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Bilmiyorsan kesme!
Kurban Bayramı öncesi 
bıçaklar bileniyor. Fakat 

kurban kesimini bildiğini 
düşünen acemi kasaplar ya 
hayvana eziyet ediyor ya da 

kendini kesiyor. Uzmanlar ise 
çıraklıktan yetişmeyenin kurban 
kesmemesi gerektiğini belirtiyor 

UYGUNSUZ KESİME 
CEZA KESİLECEK

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala va-
tandaşı kurban telaşı sardı. Pazarlıklar 
için son kez eller sıkılırken, yetkililerden 
de acemi kasaplara hem kendi sağlıkları 
hem de hayvana eziyet edilmemesi ko-
nusunda uyarılar geldi. Ayrıca uygunsuz 
kurban kesimi yapana ve hayvanın eziyet 
çekmesine neden olana 540 lira ile 2 bin 
752 lira arasında değişen ceza kesilecek.

YARALANMALAR
MESLEKİ BİLGİSİZLİKTEN

Ciddi yaralanmalara neden olan acemi 
kasaplık konusunda vatandaşlara usta 
kasaplar da uyarı da bulunuyor. Kasap 
Bahadır Ağdaş, “Bizler kurban kesimi-
ni bildiğimizden sorunlara karşı önlem 
alabiliyoruz. Vatandaşların kendilerini 
yaralamalarının temel nedeni mesleki 
bilgisizlikten kaynaklanıyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

02 ‘TSK barışa 
katkıyı sürdürecek’ 03 Solotürk’e en 

iyi uçuş ödülü! 04 Başkan Özgüven, 
yaşlılarla buluştu

Büyükşehir’den
‘korsan’ uyarısı

Camiye giden
ödülünü alıyor

Bakan Soylu 
görüntülü uyardı

Bayram nedeniyle Otogardaki 
hareketlilik devam ediyor. Yol-
cular bayram tatilleri için şehre 
giriş-çıkış gerçekleştirirken 
Konya Otogarı’nda Büyükşehir 
Belediyesi ve polisin,“Biletinizi 
almadan önce kimliğinizi lütfen 
ibraz ediniz” başlıklı uyarı yazısı 
dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan gerçekleştirilen ve büyük 
beğeni toplayan “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesinde bisik-
letler dağıtılmaya devam ediyor. 
Ödül almaya hak kazanan tüm 
çocuklar bayram öncesi bisiklet-
lerini almış olacak.  
n HABERİ SAYFA 17’DE

Trafik denetimlerini incelemek 
üzere Konya’ya gelen Emniyet 
Genel Müdürü Selami Altı-
nok’un görüntülü aramasında 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
sürücüye trafik kurallarına uyma-
sı konusunda uyarıda bulundu.
n HABERİ SAYFA 6’DA

DOĞANHİSAR TURİZM
HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

PAZARIN TOSUNU 
PAŞASINI BEKLİYOR

EV YAPIMI ÜRÜNLERLE 
GÖZ DOLDURAN MEKAN

Turizmde ön plana çıkmak için çalışıyor

1 tonluk tosun alıcısını bekliyor

Food and Wood Works, sektöre yeni soluk

İç Anadolu’nun Karadeniz’i Doğanhisar İlçesi, gerek mev-
cut potansiyeli ile gerekte yapılacak yeni çalışmalarla bir-
likte bölgede gücünü artırarak turizmde ön plana çıkmayı 
bekliyor. 

Kurban Bayramı’na 1 
gün kala kurban pazar-
larında renkli görüntü-
ler yaşanıyor. Selçuklu 
Hayvan Pazarı’nda 1 
tonluk tosun görenle-
rin dikkatini çekiyor. 
Beyazıt Aktaş tarafından 
satılan bir tonluk tosu-
nun fiyatı 16 bin 500 TL. 
Aktaş, tosunu vermek 
için paşasını bekliyor.

Meram Yeni Yol 
üzerinde hizmet 
vermeye başlayan 
Food and Wood 
Works, kafe ve res-
toran sektörüne yeni 
bir soluk getirmeyi 
amaçlıyor. Food and 
Wood Works, ev ya-
pımı ürünleri ve göz 
dolduran tasarımı ile 
dikkat çekiyor.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Bayram öncesi salça 
hazırlıkları hızlandı

Selçuklu’da bayram
hazırlığı tamamlandı

Konya’da bayram öncesi salça hazırlıkları başladı. Hanımlar 
bayram gelmeden domates ve biber salçaları ile kurutmalarını 

yapmak için pazarın yolunu eşleriyle birlikte tutuyor. Pazar esnafı 
ise ürünlerin ucuz olduğunu belirtiyor.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Selçuklu Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramını rahat bir 
ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla her türlü önlemi aldı. 
Bayram süresince nöbetçi ekipler ve Acil Müdahale Ekibi 24 saat 

görev başında olacak. n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Ahkam kesenlere
izin vermeyeceğiz’

‘Kudüs’ü yalnız 
bırakmayalım’

Son günlerde Konya’ya karşı yürütülen algı operasyonuna tepki 
gösteren AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Konya’nın bir dava şehri 
olduğunu belirterek, “Masa başından ahkâm kesenlere, şehri-
mizi ve insanımızı birtakım algı operasyonlarıyla karalayanlara 

izin vermeyeceğiz” dedi.  n HABERİ SAYFA 15’TE

Sultan 2. Abdülhamid’in 4’üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğ-
lu, Kudüs’te yaşayan Müslümanlara destek vermek için Meram 

Belediyesinin “Abdülhamid Han’ın İzinde Atiyye-i Seniyye” 
projesi kapsamında bu kente gideceğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

İHH bölgedeki Müslümanlara yardım çalışmalarına hız verdi

Müslümanlar kan ağlıyor!
Arakan’da yaşanan zulüm ve katliamlar ile ilgili 
konuşan Konya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı 
Hasan Hüseyin Uysal, “Son 10 gündür çok sert 
askeri müdahaleye karşı çok sayıda kişi öldürüldü 
ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda 
kaldı” ifadelerini kullandı.  

Bölgedeki Müslümanların acil yardıma ihtiyacı 
olduğunu belirten Uysal, “İHH, bölgede 

yardımlarını düzenli olarak sürdürüyor. İHH 
ekipleri kurban çalışmaları ve acil yardım 

çalışmaları kapsamında bölgede yardımlarını 
artıracak” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Hasan Hüseyin Uysal
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Kurban Bayramı’na 1 gün kala kurban pazarlarında renkli görüntüler yaşanıyor. Selçuklu Hayvan Pazarı’nda 1 tonluk tosun görenlerin dikkatini 
çekiyor. Beyazıt Aktaş tarafından satılan bir tonluk tosunun fiyatı 16 bin 500 TL. Aktaş, tosunu vermek için paşasını bekliyor

Kurban pazarında pazarlıklar 
daha çetin hale geldi. Hayvanını 
bayramın son gününe bırakmak 
istemeyen vatandaş, satıcısı ile 
pazarlık yapıyor. Selçuklu Hayvan 
Pazarı’nda 1 ton ile en ağır ve en 
pahalı hayvanı sattığını söyleyen 

Beyazıt Aktaş, tosunu vermek için 
paşasını bekliyor. 

Kurban fiyatının çok altında 
müşteri teklifine alıştıklarını be-
lirten Beyazıt Aktaş, “Fiyatları-
mız genel olarak geçen seneyle 
değişiklik göstermedi. Ancak bazı 

müşterilerimiz hayvanı çok ucuza 
almak istiyor. Mesela 12 bin TL’lik 
danaya 8 bin olmaz mı diye teklif 
edildiği oluyor. 15 yıldır bu işin 
içindeyim ve satıcı olarak bu pa-
zarlıklara alıştık. Kadınhanı’ndan 
getirdiğimiz hayvanlarımızı bu-

rada satıyoruz. Elimizde 13 tane 
kurbanlık var. 1 tane de pazarın 
tosunu, Tosun Paşa var.  Pazarın 
en pahalı hayvanı bizde. Tosun 
Paşa tam 1 ton ağırlığında. İnan-
mayan ya da gözleriyle görmek 
isteyen varsa biz buradayız. En ki-

lolu ve en fazla et verecek hayva-
nı biz satıyoruz. Fiyatı 16 bin 500 
TL. Geçen sene bu kadar büyük 
hayvanım yoktu ama bu sene ma-
şallah Tosun Paşa’m var. 18 bin 
500 liradan bu hayvanın fiyatını 
başlattık. Bugün itibariyle 16 bin 

500 TL ile alıcısını bekliyor. To-
sunu belki normal bir vatandaşın 
bütçesini aşar ama Konya millet-
vekillerimize yakışır. Gelsinler 
hayvanımızı görsünler” diye ko-
nuştu.
n UFUK KENDİRCİ

Tosun, paşasını bekliyor!

‘TSK dünyada barış ve 
istikrara katkıyı sürdürecek’

Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Akar, her yönüyle milli bir ordu 
olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Tür-
kiye’de, bölgede ve dünyada güven-
lik, barış ve istikrara katkı sağlamayı 
sürdüreceğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ön-
derliğinde girişilen destansı müca-
delenin ve kazanılan büyük zaferin 
95’inci yıl dönümünü kutlamanın 
onur ve gururunun yaşandığını be-
lirten Orgeneral Akar, “Ata yurdun-
dan Anadolu’ya, şanlı ve destansı bir 
yolculukla ulaşan, 2 bin 226 yıllık 
geleneğiyle ordu millet kaynaşması-
nın en güzide örneğini ortaya koyan, 
gücünü asil Türk milletinin güveni 
ve desteğinden alan kahraman Türk 
Silahlı Kuvvetleri, büyük zaferin ka-
rarlılığıyla milletin güvenliği, devle-
tin bekası ve aydınlık geleceğimiz 
için geçmişte olduğu gibi bugün de 
var gücüyle çalışmaktadır.” ifadesini 
kullandı.

Atatürk’ün büyük zafere ilişkin, 
“Her safhasıyla düşünülmüş, hazır-
lanmış, idare edilmiş ve zaferle so-
nuçlandırılmış olan bu harekat, Türk 
ordusunun, Türk subay ve komuta 
heyetinin yüksek kudret ve kahra-
manlığını tarihe bir kere daha geçi-
ren muazzam bir eserdir. Bu eser, 
Türk milletinin hürriyet ve istiklal 
düşüncesinin ölümsüz bir abidesi-
dir. Bu eseri yaratan bir milletin ev-
ladı, bir ordunun başkomutanı oldu-
ğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım 
sonsuzdur.” ifadelerini hatırlatan 
Akar, mesajında şunları kaydetti:

“Bu zafer, aziz milletimiz ve 
onun bağrından çıkan ordumuzun 
ilham kaynağı ve iftihar abidesi ol-
maya devam edecektir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri, jandarma, polis ve gü-
venlik korucularımızla omuz omuza 
milli birliğimize ve bölünmez bütün-
lüğümüze kasteden tüm terör ör-
gütlerine karşı, vatan topraklarında 
tek bir terörist kalmayıncaya kadar 
ve masum hiçbir insanımızın kılı-
na dahi zarar vermeden mücadele 
etme ve başarma kararlılığındadır. 
Milletimizin peygamber ocağı olarak 
da adlandırdığı Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin fedakar mensupları, şanlı 
tarihimiz boyunca olduğu gibi, bu-
gün ve gelecekte de vazife uğruna 
‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ inan-
cıyla görev yapmaya, görevinin ba-
şında ve milletinin emrinde olmaya 
devam edecektir. Her yönüyle milli 
bir ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 
üstün niteliklere sahip kahraman ve 
fedakar personeli ve yerli kaynaklar-
la her geçen gün daha da geliştiril-
mekte olan imkan ve kabiliyetleriyle 
etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı 
kuvvet olarak, ülkemizde, bölge-
mizde ve dünyada güvenlik, barış 
ve istikrara katkı sağlamayı sürdü-
recektir.”

TERFİ EDEN VE EMEKLİYE 
AYRILAN PERSONEL

30 Ağustos’un aynı zamanda 
“Türk Silahlı Kuvvetleri Günü” ol-
duğunu da belirten Akar, TSK’da bir 
yandan bir üst rütbeye terfi etmenin 
heyecanının, diğer yandan da gö-
revi tamamlamanın huzuru içinde 
emekli olmanın gururunun yaşandı-
ğını bildirdi.

Terfi edenlere başarı dileyen, 
emekliye ayrılanlara hizmetlerin-
den dolayı teşekkür eden Orgeneral 
Akar, şöyle devam etti:

“Başta, büyük bir coşkuyla kut-
ladığımız bu eşsiz zaferin mimarı 
ebedi Başkomutanımız Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ve kahraman 
silah arkadaşları olmak üzere, bay-
raklaşan kutsal vatan toprağının 
bütünlüğü ve şanlı al bayrağımızın 
daima hür bir şekilde dalgalanması 
için canlarını feda eden aziz şehitle-
rimizi rahmet ve saygıyla, kahraman 
gazilerimizi minnet ve şükranla anı-
yorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her ka-
demesinde üstün bir vazife anlayışı 
ve fedakarlık içinde görev yapan ge-
neral/amiral, subay, astsubay, devlet 
memuru, uzman jandarma, uzman 
erbaş, erbaş ve erlerimiz, güvenlik 
korucularımız, işçilerimiz ve tüm 
askeri öğrencilerimiz ile yıllarını bu 
orduya vermiş emekli personelimi-
zin Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri Günü’nü kutluyor, ken-
dilerine, değerli aile mensuplarıyla 
birlikte başarı, mutluluk ve esenlik-
ler diliyorum.”
n AA

Kurban Bayramı öncesi bıçaklar bileniyor. Fakat kurban kesimini bildiğini düşünen acemi kasaplar ya hayvana 
eziyet ediyor ya da kendini kesiyor. Uzmanlar ise çıraklıktan yetişmeyenin kurban kesmemesi gerektiğini belirtiyor

Acemiysen kurbanı 
kesmeye kalkma!

Kurban Bayramı’na sayılı günler 
kala vatandaşı kurban telaşı sardı. 
Pazarlıklar için son kez eller sıkılırken 
Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ve kasaplar, eline bıçak alan 
herkesin kurban kesmemesi konu-
sunda uyarı yapıyor. Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan, kurban kesimiyle 
ilgili “Acemi kasaplar bıçakları elleri-
ne almasınlar, ustalar ellerine alsın-
lar” dedi.

Diğer yandan hayvana eziyete 
de ceza getirildi. Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, “Kurban kesi-
minde uygunsuz davranarak hayva-
nın eziyet çekmesine neden olanlara 
540 lira ile 2 bin 752 lira arasında 
değişen oranlarda ceza kesilecek” 
dedi. Kurbanın ehil bir kişi tarafından 
kesilmesinin önemine işaret eden 
Eroğlu, kesimin ibadet ruhuna uygun 
olarak süratli bir şekilde, hayvana acı 
çektirmeden yapılması gerektiğini ve 
hijyen kurallarına dikkat edilmesi ge-
rektiğini vurguladı.

Ciddi yaralanmalara neden olan 
acemi kasaplık konusunda vatandaş-
lara usta kasaplar da uyarı da bulu-
nuyor. Kasap Bahadır Ağdaş, “Bizler 
kurban kesimini bildiğimizden sorun-
lara karşı önlem alabiliyoruz. Vatan-
daşların kendilerini yaralamalarının 
temel nedeni mesleki bilgisizlikten 
kaynaklanıyor” dedi.

Kurban kesimi için belli bir biri-
kimin olması gerektiğini dile getiren 
Kasap Bahadır Ağdaş, kurban kesi-
minin küçükbaş kesimine yardım ile 
başlanılmasının doğru olabileceğini 
belirterek, “Daha önce kurban kesme 
tecrübesi olmayan bir kişi kurbanı zor 
keser. Hatta bir kere kurban kesen bi-
risi bile tecrübeliyim dememesi lazım. 
Ben 17-18 yıldır bu işin içerisinde-
yim. Çocukluktan itibaren çıraklıktan 
bu mesleğe yetiştim. O yüzden bazen 
biz bile kurban kesim sırasında sorun 
yaşayabiliyorken normal bir vatandaş 
eline bıçağı almamalı. Ancak kurban 
kesmeye niyeti varsa bir kişinin baş-

ta küçükbaştan başlayabilir. Birden 
fazla küçükbaş kesiminin ardından 
daha sonra büyükbaş kesimi yapabi-
lir. Biz kurbanı keserken bıçağımızın 
bilenmesine dikkat ediyoruz. Ayrıca 
günlük hayatta da sürekli masat kul-
landığımız için sorun yaşamıyoruz. 
Böylece bıçağımızın keskinliğini arttı-
rıyoruz. Vatandaşların kurban keser-
ken kendini yaralamalarının sebebi 

başta heyecan yaşamaları. Daha son-
ra kemiğin nasıl, nereden çıkartılaca-
ğını bilmemesi ve vatandaşın kendini 
yormasından kaynaklanıyor. 1 yıl bo-
yunca eline doğru dürüst bıçak alma-
yan bir kişi nasıl profesyonel olarak 
kesim yapabilir ki?” diye konuştu.

YARALANMALAR BİLGİSİZLİKTEN 
KAYNAKLANIYOR 

Kasap Bahadır Ağdaş, doğru kur-
ban kesimi hakkında bilgi verdi. Ka-
sap Ağdaş, ilk bıçak darbesinin çene 
altına vurulması gerektiğini vurgula-
yarak, “Bizler kurban keserken halat 
sistemi veya zincir sistemi dediğimiz 
sistemi kullanıyoruz. Hayvanı yorma-
mak gerekiyor. Bunun içinde ilk başta 
kurbanın ayağı kaldırılmalı yerle te-
ması kesmek lazım. Daha sonra hay-
vanın çene altından bıçakla ilk darbe 
vurulmalı. Eğer bu sistemler kullanıl-
mayacak ve hayvanı yatırma suretiy-
le kesim olacaksa bu seferde kalabalık 
halinde hayvan yatırılmamalı. Çünkü 
kalabalık, hayvan ile temasa geçtiğin-
de heyecanlanıyor, hayvan da bunu 
fark edip korkuyor. Tabi hayvan yatı-

rılırken elde bıçak olmamalı. Hayvanı 
yatırdıktan sonra elimize bıçak almalı 
ve hayvanı ürkütmemeliyiz. Doğru 
kesim için hayvana ilk bıçak darbe-
sinin çene altına vurduktan sonra 
kanın boşalmasını bir müddet bek-
lemeliyiz. Daha sonra hayvanın can 
damarını kesmeliyiz. Bu uyarıları din-
lemekten çok uygulayabilmek daha 
önemli. Sahada her şey farklı olabi-
liyor. Bizlerin sürekli kurbanı bilene 
bırakın tavsiyelerimiz de buradan 
geliyor. İşin ehilleri olan bizler bile 
kurban keserken sorun yaşıyoruz. 
Bu anlamda vatandaşın sorun yaşa-
ması normal. Fakat biz artık işi iyice 
bildiğimizden sorunlara karşı önlem 
alabiliyoruz. Vatandaşların kendi-
lerini yaralamalarının temel nedeni 
mesleki bilgisizlikten kaynaklanıyor. 
Sağlıksız kurban kesimi kesen kişiler 
kadar hayvan içinde eziyet demek. 
Kurbanın farz olduğu unutmamalıyız 
ve kurban kesimi sırasında bayramı 
kendimize ve kurbana eziyet etme-
meliyiz” dedi.
n UFUK KENDİRCİ 

 Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve kasaplar, eline bıçak alan herkesin kurban 
kesmemesi konusunda uyarı yapıyor. Diğer yandan hayvana eziyete de ceza getirildi.

Kasap Bahadır Ağdaş
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SOLOTÜRK’e En İyi Gösteri Uçuşu ödülü

Türk Hava Kuvvetlerinin akroba-
si timi SOLOTÜRK, Slovakya Ulus-
lararası Hava Gösterisi’nde (SIAF 
2017) “En İyi Gösteri Uçuşu” ödülüne 
layık görüldü.

SOLOTÜRK’ten yapılan yazılı 

açıklamaya göre, 26 ve 27 Ağustos’ta 
düzenlenen dünyanın en büyük 
hava gösterilerinden SIAF 2017’ye, 
Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İs-
panya, ABD, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Slovakya, Avusturya, Polonya, 

Almanya, Macaristan, Hırvatistan, 
Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Belçi-
ka’dan ekipler katıldı.

Yaklaşık 300 bin kişinin izlediği 
gösterilerde, katılımcıların oylarıyla 
“En İyi Gösteri Uçuşu” ödülünü SO-

LOTÜRK ekibi aldı.
Tim pilotları Yüzbaşı Erhan Gü-

nar ve Yüzbaşı Serdar Doğan tarafın-
dan yaş kütüğe 2017 birincisi olarak 
SOLOTÜRK forsu çakıldı.
n AA

Korsan taşımacılığa karşı 
Büyükşehir’den uyarı!

Bayram nedeniyle Otogar-
daki hareketlilik devam ediyor. 
Yolcular bayram tatilleri için 
şehre giriş-çıkış gerçekleştirir-
ken Konya Otogarı’nda Büyük-
şehir Belediyesi ve polisin,“Bi-
letinizi almadan önce kimliğinizi 
lütfen ibraz ediniz” başlıklı uyarı 
yazısı dikkat çekti. 4925 Sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu Ka-
rayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 
dördüncü kısmının yer verildiği 
afişte, yolculara kaçak yolculukla 
mücadelede yolculuk öncesinde 
aldıkları bilette yetki belgesi, ka-
kış-varış yeri, koltuk numarası, 
hareket saati ve bagaj hakkı gibi 
hakları hatırlatılırken, yolcuların 
bileti almadan önce kimlikleri ile 
işlem yapmaları aktarıldı.

