
şunuyla şehit olan Ulaştırma 
Er Ramazan Özmen’in ailesi 
oğulları olmadan ilk bayramla-
rını geçiriyor. Şehidin oğlunun 
kabrini ziyaret eden annesi, 
“Ben bugün bayramlık getirdim 
Ramazan’a” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, hasadın 15-20 
gün erken olmasının nedeninin 
iklim değişikliğinden kaynak-
landığını belirtti .
n HABERİ SAYFA 6’DA 

Ticari ve binek 
araçta kampanya
Renault ve 
Dacia Yetkili 
Satıcısı Çelik 
Motorlu 
araçlarda 
Haziran 
ayına özel 
uygulanan 
cazip kampanyalar ilgi görüyor. Ticari ve 
binek araçlarda düşük faiz fırsatı sunuluyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Acı olaylar tadımızı bozdu
Mutluluk, kaynaşma, birliktelik vesilesi olan 
Ramazan Bayramı’nda yine ağzımızın tadını bozan 
çeşitli olaylar yaşandı. Bayram süresince yaşanan 
trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de 
yaralandı.
Trafik kazalarının dışında Konya bayram arifesine 
gergin girdi. Arife günü zabıta ekipleri seyyar 
satıcılara müdahale etti. Çıkan kavgada bazı zabıta 
ekipleri yaralandı. Ereğli’de de silahlı kavgada 6 
kişi yaralandı.
n HABERİ SAYFA 10 VE 11’DE

Bayramda kenetlendik

Konya protokolü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü bir araya gelerek 
bayramlaştı. Vatandaşların Bayramı’nı tebrik eden protokol üyeleri, 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olayların Türk Milletinin huzur ve 
birliğini asla bozamayacağını dile getirdi. n HABERİ SAYFA 7’DE

05 4 köprülü kavşak 
hizmete açıldı 12 ‘Seçimler ikinci 

bayram olacak!’ 13 Testi ile sağlıklı 
su içme imkanı
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Gelenek yaşatıldı
Her ne kadar unutulmaya yüz 

tutsa da bayram gelenekleri 
coşkulu bir şekilde idrak 

edildi. Ramazan Ayı’nın en 
güzel yaşandığı şehirlerden 

olan Konya’da, bayram 
coşkusu manevi bir hava 

içinde yaşandı

GELENEK 
HALA SÜRÜYOR

Türk milletinin kültürel birikimini ve daya-
nışma örneğinin en güzel şekilde görüle-
bildiği ve yaşandığı bayramlar bu anlamda 
manevi bir öneme sahip. Toplumsal ge-
lişmeye ve değişen dünya şartlarına bağlı 
olarak kültürel yozlaşmalar yaşansa da 
buna rağmen, bayram geleneği sürdürü-
yor. Bu anlamda Konya’da Ramazan Bay-
ramı coşku ile yaşandı.

BAYRAM NAMAZI
İLE BAŞLADI

Ramazan Bayramı, Cuma günü sabahın ilk 
ışıkları ile kılınan Bayram namazı ile baş-
ladı. Ramazan Bayramını kılmak isteyen 
Müslümanlar Konya’da bulunan tarihi ca-
miler olmak üzere camilere akın etti. Vatan-
daşlar aile büyüklerinin evinde Ramazan 
sonrası ilk kahvaltısını yaptı, büyüklerin el-
leri öpüldü. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Arefe Günü seyyar-zabıta kavgası yaşandı
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Her ne kadar unutulmaya yüz tutsa da bayram gelenekleri coşkulu bir şekilde idrak edildi. Ra-
mazan Ayı’nın en güzel yaşandığı şehirlerden olan Konya’da, bayram coşkusu manevi bir hava 

içinde yaşandı. Bayram namazının ardından büyükler ziyaret edildi, eller öpüldü 

Namaz kılındı, eller öpüldü
İslam aleminin idrak ettiği mü-

barek Ramazan ayının ardından 
Ramazan Bayramı da coşku içinde 
idrak edildi. Türk milletinin kültürel 
birikimini ve dayanışma örneğini 
en güzel şekilde görülebildiği ve 
yaşandığı bayramlar bu anlamda 
manevi bir öneme sahip. Küslerin 
barıştığı, akrabaların ve komşula-
rın kucaklaştığı, çocukların mutlu 
edildiği bayram geleneği, hala ya-
şatılıyor. Toplumsal gelişmeye ve 
değişen dünya şartlarına bağlı ola-
rak kültürel yozlaşmalar yaşansa 
da buna rağmen, bayram geleneği 
coşku ile sürdürüyor. Bu anlamda 
başta İslam ülkeleri olmak üzere 
Türkiye ve Konya’da Ramazan Bay-
ramı coşku ile yaşandı. Bayram na-
mazı ile başlayan muhabbetler bay-
ramın son güne kadar devam etti. 
Bayram boyunca çocuklar sevindi-
rildi, bayramlaşmalar ile büyüklerin 
ellerinden, küçüklerin gözlerinden 
öpüldü. Aile büyükleri ziyaret edil-
di, sıla-i rahim yapılarak büyüklerin 
duaları alındı. Küsler barıştı, dargın-
lar kucaklaştı. Komşuluk ve akraba-
lık bağları bayram vesilesi ile bir kez 
daha güçlendi. 

BAYRAM NAMAZI İLE BAŞLADI
Ramazan Bayramın ilk günü 

olan Cuma günü sabahın ilk ışıkları 
ile kılınan Ramazan Bayramı nazma 
ile başlamış oldu. Ramazan Bayra-
mını kılmak isteyen Müslümanlar 
Konya’da bulunan tarihi camiler ol-
mak üzere camilere akın etti. Çoluk 
çocuk genç yaşlı herkes bayramlık 
elbiselerini giyerek camilere bay-
ram namazına koştu.  Ramazan 
Bayramı namazını kılmak isteyen 
Konyalılar, geçmiş senelerde oldu-
ğu gibi bu sene de Mevlana Meyda-
nında biraraya geldi. Saat 06.11’de 
meydanı dolduran binlerce kişi 
verilen vaazı dinledikten sonra saf 
tutarak bayram namazını kıldı. AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir Ak-
yürek vatandaşlarla birlikte bayram 
namazını kıldı. Kılınan bayram na-
mazı sonrası vatandaşlar birbiriyle 
bayramlaştı. Bayram namazının 
ardından cemaate şeker dağıtıldı. 
Müslümanlar Cuma Namazı ile bir-
likte bayramın coşkusunu ikiye kat-
ladı. Küçükler büyüklerin ellerinden 
öptü, büyükler de harçlıklar ile kü-
çükleri sevindirdi. Böylece bayram 
boyunca manevi haz gönülleri ısıttı. 

KAHVALTI 
SOFRALARINDA BULUŞULDU
Oruç tutulan Ramazan ayının 

ardından bayram namazının ar-
dından aileler, aile büyüklerinin 
evlerinde buluştu. Aileler kahvaltı 
sofralarında bir araya gelerek bir-
birleri ile bayramlaştılar. Büyükler 
ise küçükleri unutmayarak bayram 
harçlığı ile sevindirdi. Kahvaltı sof-
ralarında yaşanan paylaşma, hoşgö-
rü ile devam etti.

HASRET GİDERİLDİ
Bayramlarla birlikte pekişen bir-

lik ve beraberlik kendisini bu bay-
ramda yine gösterdi. 

Bayram nedeniyle komşular, 
akrabalar birbirlerini ziyaret etti. 
Uzun zamandır görüşemeyen akra-
balar, komşular, arkadaşlar buluştu. 
Bayram vesilesi ile küsler barıştı, 

kırgınlıklar gitti, hasret giderildi. 
Birlik ve beraberlik daha da güçlen-
di. Bayram buluşmalarında başta 
bu vatan uğruna canlarını veren şe-
hitler olmak üzere ahirete göç etmiş 
aile bireyleri dualar ile yad edildi.

AİLE BÜYÜKLERİ VE 
AKRABALAR ZİYARET EDİLDİ
Ramazan bayramı dolayısıyla 

aile büyükleri ve akrabalar ziyaret 
edildi. Ziyaretlerle büyüklerle hasret 
giderirken, hatıralar canlandı. Bay-
ram ziyaretlerinde renkli görüntüler 
oluştu. 

Ziyarette bulunan büyükler du-
alar ederek, nice bayramlara sağlıklı 
ulaşmayı nasip etmesini diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Küçük bedenlerden 
kalan büyük acılar!

Mahalle sakinleri 
geleneği devam ettirdi

Ramazan Bayramı’nda geç-
mişler unutulmadı, vatandaşlar 
mezarlıklara akın etti. Vatandaşlar 
hayatını kaybeden yakınları için 
dualar okurken en dikkat çeken 
manzara ise bebek mezarlarına 
olan ziyaretler oldu. Ramazan Bay-
ramı’nda vatandaşlar mezarlıkları 
ziyaret ederek hayatını kaybeden 
yakınlarını unutmadı. Yakınlarının 
kabri başında dualar okuyan va-
tandaşlar, duygusal anlar yaşadı. 
Üzücü ziyaretlerin en dikkat çekeni 
ise bebek mezarlarına yapılan ziya-
retler oldu. Özellikle Konya’nın en 

büyük ve en eski mezarlıklarından 
olan Musalla Mezarlığı’nın girişin-
de bulunan bebek mezarlarındaki 
manzara, görenleri duygulandırdı. 
Küçük yaşlarda dünyaya gözlerini 
yuman yavrularını ziyaret eden 
anne ve babalar, evlatlarının yok-
luğunda buruk bir bayram yaşadı. 
Bazı bebek mezarlarına çiçekler 
bırakılırken, küçücük bedenlerin 
toprakla buluşması “Yaşam ve 
ölüm” arasındaki ince çizgiyi en iyi 
anlatan manzara olarak hafızalara 
kazındı.
n TEVFİK EFE

Karatay İlçesine bağlı Yayla-
pınar Mahalle’sinde bu bayramda 
da eski bayramlaşma gelenekleri 
unutulmadı. 

Mahalle sakinleri, Bayram Na-
mazının ardında mahallenin en 
büyüğüne giderek bayramlaştı. 
Ardından ise vatandaşlar grup ha-
linde sokakta bulunan bütün evleri 
dolaşarak herkesin bayramını teb-
rik etti. Eski bayramlaşma gelene-
ğini mahallerinde sürdürdüklerini 
söyleyen Mahalle sakinlerinden 
Recep Coşan, “Öncelikle Bayram 

Namazımızı kılıyoruz. Daha sonra 
birlik olarak mahallemizin en bü-
yüğünü ziyaret ettikten sonra grup 
halinde bütün mahalleyi geziyo-
ruz. Aslında bu tür bayramlaşma-
lar eskiden çok daha sık görülürdü 
ama şimdi yok. Biz geleneğimizi 
sürdürmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Her bayram bu gelene-
ğimizi devam ettiriyoruz. Gelecek 
olan neslin devam ettirmesi gere-
kir. Çünkü eskiden bayramlaşma-
lar böyle olurmuş” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konyalılar, Bayramda mezarlıklara akın etti. Arefe günü başlayan mezarlık ziyaretleri Ramazan Bayramı’nın 3. Günü akşamına kadar sürdü

Mezarlıklarda hüzün yaşandı
Ramazan Bayramı’nda mezarlıklar ziyaret-

çi akınına uğradı, doldu taştı. Arefe gününden 
itibaren başlayan mezarlık ziyaretleri Ramazan 
Bayramı’nın 3.günü akşamına kadar sürdü. 
Başta Musalla, Üçler, Hacıfettah gibi bütün me-
zarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar 
yakınlarının kabrine su dökerken, kimileri de 
yakınlarının kabrini düzenleyerek mezarı başın-
da Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.  Yakınlarını 
ziyaret eden vatandaşlar, “Her bayram olduğu 
gibi bu bayram da yakınlarımızı ziyaret etmek 
için mezarlıkların yolunu tuttuk. Bayramlarda 
mezarlıklarda yatan yakınlarımızı hatırlıyoruz. 
Yakınlarımız için dua ettik. Çocuklarımızı da 
sabahtan buraya getiriyoruz” dedi. Konya’nın 
manevi mimarlarının kabirlerini ziyaret etmek 
isteyenlerde Üçler Mezarlığı’na akın etti.Büyük-
şehir Belediyesi yetkilileri ise yaşlı vatandaşları 
mezarlıklar içerisinde akülü araçlar ile yakınları-
nın mezarlarının başına gitmelerinde yardımcı 
oldu. Vatandaşlara görevliler tarafından mezar-
lık çıkışında gül suyu ve şeker de ikram edildi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen 
Konyalılar, geçmiş senelerde olduğu gibi bu 
sene de Mevlana Meydanında biraraya geldi.



AK Parti Konya İl Teşkilatı, Konya’nın 31 ilçesindeki vatandaşlarla bayramlaşmak amacıyla bin araçlık 
konvoyla yola çıktı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Yaparsa yine AK Parti yapar” dedi 

Bin araçlık konvoy

24 Haziran seçimlerine az bir 
süre kala seçim hazırlıklarına devam 
eden AK Parti Konya İl Teşkilatı, 
Konya’nın 31 ilçesinde vatandaşla-
ra bayram ziyaretlerinde bulunmak 
amacıyla yola çıktı. Mevlana Kültür 
Merkezi’nde, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya mil-
letvekilleri, 27. Dönem milletvekili 
adayları ve AK Parti il ve ilçelerinden 
gelen teşkilat üyelerinin bayram-
laşması ile başlayan program daha 
sonra bin araçlık konvoyun ilçelere 
doğru yola çıkmasıyla devam etti. 

Bayramlaşma konvoyuyla yola 
çıkmadan partililere seslenen AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“24 Haziran’a yol aldığımız son 
haftasına girdiğimiz bu çalışmala-

rı, bugün tüm Konya sathında tüm 
hemşehrilerimizle bayramlaşabil-
mek için birlikteyiz. Yeni dönemde 
çok daha güçlü bir Türkiye’yi, çok 
daha güçlü bir hükümet sistemini, 
çok daha güçlü bir meclisi, çok daha 
güçlü bir Türkiye’yi kurmak adına 
hep birlikte koşuyoruz. Bugüne ka-
dar 16 yılda Türkiye’de yapılmadık-
ları yapan, gerçekleştirdiği çalışma-
larla hayallerin ötesine geçen, tüm 
özgürlük alanlarını gerçekleştirmiş 
her alanda büyük yatırımları hayata 
geçirmiş ve bundan aldığı cesaretle 
‘yaparsa yine AK Parti yapar’ sloga-
nıyla büyük projelerin büyük usta-
sıyla yola devam ediyoruz. Projelerin 
sahibi AK Parti. Yaptıklarının yapa-
caklarının referansı koyup büyük 
Türkiye hayalini ortaya koyan, bu 
şahlanış döneminde de bu yolda hep 
beraber yürüyoruz. Tüm ziyaretler 

yapılıncaya kadar sahadayız” dedi. 
“BİZ ÖNÜMÜZE RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN’I, ARKAMIZA MİLLETİ, 
YANIMIZA SİZLERİ ALDIK” 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun ise “Bizim 
için çalışmanın biri bittiği an diğeri 
başlar. Bayramın biri bittiği zaman 
diğer bayramın hazırlıkları başlar. 
Birilerinin bütün sermayesi son 
haftalarda iftiralar, çamur atmalar, 
karalamalar, yalanlar, dezenformas-
yonlar. Biz ise asla onların saptıkla-
rına sapmayacağız. Asla onların yo-
lundan gitmiyoruz. Biz yaptıklarımız 
ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. El-
hamdülillah onlar sadece seçimden 
seçime sahadalar. Bizler her zaman 
sahadayız bugün olduğu gibi. Hem 
kendimiz bizzat bedenlerimizle sa-
hadayız hem kalbimizle sahadayız 
hem kalıbımızla sahadayız hem de 

hizmetlerimizle sahadayız. Burası 
prensiplerin partisi, ilkelerin partisi. 
SKM’nin verdiği görev ne ise gece 
yarısı da olsa hangi saatte olsa onu 
tamamlamadan inşallah dönmeye-
ceğiz. Şimdi yola çıkacağız. Durmak 
yok yola devam. Yolunuz açık olsun, 
bahtınız açık olsun” şeklinde konuş-
tu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da çok yoğun bir 
Ramazan geçirdiklerini belirterek, 
“Sahurlara kadar Seçim Koordinas-
yon Merkezimizin programına uya-
rak gece gündüz demeden çalıştık. 
Her an söylüyoruz biz bir dava için, 
bir kutlu yürüyüş için yollardayız ve 
seferden sorumluyuz, görevimizi 
yapmakla hükümlüyüz, zafer Al-
lah’tandır. Onun da bize nasip ede-
ceğine inancımız tam” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Mevlana Müzesi’nde 
bayram yoğunluğu

Tasavvufta Mevlevi yolunun 
öncüsü, düşünce adamı Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin 
bulunduğu Mevlana Müzesi’nde, 
Ramazan Bayramı’nın gelmesiy-
le ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 
Türkiye’nin en fazla ziyaretçi alan 
müzelerinden Mevlana Müzesi, 
Ramazan Bayramı’nda yurtiçinden 
ve yurtdışından gelen ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi gösterdi.  Va-

tandaşlar Mevlana Müzesini ziya-
ret ederek dualar etti. Vatandaşlar, 
“Rabbim bu günlere herkesin tek-
rar kavuşmasını nasip etsin, her-
kese sağlık sıhhat versin, bizleri de 
vatansız ve bayraksız bırakmasın. 
Rabbim nice bayramlara sağlıkla,-
huzurla eriştirsin” ifadelerini kul-
landı. Mevlana Civarında yaşanan 
yoğunluk esnafı da mutlu etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu araçlarda Haziran ayına özel uygulanan 
cazip kampanyalar ilgi görüyor. Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar Satış 

Müdürü Bülent Tutar, ticari ve binek araçlar için düşük faiz fırsatı sunulduğunu söyledi 

‘Renault ve Dacia’da 
cazip kampanyalar’
Renault ve Dacia Yetkili Sa-

tıcısı Çelik Motorlu Araçlar, Ha-
ziran ayında sunmuş olduğu 
kampanyalar ile dikkatleri üzeri-
ne çekiyor. Müşterilere cazip im-
kanlar sunduklarını dile getiren 
Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı 
Çelik Motorlu Araçlar Satış Mü-
dürü Bülent Tutar, “Clıo, Sande-
ro, Lodgy ve Dokker’lara özel 30 
bin TL, 15 ay,  yüzde 0 faiz kam-
panyamız var. Bunun yanı sıra 10 
bin TL’ye varan hurda teşvikine 
ek olarak 5 bin TL’lik indirim fır-
satımız da dikkat çekiyor” dedi. 

HURDA TEŞVİKİNDE 
BÜYÜK KAMPANYA!

10 bin TL’ye varan hurda teş-
vikine ek olarak 5 bin TL’lik indi-
rimlerinin olduğunu dile getiren 
Tutar, Renault, Haziran ayında 
hurda teşviğiindiriminden yarar-
lananlara, Clio ve Kangoo alım-
larında ilave 5 bin TL’lik indirim 
fırsatı da sunuyor. İlgili indirim 
sadece, devletin hurda teşviğine 
ilişkin uygulamasından yararla-
nan müşterilerimizin kendi ad-
larına, yeni bir Renault Clio HB, 
ClioSportTourer, KangooMultix, 
Kangoo Express satın almaları 
durumunda geçerlidir. Kam-
panya indirimi ile finansman 
kampanyaları ve hurda teşviği 
hariç, diğer herhangi bir indirim 
birlikte kullanılamaz. Ayrıca Da-
cia, Haziran ayında hurda teşvi-
ği indiriminden yararlananlara, 
Sandero, Lodgy ve Dokker alım-
larında ilave 5 bin TL’lik indirim 
fırsatı sunuyor” diye konuştu. 

