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Zulme karşı tek ses!
Konya’da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Siyasi partilerin bayramlaşma programlarında ana gündem 

maddesi Arakan’da Müslümanlara yönelik zulüm ve Konya üzerinden yapılan algı operasyonları oldu
ZULÜMDEN DOLAYI
İÇİMİZ KAN AĞLIYOR

Konya’da Kurban Bayramı Ara-
kan’ın Myanmar bölgesi başta 
olmak üzere Müslümanlara 
yönelik zulüm nedeniyle buruk 
geçti. Bu nedenle Konya’nın 
bayramda ana gündem madde-
si Müslümanlara yönelik zulüm 
oldu. AK Parti İl Başkanı Musa 
Arat, “Filistin’de, Myanmar’da 
maalesef Müslüman kardeşleri-
miz katlediliyor, İçimiz kan ağlı-
yor” ifadelerini kullandı.  

ZULMÜN BİTMESİ İÇİN
İSLAM BİRLİĞİ ŞART

Saadet Partisi İl Başkanı Hasan 
Hüseyin Uyar, yüz binlerce 
Müslüman’ın dünya üzerinde 
zulüm gördüğünü belirterek, 
“Yeryüzündeki zulmün kaldırıl-
ması için de tüm Müslümanların 
ırk ve mezhep ayrımı yapmak-
sızın İslam Birliği’ni kurmak için 
çalışması farzdır. Somali’deki 
Patani’deki, Suriye’deki zulmü 
kaldırmak için İslam Birliği’ni 
kurmak zorundasınız” dedi. 

KIYIM VE KATLİAMIN
ÖNÜNE GEÇİLMELİ

MHP İl Başkanı Murat Çiçek de, 
“Bugün Myanmar’da, Arakan ’da 
sırf Müslüman diye çoluk çocuk de-
meden kadın yaşlı demenden bin-
lerce kardeşimiz katledilmekte ve 
hedef alınmaktadır. Müslümanlara 
yönelmiş saldırıları lanetliyor, çok 
acil insani ve diplomatik müdahale-
ler ile kıyım ve katliamın önüne ge-
çilmesi çağrısında bulunuyorum” 
diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 2 VE 3’TE

04 ‘Konya Türkiye’ye 
referans bir şehir’ 05 Hadim’de asırlık 

gelenek yaşatılıyor 17 Tehlikeli oyundan 
yine vazgeçemedik!

Trafik kazalarının
önüne geçemedik!

Tüm uyarılara rağmen trafik 
kazalarının önüne bu bayram 
da geçemedik. Arife gününden 
bayramın son gününe kadar 
Konya’nın çeşitli bölgelerinde 
meydana gelen trafik kazala-
rında 2 kişi hayatını kaybetti, 4’ü 
ağır 21 kişi de yaralandı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Acemi kasaplar
hastaneye koştu

Hatıra Yaz Okulu 
coşkuyla sona erdi

Kurban Bayramı’nın ilk gününde 
kurbanlarını kesmek isteyenler, 
her bayram olduğu gibi bu 
bayramda da acemiliklerinin 
kurbanı oldu. Yaralanan acemi 
kasaplar hastanelerin acil servis-
lerine akın etti. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Selçuklu Belediyesi proje 
destek programı kapsamında 
Konya İnsani Yardım Derneği 
(İHH) işbirliği ile gerçekleştiri-
len “Hatıra Yaz Okulu” düzenle-
nen kapanış programı ile sona 
erdi. n HABERİ SAYFA 12’DE

İŞ VE SİYASET DÜNYASI
BAYRAMLAŞMADA BULUŞTU

Konya protokolü bayramlaştı

Konya’da geleneksel protokol bayramlaşması bu yıl da ger-
çekleştirildi. Kurban Bayramı’nın birinci gününde yapılan 
bayramlaşma programında Konya protokolü başta olmak 
üzere iş ve siyaset dünyası biraraya geldi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Kurban bayramı arefesi ve bayram boyunca vatandaşlar Mer-
kez ve ilçelerindeki mezarlıkları boş bırakmadı. Vatandaşlar arefe 
günü ve bayram da mezarlıklara kaybettiği yakınlarının kabirlerini 

ziyaret edip Kur’an-ı Kerim okudular ve dua ettiler.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Kurban Bayramı’nda
geçmişler unutulmadı

Bayram dönüşleri 
yoğunluğa neden oldu

10 günlük tatilin sona ermesiyle memleketlerinde veya tatil-
de olan vatandaşların dönüşleri dün başladı. Bu nedenle Konya 
Otogar ve Tren Garı’nda son bayram gününde yoğunluk yaşandı.

n HABERİ SAYFA 14’TE

İslam dünyası birlik olmalı

Arakan’da yaşanan zulme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “İslam coğrafyasından da 
çıkan sesleri ben yeterli bulmuyorum. Müslümanlar olarak tek bir vü-
cutta tepki vermeliyiz” ifadelerini kullandı. 

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu da, “Arakan için çı-
kan sesin çok cılız olduğunu düşünüyorum. Yeterince bir karşı koyma 
durumu yok. Bu durumu da İslam ülkeleri arasında yönetimi ele geçi-
rilmemiş tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE

Musa Arat Hasan Hüseyin Uyar Murat Çiçek
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Geleneksel Konya protokol bayramlaşma programı Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eski Başbakan 
Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere iş ve siyaset dünyası bayramlaşma programında biraraya geldi

Konya protokolü bayramlaştı
Konya’da geleneksel protokol 

bayramlaşması bu yıl da gerçekleş-
tirildi. Kurban Bayramı’nın birinci 
gününde Konya protokolü bayram-
laşma programı için biraraya geldi. 
Bayramlaşma programı Mevlana 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşirken, 
programa katılım oldukça fazlaydı. 
Bayramlaşma programıyla Konya iş 
ve siyaset dünyası biraraya gelerek 
bayramlaştı. Programa; 26. Dönem 
Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu, Vali Yakup Canbolat, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat 
ve 3. Ana Jet Üs Garnizon Komutanı  
Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve STK temsilcileri katıldı.

MİLLİ SPORCULAR DAVUTOĞLU İLE 
SOHBET ETTİ

Diğer yandan bayramlaşma prog-

ramına katılanlar arasında Deaflym-
pics Samsun 2017, Yaz İşitme Engel-
liler Olimpiyat Oyunları’nda madalya 
kazanan Abdullah Sevinç (Judo-Al-
tın), M.Ali Yiğit (Güreş-Altın), Selver 
Şeker (Taekwondo-Altın), Ali Rıza 
Karaca (Taekwondo-Altın), Mehmet 

Uysal (Judo-Gümüş) ve Batuhan Şim-
şek’te (Taekwondo-Bronz) vardı. Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu milli sporcular 
ile ayrı bir şekilde ilgilenirken tek tek 
sohbet etti.