Karayolu Taşıma Yönet-
meliğinin 38. Maddesi şu şekilde: 
“Tarifeli yolcu taşımalarında yolcu 
bileti düzenlenir.Tarifeli yolcu taşı-
malarında, her yolcu için ayrı ayrı 
yolcu bileti düzenlenmesi zorun-
ludur. Yolcu biletinde yetki belgei 
sahibi taşımacının adı/ünvanı, yetki 

belgesi, adresi, vergi numarası ile 
yolcunun adı- soyadı, kakış-varış 
yeri, koltuk numarası, hareket tarihi 
ve taşıma ücreti biletin seri ve mü-
teselsil sıra numarası ve düzenleme 
tarihinin yer alması zorunludur. 
Biletinizi almadan önce kimliğinizi 
lütfen ibraz ediniz.”  n UFUK KENDİRCİ

Meram Yeni Yol üzerinde hizmet vermeye başlayan Foodand Wood Works, kafe ve restoran sektörüne yeni bir 
soluk getirmeyi amaçlıyor. Foodand Wood Works, ev yapımı ürünleri ve göz dolduran tasarımı ile dikkat çekiyor

Ev yapımı ürünlerle 
göz dolduran mekan

Son yıllarda Konya’da gelişim 
gösteren kafe ve restoran sektö-
rü, hızlı büyümesini sürdürüyor. 
Her geçen gün farklı soluklar farklı 
mekanlarla müşteriler için alter-
natif hizmetler sunan sektör, yeni 
bir marka daha kazandı. Meram 
Yeni Yol üzerinde hizmet verme-

ye başlayan FoodandWoodWorks, 
kafe ve restoran sektörüne yeni bir 
soluk getirmeyi amaçlıyor. Özgür 
Vural ve Ali Aydoğmuş ortaklığın-
da kurulan FoodandWoodWorks, 
kendilerine özgü yüzde 99 ev yapı-
mı burger, pizza ve makarnaları ile 
dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca 

FoodandWoodWorks, farklı ve göz 
dolduran tasarımı ile de müşterine 
güzel bir alan oluşturmuş durum-
da. FoodandWoodWorks, ailelerin 
her türlü ihtiyaçlarını karşılamak ve 
memnuniyetlerini sağlamak için her 
türlü hizmeti de sunuyor. Bu anlam-
da çocuklarıyla gelen müşterilerinin 

çocuklarının eğlenmesi amacıyla 
FoodandWoodWorks’da çocuk oyun 
odaları da bulunuyor. Burada ço-
cuklar eğlenceli dakikalar geçirirken, 
ebeveynler de rahatlıkla yemeklerini 
yiyip sohbetlerini gerçekleştirebili-
yor. 
n TEVFİK EFE

Bayram öncesi Büyükşehir Belediyesi, Konya 
Otogarı’nda vatandaşlara kaçak yolculukla 

ilgili bir bilgilendirme afişi astı.
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Myanmar’da Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan’daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi 
kaçarak Bangladeş sınırına doğru yığıldı. Müslümanlar hayatta kalmak için acil yardım bekliyor 

Arakanlı Müslümanlar
acil yardım bekliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, günler-
dir çatışmaların yaşandığı, bundan 
dolayı evlerini ve yaşadıklarını yerleri 
terk etmek zorunda kalan Arakanlı-
lar’a acil yardım malzemesi ulaştırdı. 

Güneydoğu Asya ülkesi Myan-
mar’da Müslümanların çoğunlukta 
olduğu Arakan’daki çatışmaların ye-
niden alevlenmesi üzerine, binlerce 
kişi kaçarak Bangladeş sınırına doğru 
yığıldı.Bangladeş polisi ise, sınırı geç-
mek isteyen Arakanlı Müslümanları 
(Rohingyalar) geri çeviriyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil 
yardım faaliyetleri kapsamında dün-
yanın dört bir yanındaki mağdur ve 
mazlumlara gıda, giyecek ve diğer 
temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtı-
mını sürdürüyor. Son olarak yıllardır 
zorlu hayat şartları ile ve çatışmalarla 
mücadele eden Arakan halkına acil 
gıda malzemesi ulaştırıldı. Yardım-
lardan Bangladeş’e sığınan bin Ara-
kanlı aile istifade etti.

BÖLGEDE ÖLÜMLER VE
 ÇATIŞMALAR ARTIYOR

Arakan’da yaşanan olaylarla ilgi-
li açıklama yapan Konya İHH İnsani 
Yardım Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin 
Uysal, “Myanmar’da son 10 gündür 
çok sert askeri müdahaleye karşı çok 
sayıda kişi öldürüldü ve on binlerce 
kişi yaşadıkları bölgeleri ve evlerini 
terk etmek zorunda kaldı” dedi. 

“Ülkede meydana gelen saldı-
rılarda 10 polisin hayatını kaybet-
tiği belirtiliyor. Buna karşılık aynı 
gün içinde 100’den fazla Rohingyalı 
Müslüman öldürüldü” diyen Uysal, 
şunları kaydetti: “Ölenlerin birçoğu 
da kadın ve çocuk. Yerel kaynak-
lardan edinilen bilgilere göre Cuma 
gününden beri Myanmar askerleri 
tarafından başlatılan operasyonlarda 
yaklaşık 850 Rohingya Müslüman’ı 
öldürüldü. Ölenlerin yarısı çocuk ve 
kadınlardan oluşuyor. Yaralı sayısı 
bini geçmiş durumda. Avrupa Ro-
hingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. 
AnitaSchug ise yaptığı açıklamada 
Myanmar’ın Arakan eyaletinde son 
3 günde ordu mensuplarının yap-

tıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası 
Müslüman’ın katledildiğini söyledi. 
Bangladeş hükümeti mülteci girişi-
ni engellese de son birkaç günde 20 
binden fazla  Rohingyalı Müslüman 
Arakan’dan yasadışı yollarla Bang-
ladeş’e giriş yaptı. Yaklaşık 60 bin 
Rohingyalı Müslüman Bangladeş’e 
giremediği için sınıra yakın dağlık 
bölgede sığınmış halde hayata tutun-
maya çalışıyorlar.”

EVLER, CAMİLER VE
 OKULLAR YAKILIYOR

Uysal, “Buthidaung, Maungdaw 
ve özellikle Rathedaung bölgele-
rinde Rohingyalı Müslümanlara ait 
700’den fazla ev, cami, Kuran kursu 
- medrese, okul ve dükkân yakıldı.  
35’e yakın köyden insanlar can gü-
venliği için köyleri terk edip dağlık 
bölgelerde sığınmış durumda. Maun-
daw, Buthidaung ve Rathedaung’da 
Myanmarlı askerler tarafından Müs-
lümanlara kaşı operasyonlar halen 
devam etmekte. Myanmar ordusu 
geçen Ekim ayında bölgede büyük 
bir operasyon başlatmış, onbinlerce-
Arakanlı Müslüman kaçarak Bang-
ladeş’e sığınmaya çalışmıştı. Ara-
kan’da 1 milyondan fazla Rohingyalı 

Müslüman yaşıyor.
Nüfusun çoğunluğunun Budist 

olduğu Myanmar’daki Müslümanlar, 
vatandaşlık da dahil olmak üzere bir-
çok temel hakka sahip değil” dedi. 

İHH ARAKANLI AİLELERE 
YARDIMA BAŞLADI

“Myanmar’dan Bangladeş’e göç 
etmek zorunda kalanlardan bin’e ya-
kın ArakanlıRohingya aileye acil gıda 
dağıtımı yapıldı. Ayrıca her aileye 15 
dolarlık bir nakdi yardımda bulunul-
du” diyen Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uy-
sal, “Paket içeriği; 20 kilo pirinç, 2 kilo 
mercimek, 2 kilo un, 2 kilo tuz, 2 litre 
sıvı yağ. Acil İhtiyaç listesi ise;  Gıda 
malzemeleri, ilaç ve tıbbı malzeme, 
branda, çocuk maması, elbise, hijyen 
ve yaşam malzemeleri. İHH, bölgede 
Arakanlı Müslümanlara yardımlarını 
düzenli olarak sürdürüyor. Önümüz-
deki günlerde İHH ekipleri kurban 
çalışmaları ve acil yardım çalışmaları 
kapsamında bölgede yardımlarını ar-
tıracak” ifadelerini kullandı. 
ARAKAN’DA YAŞANAN  OLAYLAR 

Modern dönemde Rohingyaların 
kaderi de bütün Hint alt kıtasının 

kaderini değiştiren 1947/1948 tarih-
leri ile başladı. İngiliz sömürgesinin 
bölgeyi birçok problemle baş başa 
bırakarak terk etmesi sonrasında, 
Arakan, bağımsızlığını o yıllarda ilan 
eden Burma Birliği’nin bir eyaleti ola-
rak bu yapıya dâhil oldu. O tarihten 
itibaren bölgede Rohingyaların etnik 
kimlikleri ve Müslüman olmaları böl-
gede radikaller tarafından baskı ve 
şiddet görmelerine neden oldu.

Hiçbir topluluğun ve milletin 
tahammül edemeyeceği koşullarda 
yaşayıp, akla gelebilecek her türlü 
insanlık dışı muamelelerle yaşama 
hakkına engel olunan bu halk, ulus-
lararası örgütler tarafından şiddete 
en çok maruz kalan azınlık olarak ilan 
edildi. Fakat ne uluslararası kamuoyu 
ne de Myanmar, bu insanların acıla-
rına çözüm bulmak niyetinde değil.

Bölgede özellikle 1990 yılarında 
başlayan, 2007 ve 2012 yıllarında 
radikal Budistlerin baskısıyla Arakan 
Müslümanları’nın durumu dünyada 
duyulmaya başlandı. Dünya kamu-
oyunun bölgede iyileştirmelere dair 
olumlu bir bekleyişine sebep olan 
Myanmar’ın 2012’de göreve gelen 
lideri Aung San SuuKyi’nin de farklı 
bir siyaset izlemeyeceğinin anlaşıl-
masıyla Rohingyalar daha da çaresiz 
bir sürecin içine itildi.

Arakan Müslümanları ya da böl-
gede Rohingyalar olarak bilinen halk 
son dönemlerde yine acı olaylarla 
gündeme geldi. 9 Ekim 2016’da 
Rohingyaların yoğun olarak yaşadı-
ğı Myanmar’ın Rakhine bölgesinde 
farklı güvenlik merkezlerine yönelik 
saldırılarda 9 güvenlik memuru öldü. 
Bu saldırıları kimin düzenlediği ha-
len netleşmemişken ülkede Müslü-
manların yaşadığı bölgelere yönelik 
ağır operasyonlar başladı. Bu ope-
rasyonlarda on binlerce kişi evlerini 
terk etmek zorunda kaldı. Bu olaylar 
belli aralıklarla bölgede yaşanmaya 
devam ediyor ve ordunun yaptığı 
ağır operasyonlarda çok sayıda kişi 
yaşamlarını yitiriyor ve evlerini terk 
etmek zorunda kalıyor.
n HASİP MUTLU 

‘Arakan’da etnik temizlik yapılıyor’ İslami örgütlerden saldırılara tepki
Belçika’da faaliyet yürüten ve 

Myanmar’da demokratikleşmeyi 
savunan “Actions Birmanie” (Bur-
ma için Hareket Grubu) sözcüsü 
Pierre-Yves Gillet, Myanmar’da 
Arakanlı Müslümanlara karşı etnik 
temizlik yapıldığını belirterek, yakın 
zamanda meydana gelen olayları 
“dehşet verici” olarak niteledi.  Gil-
let, konuya ilişkin yaptığı değerlen-
dirmede, Myanmar’ın Arakan eya-
letinde yakın zamanda meydana 
gelen olayların “dehşet verici” ol-
duğunu belirterek, durumun acilen 
en üst düzeyde uluslararası toplum 
tarafından ele alınması gerektiğini 
vurguladı.  “Arakanlı Müslüman-
lara karşı etnik temizlik yapılıyor, 
sivil halk ölüm tehlikesiyle yaşıyor.” 
diyen Gillet, “Arakan’da Myanmar 
ordusu, sivil halk ve direnişçiler ara-
sında ayrım yapmıyor” değerlendir-
mesinde bulundu. Gillet, durumun 
“Arakanlı Müslümanlar için çok 

kritik” olduğunu, yakın zamanda 
bir sonuca ulaşmanın ise mümkün 
görünmediğini belirtti. 25 Ağus-
tos’ta Arakan Rohingya Kurtuluş 
Ordusu (ARSA) adlı grubun polis 

karakollarına düzenlediği saldıralar 
öncesinde bölgede Myanmar ordu-
sunun mevcudiyetini arttırdığına 
dikkat çekti.  
n AA

Endonezya’nın önde gelen İs-
lam örgütleri, Myanmar’ın Arakan 
eyaletinde Müslümanlara yönelik 
saldırılara tepki gösterdi. Endonez-
ya’nın önde gelen İslam örgütleri, 
Myanmar’ın Arakan eyaletinde 
Müslümanlara yönelik saldırılara 
tepki gösterdi. “Jakartapost” ga-
zetesinde yer alan habere göre, 
Nahdlatul Ulema (NU) ve Muham-
madiyah Cemaati, Arakan’daki 
Müslüman köylerine yapılan saldı-
rıları kınadı. Ülkenin en büyük sivil 
toplum örgütlerinden NU’nun Ge-
nel Sekreteri Helmy Faishal Zaini, 
“NU olarak bölgedeki son gelişme-
leri takip edip yardımlarımızı ulaş-
tırmak için elimizden geleni yapa-
cağız. Bu konuda diğer cemaatleri 
de uyararak, onları bilgilendirece-
ğiz” dedi. Endonezya’nın ikinci bü-
yük İslami örgütü olan Muhammdi-
yah Cemaatinin Başkan Yardımcısı 
Hajriyanto Thohari de hükümete 

ve ASEAN İnsan Hakları Komisyo-
nuna harekete geçmesi çağrısında 
bulunarak, “Endonezya halkı, Ara-
kan’da Müslümanlara karşı yapılan 
bu saldırıları büyük bir sorun olarak 

algılamaktadır. Bu sorun, Endonez-
yalı Müslümanları germektedir. 
Endonezya’dan Arakan’daki Müs-
lümanlara yardım göndermek isti-
yoruz” ifadelerini kullandı. n AA

Konya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Uysal

Nerede o eski bay-
ramlar cümlesini duyma-
ya az bir süre kalmışken 
tüm milletimizin ve İslam 
âleminin mübarek Kur-
ban Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. Yine güzel bir 
bayram haftasına erişme-
nin mutluluğu içerisinde 
içimiz kıpır kıpır olarak 
bayramı yaşamaya, an-
lamaya ve idrak etmeye 
hazırlanıyoruz. Benim için bayramların 
çok büyük bir önemi var. Kesinlikle ve 
kesinlikle nerede o eski bayramlar cüm-
lesinden hiç haz etmiyorum. Nedeni ise 
bayramı bayram gibi yaşamayanların bu 
cümleyi kurduğunu düşünüyorum. Her 
fırsatı şehrinden uzak, ailesinden uzak 
bir şekilde tatilde geçirenlerin sıklıkla kur-
duğu bu cümle benim için hiçbir anlam 
ifade etmiyor. Bayramı dünler gibi ya-
şamak için tüm fırsatlar önümüzde. Bu 
fırsatları kendimize çevirdiğimiz takdirde 
her bayram, bayram gibi olacaktır. 

Bildiğiniz gibi Kurban Bayramını, 
Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban 
etmek istemesi ve Hz. İsmail’in buna 
razı olması, sonunda Allah’a karşı gös-
terilen büyük sadakatin karşılığı olarak 
hayvan kurban edilmesinin hatırasını ta-
şımaktadır. Aslın da Kurban Bayramı’nın 
sevincini bu iki Peygamberimizin Allah’a 
karşı verdikleri başarılı imtihanın sevinci 
olarak düşünebiliriz. Bununla birlikte bu 
mübarek günlerde Allah’a kul olmanın 
ebedi hazzını namazlarımız, tekbirleri-
miz ve kurbanlarımızla bütün kâinata 
ilan ediyoruz. Kesinlikle tükenmez bir 
şükran ve minnet duygusu içerisinde. 

Bu bayram sabahlarında 
beni mutlu eden bir diğer 
hususta kardeşlerimiz ile 
birlikte Allah’ın dergâhında 
saf saf dizilerek kıldığımız 
bayram namazı. Rabbim 
bu güzel günleri bizlere 
tekrar yaşattığı için nerede 
o eski bayramlar cümlesi-
ni kurmadan şükrederek 
geçirmemiz gerekliliğini 
hatırlatan namazlar. Daha 

uzun uzun yazacağımız birçok bayram 
anısı ve güzellikleri sıralayabiliriz. Ancak 
bunu yaşamak bayramı bayram gibi 
yaşamak ayrı bir heyecan ve şükürler 
olsun ki bu heyecana yeniden ortak ola-
cağız.

Müslüman coğrafyasının sıkıntılı 
günler yaşadığı bu günlerde bayramın 
herkes için hayırlı olmasını diliyorum. 
Ayrı bir yer olan o coğrafyalarda kana-
yan yaralar hepimizin sorumluluğu altın-
da. İnşallah bu bayram tüm güzelliklerini 
getirecek ve İslam coğrafyasına barışı ve 
huzuru getirecek. Ümit ediyorum ki Ara-
kan’da Müslüman kardeşlerimize zulüm 
uygulayanlar cezasını bulacaktır. Tüm 
bununla birlikte zulme uğrayan tüm 
kardeşlerimizin hidayete erişmesi için bir 
vesile olacaktır bayram. Evet, nerede o 
eski bayramlar cümlesini sevmediğimi 
söylemiştim. Tüm bunları düşünüp ha-
limize şükrederek bu günlere tekrar eriş-
tiğimizi anlayarak hareket etmek daha 
iyi olacaktır. Rabbim bu güzel günlere 
bizleri yeniden eriştirsin. 

Bayramınız bayram olsun…

HAYIRLI BAYRAMLAR…

Ereğli Belediyesi, Kurban Bayra-
mı öncesi Ereğli Vasfiye Ergin Huzu-
revi sakinlerini yemekte buluşturdu. 
Yemek Programına Ereğli Kaymaka-
mı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, Belediye 
Meclis Üyeleri Ayşegül Kaymak ve 
Kezban Çatlı, Engelsiz Yarınlar Der-
neği Başkanı Songül Vural, Ereğli 
Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı 
Sabiha Zor katıldı. “Bayramlar birlik, 
beraberliğin pekiştiği kıymetli gün-
lerdir” diyen Başkan Özgüven: “Bay-
ramda hatırlanması gereken en çok 

ihtiyaç duyanlar yaşlılarımızdır. On-
lar, bizim kıymetlilerimizdir. Onları 
her zaman olduğu gibi bayramlarda 
da gözetmek ve ziyaret etmek bizim 
görevimizdir. Bayram arefesinde bir 
yemek organizasyonu ile bir araya 
geldik. Bu vesileyle ihtiyaçlarını öğ-
renmek, onların her zaman yanında 
olduğumuzu hissettirmek istedik.  
Öncelikle yaşlılarımız olmak üzere 
tüm hemşehrilerimizin Kurban Bay-
ramı’nı kutlar nice bayramlarda bir 
arada olmayı temenni ederim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Özgüven, bayram 
öncesi yaşlılarla buluştu

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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PKK’dan bombalı tuzak: 
2 sivil hayatını kaybetti

Diyarbakır-Bismil karayolun-
da askeri araçların geçişi sırasında 
PKK’lı teröristlerce tuzaklanan pat-
layıcı infilak ettirildi. Saldırıda, aske-
ri araçların sevkiyatını yapan 2 sivil 
hayatını kaybetti.

Diyarbakır-Bismil karayolun-
da askeri araçların geçişi sırasında 
PKK’lı teröristlerce tuzaklanan pat-
layıcının infilak ettirilmesi sonucu 
araçların sevkiyatını yapan 2 kişi 
yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 

Diyarbakır-Bismil karayolunun yol 
yapım çalışmasının sürdüğü 45. 
kilometresindeki Göksu köyü mev-
kisinde askeri araçların geçişi sıra-
sında terör örgütü PKK mensupları 
daha önce yola tuzakladıkları el ya-
pımı patlayıcıyı infilak ettirdi.Saldırı-
da, İzmir’den Siirt’e 2 askeri aracın 
sevkiyatını yapan firmada görevli 2 
kişi hayatını kaybetti. Patlama nede-
niyle hasarın oluştuğu yol, ulaşıma 
kapandı.  n AA

Selçuklu Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla 
her türlü önlemi aldı. Bayram süresince nöbetçi ekipler ve Acil Müdahale Ekibi 24 saat görev başında olacak

Selçuklu bayrama hazır 

Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü Ekiplerince kurban kesim 
yerlerine 91 adet çadırlı caraskal 
bırakılacak. Bayramın 3.günü öğ-
leden sonra caraskallar toplanacak. 
Arefe günü kurban kesim noktala-
rında 366 işçi 70 adet iş makinesi 
ve kamyon ile sabaha kadar temiz-
lik çalışması yapılarak kesim yerleri 
vatandaşların hizmetine sunulacak. 
12 kurban kesim noktasına 2’şer 
personel bırakılarak kurban atıkla-
rının anında toplanması sağlana-
cak. Bayramın birinci günü ise va-
tandaşların etlerini koyacakları çöp 
ve et poşeti kesim noktalarındaki 
görevlilerce dağıtılacak. Kurban 
atıklarının çevreye zarar vermesini 
önlemek amacıyla bayramın ilk üç 

günü kesim noktalarında 18 iş ma-
kinesi, 19 kamyon ile 35 çöp aracı 
ile atıklar alınarak, 10 arazöz ile yı-
kama ve ilaçlama yapılacak. Ayrıca 
12 adet vakumlu süpürge aracı ile 
de dezenfekte işlemi gerçekleştiri-
lecek.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ
 GÖREV BAŞINDA

Selçuklu Belediyesi tarafından 
oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de 
bayram süresince görev başında 
olacak. Yol açma, rogar temizleme 
ekiplerinin olası yağışlara karşıda 
görevde olacağı bildirildi.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
BAYRAM MESAİSİNDE

Bayramdan önce Kurban Satış 
Noktalarında hizmet vermeye baş-

layan Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
çalışmalarını bayram süresince sa-
bah 08.00 ile 22.30 saatleri arasın-
da devam ettirecek. Merkez Ekipler 
Amirliği tarafından koordine edile-
cek çalışmalarda gıda satış yerleri, 
et çekimi yapılan işletmeler ile kur-
ban satış ve kesim noktalarının bay-
ram süresince denetleneceği ifade 
edildi. Sokakta hayvan satışı ve et 
çekimine müsaade edilmeyeceğinin 
ifade edildiği açıklamada vatandaş-
ların toplumsal sağlık kurallarına 
uygun hareket etmesi, kurban atık-
larının ağzı kapalı şekilde çöp kon-
teynırlarına atılması istendi. 