“CLIO’ LARA ÖZEL 30 BİN TL 
15 AY %0 FAİZ FIRSATI”

Clıolara özel kampanyalardan 
bahseden Tutar, “Haziran ayın-
da, Clio HB ve ClioSportTourer 
modellerinin perakende satın 
alımlarında, 30 bin TL kredi tu-
tarı ve 15 aya varan vade seçe-
neği için yüzde 0 sabit faiz oranı 
ile cazip kampanyamız var. Daha 
fazla kredi ve vade talebi olanlar, 
yasal mevzuatın izin verdiği sınır 
dahilinde maksimum 100 bin TL 
kredi tutarı ve maksimum 48 ay 
vade için yüzde 1,49 faiz oranı 
ile kredi kullanabilirler. Haziran 
ayına özel olarak, Renault Fi-

nans’tan yüzde 0 faiz haricinde 
kredi kullanılarak yapılan 2018 
model yılı Clio satın alımlarında, 
ClioHB, ClioSportTourer 2 bin 
500 TL” dedi. Ayrıca bankacılara 
özel indirimlerinin de olduğunu 
belirten Tutar sözlerine şu şe-
kilde devam etti: “Renault binek 
otomobillerde Bankacılara 3 bin 
TL indirimimiz var. 1 Haziran 
Bankacılar Günü sebebiyle, Ha-
ziran ayı boyunca Renault binek 
otomobil satın alan tüm banka-
cılara Renault’dan 3 bin TL indi-
rim! Üstelik Renault Finans’tan 
kredi kullanılması durumunda 
dosya masrafı da alınmıyor. Yine 
Dacia modellerinden tercih eden 
bankacılara Dacia’dan 2 bin TL 
indirim uygulanıyor.” 

“TİCARİ VE BİNEK ARAÇLAR 
İÇİN DÜŞÜK FAİZ FIRSATI”
Ticari ve binek araçlar için 

uygun düşük faiz fırsatlarının 
olduğuna değinen Bülent Tutar, 
“Haziran ayında, Renault marka 
bir binek otomobil satın almak 
isteyenler, 30 bin TL kredi tutarı 
ve 24 aya varan vade seçeneği 
için yüzde 1,39 sabit faiz oranı 
ile yararlanabilirler. Daha fazla 
kredi ve vade talebi olanlar ise 

yasal mevzuatın izin verdiği sınır 
dâhilinde, maksimum 100 bin 
TL kredi tutarı ve maksimum 48 
ay vade için, tüm Renault mo-
dellerinde yüzde 1,49 faiz oranı 
ile kredi kullanabilirler. Haziran 
ayına özel olarak, Renault Fi-
nans’tan yüzde 0 faiz haricinde 
kredi kullanılarak yapılan 2018 
model yılı binek otomobil satın 
alımlarında, şu modellere ilgili 
indirimler uygulanmaktadır;S-
ymbol; 2 bin 500 TL, Clio HB, 
ClioSportTourer 2 bin 500 TL, 
Captur, Kadjar ; 4 bin TL, Mega-
ne Sedan & HB Joy 1.6 Benzin-
li Hariç ; 3 bin 500 TL, Koleos, 
Talisman ; 5 bin TL. Yine ticari-
ler için Haziran ayında, Kangoo, 
Master ve Trafic modellerinin 
satın alımlarında, 30 bin TL kre-
di tutarı ve 24 aya varan vade 
seçeneği için yüzde 1,39 sabit 
faiz oranı sizleri bekliyor! Daha 
fazla kredi ve vade talebi olanlar 
ise yasal mevzuatın izin verdiği 
sınır dahilinde, maksimum 100 
bin TL kredi tutarı ve maksimum 
48 ay vade için yüzde 1,49 faiz 
oranı ile kredi kullanabilirler. Ha-
ziran ayına özel olarak, Renault 
Finans’tan yüzde 0 faiz haricin-

de bir kampanyadan kredi kulla-
nılarak yapılan 2018 model yılı 
hafif ticari araç satın alımlarında, 
şu indirimler uygulanmaktadır; 
KangooMultix, KangooExpress 
; 2.250 TL, Master Ailesi; 2 bin 
TL, Trafic Ailesi ; 2 bin TL” dedi. 

KANGOO’LARA ÖZEL 30 BİN TL, 
15 AY, YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI
Renault ticari araçlar içinde 

özel fırsatlar sunmaya devam 
ediyor. Kangoolar da bulunan 
kampanyalardan bahseden Tutar 
cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“Haziran ayında, KangooMultix 
ve Kangoo Express modelleri-
nin satın alımlarında, 30.000 TL 
kredi tutarı ve 15 aya varan vade 
seçeneği için %0 sabit faiz oranı 
sizleri bekliyor!Daha fazla kre-
di ve vade talebi olanlar, yasal 
mevzuatın izin verdiği sınır da-
hilinde maksimum 100.000 TL 
kredi tutarı ve maksimum 48 ay 
vade için %1,49 faiz oranı ile kre-
di kullanabilirler.Haziran ayına 
özel olarak, Renault Finans’tan  
yüzde 0 faiz haricinde kredi 
kullanılarak yapılan 2018 mo-
del yılıKangoo satın alımlarında 
şu indirimler uygulanmaktadır; 
KangooMultix, KangooExpress ; 
2 bin 250 TL”

SANDERO, LODGY VE 
DOKKER’LARA ÖZEL 30 BİN TL, 
15 AY,  YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI
“Sandero, Lodgy ve Dokker 

modellerinin perakende satın 
alımlarında, 30 bin TL kredi tu-
tarı ve 15 aya varan vade seçe-
neği için %0 sabit faiz oranı siz-
leri bekliyor” diyen Bülent Tutar, 
“Daha fazla kredi ve vade talebi 
olanlar, yasal mevzuatın izin ver-
diği sınır dahilinde maksimum 
100 bin TL kredi tutarı ve maksi-
mum 48 ay vade için yüzde 1,49 
faiz oranı ile kredi kullanabilirler. 
Dacia Finans’tan yüzde 0 faiz ha-
ricinde bir kampanyadan kredi 
kullanılarak yapılan 2018 model 
yılı Sandero, Lodgy ve Dokker 
satın alımlarında ise şu  indirim-
ler uygulanmaktadır; Sandero ; 2 
bin 500 TL, Lodgy, DokkerCom-
bi, Dokker Van ; 1.750 TL” ifade-
lerini kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Renault ve Dacia Yetkili Satıcısı Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar
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Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, geçtiğimiz günlerde alt-
tan geçiş vermeye başladığı 
Şefik Can Köprülü Kavşağının 
ardından Galericiler Köprülü 
Kavşağı, Elmalılı Hamdi Ya-
zır Köprülü Kavşağı ve Fatih 
Köprülü Kavşaklarının da alt 
kısımlarını hizmete açtı. 

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, şehrin ana arterlerinin 
kesiştiği 4 noktada sürdürdü-
ğü köprülü kavşakların tama-
mında bayram öncesi alttan 
trafik akışı vermeye başladı. 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
toplamda 130 milyon liraya 
mal olan yatırımların Konya’ya 
hayırlı olmasını dileyerek, 
Konya trafiğini rahatlatmak 
adına yaptıkları söz konusu 
çalışmalarda sona yaklaştıkla-
rının altını çizdi. 

Geçtiğimiz günlerde Şefik 
Can Caddesi Kavşağını alttan 
trafiğe açarak trafikte rahat-
lama sağladıklarını kaydeden 
Altay, “Bugün itibariyle inşa-
atı devam eden tüm köprülü 
kavşaklarımızda trafiğin alttan 
akışına imkân sağladık. Böy-
lece Galericiler Kavşağı, Şefik 
Can Kavşağı, Elmalılı Hamdi 
Yazır Kavşağı ve Fatih Kavşa-
ğında trafik akışı alttan rahat 
bir şekilde oluşacak. Ama aynı 
zamanda yan yolları da açık 
tutuyoruz ki şehir trafiğinde 
herhangi bir engel oluşturma-
yalım. Bayram süresince hem 
alttan geçişler hem de yan yol-
larımız açık olacak. Bu zaman 
zarfında üst tarafta bir çalışma 
yürütemeyeceğiz ama bayram 
süresince hemşehrilerimizin 
en az etkileneceği bir çözüm 
üretmiş oluyoruz. Yeni köp-
rülü kavşaklarımızın şehrimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu.
n İHA 

4 köprülü kavşak hizmete açıldı

8 Ekim 2016 Pazar günü İzmir 
Merkez Komutanlığı emrinde gö-
revli Ulaştırma Er Ramazan Özmen, 
görevde olduğu sırada başka bir 
personel tarafından kazara vurul-
ması sonucu şehit oldu. Ramazan 
Özmen’in babası Kani ve annesi 
Semra Özmen çocuklarının kabrini 
ziyaret etti. İki oğlu ve bir kızı olan 
Kani Özmen, bir oğlunu şehit ver-
diğini belirterek, “47 yaşındayım, 
Konyalıyız. İşte burada evladımızın 
ilk bayramını kutlamaya geldik. On-
suz geçen ilk bayramımız. İnşallah 
başka acılar göstermez Rabbim. Üç 
tane çocuğum var en büyükleriydi 
Ramazan’ım. Ondan sonra bir kızım 
ve bir Mustafa’m var. Allah onların 
acılarını göstermesin inşallah” şek-
linde konuştu. 

“RABBİM İSTEMİŞ BİZDEN ÇOK 
SEVİYORMUŞ ALDI EMANETİNİ” 
Şehitliğin Peygamberlikten son-

raki mertebe olduğunu söyleyen 
Kani Özmen, “Emekli paşa koru-
masıydı. Olmayacak bir kaza, Allah 
kimsenin başına vermesin. Bir kaza 
sonucu evladım şehadete ulaştı. 
Bunun üzerine söylenecek bir şey 
yok, sözün bittiği yer artık. Şehitlik 
peygamberlikten sonraki mertebe 
inşallah. Bizim gönlümüzde şehit 
inşallah, Rabbimin huzurunda da 
şehittir. Rabbimizin bir emanetiydi 
bize. 20 yıl bakabildiysek ne mutlu. 
Emanetini aldı bizden. Ölüm Al-
lah’ın emri. Var mı ötesi? Yok. Biz 
ne desek değiştiremeyiz. Rabbim 
istemiş, bizden çok seviyormuş aldı 

emanetini. Bizlere de sabırla ona 
kavuşmak düşüyor. Bütün şehit ai-
lelerinin bayramları mübarek olsun, 
şehitlerimizin bayramları mübarek 
olsun orada inşallah. Bizleri izliyor-
lar. Onlar ölmediler, onlar her an 
yanımızdalar” dedi. 

“BİZE HER BAYRAM ACI OLACAK” 
Şehidin annesi 41 yaşındaki 

Semra Özmen oğulları olmadan 
geçirdikleri ilk bayram olduğunu 
söyleyerek, “Bizim ilk bayramımız. 
Biz bugün bayramlaşmaya geldik 
Ramazan’la. Biz bayramlaşmaya 
geldik. Çok onur verici ama çok acı 
bir şey, çok onurluyuz. Şerefliyiz. 
Ben bugün bayramlık getirdim Ra-
mazan’a. 8 ayımız bitti, 9’a girdik. 9 
aydır hasretiz, özlemiz. Burası artık 
Ramazan’ın evi. Yani bayramlar acı 
olacak artık herhalde. Her bayram 
acı olacak bize, her bayram acı ola-
cak” ifadelerini kullandı.  Bayram-
larda şehitleri ziyaret eden İbrahim 
Uysal ise, “Şehitleri ziyarete geldik. 
Onlara dua etmek için geldik. Bizim 
şehidimiz yok burada ama bütün 
şehitler bizim şehidimiz onun için 
geldik, dua ettik. Allah rahmet eyle-
sin hepsini. Bizim için öldüler. Allah 
gani gani rahmet eylesin. Bu vatan 
bizim, eninde sonunda hepimizin 
gideceği yer burası” ifadelerini dile 
getirdi. Konya Şehitliğine gelen di-
ğer şehit yakınları ve aileleri şehitliği 
ziyaret ederek dua okudu. Öte yan-
dan mezarlıklara giden vatandaşlar 
ise kabir ziyaretlerinde bulundu.
n İHA

KTO Karataylı Ümmühan 
Karabacak’a, Kudüs Ödülü

Mavera Eğitim ve Sağlık Vak-
fı’nın bu yıl ilkini düzenlediği Ma-
vera Ödülleri sahiplerini buldu. 
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Ümmü-
han Karabacak “Kudüs” konulu 
yarışmada mansiyon ödülüne layık 
görüldü. 

Programda İstanbul Milletve-
kili Dr. Ravza Kavakçı Kan, Mave-
ra Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Kara ve 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmendereceye girenlere ödül-
lerini takdim etti.

Kudüs denilince farklı bir he-
yecana kapıldığını belirten ödüllü 
öğrenci Ümmühan Karabacak Ku-
düs gezisi ile ödüllendirmekten do-
layı duyduğu heyecanı dile getirdi. 
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrencisi Karabacak, 
“Kudüs hassasiyetimin oluşması 
birkaç sene önce gerçekleştirdi-
ğim Filistin ziyaretine dayanıyor. O 
günden beri sürekli bir heyecanla 
Kudüs sevgisi taşıyorum yüreğim-

de. Bu sevgi, Mavera Derneği tara-
fından düzenlenen Kudüs konulu 
deneme yarışmasına katılmamı 
sağladı. Yarışma benim için güzel 
bir netice ile sonuçlandı. Kudüs 
sevgisi taşıyanlara en güzel ödül 
Kudüs’ü ziyaret etmektir sanı-
yorum. Kudüs bilincini oluştura-
bilmek adına yazdığım satırların 
bana geri dönüşünün Kudüs gezisi 
ile olması çok sevindirici.” diye ko-
nuştu.

“Kudüs” Konulu Deneme Ya-
rışması’na 3’ü yurt dışından olmak 
üzere toplamda 99 Üniversiteden 
300’ün üzerinde deneme başvur-
du. “Kudüs” konulu deneme yarış-
masında dereceye giren öğrencile-
re Kudüs seyahati hediye edildi.

Yarışmada yer alan denemele-
rin kitaplaştırılarak İngilizce, Arap-
ça ve Türkçe olmak üzere üç ayrı 
dilde basılıp, kazanan öğrencilerle 
birlikte gerçekleştirilecek Kudüs zi-
yareti kapsamında ilgili kurumlara 
ulaştırılacağı belirtildi.
n HABER MERKEZİ

İzmir’de 9 ay önce kaza kurşunuyla şehit olan Ulaştırma Er Ramazan Özmen’in ailesi oğulları olmadan ilk bayramları-
nı geçiriyor. Şehidin oğlunun kabrini ziyaret eden annesi, “Ben bugün bayramlık getirdim Ramazan’a” dedi

‘Ben bugün bayramlık 
getirdim Ramazan’a’

Ulaştırma Er Ramazan Özmen, görevde olduğu sırada başka bir personel tarafından kazara vurulması sonucu şehit oldu.
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Hadim ilçesi Toros Dağları üze-
rinde bulunan Eyiste Deresinde ya-
pımına başlanan Eyiste Viyadüğü 
çalışmaları devam ediyor. İç Ana-
dolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesini 
birbirine bağlayacak viyadükte çalış-
malar bittiğinde Alanya-Konya arası 
2 saate inecek. 

Dünyanın en büyük viyadükle-
ri arasında ikinci, Türkiye’nin de ilk 
yüksek ayaklı viyadüğü olacak Eyis-
te Viyadüğünün toplam uzunluğu 

bin 372 metre. Dengeli konsol ya-
pım metoduna göre yükseklikleri 42 
metre ve 165 metre arasında deği-
şen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar 
ayak üzerinde projelendirilen Eyiste 
Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye’nin 
en yüksek ayak yüksekliğine sahip 
karayolu köprüsü konumuna gele-
cek. Eyiste Viyadüğü 12,50 metre 
gabarili çift yol platformuna göre 
aynı temele oturan iki farklı köprü 
şeklinde projelendirildi. Gidiş-geliş 

güzergahında ikişer şeritten toplam 
4 şerit olarak hizmet verecek. 

250 KİŞİLİK PERSONELLE 
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR 

29 Aralık 2016 tarihinde yapım 
çalışmalarına başlanılan, 229 mil-
yon 472 bin 975 TL sözleşme be-
delli Eyiste Viyadüğünün bitim tari-
hi ise 2020 yılı olarak öngörülüyor. 
Eyiste Viyadüğü yapım işinde; 400 
bin metreküp kazı, 140 bin metre-
küp beton, 48 bin ton demir/donatı 

imalatı gerçekleştirilecek. Yapım ça-
lışmaları 250 kişilik personelle ara-
lıksız olarak sürdürülen Eyiste Viya-
düğünün tamamlanmasıyla birlikte, 
Türkiye’nin kuzey ve güney aksının 
önemli arterlerinden biri olan Kon-
ya-Hadim-Taşkent-Alanya güzer-
gahında zaman, seyahat konforu ve 
sürüş emniyeti ile yol standartlarının 
yükseltilmesi ve ülke ekonomisine 
de önemli oranda katkı sağlanması 
hedefleniyor.n İHA

Yağışlar, Akşehir 
Gölü’ne cansuyu oldu

Son dönemlerdeki yağışlar, ku-
rumakta olan Akşehir Gölü’ne can 
suyu oldu. Akşehir ve Eber Göller 
Birliği Başkanlığı’nı yürüten Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
gölün derelerden beslendiğini be-
lirterek, ‘’Göl, 2014 yılında kuruma 
noktasına geldi. Bu yıl yağışlardan 
dolayı biraz su birikti ama o eski 
görkemine kavuşması mümkün 
değil’’ dedi.

Konya ve Afyonkarahisar sınır-
ları içinde yer alan, 354 kilometre-
karelik alana sahip Akşehir Gölü, 
2009 ve 2014 yıllarında tamamen 
kuruma noktasına geldi. Bu yıl 
da kurumaya yüz tutan Akşehir 
Gölü’ne, mayıs ve haziran ayında 
metrekareye düşen 175 milimetre 
yağışla birlikte kış aylarındaki yağ-
murlar can suyu oldu. Gölün kıyıla-
rı kamışlarla kaplandı.

Akşehir ve Eber Göller Birliği 
Başkanlığı’nı yürüten Akşehir Be-
lediye Başkanı Akkaya, gölün, ilçe 
için çok önemli olduğunu belirtti. 
Son yıllarda küresel ısınma nede-
niyle gölün kurumaya yüz tuttuğu-
nu kaydeden Akkaya, 2014 yılında 
ise tamamen kuruma noktasına 
geldiğini söyledi. Bu yıl yağışlar 
dolayısıyla gölün su tuttuğunu 
belirten Akkaya, ‘’Bu yıl çok şükür 
yağışlardan dolayı bir su birikti; 
ama o eski görkemine kavuşması 
mümkün değil. Göl, 354 kilomet-

rekare yüzölçümüyle ülkemizin 
5’inci büyük gölüydü. Sığ bir göl 
ve en derin yeri 4- 5 metreydi. Şu 
an ise o seviyede değil. Su bulunan 
bölgelerde yarım ve 1 metre de-
rinlik var. İlerleyen aylarda buhar-
laşmayla birlikte ve tarımsal sula-
manın başlamasıyla gölü besleyen 
derelerden gelen suyunda azala-
cak olması nedeniyle gölün büyük 
bir ölçüde kuruyacağını ve küçük 
su adacıkları oluşacağını tahmin 
ediyoruz” dedi. 

Göller Birliği olarak gölün kir-
lenmesinin önlenmesine yönelik 
çalışma yaptıklarını dile getiren 
Başkan Akkaya, katı atık depola-
ma tesisi yapıldığı için Akşehir Gö-
lü’nde kirliliğin olmadığını belirtti. 
Akkaya, gölün, geçmiş yıllarda 
yakındaki Eber Gölü’nden de des-
teklendiğini; ancak şu an oranın da 
kurumaya yüz tuttuğu için su akı-
şının olmadığını kaydetti. Gölün, 
Sakarya Nehri’nden su takviyesi 
yapılarak, desteklenmeye çalışıla-
cağını belirten Akkaya, ‘’Sakarya 
Nehri’nin bir kolu, komşu ilçemiz 
Çeltik’te bulunuyor. Sakarya Neh-
ri’nden önce Eber Gölü’ne, oradan 
da Akşehir Gölü’ne su takviyesi 
yapılması için projelendiriliyor. 
Maliyeti yüksek olan bir projedir. 
Gerekli kurumlar bu projenin ha-
yata geçmesi için çalışmasını sür-
dürüyor’’ diye konuştu. n DHA

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasadın 
15-20 gün erken olmasının nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtti 

Ova’da buğday hasadı,  
15-20 gün önce başladı

Konya Ovası’nda bu yıl bazı böl-
gelerde buğday hasadı, 15-20 gün 
önce başladı. Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, hasadın erken 
olmasının nedeninin iklim değişik-
liğinden kaynaklandığını belirterek, 
‘’İklimler arasındaki değişiklik, ha-
sadın Konya Ovası’nda 15- 20 gün 
önce başlamasını sağladı. Bu yıl 2 
milyon tonun üzerinde hasat bek-
liyoruz. Çiftçi iki bayramı bir arada 
yaşayacak” dedi.   