Ayrıca Prof. Dr. Davutoğlu’na 
programda bir de hediye takdim edil-

di. Zuhal- Abdulkadir Uçaroğlu ta-
sarımı olan Türkiye haritasında milli 
mücadele ön plana çıkartılan haritada 
milli ruh tasvir edildi. Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu haritayı ilgiyle inceledikten 
sonra teşekkür etti.
n UFUK KENDİRCİ 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bayramlaşma programında milli sporcular ile 
sohbet etti. Ayrıca Davutoğlu’na milli mücadelenin ön plana çıkarıldığı bir de 

Türkiye haritası hediye edildi. Davutoğlu haritayı inceledi, bilgi aldı.

Geleneksel Konya protokol bayramlaşması bu yıl da gerçekleştirildi. 
Bayramlaşma programıyla Konya iş ve siyaset dünyası biraraya gelerek bayramlaştı.

AK Parti’nin bayramlaşma programında konuşan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Kim bu millete hainlik yapmışsa, 15 Temmuz FETÖ darbesi gibi, o hainlerin karşısındaki en önemli direnç noktası Konya’dır” dedi

‘Hainlere karşı önce Konya ayağa kalkar’
Kurban Bayramı’nın birinci gü-

nünde Ak Parti Konya İl Teşkilatı 
bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. 
Törene 26. dönem Başbakanı Prof. 
Dr. Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl 
Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya 
Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ve davetliler 
katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da sinevizyon gösterimi ile 
katılımcıların bayramlarını tebrik etti. 

“ŞEHRİMİZ SUÇLAMALARI 
HAK ETMİYOR”

Bayramlaşma programında ilk ola-
rak AK Parti Konya İl Başkanı Musa 
Arat açıklamalarda bulundu. Başkan 
Arat, son zamanlarda Konya üzerin-
den oynanmak istenen oyun ile ilgili 
vatandaşları bilinçli olmaya çağırarak 
şunları söyledi, “Kurban Bayramı, ço-
cuklarımıza merhamet etmenin en 
güzel yolunu bizlere anlatıyor. An-
cak Filistin’de, Myanmar’da maalesef 
Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. 
Müslüman kanı dökülürken içimiz kan 
ağlıyor. Bizlerin bayramı zehir edilme-
ye çalışılıyor. Selçuklu’nun kadim şeh-
ri Konya çeşitli bahanelerle suçlu ilan 
edilmek isteniyor. Şehrimiz bu suçla-
maları asla hak etmiyor. Geleceğimize 
kalıcı zararlar verilmek arzusundalar. 
Bu yaklaşım hiçbir şekilde şehrimizi 
ileri götürmeyeceği gibi aksine geri-
letmeye, zarar vermeye neden oluyor. 
Evren hukuk gereği herkes eşittir. 
Kimse korunmuş değildir, düşünü-
lemez. Kim ki kirli işlere bulaştı ceza-
landırılmalıdır. Bu konuda bir tereddüt 
olamaz. Beka mücadelesi verilirken 
küçük meselelere takılmak da bizlere 
yakışmaz. Hangi gerekçe olursa olsun, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükünü 
arttırılmamalı aksine hafifletilmelidir. 
Bizim çaresiz kalmamızı isteniyor. 
Millet olarak FETÖ’nün oyunlarını 
görmeli ve ona göre davranmalıyız. 
Sorumluluklarımız var. Bu bilinçle 
davranmalıyız. Şer odaklarının tuzak-
larına düşmeyeceğiz, kardeşliğimizi 
güçlendireceğiz. Gereken cevabı en iyi 
kardeşliğimiz ile vereceğiz”

“BAYRAM, MÜSLÜMANLARIN 
KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRİR”
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek, bayrama ulaşmanın 
sevincini yaşadıklarını ifade ederek,  
“Kurban Bayramı’na ulaştığımız için 
çok mutluyuz. Bayram hepimiz için 
güzel geçmesini diliyorum. Bayramın 
Allah’a olan yakınlığın artmasına ve 
Müslümanların kendi aralarındaki 
kardeşliğin güçlenmesine vesile olma-
sını diliyorum. Belediyeler adına şunu 
söylemem gerekir ki uzun bir bayram 
tatil süreci geçirilmesine rağmen bele-
diyelerin meseaisi devam ediyor. Belki 
de binlerce belediye çalışanlarımız tatil 
yapmadan uğraş veriyorlar. Bu vesi-
le ile tüm çalışanlarımızın bayramını 
kutluyor, onlara kolaylıklar diliyorum. 
Huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Allah 
nice bayramlara ulaştırmayı nasip et-
sin” dedi.

“AYNAYI KENDİMİZE 
TUTMAMIZ GEREKİYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ise bayramlarda Müslümanların iç 
muhasebe yapmasının gerekli oldu-
ğunu ve hangi görevde olunursa olsun 
insanın kendisine bakması gerektiği 
belirtti. Sorgun, “Elhamdülillah şeh-
rimizde ve ülkemizde huzurlu günler 
geçiriyoruz. Ancak bayramların her 
zaman sevinç ve mutlulukların yanın-
da düşünme ve muhasebe yapmanın 
da gerekliliğini düşünüyorum. İnan-
cımıza göre arife ve bayram günleri 
bizim için mübarek günler arasında 
yer alıyor. Özellikle bu günlerde aynayı 
kendimize tutup nefsimizi sorgulama-
mız gerektiğine inanıyorum.  Hangi 
görevde olursak olalım, aynayı bir de 
kendimize tutsak, özümüze baksak, 
projektörü bir de kendimize çevirsek. 
Acaba hakikaten ne durumdayız? Bir 
insan, bir vatandaş, sorumluluk sahibi 
insanlar olarak ne durumdayız? Yola 
çıktığımızdaki düşüncelerimizle bu-
gün neredeyiz? Şu anda gerek teşkila-
tımız, gerek ülkemiz ve İslam dünyası 
açısından önemli süreçlerden geçiyo-
ruz. Önümüzde kongre süreçleri var. 
Arkasından 2019’un martında yerel 

seçimler, kasımında genel seçimler, 
cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ayrı-
ca hemen kenarımızda, güneyimizde 
sınırlar değiştirilmeye çalışılıyor. Bizler 
kendi muhasebemizi iyi yapmalı ve bi-
linçli olmamız gerekiyor” diye konuştu. 