Selçuklu’da Belirlenen 
Kurban Kesim Yerleri

- Selçuklu Belediyesi Kurban 

Satış Yeri
 -Dumlupınar Mah. Dumlupınar 

Semt Pazar Yeri
- Şeyh Şamil Mah. Binkonut Ka-

palı Pazar Yeri
- Bosna Hersek Mah. Bosna 

Hersek Pazar Yeri
- M.Akif Mah. Özalkent Semt 

Pazar Yeri
- Işıklar Mah. Fatih Sultan Meh-

met Pazar Yeri
- Nişantaşı Mah. Seyit Onbaşı 

Semt Pazar Yeri
-Yazır Semt Pazarı
-Sakarya Semt Pazarı
-Aydınlıkevler Semt Pazar
-Sancak Semt Pazarı
-Hocacihan Semt Pazarı

n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak.
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Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Beyşehir’de, 4 katlı apartmanın ikinci katı-
nın balkonundan yere düşen 1,5 yaşındaki 
Suriyeli bebek ağır yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Beytepe Mahallesi Şehit İdris 
Ulu Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartma-
nın ikinci katının balkonunda oynayan 1,5 
yaşındaki Suriyeli bebek Ragat El Halef, 
toprak zemin üzerine düştü. Kafasının 
üzerine düşen bebek, olayı görerek binanın 
önüne koşan komşuları tarafından bir araca 
bindirilerek Beyşehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeğin düştüğü 
adreste inceleme yaparken, görgü tanıkları-
nın ifadesine başvurdu.
n İHA

Selçuklu ilçesi Çevre Yolu Caddesi’nde aşırı 
hız yaparak bir fabrikaya malzeme taşıyan 
sürücüsü belirlenemeyen TIR’ın, araçların 
arasında makas atarak gitmesi tehlike oluş-
turdu. Kırmızı ışıklarda da beklemeyerek 
geçen TIR sürücüsü hem kendi canını hem 
de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. 
Yolculuğu boyunca uzun süre frene dahi 
basmayan TIR sürücünün aracının arka 
plakasının olmaması da dikkat çekti. Kendi 
canını ve diğer sürücülerin de hayatını teh-
likeye atan sürücünün bu tehlikeli yolculu-
ğu bir amatör kamera tarafından saniye sa-
niye görüntülendi. Tehlikeli yolculuk TIR’ın 
gittiği fabrikaya ulaşması ile sona eriyor.
n İHA 

Balkondan düşen
bebek yaralandı 

TIR sürücüsü
dehşet saçtı!

Karaman’da, cami inşaatında asansör boşluğuna düşen 
sıvacı ustası yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi’nde yapımı 
devam eden ve tamamlandığında Karaman’ın en büyüğü 
olacak olan Ahmet Yesevi Camisi inşaatında meydana gel-
di. Alınan bilgiye göre, asansör girişinin sıvasını yapmak-

ta olan Kenan A., bir anda dengesini kaybetmesi sonucu 
yaklaşık 8 metre yüksekten asansör boşluğuna düştü. Olayı 
gören diğer işçilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan sı-
vacı ustası Kenan A. çağırılan ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kenan A.’nın 
vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.  n İHA 

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı 

Karaman’da kanser hastası 10 
aylık bebeklerinin masraflarına ye-
tişemeyen engelli aile, ikinci bir 
maaş bağlanmasını istiyor.  Mer-
keze bağlı Güldere köyünde baba-
sına ait tek göz evde yaşayan Mu-
hammet ve Sahure Altıntaş çifti 4 
yıl önce evlendi. Engelli çiftin 10 
ay önce Alime ismini verdikleri bir 
kızları dünyaya geldi. Doktorların 
daha anne karnındayken problemli 
gördükleri Alime bebek 1,5 kilo ola-
rak sezaryenle doğdu. Alime bebek, 
dünyaya geldikten bir süre sonra 
karnında oluşan şişlik ve kusma 
şikayeti nedeniyle ailesi tarafından 
Karaman’da özel bir hastaneye gö-
türüldü. Burada yapılan muayenesi-
nin ardından Alime bebek Konya’da 
tam teşekküllü olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edil-
di. Burada yapılan araştırmaların 

ardından Alime bebeğin bağırsak 
kanseri olduğu tespit edildi. İki kez 
bıçak altına yatarak ameliyat olan 
Alime bebeğin ailesi, masraflara ye-
tişemez hale geldi.

“GELİNİME DE MAAŞ BAĞLANSIN”
Çiftçi emeklisi olduğunu söyle-

yen Muhammet Altıntaş’ın babası 
Şaban Altıntaş, “Benim aldığım ma-

aşım ancak kendimize yetebiliyor. 
Oğlum sara hastası ve konuşamadı-
ğı için de hiçbir yerde çalışamıyor. 
Bu nedenle devletimizin kendisine 
3 ayda bir verdiği bin 250 TL engelli 
maaşıyla ailesinin geçimini sağlıyor. 
Bizim sağlık masraflarıyla ilgili hiç-
bir problemimiz yok. Sağ olsun dev-
letimiz bir kuruş almadan hepsini 

karşılıyor. Benim istediğim oğluma 
bağlanan malulen emeklilik maa-
şının gelinime de bağlanmasıdır. 
Gelinim de bedensel engellidir. Al-
dıkları maaş şu anda yetmiyor. Ço-
cuklarının tedavisini sürdürebilme-
leri için sıkça Karaman ve Konya’ya 
gidip gelmek zorunda kalıyorlar. 
Aldıkları maaş yol parasına ancak 
yetiyor” diye konuştu.

Eşine de engelli maaşı verilme-
sini istiyor

Aldığı maaşın yetmediğini belir-
ten 31 yaşındaki sara hastası baba 
Muhammet Altıntaş, “Bana bağ-
lanan maaşın aynısının eşime de 
bağlanmasını istiyorum” derken, 
29 yaşındaki anne Sahure Atıntaş, 
kendisinin bedensel engelli olduğu-
nu belirterek, eşine bağlanan engel-
li maaşının kendisine de verilmesini 
istedi.
n İHA

Balıkçı ağlarına takılan su 
kaplumbağaları kurtarıldı

Sarayönü’nde Beşgöz Göle-
ti’nde bulunan balıkçı ağlarına ta-
kılarak ölümle pençeleşen su kap-
lumbağaları 15 saat süren çalışma 
sonrası kurtarılarak yaşam alanları-
na bırakıldı. 

Avrasya Amatör ve Sportif 
Olta Balıkçılığı Federasyonu Baş-
kanı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, 
Konya’nın Sarayönü ilçesindeki 
Beşgöz Göleti’ne oltayla avlanmak 
amacıyla geldiklerinde, suların de-
rinliklerde bulunan terk edilmiş 
balıkçı ağları nedeniyle mesai ya-
pamayınca, bu ağların toplanması 
için jandarma ekipleri ve ilgili ku-
rumlardan yardım istediklerini söy-
ledi. Bunun üzerine Sarayönü Kay-
makamlığının da desteğiyle, kıyıya 
gelen jandarma ve İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri 
eşliğinde, Konya’dan temin edilen 
bir zodyak bot yardımı ile göle açıl-
dıklarını belirten Bal, derinliklerde 
uzunluğu bin 400 metreye ulaşan 

ve balıkçılar tarafından terk edil-
diği anlaşılan, avda kullanılması 
yasak olan ‘hayalet ağ’ olarak ni-
telendirdikleri ağları uzun uğraşlar 
sonrasında sulardan çıkardıklarını 
kaydetti.

Sahiplerine ulaşılamayan ağ-
larda su kaplumbağası ve istakoz 
gibi canlı türlerini de gördüklerini 
ve derinliklerde ölümle pençele-
şerek yaşam mücadelesi veren bu 
canlıları tekrar özgür yaşam alan-
larına bıraktıklarını aktaran Bal, 
“Göl, deniz ve göletlerde suların 
derinliklerinde yaşam süren canlı 
türler için tehdit oluşturduğu için 
günümüzde hayalet ağ olarak ni-
telendirdiğimiz bu ağlardan Beş-
göz Göleti’nden de bin 400 metre 
uzunluğunda çıkardık. Bu ağları, 
jandarma görevlilerimizle birlikte 
tutanak tanzim ederek imha edil-
mek üzere Konya İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüze tes-
lim edeceğiz” dedi.  n İHA 

Konya’ya gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un görüntülü aramasında İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, sürücüye trafik kurallarına uyması konusunda uyarıda bulundu

Trafik dene-
timlerini incelemek üzere Konya’ya 
gelen Emniyet Genel Müdürü Sela-
mi Altınok’un görüntülü aramasın-
da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
sürücüye trafik kurallarına uyması 
konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Selami 
Altınok, Konya-Ankara Karayo-
lu’nda trafik güvenliğini sağlamak 
için bayram tatili boyunca süre-
cek tedbirleri inceledi. 

Karayolunun Kulu ilçe girişin-
deki trafik kontrol ve uygulama 
noktasını ziyaret eden Altınok, bu-
radaki görevli polislere başarılar 
diledi.

Altınok, yapılan denetimlerde 
bazı sürücüleri trafik kurallarına 
uymaları konusunda uyardı.

Yollarda can ve mal kayıpla-
rının yaşanmaması için denetim-
lerin sıklıkla yapılacağı mesajını 
veren Altınok, denetim sırasında, 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 
görüntülü arama gerçekleştirdi. 

Bakan Soylu’ya yapılan dene-
timler hakkında bilgi veren Altı-
nok, daha sonra polisin durdur-
duğu bir otomobil sürücüsüyle 
Soylu’yu görüştürdü.

Görüntülü telefon görüşme-
sinde Soylu, Ankara’dan Konya’ya 
seyahat eden Hayrullah Tekin’e 
dikkatli araç kullanması konusun-
da tavsiyede bulundu. 

Tekin’e ka-
zasız ve sorunsuz yolculuk temen-
nisinde bulunan Soylu, bayram bo-
yunca ülke genelinde trafik kazası 
yaşanmamasını diledi. 

Soylu, trafik denetimi yapan 
polislere de başarılar dileyerek, 
bayramlarını kutladı.

Öte yandan sürücüler, dene-
timlerin artmasından duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 
n AA

Engelli aile, bebekleri için maaş istiyor

Bakan Soylu’dan 
görüntülü uyarı!

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücüye trafik kurallarına uyması konusunda uyarıda bulundu.
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Sağlık Bakanlığı’ndan
bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığınca, 
bayram tatilinde sorun-
suz ve etkin bir sağlık 
hizmeti sunulabilmesi 
için kamu, özel ve üni-
versitelere ait sağlık 
kurum ve kuruluşlarını 
kapsayan genelge ya-
yımlandı. 

Sağlık Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açık-
lamada, Kurban Bayra-
mı tatili dolayısıyla 26 
Ağustos-4 Eylül arasında hastalık, 
kaza, yaralanma ve benzeri acil hal-
ler nedeniyle 112 Acil ambulans-
larına ve hastane acil servislerine 
müracaatlarda önemli artışlar görü-
lebileceğine dikkat çekildi.

Bakanlığa, üniversitelere ve 
özel sektöre ait, acil sağlık hizmeti 
vermekle yükümlü sağlık tesisleri 
bünyesindeki acil servislerin, bu iş 
yoğunluğunu karşılayabilecek ni-
telik ve kapasitede düzenlenmesi, 
hasta mağduriyetine sebebiyet ve-
rilmeksizin, sorunsuz ve etkin sağlık 
hizmeti sunulabilmesinin önemine 
işaret edilen açıklamada, sağlık ku-
rum ve kuruluşlarına gönderilen 
genelgeye yer verildi.

Genelgede şunlar kaydedildi: 
“Sağlık hizmetlerinin, normal çalış-
ma günlerinde olduğu gibi bayram 
ve diğer resmi ve genel tatil günle-
rinde de 24 saat hizmet sunum esa-
sına göre yürütülmesi esastır. Acil 
sağlık hizmetleri ve hasta sevk-na-
kil işlem ve süreçleri 112 Komuta 
Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Am-
bulans Servisi Başhekimliği Komuta 
Kontrol Merkezi ile koordinasyon 
sağlanarak verilmelidir. Hastanele-
rin acil servislerinde, laboratuvar, 
görüntüleme ve diğer teşhis ve te-
davi birimleri ile hasta yatırılan tüm 
kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi 
donanım, lüzumlu sarf malzeme-
si, ilaç, serum ve benzeri ihtiyaçlar 
bulundurulmalıdır. Sağlık tesisleri 
bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, 
ultrason-MR-Tomografi röntgen 
gibi görüntüleme birimleri ile has-

ta yatırılan klinikler gibi günün her 
saatinde hizmet verilmesi gereken 
tıbbi hizmet birimlerinde nöbet hiz-
metleri, 24 saat hizmet sürekliliği 
esasına göre planlanmalıdır. Rad-
yoterapi hizmetlerindeki aksama-
ların hastaların tedavi süreçlerini 
olumsuz etkileyebileceği göz önün-
de bulundurulmalı ve bünyesinde 
radyoterapi merkezi bulunan sağ-
lık tesislerinde verilen radyoterapi 
hizmetleri, bayram tatili süresince 
de planlanan tedavi protokollerine 
uygun olarak sürdürülmeli ve hasta 
mağduriyetine sebebiyet verilme-
melidir.”

Diyaliz hizmeti verilen birimler-
de hizmetlerin aksatılmaması, ihti-
yaç sahibi hastaların tedavilerinin 
tedavi planına uygun olarak devam 
ettirilmesi gerektiği belirtilen genel-
gede, replantasyon uygulamaları, 
kalp krizi vakaları yönetimi, kalp 
cerrahisi, yanık-onkoloji ve organ 
nakli gibi özellikli sağlık hizmet su-
numu ve aynı zamanda acil mü-
dahale ve tedavi gerektiren sağlık 
hizmetlerine, ihtiyaç duyulduğu 
anda ve süratle erişimin sağlanması 
vurgusu yapıldı.

Genelgede, Bakanlığa bağlı 
sağlık kurum ve kuruluşları bünye-
sindeki birimler aracılığıyla sunul-
makta olan evde sağlık hizmetleri 
kapsamında önceden planlanmış 
ev ziyaretleri, hastaların devam et-
mekte olan ilaç uygulaması, pansu-
man ve benzeri tıbbi bakım, tedavi 
ve işlemlerin bayram tatiline gelen 
günlerde aksatılmadan sürdürül-
mesinin önemine işaret edildi.  n AA

Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu, “Bir Osmanlı hanedanı üyesi olarak Ku-
düs’e gideceğim. Oradaki Filistinli kardeşlerimize tekrar ‘Sizin yanınızdayız’ diyeceğiz” dedi

‘Kudüs’te Osmanlı 
ruhunu yaşatacağız’

Sultan 2. Abdülhamid’in 4’üncü 
kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, 
yaptığı açıklamada, Kudüs’te yaşa-
yan Müslümanlara destek vermek 
için Meram Belediyesinin “Abdül-
hamid Han’ın İzinde Atiyye-i Se-
niyye” projesi kapsamında bu kente 
gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Kudüs’e gidin” çağrı-
sına uymak için böyle bir yolculuğa 
çıkmaya karar verdiklerini vurgu-
layan Osmanoğlu, oradaki camiler 
ile önemli mekanların bakım ve te-
mizliği ile ilgileneceklerini aktardı.

Osmanoğlu, Kudüs’e tüm Müs-
lümanların sahip çıkması gerekti-
ğine dikkati çekerek, şöyle devam 
etti:  “Ekim ayının ilk haftası inşallah 
Kudüs’te olacağız. Oradaki Osmanlı 
eserlerini inceleyeceğiz. Sultan Ab-
dülhamid Han, oralarda neler yap-
mış onları göreceğiz ve hediyeler 
götüreceğiz. Bizimle beraber bazı 
siyasetçiler de gelecek. Bir Osmanlı 
hanedanı üyesi olarak Kudüs’e gi-
deceğim. Oradaki Filistinli kardeşle-
rimize tekrar ‘Sizin yanınızdayız’ di-
yeceğiz. Kudüs’te yeniden Osmanlı 
ruhunu yaşatacağız. Oraya başımız 
dik gideceğiz. Çünkü dedelerimiz 
utanacağımız hiçbir şey yapma-
dı. Bilakis başımızı dik tutacak şey-
ler yaptı. Oradaki Filistinli kardeş-
lerimiz bizi bekliyor. Hep ‘Osmanlı 
nerede’ diyorlar.”

Gazze’nin yüzde 70’inin Sul-
tan 2. Abdülhamid’in tapulu malı 
olduğunu ifade eden Osmanoğlu, 
Osmanlı hanedanının Filistin ko-
nusunda çok hassas olduğunu dile 
getirdi.

Orta Doğu’nun bugünkü duru-
muna değinen Osmanoğlu, sözleri-

ni şöyle sürdürdü:   
“Tarihte iz bırakan dedelerimiz 

seneler boyunca toprak vermemek 
için uğraştı. Sultan Abdülhamid, 
Yahudiler Filistin’den toprak alma-
sın diye Gazze, Refah ve Harem-i 
Şerif’in etrafındaki toprakları kendi 

parasıyla satın aldı. Sultan, oralara 
çok değer verirdi. Musul ve Ker-
kük’ten sonra en çok toprak aldığı 
yer Filistin’dir. Çünkü Abdülhamid 
Han asırlar sonrasını görüyordu. 
Bugün Musul ve Kerkük’te nelerin 
yaşandığını biliyorsunuz. Filistin’de 

İsrail’in neler yaptığını görüyorsu-
nuz. Türk milleti olarak bu konu-
da çok duyarlıyız. Sayın Cumhur-
başkanımızın dediğini yineliyor ve 
‘Gazze’yi yalnız bırakmayın’ diyo-
rum.”

Osmanoğlu, İslam dünyasın 
hala uykuda olduğunu, bunun ken-
dilerini son derece üzdüğünü anlat-
tı.

Kudüs ziyareti için vize işlemle-
rinin neticelenmesini beklediklerini 
belirten Osmanoğlu, “Bayramdan 
sonra neticelenmesini bekliyoruz. 
Vize konusunda bir sorun çıkarır-
larsa bunu medyada haykıracağım. 
‘Demek ki korktukları bir şey var’ 
diyeceğim. Gidiş amacımız belli. 
Oradaki camileri ve diğer mekan-
ları temizlemek için gidiyoruz. İzin 
verdiklerinde de elbette bazı zor-
luklar çıkarmalarını da bekliyoruz.” 
diye konuştu.
n AA

 Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
4 40 YAŞINI AŞMAMIŞ
4 KONYA'DA İKAMET EDEN
4 ELEKTROSTATİK BOYA YAPABİLCEK
4 EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

BOYACI ALINACAKTIR
4PRES VE KULLANABİLEN
4SICAK ALANDA ÇALIŞABİLECEK 
4ÖLÇÜM ALETLERİNDEN ANLAYAN
4ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

PRESCİLER ALINACAKTIR
4 DİK İŞLEM CNC OPERATÖRÜ
4 ÖLÇÜM ALETLERİNİ KULLANABİLEN
4 KUMPAS-METRE-MİKROMETRE VS
4 ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81
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- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere

•CNC TORNA, 
• CNC İŞLEME 

MERKEZİ
•DÖVME PRES 
OPERATÖRLERİ 

Vasıflı Vasıfsız Ekip 
arkadaşları 

aramaktayız.
Müracatlar şahsen yapılacaktır

FMC Hidrolik SİST.OTO.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi 

Ulukavak Sk.  No:05 Selçuklu/Konya

0332 239 01 51

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe Zemin üstü 1. Kat 
115m2   2+1 dairem satılıktır.

GSM: 0533 359 55 09

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZİYAUSTA HİDROLİK LTD.ŞTİ(HİPOMAK)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
SATIŞ DESTEK ELEMANI 

ARANMAKTADIR
- EN AZ LİSE MEZUNU

- 25-30 YAŞ ARASI

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

- EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLAN

- EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İrtibat
0555 983 62 61

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59

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

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

birimine daha 
önce alüminyum 
dökümde çalışmış 
tecrübeli personel 
alımı yapılacaktır.
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA
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ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
almış olduğum geçici mezuniyet 
belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Mustafa ALTINEKİNLİ
Öğr. NO: 12020121072

Z-243

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROGRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

MEDİKAL 2000’DE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

o C SINIFI EHLİYETLİ
o SRC BELGELİ OLAN
o KONYA’DA İKAMET EDEN
o 40 YAŞINI AŞMAMIŞ

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. 
NO: 19  SELÇUKLU KONYA 
İLETİŞİM 0 332 239 08 78

FİRMAMIZ CUMARTESİ VE PAZAR TATİLDİR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK
şahsen yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, güvensiz ürüne karşı sıfır tole-
rans prensibi ile denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi

Uygunsuz kırtasiye 
ürününe geçit yok
Okul kıyafetleri, ayakkabılar, kır-

tasiye malzemeleri ve çocukların 
kullanabileceği tüm ürünlere yönelik 
yeni eğitim öğretim yılı başlamadan 
önce toptancılarda ve perakendeciler-
de denetimlere başlandığını belirten 
Tüfenkci, buna devam edileceğini 
bildirdi. 