Konyalı çiftçiler, bir önceki yıla 
göre, bu yıl buğday hasadını 15- 20 
gün öncesinden yapmaya başladı. 
Hasadın erken yapılmasında iklim 
değişikliklerinin etkisi olduğunu 
belirten Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Soylu, 
“Bu yıl hasat geçtiğimiz yıllara göre, 

15- 20 gün önce başladı. Bunun en 
önemli nedeni bu yıl kış aylarının ılı-
man geçmesidir. Normalde kış ayla-
rı serin, soğuk gittiği için bitkiler ge-
lişim göstermezlerdi. Bu yıl ılıman 
iklimden dolayı bitkiler hızlı gelişti-

ler. Tabi bununla birlikte hasadında 
erkene alınmasından en önemli et-
kenlerinden biri oldu. Daha da erken 
başlayabilirdi. Mayıs ayındaki yağışlı 
ve serin hava bitkileri biraz durdur-
du. Konya Ovası’nda çiftçiler, çifte 
bayram yapacaklar” diye konuştu. 

Türkiye’de geçmiş yıllara göre, 
bu yıl nisan ayının en kurak dönemi 
olduğunu kaydeden Soylu, ‘’İklim 
değişiyor. Nisan ayı Türkiye genelin-
de son 38 yılın en kurak yılıydı. Ma-
yısta nispeten ona göre daha fazla 
yağışlıydı. Yağış dengesizliği tarım-
sal üretim açısından çok istenen bir 
durum değildir. Biz yağışın düzenli 
bir şekilde bitki gelişim dönemle-
rine yayılmış ve sağlıklı bir şekilde 
yavaş yavaş bitkilerin faydalanacağı 
bir eforda yağmasını isteriz. Tabi bu 
olumsuzluklar iklim değişikliğinin 

bir göstergesidir. Konya Ovası’nda 
geçen yıla benzer bir rekolte tahmi-
nimiz var. Konya Ovası’nda 1 mil-
yon hektara yakın bir ekim alanında 
2 milyon tonun üzerinde bir rekolte 
bekliyoruz” dedi.

Bu yıl hasattan umutlu olduk-
larını belirten çiftçi Ahmet Selim 
Ulusoy, “Bu yıl hasada 15- 20 gün 
erken başladık. Bu sene hasadımız 
beklenilen seviyede. Biraz yağışlar-
dan doludan dolayı hasar oldu. Bizim 
devletimizden beklentimiz, çiftçiyi 
biraz daha desteklemesi. Mazot ve 
elektrik konularında devletimizden 
destek bekliyoruz” diye konuştu. 

Çiftçi Ahmet Kılıç ise “Hasattan 
beklentilerimiz güzel. Yağışlar da 
güzel. Bu sene hasattan umutluyuz” 
dedi.
n DHA

Eyiste Viyadüğü’nde 250 personel çalışıyor

Beyşehir Gölü’nde av sezonu dualarla başladı
Beyşehir Gölü’nde üç aydır sü-

ren su ürünleri avlanma yasağı ya-
rın sona eriyor. Av sezonunun baş-
laması nedeniyle dualar eşliğinde 
kurban kesildi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından her yıl bölge-
deki diğer iç sularla beraber Bey-
şehir Gölü’nde eş zamanlı olarak 
uygulanan üç aylık balık av yasağı, 
16 Haziran’da sona eriyor. Beyşe-
hirli balıkçılar, yeni av dönemini 
dualar eşliğinde kurban keserek 
başlattı. Tarihi Taşköprü önündeki 
kıyıda toplanan balıkçılar, okunan 
Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların 
ardından yeni sezonun bolluk ve 
bereket içinde geçmesi temenni-
siyle kurban kesti. 

Balık alım satımı yaptığını be-
lirten Seyithan Katmerci, “Mevlam 
bu sene iki bayramı birden yaşattı 

çok şükür. Hem Ramazan Bayra-
mımız, hem de yeni sezonu hayırlı 
bir gün olan cuma günü açıyoruz. 
Her sene olduğu gibi bu yıl da se-
zon başlangıcında kurbanımızı kes-
tik, nasip olursa av dönemine gü-
zel bir başlangıç yapmak istiyoruz. 

Bu kurbanı ise göle kurban olarak 
adadık. Göle artık can vermeyelim 
diye. Geçtiğimiz seneler çünkü çok 
canlar vermiştik. Bu sene yeni can-
lar vermemeyi Cenab-ı Allah’tan 
diledik. Kazasız belasız bir sezon 
geçirmeyi umuyoruz” şeklinde ko-

nuştu. 
“AVCI ARKADAŞLARIMDAN ARTIK 
BU ŞOKLA AV İŞİNİ BİTİRMELERİNİ 

İSTİYORUM” 
Balıkçı Şafak Çorum ise, yeni 

avlanma sezonuna yarından iti-
baren “Bismillah” diyeceklerini 

vurgulayarak, “Motor sesleri gö-
lümüzde artık yeniden duyulmaya 
başlıyor. Birlik beraberlik, kardeşlik 
içerisinde iyi bir av sezonu umuyo-
ruz. Balıkçılıktan bu sene beklenti-
miz büyük” ifadelerini kullandı. 

Balıkçı Mehmet Karazeybek de, 

yeni sezonda tek dileklerinin artık 
gölde elektroşokla yapılan kaçak 
avcılığın sona ermesi olduğunu 
belirterek, “Bu göl ve Beyşehir he-
pimizin. Ben avcı arkadaşlarımdan 
artık bu şokla av işini bitirmelerini 
istiyorum. İnşallah bizim bu sesi-
mize kulak verirler. Çünkü bizler 
rızkımızı buradan kazanıyoruz” 
dedi. 

Kesilen kurbanın ardından ba-
lıkçılar, başlayacak yeni sezon için 
ağ malzemelerini kıyıda bekle-
yen teknelerine taşımaya başladı. 
Teknelerini bakım ve onarımdan 
geçirdikten sonra tekrar limanla-
rına indiren avcılar, bu gece saat 
00.00’dan itibaren göle ağlarını 
sermeye ve yeni sezonun ilk su 
ürünlerini yarından itibaren serilen 
ağlardan toplanmaya başlayacak.
n İHA

Prof. Dr. Süleyman Soylu



18 HAZİRAN 2018 7HABER 

Saadet Partisi İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam, “Huzuru tesis etmek yerine 
hastane ve hapishane yapmayı insanımıza hizmet olarak yutturuyorlar” dedi 

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, “Umarım bu bayram ülkemizde ve 
coğrafyamızdaki bütün olumsuzlukların bitmesine vesile olur” dedi 

‘Huzur yerine hastane
ve hapishane yapılıyor’

‘Ötekileştirmeden
kucaklaşmalıyız’

Saadet Partisi Ramazan Bay-
ramı bayramlaşma programı parti 
il binasında gerçekleştirildi. Prog-
rama Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfi Yalman, SP Konya 
Milletvekili Adayı Mustafa Özkafa, 
İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam, 
Meram Belediyesi eski Başkanları 
Mustafa Özkan ve Veysel Candan, 
Karatay Belediyesi eski Başkanı 
Mehmet Şen, Anadolu Gençlik Der-
neği Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, MİLKO Başkanları, Millet-
vekili Adayları ile çok sayıda partili 
katıldı.

Programda konuşan Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman,  bayramlarda huzur 
arandığını fakat inancımızın gereği 
yaşanan sorunlara dikkat çekti. “Ar-
tık haramlar, yanlışlar ve kötülük-
lere, tabu haline getirilmiş insanlar 
yüzünden bahaneler, gerekçeler 
uyduruluyor” diyen Yalman, sözle-
rine şöyle devam etti: “En korkunç 
ve üzücü şey budur. Bir Müslüman 
faiz gibi bir mesele karşısında her 
ne olursa olsun kabullenebilir mi? 
Faiz Allah’a harp ilan etmek demek. 
Bu kabul edilebilir mi? Niye, tabu-
laştırılmış insanlar var. Domuz etini 

serbest bıraktılar diyorsun, ‘Sana 
ne sen yeme diyor’. Müslüman, ha-
ramla, yanlışlıkla mücadele  eder, 
Müslümanlık bunu gerektirir. Bu 
dava bunu yapıyor. Bizim şahıslarla 
işimiz yok. Biz yanlışlarla mücadele 
ediyoruz. İnancımızın gereğini yapı-
yoruz.”

Saadet Partisi İl Başkan Vekili 
Hüseyin Saydam da konuşmasında 
partililerin bayramını tebrik ederek, 
“Müslümanlar olarak bayramları-
mız hep buruklukla geçiyor. Kardeş-
lerimiz sıkıntı içinde iken güle oyna-
ya bayram geçirmeyi ar edindik. Bu 
sıkıntılardan kurtulmak için Saadet 
Partisi olarak çalışıyoruz. Bizlerin 

bir amacı ve gayesi var. Tüm dün-
yada hak ve adaletin hakim olduğu, 
bütün insanlığın huzur ve afiyete 
yaşadığı nizam için çalışıyoruz. Bu 
mücadelede zaman zaman önü-
müze engeller çıkarıldı. Bu engeller 
bizi yıldırmadı. Hala milletimizi if-
sat etmeye devam ediyorlar, İslam 
dünyasında zulüm sürüyor, şehirle-
rimizde huzur kalmamıştır. Huzuru 
tesis etmek yerine hastane ve ha-
pishane yapmayı insanımıza hizmet 
olarak yutturuyorlar” ifadelerine yer 
verdi. Konuşmaların ardından parti 
binası önünde bayramlaşma ger-
çekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Konya İl Başkanlığında ikinci bay-
ram bayramlaşma programı dü-
zenlendi.  Bayramlaşma progra-
mına CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, il yönetim kurulu üyeleri, 
Milletvekili Hüsnü Bozkurt, mil-
letvekili adayları, ilçe başkanları, 
kadın ve gençlik kollarıyla birlik-
te partililer katıldı. Bayramlaşma 
programında konuşan CHP Kon-
ya İl Başkanı Barış Bektaş, “Parti-
mizde düzenlenen bayramlaşma 
programında bir arayız. Sizlerin ve 
Konyalı hemşerilerimizin bayramı-
nı kutlar, bu bayramın mutluluk 
ve huzur getirmesini dilerim. Gö-
nül coğrafyamızı güzelleştiren ve 
yüreklerimizi bir kez daha sevgi, 
dostluk, dayanışma ve paylaşma 
hisleriyle dolduran Ramazan Bay-
ramı’nın mutluluğunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Umarım bu bayram ül-
kemizde ve coğrafyamızdaki bütün 
olumsuzlukların bitmesine vesile 
olur. İnsanlarımız mutlu, huzurlu 
yaşamalarına katkı sağlar. İyi ve 
kötü günde berabersek, siyasetten 

dolayı kimse kimseyi ötekileştirme-
den kucaklaşmalıyız. Milletimizin 
birlik ve beraberliğinin daim olması 
dileğiyle, bayramınızı en içten duy-

gularımızla yeniden kutlarken, her 
günün bayram tadıyla geçmesini 
diliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya protokolü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü bir araya gelerek bayramlaştı. Vatandaşların Bayramı’nı tebrik eden protokol 
üyeleri, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan olayların Türk Milletinin huzur ve birliğini asla bozamayacağını dile getirdi

‘Huzurumuzu bozamazlar’
Konya’da her bayram gele-

neksel olarak düzenlenen ‘Bay-
ramlaşma programı’ Ramazan 
Bayramı’nın ilk günü gerçekleşti. 
Mevlana Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen programa Konya Valisi 
Yakup Canbolat, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun, MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 3. 
Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı 
Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yük-
sel, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek, Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Rektörler, Oda 
Başkanları’nın yanı sıra çok sayıda 
kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda 
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşa-
nılan olaylar kınandı.

“NE YAPARLARSA YAPSINLAR 
KARDEŞLİK, HUZUR VE BİRLİĞİMİZİ 

ASLA BOZAMAYACAKLAR”
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Şanlıurfa’nın Suruç ilçe-
sinde, AK Parti ekibine yapılan sal-
dırıyı değerlendirdi. Sorgun, “Hem 
içerde hem de dışarıda güvenlik 
güçlerimizin yoğun çalışmaları, 
halkımızın devletimize, milletimi-
ze, bayrağımıza olan inanç, gü-
ven ve desteğini hazmedemeyen 
örgüt ve yandaşları, dağılmakta 
olan taraftarlarının aidiyetini sağ-

lamlaştırmak için bu elim hadise-
yi gerçekleştirdi. Ama bir taraftan 
vatandaşlarımızın Kürt kardeşle-
rimizin sağduyusu öbür taraftan 
da güvenlik güçlerimizin dikkat 
ve hassasiyeti sayesinde olaylar 
çok fazla büyümeden önlenmiş 

durumda. Ne yaparlarsa yapsınlar 
kardeşlik, huzur ve birliğimizi asla 
bozamayacaklar. Güvenlik güçleri-
mizin Kandil’e, Sincar’a girmesini 
hazmedemeyenler içeride eylem 
çıkararak dikkatleri başka yere 
çekmek istemektedirler” diye ko-
nuştu. 
“PROVOKASYON AMAÇLI KARGAŞA 

ÇIKARMA İÇİNE GİRMİŞLERDİR”
Konuşmalarını gerçekleştiren 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
Suruç ilçesinde yaşanan olayların 
provokasyon amaçlı olduğunu ifade 
ederek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Şanlıurfa’nın Suruç ilçesin-
de yaşanan olaylar hepimizi üzdü. 
Dün Suruç’ta PKK ve HDP’nin yap-
tığı saldırı sonucu 4 vatandaşımız 
hayatını kaybetti. Olayı kınıyorum. 
Şurada demokrasi sınavına az bir 

süre kaldı. Demokratik yollardan 
amaçlarına ulaşamayacaklarını gö-
renler, bu saldırılarla, provokasyon 
amaçlı kargaşa çıkarma içine gir-
mişlerdir. Hayatlarını kaybedenle-
re Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyorum.” 

“OLAYLAR BURUK BİR BAYRAM 
BAŞLANGICINA NEDEN OLDU”
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 
Konya’nın Ramazan’ın yaşandı-
ğı en güzel şehirlerden biri oldu-
ğunu ve yaşanan olayların buruk 
bir bayram başlangıcına neden 
olduğunu belirterek, “Tüm İslam 
Alemi’nin mübarek Ramazan Bay-
ramı’nı tebrik ediyorum. Konya, 
Ramazan’ın en güzel yaşandığı 
yerlerden birisi. Özellikle Mahalle 
İftarlarımızda yüz binlerce insa-
nımızla birlikte iftar yaptık. Kadir 
Gecesi’nde yine tüm Türkiye barış 
ve kardeşlik mesajları verdi. Ama 
Suruç’ta yaşananlar yine buruk bir 
bayram başlangıcına neden oldu. 
Terörü lanetliyoruz. Özellikle siyasi 
propaganda sırasında olmasından 
derin üzüntü duyuyorum. Devle-

timiz ve hükümetimiz terörün her 
türlüsüyle her mekânda her alanda 
mücadele ediyor. Köşeye sıkışanlar 
da böyle haince eylemlerde bulu-
nuyor. Milletimiz ve devletimiz bu-
nun üstesinden gelecek güçtedir” 
dedi. n HÜSEYİN MENEKŞE

Uğur İbrahim Altay Ahmet Sorgun Mustafa Kalaycı
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

√

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 

√ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu 
Bilgisayar Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan 
Personel Alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE
* PAKETLEMEDE 

ÇALIŞACAK 35 YAŞINI 
AŞMAMIŞ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
TUNÇLAR GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fetih Mah. Mahir Sokak 
No: 10/A Karatay/KONYA

TEL: 0332 345 47 10
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Bayramlar kaynaşmanın, yardım-
laşmanın, dayanışmanın, mutluluğun 
en güzel yaşandığı günler olsa da, acı 
olaylarla yürekler de burkuluyor. Tüm 
uyarılara, alınan önlemlere rağmen, 
bayram klasiği olan “Trafik kazaları” bir 
türlü önlenemiyor. Bayramdan dolayı 
gerek şehir içi gerekse şehirlerarası yol-
larda yoğunluk yaşanması, dikkatsizlik, 
aşırı hız gibi kuralsızlıkların da eklenme-
siyle trafik kazalarını beraberinde geti-
riyor. Arife gününden itibaren bayram 
süresince Konya ve çevresinde yaşanan 
trafik kazalarında resmi olmayan bilgi-
lere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi 
de yaralandı. Trafik kazalarının dışında 
bayram süresince tatsız olaylar da ya-
şandı. Arife günü seyyar satıcılar zabı-
talara saldırdı. Yaşanan olayda bazı za-
bıtalar yaralandı. Ilgın’da da çıkan silahlı 
kavgada 6 kişi yaralandı. İşte bayram 
süresince yaşanan üzücü olaylardan 
derlenen bilgiler şöyle; 

ÇOK SAYIDA TRAFİK 
KAZASI MEYDANA GELDİ

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu 
otomobilin sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole 
devrilmesi sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-An-
kara Kara yolunun 45’inci kilometre-
sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ali G., idaresindeki 06 AF 0011 
plakalı otomobil, Ankara istikametine 
seyir halindeyken sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza 
sonrası araçta bulunan Esin Yağmur Ç. 
(12) Ece Meyra Ç.(3) Muhammer E., ile 
Nazlı Çalışkan (38) yaralanırken sürücü 
Ali G., kazada yara almadan kurtuldu. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 
yaralılardan Nazlı Çalışkan’ın hayatını 
kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ise 
ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Nazlı Çalışkan’ın cenazesi 
ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza 
nedeniyle kullanılamaz hale gelen oto-
mobilden savrulan eşyalar ve bavullar 
ve kaza sırasında kırılan ağaçlar dikkat 
çekti. 

Diğer taraftan araçtaki 5 kişinin, 
bayram tatili için gittikleri Antalya’dan 
Ankara’ya döndükleri öğrenildi.

ARAÇ ARIZALANDI CANINDAN OLDU
Babası ile bayram ziyaretinden dö-

nen Mustafa Yılmaz’a, bozulan aracına 
yardım istemek için yolun karşısına geç-
mek isteği sırada aşırı süratli olduğu id-
dia edilen otomobil çarptı. Olay yerinde 
hayatını kaybeden Yılmaz’ın babası Ha-
lit Y. sinir krizi geçirerek, oğluna çarpan 
aracı yumrukladı.  Kaza, saat 01.00 sıra-
larında merkez Karatay İlçesi Çatalhü-
yük Mahallesi Karaman Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Mustafa Yılmaz, bayram ziyareti sonrası 
Yaylapınar’daki evlerine dönüş yaptığı 
sırada 03 KL 592 plakalı otomobilleri 
henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza 
yaptı. Bu sırada araçtan inerek yardım 
istemek için yolun karşısına geçmek is-
teyen Mustafa Yılmaz’a aşırı süratli ol-
duğu iddia edilen Uğur S., idaresindeki 
34 TM 5938 plakalı otomobil çarptı. 