“FETÖ’NÜN DİRENÇ 
NOKTASI KONYA’DIR”

Son olarak kürsüye Eski Başba-
kan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu çıktı. 
Prof. Dr. Davutoğlu, Konya’nın FETÖ 
ile mücadelede önemli bir merkez ol-
duğunu vurgulayarak,“ Her insanın 
değerlendirmeye ihtiyacı var ama esas 
değerlendirme yapması, muhasebe 
yapıp tekrar tekrar üzerinde düşün-
mesi gerekenler, bir davanın sorum-
luluğunu omuzlarında hissettiğini 
iddia edenlerdir. İddia mutlak suretle 
o iddianın gereğini yapma sorumlu-
luğunu da beraberinde getirir. Zor bir 
dönemden geçiyoruz. Böyle bir dö-
nemde, deprem varsa içinde bulundu-
ğunuz binayı sağlam tutmanız lazım. 
Dış şokları atlatırsınız da kendi içiniz-
de şok yaşamaya başlarsanız deprem 
sizin binanıza, binanızın da ötesinde 
ruhunuza sirayet etmeye başlamış-
sa, işte o zaman korkmaya başlaya-
bilirsiniz. Kendi özünüzde bir sapma 
yaşarsanız, niyetleriniz bozulmaya 
başlarsa, şahsi hesaplarınızı dava he-
sabının önüne alırsanız, başkalarına 
ev oluşturmak yerine kendi evinizi 
güçlendirmek için siyaseti kullanmaya 
başlarsanız, kadirşinaslık yerine sade-
ce belli makamlarda başkan olalım, 
il başkanları, ilçe başkanları ve her 
düzeyi kastederek söylüyorum, bun-
ları düşünmeye başlarsak kaybederiz. 
Yaklaşan kongre mevsiminde özellikle 
bunları düşünmemiz lazım. Küçük he-
sapların olduğu yerde büyük davalar 
olmaz. Makamların büyük görüldüğü 
yerde, davalar büyük görülemez. Kim 
bu millete hainlik yapmışsa, 15 Tem-
muz FETÖ darbesi gibi, o hainlerin 
karşısındaki en önemli direnç noktası 
Konya’dır ve kim bunlara bulaşmışsa, 
istisna olmaksızın, öz kardeşimiz olsa 
gereken cezanın verilmesi için önce 
Konya ayağa kalkar” dedi.  
n UFUK KENDİRCİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. 
Bayramlaşmaya Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, 

Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. 

Ahmet Davutoğlu

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Musa Arat
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Saadet Partisi İl Başkanı Av. Hasan Hüseyin Uyar ,“Zor bir zaman dilimi içinde Kurban Bayramını idrak etmeye çalışıyoruz. 
Yüz binlerce Müslüman da yeryüzünün bir köşesinde zulüm ve ıstırap altında inlemektedir” şeklinde konuştu

‘İslam birliği için çalışmalıyız’
Saadet Partisi  (SP) Konya İl Teş-

kilatı Bayramlaşma Programı parti il 
binasında gerçekleştirildi. Bayram-
laşma programına Saadet Partisi İl 
Başkanı Av. Hasan Hüseyin Uyar,-
Genel İdare Kurulu Üyeleri Ha-
san Hüseyin Öz ve Ahmet Yalçın, 
Meram Belediyesi Eski Başkanı ve 
Grup Başkanvekili Veysel Candan, 
Karatay Belediyesi Eski Belediye 
Başkanı Mehmet Şen, parti il ve ilçe 
yönetimleri, STK temsilcileri ile çok 
sayıda partili katıldı.
‘İSLAM BİRLİĞİ’NİN KURULMASI İÇİN 

ÇALIŞMALIYIZ’
Zor bir zaman dilimi içinde Kur-

ban bayramını idrak etmeye çalışı-
yoruz diyen Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Av. Hasan Hüseyin Uyar , 
“Zor bir zaman dilimi içinde Kurban 
bayramını idrak etmeye çalışıyoruz. 
Şu anda milyonlarca Müslüman hac 
vazifesini yerine getirirken, yüz bin-
lerce Müslüman da yeryüzünün bir 
köşesinde zulüm ve ıstırap altında 
inlemektedir. Kurban’da Müslü-
manlar hav vazifelerini yerine geti-
rirken, ırkına ve mezhebine bakma-
dan, ‘Biz ancak kardeşiz ve burada 

İslam birliğini sağlamak için top-
lanıyoruz’ derler. Onun için bugün 
Kabe’nin etrafında insanlar toplanı-
yorsa, yeryüzündeki zulmün kaldı-
rılması için de tüm Müslümanların 
ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın 

İslam Birliği’ni kurmak için çalışma-
sı farzdır. Somali’deki Patani’deki, 
Suriye’deki zulmü kaldırmak için 
İslam Birliği’ni kurmak zorunda-
sınız. Eğer bunun için çalışmayıp, 
herhangi bir söylem veya protesto 

veya kınama yapmanız, ne zulmü 
ortadan kaldırır ne de imanın en 
zayıf noktası olan şartı ortadan kal-
dırır. İslam Birliği’nin kurulması için 
çalışmalıyız. Tüm İslam aleminin 
ve Konyalı hemşerilerimin Kurban 

Bayramını tebrik ediyorum” ifadele-
rini kullandı. 

‘İSLAM ALEMİ NEDEN BU HALDE 
DİYE BAKMAMIZ LAZIM’

Meram Belediyesi eski Başkanı 
Veysel Candan ise , “Dünyada İs-
lam’ı temsil eden ülkelere baktığı-
mız  zaman hepsi ayrı bir alemde. 
İslam alemi neden bu halde diye 
bakmamız lazım. Batılı emperyalist 
güçler, NATO demiş bir araya gel-
mişler, tek İslam ülkesi olan  Türki-
ye’yi de içine almışlar. BM demişler, 
orada konseyde, yetkili 5 Hıristiyan 

ülke var, 55 İslam ülkesinin yetki-
si yok. Olaylara karşı bir kınama 
yapıyorlar öyle geçiyor. İsrail aley-
hinde kararlar alıyorlar ama İsra-
il uygulamıyor, hiçbir müeyyidesi 
yok. Dünya Ticaret Örgütü kurmuş, 
tüm İslam ülkelerinin ticaretinden 
yüzde 5-6 haraç alıyor. Kapitalist 
dünyada bankalar düzenini kurmuş, 
faiz yolu ile sömürü yapıyor. Bunun 
neticesinde çok ölçüsüz bir toplum 
ortaya çıkıyor” dedi. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri ve partili-
ler bayramlaştı.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programı ile partililer bayramlaştı. 
Ardından yapılan konuşmalarda gündemde İslam dünyasındaki zulümler  vardı.