Tüfenkci, öğrencilerin okulda kul-
lanacağı ürünlere yönelik denetimle-
rin bu aylarda arttığını vurgulayarak, 
şunları dile getirdi: “Bakanlık olarak, 
tüketicilerimizi koruma görevimizin 
ve proaktif çalışma tarzımızın bir ge-
reği olarak kırtasiye ürünleriyle ilgili 
denetimler yapıyor, önlemler alıyo-
ruz. Bu kapsamda okul kıyafetleri, azo 
boyar madde, nikel, kadmiyum, nonil 
fenoller, perflorooktan sülfonatlar, ka-
laylı organik bileşikler yönünden de-
netlenmektedir. Ayrıca, tekstil ürün-
lerinin etiketleri de tüketiciyi yanıltıcı 
bilgi içermesinin önlenmesi amacıyla 
kontrol edilmektedir.” diye konuştu.

Kırtasiye ürünlerinin, İthalatta 
Risk Esaslı Denetim Sistemi kap-
samında daha ürünler tüketicilere 
ulaşmadan ithalat aşamasında da 
denetlendiğini hatırlatan Tüfenkci, 
gerçekleştirilen risk analizleri sonu-
cunda şartları sağlamayan ürünlerin 
Türkiye’ye girişine izin verilmediğini 
aktardı.

Bakan Tüfenkci, yapılan denetim-
lerin yanı sıra tüketicilerin de ürün 

alırken dikkat etmesi gereken hu-
suslar olduğuna işaret ederek, şun-
ları kaydetti: “Öncelikle satın alınan 
ürünün ambalajları üzerinde yer alan 
uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım 
talimatları doğrultusunda hareket 
edilmelidir. Kullanıcı kitlesi çocuk 
olanlar oluşturabilecekleri tehlikeler 
açısından daha dikkatli olunması ge-
reken ürünlerdir. Kırtasiye ürününü 
seçerken üretici ve ithalatçısının açık 
adının ve adresinin bulunduğu ürün-
ler tercih edilmelidir. ‘Merdiven altı’ 
diye tabir edilen markası modeli belli 
olmayan ürünler tercih edilmemeli-
dir. Satın alınan kırtasiye ürünlerin-
de, özellikle boya kalemlerinde, ‘EN 

71 standardına uygundur’ ibaresinin 
bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. 
Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürün-
lerinde ‘CE’ markasının bulunup bu-
lunmadığı kontrol edilmelidir.”

Tüfenkci, çocuklar için yapılan 
tekstil ürünleri ve ayakkabılarda da 
ürünlerin içeriğini gösteren etiketle-
rin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay 
okunabilir olmasının zorunlu olduğu-
nu hatırlatarak, satın alınan ürünün 
güvensiz olduğunu düşünen tüketi-
cilerin, Bakanlığın “Alo 175” tüketici 
hattından ve web sayfasından şika-
yetleri için başvuru yapabilceklerini 
söyledi.
n AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve-
rilerine göre, elektronik kayıt (e-kayıt) 
yapabilecek 543 bin 242 kişiden 417 
bin 890’ının üniversite kaydını bu sis-
tem üzerinden yaptırmasıyla tahmi-
ni 215 milyon lira tasarruf sağlandı.  
YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye 
göre, üniversite adaylarının, tüm dev-
let üniversiteleri ile 16 vakıf üniversi-
tesine e-kayıt işlemleri 16 Ağustos’ta 
sona erdi.  Elektronik kayıt yapabile-
cek 543 bin 242 kişiden 417 bin 890’ı 
üniversite kaydını YÖK’ün 2014-
2015 öğretim yılından beri e-devlet 
kapısı üzerinden uygulamaya aldığı 
e-kayıt uygulaması üzerinden ger-
çekleştirdi. Elektronik kayıt yapabile-
cek öğrencilerin devlette yüzde 80’i 
vakıfta ise yüzde 28’i elektronik kaydı 
tercih etti.  Bu yıl, elektronik kayıt sa-
yesinde en az 215 milyon lira tasarruf 
sağlandığı tahmin ediliyor. Hesapla-
ma öğrencilerin kayıt yaptırmak için 
en az bir veli ile üniversitenin bulun-
duğu şehre gittiği, bir gece konakladı-
ğı, gidiş dönüş yol parası ve yemeğe 
harcadığını miktar göz önüne alınarak 
yapıldı. Bu rakamın, kayıt yaptıran öğ-
rencilerin bir bölümünün arkadaşları 
veya ailesinden daha fazla kişiyi gö-
türdüğü dikkate alındığında daha da 
fazla olduğu düşünülüyor. Elektronik 

kayıt sayesinde öğrenciler kazandık-
ları üniversiteye gitmeden kayıtlarını 
gerçekleştirdi. Bu öğrenciler üniversi-
telerinin web sitesinde duyurduğu ta-
rihlerde ders kaydına gidip, duyuruda 
belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer 
şartları sağlamaları durumunda ders 
kaydı yapabiliyor. YÖK’ün hizmete 
sunduğu bu uygulamalar sayesinde 
bürokratik işlemler azaldı, zaman ta-
sarrufu sağlandı ve sahtecilik azaldı. 
Ayrıca üniversitelerin bu öğrenciler 
için harcayacağı iş gücü de çok bü-
yük bir oranda azalmış oldu. Sayıları 
hızla artan üniversitelerin pek çok bü-

rokratik yükten kurtulması ve bu bü-
rokrasiyi gerçekleştiren kamu görev-
lilerinden bu yükün alınması yapılan 
bu hizmetlerin değerini gösteriyor.  
YÖK’ün geçen yılki verilerine göre 
elektronik kayıt yaptırabilecek 592 
bin 634 adaydan yüzde 68,8’ine kar-
şılık gelen 407 bin 946’sı elektronik 
kayıt yaptırmış ve bu sayede 200 mil-
yon lira tasarruf sağlanmıştı.  Elekt-
ronik kayıt yapabilecek öğrencilerin 
yüzde 70,6’sı devlet üniversitelerine, 
yüzde 18’i de vakıf üniversitelerine 
kayıtta elektronik sistemi seçmişti.
n AA

Üniversitelere elektronik kayıt ile 
215 milyon lira tasarruf sağlandı 



30 TEMMUZ 2017 11HABER - İLAN

FETÖ’nün Ege Bölgesi’ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada deşifre edilen 
gizli haberleşme programı COCO mesajları, FETÖ’deki dağılma ve panik havasını ortaya koydu

FETÖ’nün MİT korkusu!
İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü/

Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik soruşturma kapsamın-
da örgütün Ege Bölgesi’ndeki yeni 
yapılanmasının deşifresi sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edini-
len bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet 
Başsavcıvekili Okan Bato’nun koordi-
nesinde yürütülen FETÖ/PDY soruş-
turmasında deşifre edilen mesajlarda, 
güvenlik güçlerinin başarılı operas-
yonlarıyla dağılma ve çökme noktası-
na gelen örgüt üyelerinin panik içinde 
olduğu belirlendi.

Örgütün Ege Bölgesi’nde yeni-
den yapılanması için gizli haberleşme 
programı COCO aracılığıyla oluşturu-
lan gruba, “Bu da geçer ya hu” takma 
adıyla üst düzey yöneticinin gönder-
diği mesaj, FETÖ’nün, Milli İstihbarat 
Teşkilatının (MİT) çalışmasından du-
yulan korkuyu gözler önüne seriyor.

Kırmızı nokta, ateş sembolü ve 
ünlem işaretleri ile “herkesin dikka-
tine” denilerek “yeni bir bilgi notu” 
başlığıyla paylaşılan mesajda MİT 
uyarısı yapılıyor.

Örgütün MİT korkusu mesajda
Ege Bölgesi’nde “Altın Şehir” 

adı altında yeni yapılanmaya giden 
FETÖ’nün faaliyetlerinin ortaya çı-
karıldığı operasyonda deşifre edilen 
mesajda, üst düzey örgüt üyesinin 
kod adı kullanarak yaptığı bir payla-
şım dikkati çekti. Paylaşım, güvenlik 
güçlerinin FETÖ ile mücadelede ele 
geçirdiği bilgi ve belgeler ile etkin 
pişmanlık yasasından yararlanan gizli 
tanıkların ifadelerinin örgüt üyelerine 
korku ve panik yaşattığını ortaya koy-
du.

MİT’in çalışmasından dolayı pa-
nikleyen örgütün üst düzey yöne-
ticisinin gönderdiği mesajda, “MİT 
itirafçılardan bir ekip kurarak yeni bir 
çalışma başlatmış. Çalışma şu şekil-
de: ‘Gizlenenler nasıl gizleniyorlar, siz 
eskisi gibi ziyaret edin bize haber ve-
rin.’ demişler. Herkes dikkatli olsun.” 
ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Dağılmayı önlemek için din sö-
mürüsü

Aynı gruba gönderilen mesajlar-
da, örgüt üyelerini bir arada tutmaya 
yönelik motive edici paylaşımlar da 
yer alıyor.

Mesajlarda, örgüt üyelerine, dü-

zenlenen toplantılar dışında gelen 
mesajlara itibar etmemeleri tavsiye-
sinde bulunuluyor. Örgüt mensup-
larından “Ben yandım başkası da 
yansın.” anlayışıyla hareket ederek 

itirafçı olmamaları istenilen mesajlar-
da, bu şekilde davranıp “Ahiretimizi 
bertaraf etmeyelim.” ifadesiyle dini 
değerler üzerinden de sömürü yapıl-
ması dikkati çekiyor.  n AA

Yıllar ne de çabuk 
geçiyor. Zaman sudan 
hızlı… Bir varmış, bir 
yokmuş dedikleri ne de 
doğru… Hani insanın 
çocukluğu?..

Dünya labirentinin 
tam ortasına doğuyor 
her yeni beden… Yüz-
meyi bilmeyen bir insa-
nın cankurtaranını bek-
lediği gibi bekliyor,bu 
dolambaçtan elinden tutup çıkaracak 
olanını… Her bir çabalayışın hüsran, 
sonu çıkmaz bir yol. 

Gözlerinden akan damla dam-
la gözyaşının selinde boğuluyor 
insan… Yüreğinin suskun dili keli-
meleri boşa sarf etmekten hiç çekin-
miyor. Yine çetrefilli bir hâl ve senin 
yanında olan kimse yok. 

Dedim ya hani zaman senden 
çok şey çalıyor diye… Her olayın 
koynuna gizlenmiş iki neden… Se-
çim kendi elinde gibi gözükse bile 
kendiliğinden gelişen hadiseler bir 
yaprak gibi savuruyor duyguları… 

İlk gözler konuşur hâlbuki… En 
derinden sorgularcasına… Zaman 
mı akıp giden? Yoksa dalgalara kafa 
tutan hırçınlığın mı bizi kasıp kavu-
ran?..Kolay olmasa bile en zoru ba-
şarmak düşüncem… Oldum olası 
ortaları hiç sevmemişimdir zaten. Ya 
uçsuz bucaksız sonsuzdur hissettik-
lerim ya da en dibidir karanlık kuyu-
nun çıkmazları…

Kalbimden bir şeyin kopması 
bedeldi her şeye… Mutluluğuma da, 
hüznüme de dokunmasına izin ver-
mem hiçbir el izinin. Hayatı kendim 
yaşarım! Derin mi derin… Bazen 
yüzüm güler, içimde fırtınalar kopar 
ama saklarım. Kuyu gibidir içim. 

Sirkem kendime zarar da olsa, 
sonunu bilsem de; kendiisteklerim-
den, tutkumdan vazgeçmem. Hayatı, 
yakasından tuttuğum gibi gönlüm 
nereyi istersegiderim.Günlerce, ay-
larca hatta ömrümce büyütürüm ha-
yallerimi içimde… Yıllandıkça yıllanır 
umudum da, düşlerimde… 

Siyahıma beyaz dediğim anda 
yeniden doğarım küllerimden… 
Usanmadan! Gücümü acımdan, sev-

gimi merhametimden, 
güvenimi şüphemden 
alırım. Tuhafım! Bili-
yorum ama hayatımda 
yaşanılası güzellikler 
saklı…

Çoğu zaman kelime-
lere sığınmam, sessizli-
ğin koynunda avutmak 
isterim duygularımı… 
Susmanın konuşmaktan 
daha çok şey anlattığının 

farkındayım.  
Gel hadi yazı dostum! İki hasbi-

hal edelim. Gönlümün kıyısına oturup 
duygu denizinin içine sokalım düşün-
celeri… Serinliği, demli bir çaydan 
çıkan dumanla harmanlayalım. Öyle 
ayaküstü alelacele değil; derinine ine-
rek, uzun uzadıya tartalım hayatı… 

Dilimizin kıyılarına vurmamış, 
yürek suskunluklarımızı geceye hay-
kıralım… Yankı tekrar etsin bizi hayat 
gibi… Zaten cevap vermesini bekle-
yen de yok ki!..

Deniz olduğum doğrudur. Dal-
galarımla nasıl baş ettiğimi bir ben 
bilirim. Kaç duygu kayığı alabora 
oldu içimde… Cankurtarana mey-
letmedim. Sadece uzaktan seyrettim. 
Buğulu bir hayat penceresi suratıma 
kapandı. Daha çok cesaretlendim. 

Steinbeck’in de dediği gibi; “İn-
san olmak kolay değildir, hele ki 
insanca yaşanabilecek bir toplum 
düzeni yoksa!”

Ne düşündüğüm, yüreğimin 
suskun dilinin bana ne fısıldadığı ki-
min umurunda?.. Herkes kendi ha-
yatının peşine düşmüş koşmakta… 
Önümüze gelene gülelim biz en iyi-
si… “Deli gibi mi?” diye sorarsanız; 
hayır, akıllı gibi gülelim. Zaten psiko-
lojik problemi olan insanların yüzde 
doksanı somurtuyormuş. Demek ki 
gülmek; delilik değil, zekâ belirtisidir. 
Önümüze gelene gülelim ki insanlar 
neden güldüğümüzü, zevk aldığımızı 
merak etsin. 

Hayat işte; derme çatma, kırık dö-
kük… Eni iyisi gülüp geçelim.

Kurban Bayramınızı en içten di-
leklerle kutlarım, ibadetinizin kabul 
olmasını dilerim. Mutlulukla kalın.

YÜREĞİMİN SUSKUN DİLİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında deşifre edilen mesajlarda, güvenlik 
güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma ve çökme noktasına gelen örgüt üyelerinin panik içinde olduğu belirlendi.
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Kızılay’ın yeni Genel 
Müdürü ‘Altan’ oldu

Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun 
AFAD Başkanlığına atanmasının 
ardından boşalan Kızılay Genel 
Müdürlüğü’ne, Kızılay Yönetim Ku-
rulu tarafından Dr. İbrahim Altan 
getirildi. Gönüllü olarak başladığı 
insani yardım çalışmalarında çeşitli 
kademelerde yöneticilik yapan Dr. 
İbrahim Altan, aynı zamanda İslam 
İşbirliği Teşkilatı İnsani İşler Birimi 
Türkiye temsilciliği yanında Kızılay 
Genel Başkan danışmanlığı görevini 
üstlendi.

29 Ağustos 2017 tarihinde İs-
tanbul’da toplanan Kızılay Yönetim 
Kurulu, Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun 
AFAD Başkanlığı’na atanmasının 
ardından boşalan Kızılay Genel Mü-
dürlüğü için son kararını verdi. Kı-
zılay Yönetim Kurulu, Kızılay Genel 
Müdürlüğü’ne Genel Başkan danış-
manı Dr. İbrahim Altan’ı getirdi.

1964 Beykoz/İstanbul doğumlu 
olan İbrahim Altan, Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü’nde “İslâm Tarihin-
de Sicilya Adası’nın Yeri” adlı tez 
konusu ile Yüksek Lisansı’nı, “XII. 
Yüzyılda Kuzey Afrika İtalya Ticari 
İlişkileri” adlı Doktora tezini tamam-
ladı. Dr. İbrahim Altan, 1993- 2004 
yılları arasında Sakarya Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi 
asistanı olarak çalıştı.

Dr. İbrahim Altan, alanı ile ilgili 
olarak Diyanet İslâm Ansiklope-
disi’nde maddeler yazdı, bilimsel 
dergi ve gazetelerde yayınlar yaptı. 
Doktora çalışması için bir yıl kadar 
İtalya’da kaldı, alanı ile ilgili olarak 

Roma, Perugia ve Sicilya’da araştır-
malar yaptı.

1999 depremiyle birlikte insani 
yardım örgütlerinde gönüllü olarak 
çalışmaya başlayan Dr. İbrahim Al-
tan, hem Adapazarı hem de Düzce 
deprem bölgelerinde koordinasyon 
görevi yaptı. Yuvacık- İzmit, Serdi-
van- Adapazarı, Düzce ve Kaynaş-
lı’da prefabrik konutların kurulma-
sını koordine etti. Nisan 2000 ile 
Nisan 2013 yılları arasında Deniz 
Feneri Derneği Yönetim Kurulu’nda 
Genel Sekreterlik görevini üstlendi. 
Derneğin ISO 9001 kalite belge-
si almasında ve Birleşmiş Milletler 
Sosyal Konsey üyeliğine kabul edil-
mesinde etkin rol oynadı. 1999’dan 
sonra ülkemizde meydana gelen 
tüm doğal afetlerde fiilen çalışan Dr. 
İbrahim Altan Başbakanlık İnsan 
Hakları Başkanlığı Danışma Kurulu 
üyeliği, Başbakanlık Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Genel Müdür-
lüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi 
Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerin-
de bulundu.

26 Aralık 2004’te yaşanan Açe 
depremi başta olmak üzere 2005 
yılından itibaren Pakistan, Nijer, Fi-
listin, Somali, Yemen, Suriye, İran, 
Arakan, Etiyopya, Lübnan, Make-
donya, Bosna, Bulgaristan vd ülke-
lerde yaşanan bütün afetlerde ve in-
sani krizlerde operasyonlar yönetti.

2013 yılı Şubat ayından itibaren 
ise İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani İş-
ler Birimi Türkiye temsilcisi olarak 
görev yapmaya başladı. 

Evli ve dört çocuk babasıdır.
n HABER MERKEZİ

Evlerde salça telaşları da başladı. Pazar tezgahlarında yerini alan salçalık domates ve bibere rağbet yoğun

Bayram öncesi salça 
hazırlıkları hızlandı
Konya’da bayram öncesi salça 

hazırlıkları başladı. Hanımlar bay-
ram gelmeden domates ve biber 
salçaları ile kurutmalarını yapmak 
için pazarın yolunu eşleriyle birlikte 
tutuyor. Muhacir Pazarı’nda pazarcı-
lık ile uğraşan Müsenna Şahin kasa 
kasa getirdiği domates ve biberin 
salça için uygun olduğunu belir-
terek, “Bayram sonrası domateste 
kurtlanma olabilir şimdi almanın 
tam zamanı. Biberin de fiyatı art-
madan değerlendirilmesi gerekiyor” 
dedi. 
“YÜZDE 80 SALÇA GARANTİMİZ VAR”

Yaşanan yağışlar nedeniyle Bur-
sa’da domatesin kalmadığını ve  bu 
yüzden domatesi Kaşınhanı’ndan 
getirdiklerini dile getiren pazarcı 
Müsenna Şahin,  domatesleri için 
salça garantisi verdi. Şahin, “Doma-
tesimiz gerçekten çok güzel. Doma-
tesimizde su yok ve salçaya, sosa, 
kurutmaya rahatlıkla kullanılabilir. 
Bayramlarda tezgahlar kapalı oldu-
ğu için şu an domates almak için 
iyi bir fırsat. Ayrıca tezgahlardaki 
domateslerin 2 günlük ömürleri var-
ken bu domates 10 gün bozulmaz. 

Domatesimizin kilosu 1 TL, 7 kilog-
ramı 5 TL’ye satıyoruz. Ama kasa ile 
sattığımızda 60 kuruşa indiriyoruz.  
4 kilogram için 1 kilo salça çıkıyor. 
Şu anda Bursa’da domates yok. Dü-
şünülenin aksine domates buradan 
Bursa’ya gidiyor. Çünkü yağışlardan 
sonra oradaki domatesler kurtlandı. 
Bayram sonrası aynı sorun Konya’da 

da yaşanabilir. Bizim elimizdeki do-
mates, Bursa tohumuyla Kaşınhanı 
tarafından getirtiyoruz. Yüzde 80 
salça garantimiz bulunuyor” diye 
konuştu. 

“BİBER 1 AY SONRA 7 TL”
Biberin 1 ay sonra fiyatının çok 

yükseleceğini belirten Şahin, biberin 
salça ve közleme için uygun olduğu-

nu belirterek şunları kaydetti, “Bibe-
rimizin de salça, kurutma ve közle-
me için çok ideal. Şu anda kilosu 2 
TL ama 1 ay sonra 6-7 TL’yi bula-
bilir. Hanım kardeşlerimiz bu bibe-
ri kaçırmamalı. Ürünlerimiz aracısı 
olmadan direkt olarak üreticisinden 
getirdiğimiz için fiyatlarımız vatan-
daşlar için uygun.” n UFUK KENDİRCİ  

Hanımlar bayram gelmeden domates ve biber salçaları ile kurutmalarını yapmak için pazarın yolunu eşleriyle birlikte tutuyor
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Van’da son bir haftada terör ör-
gütü PKK’nın finans kaynaklarına 
yönelik düzenlenen 37 operasyonda, 
kaçak olduğu belirlenen 194 bin 424 
paket sigara, bir ton çay, 140 elektro-
nik malzeme, 7 tüfek ve tabanca ile 2 
bin fişek ele geçirildi 

Van Jandarma Komutanlığından 
yapılan açıklamada, kent genelinde 
kırsal alanda PKK’nın finans kaynağı 
kaçakçılığa geçit vermemek amacıyla 
son bir haftada 37 operasyon düzen-
lendiği bildirildi.