360 METRE ARAÇ ÖNÜNDE 
SÜRÜKLENDİ 

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kaput 
bölmesine takılan Yılmaz, aşırı süratli 
olduğu iddia edilen Uğur S., idaresinde-
ki 34 TM 5938 plakalı otomobil önünde 
yaklaşık 360 metre sürüklendi. Kaza-
da ağır yaralanan Mustafa Yılmaz için 

olay yerine sevk edilen 112 Acil servis 
ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından 
Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

OĞLUNA ÇARPAN 
ARACI YUMRUKLADI 

Kaza sonrası oğlunun olay yerinde 
hayatını kaybettiğini öğrenen baba Ha-
lit Y., oğluna çarpan aracı yumrukladı. 
Yılmaz’dan geriye kalan olay yerindeki 
ceketi ise yürekleri dağladı. Baba Halit 
Y., yakınları ve polis ekipleri tarafından 
sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza sonra-
sı olay yerine sevk edilen polis ekipleri 
trafiği kontrollü olarak sağladı. Diğer 
taraftan Mustafa Yılmaz’ın Konya AK 
Parti Seçim Koordinasyon merkezinde 
çalıştığı öğrenildi. Yılmaz’ın cansız be-
deni Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili 
çalışma başlatıldı.

ŞARAMPOLE TAKLA ATTI
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, şa-

rampole takla atan otomobildeki 3 kişi 
yaralandı. 

Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahalle-
si köy yolunda meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Uğur S.’nin kullandığı 
42 BLK 21 plakalı otomobil, Çiçekler 
Mahallesi’nden ilçe merkezi yönüne gi-
derken sürücünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 
şarampole takla atarak devrildi.  Kazada 
ters dönen araç içerisinden yaralı olarak 
çıkarılan sürücü ve araçtaki yolcular 
Yusuf O. ile Hasan Sefa K. adrese sevk 
edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşe-
hir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 
Yine Beyşehir ilçesinde bir minibüsün 
sulama kanalına düşmesi ve bir otomo-
bilin refüje çıkması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.  
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Konya 
Karayolunun Üçpınar mevkisinde sürü-
cüsü belirlenemeyen 42 ZV 166 plakalı 
minibüs, kontrolden çıkarak sulama ka-
nalına devrildi. Aynı güzergahtaki Kızı-
lören mevkisinde de kontrolden çıkan 
bir otomobil refüje çıktı. Meydana gelen 
iki kazada iki araçta bulunan 6 kişi ya-
ralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulanslarla Beyşehir Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyşehir ilçesinde yaşanan bir di-
ğer kazada da, yolda yaban domuzuna 
çarpan otomobilin mısır tarlasına devril-
mesi sonucu 5 kişi yaralandı. 

Kaza, ilçeye bağlı Çiçekler Mahalle-
si yakınlarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Kadir K’nin kullandığı 42 
DJ 637 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe 
merkezi yönüne seyir halinde iken ani-
den önüne çıkan yaban domuzlarından 
birine çarptı. Otomobil çarpmanın et-
kisiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki 
sulama kanaletini kırarak mısır tarlasına 
devrildi. Kazada yan yatan otomobilde 
yolcu olarak bulunan Sultan, Mustafa, 
Nurten ve Hüseyin K. ile Muhammet S. 
yaralandı. Yaralılar adrese sevk edilen 
ambulanslar tarafından kaldırıldığı Bey-
şehir Devlet Hastanesinde tedavi altı-
na alındı. Otomobilin çarpmasıyla telef 
olan yaban domuzu ise ikinci bir kazaya 
sebebiyet vermemesi için yol kenarına 
alındı.

AYNI SAATLERDE İKİ KAZA
Beyşehir ilçesinde, kavşakta çar-

pışan iki otomobildeki 8 kişi yaralandı. 
Aynı saatlerde meydana gelen bir baş-
ka kazada ise yola aniden çıkan kediye 
çarpmamak isteyen sürücünün kullan-
dığı otomobilin, yol kenarına devrildiği 
kazada sürücü şans eseri kazayı yara al-
madan atlattı.  İlk kaza, Beyşehir Sanayi 
Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Seyit Ö. yönetimindeki 

35 TTG 15 plakalı otomobil Seydişehir 
Çevre Yolunda seyir halindeyken sana-
yi kavşağına geldiğinde ilçe merkezine 
seyir halinde olan İbrahim S. yöneti-
mindeki 27 LR 730 plakalı otomobille 
çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücü-
sü de yaralanmazken, otomobillerde 
yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. 
Ambulans ve özel araçlarla Beyşehir 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi 
altına alınan yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.  Kediye çarpmamak 
isteyen sürücünün kullandığı otomobil 
devrildi 

Öte yandan, aynı saatlerde Beyşe-
hir ilçe merkezine girişte yol kenarına 
devrilen otomobilin sürücüsü de şans 
eseri yaşanan kazayı yara almadan at-
lattı. Hasan M. yönetimindeki 07 JA 
943 plakalı otomobil, Hüyük yönünden 
Beyşehir yönüne seyir halindeyken ilçe 
merkezi girişinde kontrolden çıkarak 

devrildi. Yol kenarında devrilerek ters 
dönen araç içerisinden yara almadan 
çıkmayı başaran sürücü Hasan M., yola 
aniden çıkan bir kediye çarpmamak is-
terken kazanın yaşandığını öne sürdü. 

Her iki kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

MOTOSİKLET ARACA ÇARPTI
Konya’nın Kulu ilçesinde kontrol-

den çıkan motosikletin park halindeki 
iki araca çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.  
Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah 
U. (33) idaresindeki plakasız motosiklet, 
sürücünün kontrolü kaybetmesiyle park 
halindeki iki araca çarptı. Kaza sonrası 
yola savrulan sürücü yaralandı. Olay ye-
rine sevk edilen ambulansla Kulu Dev-
let Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, 
tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlar-
da maddi hasar meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI
Çumra ilçesinde meydana gelen tra-

fik kazasında 4 kişi yaralandı.Ramazan 
Elmas yönetimindeki 42 TA 913 plakalı 
kamyonet  Çumra - Bozkır karayolu Di-
neksaray mevkisinde devrildi. Kazada 
sürücü ile birlikte araçta bulunan, Fat-
manur, Serpil Elmas ve Emine Büyükor-
han yaralandı.  Yaralılar İçeri Çumra En-
tegre Hastanesi’ndeki ilk tedavilerinin 
ardından Konya’ya sevk edildi.

SEYDİŞEHİR’DE KAZA 
Seydişehir ilçesinde meydana gelen 

trafik kazasında 3 kişi yaralandı.  Alınan 
bilgiye göre, Sinan Gücenmez (35) ida-
resindeki 35 YT 731 plakalı otomobil, 
Seydişehir-Antalya karayolu 9. kilomet-
rede refüje devrildi.  Kazada, sürücüyle 
beraberinde seyahat eden Gönül (33) ve 
Tezcan Kaya (18) yaralandı.  Yaralılar, 
112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAMYONETE ÇARPTI
Ereğli ilçesinde meydana gelen tra-

fik kazasında 6 kişi yaralandı. Süleyman 
Keçeci idaresindeki 42 YU 626 plakalı 
otomobil, Ereğli-Adana Karayolu Bul-
gurluk Mahallesi’nde, Enver Keleş ida-
resindeki 42 SN 045 plakalı kamyonete 
arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sü-
rücülerinin direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıkan araçlar 
şarampole devrildi. Kazada, sürücüler 
ile otomobildeki Sabiye, Aysun, Sabiha 
ve Süleyman Keçeci yaralandı. Yaralılar 
112 acil servis ekipleri tarafından Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÇATIDAN DÜŞTÜ
İki katlı binanın çatısında onarım 

yapan Suriyeli genç, dengesini kaybe-
dip düşerek yaralandı.  Olay, Kemaliye 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, iki katlı bir binanın çatısında 
tamirat yapan Suriye uyruklu Zeynullah 

Nezer (21), dengesini kaybederek yere 
düştü. Sert zemine düşerek yaralanan 
genç, olay yerine çağrılan ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Omzunda, kalçasında 
ve bacağında kırıklar olduğu anlaşılan 
yaralı genç, yapılan ilk müdahalenin ar-
dından Konya’ya sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ZABITA SEYYAR SATICI KAVGASI
Konya’da zabıtalarla seyyar satıcılar 

arasında çıkan arbedenin büyüyerek 
kavgaya dönüşmesi sonucu 2 zabıta ya-
ralandı. Olay yerine giden polis ekipleri-
ne mukavemet eden 3 kişi de gözaltına 
alındı. 

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez 
Karatay ilçesinde bulunan Melike Hatun 
Çarsısı önünde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, çarşı önünde bulunan 
Selimiye Caddesi üzerine duran sey-
yar satıcıları zabıtalar caddeyi kapattığı 

için uyardı. Bunun üzerine zabıtalar ile 
seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar 
satıcılar demir, sopa ve bıçaklarla zabıta 
ekiplerine saldırdı. Olayda zabıta memu-
ru Mustafa A. karnından bıçaklanarak 
yaralanırken, Mustafa Kemal D. ise ba-
şına demir sopayla aldığı darbe sonucu 
yaralandı. Zabıta ekiplerinin ihbarının 
ardından olay yerine çok sayıda polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 
gelene kadar yaralanan zabıtalara mesai 
arkadaşları yardımcı oldu. Olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi-
nin ardından yaralanan zabıtalar ambu-
lansla Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 

POLİSE MUKAVEMET EDEN 
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI 
Yaralıların ambulansla hastaneye 

götürülmesinin ardından olay yerinde 
zabıta ve seyyar satıcılarla tekrar arbe-
de yaşandı. Yaşanan arbedeyi ise polis 
ekipleri ayırmaya çalıştı. Zabıta ekiplerini 
ve satıcıları ayırmakta güçlük çeken po-
lis ekiplerine takviye olarak motosikletli 
polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis 
ekiplerine mukavemet eden şahıslarla 
polis arasında da arbede yaşandı. Polis 
ekipleri tarafından polise terörist dedi-
ği iddia edilen bir kişinin de aralarında 
bulunduğu mukavemet eden 3 şüpheli 
gözaltına alındı. 

“BİR ZABITA 
KARNINDAN BIÇAKLANDI” 

Olaya şahit olan Nazım Kalender 
(26) ise, “Zabıtayla seyyar arasında 
kavga başladı. Buradan çekilin yolu 
açın dediler. Onlar da işim bitti gidiyo-
rum dedi. Sözlü tartışma çıktı küfür-
leşme oldu. Küfürleşmeden sonra da 
yumruklar konuşmaya başladı. Biber 
gazı sıkıldı, ayrıldılar tekrar birleştiler. 
En sonunda kan döküldü. Bir zabıta 
memurunun kafası yaralandı. Bir zabı-
tanın karnından bıçak saplandı. Bir kaç 
da kafasına darbe alan vatandaş var. 
En başından beri ayırmaya çalıştım. 
Baktım olmuyor çekildim ben de. Daha 
sonra yunus ekipleri, çevikler geldi. 
Dağıldılar zanlıları yakaladılar, arabaya 
bindirip götürdüler” dedi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 
cadde üzerine tedbir amaçlı polis ekipleri 
sevk edildi.

SİLAHLI KAVGA
Ilgın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 

6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ilgın 
Belediyesi kapalı pazar alanında, arala-
rında husumet bulunduğu öğrenilen 2 
grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede 
kavgaya dönüşen olayda, Ramazan Y. 
(56), Sadettin G. (43), İrfan Ç. (71), Meh-
met Ç, Kadir Ç. ile Mustafa Ç. yaralandı. 
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır 
Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, 
kaçan zanlılar Mehmet Y, Ramazan Y. 
ve Yasin Hüseyin Y’nin yakalanması için 
çalışma başlattı.

KARAPINAR’DA YANGIN
Karapınar’da bir iş yerinde çıkan 

yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  
Zafer Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde 
Yaşar Şenol’a ait halı mobilya mağaza-
sında, henüz belirlenemeyen nedenle 
yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye 
ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen 
yangın, apartmana da sıçradı. İtfaiyenin 
çalışmasının ardından söndürülen yan-
gında mobilyalar ve halılar kullanılamaz 
hale geldi. İş yeri sahibi Yaşar Şenol, çe-
lik kasayı açamayan kişi veya kişilerin iş 
yerini ateşe verip kaçtıklarını iddia etti. 
Olay yerinde inceleme yapan polis ekip-
leri, olayın kundaklama olma ihtimali 
üzerinde duruyor.
n İHA-AA

Mutluluk, kaynaşma, birliktelik vesilesi olan Ramazan Bayramı’nda yine ağzımızın tadını bozan çeşitli olaylar yaşandı. 
Bayram süresince yaşanan trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı

Trafik kazalarının dışında Konya bayram arifesine gergin girdi. Arefe günü zabıta ekipleri seyyar satıcılara müdahale 
etti. Çıkan kavgada bazı zabıta ekipleri yaralandı. Ereğli’de de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Acı olaylar bayramda ağzımızın tadını bozdu!

Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram süresince trafik canavarı yine iş başındaydı. Yaşanan trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı.

Konya’da zabıtalarla seyyar satıcılar arasında çıkan arbedenin büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 2 zabıta 
yaralandı. Olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet eden 3 kişi de gözaltına alındı. Ilgın ilçesinde 2 gurup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaşanan trafik kazalarında yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
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Çumra’da bayram coşkusu yaşandı
Çumra’da Kaymakamlık ve 

Çumra Belediyesi tarafından Bay-
ramlaşma programı düzenlendi. 
Çumra Belediyesi Altınpark Aile 
çay bahçesinde düzenlenen bay-
ramlaşma programına İlçe Kayma-
kamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, Çumra 
Daire amirleri, Siyasi Parti tem-
silcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı. 

Çumra Belediyesi Altınpark 
Aile çay bahçesinde başlayan Bay-
ramlaşma programı Çumra Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti 
ve Şehitlik Ziyaretiyle son buldu. 

Düzenlenen bayramlaşma 
programında Çumra Belediye Baş-
kanı Dr.Mehmet Oğuz vatandaşla-
rın bayramını tebrik etti, “Güzel bir 
ramazan ayı geçirdik” dedi ve  2017 

yılı Bayramlaşma ile bugün yapılan 
bayramlaşma programı yani bir yıl 
içerisinde Organize Sanayi Bölgesi, 
Yollar, tesisler, Okullar başta olmak 
üzere İlçede nelerin yapıldığını ne-
lerin değiştiğini anlattı ve ülke gün-
demine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Çumra Kaymakamı Hü-
seyin Ece’de bayramlaşma progra-
mına katılanların bayramını kutla-
yarak Allah’tan hep birlikte yine bu 
güzel günlere ulaşma temennisin-
de bulundu. Bayramlaşma progra-
mı Çumra Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi ziyareti ve Şehitlik ziyareti 
ile son buldu. Çumra Kaymakamı 
ve Belediye başkanı Rehabilitasyon 
merkezi ziyaretinde orada kalan 
engellilerle tek tek ilgilenerek bay-
ramlarını tebrik ettiler.
n HABER MERKEZİ

‘Yeni teşvik ve desteklere
devam edilmeli’

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği’nin (MÜSİAD) gele-
neksel bayramlaşma programında 
işadamları ve siyasiler bir araya 
geldi. Programda gündem 24 Ha-
ziran seçimleri ve ekonomi oldu. 

Bayramlaşma programı MÜ-
SİAD Konya Şubesi konferans sa-
lonunda düzenlendi. Programda 
konuşan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Rama-
zan ayında temeli Osmanlı Dev-
letine dayanan ‘Zimem Defteri’ 
geleneğini Konya’da tekrar hatır-
latmanın huzurunu yaşadıklarını 
kaydetti. Okka, “Zimem defteri 
geleneğinde hayırseverler, mahal-
le esnafını dolaşarak veresiye def-
terlerini satın alırlardı. Ecdadımızın 
kendine has nezaketinin bir gös-
tergesi olan bu gelenekte ne satın 
alan kimin borcunu ödediğini, ne 
de borcu ödenen kişi hayır sahibi-
nin kim olduğunu bilmezdi. Biz de 
MÜSİAD Konya olarak, Ramazan 
ayının son günlerinde oluşturdu-
ğunuz bir komisyonla, bu gelene-
ği hatırlatmak ve yaşatmak adına 
şehrimizdeki bir çok küçük esnafı 
dolaşarak veresiye defterlerini ha-
yırsever işadamlarımız adına satın 
aldık. Verenin mağrur olmadan 
vermesi, alanın da mahcup olma-
dan almasının sağlandığı bu uy-
gulamada, ihtiyaç sahiplerinden 
alacağını tahsil edemediği için zora 
düşen mahalle esnafına da bayram 
öncesinde bir katkı sağlanmış oldu. 
Ben bu tür faaliyetlerin ülkemizde 
ve bütün dünyada yaygınlaşmasını 
arzu ediyorum” dedi. 

Kalkınmanın tek yolunun 
üretimden geçtiğine ve büyük 
Türkiye hedeflerine ulaşabilmek 
için üretim gücünün arttırılarak 
devam etmesi gerektiğine inandı-
ğını dile getiren Okka, “Ülke eko-
nomisindeki büyümenin günlük 
hayatımıza etkilerini biran önce 
görebilmemiz ve büyümenin sür-
dürülebilir olması için, ekonomi 
yönetimi, üretimi, ihracatı, büyü-
meyi ve istihdamı önemseyen ya-
pısal reformları gerçekleştirmeli, 
yeni teşvik ve desteklere de devam 
edilmelidir. 24 Haziran’da gerçek-
leştirilecek seçimlerin ardından 
gündemimiz birinci maddesi eko-
nomi olmalıdır” diye konuştu. 

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü de, seçimlerde 

halkın en doğru kararı vereceğini 
belirtti. Kütükcü, “24 Haziran’da 
milletimiz sağduyulu bir şekilde 
seçimini yapacaktır. Milletimizin, 
ülkemizin geleceğini inşa etmek 
için en doğru kararı vereceğine 
gönülden inanıyoruz. Döviz, faiz ve 
enflasyon sarmalından da, önceki 
dönemlerde nasıl çıktıysak gelecek 
dönemde de inşallah yine en hızlı 
şekilde çıkacağız. Bunu başarabile-
cek güçteyiz” diye konuştu. 

AK Parti Konya Milletveki-
li Ziya Altunyaldız da, seçimlerin 
ardından ülke ekonomisinin daha 
rahat bir nefes alacağını söyledi. 
Altunyaldız, “Türkiye, 2017 yılın-
da ve 2018’in ilk çeyreğinde 7,4 
oranında büyüdü. Bu reel bir bü-
yümedir ve tamamıyla ekonomiyi 
destekleyen bir büyümedir. Bu 
büyüme 24 Haziran’dan sonra da 
devam edecektir. Seçimlerin ar-
dından ülke ekonomimiz daha ra-
hat bir nefes alacaktır. Türkiye, bir 
taraftan büyümeyle, bir taraftan 
sanayileşmeyle bir taraftan da eko-
nomiyle ilgilenecektir” dedi. AK 
Parti Konya Milletvekili Hacı Ah-
met Özdemir ise, “24 Haziran’da 
ikinci bir bayramı yaşamak sizlerin 
elinde. Daha önce verilen destek-
leri boşa çıkarmadık ve var gücü-
müzle çalışmalarımızı sürdürdük. 
Bu seçimde de en güçlü desteği 
vererek Türkiye’yi refah seviyesi-
nin üzerine çıkarmamız gerekiyor. 
Allah seçimin sonuçlarını şimdiden 
hayırlı eylesin” dedi. 

Son olarak söz alan AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı da, 
güçlü bir yeni dönemin başlaya-
cağına inandığını vurguladı. Angı, 
“Bu bayramda İslam coğrafyasın-
da akan kanın durmasını ve gözya-
şının son bulmasını arzu ediyoruz. 
Her seçim öncesinde olduğu gibi 
bu seçimin arefesinde de Türkiye 
pek çok operasyonla karşı karşıya 
bırakıldı. Ama her şeye rağmen 24 
Haziran’da güçlü bir yeni dönem 
başlayacağına inanıyoruz. Yapılan 
bütün girişimler halkımızın des-
teğiyle boşa çıkacaktır. Devletin 
bekası adına ve huzur ikliminin 
sürdürülebilmesi adına çalışmala-
rımızı sürdürmeye devam edece-
ğiz” dedi. 

Program katılımcıların selam-
lama konuşması ardından sona 
erdi. n İHA 

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran’ın ikinci bayram olacağı söyledi

‘24 Haziran seçimleri
ikinci bayram olacak’

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
ve MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçim-
leriyle ilgili değerlendirmede bulun-
du. 