Veysel Candan Hasan Hüseyin Uyar

Bayramlaşma programında konuşan MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Kerkük’ün referanduma dahil kabul edilemeyeceğini 
belirterek, “Türkmeneli Türk’ün öz yurdudur. Kerkük Türk’tür mütevaciz hedef ve etnik soykırıma tabi tutulamayacaktır” dedi

‘Türkmeneli Türkün öz yurdudur’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya İl Başkanlığı’nda bayramlaşma 
programı düzenlendi. Bayramlaşma 
programına MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, MHP Konya İl Başkan 
Vekili Seyit Yılmaz, MHP MYK  üyesi 
Özdemir Bulduk, İlçe Başkanları ve 
çok sayıda partili  katıldı. Bayram-
laşma programında konuşan MHP 
Konya İl Başkanı Av. Murat Çiçek, “ 
Kurban Bayramının cenabı Mevla’ya 
kalben yaklaşmanın eşsiz ve müba-
rek bayramıdır. Kurban Bayramının 
kardeşlik duygusunun pekişmesine 
kardeşlik hukukunun artmasına zor-
da ve darda kalanlara el uzatılmasına 
bir vesiledir” ifadelerini kullandı.  
İSLAM ÜLKELERİ ÜZERİNDE KARABU-

LUTLAR DAĞILMIYOR
Türk İslam ülkelerinde karabu-

lutların dağılmadığını ifade eden 
Başkan Murat Çiçek, “Bugün Myan-
mar’da, Arakan ’da sırf Müslüman 
diye çoluk çocuk demeden kadın yaşlı 
demenden binlerce kardeşimiz katle-
dilmekte ve hedef alınmaktadır. Öze-
likle Bangladeş sınırında Müslümansa 
Müslümanlara acımasız saldırganlara 
kurban gitmektedir. Müslümanla-
ra yönelmiş saldırıları lanetliyor, çok 
acil insani ve diplomatik müdahaleler 
ile kıyım ve katliamın öne geçilmesi 
çağrısında bulunuyorum” ifadelerini 
kullandı. Ülkenin 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin ardından birçok sı-
kıntı ile karşı karşıya kaldığını ifade 
eden MHP Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek, “FETÖ’nün , PKK’nın ve diğer-
lerin eş zamanlı aştığı yüksek gerilim 
ve gerginliğin hayatın her alanında 
hissetmeye devam etmekteyiz. Nor-
malleşme arayışları henüz istenilen 
kıvama gelememiştir. FETÖ’nün boş-
luğu PKK ve işbirlikçileri tarafından 
doldurulmaktadır. FETÖ’nün yarım 
bırakmak zorunda kaldığı yıkımı PKK 

tamamlamak için devrededir” şeklin-
de konuştu. Kerkük’ün referanduma 
katılmasının asla kabul edilemeyece-
ğini ifade eden Başkan Murat Çiçek, 
“29 Ağustos’ta toplanan Kerkük vi-
layet meclisinin sözde referanduma 
Kerkük’ü de dahil etmesi rezaletler 

ve ihanetler serisine yeni bir ilavedir. 
Buna asla müdahale edilmemesi ge-
rekir. Türkmeneli Türk’ün öz yurdu-
dur. Kerkük Türk’tür mütevaciz hedef 
ve etnik soykırıma tabi tutulamaya-
caktır. Türkiye’nin her türlü ihtimali 
strajetik ve milli güvenlik şuuru kap-

samında planlayarak güney sınırları 
boyunca sınırları yazılan yapılara göz 
aştırmamalı fitneyi odağında etkisiz 
hale getirmelidir” dedi. Konuşmala-
rın ardından bayramlaşma törenine 
geçildi.
n HÜSEYİN MENEKŞE

MHP Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında partililer biraraya gelerek bayramlaştı. 
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MÜSİAD Konya Şubesi’nde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programda ana gündem maddeleri 
Konya’nın İhracat Rekoru, Konya üzerinden yürütülmeye çalışılan algı operasyonu ve Arakan’daki zulüm oldu

‘Konya Türkiye’ye referans bir şehir’

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şu-
besi’nin geleneksel hale getirdiği 
bayramlaşma programı konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Siyaset, 
iş dünyası ve üyelerin bir araya 
geldiği bayramlaşma programında 
gündem Konya’nın Ağustos ayın-
da gerçekleştirdiği İhracat Rekoru, 
Konya üzerinden yürütülmeye çalı-
şılan algı operasyonu ve Arakan’da 
Müslümanlara yönelik uygulanan 
zulüm oldu. MÜSİAD konferans 
salonunda gerçekleştirilen bayram-
laşma programına AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız ile Muhammet Uğur Ka-
leli, Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükçü, MÜSİAD Konya Şu-
besi 3. Dönem Şube Başkanı Ziya 
Özboyacı, 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek, MÜSİAD ve Genç 
MÜSİAD üyeleri ile iş dünyasın-
dan çok sayıda isim katıldı. “Geç-
tiğimiz hafta bazı ulusal basında 
Fethullahçı terör örgütü üzerinden 
Konya ve Konya halkına yönelik 
algı operasyonları başlatıldığına 
dikkat çeken MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “FETÖ 
üzerinden Konya’ya yönelik yürü-
tülen karalama adımlarını şiddetle 
kınıyoruz. Konya’yı ve içinde ba-
rındırdığı değerleri bilmeyenlerin 

bu tür bir çaba içine girmesi son 
derece anlamsızdır. Konya, hoşgö-
rüsü olduğu kadar adaleti, merha-
meti olduğu kadar da azameti olan 
bir şehirdir. Devletine ve milletine 
hainlik eden her kim olursa olsun 
kesinlikle cezalandırılmalı ve şehit-
lerimizin kanı yerde bırakılmamalı-
dır. Konya’mız 15 Temmuz darbe 
girişiminde olduğu gibi bugünde 
Vatanına, Milletine ve Dini değerle-
rine sahip çıkmaya devam edecek-
tir. Konya ve Konya halkı üzerinden 
yürütülen bu tür algı operasyonları-
na da asla izin vermeyeceğiz.   Bay-
ram öncesi Arakan’da 3 binden faz-
la Müslüman katledildi. Bu katliamı 
görmezden gelen Avrupa ülkelerini 
ve Birleşmiş Milletleri şiddetle kı-
nıyoruz. Arakan’da zulüm gören 
mazlumlar yalnız bırakmamalıdır. 
İslam Ülkelerinin birlik ve bera-
berlik içinde ortak hareket ederek 
Arakan’daki sorunun biran evvel 
çözülmesi gerekmektedir. 