Operasyonlarda kaçak olduğu be-
lirlenen 194 bin 424 paket sigara, bir 
ton çay, 140 elektronik malzeme, 7 
tüfek, kurusıkı tabanca, 2 bin fişek ile 
40 tıbbi malzeme ele geçirildiği kay-
dedilen açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Düzenlenen 37 operasyonda 73 

kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık suçla-
rına karışan kişi, araç ve şirketlere 26 
bin 933 lira ceza kesildi. 1 milyon 360 
bin lira vergi cezası kesilerek Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kuru-
muna bildirim yapıldı.” Açıklamada, 

vatandaşların huzur ve güvenliğinin 
sağlanması, terör örgütünün finans 
kaynağının yok edilmesi amacıyla 
narko terörizmle mücadeleye yönelik 
çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği 
belirtildi. n AA 

Terörün finans kaynağına darbe

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç, Ankara’da 
son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi

Şehit Onbaşı Meriç 
dualarla defnedildi

Şırnak’ta 11 Ağustos’ta terör ör-
gütü mensuplarıyla girdiği çatışma-
da ağır yaralanan ve tedavi gördüğü 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde şehit olan Jandarma Uzman 
Onbaşı Muhammed Meriç için Ah-
met Hamdi Akseki Camisi’nde öğle 
namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıe-

roğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Milli Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuv-
vetleri Komutanı Koramiral Adnan 
Özbal, Hava Kuvvetleri Komuta-
nı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 
Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit 
Dündar, Jandarma Genel Komuta-
nı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici ile bazı mil-
letvekilleri, garnizonda görevli subay 

ve astsubaylar ile vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri camiye gelişle-

rinde avludaki şehidin annesi Zöhre, 
babası Süleyman ve diğer şehit ya-
kınlarına taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardın-
dan TBMM Başkanı Kahraman, Or-
general Akar, Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ ile bakanlar Soylu ve Canikli, 
bir süre omuz vererek Meriç’in tabu-
tunu taşıdı. Daha sonra şehidin tabu-
tu, askerlerce top arabasına alındı.

Şehidin naaşı cami avlusundan 

çıkarılırken gerçekleştirilen “ihtiram 
yürüyüşü” sırasında ilk kez Jandar-
ma Bandosu tarafından Buhurizade 
Mustafa Efendi’nin (Itri) “Tekbir” adlı 
eseri çalındı.

Cenaze töreni boyunca Zöhre 
Meriç’in yanında duran Bakan Sa-
rıeroğlu, acılı anneyi teskin etmeye 
çalıştı. 

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı 
Muhammed Meriç’in naaşı, törenin 
ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. n AA

İnternet dolandırıcılığı 
operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul ve Ankara’da düzen-
lenen operasyonda, internette kur-
dukları sitede pazarladıkları ürünle-
rin karşılığında vatandaşlardan para 
alan ve ürünleri teslim etmeyerek 
dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 
3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
başvuran bazı vatandaşlar, internet 
üzerinden alışveriş yaptıklarını ve 
parasını ödedikleri ürünlerin kendi-
lerine teslim edilmediğini belirterek 
şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başla-
tan Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları 
dolandırdığı iddia edilen kişilerin 
kimliklerini tespit etti. 

Polis ekiplerinin operasyonun-
da, şüphelilerden E.O. ve C.B. Anka-
ra’da, Y.O. ise İstanbul’da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 
getirilen zanlılardan E.O’nun bilişim 
sistemlerine usulsüz girmek, dolan-
dırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan 34 
aramasının ve 15 yıl kesinleşmiş 
hapis cezasının bulunduğu, E.O’nun 
ise bilişim sistemlerine usulsüz gir-
mek, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık 
gibi suçlardan 14 aramasının oldu-
ğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları internet 
sitesinde çeşitli ürünler pazarladık-
ları, alışveriş yapan kişilerden para 
almalarına rağmen ürünleri teslim 
etmedikleri, bugüne kadar binlerce 
kişiyi dolandırdıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen E.O. (28) 
ve C.B. (28) tutuklanırken, Y.O. adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
n AA

Protokol üyeleri camiye gelişlerinde 
avludaki şehidin annesi Zöhre, babası 
Süleyman ve diğer şehit yakınlarına 

taziyelerini iletti.
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Türk markaları yurt 
dışında şubeleşiyor

Katılım bankalarının kârı 
ilk yarıda yüzde 36 arttı

Ulusal Franchising Derneği (UF-
RAD) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 
Türkiye’de zincir işletme sayısının 
2 bin 500 olduğunu belirterek, bu 
işletmelerin toplamda 60 bin kadar 
şubesi bulunduğunu, buna karşılık 
yurt dışında şube açmaya başlayan 
150’den fazla Türk markası olduğu-
nu bildirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, fran-
chising sektörünün son yıllarda ge-
rek Türkiye’de gerekse de dünyada 
en çok kullanılan girişimcilik uygula-
malarından biri olarak kabul edildi-
ğini, geçen yıl Türkiye’de ekonomik 
büyüklüğü 43 milyar dolara ulaşan 
sektörün, 2017 sonuna kadar 50 
milyar doları bulacağını söyledi. 

Markaların franchising sistemi 
ile ulusal veya uluslararası standar-
da, kaliteye sahip olduğunu ifade 
eden Aydın, şunları kaydetti:

“Türkiye’de zincir işletmelerin 
toplam sayısı 2 bin 500. Bu işletme-
lerin toplamda 60 bin kadar şubesi 
var. Sektörde yabancı firma oranı ise 
yüzde 29. Buna karşılık yurt dışında 
şube açmaya başlayan 150’den fazla 
Türk markası var. Franchising siste-
mi, yatırımcıya, marka sahibinin yıl-
larca kurumsallaşmak üzere oluşan 
bilgi birikimini kullanarak bulundu-
ğu bölgede fırsat eşitliği yaratmasını 
ve yatırımcının sermayesini kulla-
nırken var olan bilgi birikimi ile bir 
iş sahibi olmasını sağlamaktadır. 
Fırsat eşitliği yaratması ve iş ola-
nakları sağlaması, ekonominin tam 
istihdam seviyesine yaklaşmasına 
ve ekonomide önemli ölçüde geliş-
melere yardımcı olacaktır. Bunun 
yanında firmalar bu sistemle sade-

ce yurt içinde değil, yurt dışında da 
markalarını tanıtma fırsatı bularak 
ülkeye döviz girişi sağlayacaktır.” 

Sistemin işsizlik sorununa çö-
züm ürettiğini vurgulayan Aydın, 
franchisingin gelişmesinin en üst 
yöneticiden mavi yakalı çalışanlara 
kadar geniş bir yelpazeye istihdam 
olanağı sunduğunu söyledi. 

Mustafa Aydın, sistemde gıda 
sektörünün daha avantajlı gibi dur-
sa da her sektörde dünya liderleri 
ile rekabet edebilecek kalitede mar-
kalar bulunduğunu, doğru yönetim 
ve franchising sistemi ile her alanda 
faaliyet gösteren firmaların dünya 
pazarlarında başarılı olmaya aday 
olduğunu kaydetti. 

Global piyasalarda yaşanan çal-
kantılar ve ekonomik krizlerin Türk 
franchising sektörünü çok fazla et-
kilemediğini belirten Aydın, kriz or-
tamlarında franchising sektöründe 
ters orantılı bir büyüme görüldüğü-
nü ifade etti. 

Aydın, markalar ve franchising 
sektörü için 2016’nın iyi geçtiğini, 
2017’nin iyi başlamakla birlikte ge-
nel piyasalardaki yatırım durağan-
lığının sektörde de yavaşlamaya 
neden olabileceği düşüncesiyle ge-
rekli tedbirlerin alındığını belirterek, 
“Franchise sisteminin başarılı olması 
için kalite standartlarının yüksek tu-
tulması ve operasyon/kontrol me-
kanizmasının çok etkin kullanılması 
gerekmektedir. Gelecek yıllarda 
franchising, en etkin işletme yönte-
mi olarak tüm dünyada hızla büyü-
yen sektör olma özelliğini ülkemizde 
de gösterecektir.” diye konuştu. 
n AA

Konya Sanayi Odası (KSO), TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, mesleki eğitimi özendirmek ve 
sevdirmek için “Geleceğimi Seviyorum, Mesleğimi Seçiyorum” temalı kitapçık hazırlattıklarını söyledi

KSO, mesleki eğitim 
için kitapçık hazırladı

KSO Ağustos Ayı Meclis Top-
lantısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili 
Kadir Büyükkara’nın başkanlığında 
yapılan toplantıda söz alan Konya 
Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Memiş Kütük-
cü, Konya Sanayi Odası ve Konya 
OSB’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
verdiği konuşmasında mesleki eğiti-
me de dikkat çekti.

Sanayicilerle yapılan toplantılar-
da en büyük sorunun nitelikli ele-
man olarak ortaya çıktığını belirten 
Kütükcü, “Kendi sorunumuza önce 
kendimiz sahip çıkmak zorundayız. 
Sanayi Odası olarak bu konuda daha 
önce pek çok çalışma yaptık. Son ola-
rak da mesleki eğitimi özendirmek 
ve sevdirmek için ‘Geleceğimi Sevi-
yorum, Mesleğimi Seçiyorum’ tema-
lı kitapçık hazırlattık. 8. sınıf öğren-
cilerine hitap eden, mesleki eğitimi 
özendirecek bir kitap oldu. 

Bu kitabı 35 bin adet bastırarak, 
Konya’daki tüm 8. sınıf öğrencilerine 
dağıtacağız. Bu hususu Milli Eğitim 
Bakanımıza da ilettim. Kendisi de ki-
tapçığımızı bizzat görmek istediğini, 
bakanlık olarak destek vererek, tüm 
Türkiye’de bunun dağıtılabileceğini 
bildirdi. Eğer, mesleki eğitimi tekrar 
özendirmez, öğrencilerimize bunu 
sevdirmezsek, nitelikli eleman ko-
nusuna çözüm bulmamız mümkün 
değil” şeklinde konuştu.

KOS’TAKİ MESLEK 
LİSESİNE YOĞUN İLGİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi’n-
deki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında da 
bilgi veren Kütükcü, TEOG sonuçları-
nın açıklanması ile beraber okula çok 
yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. 

KOS’taki mesleki ve teknik lisenin 
Konya’da en çok tercih edilen okullar 
arasında yer aldığı bilgisini paylaşan 
Kütükcü, 170 kontenjanın tamamı-
nın dolduğunu aktardı. 

375 puan ve üstü alan 45 öğren-
ciye de burs vereceklerini aktaran 
Kütükcü, okulun bu noktaya gelme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

TEMMUZ’DA REKOR KIRAN 
İHRACATTA, AĞUSTOS 

BEKLENTİSİ DE OLUMLU
Konuşmasında Türkiye ekono-

misine yönelik de değerlendirme-
lerde bulunan Kütükcü, ekonomide 
rakamların olumlu seyrettiğini kay-
detti. Haziran ayı sanayi üretiminin 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 
arttığını, kapasite kullanım oranla-
rındaki yükselişin ise devam ettiğini 
hatırlatan Kütükcü, ihracatla ilgili 
şunları söyledi: “Ülkemizin Temmuz 
ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 31,2 artışla son 6 yılın 
zirvesine çıktı. Temmuz ayında Kon-
ya’ya baktığımızda ise yine müthiş bir 
artış görüyoruz. Konya’nın Temmuz 

ayı ihracatı yüzde 54.25 artış ile rekor 
kırdı. Böylece Ocak-Temmuz döne-
mindeki ihracat artış oranımız yüzde 
15.4 olarak gerçekleşti. İhracattaki 
yükselişin Ağustos ayında da devam 
etmesini bekliyoruz.”

Kütükcü, konuşmasının sonunda 
Konya Sanayi Odası ve Konya Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti-
rilen aylık faaliyetler hakkında da bir 
sunum yaptı.

“KONYA’NIN FIRSAT SEKTÖRLERİ: 
MEDİKAL, SAVUNMA SANAYİ VE 

YAZILIM SANAYİ”
KSO’nun Ağustos Ayı Meclis 

Toplantısı’na konuk olan Konya Ova-
sı Projesi uzmanları da gerçekleştir-
dikleri,’Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç 
Analizi Araştırma Projesi’ hakkında 
bilgi verdi. Proje Ekibi Danışmanı Gül 
Sibel Gedik, projenin KOP Bölgesi’n-
de bulunan illerin rekabetçi, yaratıcı, 
yüksek katma değer üreten, yenilikçi 
bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi 
için girişimciliğin ve girişimcilik eko-
sisteminin hızla gelişmesine katkı 
sağlayacağını ifade etti. 

Çalışma esnasında 13 tane sorun 
gördüklerini ve bunlara çözüm öneri-
leri sunduklarını aktaran Gedik, araş-
tırma sonucunda Konya’nın girişim 
yapılabilecek fırsat sektörlerinin ise, 
medikal sanayi, savunma sanayi ve 
yazılım sanayi olarak ortaya çıktığını 
sözlerine ekledi.   n İHA 

Katılım bankalarının net karı 
ilk yarıda 2016’nın aynı dönemine 
göre yüzde 36 artarak 769 milyon 
lira, aktif büyüklüğü de yılbaşına 
göre yüzde 7,7 yükselişle 143 mil-
yar lira oldu.

Katılım bankaları, bu yılın ilk 
yarısında 2016’nın aynı dönemine 
göre yüzde 36 artışla 769 milyon 
lira kâr elde etti. Albaraka Türk, 
Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katı-
lım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat 
Katılım’ın konsolide olmayan finan-
sal tablolarından derlenen bilgilere 
göre, katılım bankalarının toplam 
aktif büyüklüğü geçen yılın sonuna 
kıyasla yüzde 7,7 artarak 143 milyar 
lirayı aştı.

Sektörün ilk yarıda net dönem 
karı, 2016’nın aynı dönemine göre 
yüzde 36 artışla 566 milyon liradan 
769 milyon liraya ulaştı.

Katılım bankaları içinde ilk yarı-

da en fazla net karı 348 milyon 559 
bin lira ile Kuveyt Türk elde etti. 
Net karda Kuveyt Türk’ü 185 mil-
yon 809 bin lira ile Türkiye Finans 
Katılım Bankası, 131 milyon 297 
bin TL ile Albaraka Türk, 53 milyon 
670 bin TL ile Ziraat Katılım ve 49 
milyon 744 bin TL ile Vakıf Katılım 
izledi.

Haziran sonu itibarıyla Kuveyt 
Türk, 52 milyar 22 milyon liralık 
aktif büyüklüğüyle sektörün lideri 
konumunda bulunurken, 37 mil-
yar 490 milyon liralık aktif toplam-
la Türkiye Finans Katılım Bankası 
2’inci, 34 milyar 217 milyon lira ile 
Albaraka Türk 3’üncü sırada yer 
aldı. 

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın 
aktif büyüklüğü ise sırasıyla 10 mil-
yar 925 milyon lira ve 8 milyar 399 
milyon lira oldu.
n AA

 Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya 
Sanayi Odası ve Konya OSB’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği 

konuşmasında mesleki eğitime de dikkat çekti.
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‘CHP’den beklentimiz özür dilemesidir’
Kültür ve Turizm Bakanı Numan 

Kurtulmuş, CHP tarafından Adalet 
Kurultayı’nın yapıldığı tarihi Gelibo-
lu Yarımadası’ndaki kamp alanında 
alkol alınmasına ilişkin, “Cumhuri-
yet Halk Partisinin değerli yönetici-
lerinden bu konuyla ilgili bütün so-
rumlular hakkında kendi partilerinin 
disiplin soruşturmalarını ve disiplin 
mekanizmalarını işletmelerini ta-
lep ediyoruz. Ayrıca sadece disiplin 
soruşturmalarının yapılması yeterli 
değildir. Cumhuriyet Halk Partisin-
den millet olarak beklentimiz ortaya 
çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla 
milletten açıkça özür dilenmesidir” 
dedi.Çanakkale Şehitler Abidesi’ni 
ziyaret eden Kurtulmuş, burada 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 
Ağustos’tan bir gün önce brifing 
almak ve tarihi mekanlarda incele-
melerde bulunmak üzere kente gel-

diğini söyledi. Bu yarımadanın Tür-
kiye’nin turistik bakımdan en önemli 
yerlerinden olduğunu vurgulayan 
Kurtulmuş, “Buranın her santimet-
rekaresinde ecdadımızın şehit kan-
ları mevcuttur. Büyük hatıraların, 
kahramanlıkların, destanların yazıl-
dığı tarihi mübarek bir yarımadada 
bulunuyoruz. Burada incelemelerde 
bulunacağız. Amacımız tarihi yarı-
madayı gerçekten hem iç hem de 
dış turizm bakımından önemli tu-
rizm merkezlerinden biri haline ge-
tirmektir” diye konuştu. 

Kurtulmuş, son yıllarda mem-
leketin dört bir tarafından gelen tu-
ristlerin, tarihi yarımadanın bütün 
alanlarını dolaştıklarını ve buradaki 
o tarihi övünç günlerini, destanları-
nı birebir yaşadıklarını, böylece genç 
nesillerin de Çanakkale ruhuyla ye-
niden kuşanmış olduklarını anlattı.

Bakan Kurtulmuş, bölgede 
Cumhuriyet Halk Partisinin yaptı-
ğı kurultay dolayısıyla ortaya çıkan 
yanlış görüntülerin herkesi derinden 
üzdüğünü, herkesin içinde çok cid-
di kırılmalara neden olduğunu dile 
getirdi.  Kurtulmuş, yapılan muta-
bakata rağmen geçtiğimiz günlerde 
Türkiye kamuoyunun da yakından 
ilgilendiği, son derece rahatsız edi-
ci, şehitlerin ruhunu ve 80 milyon 
vatandaşı rahatsız eden son derece 
çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görün-
tülerin ortaya çıktığını ifade ederek, 
şöyle konuştu: “Cumhuriyet Halk 
Partisinin değerli yöneticilerinden 
bu konuyla ilgili bütün sorumlular 
hakkında kendi partilerinin disiplin 
soruşturmalarını ve disiplin meka-
nizmalarını işletmelerini talep ediyo-
ruz. Ayrıca sadece disiplin soruştur-
malarının yapılması yeterli değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisinden millet 
olarak beklentimiz ortaya çıkan bu 
çirkin görüntüler dolayısıyla millet-
ten açıkça özür dilenmesidir. Çünkü 
burada 250 bin şehidimiz yatıyor. 
Bu şehitlerimizin torunları, çocukla-
rı arasında bugün Cumhuriyet Halk 
Partisine oy veren vatandaşlarımız 
da var. Dolayısıyla onların da rahat-
sız olduğu, onların da rencide olduğu 
açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin 
cezası vermekle bu meselenin ka-
patılmayacağını Cumhuriyet Halk 
Partisinin açıkça kamuoyundan özür 
dilemesi gerektiğini dostane bir şe-
kilde ifade ediyoruz. Ümit ediyoruz 
ki en kısa süre içinde Cumhuriyet 
Halk Partisi bu özrü diler ve ger-
çekten milletimizi derinden rahatsız 
eden bu çirkin tablonun gereği yeri-
ne getirilmiş olur.” 
n AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Budak, Adalet Kurultayı’na ilişkin, 
“Hürriyet ve istiklal mücadelesinin 
verildiği topraklardan adalet ve de-
mokrasi yeniden filizlenecek.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı 
açıklamada, Çanakkale’de gerçekleş-
tirdikleri Adalet Kurultayı’na, toplu-
mun değişik kesimlerinden on bin-
lerce insanın katkı sağladığını bildirdi. 

Panel ve çalıştay ile diğer plat-
formlarda yapılan tüm konuşma ve 
yazıların kayıt altına alındığını ifade 
eden Budak, “Adalet Yürüyüşü’nde 
on binler yürüdü. Maltepe Mitingi’n-
de milyonlar ‘adalet’ diye haykırdı. 

Adalet Kurultayı’nda yine on binler 
adalet mücadelesi verdi.” ifadesini 
kullandı. 

Yanlış uygulamalar nedeniyle 
toplumun her alanında derin adalet-
sizliklerin ortaya çıktığını ileri süren 
Budak, açıklamasında şunları kaydet-
ti:

“Adaletin olmadığı bir yerde hiç-
bir şey ayakta kalamaz. Adaleti çöken 
bir ülkenin geleceğe güvenle yürü-
mesi mümkün değil. Biz bu adaletsiz 
düzene teslim olmayacağız. Adalet 
mücadelesi bunun kanıtı. Hürriyet ve 
istiklal mücadelesinin verildiği top-
raklardan, adalet ve demokrasi yeni-
den filizlenecek.”
n AA

‘Myanmar’daki zulüm bu
şekilde devam edemez’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-

vuşoğlu ve Maldivler Dışişleri Ba-
kanı Mohamed Asim, Dışişleri 
Bakanlığı Resmi Konutu’ndaki gö-
rüşmelerinin ardından ortak basın 
toplantısı düzenledi.

Arakan’da 3 günde 2 ila 3 bin 
Müslüman katledildi

Çavuşoğlu, “Myanmar’da Ro-
hingyalılara yönelik bu saldırıları ve 
zulmü şiddetle kınıyoruz. 25 Ağus-
tos’ta meydana gelen bir saldırıyı 
kullanarak Myanmar’da Rohingyalı 
Müslümanlara yönelik, sivillere yö-
nelik yapılan saldırı gerçekten kabul 
edilemez. Daha ilk günden biz yap-
tığımız açıklama ile esasen uyarıda 
bulunmuştuk. Neden? Daha önce 
de bazı saldırı ya da gelişen olaylar-
dan sonra bunları kullanarak yine 
Rohingyalı Müslümanlara yönelik 
acımasızca şiddet uygulanmıştı” 
dedi. 

Güvenlik güçlerinin sivil in-
sanlara ateş açarak birçok insanın 
ölmesine sebep olduğunu belirten 
Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet diledi.

Çavuşoğlu, “Biz başından beri 
süreci takip ediyoruz. Sadece sey-
retmiyoruz. Tüm dünya ile temasta-
yız. Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve Başbakanımız Binali 
Yıldırım bizzat süreci takip ediyor” 
dedi. Türkiye’nin, Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) 
üye ülkelerin yanı sıra İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerin ba-
kanları ve temsilcileriyle de temasa 
geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) ile temasa 
geçip daha aktif olmaları gereğini 
hatırlattık ve kendilerine her türlü 
manevi desteği vereceğimizi söyle-
dik.” diye konuştu. 