24 Haziran seçimlerine 11 gün 
kala seçim çalışmalarına devam 
eden AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, 24 Haziran’ın ikinci bay-
ram olacağını söyledi. 

Seçim çalışmalarına katılan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
bir alışveriş merkezinde bayram 
alışverişi yapan vatandaşları ziyaret 
etti. Ziyaret esnasında vatandaşlara 
karanfil, çocuklara ise boyama kita-
bı dağıtıldı. Ramazan Bayramı’nın 
dünyada bayram olarak yaşanma-
sını istediklerini belirten İl Başkanı 

Hasan Angı, “Mübarek bir ayın son 
günü artık. Yarın tüm Türkiye’de ve 
İslam dünyasında kutlanacak olan 
mübarek bir bayram. Biz bu bayra-
mın tüm dünyada bayram olarak ya-
şanması arzumuzu ifade etmek isti-
yoruz. Tüm insanlığın hasret kaldığı 
o coşku o huzur bu Ramazan vesilesi 
ile gerçekleşir diye niyaz ediyorum. 
Arefe gününün duaları önemli du-
alardır. Dünyanın dört bir tarafında 
yapılan bu dualar Cenab-ı Hak ka-
tında karşılık bulur. İnsanlık daha 
huzurlu bayramlar geçirir” şeklinde 
konuştu. 

Hasan Angı, 24 Haziran seçim-
lerinin ikinci bir bayram olacağını 
belirterek, “Biz ikinci bir bayramın 
hazırlığındayız. Ramazan Bayra-
mı’ndan sonraki haftada son haf-
tamız olarak seçim çalışmalarımızı 
tamamlayacağımızı 24 Haziran’da 
da demokrasi şöleni olan yeni Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni 
ve meclisimizi oluşturacak milletve-
killeri seçimi bizim için önemli, Tür-
kiye için önemli, insanlık için önemli. 
Bu çaba ile biz teşkilatlar olarak en 
yüksek oyu Konya’dan hemşehrile-
rimizden alabilmek adına 2002’den 
beri hemşehrilerimiz bu rekoru bu 
partiye yaşatmışlardı. Yeni bir re-
kor yaşatmaları içinde davetlerimize 
devam ediyoruz. 24 Haziran’da da 
ikinci bir bayramı birlikte yaşaya-
cağız. Bu ülke için önemli bir yeni 

döneme adım attığımız gibi hem 
bölgedeki coğrafyanın hem de dün-
yadaki yeni dönem gelişmelerini bu 
seçimden sonra oluşacak hükümet 
yapısı daha büyük katkılar sağlaya-
cak. Türkiye yeni bir sahlanış dö-
nemi gerçekleştirecek. Bu vesile ile 
tüm hemşehrilerimizin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi. 

Angı, bayramın 1. günü ger-
çekleştirilecek olan bayramlaşma 
programına teşkilat mensuplarını ve 
Konyalıları davet ederek, “Partimiz-
deki bayramlaşma programımızda 
birinci bayram günü saat 11.30-
12.30 arası cuma namazı öncesinde 
seçim koordinasyon merkezimizde 
tüm teşkilat mensuplarımızı, hem-
şehrilerimizi bayramlaşma içinde 
bekliyoruz” dedi.

MHP’Lİ KALAYCI: 24 HAZİRAN 
İKİNCİ BAYRAM OLACAK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Ha-
ziran seçimlerinin ikinci bayram ola-
cağını söyledi. 

Seçim çalışmalarını sürdüren 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
27. dönem Konya Milletvekili adayı 
Mustafa Kalaycı, Ahırlı, Bozkır ve 
Taşkent ilçelerinde çeşitli program-
lara katılarak vatandaşlarla bayram-
laştı. Mustafa Kalaycı, Ülkücü şehit 
Veli Yorgan’cının, Bozkır’ın Üçpınar 
Mahallesindeki mezarını ziyaret 

ederek dua etti. Taşkent ilçesi Afşar 
Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğinin düzenlediği 5. Afşar 
Feslikan Yayla şenliğine katılan Ka-
laycı, vatandaşlarla sohbet etti. 

Konya’da Ramazan Bayramı-
nın birlik ve beraberlik içerisinde 
kutlandığını kaydeden Kalaycı, “24 
Haziran ikinci bayram olacak. Cum-
hur İttifakı bu seçimlerden en yük-
sek oyu alarak TBMM’de çoğunluğu 
elde edecek. MHP olarak milletvekili 
adaylarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız-
la birlikte Konya’da adım atılmadık 
yer bırakmadan seçmene ulaşıyo-
ruz. Partimizin projelerini anlatarak 
seçmenimizin merak ettiği soruları 
da cevaplıyoruz” dedi.
n İHA

Hasan Angı Mustafa Kalaycı
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Kaymakam’dan şehit ailelerine ziyaret Huzurevini ziyaret etti, gönül aldı
Bayramın birinci  günü Yunak Kay-

makamı Fatih Cıdıroğlu  anlamlı ziyaret-
ler yaparak bayramda tüm Yunaklıklarla 
kucaklaşıp bayramlarını tebrik etti. Yunak 
Kaymakamı  Fatih Cıdıroğlu,   Bayram 
namazından sonra vatandaşlarla bay-
ramlaştıktan sonra  İlçe Emniyet Amiri, 
İlçe Jandarma Komutanı  ve  diğer daire 
müdürleri ile birlikte devlet hastanesine 
giderek burada yatan hastaları ziyaret etti,  
personelin ve hastaların bayramını tebrik 
etti.

Hastaneden ayrılan Kaymakam Fatih  
Cıdıroğlu, Yunak Şehitliğine giderek  dua 
etti,  kabristanları suladı. Şehit ailelerini 
ziyaret ederek,  hayır dualarını aldı. Vatan-
daşlar da, “Yunak’ta herkesin  Kaymakam 
Fatih Cıdıroğlu’nu  sevdiğini yaptıkları hiz-
metlerin gözden kaçmadığını kendisinden 
çok memnun olduklarını belirterek Allah 
Kaymakam Beyden  Razı olsun başımız 
dara düştü mü Kaymakam bey imdadımı-
za yetişiyor” ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kon-
ya Milletvekili Adayı Esin Kara, huzurevi-
ni ziyaret ederek yaşlıların Ramazan Bay-
ramını kutladı.  MHP Konya Milletvekili 
Adayı Esin Kara, milletvekili adayı Türker 
Aydoğdu, Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay ve partililerle birlikte Doktor İsmail 
Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezini ziyaret etti. Esin Kara ve 
beraberindekiler yaşlıların ellerini öperek 
bayramını kutladı, karanfil hediye etti. 

Milletvekili Adayı Esin Kara ziyaret 
sonunda yaptığı açıklamada, yaşlıların 
ilgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kara, 
“Huzurevimizde yaşlılarımızla beraber 
olduk. Onların isteklerini dinledik. Onla-
rın bizlerden sadece bir isteği var, ziya-
ret edilmek ve hallerinin hatırlarının so-
rulması. Allah kimsenin sevdiğini yalnız 
bırakmasın, hiçbir yaşlıyı buraya evlatları 
tarafından sağken bıraktırmasın. O yüz-
den onların bizden istedikleri sadece sev-
gi, muhabbet” ifadelerini kullandı.
n İHA

Karaman’da ilk kez oluşan 10 
metre çapında ve 15 metre derin-
liğindeki obruk, bölge halkını te-
dirgin etti.  Konya’nın Karapınar 
ilçesindeki obrukların bir benzeri 
Karaman’ın Sudurağı beldesinde 
oluştu. Pancar ekili 60 dönümlük 
tarlanın ortasında gece yarısı 10 
metre çapında ve 15 metre derin-
liğinde obruk oluştu. 

Ziraat Mühendisi ve tarla sahibi 
Ali Soykat, oluşan obruğun ken-
dileri gibi bölge çiftçisini bir hayli 
tedirgin ettiği belirterek, “Her gün 
yaptığımız gibi sabah erken saat-
lerde tarlamızın kontrolüne geldik. 
Tarla içerisinde dolaşırken, bir anda 
karşımızda devasa bir çukur görün-
ce hepimiz çok şaşırdık” dedi. 

Karapınar bölgesinde böyle ob-
ruklar oluştuğunu bildiklerini kay-
deden Soykat, “Kendi bölgemizde 
hiç duymamış ve görmemiştik. 
Çukurun çapı 10 metre, derinliği 
ise 15 metre var. Halende çökmek-
tedir. Bu çukuru duyan ve gören 
çiftçiler bizim gibi korktu. Çünkü 
buranın üzerinde o an traktör veya 
bir insan olabilirdi. Onun için bu 
durumdan herkes tedirgin oldu. 
Pancarı kaldırdığımız da bu çukuru 
kamyonlarla getireceğimiz toprak 
ve taşlarla tekrar dolduracağız” 

diye konuştu. 
Ziraat Mühendisi Soykat, obruk 

oluşumunun yer altındaki suların 
çekilmesine bağlandığını ancak 

buradaki durumun farklı olduğunu 
ifade ederek, “Kireç taşının fazla ol-
duğu bölgelerde karbondioksit ile 
mağaralar oluşur, bu mağaraların 

çökmesiyle de bu görünen devasa 
çukurla ve obruklar oluşur” diye 
konuştu.
n İHA

‘En sık görülen sindirim 
ve solunum rahatsızlığı’

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. 
Dr. İsak Akıllıoğlu, yeni doğan be-
beklerde doğumsal anomali sıklığı-
nın yüzde 1 ile 2 arasında olduğu-
nu belirterek, “Bu geniş yelpazede 
küçük bir müdahale ile giderile-
bilecek kadar hafif anomalilerden 
başlayan ve yüzde 50’den fazla ha-
yati tehlike arz eden tiplerine kadar 
çok çeşitli hastalık bulunur. En sık 
rastlananlar ise sindirim ve solu-
num sistemi sorunlarıdır” dedi. 

Medicana Konya Hastanesi Ço-
cuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsak 
Akıllıoğlu, yeni doğan bebeklerde 
görülen gelişim kusurları hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Yeni 
doğan bebeklerde doğumsal ay-
kırılık sıklığının kabaca yüzde 1-2 
arasında olduğunu ifade eden Op. 
Dr. Akıllıoğlu, “Bu geniş yelpazede 
küçük bir müdahale ile giderile-
bilecek kadar hafif aykırılıklardan 
başlayan ve yüzde 50’den fazla 
hayati tehlike arz eden tiplerine 
kadar çok çeşitli hastalık bulunur. 
En sık rastlananlar ise sindirim ve 
solunum sistemi sorunlarıdır. Bu 
sorunla, doğum öncesi ultrasonla 
bağırsakların karın dışında bulun-
ması ve bağırsakların gene karın 
dışında bir kese içinde olması tes-
pit edilirken geri kalanların bir kıs-
mı da ultrason yapılmamış ya da 
yapılsa da görülememiş ve hemen 
doğum sonrası kısa dönemde teş-
his edilen hastalıklardır” dedi. 

EVDE BAKIMI DEVAM 
EDEN BEBEKLERDE UYARICI 

İŞARETLERE DİKKAT 
İlk iki grup bebeğin hastanede 

olmasından dolayı teşhis konul-
ma da genellikle sorun olmadığını 
söyleyen Op. Dr. Akıllıoğlu, “Asıl 
gözden kaçabilen ve bu nedenle 
hem tanı hem tedavide gecikme-
ye neden olan 3. grup hastalar ise 
genellikle ya evde hekim kont-
rolü olmadan doğum yapmış ya 
da hastanede doğmuş ve taburcu 
edilmiş hastalardır. Hastalıkların 
günler veya haftalar içinde bulgu 
verenleri bu gruptandır” şeklinde 

konuştu. 
Op. Dr. Akıllıoğlu, evde bakımı 

devam eden son grup bebeklerde 
ebeveynlerin şüphesini çekmesi 
gereken bazı uyarıcı işaretleri şu 
şekilde sıraladı:  “İdrar yapmama; 
Doğum sonrası ilk 24 saatte hiç 
idrar yapılmaması ciddi böbrek ve 
mesane hastalıklarına işaret ede-
bilir. Hazır bezlerin çok iyi emmesi 
ve büyük abdestiyle aynı zamanda 
idrar yapması yanıltıcı olabilir. 

Büyük abdest yapmama: Ma-
katının açık olduğundan emin olu-
nan bir bebeğin ilk 48 saatte ab-
dest çıkışı olmaması kalın barsak 
hastalıkları habercisi olabilir. 

Hızlı solunum: Dakikada 
60’dan fazla solunum yapılması, 
cilt ve ağız çevresinin mor renkte 
olması akciğerin kendi hastalıkları 
veya diyafram hernisi denilen ve 
bağırsakların göğüs kafesi boşlu-
ğuna yerleşmesi ile karakterize bir 
anomaliye bağlı olabilir. 

Karın şişliği: Beslenmeden ba-
ğımsız olarak giderek artan karın 
şişliği ve eşlik eden safralı ya da 
safrasız kusmalar aksi teyit edile-
ne kadar bağırsak tıkanıklığı kabul 
edilmelidir. 

Öksürük: Her beslenme sonrası 
öksürük, öksürükle beraber gıdanın 
kusulması ve morarma şeklinde 
ataklar, gıdanın akciğere kaçtığına 
işaret edebilir, cerrahi nedenler ara-
sında ise en sık yemek borusu yok-
luğu denilen ve yemek borusunun 
tam gelişmemesi halidir. 

Kusma: Bebeklerde beslenme-
den kısa süre sonra az miktarda 
kusma ile karakterize reflü hasta-
lığı genellikle aylar içinde kendili-
ğinden geçen ve bebeğin büyüme 
gelişmesini etkilemeyen bir durum 
iken, ısrarlı ve şiddetli kusmalar, 
ister süt ister safralı (sarı, yeşil) 
renkte kusmalar mutlaka hekime 
başvurmayı gerektiren hallerdir. 
Kusmaya karın şişliği ve büyük ab-
dest çıkaramamanın eşlik etmesi 
cerrahi sorunları akla getirir.”
n İHA 

21 yıldır baba mesleği çömlekçilik yaparak toprağa şekil veren Serdar Keski, Testiden su içen 
insanlar gerçekten çok sağlıklı su içerler. Bugün plastiklerin kanserojen madde etkisi var” dedi

‘Testi, suyun içinde klor 
veya kireç varsa süzüyor’

Unutulmaya yüz tutan el sanatı 
meslekler arasında yer alan çömlek-
çilik, Serdar Keski’nin elinde yaşa-
maya devam ediyor.  Çömlek ustası 
Serdar Keski, 21 yıldır baba mesleği 
çömlekçilik yaparak toprağa şekil 
veriyor. İlkokul yıllarında babasının 
çırağı olarak toprakla uğraşmaya 
başlayan ve okuldan arta kalan za-
manlarını atölyede geçiren Serdar 
Keski (31) şimdilerde kardeşleri ile 
beraber mesleğe devam ediyor. 

Çanak, testi, çömlek, güveç kabı, 
vazo, saksı, küp çeşitleri gibi ihtiyaç 
olan ne varsa toprağı çamur haline 
getirerek ürettiğini söyleyen Serdar 
Keski, “Mesleğimizi babadan öğ-
rendik. 10 yaşından itibaren bu işin 
içindeyim. Hem eğitim hayatımız 
devam etti hem de iş hayatımız de-
vam etti ama hiçbir zaman bu gönül 
verdiğimiz çömlek imalatı işinden 
kopmadık” dedi. 

“TESTİ, SUYUN İÇİNDE KLOR 
VEYA KİREÇ VARSA SÜZÜYOR” 
Çömlek ustası Keski, topraktan 

ürettikleri ürünlerin tamamen doğal 
olduğunu hiçbir katkı maddesi içer-
mediğini dile getirdi. Keski, “Testi-
den su içen insanlar gerçekten çok 
sağlıklı su içerler. Bugün plastiklerin 
kanserojen madde etkisi var. Plas-
tiklerin içinde su durdukça ister iste-
mez plastikle kaynaşma içine giriyor 
su sağlıksız bir hal alıyor. Testilerin 
farkı, doğal süzme vazifesi almış bu 
malzemeler suyun içinde klordan 
veya kireç varsa süzerek size sağ-
lıklı su içme olasılığı sağlıyor” diye 
konuştu. 

Testi alanlara uyarıda bulunan 
toprak ustası Keski, “Testiyi ilk al-
dıklarında su ile doldursunlar. 2 

veya 3 saat dinlensin çünkü fırından 
çıktıktan sonra testiler yıkanmıyor. 
İçindeki suyu döküp daha sonra is-
tedikleri gibi kullanabilirler. Sabun 
veya kimyasal madde ile yıkamasın-
lar” şeklinde konuştu. 

“UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ 
MESLEKLERE ZAMAN AYIRIN” 
Serdar Keski, öğrencilerin boş 

vakitlerini topraktan ürünler üre-
terek değerlendirebileceğini ve bir 
meslek sahibi de olabileceklerini 
anımsatarak, “Okuyabilirsiniz, iyi 
bir eğitim de alabilirsiniz, bunları da 
yapın ama en azından boş zamanla-
rınızda üç aylık tatillerde veya Pazar 
günleri bu işle uğraşırsanız bir mes-
lek sahibi olursunuz” tavsiyesinde 
bulundu. n İHA

Karaman’da ilk kez obruk oluştu
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AK Parti Beyşehir Teşkilatı’nda
bayramlaşma programı yapıldı

Dayanışma ve Kaynaşma 
Günü ilçe halkını buluşturdu

Beyşehir’de AK Parti İlçe Teş-
kilatınca bayramlaşma programı 
düzenlendi.

İlçe binasında gerçekleştirilen 
bayramlaşmaya AK Parti Konya 
milletvekili adayı Gülay Samancı, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış, Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile par-
tililer katıldı.

Milletvekili adayı Samancı, 
burada yaptığı konuşmada, 24 
Haziran’da yapılacak seçimlerin 
önemine değindi. Seçimlerde Bey-
şehirliler’in yine her zaman olduğu 
gibi partisine büyük bir teveccüh 
göstereceğine inandığını dile ge-
tiren Samancı, bu çerçevede mil-
letvekili aday listelerinin açıklan-
masıyla birlikte tam kadro olarak 

sahaya çıkarak vatandaşlarla bu-
luştuklarını kaydetti. Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı Mustafa Akış 

da tüm İslam aleminin, vatandaş-
ların ve partililerin bayramını kut-
ladı. n AA

Karapınar ilçesinde düzen-
lenen Dayanışma ve Kaynaşma 
Günü ilçe halkını biraraya getirdi. 

Karapınar Kaymakamlığı ve 
Belediyesi tarafından sivil toplum 
kuruluşları desteğiyle düzenlenen 
Karapınar Dayanışma ve Kaynaş-
ma Günü, 100. Yıl Atatürk Parkın-
da yapıldı. 

Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka, etkinlikte yaptığı konuşma-
da, katılan ve destek veren herke-
se teşekkür etti.   Tüm çalışmala-
rının daha güzel bir Karapınar için 
olduğunu ifade eden Yaka, “İlçe-
miz tarım hayvancılık alanında söz 
sahibi olduğu gibi son dönemlerde 
enerji alanında adından bahsettiri-
yor. Birlik ve beraberlik içerisinde 
ilçemizin en iyi duruma gelmesi 
için çalışacağız. Karapınar ismi bir 

marka haline gelmiştir.” dedi. 
TRT sanatçısı Bahri Özişen’in 

konser verdiği etkinlikte, En Güzel 

Kuzu Yarışması da düzenledi. Ya-
rışmada birinciliği, Hakan Karaba-
cak’ın kuzusu elde etti. n AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Seçime bir hafta gibi bir süre kalmış durumda. 
Vatandaşlarımızın da tatil planlarını bir hafta ertelemelerini ve oy kullanmalarını öneriyorum” dedi

‘Tatil planlarınızı
 bir hafta erteleyin’

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü 
Konya’da açıklamada bulunan Sor-
gun, oy kullanmanın bir vatandaşlık 
görevi ve sorumluluğu olduğunu 
söyledi.Oy kullanmanın öneminin, 
demokratik olmayan ve seçim ya-
pılmayan ülkelerde fark edildiğini 
belirten Sorgun, “Bizim insanımız 
yüzde 85’lere varan katılım oranıyla 
dünyada en çok katılımlı seçimleri 
yapıyor. Ancak bayramdan bir haf-
ta sonra seçimin yapılacak olması, 
okulların tatile girmesi ve tarım 
mevsimi olmasından dolayı vatan-
daşlarımızın bu konuda bir ihmal 
göstermemelerini, sandığa gitme-
lerini ve en demokratik hakları olan 
oylarını kullanmalarını öneriyorum. 
Seçime bir hafta gibi bir süre kalmış 
durumda. Vatandaşlarımızın da tatil 
planlarını bir hafta ertelemelerini ve 
oy kullanmalarını öneriyorum.” diye 
konuştu.