Ekonomide yaşanan gelişme-
lere değinecek olursak; Bayram 
öncesi açıklanan 2017 yılı Ağustos 
ayı ihracat verileri iş dünyasının 
temsilcileri olarak bizleri son de-
rece memnun etmiştir. Konya’mız 
Ağustos ayı içerisinde 144,88 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştirerek 
rekor kırmıştır. En çok ihracat ise 
Irak, Almanya ve İran’a yapılmıştır. 
Açıklanan rakamlar özel sektörü-
müzün Ülke ve Kentimizin ihraca-

tına katkısı ortadadır” dedi.  Dünya 
Ülkelerinin ve özellikle İslam Ale-
minin Arakan’daki katliamı sessiz 
bir şekilde izlediğini belirterek ko-
nuşmasına başlayan Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, 
“Konya’mızın Ağustos ayı ihraca-
tında tarihi rekor elde etmiştir. 10 
günlük idari izin olmasaydı bugün 
bu rakam 150 milyon doları geç-
miş bile olabilirdi. Konya’ya yönelik 
yapılmaya çalışılan algı operasyon 
gerçekten bir şehre yapılabilecek 
en kötü ve en büyük ihanettir. 
Bunu yapanlar kendi geçmişleriyle 
yüzleşmelidir” diye konuştu.  Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükçü de “bir tarafta bayram neşe-
sini yaşarken diğer taraftan dünya 

üzerinde yaşanan olumsuzluklar 
bu sevincimizi yerini burukluğa 
bırakmaktadır. Cenabı hak dünya 
üzerindeki Müslümanların yar ve 
yardımcısı olsun. Konya’nın Milli 
ve İslami duruşu o kadar net ki tüm 
hainler fırsat buldukça Konya’ya 
saldırmayı görev atfediyorlar. Bu 
duruş bizim doğru yerde olduğu-
muzu gösteriyor. Konya’mızın Tür-
kiye’ye referans bir şehir olduğunu 
yeniden gördük. Biz Milli ve İslami 
duruşumuzu sürdürmeliyiz. Birlik 
ve beraberliğimizden taviz ver-
memeliyiz. Konya’mızın Ağustos 
Ayı ihracat rakamları bizlere çifte 
bayram yaşattı. Bu trendin devam 
edeceğini, 2017 yılının sonunda 
Konya ve Türkiye yeni bir ihracat 

rekorunu kıracağına inanıyoruz. Ül-
kemizin tatile değil, üretmeye, ça-
lışmaya ve ihracat yapmaya ihtiyacı 
vardır” ifadelerini kullandı.  

AK Parti Konya Milletvekili Mu-
hammet Uğur Kaleli’nin ardından 
sözü alan Milletvekili Ziya Altun-
yaldız’da “Konya’mızın son dönem-
de uğramış olduğu saldırılar karşı-
sında MÜSİAD Konya başta olmak 
üzere diğer kuruluşlar dimdik ve 
dipdiri ayakta durmuştur. Konya 
Milli duruşun kalesidir. Bir yere sal-
dırılacak olunursa önce Konya’dan 
başlanır daha sonra diğer yerlere 
sirayet ettirilir. Ama Konya dik du-
ruşuyla, birlik ve beraberliğiyle bu 
saldırıları atlatmıştır. Tüm sivil top-
lum örgütlerimiz Konya’mızın birlik 
ve beraberliği koruma noktasında 
hassas davranmıştır. Bir şehir ne 
kadar diriyse ne kadar üretkense, 
birbirine bağlıysa o şehre olan sal-
dırılar tabiri tacizse vız gelir tırıs gi-
der. Bu noktada siyasetçiler olarak 
da biz üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz. Konya ekonomik 
ve sosyal yapısı olarak Türkiye’nin 
ana omurgası olmaya ve kalesi ol-
maya devam edecek” dedi.  AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun’da İslam dünyasının uzun 
süredir kan ağladığını söyledi. Sor-
gun, “İslam İşbirliği Teşkilatı Bir-
leşmiş Milletler örgütünden sonra 
en büyük yapılanmalardan biridir. 
Ancak İslam İşbirliği Teşkilatının 

ruhu yok adeta canlı bir cenazedir. 
Herkesle her şeyle uğraşıyor, ilgi-
leniyor ama nerede Müslümanlara 
yönelik bir zulüm varsa eziyet varsa 
görmezden geliyor. İslam ülkeleri 
bir bir işgal edilirken, Müslümanlar 
eziyete uğrarken bunu kınamaya 
bile cesaret edemiyor. Yine Türki-
ye’ye iş düşüyor. Nerede bir maz-
lum varsa yanında olan ülkemiz, 
büyük bir sorumluluk alarak hare-
ket ediyor yine de edecektir.   “Kon-
ya’mızın İhracat rakamlarındaki ar-
tış sizleri memnun ettiği gibi bizleri 
de son derece memnun etmiştir. 
İhracatımız, büyüme rakamlarıyla 
birlikte artıyor, işsizlik rakamları 
düşüyor. İşsizlik oranı daha aşağıya 
çekmek için burada hepinize ayrı 
ayrı görevler düşüyor. Bu noktada 
güzel ve başarılı çalışmalara imza 
attınız. 

Gayretinizi sürdürün. Ülkemiz-
deki işsizlik rakamları hiçbir zaman 
gerçeği yansıtmamaktadır. Türki-
ye’de işsizlik yoktur, iş beğenmeme 
vardır. Hep beraber bu algıyı değiş-
tirmemiz gerekiyor. Başarılarınızın 
artarak devam etmesini diliyorum” 
diye konuştu.  MÜSİAD Konya Şu-
besi 3. Dönem Şube Başkanı Ziya 
Özboyacı, 5. Dönem Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz, 6. Dönem Başkanı 
Dr. Lütfi Şimşek’in selamlama ko-
nuşmasının ardından bayramlaşma 
programı sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD’da gerçekleştirilen bayramlaşma programı 
Konya iş ve siyaset dünyasını biraraya getirdi. 