Çavuşoğlu, söz konusu sorunun 
çözümüne ilişkin bölge ülkelerine 
önemli rol düştüğünü vurgulayarak, 
Endonezya ve Malezya’nın bugüne 
kadar Arakanlı Müslümanlara (Ro-
hingya) her türlü desteği verdiğini 
ve Türkiye’nin bu iki ülke ile de te-
mas kurduğunu ifade etti.

Deniz yoluyla ülkesinden kaç-
mak ya da yaşadığı yeri terk etmek 
zorunda kalan Rohingyalara ev sa-
hipliğini yapan Tayland ile de tema-
sa geçtiklerini söyleyen Çavuşoğlu, 
“Esasen bu ülkelere de biz bugüne 
kadar elimizden gelen desteği ver-
dik. Bangladeş ile temasa geçtik 

ve Bangladeş’e özellikle sınırdan 
geçmek isteyen insanlara yardımcı 
olmalarını rica ettik. Kendilerine, 
Bangladeş’e geçen Rohingyalı kar-
deşlerimize maddi ve manevi her 
türlü desteği vereceğimizi de söyle-
dik.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, soruna köklü çözüm 
bulunması gerektiğini vurgulaya-
rak, “Daha önceki dönemlerde de 
Rohingyalılara karşı ciddi saldırılar 
oldu ama sorun sistematik. Yani 
sistematik bir şekilde burada Rohin-
gyalı kardeşlerimiz baskı ve zulüm 
altında ve tehcir edilmiş” dedi. 

İki sene önce ramazan ayında 
Arakan’a gittiğini ve iftar sofrasını 
Müslümanlarla paylaştığını belir-
ten Çavuşoğlu, oradaki köy ile ma-
hallelerin bile neredeyse açık hava 
hapishanesi durumunda olduğunu 
dile getirdi. Çavuşoğlu, Myanmarlı-
larla birçok defa bu konuyu görüş-
tüklerini ve Arakanlı Müslümanlar 
konusuna bir çözüm getirilmesini 
talep ettiklerini söyleyerek, “Myan-
mar Dışişleri Bakanı Till ile de arka-
daşlarımız Türkiye saati ile bu sabah 
konuşup uyarıları dile getirdiler.” 
ifadesini kullandı.

Daha önceki ziyaretinde de ül-
kenin genelkurmay başkanı, cum-
hurbaşkanı ve dışişleri bakanıyla bu 
sorunu görüştüklerini vurgulayan 
Çavuşoğlu, “Artık bu sorunu kök-
ten çözmemiz lazım. Bu sorunu 
çözerken de her türlü desteği vere-
ceğimizi dedik.” şeklinde konuştu.  
Çavuşoğlu, Myanmar’da bazı ırkçı 
grupların olduğunu ve bunların kış-
kırtıcı hareketlerinin bulunduğunu 
belirterek, “Artık köklü bir çözüm 
bulmamız lazım. Bu şekilde devam 
edemez. Bu zulüm, bu insanlık dışı 
muamele bu şekilde devam ede-
mez. Tüm dünyanın duyarlı olması 
lazım” uyarısında bulundu.

İslam dünyasının da duyarlı ol-
ması gerektiğini ve İİT üyesi ülke-
lerin birlikte hareket ederek çözüm 
üretmesi gerektiğini belirten Ça-
vuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Müslüman ülke ve yöneticilerine 
de buradan sesleniyoruz. Bu ko-
nuda sessiz kalmayalım. Duyarlılı-
ğımızı, hassasiyetimizi gösterelim. 
Myanmar’a da gerekli uyarıları ya-
palım ve eğer samimilerse destek 
de olalım. BM, BMGK ve BMMYK 
ve Uluslarası Göç Örgütü gibi tüm 
kurumların artık somut adım atma-
sı gerekiyor.” n AA

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Konya’ya karşı yürütülen algı operasyonuna tepki gösterdi. 
Arat, “Konya bir dava şehridir. Masa başından ahkâm kesenlere izin vermeyeceğiz” dedi

‘Konya dava şehridir’
AK Parti Konya İl Başkanı Musa 

Arat, son günlerde Konya’ya karşı 
yürütülen algı operasyonuna yaptığı 
açıklama ile tepki gösterdi. 

Konya’nın bir dava şehri oldu-
ğunu, her zaman ülkesine, mille-
tine ve değerlerine sahip çıktığının 
altını çizen İl Başkanı Musa Arat; 
“Masa başından ahkâm kesenlere, 
şehrimizi ve insanımızı birtakım algı 
operasyonlarıyla karalayanlara izin 
vermeyeceğiz. FETÖ ile bağı olan; 
devletine ve milletine karşı hain 
planlar kuranların yargı huzurunda 
gereken cezayı alacağına olan inan-
cım tamdır” dedi. 

Tarih boyunca Konya’nın hiçbir 
zaman yanlışın ve yanlış yapanın ya-
nında yer almadığının altını çizen İl 
Başkanı Musa Arat, devletinin, mille-
tinin ve hükümetinin kadimden beri 
yanından ayrılmayan Konya’yı kara-
layanlara ve Konya üzerinden prim 
yapmaya çalışanlara da izin vermeye-
ceklerini söyledi. 

ARAT: MASA BAŞINDAN AHKÂM 
KESENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ
AK Parti Konya İl Başkanı Musa 

Arat, açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi; “Özellikle son günlerde bazı 
ulusal basın – yayın kuruluşları, Kon-
ya’ya yönelik yalan, yanlış ve iftira 
dolu yayınlar yapmaktadırlar. 

Öncelikle şunu ifade etmemiz 
gerekiyor ki Konya, bir dava şehridir. 
Konya’nın tarihi misyonu ve siyasal 
geleneği bellidir. Derdi olan, dert-
li ile dertlenenlerin şehridir Konya. 
15 Temmuz’da hain terör örgütü 
FETÖ’nün darbe girişimine karşı ha-
rekete geçen ilk şehirlerden birisidir 
Konya. Binlerce hemşehrimiz; 15 
Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 

devletimize sahip çıkmıştır. 15 Tem-
muz’dan 7 Ağustos’a kadar devam 
eden demokrasi nöbetlerinde Konya 
meydanları hiçbir zaman terk etme-
miştir. FETÖ operasyonlarının ilk 
başladığı şehirlerin başında da yine 
Konya gelmektedir. Hal böyleyken 
bu şehri tanımayan, şehrin havasını 
teneffüs dahi etmeyen ve Konya’nın 
beşeri yapısından bihaber kesimler, 
masa başından ahkâm kesme gay-
reti içindedirler. Anlaşılan, hemşeh-
rilerimizin devletimize ve Cumhur-
başkanımıza olan büyük desteği ile 
Konya’nın AK Parti’nin sarsılmaz ka-

lesi olması, birilerini rahatsız etmiştir. 
Köşelerinden Konya’nın adının fitne 
fesatla tahrif edilmesi hadsizliği içine 
girenlere karşı mücadeleye devam 
edeceğiz. Bizler bu tür algı operas-
yonlarına da asla izin vermeyeceğiz.” 

ARAT: DEVLETİNE VE MİLLETİNE 
HAİNLİK EDEN CEZASINI ÇEKECEK
FETÖ ile olan mücadelenin baş-

ladığı ilk günden bugüne kadar dev-
letin, hükümetin ve ilgili kurumların 
FETÖ ile ilişiği olanların tamamıyla 
ortaya çıkarılması ve yargı önünde 
hesap vermesi için büyük mücadele 
verdiğini hatırlatan AK Parti Konya İl 

Başkanı Musa Arat, bu süreçte yanlış 
yapanın yanına kâr kalmayacağına 
vurgu yaptı. 

Başkan Arat; “Hain darbe girişi-
minin hemen ardından devletimiz, 
hükümetimiz, yargı ve tüm kolluk 
kuvvetlerimiz, bu kirli ağın tama-
mıyla ortaya çıkarılması ve ülkemize 
hainlik eden herkesin yargı önünde 
hesap vermesi için verdiği mücadele 
devam etmektedir. AK Parti İl Teş-
kilatı olarak bizler de sonuna kadar 
bu sürecin destekçisi ve takipçisiyiz” 
dedi.  
n HABER MERKEZİ

‘Adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek’
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Suriyeli besicilerin tek
umudu yardım kuruluşları

Rakka’da 27 sivil 
hayatını kaybetti

Suriye’de kurbanlık hayvan fi-
yatlarının geçen yıla göre yaklaşık 
yüzde 30 artması, halkın alım gü-
cünün ise azalması nedeniyle satış 
yapamayan besiciler, yardım ku-
ruluşlarını bekliyor. Ülkede devam 
eden iç savaş, çatışmalar ve göçler 
yüzünden tarım ve hayvancılık 
alanında yaşanan sıkıntılar devam 
ediyor. Tarımsal üretimin ve hay-
vancılığın asgari seviyelere düştüğü 
ülkede yem fiyatlarının yükselmesi, 
küçük ve büyükbaş hayvan fiyat-
larının da artmasına yol açtı. Mu-
haliflerin kontrolündeki Suriye’nin 
kuzeyindeki İdlib ilinde geçen yıl 
yaklaşık 80 bin ila 85 bin Suriye 
Lirasına (550 - 600 TL) satılan kü-
çükbaş kurbanlıklar bu sene 100 bin 
ila 110 bin Suriye Lirasına (750-800 
TL) alıcı buluyor. Artan fiyatların 
yanında halkın büyük bölümünün 
alım gücünün azalması nedeniyle 
bu yıl kurban kesenlerin sayısının 

azalması bekleniyor.
İÇ SAVAŞTAN DOLAYI ALIM GÜCÜ 
DÜŞTÜ, HAYVANLAR SATILMIYOR

Çiftçiler de yetiştirdikleri kur-
banlıkların satmak için yardım ku-
ruluşlarını bekliyor. Hayvan yetiş-
tiricisi Salih Yusuf, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada,”Bu sene kurban 
fiyatları aşırı yükseldi. Hayvanları 
çok iyi besledik ama alıcı bulamıyo-
ruz. Çünkü halkın alım gücü yok.” 
dedi.

“TEK UMUDUMUZ YARDIM 
KURULUŞLARI”

Yusuf sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Her şeyin fiyatı artıyor. Savaş 
sürdükçe bu böyle devam edecek. 
Geçen Kurban Bayramı’ndan beri et 
yiyemeyen insanlar var. Tek umu-
dumuz yardım kuruluşları. Onlar 
bizden alıp, kesip dağıtırsa hem ye-
tiştirici olarak biz seviniriz, hem de 
halk sevinir.”
n AA

Suriye’nin kuzeyinde, terör ör-
gütü DEAŞ kontrolündeki Rakka 
kent merkezine uluslararası koa-
lisyon tarafından düzenlenen hava 
saldırılarında 27 sivilin hayatını 
kaybettiği bildirildi.

“Rakka Sessizce Katlediliyor” 
adlı aktivist ağının sosyal med-
yadan yaptığı açıklamada, ABD 
öncülüğündeki koalisyon uçakları-
nın son 48 saat içinde Rakka kent 
merkezinin kuşatma altındaki böl-
gesine 133 hava saldırısı yaptığını 
belirtti. Hava saldırıları sırasında 
Rakka’nın Beyaz Bahçe mahal-

lesindeki bir apartmanın hedef 
alındığına işaret edilen açıklama-
da apartmanda yaşayan 17 sivilin 
hayatını kaybettiği kaydedildi. Ak-
tivist ağı, saldırılar sırasında Şakran 
ailesine mensup 10 kişinin de öldü-
ğünü duyurdu. DAEŞ karşıtı koalis-
yon ve terör örgütü PKK/PYD’nin 
Rakka kent merkezine yönelik sal-
dırıları nedeniyle yaklaşık 450 bin 
sivil evlerini terk etmek zorunda 
kaldı. Kent merkezindeki çatışma-
lar nedeniyle yaklaşık 30 bin sivil 
çatışma kuşatma altında kaldı.
n AA

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaygan, “Arakan’daki yaklaşık 
50 köye operasyon düzenleyen Myanmar ordusu, köylerden bazılarını yaktı” dedi

Arakan’da can pazarı!
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) 

İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkilerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Vah-
dettin Kaygan, Myanmar’ın Arakan 
eyaletine bağlı Maungdaw bölgesin-
de polis ve sınır karakollarına düzen-
lenen saldırılar sonrasında yaşanan 
şiddet olayları nedeniyle 10 binlerce 
Arakanlı Müslümanın (Rohingya) 
Bangladeş’e geçmeye çalıştığını söy-
ledi.

Kaygan, yaptığı açıklamada, 
“Arakan’da son 3 günde Myanmar 
ordusu mensupları, yaklaşık 50 köye 
operasyon düzenledi ve köylerden 
bazılarını ateşe verdi.” ifadelerini 
kullandı. Köylerden kaçan 60 ila 70 
bin kişinin Bangladeş sınırını geç-
meye çalıştığını kaydeden Kaygan, 
Bangladeş hükümetinin sınırlarını 
tamamen kapattığını dile getirdi. 
“Bangladeş hükümetinin ve sınır 
güvenliğinin engellemelerine karşın 
20 bin kişi kaçak yollarla Bangladeş’e 
girmeyi başardı.” diyen Kaygan, 
Bangladeş’e geçmeyi başaramayan 
50 bine yakın Arakanlı Müslümanın 
ise dağlık bölgelere sığındığını kay-
detti. Kaygan, bölgedeki sivil ölümle-
rine dair kesin bir rakam veremeye-
ceklerini sözlerine ekledi.

“ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN 
BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATACAĞIZ”

İHH’nın bugünden itibaren Ara-
kanlı Müslümanlar için bağış kam-
panyası başlatacağına dikkati çeken 
Kaygan, “İHH, ilk etapta, Arakan’da-
ki zulümden kaçarak Bangladeş’e 
sığınan bin kadar aileye gıda ve kişi 
başı 15 dolar nakdi yardım yap-
tı.”dedi. Avrupa Rohingya Konseyi 
(ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün 
yaptığı açıklamada, son üç günde 
Myanmar ordusunun Arakan eyale-
tinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 
bin Müslümanın katledildiğini, 100 
binden fazla Müslümanın da yerin-
den edildiğini açıklamıştı. Arakanlı 
Müslümanlar, geçen ekimde eyalette 
polis kontrol noktalarına yapılan ve 
9 polisin hayatını kaybettiği saldırı-
ların ardından Myanmar ordusunun 
başlattığı operasyonlarda şiddete 
ve insan hakları ihlallelerine maruz 
kalmıştı. Operasyonlar nedeniyle 
90 binden fazla Arakanlı Müslüman 
evlerini terk etmek zorunda kalmış-
tı. Birleşmiş Milletler (BM) bölgede 
yaşananları aydınlığa kavuşturmak 
üzere kendi araştırma komisyonu-
nu görevlendirmiş ancak Myanmar 
hükümeti komisyon üyelerinin böl-
geye erişimini engellemişti. Eski BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan öncülü-
ğünde ve Myanmar Dışişleri Bakanı 
ve Devlet Başkanlığından Sorumlu 
Devlet Bakanı Aung San Suu Çii des-
teğiyle oluşturulan Arakan Danışma 
Komisyonunun hükümete sunduğu 
tavsiye raporu kısa süre önce ka-
muoyuna açıklanmıştı. Myanmar’da 
1982’de kabul edilen yasayla vatan-
daşlık haklarını kaybeden Arakanlı 
Müslümanlar “devletsiz” sayılıyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
“eziyet gören dini azınlık” olarak 
kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, 
hem şiddet olaylarına hem de yasal, 
ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa 
maruz kalıyor.

BM, ARAKAN’DAKİ SİVİL 

KATLİAMINDAN ENDİŞELİ
BM Genel Sekreteri Antonio Gu-

terres, Myanmar’ın Arakan eyaletin-
de “güvenlik operasyonu” sırasında 
sivillerin öldürülmesinden derin en-
dişe duyduğunu açıkladı. BM Genel 
Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya 
göre, Guterres, son şiddet olayları-
nın Myanmar güvenlik güçlerine 25 
Ağustos’ta yapılan saldırı üzerine 
başladığını ve söz konusu saldırıyı 
kınadığını hatırlattı. Bu şiddet olay-
larının temelinde yatan sorunların 
çözülmesinin önemine vurgu yapan 
Guterres, Myanmar hükümetinin 
ihtiyaç içinde olanlara yardım ve 
güvenlik sağlama sorumluluğu ol-
duğunu belirtti. BM’nin eski Genel 
Sekreteri Kofi Annan’ın hazırladığı 
rapordaki önerilere tam destek ver-
diğini de ifade eden Guterres, Myan-
mar hükümetinden bu önerileri etkili 
bir şekilde uygulamasını istedi.

BANGLADEŞ’E ÇAĞRI
Guterres, Bangladeş’e de çağ-

rı yaparak, “onlarca yıldır Myan-
mar’dan kaçan sığınmacılara ev 
sahipliği yapan bu ülke” yöneticile-
rinden, Rohingyaların Bangladeş’e 
sığınmasına izin vermeye devam 

etmeleri talebinde bulundu. İnsani 
yardım kuruluşu çalışanlarının şiddet 
olaylarından etkilenen bölgelere gir-
melerine izin verilmesini de isteyen 
Guterres, BM’nin bu anlamda Myan-
mar ve Bangladeş’e gerekli desteği 
vermeye hazır olduğunu bildirdi. 
Arakan eyaletinde geçen yıl ekim 
ayında polis kontrol noktalarına ya-
pılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği 
saldırıların ardından Myanmar ordu-
sunun başlattığı operasyonlar, Müs-
lüman azınlığı büyük şiddet dalgası-
na maruz bırakmıştı. Operasyonlar 
nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı 
Müslüman yurtlarını terk etmek zo-
runda kalmıştı. Rohingya azınlığın 
temsilcileri, operasyonlarda bugüne 
kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitir-
diğini belirtiyor. Benzer bir saldırının 
25 Ağustos’ta yapılmasının ardından 
Myanmar güvenlik güçlerinin Müs-
lümanlara yönelik yeni operasyonla-
rında çok sayıda sivilin hayatını kay-
bettiği, birçok kişinin de evlerini terk 
ettiği bildirildi.

MYANMAR YÖNETİMİNE 
BASKI UYGULANMALI

Güvenlik ve Adalet Vakfı Başka-
nı Nourdeen Wildeman, Myanmar 

yönetimine Arakanlı Müslümanlara 
(Rohingya) yönelik saldırılar nedeniy-
le diplomatik baskı uygulanması ge-
rektiğini söyledi. On yıl önce Müslü-
manlığı seçen Wildeman, Myanmar 
yönetiminin Rohingyalara uyguladığı 
şiddetin endişe verici ve korkutucu 
boyutlara ulaştığına dikkati çekerek 
“Endişe verici çünkü böyle devam 
ederse daha büyük bir şiddete yol 
açabilir. Bazı kurumlar tarafından 
dile getirilen soykırım olasılığı, Ro-
hingyalar için hiç uzak gözükmü-
yor. Korkutucu tarafı ise bazen bize 
ulaşan, çocukların, yaşlıların, halkın 
yaşadığı vahşetin görüntüleri. Bu gö-
rüntüler içimizi sızlatıyor.” ifadelerini 
kullandı. Uluslararası toplumun Ara-
kanlı Müslümanlara uygulanan şid-
deti karşı sesini yükseltmesi gerekti-
ğini kaydeden Wildeman, “Myanmar 
yönetimi ile ekonomik ilişkileri olan 
bütün ülkelerin, Arakanlı Müslüman-
lara yapılan zulmün devam etmesi 
durumunda ticaret yapmayacaklarını 
açıkça belirtmeleri gerekir. Myanmar 
yönetiminin uyguladığı strateji ve 
metoda karşı ekonomik ambargonun 
yanı sıra diplomatik baskı da uygu-
lanması lazım.” diye konuştu. n AA

Myanmar ordusunun Arakan’daki zulüm ve katliamları sürüyor. Son 4 günde çok sayıda köy ateşe verildi, on binlerce Arakanlı 
yerlerinden edildi. Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar’ın Arakan eyaletinde “güvenlik 

operasyonu” sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Tarihi zaferin beş asırlık tanığı hala korunuyor
Osmanlı’nın Avrupa toprakların-

da kazandığı en önemli zaferlerden 
biri olarak kabul edilen Mohaç Sava-
şı’nda kullanılan sancak, Bosna Her-
sek’in Tesanj şehrinde yaklaşık beş 
asırdır özenle korunuyor. Osman-
lı’nın 29 Ağustos 1526’da Macar 
Krallığı ile yaptığı savaşta buraya Te-
sanj’den giden birliğin taşıdığı tah-
min edilen sancak, üzerinden 491 
yıl geçmesine rağmen hala varlığını 
sürdürüyor. Yaklaşık 20 bin Tesanjli 
asker, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
komutanlığında Macarlara karşı Mo-
haç Ovası’nda savaşırken, burada 
şehid düşen askerlerden biri olan 
Sehagic’in şerefine, Boşnak birliği-
nin kullandığı sancak ailesine gön-
derildi. O günden bu yana sancağı 
yüzyıllarca adeta gözü gibi koruyan 
Sehagic ailesi, soylarından gelen bir 
erkek kalmayınca sancağı koruması 

için 2015 yılında Tesanj Müzesi’ne 
teslim etti. Tesanj Kalesi içinde yer 
alan müzede son bir yıldır sergilenen 
sancak, turistlerin ilgi odağı oluyor. 
Müzede, sancak dışında asırlık Ye-
niçeri yatağanları gibi başka önemli 
eserler de sergileniyor.

“SANCAK, BOSNA HERSEK İLE 
TÜRKİYE’Yİ TARİHTE BİR ARAYA 

GETİRİYOR”
Tesanj Müzesi Müdürü Ernad 

Prnjavorac, sancağın müzede bulu-

nan en önemli parçalardan birisi ol-
duğunu belirterek, Sehagic ailesinin 
kendilerine atalarından kalan san-
cağı 491 yıldır nesilden nesile akta-
rarak muhafaza etmeyi başardığını 
dile getirdi.