“BAYRAMDA YURT DIŞINDA 
OY KULLANMA İŞLEMLERİ 
DAHA YOĞUN OLACAKTIR”

Sorgun, yurt dışındaki vatan-

daşların 7 Haziran’dan itibaren oy 
verme sürecinin başladığını ve 19 
Haziran’a kadar devam edeceğini 
anımsattı.

Gümrük kapılarında da oy kul-
lanma işlemlerinin devam ettiğini 
dile getiren Sorgun, “Yurt dışında 3 
milyon 50 bin civarında seçmenimiz 
var. Bunların önemli bir kısmının oy 
kullanacağını öngörüyoruz. Özellik-
le bayram süresince oy kullanma 
işlemleri daha yoğun olacaktır. Yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın oy kul-

lanması özellikle aidiyet açısından 
önemli.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 
ve bakanların birçok Avrupa ülke-
sinde program yapmasının engel-
lendiğine dikkati çeken Sorgun, şöy-
le devam etti:

“Demokrasi laflarıyla, hoşlarına 
gitmeyen ülkeleri terbiye etmek is-
teyenler, demokrasiyi bir sopa gibi 
kullananlar, demokrasi açısından 
tamamen sınıfta kalmıştır. Avru-
pa ülkelerinin terör örgütlerine ve 
yandaşlarına her türlü propaganda 
serbestliğini sağlarken, meşru olu-
şumlara çok yüzeysel bahanelerle 
engel çıkarmalarını kabullenmek 
mümkün değil. Bu olaylar vatan-
daşlarımızın sandığa gitmesine ve 
daha fazla oy kullanılmasına vesile 
oluyor.”

Seçim güvenliği konusuna da 
değinen Sorgun, seçimlerin demok-
ratik ve şeffaf bir ortamda yapıldı-
ğını, bu durumun birçok kurum ve 

seçim gözlemcisi tarafından takdirle 
karşılandığını anlattı. Yapılacak se-
çimlerin tamamen yargı gözetimi ve 
denetiminde olacağına işaret eden 
Sorgun, “Seçimlerimiz siyasi partile-
rin katılımıyla yapılıyor. Bu konuda 
herhangi bir tereddüt söz konusu 
değil. Seçmenin herhangi bir baskı 
görmeden özgürce sandığa gidebil-
mesini sağlamak için çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Sorgun, ilk turda Cumhur İttifa-
kı’nın ipi göğüsleyeceğine inandığını 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yine TBMM’de AK Parti olarak 
çoğunluğu sağlayacağımıza inanıyo-
ruz. Biz, milletimizin bundan önce 
verdiği kararlara nasıl saygı duyduy-
sak, bundan sonraki vereceği karar-
lara da saygı duyacağız. Milletimi-
zin istikbal ve istiklale güvendiğini 
biliyoruz. AK Parti’nin kaderinin, 
Türkiye’nin kaderiyle özdeşleştiğini 
görüyoruz. Bunun için milletimizin 
tercihini AK Parti’den yana yapaca-
ğını sahada da görüyoruz.”
n AA

Boyalı’da yayla şenliği düzenlendi
Seydişehir’in Boyalı Mahalle-

si’nde yayla şenliği düzenlendi. 
Boyalı Mahallesi Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği ta-
rafından düzenlenen yayla şenli-
ğinde konuşan Orman ve Su İşleri 
Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, 
Anadolu insanının geleneklerine 
ve geçmişine sahip çıkarak bun-
ları gelecek nesillere aktarmanın 
önemli olduğunu söyledi. 

24 Haziran seçimlerinin sadece 
Türk milletinin değil, ümmetin de 

umut bağladığı bir tarih olduğunu 
belirten Tüfekci, şunları kaydetti: 
“Dünyada Müslüman coğrafyası-
nın kan gölüne döndüğü bir zaman 
dilimini yaşıyoruz. Bu mesele basit 
bir iktidar kavgası değil, bu mesele 
ümmet coğrafyasının umut mese-
lesi haline dönüşmüştür. Liderimiz 
Recep Tayyip Erdoğan’ı bu kutlu 
yolda asla yalnız bırakmayacaksınız. 
25 Haziran yeniden dirilişin günü 
olacak.”
n AA

Ortada bir hasta 
var. Acıdan kıvranı-
yor. Çevresinde in-
sanlar toplanmışlar 
hasta hakkında karar 
vermek için müzake-
re ediyorlar. “Bu has-
tanın ameliyat olması 
lazım” diyenler var. 
“Yok canım ağrı ke-
sici verilsin” şeklinde 
teşhiste bulunanlar 
var. “Yok yok, bu numara yapı-
yor, bak gözleri nasıl parlıyor” 
diyenler var. 

Kimse demiyor ki, “aramızda 
doktor varsa muayene etsin. Yok-
sa doktor bulalım”. 

Halkın arasında doktor varsa 
da ya sesini çıkaramıyor veya onu 
ciddiye alan yok. 

Mesela dedik.
Olması gereken bu değil mi? 
Ama olmuyor işte. 
Sistem böyle. 
Seçimlere giriyoruz. Manzara  

bu. 
Bir eşşekhikayesi aklıma geli-

yor. 
Bir medrese kaçkını bir ra-

mazan günü bir köye vaiz olarak 
gitmiş. Köyde ramazanı yarılamış. 
Heyecanlı vaazlar veriyormuş. Ağ-
lıyormuş ve ağlatıyormuş. Tıpkı 
fetö gibi. 

Günlerden bir gün bu köye bir 
müderrisin yolu düşmüş. Bu ağla-
yan ve aglatan medrese kaçkınının 
vaazını dinlemiş. 

Bakmış ki, adamın okuduğu 
ayet, ayet değil. Hadis, hadis değil. 
Uydurup uydurup sallıyormuş. 
Biraz sabrettikten sonra dayana-
mamış demiş ki, “ey cemaat bu 
adam zırvalıyor. Bildiği bir şey yok. 
Dinlemeyin bu adamı. İnancınıza 
zarar verir”. 

Medrese kaçkını kendini mü-
dafaa etmiş. Cemaatten büyük bir 
çoğunluk medrese kaçkınından 
yana tavır koymuşlar. 

“Sen nereden çıktın” demişler. 
Bu hocamız bize ne güzel anlatı-
yordu. Çek git burdan” şeklinde 
çıkışmışlar. 

Cemaattanakl-ı selim olan bir 
kaç kişi de “yahu bir dakika” de-
mişler. “Bir de bunu dinleyelim. 
Belki doğru söylüyor olabilir”. 

Camii içinde tar-
tışma hız kesmemiş 
dışarı intakil etmiş. 
Harman yerine doğru 
yürümüşler hep bir-
likte. 

Bağrışa bağrışa 
gidiyorlar. 

İçlerinden “akıllı” 
olan biri “yahu arka-
daşlar biz niye tartı-
şıyoruz. Bu iki hocayı 

imtihan edelim. HAngisi kazanırsa 
onun haklılığını kabul edelim” de-
miş. 

Tamam denilmiş. Sıra gelmiş 
imtihana. 

“Peki, nasıl bir soru soralım?” 
demişler köylüler birbirlerine. 

Bir müddet “hangi soruyu so-
ralım” müzakeresi devam etmiş. 

Sonunda yine “akıllı” olan 
demiş ki, “bu iki hocaya ‘eşşek’ 
yazmalarını isteyelim”. Hangisi 
‘eşşek’ yazabilirse biz onun gerçek 
hoca olduğuna hükmedelim” .

Tamam denilmiş. 
Medrese kaçkını hoca ile mü-

derrisin eline birer kalem ve kâğıt 
vermişler. “Yazın bakalım hoca 
birer ‘eşşek” demişler. 

Vaazında ağlayan ve halkı ağ-
latan hoca (medrese kaçkını) yazı 
bilmiyor ki “eşek” yazsın. 

Müderris kâğıda “eşek” yazı-
yor ve uzatıyor imtihan heyetine. 

Medrese kaçkını “eşek” yaza-
mıyor ama bir eşek resmi çizerek 
o da uzatıyor kâğıdı imtihan heye-
tine. 

İmtihan heyeti sınav kâğıtlarını 
inceliyorlar ve müderrisin “eşek” 
yazısına bakarak diyorlar ki, “bu 
ne biçim eşşek. Hiç eşeğe benzer 
tarafı var mı bu yazının? Biz bu ho-
cayı dikkate almıyoruz”. 

Öbür “eşşek” resmini çizen 
medrese kaçkının kağıdını havaya 
kaldırarak “işte bu gerçek hoca!. 
Bakın bakın ne kadar eşeğe ben-
ziyor” diyerek, medrese kaçkınına 
sahip çıkmışlar.

Bu memlekette herkese yer 
vardır.  Fakat herkes yerinde ol-
mak kaydıyla. 

“Eşşek” yazısını yazanla yaza-
mayanlar aynı torbaya konulma-
ması temennisiyle. 

Bayramlarınızı tebrik ediyorum.

SEÇİME GİDİYORUZ 

Bir çekici bu kez otomobil yeri-
ne bebek arabası taşıdı. Konya’nın 
merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstan-
bul Caddesi’nde trafikte ilerleyen 
vatandaşlar, bir oto çekicisinin ara-
ba yerine bebek arabasını taşıdığını 
görünce şaşkınlıklarını gizleyeme-

di. Cep telefonu kamerasına yan-
sıyan görüntülerde, çekicinin araç 
taşıdığı bölüme içi boş bebek ara-
basının iple bağlandığı görüldü. Bir 
süre trafikte seyreden çekici sanayi 
bölgesinde gözlerden kayboldu.
n İHA

Otomobil yerine 
bebek arabası taşıdı

haber@konyayenigun.com
DOÇ. DR. ÖMER AKDAĞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun
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Gençlerle belediye bahçesinde çay içti
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal 
medya hesabı üzerinden gençleri 
belediye bahçesinde çay içmeye 
davet etti. Yoğun ilgi gören buluş-
ma oldukça samimi bir ortamda 
gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, yoğun programları nedeniyle 
gençlerin sosyal medya üzerinden 
çay ve muhabbet davetlerine yeti-
şemeyince bu sefer daveti kendisi 
yaptı. Başkan Altay, sosyal medya 
hesabı üzerinden, ”Değerli arka-
daşlar; hep sizler çaya davet edi-
yorsunuz ama Konya çok büyük bir 
şehir ve ben davetlerinize yetişemi-
yorum. Bu akşam tersini yapalım. 
Vakti müsait olan kardeşlerimize 
saat 23.00’ten 24.00’e kadar be-
lediyemizin bahçesinde çay ikram 
edelim. Muhabbete buyurun” di-

yerek gençleri belediye bahçesi-
ne davet etti. Kısa sürede Konyalı 
gençler Altay’ın davetine büyük 

ilgi göstererek Büyükşehir Beledi-
yesi önüne geldi. Oldukça samimi 
ortamda gerçekleşen programa 

gençlerin yanı sıra AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı, AK Parti Konya Milletvekili 
Adayları Selman Özboyacı, Zerrin 
Özel, AK Parti İl Gençlik Kolları 

Başkanı Ahmet Murat Koru ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.
n İHA

TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik hava harekatları aralıksız sürüyor. TSK’nın 
15 Haziran’da Kandil’e yönelik hava harekatında da 35 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil’de kuş uçurtulmuyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 

Irak’ın kuzeyini terör örgütünden 
temizlemek amacıyla başlattığı ope-
rasyon hava destekli sürüyor. 

Terör örgütünün yuvası konu-
mundaki Kandil’de bulunan hedef-
lere hava harekatları düzenleyen 
TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece 
gündüz ateş altında tutarak örgüte 
ağır darbe vuruyor. 

Son hafta Kandil’e yönelik hava 
harekatlarında, 12 Haziran’da PKK/
KCK’nın sözde bölge sorumluların-
dan birinin de arasında olduğu 26 
terörist etkisiz hale getirildi, terör 
örgütüne ait sığınak, barınak, silah 
mevzisi ve mühimmat deposu ola-
rak kullanılan hedefler imha edildi. 

TSK’nın Kandil başta olmak üze-
re Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik 
harekatının bir bölümü, Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
tarafından harekat merkezinden 
bizzat takip edildi.

TSK’nın 15 Haziran’da Kandil’e 
yönelik hava harekatında da 35 
PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hükümet yetkilileri, operas-
yonların geçici olmadığı, bütün te-
röristler bölgeden temizlenene ve 
tehdit olmaktan çıkarılana kadar 
devam edeceği mesajını verirken 
Türkiye’nin ısrarla Kandil üzerinde 
durduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan da son 
operasyonlarda çok önemli toplantı 
alanlarının vurulduğunu açıklamıştı.

HAVA HAREKATINDA 9 TERÖRİST 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Zap, 
Avaşin-Basyan ile Hakkari Çukurca 
bölgelerine yönelik hava hareka-
tında silahlı 9 teröristin etkisiz hale 
getirildiğini bildirdi. Irak’ın kuzeyin-
deki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakka-
ri’nin Çukurca bölgelerine yönelik 
hava harekatında silahlı 9 teröristin 
etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ge-
nelkurmay Başkanlığından yapılan 
bilgilendirmede, Irak’ın kuzeyinde-
ki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hak-
kari’nin Çukurca bölgelerine dün 

hava harekatı düzenlendiği belirtil-
di. Harekatta, bölücü terör örgütü 
tarafından sığınak, silah mevzisi ve 

mühimmat deposu olarak kullanılan 
hedefler imha edildi. 

Hava harekatında silahlı 9 terör 

örgütü mensubu etkisiz hale getiril-
di.
n AA

Bisiklet yolu yapanlara 7,5 milyon lira destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Müsteşarı Öztürk, Bakanlıkça bisik-
let yolu projelerine toplam 7 milyon 
518 bin lira maddi destek sağlandı-
ğını söyledi. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 
bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak 
için belediyelere bisiklet yolu yapı-
mında kullanılması amacıyla maddi 
destek programı başlatıldığını hatır-
lattı.

Bu kapsamda Bakanlığa, büyük-
şehir, il, ilçe, belde ve üniversiteler-
den bisiklet yolu projesi için birçok 
başvuru yapıldığını aktaran Öztürk, 
şu bilgileri verdi:

“Bu projelerden 11’i teknik açı-
dan uygun bulundu. Bakanlıkça 
Kocaeli, Ordu, Sakarya, Yozgat, Er-
zurum, Nevşehir, Tokat, Erzincan, 
Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş 
belediyeleri ile Atatürk Üniversitesi 
kampüsü ve diğer üniversitelerin 
bisiklet yolu projelerine toplam 7 
milyon 518 bin lira maddi destek 
sağlandı. Bu bisiklet yolu projelerine 
göre yapılacak yolların toplam uzun-

luğu yaklaşık 91 kilometre olacak.” 
Bisiklet yolu projesi hazırlayacak 

Belediyelere rehber olması amacıyla 
“Şehir İçi Bisiklet Yolları Kılavuzu” 
hazırladıklarını ifade eden Müste-
şar Öztürk, yayımlanan kılavuzun 
büyükşehir, il, ilçe, belde yerel yö-
netimlerinin tümüne ve diğer ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına dağı-
tıldığını dile getirdi.

“EN ÇEVRECİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM 
ARACI BİSİKLETTİR”

Öztürk, ayrıca Bakanlığın web 
sitesinden de kılavuza ulaşılabilece-
ğine işaret ederek, şunları kaydetti:  
“Bisiklet yolları toplu taşıma sistemi 
ile entegre oldukça ve bisiklet kulla-
nımı artıkça insanların fiziksel hare-
ketliliği artacak, sağlık harcamaları 
da minimize olacaktır. Bisiklet kulla-
nımında araçların sera gazı salınımı 
miktarı 70 birimken, bisikletin 0 bi-
rimdir. Bu bakımdan en çevreci ve 
sağlıklı ulaşım aracı bisiklettir. Bisik-
letle ulaşım artıkça ulaşım kaynaklı 
hava kirletici emisyonlar da o oranda 
azalacaktır.”
n AA

Öncelikle İslam 
âleminin, milletimin 
ve okuyucularımın 
Ramazan Bayramı 
mübarek olsun.

R a m a z a n d a 
nefsimizi kontrole 
çektik, Bayramımızı 
yaptık, şimdi ülke-
mizin geleceğini inşa 
etmek üzere 24 Ha-
ziran’da karar vere-
ceğiz.

Her seçim çok önemli. 
İnsanlar tercihleri ile yaşar, 

ancak 24 Haziran çok önemli.
Bu seçim sadece ülkemizin 

için de bir tercihten ibaret değil. 
Bu seçim hızla değişen dünyada 
yerimizi konumumuzu koruya-
cak geliştirecek ekibi ve projeleri-
ni belirleyeceğimiz bir seçim.

Geriye dönüşün asla kabul 
edilemeyeceği bir seçim.

Duygularımızı bir kenara ko-
yup, aklımızla kılı kırk yaracağı-
mız bir seçim.

Nefretlerimizle yapmış oldu-
ğumuz seçimler bu ülkeye hiçbir 
zaman fayda getirmedi.

Fayda getirmediği gibi bu 
duygusal tepkilerimiz milletimizin 
zayıf yönleri olarak tanımlanıp, 
diğer ülkeler tarafından çok güzel 
kullanıldı.

Benim bu seçimle ilgili naçi-
zane tespitlerim.

Öncelikle Muharrem İnce’nin 
CHP başına geçmesi çok isabetli 
bir karar oldu.

Muharrem İnce ortaya çıkın-
caya kadar,  başa baş olan İYİ 
Parti, CHP Hızla sempati topla-
maya başladı, anketler de bunu 
doğruluyor. 

Hatta İnce olmasaydı, İYİ 
partiye yönelen CHP seçmeni 
geri dönmezdi. Güçlüden, taraf-
tan yana olan gezici seçmen  de 
CHP seçmeni ile beraber CHP’de 
toplandı.

Görüntü seçim ikinci tura ka-
lacak ve CHP İkinci parti olacak.

Muharrem İnce’nin gelişi ile 
AK Parti’nin davranışı da değişti.

Kılıçdaroğlu’nun kulaktan 
dolma çıkışlarına, İnce ile beraber 
siyasal ve kültürel birikimin bes-
lediği çıkışlarla, İktidarda strateji-
lerini değiştirmek zorunda kaldı.

İnce ile beraber CHP bağnaz, 
tutucu politikalardan güncel, hal-
ka dönük halkın içinden gelen ta-
leplere uygun politikalar sahneye 
çıktı. 

Bir zamanlar CHP diyerek 
içinde halk olmayan CHP anla-
mında bir karikatür çizmiştim. 
İnce ile beraber o soru işaretini 
kaldırıyorum.

Yalova seçimlerinden sonra 
CHP İnce halk ile kuvvetlenen ile-
tişimini şimdi Ülke genelinde ba-
şarılı bir şekilde çok iyi kullanıyor.

Artık CHP’nin zayıf çıkışları-
nın meydana getirdiği ortamla 
rahat seçim alan bir Erdoğan ye-
rine dikkatli hareket etmesi gere-
ken bir Erdoğan var.

Artık halkı anlayan, halkı oku-
yan iki lider var.

Bu rekabetten ülkemiz adına 
iyi sonuçlar çıkacağını düşünü-
yorum.

Önümüzde altı gün var. Bu 

süre çok değişimlere 
gebe. Çok kuvvetli bir 
zekâ, siyaset oyunu 
ile karşı karşıyayız. 