Konya’nın tanınmış işadamlarından ve sevilen isimlerinden 
Koneks AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çiftçi Hakk’a yürüdü

Karatay Emaye Ltd. Şti. Seval Soba İşletmecisi Veli Bayram dün 
Hakk’a yürüdü. Merhum Bayram dualarla uğurlandı

Konya’nın sevilen işadamı
Hüseyin Çiftçi’ye son görev

İşadamı Veli Bayram 
dualarla toprağa verildi

Karatay Emaye Ltd. Şti. 
Seval Soba İşletmecisi Veli 
Bayram (53) hayatını kaybet-
ti. Bayramın son günü sabah 
saatlerinde kalp krizi geçiren 
merhum Bayram, kaldırıldığı 
hastanede yapılan tüm müda-
haleye rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Mer-
hum Bayram’ın cenazesi dün 
ikindi namazına müteakip 
Hacı Veyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından 

Üçler Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenazeye Merhum Bayram’ın 
ailesi, akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. 

Tekbir ve dualarla topra-
ğa verilen merhum Bayram, 
2’si erkek 1’i kız olmak üzere 
3 çocuk babasıydı. Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Veli 
Bayram’a Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine baş sağlığı ve 
sabır diliyoruz. 
n UFUK KENDİRCİ

Konya’nın tanınmış işa-
damlarından ve sevilen isim-
lerinden Koneks AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çiftçi 
hayatını kaybetti. Konya’nın 
Derebucak ilçesine ailesiyle 
bayramlaşmak için giden ve 
geçirdiği kalp krizi sonrasında 
vefat eden Hüseyin Çiftçi’nin 
cenazesi önceki gün Derebu-
cak Büyük Camii’nde  ikindi 
namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından 
Derebucak Mezarlığı’nda top-
rağa verildi. Cenazeye, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek ile sivil toplum 
kuruluşları ve Konya iş, siya-
set çevresinden çok sayıda kişi 
katıldı. MÜSİAD Konya şubesi 
kurucu üyeleri arasında yer 
alan Çiftçi, aynı zamanda  KTO 
Karatay Üniversitesi mütevelli 
heyetinde de yer alıyordu. İyi 
derecede İngilizce ve Arapça 
bilen merhum Çiftçi, evli ve 2 
çocuk babasıydı. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhum Hüse-
yin Çiftçi’ye Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine baş sağlığı di-
leriz. 
n HABER MERKEZİ
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‘Bayram, kardeşliği 
paylaşmak demektir’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya İl Başkanlığı tarafından Kur-
ban Bayramı dolasıyla bayramlaşma 
programı düzenlendi. CHP Konya İl 
Teşkilatında düzenlenen bayram-
laşma programına CHP Konya İl 
Başkan Vekili Uğurtan Akgül, CHP 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Na-
zife Demirhan ile çok sayıda partili 
katıldı.  Bayramlaşma programında 
konuşan CHP Konya İl Başkan Vekili 
Uğurtan Akgül, Bayramların insan-
ların birbirine kenetlendiği önemli 
günlerden olduğunu ifade etti.

BAYRAMLAR KARDEŞLİK 

VE SEVGİYİ PAYLAŞMAKTIR 
Uğurtan konuşmasına Bayra-

mın, kardeşlik ve Sevgiyi paylaşmak 
olduğu belirterek, “Barış ve kardeş-
liğin en önemli kavramlar olduğunu 
yüce dinimiz en güzel biçimde anlat-
maktadır. Bayram, kardeşlik ve sev-
giyi paylaşmak demektir. Küskünleri 
unutup, barış demektir. En önemlisi 
de birlik ve beraberliğimizin güçle-
nerek yaşatılmasıdır. Tüm Konyalı 
hemşerilerimizin ve tüm vatandaşla-
rımızın Kurban Bayramını kutluyor, 
sağlık ve esenlikler diliyorum” şek-
linde konuştu.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Vali Canbolat huzurevi sakinleriyle bayramlaştı 

Konya Valisi sayın Yakup 
Canbolat ve eşi Ayşegül Can-
bolat ile birlikte Dr. İsmail Işık 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Re-
habilitasyon Merkezi’ni ziyaret 
etti. Ziyarette 3. Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanı Hv. Plt. 
Tuğgeneral Fidan Yüksel, Sel-
çuklu Kaymakamı Sabit Kaya, 
Meram Kaymakamı, Resul 
Çelik, İl Jandarma Komuta-
nı J. Albay İsmet Cansaran, 
Merkez Komutanı Hv. Albay 

Alparslan Yücel Soysal, Hava 
Savunma Okul ve Eğitim Mer-
kezi Komutanı Vekili Bkm. Al-
bay İ. Ethem Ermumcu ve Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Vekili Bilal Erdoğan’da eşlik 
etti.  Etkinlikte Vali Canbolat 
huzurevi sakinleriyle bir süre 
sohbet etti. Daha sonra hu-
zurevi sakinlerinin Vali Yakup 
Canbolat için özel olarak hazır-
ladıkları ilahiler seslendirildi.  
n UFUK KENDİRCİ

Konya’nın Toros Dağları üzerine kurulu Hadim ilçesi arife ve bayram geleneklerini yaşatmaya devam ediyor

Hadim’de asırlık gelenek yaşatılıyor
Hadim’in Dedemli ma-

hallesinde vatandaşlar, asır-
lardır sürdürdükleri toplu 
halde türbe ve mezar ziyare-
tini bu sene de devam ettirdi.  
Dedemli halkı her Ramazan 
ve Kurban Bayramı arifesin-
de öğle namazından sonra 
Seyyid Bayram Veli türbesini 
ziyaret ederek topluca dua 
ediyor. Dedemli mahallesi 
sakinlerinden Metin Bilgi-
li yaptığı açıklamada, arife 
günü tüm köy halkının ka-
tılımıyla yapılan geleneksel 
türbe ziyaretinin,Anadolu’da 
yaşatılan birlik ve beraberli-
ğe en güzel örnek olduğunu 
söyledi.  Seyyid Bayram Veli 
hakkında da bilgi veren Bilgi-
li, şöyle devam etti: “Seyyid 
Bayram Veli hazretleri,Pey-
gamber efendimizin soyun-
dan geldiği için ‘Seyyid’, ke-
ramet gösterdiği için de ‘Veli’ 
ünvanlarıyla anılan İslam bü-
yüğüdür. Selçuklular döne-

minde Horasan’dan gelerek 
bugünkü Hadim’e bağlı De-
demli mahallesini kurmuş-
tur. Ahmet Yesevi öğretileri 
ile Anadolu’nun Türkleşmesi 
ve Müslümanlaşması için bü-
yük emekler harcayan koloni-
zatör Türk dervişlerindendir.
Dedemli’de medrese açıp ta-
lebeler yetiştirmiştir. Vefatın-
dan sonra da buraya defnedil-
miş ve etrafı çevrilerek türbe 
haline getirilmiştir. Dedemli 
halkı her bayram arifesinde 
öğle namazından sonra türbe 
etrafında bir araya gelir. Din 
görevlilerince Kur’an-ı Kerim 
okuyup vatan, millet, ümmet 
ve tüm mazlum insanlar için 
dualar eder. Yapılan duaların 
ardından herkes kendi aile-
sinin mezarına giderek dua 
okur. Bu gelenek Selçuklular 
döneminden bugüne kadar 
aynı şekilde devam ettirili-
yor.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
5 Eylül 2017 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3128