Sehagic ailesinin artık bir erkek 
üyesi kalmadığı için sancağı Tesanj 
Müzesi’ne vermesinin ardından san-
cağın kısa bir süre Saraybosna’daki 
Zemaljski Müze’de korunduğunu 
aktaran Prnjavorac, sancağın ko-

runabilmesi için Saraybosna’daki 
müzede belli işlemlerden geçirilerek 
kendilerine teslim edildiğini anlattı. 
Sancağın özellikle Türkiye’den gelen 
ziyaretçilerin oldukça ilgisini çektiği-
ni dile getiren Prnjavorac, müzeye 
her geçen yıl Türkiye’den daha çok 
ziyaretçi geldiğini ve bu sancağın 
Bosna Hersek ile Türkiye’yi tarihte 
bir araya getirdiğini ifade etti.

AİLE SANCAĞI SATMADI
Sancağın üzerinde ayet yazılı 

olduğunu aktaran Prnjavorac, söz 
konusu sancağın hem tarihi hem de 
manevi bir değeri olduğunu söyledi. 
Bulundukları yerde insanların bu 
sancağın önemi bildiğini belirten Pr-
njavorac, “Bosna Savaşı öncesindeki 
yıllarda insanlar bu aileye sancağı 
almak için çok kez para teklif etmiş 
ama aile bunu kabul etmemişti.” 
dedi.  n AA

Mohaç Savaşı’nda kullanılan sancak, yaklaşık beş asırdır Bosna 
Hersek’in Tesanj şehrinde özenle muhafaza ediliyor.



30 AĞUSTOS 2017 17HABER

İç Anadolu’nun Karadeniz’i Konya’nın Doğanhisar İlçesi, gerek mevcut potansiyeli ile gerekte yapılacak yeni çalışmalarla birlikte bölgede gücünü artı-
rarak turizmde ön plana çıkmayı bekliyor. Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, “Doğanhisar’ı turizm merkezi yapmak istiyoruz” dedi

Doğanhisar’dan turizm atağı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ve büyük beğeni top-
layan “Güle Oynaya Camiye Gel” pro-
jesinde bisikletler dağıtılmaya devam 
ediyor. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
çocuklara camiyi sevdirmek amacıy-
la gerçekleştirilen “Güle Oynaya Ca-
miye Gel” projesine katılan çocuklar 
bisiklet heyecanı yaşıyor. 40 gün bo-
yunca sabah namazına giden bin 527 
çocuk, bayram hediyesine kavuştu. 
Dağıtımların Selçuklu Belediyesi hiz-
met binasında devam ettiği projede, 
çocuklar bayram öncesi bisikletlerini 
almış olacak.  

“Güle Oynaya Camiye Gel” proje-
si için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür 
eden veliler, projenin çocukların cami 
alışkanlığı kazanması açısından çok 
yerinde bir proje olduğunu belirttiler. 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-

rahim Altay’a teşekkür eden veliler, 
“ Sabah namazının feyzini yaşayan 
çocuklarda cami alışkanlığı oluştu ve 
camiler çocuk sesleriyle şenlendi. Ço-
cuklarımız bugün hediyelerini almaya 
geldiler ve çok mutlular. Çocukların 
hafızalarında devamlı kalacak bir ha-
tıra oldu.  Projeye katılım hediyesi ola-
rak verilen bisikletlerde çok kaliteli. 
Başta Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay olmak üzere emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyoruz” dedi-
ler. 

40 gün boyunca sabah namazına 
giden ve bisiklet kazanan çocuklar 
heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade 
ederek, “Selçuklu Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay’a gerçek-
leştirdiği projeden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Hem çok güzel ve kaliteli 
bisikletler hem de cami ve namaz 
alışkanlığı kazandık. Bisikletleri bay-

ram öncesi almamızda bizim için çok 
güzel bir hediye oldu. Çok mutluyuz, 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
ruz” dediler.

Selçuklu Belediyesi hizmet bina-
sında bisiklet dağıtımlarının devam 
ettiğini belirten yetkililer, projeye ka-

tılan çocukların bayram öncesi bisik-
letlerinin verileceğini, tatil nedeni ile 
şehir dışında olan çocukların  bayram 
sonrası bisikletlerini Selçuklu Beledi-
yesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü’ne müracaat ederek alabile-
ceklerini belirttiler.  n HABER MERKEZİ 

Geçmişte desticilik; at arabacılı-
ğı, güreş festivalleri, arıcılık ve eği-
timdeki başarıları ile ismini tanıtan 
Konya’nın Doğanhisar İlçesi, bu gün-
lerde bölge turizmini öne çıkartacak 
çalışmalarla adından bahsettirmeye 
hazırlanıyor. Doğanhisar’ın işlenme-
yi bekleyen bir cevhere benzeten Do-
ğanhisar Kaymakamı Abdulkerem 
Abbasoğlu bölgeyi canlandırmak için 
ellerinden gelen çalışmayı yapacak-
larını belirtti. Ayrıca Türkiye Gençlik 
Kulüpleri Konfederasyonu Konya İl 
Başkanı Yasin Gündüz ve Araştırma-
cı-Yazar Serkan Yorgancılar da bölge 
ile ilgili açıklamalarda bulundular.
“FEN LİSESİ PROGRAMI İLE 40 YENİ 

ÖĞRENCİ GELECEK”
Kaymakam Abdulkerem Ab-

basoğlu, eğitim alanında yapılan 
çalışmalardan bahsederek Doğan-
hisar’dan başka bir yere öğrenci 
göndermek yerine öğrenci getirtmek 
istediklerini ifade etti. Kaymakam 
Abbasoğlu, “Doğanhisar, çok zen-
gin potansiyeli olmasına karşı değeri 
çok fazla işlenememiş bir bölge. Biz-
ler göreve başladığımızdan itibaren 
bölgenin mevcut potansiyelini kul-
lanarak neler yapabileceğimizi dü-
şünerek çalışmalarımıza başlamıştık. 
Bölgenin en büyük sorunu olan göçü 
turizm çalışmaları ve eğitimdeki ba-
şarıyla durdurmayı amaçlıyoruz. Bu 
çalışma tabi ki sadece bizim değil 
bölge halkının ve devletimizin katkı-
larıyla olabilir. Doğanhisar bürokratik 
bir ilçe. Geçmişte İmam Hatip Orta-
okulu’da okuyan ve bugün devlet 
kademesinde önemli görevlerde bu-
lunan Doğanhisarlı bürokratlarımız 
var. Bölgenin kalkınmasında onların 
desteğine ihtiyacımız var. Eğitim ola-
rak iyi durumdayız. Fen lisesi prog-
ramımız ile birlikte öğrencilerimizi 
çevre illere gönderme durumunu or-
tadan kaldırmak istiyoruz. Yeni prog-
ramlarımız ile hem öğrencilerimizi 
ve ailelerini dışarıya göndermemek 
hem de çevreden öğrenci getirmeye 
yönelik çalışmamız var. Bu doğrultu-

da yeni eğitim yılında 40 yeni öğren-
cimiz okulumuza başlayacak. Ayrıca 
Meslek Yüksekokulu çalışmalarımız 
da devam ediyor. Ek binalarımızla 
birlikte 400 öğrenci daha alabilece-
ğiz” dedi.

“KOP’A 10 PROJE GÖNDERDİK”
Kaymakam Abbasoğlu, turizm 

ve bölgenin tanıtımı için yaptıkla-
rı çalışmalar hakkında ise şunları 
söyledi: “Genç nüfus bizim için çok 
değerli. Eğitim ve iş nedeniyle böl-
gemizden giden gençlerimiz olduğu 
için bölgemizde yaşlı nüfusumuz 

fazla. Gençlerimizi yeniden Doğan-
hisar’a çekmek için çeşitli projeleri-
miz var. Bu projelerden birisi KOP’a 
başvurduğumuz yaklaşık 10 çalış-
mayı içeriyor. Tarım ve hayvanlığı 
geliştirmek adına yaptığımız proje-
leri gerekli mercilere ilettik. Bu ça-
lışmalarla bölgede çalışmak isteyen 
fakat iş bulmakta zorluk çeken genç-
lerimizden faydalanmak istiyoruz. 
Diğer yandan bölgenin turizm gücü-
nü de kullanmalıyız. Trekking (doğa 
yürüyüşü), gençlik kampları, izcilik 
vb kamplar için düşüncelerimiz var. 
Tesisleşme anlamında projelerimiz 
bulunuyor. Konuyla ilgili Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysi Eroğlu ile is-
tişare gerçekleştirerek ve çalışmala-
rımızı vermiştik. Projelerimiz ile ilgili 
cevap bekliyoruz. Son olarak MEVKA 
ile bir çalışma yaparak Doğanhisar’ın 
tanıtım videolarını çektik. Tanıtım 
anlamında üzerimize düşen her şeyi 
yapmaya hazırız.” 

“BUNGALOV EVLER YAPMAK 
İSTİYORUZ”

Türkiye Gençlik Kulüpleri Kon-
federasyonu Konya İl Başkanı Yasin 
Gündüz ise Doğanhisar’ın coğraf-

yasının antrenman turizmi olmaya 
müsait olduğunu dile getirdi. Başkan 
Gündüz, “ Doğanhisar kütüğüne 
bağlı toplam 55 bin insan var. Ancak 
ilçede yaşayan insan nüfusu çok dü-
şük. Vatandaşlar genellikle merkez-
lerde veya çevre illerde yaşıyorlar. 
Çünkü topraklar çok sulak olduğu 
için çok fazla ekim-dikim için müsait 
değil. Bölgemizin en büyük avantajı 
turizm noktasında olabilir. Doğanhi-
sar Gölcük’e bu anlamda bungalov 
evler yapılabilir. Turizm Bakanlığı’na 
konu ile ilgili gerekli projelerimizi 

hazırladık ve yakın zamanda gönder-
mek istiyoruz. Hatta bu konuda Kay-
makam Abdulkerem Abbasoğlu’nun 
da desteğiyle drone ile Doğanhisar’ın 
fotoğraflarını çekerek bir tanıtım vi-
deosu hazırladık. Sadece bungalov 
evler değil aynı zamanda futbol tu-
rizmi konusunda da düşüncelerimiz 
var. Burada ciddi anlamda kros alan-
ları bulunuyor. Doğanhisar’da rakım 
yüksek olduğu için nefes konusunda 
da bir sorun yaşanmaz. Gençlik ve 
izcilik kampları tesis edilebilirse eğer 
Doğanhisar bir doğa turizmi olabilir. 
Projeleri iyi bir şekilde değerlendiril-
diğinde burada 200-250 kişinin istih-
damı sağlanabilir. Böyle bir alanımız 
varken bu alanı iyi değerlendirmek 
gerekiyor. Doğanhisar’ın Karadeniz’i 
andıran havası başka bölgelerde bu-
lunmuyor. Yapabilirsek eğer teleferik 
içinde çalışmamız olacak” diye ko-
nuştu.

“DOĞANHİSAR, SELÇUKLU’NUN 
KALESİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ”

Doğanhisar’ın tarihsel önemine 
vurgu yapan Gazi Üniversitesi’nde 
Öğretim Görevlisi, Araştırmacı-Ya-
zar Serkan Yorgancılar da, bölgenin 

stratejik önemine vurgu yaparak, 
“Doğanhisarlı biri olarak buralı ol-
maktan dolayı gerçekten mutlu oldu-
ğumu söylemeliyim. Burası tam bir 
geçiş iklimine sahip. Çünkü Akdeniz 
ikliminin bitişi ile ovaların başladığı 
nokta burası. Ayrıca sulak bir coğraf-
yaya sahibiz. En zayıf yönümüz ise 
maalesef tarım arazilerimizin küçük 
olması. Aslında sadece bizim değil 
kentleşmeyle birlikte bütün bölge-
lerin ortak sorunu bu durum. Bu 
tarz küçük yerlerinde kaçış noktası 
turizm ile olabilir. Burasının tarihsel 
önemine de vurgu yapacak olursak, 
Selçuklu ve Roma dönemlerine uza-
nan geniş bir medeniyet yeri Do-
ğanhisar.  Selçuklu’nun kalesi olarak 
tarihi geçtiğini ve buranın stratejik 
önemini unutmamamız gerekiyor. 
Bölgede Roma dönemine ait eser-
ler bulunuyordu. Fakat bu eserleri 
zamanla koruyamadık ve maalesef 
kaybettik. Turizme tekrar gelecek 
olursak bölge ile projelerin yapıldığı-
nı biliyoruz. Çalışmalara destek veri-
yoruz. Ankara’dan buraya daha önce 
öğrencilerimizi getirmiştik. Öğrenci-
lerimizin Doğanhisar’ın doğal yapı-
sını beğendiklerini ve tekrar gelmek 
istediklerini bizlere söylediler. İşlet-
melerin güçlü olması ve Doğanhisar 
tanıtımının iyi yapılmasına ihtiyaç 
var” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ 

Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla gerçekleştiri-
len “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine katılan çocuklar bisiklet heyecanı yaşıyor

40 gün camiye gittiler 
bisikletlerini aldılar

 Abdulkerem Abbasoğlu Yasin Gündüz Serkan Yorgancılar

Dağıtımların Selçuklu Belediyesi hizmet binasında devam ettiği projede, çocuklar 
bayram öncesi bisikletlerini almış olacak.
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Trabzonspor’da 
Yanal revizyonu

50. yılında şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 3 hafta-
sında 4 puan çıkarmasına rağmen son maçta Göztepe karşısında oynanan futbol, 

Ersun Yanal’ı erken revizyon planlaması yapmaya itti 

Süper Ligin 3. haftasında ligin yeni ekip-
lerinden Göztepe karşısında alınan sonuç 
ve oynanan futbolun keyifleri kaçırmasının 
ardından teknik direktör Ersun Yanal, erken 
revizyon planları yapıyor. Deplasmanda 
oynanan son maçtaki futboldan memnun 
kalmayan deneyimli teknik adam, lige ve-
rilen milli arada eksiklerin giderilmesi için 
yoğun mesai harcayacak. Bir taraftan takı-
ma katılması gündemde olan transferlerin 
de gelmesini bekleyen Yanal, diğer taraftan 
orta sahada yapacağı değişimle hem sa-
vunmayı hem de forvet hattını güçlendirme-
yi planlıyor.

CASTİLLO DÖNÜYOR
Heerenveen ile oynanan hazırlık ma-

çında sakatlanan ve uzun süredir tedavisi 
devam eden Fabian Castillo’nun sakatlığı-
nın iyiye gittiği ve lige verilen milli arada 
takımla birlikte çalışmalara başlayacağı 
belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun sakatlı-
ğı ile ilgili bir sıkıntı yaşamaması halinde 
Gençlerbirliği maçında forma giyebileceği 
ifade edildi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, 
Castillo ile birlikte Onazi’ye de ilk on birde 
şans vermesi bekleniyor.
ERSUN YANAL YENİ İSİMLERİ BEKLİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun 
Yanal, 8 Eylül’de sona erecek olan transfer 
tescil dönemine kadar savunmaya ve orta 
sahaya istediği transferlerin sonuçlanması 
bekliyor. Takıma doğrudan katkı yapacak 

oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bor-
do-mavililerde Sosa ve Serdar Taşcı trans-
ferleri gündemdeki yerini korurken, kısa 
zamanda bu isimlerin resmiyet kazanması 
bekleniyor. Söz konusu oyuncuların takıma 
katılması noktasında önemli bir mesafe 
alan Karadeniz ekibi, bayram tatili nedeniy-
le kulüplerle yaptığı görüşmeleri ise bir an 
önce sonuçlandırmayı hedefliyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Trabzonspor, Süper Ligin 4. haftasında 

oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıkları-
na bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 
saat 19:00’da yapacağı antrenmanla başla-
yacak. Göztepe maçı sonrası oyuncularına 
izin veren Yanal’ın bayramda ise hazırlıkla-

ra ara vermeden devam etmesi bekleniyor.
BAYRAMLAŞMA İKİNCİ GÜN

Trabzonspor’da bayramlaşma töreni 2 
Eylül Cumartesi günü saat 15.00’de yapı-
lacak. 

Bordo-mavili kulübün internet sitesin-
den yapılan açıklamada, “Kulübümüzde 
bayramlaşma töreni 2 Eylül Cumartesi günü 
saat 15.00’de Trabzonspor Mehmet Ali Yıl-
maz Tesisleri’nde gerçekleştirilecektir. Tö-
rene Başkanımız Muharrem Usta, yönetim 
kurulu üyelerimiz ve futbol takımımız da ka-
tılacaktır.Bayramlaşma törenine tüm cami-
amız, taraftarlarımız ve halkımız davetlidir” 
ifadelerine yer verildi.
n İHA

Transfer çalışmaları hakkında bilgi ve-
ren Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Basın 
Sözcüsü Erdal Gündüz, “Transferde şuan bir 
forvet oyucusuyla yakın temas halindeyiz” 
dedi. 

Takımdaki son durum, transfer çalışma-
ları ve tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili 
İHA muhabirine konuşan Basın Sözücüsü Er-
dal Gündüz, önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in ilk 3 haftasında topladıkları 
4 puanın başlangıç için iyi olduğunu kayde-
den Gündüz, “Bu sene Süper Lig’deki ilk se-
nemiz. Biz bu bilinçle, bu yılı kümede kala-
rak deneyim kazanma yılı ilan ettik. Ligin ilk 
3 haftasındaki 4 puanı bu anlamda çok kıy-
metli buluyoruz. Açıkçası bizden kimse böyle 
bir performans beklemiyordu. Takımımızın 

oynadığı oyun, futbol otoriteleri tarafından 
da umut vaat edici bulundu. Buna rağmen 
eksiklerimizin farkındayız. Milli maç arasını 
en iyi şekilde değerlendirip, kadromuza ka-
tacağımız en az 2 oyuncuyla gücümüze güç 
katmak istiyoruz. Takımımız çalışmalarına 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayram iz-
ninden sonra tamamen Kasımpaşa maçına 
endeksleneceğiz” şeklinde konuştu.

“HAKEMLERİMİZE SONUNA 
KADAR GÜVENİYORUZ”

Gündüz, tartışmalı hakem kararlarıyla 
ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Ligin henüz 3 haftası ve hakemler şim-
diden konuşulmaya başladı. Biz özellikle 
Sivas ve Antalya maçındaki hatalara dikkat 
çekmek istedik ama bunu yaparken de art ni-

yet, ya da kasıt arayarak yapmadık. Herkes 
hakem camiasını suçlayıp kendi adalet me-
kanizmasını oluşturma peşine düşürse bu lig 
biraz zor biter. Bu yüzden biz hakemlerimize 
sonuna kadar güveniyoruz. Sivas maçı da, 
Antalya maçı da fahiş hataların yapıldığı 
maçlardı. Olabilir, hakemler de herkes gibi 
yanılabiliyor, yanlış kararlar verebiliyor. Ne 
yapalım yani, onları idam kürsüsüne mi çı-
karalım.”

“ŞU AN BİR FORVET OYUNCUSUYLA 
YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ”

Milli maç arasında kadrolarına iki yeni 
oyuncu daha katmak için çalışmalarını sür-
dürdüklerini ifade eden Gündüz, “Bu milli 
arada eksik bölgelerimize hocamızın raporu 
doğrultusunda en az 2 transfer yapmak için 

çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Forvete ve orta 
sahaya çok acilen 
oyuncu almamız 
lazım. Şu an bir 
forvet oyun-
cusuyla yakın 
temas halinde-
yiz. İnşallah bir 
aksilik olmaz ise 
bu oyuncuyu kadro-
muza dahil edeceğiz. 
İnşallah taraftarımıza 4. 
haftadaki Kasımpaşa ma-
çında daha iyi bir takım izlete-
ceğiz” diye konuştu.
n İHA

Aytemiz Alanyaspor’a 
İsaac’tan kötü haber

Alanyaspor’un Kardemir Karabükspor ile oyna-
dığı maçın 14. dakikasında sakatlanarak sahadan 
ayrılan İsaac Sackey’in bir ay takımdan uzak kalacağı 
öğrenildi. Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor’un 
sahasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında 
sakatlanarak oyundan çıkan İsaac Sackey’den gelen 
kötü haber teknik heyetin canını sıktı. Karşılaşmadan 
1 gün sonra kulüp doktoru İsmail Yetkin’in gözeti-
minde hastaneye götürülen İsaac Sackey’nin çeki-
len MR’ında sağ arka adelesinde yırtık tespit edildi. 
Tedavisine başlanan Ganalı futbolcunun 1 ay forma 
giymeyeceği belirtildi.
n İHA

Kaynar: Polemiğe değil 
puana ihtiyacımız var

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan 
Kaynar, Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenildik-
leri karşılaşmada Beştepe’de yetişen iki kaptanı 
tekrar sahada görmenin Gençlerbirlikli olan her-
kesi memnun ettiğini söyledi.

Kaynar, yaptığı açıklamada, Uğur Çiftçi ve 
Ahmet Oğuz’un kendilerini seven ve onları yetiş-
tiren hocalarının yüzünü kara çıkarmadığını belir-
terek, “Sahadaki bütün futbolcularımızın formaya 
yakışır bir mücadele için çabaladıklarını gördük. 
Bu, bir takım için önemli ama önemli bir başka 
nokta maçı tamamlamaktır. Bu kadar kolay kart 
görmemeliyiz. Skora bakanlar yanılmasın. Ra-
kibimiz galibiyeti hak edecek kadar iyi değildi.” 
diye konuştu.