İnce CHP kong-
resinde Genel başkan 
seçilse ve bu güne 
öyle gelseydi sonuç 
çok farklı olurdu. 

Yaptığı projelerin 
altını doldurma şan-

sı çok daha kuvvetli 
olurdu.

Ama her şeye rağmen bir 
rüzgâr yakalandı.

Sonuç belli şu an hiç kimse 
için garanti değil.

Dedim ya ülkemizde verece-
ğimiz bu karar ülkemizin iç me-
selesini aşan bir karar. Ülkemizin 
stratejikgücünü yeniden tanımla-
yacak bir seçim.

Benim kanaatim,  Recep Tay-
yip Erdoğan’la bir dönem daha 
ülkemizin yönetilmesi.

Sebebi;
Ben başkanlık sisteminin de-

vamını istiyorum.
Cumhurbaşkanlığı külliyesi-

nin temsil amacı ile kalması.
Dünyada değişen şartlarda 

dereyi geçerken at değişiminin 
zararlı olacağını düşünmem.

İnce ile parlamenter sisteme 
dönüşün vakit kaybı olacağı

Muharrem İnce’nin Muha-
lefetliğinde İktidarın çok daha 
dikkatli davranmak zorunda ka-
lacağı.

Muharrem İnce’nin bir dö-
nem Muhalefette pişmesinin ye-
rinde olacağı.

Muharrem İnce’nin seçilmesi 
ile 15 Temmuz darbesinin sula-
nacağı.

İlla ki kazanandan yana olan 
% 5-6’lık bir oyun, CHPoyunun 
üzerinde İnceye destek verdiği.

İYİ parti seçimde % 6 civarın-
da oy alırsa bunun çok açık teyit 
olarak kabul edilebileceği.

Bu durumun duygusal dönü-
şümlere sebep olacağı.

İnce’nin 15 Temmuz’un adil 
yargılanacağına dair net bir yak-
laşımının olmaması gibi sebep-
lerle 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
devam etmesi gerektiğini düşü-
nüyorum.

Mecliste AK Partinin güçlü 
olmasına gerek yok. 

Başkan yapacağı her şeyde 
milleti ikna etmeli, yani meclisi 
ikna etmeli.

Onun için Meclise vekil gön-
derirken,  vekilin birikimi, tecrü-
besi, bilgisi, ahlakını dikkate ala-
rak vekâlet vermeliyiz.

Hatta bazı mesleklerde yı-
ğılma olmaması için mümkün 
olduğunca farklı mesleklerden 
insanları meclise taşımalıyız.

Dedim ya muhakemeyi çok 
güçlü yapmalıyız. İrademizi dik-
katli, kullanma zamanı.

Bunun kimse yapmaz mı di-
yorsunuz?

Siz yapın.
Hayal mi diyorsunuz?
O zaman adaletli, gelişmiş 

güçlü Türkiye de hayal demek.
Aklımızı başımıza alalım.

MUHAKEME TERAZİSİNDE İRADEMİZİN İMTİHANI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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İsrail savaş uçakları ‘sivil aracı’ vurdu İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 2 yaralı
İsrail’e ait savaş uçakları, Gaz-

ze’nin Şucaiyye Mahallesi’nde sivil 
bir aracı vurdu.

İsrail’e ait savaş uçaklarının, 
Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye 
Mahallesi’nde sivil bir aracı vur-
duğu bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü 
Avichay Adraee, askeri bir uçağın, 
Gazze’de “yanan uçurtma hücre-
si” sorumlularından birinin aracını 
hedef aldığını belirtti.  Açıklamada, 
“Gazze’den yanan uçurtma ile hel-
yum gazıyla şişirilmiş balonların 
İsrail topraklarına gönderilmeye 
devam edilmesi sonucu hava sal-
dırısının düzenlendiği” ifade edil-
di.  Gazze’den görgü tanıkları da 
Şucaiyye Mahallesi’nde bir evin 
önünde park halindeki sivil bir ara-
ca İsrail tarafından roket saldırısı 
düzenlendiği ve aracın imha edil-
diği bilgisini paylaştı. Öte yandan 
saldırıda herhangi bir can kaybının 
olmadığı bildirildi.  İsrail basının-

da, Filistinli göstericilerin, Gazze 
Şeridi çevresindeki Yahudi yerle-
şim yerlerine “yanan uçurtma” ile 
helyum gazıyla şişirilmiş balonlar 
göndermesi nedeniyle bölgede bir 
dizi yangın meydana geldiğine iliş-
kin haberler yer almıştı. Filistin’de 

2006’da yapılan ve Hamas’ın ka-
zandığı seçimlerin ardından İs-
rail, Gazze Şeridi’ne kara, deniz 
ve havadan abluka uygulamaya 
başlamıştı. Uluslararası tepkilere 
rağmen Gazze’ye yönelik abluka 
aralıksız devam ediyor. n AA

İsrail ordusuna ait bir insan-
sız hava aracının abluka altındaki 
Gazze’ye düzenlediği saldırıda 2 
Filistinlinin yaralandığı bildirildi.  
Gazze’deki sağlık kaynaklarından 
alınan bilgiye göre İsrail ordusu, 
Gazze Şeridi’nin orta bölgelerinde 
yer alan El-Beric Mülteci Kam-
pı’na İHA ile saldırı düzenledi.  
Saldırıda 2 Filistinli gencin şarap-
nel parçalarıyla yaralandığını ak-
taran kaynaklar, yaralıların sağlık 
durumunun orta derecede oldu-

ğunu belirtti. 
Öte yandan İsrail ordusundan 

yapılan açıklamada hava saldırısı 
doğrulanırken, “Hamas’ın silahlı 
kanadı İzzeddin el-Kassam Tu-
gaylarına ait iki gözlem noktasının 
vurulduğu” ileri sürüldü.  Açıkla-
mada ayrıca vurulan hedeflerden 
birinde “yanan uçurtmaların” 
hazırlandığı iddia edildi.  İsrail 
basınında, Filistinli göstericilerin, 
Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi 
yerleşim yerlerine “yanan uçurt-

ma” ile helyum gazıyla şişirilmiş 
balonlar göndermesi nedeniyle 
bölgede bir dizi yangın meydana 
geldiğine ilişkin haberler yer al-
mıştı. 

Filistin’de 2006’da yapılan ve 
Hamas’ın kazandığı seçimlerin 
ardından İsrail, Gazze Şeridi’ne 
kara, deniz ve havadan abluka uy-
gulamaya başlamıştı. Uluslararası 
tepkilere rağmen Gazze’ye yönelik 
abluka aralıksız devam ediyor.
n AA

Myanmar güvenlik güçleri ve 
fanatik Budistlerin saldırıları sonucu 
topraklarını geride bırakarak Bang-
ladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı 
Müslümanlar buruk bir bayram ge-
çiriyor. 

Bangladeş basınında yer alan 
habere göre, Cox’s Bazar bölgesin-
deki kamplarda kalan Arakanlı Müs-
lümanların, topraklarından uzaktaki 
bayramları buruk geçiyor. 

Bu sabah Cox’s Bazar’daki fark-
lı kamplardaki cami ve mescitlerde 
bayram namazı için bir araya gelen 
Arakanlı Müslümanlar, bir an önce 
güvenli bir şekilde topraklarına geri 
dönerek huzurlu bir hayat kurmak 
ve bu gibi özel günlerde yakınlarının 
mezarlarını ziyaret edebilmek için 
dua etti.

Kutupalong Kampı Genel Sek-
reteri Nur Muhammed, Arakan’da 
maruz kaldıkları zulüm ve dehşete 
rağmen, hala topraklarını sevdikle-
rini kaydetti. 

Muhammed, “Güvenli bir şekil-
de topraklarımıza dönmek istiyoruz. 
Sevdiklerimiz bu küçücük kamp 
alanlarına hapsolmuş durumda. 
Çocukların gidecek bir yeri yok. Bay-
ram sevincini yaşayamıyorlar.” diye 
konuştu. 

Balukhali Kampında kalan Eyüp 
Ali Majhi, “Bugün bayram namazın-
dan sonra camide hiçbirimiz gözyaş-
larımıza hakim olamadı. Hepimiz 
Arakan’da annelerimizi, babalarımı-
zı, kardeşlerimizi ve ailemizden biri-
lerini kaybettik. Bir şeyler yapılması 
lazım. Buraya geleli 9-10 ay oldu. 
Hiçbir uluslararası kuruluş bizim gü-
venli bir şekilde topraklarımıza geri 
dönmemiz için bir şey yapmadı.” 
ifadelerini kullandı. 

BM’ye göre, 25 Ağustos 
2017’den sonra Arakan’dan kaçmak 
zorunda kalarak Bangladeş’e sığı-
nanların sayısı 700 bini aştı. Ulus-
lararası insan hakları kuruluşları, 
yayınladıkları uydu görüntüleriyle 
yüzlerce köyün yok edildiğini kanıt-
ladı. 

Arakanlıların topraklarına dö-
nüşü için Myanmar ve Bangladeş 
hükümetleri arasında imzalanan an-
laşma, yerinden edilenlerin durum-
larını belgelendirmeleri mümkün 
olmadığı için uygulamada işlevsiz 
kalıyor. 

BM ve uluslararası insan hakla-
rı örgütleri, Arakanlı Müslümanlara 
yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da 
“soykırım” olarak adlandırıyor.
n AA

Bab’daki tarihi cami ve
çarşı restore ediliyor

Patileri kesilen yavru 
köpekle ilgili tutuklama

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kal-
kanı Harekatı’yla terörden temizle-
nen Bab ilçesindeki tarihi cami ve 
kapalı çarşı, Türkiye’nin desteğiyle 
restore ediliyor.

Bab Yerel Meclisi Diyanet İşleri 
Sorumlusu Mahmud Akil Ebu Sa-
lih, AA muhabirine, Bab’ın tarihi 
hakkında bilgi verdi. Bab’ın, Haz-
reti Ömer zamanında fethedildiği-
ni belirten Ebu Salih, “Cami Kebir” 
olarak bilinen Büyük Cami’nin 717 
yılında yapıldığını söyledi.

Ebu Salih, ilçede 60 cami daha 
bulunduğunu, Türkiye Diyanet 
Vakfı desteğiyle 40’ının onarımının 
yapıldığını ve sıranın tarihi camiye 
geldiğini ifade etti.

Büyük Cami’nin restorasyonu-
nun bir sene sürmesinin planlandı-
ğını dile getiren Ebu Salih, “Büyük 
Cami, DEAŞ ile çatışmalar sırasın-
da zarar görmüştü. İnşallah tadilatı 
tamamlandıktan sonra tarihi doku-
sunu yeniden görebileceğiz.” dedi.

Caminin restorasyonuna des-
tek veren Türk firmasının yetkilisi 
Fayad Aslan, sütunlar, kubbeler, 

musluklar, şadırvanlar ve zarar 
gören her şeyin tadilatının yapıla-
cağını bildirdi.

Aslan, caminin aslına uygun 
restore edileceğinin altını çizerek, 
“Minarenin taşları tek tek numa-
ralandırılıp sökülecek. İhtiyacı olan 
taşların bakımı yapıldıktan sonra 
tekrar yerine konulacak. Kırılanlar 
için yeni taşlar üretilecek.” ifade-
sini kullandı.Beton ustası Mahmut 
Faris de “Tarihi dokusuna zarar 
vermeden tadilatını yapıyoruz. Şu 
an elimizde bulunan imkanlar çarşı 
yapılırken yoktu.” dedi.

Ustalardan Hacı Ahmet Davil, 
uzun ömürlü olması için oval çatı 
yapmayı tasarladıklarını, 80 met-
relik kısmın tadilatının bittiğini ifa-
de etti. Çarşı esnafından Ebu Abdo 
ise kışın kar ve yağmurun, yazın 
sıcağın, işlerini etkilediğini, yeni 
yapının kolaylık sağlamasını um-
duklarını kaydetti. Halep’in ilçesi 
Bab, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Ha-
rekatı’yla geçen sene şubat ayında 
terör örgütü DEAŞ’tan alınmıştı.
n AA

Sakarya’da patileri kesilmiş 
halde bulunan ve tedavi altına 
alındıktan sonra ölen yavru kö-
pekle ilgili gözaltına alınan kepçe 
operatörü İ.M. tutuklandı. Sakar-
ya’nın Sapanca ilçesinde orman-
lık alanda patileri kesilmiş halde 
bulunan ve tedavi altına alındık-
tan sonra ölen yavru köpekle ilgili 
soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan kepçe operatörü İ.M. çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cum-
huriyet Başsavcılığının talimat 
doğrultusunda Sapanca Savcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan, ola-
yın meydana geldiği yerde çalışma 
yürüten kepçe operatörü İ.M’nin, 
İlçe Jandarma Komutanlığındaki 
işlemleri tamamlandı.  Sapanca 
Adliyesi’ne sevk edilen İ.M, sav-

cılık sorgusunun ardından çıka-
rıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza 
Hakimliğince, “sahipli hayvanın 
öldürülmesi ve işe yarayamaya-
cak hale getirilmesi” suçlamasıyla 
tutuklandı. Sapanca Hacımercan 
Mahallesi’nde 13 Haziran Çarşam-
ba günü ormanlık alandaki köpek-
leri beslemeye giden hayvansever-
ler, patileri ve kuyruğu kesilmiş 
yavru köpeğin yerde kıvrandığını 
görmüş, veterinere götürülen ağır 
yaralı köpek daha sonra tedavisi 
için İstanbul’da bulunan bir vete-
riner kliniğine gönderilmişti. İstan-
bul’da ameliyat edilen yavru köpek 
kurtarılamamıştı. Olayın ardından 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı talimatıyla Sapanca Savcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma 
kapsamında kepçe operatörü İ.M. 
gözaltına alınmıştı. n AA

Karatay Belediyesi tarafından Bölge Kan Merkezi inşa edilmesi için arsa tahsis edildi. 
Büyük önem taşıyan Bölge Kan Merkezi çok büyük bir ihtiyaca cevap verecek

Kızılay Konya Bölge Kan 
Merkezi için imzalar atıldı

Karatay Belediyesi tarafından 
Karaaslandede Mahallesi’nde 5.107 
m² arsayı Bölge Kan Merkezi inşa 
edilmesi için tahsis edildi. Konya 
Valiliği, Karatay Belediyesi, Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Kızılay 
Derneği Konya Şubesi’nin birlikte 
imzaladığı protokol ile gerçekleşti-
rilecek olan Bölge Kan Merkezi’nde; 
Konya’da bağışlanan kanlar yine 
Konya’da işlenip kullanılabilecek.  
Konya’da bağışlanan kanlar Anka-
ra’da bulunan Orta Anadolu Bölge 
Kan Merkezine giderek işleniyor ve 
tekrar Konya’ya tren ve karayolu ile 
geliyor. Bu durum acil durumlarda 
pek çok sıkıntıya yol açabiliyor. Bu 
tür sıkıntıların ortadan kaldırılması 
ve Konya gibi bir merkezde büyük 
bir ihtiyaca cevap vermesi açısından 
büyük önem taşıyan Bölge Kan Mer-
kezi çok büyük bir ihtiyaca cevap ve-
recek. 

Konya Valiliğinde gerçekleşen 
protokole Konya Valisi Yakup Can-
bolat, AK Parti Konya Milletvekili 
Abdullah Ağralı, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Konya 
İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet 
Koç, Kızılay Derneği Konya Şube 
Başkanı Kemal Gödeneli katıldı. 

Protokol imza töreninde konu-
şan Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Karatay Belediyesi’nin tahsis ettiği 
5.107 m²’lik araziye Bölge Kan Mer-
kezi ve Hizmet Binası yapılmasının 
planlandığını belirtti. Vali Canbolat 
“Konya’da ciddi bir açığı kapatacak 
ve eksiği giderecek olan Bölge kan 
Merkezi’nin hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Bölgenin kan ihtiyacını 
karşılayacak ekip ve donanım itibarı 
ile çağımızın gerekliliklerini en son 

teknolojik imkanlarla taşıyacak mer-
kez için başta Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum.”dedi

Başkan Hançerli, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın 
Kızılay Derneği Konya Şube Başka-

nı Kemal Gödeneli ile yapmış oldu-
ğu görüşmeler neticesinde; Kızılay 
Derneği Konya Şube Başkanı Kemal 
Gödeneli’nin kendilerine arsa tahsis 
edilmesi halinde Bölge Kan Merkezi 
binası yapabileceklerini kendisine 
ilettiğini söyledi. Başkan Hançerli, 
5107 m²’lik alanda yaklaşık 9000 

m² kapalı inşaat alanı olduğunu söy-
ledi. Aksaray ve Karaman İllerinin 
de Bölge Kan Merkezinden istifade 
edeceğini dile getiren Başkan Han-
çerli; Karatay Belediyesi olarak arsa 
tahsisinin yanı sıra merkezin çevre 
düzenlemesi ve etrafındaki yolların 
yapımı asfaltlanmasını da gerçekleş-
tireceklerini belirtti. Başkan Hançer-
li merkezin hayırlı olmasını temenni 
ederek emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Koç, Konya’nın sağlıkta 
dönüşümden en çok pay alan iller-
den olduğunu dile getirerek; Bölge 
Kan Merkezinin çok büyük ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Prof.Dr. Koç,  AK 
Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı ile Bölge Kan Merkezi konu-
sunu masaya yatırdıklarını, Başkan 
Hançerli ve Kızılay Derneği Konya 
Şube Başkanı Kemal Gödeneli’nin 
yoğun gayretleri ile protokolün imza 
aşamasına ulaştığını vurguladı. Prof.
Dr. Koç Bölge Kan Merkezi’nin Kon-
ya’ya hayırlı olmasını diledi.

 Kızılay Derneği Konya Şube 
Başkanı Kemal Gödeneli Bölge Kan 
Merkezi’nin projelendirilmesinde 
öncülük ederek arsa tahsis eden 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye, her türlü yardımda bu-
lunarak kendilerini teşvik eden Kon-
ya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Meh-
met Koç’a teşekkür etti. Gödeneli, 
Bölge Kan Merkezi’nin hastalar için 
hayati önem taşıdığını belirterek; 
hayırlı olmasını diledi. 

 Program, konuşmaların adın-
dan Bölge Kan Merkezi protokolü-
nün imzalanması ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçirdi
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Antalyaspor’da transfer harekatı

Mehmet Sepil: Yeni stat Göztepe’nin miladı olacak

Bülent Korkmaz ile anlaşarak, teknik direktör belirsiz-
liğine son veren Antalyaspor’da transfer çalışmaları başlı-
yor. Uzun süren teknik adam arayışlarına Bülent Korkmaz ile 
1+1 yıllık sözleşme imzalayarak nokta koyan Antalyaspor’da 
sıra transfer çalışmalarına geldi. Yaşanan ekonomik prob-
lemlerden dolayı bonservisli oyunculara yönelmesi bek-
lenmeyen kırmızı-beyazlılar transferde önceliği genç, ma-
liyetsiz ve kiralık oyunculara verecek. Santrfor, stoper, orta 
saha, sol kanat ve on numara pozisyonları için çalışmalarını 
sürdüren Antalyaspor’un transfer bütçesi 8-10 milyon Euro 
civarında olacak. Akdeniz ekibinin yeni sezon öncesi en az 
10 futbolcuyu kadroya dahil etmesi bekleniyor. Takımın ba-
şarılı sol beki Sakıb Aytaç’ın Kayserispor’a imza atmasının 
ardından bu bölgeye kesinlikle takviye yapacak olan Antal-
yaspor’da çiçeği burnunda teknik adam Bülent Korkmaz da 
imza töreninde yaptığı açıklamada önceliği sol beke verdi. 
Korkmaz, “Şu an için kesinlikle sol bek alacağız. Oyuncu-
larla ilgili inceleme yapıyoruz. Takip ediyoruz. İlk etapta sol 
bek transferi yapacağız” ifadelerini kullanmıştı. 
n İHA

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 
yapımı devam eden yeni statlarının açıl-
masıyla kulüplerinin milat yaşayacağını 
söyledi. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göz-
tepe’de Başkan Mehmet Sepil, kulübün 
kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran’da 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gür-
sel Aksel Tesisleri’nin yerine inşa edilen 
yeni statta basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Sepil, “14 Haziran bizim bay-
ramımız. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. 
Sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye sevgi 
ışığını yakacağız. Bütün İzmir’i yakacağız” 
dedi. 