Kırmızı kartlar olmasa içinde bulundukları 
manzaranın daha iyi görüneceğine değinen Kay-
nar, şunları kaydetti: “Kaybettik, üzgünüz ama 
hayat da lig de devam ediyor. Yanlışları tespit 
edip, çözüm bulmak elimizde. Umarım teknik 
ekip ve futbolcular, bu kaybın olumsuz havasını 
bir an önce unutup, arka arkaya gelecek iki zorlu 
deplasmana iyi bir şekilde hazırlanırlar. Herkesin 
sadece işine ve kazanmaya konsantre olması 
gerektiği bir döneme giriyoruz. Polemiğe değil 
puana ihtiyacımız var. Umarım Gençlerbirliği’ni 
sporla ilgisiz şeylerin içine çekecek tartışmalara 
sokanlar, tehlikeyi fark etmiştir. Dünya etme bul-
ma dünyası madem, kendi eden kendi bulur.” 
n AA

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer harekatı 

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Bele-
diyespor, ligin 4. haftasında konuk olacağı 
Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Tek-
nik Direktör Okan Buruk yönetiminde Yılmaz 
Atabarut tesislerinde çalışan yeşil-siyahlılar 
düz koşu ile baş- ladıkları 
antrenmanı 
pas ve koordi-
nasyon çalış-
malarıyla 
tamam-

ladı.
Antrenman öncesi basın mensuplarına 

açıklamalarda bulunan Buruk, “Lige iste-
diğimiz şekilde başladık, milli maç arasına 
kadar hedeflediğimiz puana ulaştık ve 3. 
sıradayız, Akhisar tarihinde 
Mustafa Öğretmenoğ-
lu’nun gerçeği var bizde 
bu nasip yararlandık. 
Ama bir gerçekte var 
yabancı hakemleri de 
denemek isteriz, çün-
kü yabancı teknik 

adamlar var, 

sahada 7 yabancı oyuncu oynatan takımlar 
bu yüzdende yabancı hakemleri de dene-
meliyiz. Antalya maçında verilmeyen penaltı 
ve kırmızı kart var. Hakemlere baktığımız 
zaman da alttan gelen hakem yok, mevcut 
hakemlerimizde ortada, hakemler hakkında 
fazla konuşmak istemiyorum ama hakkımı-
zın yendiği kanısındayım” dedi.

Buruk, “Süper lig takımları içerisin-
de en 

az yabancı futbolcu oynatan takımız. Sahada 
neredeyse 11 yabancı oynatan takımlarımız 
var. Bu yüzden yabancı hakemleri denen-
melidir. Süper Lig hiç maç yönetmemiş 
hakemlerimiz mevcut, bu yüzden dolayı ya-
bancı hakemlerin kapısı açılmalıdır. En çok 
Türk oyuncuyu oynattığımız için gururluyuz. 
Transfer döneminde bir haftamız var, bunu 
çok iyi değerlendirip nokta atışı yapmayı 
planlıyoruz. Milli maç arasında şans verme-
diğimiz oyuncularımız eksiklerini fark edip 

gerekli bölgeye transfer yapacağız” dedi.
n İHA

Akhisar Belediyespor’da Bursaspor hazırlıkları başladı
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 1 1 0 0 4 0 4 3
2.BANDIRMASPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
3.K. ANADOLU SELÇUK 1 1 0 0 3 1 2 3
4.ŞANLIURFASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
5.GÜMÜŞHANESPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
6.KIRKLARELİSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
7.FETHİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8.NAZİLLİ BELEDİYE 1 1 0 0 1 0 1 3
9.KARŞIYAKA 1 0 1 0 0 0 0 1
10.SAKARYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11.BUGSAŞ SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
12.F. KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.HACETTEPE SPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
14.K.MARAŞSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.PENDİKSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
16.SİLİVRİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.NİĞDE BELEDİYE 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.ZONGULDAK 1 0 0 1 0 4 -4 0

2017-2018

SPOR TOTO 2.LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Ereğlispor’da 
kamp sürüyor

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden ve bu sezon 
üst sıralar yer almak isteyen temsilcimiz Ereğlispor’un 
Nevşehir’deki kampı devam ediyor. Burada taktik ça-
lışmalar yapan yeşil beyazlılar sezona hazır bir şekilde 
girmek istiyor. Ereğlispor burada oynadığı tek hazırlık ma-
çında Kastamonu İl Özel İdaresi ile 1-1 berabere kalmıştı. 
Konya ekibi, sezonun ilk haftasındaki Sarayönü Beledi-
yespor maçına kadar hazır duruma gelerek bu maçtan iyi 
bir sonuç ile ayrılmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 
moraller yerinde

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, sezonun ilk maçında Pendikspor’u 
3-1 yenerek lige güzel bir başlangıç yaptı. Genç bir kadro kuran Yavru Kartal’da lige iyi 

başlamanın sevinci yaşanırken, genç oyuncuların performansı da beğeni aldı
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un pilot 

takımı Konya Anadolu Selçukspor, lige doludizgin 
başladı. İlk maçında İstanbul ekibi Pendikspor’u 3-1 
ile geçen yeşil beyazlılarda genç oyuncuların başa-
rılı oyunu alkış topladı. 90 dakika boyunca 21.5 gibi 
bir yaş ortalaması ile sahada olan Konya Anadolu 
Selçukspor’da takımın en yaşlı oyuncusu Gökhan Öz-
türk, ilk yarının sonunda sakatlanarak oyundan çıktı. 
Konyaspor’a oyuncu yetiştirmek isteyen Kartal’a ta-
raftar desteğinin az olması ise dikkatlerden kaçmadı.

GENÇ OYUNCULAR 
BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Konya Anadolu Selçukspor’da 3-1 kazanılan 
Pendikspor maçının ardından büyük sevinç yaşandı. 
Genç oyuncular soyunma odasında galibiyeti uzun 
süre kutladı. Özellikle takıma iki gol ile katkı sağlayan 
Mücahit Can Akçay’ın mutluluğu görülmeye değerdi. 
Maçın ardından Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney ve Teknik Direktör Musta-
fa Alper Avcı soyunma odasında oyuncuları tek tek 
tebrik etti. 2.hafta oynanacak olan Gümüşhanespor 
maçı öncesinde Yavru Kartal’da moraller yerinde.

KONYASPOR’DAN 
GELENLER KATKI SAĞLADI

Yeşil beyazlı takımda Pendikspor maçında forma 
giyenler arasında geçtiğimiz sezon Konyaspor kadro-
sunda yer alan Emre Can Atila, Mücahit Can Akçay ve 
sezon öncesi kampının Konyaspor ile geçiren Seddar 
Karaman da vardı. Üç oyuncu da 90 dakika boyunca 
sahada kalırken, performansları ile galibiyette büyük 
pay sahibi oldu. Mücahit Can Akçay iki gol atarken, 
Emre Can oyunu ile beğeni topladı. Bu sezon kadroya 
katılan gurbetçi oyuncularla takımdaki arkadaşlığın 
iyi olması önümüzdeki haftalar için umut verdi.

TARAFTAR DESTEĞİ BEKLENİYOR
TFF2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por’un Pendikspor ile oynadığı ligin ilk maçında tri-
bünlerin boş kalması dikkatlerden kaçmadı. Yavru 
Kartal’ın bu önemli karşılaşması Konyalı futbolse-
verlerin ilgisini çekmedi. Konyaspor’un cezalı oldu-
ğu bu günlerde Anadolu Selçukspor maçlarında da 
tribünlerin boş olması akıllarda soru işareti bıraktı. 
Yeşil beyazlı takımın Pendikspor ile oynadığı karşı-
laşmada sadece Türkçü Konyasporlular, münferit 
taraftarlar ve futbolcuların aileleri yer aldı.
n HASİB MUTLU

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, antren-
manlarını kısıtlı imkanlarla yapan, tarla-
da çalışıp, koyunları güderken eksiklerini 
tamamlayarak Türkiye 3’üncüsü olan 18 
yaşındaki kick boksçu Veysel Piliç, dünya 
şampiyonluğunu hedefliyor. 

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafın-
dan 20-26 Temmuz’da şehit Ömer Halisde-
mir anısına Niğde’de düzenlenen Büyükler, 
Gençler, Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampi-
yonası’nda +81 kiloda Türkiye 3’üncülüğünü 
elde eden Veysel, günlük yaşamında koyun 
güdüyor, balya sarıp, odun yüklüyor. 

Veysel Piliç, yaptığı açıklamada, kick 
boks sporuna 17 yaşında merak üzerine 
başladığını söyledi. 

Kick boks antrenörü ağabeyinin deste-
ğiyle çalışmaya başladığını aktaran Veysel, 
“Annem ve babam çiftçilikle uğraştığı için 
mecburen biz de çiftçilik yapıyoruz. Boş 
zamanlarımızda tarlada, balyada, hayvan-

ların yanında çalışıyoruz.” dedi.
Veysel Piliç, ilk müsabakasını Bolu’da 

yaptığını belirterek, “Orada burnumdan 
sakatlandım, nasip olmadı. Niğde’de dü-
zenlenen ve 65 ilden sporcunun katıldığı or-
ganizasyonda ise Türkiye 3’üncüsü oldum. 
Meraklı olursanız yaparsınız. Ben çok lüks 
salonlardan gelmedim. Herkesin iyi salon-
dan çıkmasına veya iyi hocayla çalışmasına 
gerek yok, insanın içinde varsa zaten yapa-
biliyor. En önemlisi meraktır zaten.” diye 
konuştu.

Çok daha büyük başarılar hedeflediği-
ni aktaran Veysel, şunları kaydetti:  “He-
defim dünya şampiyonluğu. Bilecik’te bu 
insanlar daha iyisini hak ediyor, biz de en 
iyisini vermeye çalışacağız. Benim işim, 
benim memleketimin işi, yani kim ne derse 
desin ben nerede doğmuşsam ve nerede 
büyümüşsem benim en güzel işim odur 
zaten. Ben hemen hemen haftanın 5 günü 

spor yapmaya çalışıyorum. Ağabeyim-
le spor yapıyorum akşamları. Mecburen iş 
hayatım koyunculuk, çobanlık olduğu için 
orada da kondisyon çalışması oluyor.”

FEHMİ PİLİÇ: ÇOK 
BÜYÜK BİR BAŞARI

Veysel Piliç’in ağabeyi ve antrenörü 
Fehmi Piliç de kardeşinin yaklaşık 1,5 se-
nedir bu sporu yaptığını belirterek, onu mü-
sabakalara hazırladığını aktardı.

Kardeşinin, çıktığı ikinci müsabakada 
Türkiye 3’üncüsü olduğunu anlatan Fehmi 
Piliç, “Diğer sporcularımızdan da başarı 
elde edenler var ama kick boksun K1 bran-
şında, ikinci maçında başarı elde etmesi 
çok büyük bir başarı. İlimizi ve ilçemizi de 
sevindirdi.” ifadelerini kullandı. 

Fehmi Piliç, çalışmalarını kısıtlı im-
kanlarla sürdürdüklerini belirterek, şunları 
dile getirdi: “Bizim imkanlarımız çok kısıtlı, 
kondisyon salonlarımız, çok büyük imkanla-

rımız yok. Halk Eğitim Müdürlüğünün ver-
diği bir salonumuz var, ufak bir salon. 
Sadece orada normal teknik, taktik, 
maç antrenmanlarını çalışıyoruz. Za-
ten bu sporcular gündüzleri de odun 
yüklüyor, balya sararak çalışıyorlar. 
Güçlü olmasının sebebi, köyde ça-
lışması ve dayanıklı olması. Bunun 
da avantajı var tabii. Dezavantajı da 
spora çok fazla vakit ayıramıyorlar. 
Yani işten gelip akşam spor yapmak 
gerçekten çok zor bir şey. Çünkü 
gündüz zaten yoruluyor. Ama bu ço-
cuklar buna gönül verdi bunu yapmak 
için gecesini, gündüzüne kattı, çalıştı. 
Şu anda 1,5 senedir çalışıp, Türkiye 
3’üncüsü olmuş kardeşimiz var. İnşallah 
seneye Türkiye birincisi olacak daha sonra 
da Avrupa ve dünya şampiyonalarına gide-
cek.”
n AA

Kick boksçu Veysel’in hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye’yi 2016 Rio Olimpiyatları’nda tem-
sil etme başarısı gösteren milli okçular Ya-
semin Ecem Anagöz ile Mete Gazoz, ekim 
ayında hem gençler hem de büyüklerde 
düzenlenecek Dünya Şampiyonası’ndan 
altın madalyayla ayrılmayı hedefliyor.

Malazgirt Zaferi’nin 946. yıl dö-
nümü kutlamaları kapsamında Per-
şembe Yaylası’nda düzenlenen 
okçuluk müsabakaları için Ordu’ya 
gelen Yasemin Ecem Anagöz ile 
Mete Gazoz, açıklamalarda bu-
lundu.

Dört Avrupa şampiyonlu-
ğu, dünya ikinciliği ve Türkiye 
şampiyonlukları gibi önemli 
dereceleri olduğunu dile 
getiren 19 yaşındaki Ya-
semin Ecem Anagöz, 
Türkiye’yi uluslararası 

organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek 
istediğini belirtti. 

Milli sporcu, ekim ayında hem gençler 
hem de büyüklerde gerçekleştirilecek Dünya 
Şampiyonası’nda yer alacağına dikkati çeke-
rek, “Gençler Dünya Şampiyonası Arjantin’de, 
Büyükler Dünya Şampiyonası ise Meksika’da 
olacak. Hem gençler hem de büyükler kategori-
sinde yarışıyorum. Şampiyonalar öncesi Antal-
ya’daki tesislerde antrenmanlarımızı sürdürü-
yoruz. Artık son kamplarımızı yapıyoruz. Büyük 
heyecanla şampiyonaların gününü bekliyoruz.” 
dedi.  Her sporcu gibi kendisinin de hedefleri 
olduğuna değinen Yasemin Ecem Anagöz, 
“Önümüzde çok önemli iki Dünya Şampiyonası 
var. Bu şampiyonalarda madalya almayı çok 
istiyorum. İnşallah bunu başaracağıma da ina-
nıyorum.” diye konuştu. 

Yasemin Ecem Anagöz, asıl hedefinin ise 
2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurguladı. 

Milli okçu, olimpiyatlar için önünde uzun bir 
süre olduğunu, bu süreyi çok iyi değerlendirip 
Tokyo’ya gitmek istediğini söyledi.

Bu hedefi için çok çalıştığını anlatan Yase-
min Ecem Anagöz, “2016 Rio Olimpiyatları bi-
zim için çok büyük tecrübe oldu. Bu tecrübemizi 
de en iyi şekilde değerlendirerek ülkeme ma-
dalya kazandırma arzusundayım.” ifadelerini 
kullandı. Yasemin Ecem Anagöz, yaptığı sporu 
çok sevdiğini ve gücü yettiğince ok atacağını 
kaydederek, okçuluğu tüm gençlere tavsiye etti.

METE GAZOZ: İNŞALLAH 2020’DE ALTIN 
MADALYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİM
Milli okçu Mete Gazoz ise Türkiye’yi şu 

ana kadar Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 
olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösterdi-
ğini belirterek, “Bireyselde Avrupa ikinciliği, 
gençler kategorisinde dünya ikinciliğim var. 
Aynı zamanda yıldızlarda dünya ikinciliğim var. 
En önemlisi, ülkemi 2016 Rio Olimpiyatları’nda 

temsil etme başarısı gösterdim.” diye konuştu. 
Ekim ayında yapılacak dünya şampiyona-

larına değinen 18 yaşındaki sporcu, “İki Dünya 
Şampiyonası peş peşe ve bu organizasyonlarda 
kürsüde yer almak istiyorum. En büyük haya-
lim, bu şampiyonalarda İstiklal Marşımızı oku-
tup bayrağımızı göndere çektirmek.” ifadelerini 
kullandı. Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları 
hedefine de değinerek, şunları kaydetti: “Bu-
radaki hedefim net. İnşallah 2020’de altın ma-
dalyayı Türkiye’ye getireceğim. Zaten 2016 Rio 
Olimpiyatları biter bitmez 2020’nin çalışmaları 
başladı. Önünüzde 4 yıllık bir çalışma süreniz 
oluyor ama bu süre de çok çabuk geçiyor. Onun 
için bu süreyi çok planlı ve programlı şekilde 
geçirmek istiyorum. Günde ortalama 6 saat atış 
yaparak çalışıyoruz. Üç günde bir mola veriyo-
ruz. İnşallah 2020’ye kadar eksiklerimizi giderip 
Tokyo’dan güzel bir dereceyle ülkeme dönmek 
istiyorum.”  n AA

Milli okçular altın madalya istiyor



Kartal’a dinlenmek yok
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Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’a 
durmak yok. İstanbul deplasmanında puansız dönen 
Anadolu Kartalı, iç sahada oynayacağı Aytemiz Alan-
yaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 
Kondisyon çalışan yeşil beyazlılarda milli takımda 
ve sakat olan oyuncular idmana katılamadı. Atiker 
Konyaspor’da Malick Evouna Gabon Milli Takımı’na 
davet edilirken, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Marsilya 
maçı için de kulüpten bir açıklama geldi.

KARTAL SALONDA ÇALIŞTI
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazır-

lıklarını ara vermeden sürdüren Süper Lig ve UEFA 
Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor, güne sa-
bah salonda yapılan antrenmanla başladı. Kayacık 
Tesisleri’nde yapılan antrenmana ülke milli takımla-
rında bulunan oyuncularla tedavilerine devam edilen 
Abdou Razack Traore, Ferhat Öztorun ve Kadir Kaan 
Özdemir katılmadı. Üç gruba ayrılan futbolcular sa-
londa dönüşümlü olarak bisiklet, kuvvet ve ağırlık ile 
CORE çalışması yaptı.

MALİCK EVOUNA MİLLİ TAKIMA
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un for-

vet oyuncusu Malick Evouna ülkesi Gabon’un 2 ve 
5 Eylül tarihlerinde Fildişi Sahilleri ile oynayacağı 
2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçlarının aday 
kadrosuna davet edildi. Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’un forvet oyuncusu Malick Evouna ülke-
si Gabon’un 2 ve 5 Eylül tarihlerinde Fildişi Sahil-
leri ile oynayacağı 2018 Dünya Kupası Grup Eleme 
maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Malick, 
Konyaspor’un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 
ilk kez Konyaspor forması giymişti.

MARSİLYA MAÇI BİLETLERİ 
HAKKINDA AÇIKLAMA

Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı 
Marsilya maçının biletleri için başvurular başladı 
Kulüpten yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor’u-
muzun UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 14 Eylül 2017 
tarihinde Fransa’nın Olimpik Marsilya takımı ile 
deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya bilet almak 
isteyen taraftarlarımızın dikkatine: Maç bileti konu-
sunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adı-
na,14 Eylül’de oynanacak Olimpik Marsilya – Atiker 
Konyaspor maçını izlemeye gidecek taraftarlarımı-
zın Türk vatandaşıysa pasaport fotokopisini, yabancı 
ülke vatandaşıysa ülkesinde kullandığı kimlik foto-
kopisini marsilyadeplasmanbileti@konyaspor.org.tr 
adresine 12 Eylül 2017 tarihine kadar göndermeleri 
gerekmektedir. Bilet bedeli 15 Euro olup, bilet tes-
lim yeri ve tarihi daha sonra bildirilecektir. Bilet tes-
liminde 15 Euro tahsil edilecektir” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu futbolcu Halil İbrahim Sön-
mez’in Çaykur Rizespor’a gideceği kesinleşti. 
Rizespor Teknik Direktörü Hikmen Karaman, 
futbolcu ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. 
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Ka-
raman, ilk 3 hafta kazandıklarını fakat eksiklik-
lerinin de olduğunu belirterek, Brezilya’dan bir 
oyuncu ile görüştüklerini söyledi. 

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde basın top-
lantısı düzenleyen Hikmet Karaman, 9 puana 
rağmen eksik yanlarının göze çarptığını dile 
getirdi. Türkiye’de takımların kamplara hazır 
gidemediğini kaydeden Karaman, “Bunları 
oyuncularımızla konuşarak geliştiriyoruz. Tür-
kiye’de takımlar maalesef kamplara hazır gi-
demiyor. Gelenler, gidenler oluyor. Bir takım 

halinde kampa gidip hazırlanarak dönememek 
takımın balansını bozuyor. Bizim de bakıldığın-
da eksikliklerimiz var. Bunları gidermek zorun-
dayız. İlk 3 hafta yendik ama eksikliklerimiz var 
ve bunları da biliyoruz. Pozisyon oyuncu eksik-
liğimiz var. Bu eksikliğimizi gidererek var olan 
oyuncularımızı da geliştirerek yolumuza devam 
edeceğiz. Biz kendi adımıza çıtayı yukarı çek-
memiz lazım” dedi. 

Kaliteli ve deneyimli ayaklara sahip oyun-
cuların bulunduğu TFF 1. Lig’de hedeflerinin 
bir an önce Süper Lig’e çıkmak olduğunu ifade 
eden Karaman, transferde 10 numara oyuncu 
arayışının sürdüğünü dile getirerek, “Başka-
nımız bu konuyu yakından takip ediyor. Brezil-
ya’da temasta olduğumuz menajer aracılığı ile 

bir oyuncu ile görüşüyoruz. Konyasporlu Halil 
İbrahim’i de renklerimize kattık” şeklinde ko-
nuştu. 

Kweuke’nin çok değerli bir futbolcu oldu-
ğunu söyleyen Karaman, “Kweuke ile Gençler-
birliği maçında bir tatsızlık yaşamıştık. Bunlar 
olabilir. Oyuncumuz çok değerli. Çok duygusal 
bir oyuncu. Takımda gençlerin hakkını koruma-
ya çalışır. Mutlaka performans eleştirilebilir. 
Onlara sahip çıkıp bu geçiş süresince oyuncu-
nun performansının artmasını bekleyeceğiz. 
Oyuncuların kafasını tekliflerle karıştırıyorlar. 
Kweuke’de bu süreci en kısa sürede atlatacak-
tır” ifadelerini kullandı.
n İHA

Hikmet Karaman’dan Halil İbrahim açıklaması

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, dış sahada oynadığı Medipol Başakşehir maçının ardından dinlenmeden 
çalışmalara başlamıştı. Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılar, kuvvet antrenmanları yaptı. Öte 

yandan Konyaspor’un Gabonlu oyuncusu Malick Evouna, ülkesinin milli takımına davet edildi