Yeni stadın hizmete girmesiyle Göz-
tepe’nin milat yaşayacağını ifade eden 
Mehmet Sepil, “Allah’a yalvarıyorduk, 
stadımız, kendi evimiz yoktu. Artık sta-
dımız hazır. Önümüzdeki sene bu statta 
oynayacağız. Bize çok yardımcı olan Top-
lu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanına, İzmir 
Büyükşehir Belediyesine, Konak Beledi-
yesine ve hayalimizi anlattığımızda ‘Bu 
stat çok güzel olacak’ diyen Başbakanımız 
Binali Yıldırım’a çok teşekkür ediyoruz. 
Geçen sezonu başarılı tamamladık. An-

cak çok daha başarılı bir Göztepe bu statta 
olacak” diye konuştu. 

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam 
Merkezi adını alacak stadın Türkiye’nin 
en güzel şehir içi stadı olacağının altını 
çizen Sepil, “Türkiye’de bazı şeyler yavaş 
ilerlerken, bizim stadımız canavar gibi 
ilerliyor. Burası 24 saat yaşayan bir yer 

olacak. Taraftar meydanı haline gelecek. 
Kulübümüze çok ciddi katkıları olacak. 
Futbol kulüplerinin ekonomisi ortada. Ben 
her zaman kendi ayakları üzerinde duran 
bir Göztepe istiyorum. Kulübümüzü daha 
da yukarıları taşıyacak Torbalı Altyapı Te-
sislerimiz de geliyor. Kendi oyuncularını 
yetiştiren bir Göztepe oluşturacağız” ifa-

delerini kullandı. 
Yeni sezon çalışmaları hakkında da 

bilgi veren Başkan Sepil, “Artık olgun-
laşmış hamleler yapmaya başladık. Çok 
yakında transferler çoğalacak. Ama biz 4 
ya da 5 nokta takviye yapacağız. Takıma 
katkı sağlayacak isimler alacağız. Herkes 
inansın, biz doğru yoldayız” dedi.  n İHA

Roberto Soldado 
Fener’de kalmak istiyor

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado 
sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor. 

Fenerbahçe’nin 2017-2018 sezonu başında Villarre-
al’den transfer ettiği İspanyol futbolcu Roberto Soldado 
takımda kalmak istiyor. Birçok Çin ve Arap ekibinin Sol-
dado’yu transfer etmek için iletişime geçtiği iddia edi-
lirken 33 yaşındaki futbolcu ise bir sezon daha takımda 
kalıp yapılacak yeni oluşumda şampiyonluk yaşamak 
istiyor. Sarı-lacivertli ekipte Fernandao’nun Arabistan 
ekibi Al Wehda’ya transferi ve Vincent Janssen’in kiralık 
olduğu için Tottenham’a dönmesinin ardından takımda 
tek forvet olarak kalan Soldado geçtiğimiz sezon Süper 
Lig’de oynadığı 26 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans 
gösterdi. 
n İHA

Trabzonspor’a 
sevindirici haber

Trabzonspor’a UEFA’dan sevindirici haber geldi. Bor-
do-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklama-
da “Kulübümüz ile UEFA arasında daha önce imzalanmış 
olan uzlaşma sözleşmesi sürecimiz kısmen tamamlan-
mıştır. Sürece yönelik UEFA’nın ilgili kurullarıyla yaptığı-
mız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi 
gerekçelendirildiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA 
kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olma-
dığına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” 
denildi.  n İHA

Akhisarspor iç 
transfere yöneldi

Teleset Mobilya Akhisarspor, sezon sonunda söz-
leşmesi sona eren Hasan Ali Adıgüzel, Aykut Çeviker ve 
Onur Ayık ile yola devam kararı aldığı öğrenildi. Yeşil-si-
yahlılarda Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmeler 
bayram sonuna kalırken son kararın gelecek hafta içinde 
kesinleşeceği bildirildi. Öte yandan Teleset Mobilya Ak-
hisarspor yönetimi ise Teknik Direktör ile ilgili gelişmeler 
konusunda herhangi bir kamuoyunu aydınlatıcı bir açık-
lama yapmadı. Ancak yeşil-siyahlı yönetimin bu akşam 
genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel ile 4 yıllık, Aykut Çeviker 
ve Onur Ayık ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. 
Öte yandan yeşil-siyahlılar geçen hafta sözleşmesi sona 
eren Barbossa ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştı.  n İHA

Beşiktaş’ta Oğuzhan 
sözleşme uzattı

Beşiktaş Başkanı Fikret 
Orman, Oğuzhan Özyakup 
ile sözleşme uzattıklarını 
ve yakın zamanda Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na 
bildireceklerini söyledi. Si-
yah-beyazlı takımın baş-
kanı Fikret Orman, yaptığı 
açıklamada, “Oğuzhan 
imzaladı. Zaten imzalıydı, 
ben de imzaladım, yakında 
KAP’a bildiririz. Geçen sene 
performansından mem-
nun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan” 
dedi. Orman ayrıca eski oyuncuları Manuel Fernandes 
için de “Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden mem-
nun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, 
ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quares-
ma’da yaptık, iyi oldu. Manuel ile ilgili taraftarın bir isteği 
var, bir konuşmam lazım” diye konuştu.  n İHA

Yine başaracağız!
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, doğru bildikleri yolda Galatasaray’ın menfaatlerini 

önde tutarak ilerlemeye devam edeceklerini söyleyerek, “Galatasaraylıları, diğer kulüplerden ayıran bu 
niteliklerle yine başaracağız, yine kazanacağız. Çünkü biz Galatasaray’ız” dedi 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 
sarı-kırmızılıların kulüp dergisinin Haziran 
sayısında, Galatasaray camiasına seslen-
di. Geçtiğimiz ay kulüp olarak çok yoğun 
ve önemli bir dönem geçtiklerini belirten 
Mustafa Cengiz, “Hepimizin bildiği üzere, 
futbol takımımızın; teknik direktörümüz 
Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig 
şampiyonluğu bu camianın birlik olduğun-
da neleri başarabileceğine dair bir mihenk 
taşıydı. Takımımızın büyük bir konsantras-
yon ile her haftayı final bilerek adım adım 
ilerlediği, taraftarın çığ gibi büyüyen ener-
jisini hiçbir anda eksik etmediği, yöneti-
mimizin ve camianın büyük bir inançla bir 
bütün olarak hareket ettiği sürecin sonun-
da geldi bu şampiyonluk. Bir ahengin yan-
sımasıydı; tıpkı kuruluş dönemimizden ku-
rucumuz ve ilk başkanımız Ali Sami Yen’in 
renklerimizi tasvir ederken kullandığı 
benzetmede olduğu gibi; bir saka kuşunun 
başı ile kanadının yaptığı renk güzelliğine 
benzer bir parlaklığın hasıl olması misali 
diye konuştu. 

“İNANCIMIZI EKSİK ETMEDİK” 
Şampiyonluk yolunda bir an olsun 

inançlarını eksik etmediklerini söyleyen 
Başkan Cengiz, “Bütün renkler bizimdir 
ama sarı ve kırmızıdan aldığı ilhamla Ali 
Sami Yen’in de söylediği üzere sarı- kırmı-
zının bir alev topu gibi takımımız üstünde 
parıldamasını tasavvur ettik ve bizi galibi-
yetten galibiyete götüreceğine inandık. Ko-
lektif bir anlayışın sonucu olan ve gelecek 
yıllarda güçlü bir ayağa kalkışın ilk adımı 
olarak anılacak bu şampiyonluk için tüm 
Galatasaraylılara bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum” şeklinde konuştu. 

“YİNE BAŞARACAĞIZ, 
YİNE KAZANACAĞIZ” 

Olağan Genel Kurulu’nda tekrar başkan 
seçilmesiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz, 
“Üyelerimizin oylarının büyük çoğunluğu ile 
bu şerefli göreve bir kez daha layık görüldük. 
Galatasaray olarak geçtiğimiz üç ayda idari, 
finansal ve sportif bazda önemli kazanımlara 
ulaştığımız tüm kamuoyunun malumudur. 
Asıl olarak gerçekleştirmemiz gereken ise 

kuruluş amaçlarımıza bağlı olarak bundan 
sonra yapmamız gerekenlerdir. Montaigne’in 
Denemelerinde geçer: Yunanlı bir balıkçı bir 
kasırga sırasında Neptunas’a dua ederek şun-
ları söyler: ‘Beni ister kurtar, ister batır; ben 
dümenimi kırmadan dosdoğru gideceğim.’ 
Biz Galatasaraylılar da; benlik duygusunu ke-
nara itip kişisel düşünceyi bir kenara bırakan, 
oluşturduğu kültür ile bir düşünce biçimi olan, 
mağlup olduğu yolda dahi galip gelmek için 
sonuna kadar savaşan bir anlayışın sonucu 
olarak çok daha güzel günlerimizin gelecek-
te olduğu bilincindeyiz. İşte bu bilincin bize 
gösterdiği ışığı yanımıza alarak büyük bir 
tevekkülle ve güçlü bir inançla sadece doğru 
bildiğimiz yolda Galatasaray’ın menfaatlerini 
önde tutarak ilerlemeye devam edeceğimize 
söz veriyoruz. Aynı toprakların insanı olsak da 
aynı güneş ısıtsa da hepimizi; biz Galatasaray-
lıları, diğer kulüplerden ayıran bu niteliklerle 
yine başaracağız, yine kazanacağız. Çünkü biz 
Galatasaray’ız” ifadelerini kullandı. 

UEFA İLK KEZ YAPTI 
UEFA ile anlaştıklarını da sözlerine ek-

leyen Cengiz, “UEFA yaptırımları ile ilgili 
olarak her şeyi konuştum. UEFA yapılandır-
ma anlaşması yaptı. Bunun bir tanesi Ünal 
başkanım zamanındaydı. Şimdiye kadar 
bir takım ile 2 kez üst üste yapılandırma an-
laşması ilk kez yapıldı” dedi. Bu sezon 78 
milyon Euro’luk harcama yapabileceklerini 
söyleyen Cengiz, “Bir önceki yönetimimize 
1 + 1 yasağı gelmişti. Hem de 65 bin Euro 
transfer harcama yasağı gelmişti. O zaman 
o yasağı aştık ve tutturamadık. Bize bu sene 
verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 
milyon Euro geliriniz olursa 78 milyon Euro 
maksimum harcaya bilirsiniz demek. Bu da 
65 milyon Euro’ya göre 13 milyon Euro’luk 
bir avantaj demek. UEFA bu konuda da bize 
bir iyilik yaptı. Bu durumda bir vesile ile 
katkısı da TFF’nin var. TFF’ye teşekkür edi-
yorum, onların da katkısı var. Pek alışık bir 
şey değildir TFF’ye teşekkür etmek ama biz 
yiğidi öldür ama hakkını inkar etme nokta-
sındayız. Bizim genlerimizde vefa ve teşek-
kür vardır” şeklinde konuştu. 
n İHA
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Kartal’da yeni planlama
Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da başarılı teknik direktör Mustafa Alper Avcı, 1. Lig’e yükselen İzmir ekibi Altay ile 

anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı temsilcimizde Avcı’nın ayrılmasından sonra yeni bir planlama yapılacak ve çalışmalar bugün başlayacak
Atiker Konyaspor’un pilot takımı 

Konya Anadolu Selçukspor’da teknik 
direktör ayrılığı yaşandı. Yavru Kar-
tal’a en başarılı sezonunu yaşatan 
ve oynattığı oyun ile beğeni toplayan 
genç teknik adam Mustafa Alper Avcı 
yuvadan uçtu. İlk olarak Konya Yeni-
gün Gazetesi’nin duyurduğu ayrılık, 
kesin olarak gerçekleşti. 

Alper Avcı, bu sezon 1. Lig’e yük-
selen Altay ile anlaşma sağladı. Tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 
ise yeni teknik adam çalışmaları bu-
gün itibari ile başlayacak.

EN BAŞARILI SEZONUNU YAŞATTI
Konya Anadolu Selçukspor’da ay-

rılan ve bu sezon 1. Lig’de mücadele 
edecek olan İzmir temsilcisi Altay ile 
anlaşan Mustafa Alper Avcı, kısa sü-
rede Konya’da sevilen ve takdir edilen 
bir isim oldu. 

Geldiği günden bu yana takım 
içinde arkadaşlık üst seviyeye çıkar-
ken, gözle görülür bir çıkış da yaşandı. 
Yavru Kartal’da Alper Avcı teknik di-
rektörlüğünde 2. Lig’de en başarılı se-
zonunu yaşadı ve Play – Off potasına 
girmeyi çok az bir farklı kaçırdı. Yeşil 
beyazlılar, geride bıraktığımız sezonu 
55 puan ile 8.sırada tamamladı.
ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLAYACAK

Yavru Kartal’da Mustafa Alper 
Avcı’nın ayrılmasının ardından yeni 
teknik direktörün kim olacağı ve aynı 
sistem ile devam edilip edilmeyeceği 
merak konusu oldu. A Takım Atiker 
Konyaspor’da da teknik direktör be-
lirsizliği sürerken, buradaki hocanın 
belirlenmesinden sonra Konya Ana-
dolu Selçukspor için de çalışmaların 
başlayacağı gelen bilgiler arasında. 
Ancak Yavru Kartal’da takıma uygun 
olan teknik direktör isimler bugün iti-
bari ile belirlenecek. 

Yapılacak çalışmaların ardından 
yeşil beyazlı takımın hocası belli ola-
cak.

YURTDIŞINDA OYUNCU İZLEMİŞTİ
Konya Anadolu Selçukspor’dan 

ayrılan başarılı teknik direktör Mustafa 
Alper Avcı, geride bırakılan sezondan 
sonra yurtdışına çıkarak yeşil beyazlı ta-
kım için oyuncu izlemiş ve bir takım gö-
rüşmeler yapmıştı. Yavru Kartal, yeni 
teknik direktörün belirlenmesinden 

sonra bu oyuncuları değerlendirmeye 
alacak. Hocanın onay verdiği oyuncu-
lar takıma kazandırılacak. Yeni teknik 
direktör ile yeni bir planlama yapılması 
beklenirken, A Takım Konyaspor’a ve 
kiralık olarak başka takımlara gidecek 
olan futbolcular bu planlama sonrası 
kesinleşecek. n SPOR SERVİSİ

Mevlana Bisiklet Turu bugün başlıyor
Uluslararası Mevla-

na Bisiklet Turu, Konya’da 
yapılacak. Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı, yaptığı açıkla-
mada, turun 18-21 Haziran 
tarihlerinde 4 etap üzerinden 
düzenleneceğini bildirilen 
Uluslararası Mevlana Bi-
siklet Turu, bugün başlıyor. 
“Bisiklet şehri” Konya’nın 
tekrar uluslararası bir yarı-
şa ev sahipliği yapacağını belirten 
Küçükbakırcı, şu ifadeleri kullandı: 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

Mosso’nun sponsorluklarıyla uzun 
bir süredir ara verilen Uluslararası 
Mevlana Bisiklet Turu geçtiğimiz 
yıl yapılan müracaatla uluslararası 

takvimdeki yerini almıştır. 
Bugün başlayacak ve 21 
Haziran tarihine kadar 4 etap 
üzerinden düzenlenecek 
turumuzda toplam 452 kilo-
metre koşulacaktır. Uluslara-
rası takımların ilgisini çeken 
ve büyük bir katılım beklenen 
yarışımız ciddi bir mücadele 
altında geçecektir. Katılacak 
takımların kazasız belasız bir 
şekilde yarışlarını tamamla-

yıp güzel hatıralarla evlerine dön-
melerini temenni ederim.”
n AA
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Gözler Aykut Kocaman’da!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da yönetim belli olmasına rağmen teknik direktör konusunda yaşanan 
belirsizlik camiayı tedirgin ediyor. Konyaspor yönetimi Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Aykut Kocaman’a 

teklif götürmeye hazırlanırken, olumsuz bir durumda B planını devreye sokması bekleniyor
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 

Konyaspor, 8 Haziran’da yaptığı 
Olağanüstü Genel Kurul ile yeni baş-
kanını belirledi. Göreve gelmesinin 
ardından çalışmalarına başlayan 
başkan Hilmi Kulluk ve kurmayları-
nın ilk hedefi teknik direktör. Ancak 
aradan geçen yaklaşık on günlük 
süreçte somut bir adımın atılmamış 
olmaması taraftarı tedirgin etti. Bir-
çok takım yeni sezon öncesi kamp 
tarihlerini belirlerken, Konyaspor’da 
henüz teknik direktörün netleşme-
mesi eleştirilere sebep oldu.

İLK ADAY AYKUT KOCAMAN
Atiker Konyaspor’da teknik di-

rektör adaylarının ilk sırasında Aykut 
Kocaman yer alıyor. Önceki dönem-
lerde Konyaspor’u çalıştıran ve Ana-
dolu Kartalı’na en parlak dönelerini 
yaşatan tecrübeli teknik adamın 

Fenerbahçe’deki durumunun net-
leşmesinin ardından Konyaspor 
yönetimi bir teklif götürecek. Fe-
nerbahçe’de ise yerli teknik direktör 
ile çalışılması durumunda bu ismin 
Aykut Kocaman olacağı bilinirken, 
yabancı teknik adam arayışları da 
sürüyor. Aykut Kocaman’ın ise Kon-
yaspor olumlu yanıt verip verme-
yeceği önümüzdeki günlerde belli 
olacak.

SERGEN YALÇIN BEKLEMEDE
Yeşil beyazlı temsilcimizde 

Aykut Kocaman’ın olumsuz yanıt 
vermesi durumunda diğer planlar 
da büyük oranda hazır. Konyaspor 
yönetimi, ilk olarak geçtiğimiz sezon 
kümede kalma yolunda büyük eme-
ği olan Sergen Yalçın ile bir görüş-
me yapmayı planlıyor. Hedeflerin ve 
şartların uyuşması durumunda Ser-

gen Hoca ile yeni bir sözleşme im-
zalanabilir. Buradan da olumsuz bir 
durum oluşmasında Konyaspor’un 
listesinde Okan Buruk, Rıza Çalım-
bay ve Ersun Yanal gibi isimler bu-
lunuyor.

TARAFTARIN İSTEĞİ KOCAMAN
Anadolu Kartalı Konyaspor’da 

teknik direktör belirsizliği sürer-
ken, taraftarda da tedirgin bekleyiş 
devam ediyor. Yeni sezon öncesi 
henüz hocanın belli olmaması ca-
miada eleştirilere sebep oldu. Öte 
yandan Konyasporlu taraftarlar Fe-
nerbahçe’de ayrılması durumunda 
Aykut Kocaman’ın yeniden Kon-
yaspor’un başına geçmesini istiyor. 
Sosyal medyada bu isteklerini dile 
getiren taraftarlar, Kocaman’ı yeni-
den göreve davet ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Başkan’dan bayram mesajı
Atiker Konyaspor’da başkanlık 

görevine seçilen Hilmi Kulluk, res-
mi siteden yaptığı açıklamada İs-
lam aleminin Ramazan Bayramı’nı 
kutladı.

 Yapılan açıklamada, “Başka-
nımız Hilmi Kulluk Ramazan Bay-
ramı nedeniyle Yönetim Kurulumuz 
adına bir mesaj yayınlayarak başta 
İslam alemi olmak üzere, milletimi-
zin hemşerilerimizin ve camiamızın 
bayramını kutladı. Başkanımız me-
sajında şu ifadelere yer verdi: “Bay-
ramlar huzurun, güzelliğin, toplum-

sal birlik ve beraberliğin, sevginin, 
saygının, kardeşliğin, hoşgörünün 
ve merhametin en güzel şekilde 
tezahür ettiği müstesna günlerdir. 
Bizler de camiamızla birlikte bu çok 
özel günlere bir kez daha kavuşma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesi-
leyle Ramazan Bayramı’nın, İslam 
alemine, tüm insanlığa, ülkemize, 
Konyamıza, camiamıza barış, hu-
zur, mutluluk, sağlık getirmesini 
ve hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ
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