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA
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Konya’da bir anaokulunda henüz belir-
lenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye 
ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol 
altına alınarak söndürüldü.  Yangın, Meram 
ilçesi Havzan Mahallesi Babil Sokak üzerinde 
bulunan Mevlana Anaokulu’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulundan 
dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar du-
rumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Anaokulun-
daki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin 
ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Yangın sonrası okulda büyük hasar oluştuğu 
öğrenildi. Yangının elektrik kontağından 
çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. 
n İHA

Konya’da bir köftecide çıkan yangına iş yeri 
çalışanları kova ve pet şişelerdeki suyla 
müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yan-
gın, sokaktan geçen belediyeyi ait temizlik 
aracının su sıkmasıyla söndürüldü.  Yangın, 
Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Abdül-
mümin Sokakta bulunan bir köftecide çıktı. 
Ocağın bulunduğu tezgahın bir anda alevler 
içinde kalmasıyla iş yeri çalışanları kendile-
rini dışarıya attı. Paniğe neden olan yangın 
sonrası iş yeri çalışanları kova ve pet şişelerle 
su döküp yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye-
nin de gelmesiyle yangın, yapılan soğutma 
çalışmalarının ardından tamamen söndürül-
dü.   n İHA

Yangına kovayla 
müdahale ettiler

Anaokulunda 
yangın çıktı!

Konya’da akşam saatlerinde gezmek için sokağa çıkan bir 
genç yanından geçen araçtan açılan ateş sonucu bacağından 
vurularak yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Karatay ilçe-
si Yeni Mahalle Dedekorkut Sokak üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, gezmek için sokağa çıkan Cihat A. pla-
kası henüz belirlenemeyen bir araçta bulunan kişi veya kişile-
rin ateş açması sonucu sol dizinden yaralandı. Otomobil olay 
yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay 

yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 
Cahit A. ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğreni-
lirken, polis Cahit A.’yı yaralayan kişi veya kişileri yakalamak 
için çalışma başlattı.

Öte yandan, Cihat A.’nın polis ekiplerine verdiği ilk ifa-
dede sokak üzerinde oturduğu sırada tanımadığı bir araç 
içerisinde bulunan kişilerin ateş açılması sonucu bacağından 
vurulduğunu söylediği öğrenildi.  n İHA

Sokak ortasında bacağından vuruldu!

Arife gününden bayramın son gününe kadar Konya’nın çeşitli bölgelerinde 
meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 21 kişi de yaralandı

Bayramda kazaların 
önüne yine geçemedik

Bayram nedeniyle vatandaşların 
bayram ziyaretleri yapması sonucu 
yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı. 
Her bayram olduğu gibi bu durum 
trafik kazalarını da beraberinde ge-
tirdi. Konya’nın merkez ve ilçelerinde 
arife gününden bayramın son günü-
ne kadar yana meydana gelen çeşitli 
trafik kazalarında 2 kişi hayatını kay-
bederken 4’ü ağır olmak üzere 21 kişi 
de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastane-
lerde tedavi altına alındı. 

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Konya’da kontrolden çıkan oto-

mobil taklalar atarak şarampole dev-
rilmesi sonucu meydana gelen kaza-
da otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si 
araçtan fırlayarak hayatını kaybeder-
ken 1 kişi ise ağır yaralandı.  Kaza, 
23.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üze-
rinde meydana geldi. İddiaya göre, 
ehliyetsiz olduğu öğrenilen Turgut 
Özbay idaresindeki 26 PV 670 plaka-
lı otomobil cadde üzerinde bulunan 
kavşağa geldiği sırada kontrolden çık-
tı. Kontrolden çıkarak taklalar atma-
ya başlayan otomobil yol kenarında 
şarampole devrilerek durabildi. Kaza 
sonrası araçtan fırlayan Turgut Öz-
bay (24) ile arkadaşı olduğu öğrenilen 
Cumali Güllü(19) olay yerinde haya-
tını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır 
yaralanan Hacı Ahmet Oğuz Ö.(22) 
ise ambulansla Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı. 

POLİS ACI HABERİ 
TELEFONDA VEREMEDİ

Olay yerinde hayatını kaybeden 
Cumali Güllü’nün çalan telefonunu 
açan bir polis memuru ise Cumali 
Güllü’nün babasına “Amca hasta-
neye gelin hastanedeler. Konya’ya 
yaklaşınca 155’i arayın. Bilmiyoruz 
ambulans götürdü. 155 haber mer-

kezini ararsanız oradan daha detaylı 
bilgi alırsınız. Görmedik, görmeyince 
şimdi tam net bilgi de veremiyorum” 
diye konuştu. Kazada hayatını kaybe-
denlerin Afyon’dan Antalya’ya tatile 
gittikleri öğrenildi. Turgut Özbay ile 
Cumali Güllü’nün cansız bedenleri 
otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi morguna kal-
dırıldı.  Kazayla ilgili başlatılan soruş-
turma sürüyor.

İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE 
GİRDİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Ereğli ilçesinde iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 8 kişi yaralandı.  Edinilen 
bilgiye göre, Konya’dan Ereğli yönü-
ne giden Turgay Y. idaresindeki 01 
EOF 55 plakalı otomobil, Eski Konya 
Yolundan Anayola çıkan Hakkı Ç. 
idaresindeki 42 L 5676 plakalı oto-
mobille kavşakta çarpıştı. Kaza sonra-
sı her iki aracın da hurdaya döndüğü 
kazada, Hakkı Ç., Arda Ç., Çınar Ç., 
Fadime Ç. ve Sevgi Ç. ile Nevzat Y., 
Mustafa Y., ve Turgay Y. yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen am-
bulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza 
nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan 
karayolu araçların kaldırılmasıyla tek-

rar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-

dı.
OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Güneysını’da kontrolden çıkan 
otomobil yaklaşık 10 metrelik duvar-
dan dereye yuvarlandı. Kazada ağır 
yaralanan kadın sürücü, deredeki su 
birikintisinde boğulmaktan son anda 
kurtarıldı. Kazada yaralanan sürü-
cü ile eşi hastaneye kaldırıldı. Kaza, 
Konya’nın Güneysınır ilçesi Sarıoğlan 
mevkiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Gülmisal I. (32) idare-
sindeki 42 AKP 32 plakalı otomobil 
seyir halindeyken sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 
10 metrelik duvardan dereye düştü. 
Kaza sonrası ters dönen otomobildeki 
sürücü Gülmisal I. ve eşi Abdullah I. 
yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üze-
rine olay yerine jandarma ve 112 Acil 
Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri-
ne gelen sağlık ekipleri kaza sonrası 
ağır yaralanan ve aracın suda kalan 
kısmında boğulma tehlikesi geçiren 
Gülmisal I.’yı ambulansla Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine, eşi 
Abdullah I.’yı da Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Hastanesine kaldırdı.  Kaza sonrası 
bir süre suda kalarak boğulma teh-
likesi geçiren Gülmisal I.’nın yolda 
kalbinin durduğu ve 112 Acil Sağlık 
ekiplerince yapılan kalp mesajı son-
rası hayata döndürüldüğü öğrenildi. 
Tedavi altına alınan Gülmisal I.’nın 
hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLETLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
Kulu ilçesinde minibüs ile moto-

sikletin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi ağır ya-
ralandı.  Edinilen bilgiye göre, Değir-
menözü Mahallesinden ilçe merkezi-
ne giden H.K. idaresindeki 42 GB 648 
plakalı motosiklet, A.K. yönetiminde-
ki 42 M 0830 plakalı minibüsle çar-
pıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 
motosikletin sürücüsü H.K. ile arka 
koltukta oturan Ş.K. (31) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen am-
bulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Tedavi altına alına yaralılar-
dan H.K., kafa travması ve iç kanama 
şüphesiyle Konya’ya sevk edildi. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kulu ilçesinde kontrolden çıkan 
otomobil şarampole yuvarlandı. Ka-
zada 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Bayram Y. idaresindeki 
33 YE 062 plakalı otomobil, sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıkarak 
şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü 
Bayram Y., ile araçta bulunan aynı 
aileden Tevhide Y. (65), Emine Y., 
F.Y. (9), Bayram Y., R.Y. (12), Burhan 
Y., Abdukerim Y. yaralandı. Yaralılar 
olay yerine sevk edilen ambulanslarla 
Konya ve Ankara’daki çeşitli hastane-
lere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi-
nin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.  n İHA

Ayrı yaşadığı eşini 
öldürdü, kızını yaraladı!

Konya’da bir kişi, 6 aydır ayrı ol-
duğu eşini silahla vurarak öldürdü, 
kızını da ağır yaraladı. 

Olay, merkez Karatay ilçesi Şeyh 
Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde 
bulunan bir iş yerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan 
Konya’ya bayram ziyareti için ailesi-
nin yanına gelen 37 yaşındaki Sev-
da Yetişir, kuaförde saçını yaptıran 
kızını beklediği sırada 6 aydır ayrı 
yaşadığı eşi Niyazi Y. (42) tarafın-
dan kızıyla birlikte silahla vuruldu. 
Açılan ateş sonucu Sevda Yetişir ile 
kızı 17 yaşındaki R.Y. yaralandı. Eşi 
tarafından vurulan Sevda Yetişir’in 
yaralı halde bir markette giderek 
yardım istemesi üzerine vatandaş-
lar polise ve ambulansla haber ver-
di. Olay yerine sevk edilen ambu-

lanslarla ağır yaralanan anne Sevda 
Yetişir özel bir hastaneye, kızı R.Y. 
ise Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alı-
nan yaralılardan anne Sevda Yetişir, 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Ağır yaralı olan R.Y.’nin ise tedavi-
sinin sürdüğü ve hayatını tehlikesi-
nin bulunduğu öğrenildi. Olaydan 
sonra kaçan cinayet zanlısı Niyazi 
Y., merkez Karatay ilçesinde polisle 
yaşanan kovalamaca sonunda ya-
kalanarak gözaltına alındı. Asayiş 
Şube Müdürlüğüne götürülen ci-
nayet zanlısı Niyazi Y., gazetecilerin 
“Neden yaptınız” sorusuna “Babası 
götürdü gitti. Babası benden uzak-
laştırdı. Namusumu temizledim” 
diyerek kendini savundu.  n İHA

Trafik kazalarına bu bayram da engel olamadık. Bayram nedeniyle yollarda 
yaşanan yoğunluk, trafik kazalarını da beraberinde getirdi.
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Alkol aldıktan sonra hayatını kaybetti Suriyeli genç sırtından bıçaklandı!
Konya’da arkadaşlarıyla birlikte 

alkol aldığı sırada fenalaştığı iddia 
edilen 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı 
hastanede kurtarılamayarak hayatı-
nı kaybetti.  Olay, merkez Selçuklu 
ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Tur-
gut Reis Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, üniver-
site birinci sınıf öğrencisi olduğu öğ-
renilen Ahmet Olgun (19) arkadaş-
ları Y.E.T. ve kız arkadaşları Ü.Ş.B. 
(18) ile iddiaya göre alkol almak için 
cadde üzerinde buluştu. Daha son-
ra üç arkadaş otomobil içerisinde 
alkol almaya başladı. İddiaya göre 
Ahmet Olgun, alkol almaya baş-
ladıktan hemen sonra fenalaşarak 
titremeye başladı. Bunun üzerine 
paniğe kapılan arkadaşları tarafın-
dan otomobille özel bir hastaneye 
kaldırılan Ahmet Olgun, yapılan 
tüm müdahaleye rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Hastane 
morguna kaldırılan Ahmet Olgun’in 

yapılan ilk otopsi sonucunda kanın-
da uyuşturucu maddeye rastlandığı 
öğrenildi. Ahmet Olgun’un kesin 
ölüm sebebinin otopsi sonucunun 
tamamlanmasının ardından netlik 
kazanacağı belirtildi. Öte yandan, 
olayın ardından hayatını kaybeden 
gencin arkadaşları Y.E.T. ve Ü.Ş.B. 

ifadesini almak üzere Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirli-
ğine götürdü. Hayatını kaybeden 
gencin hastaneye getirildiği otomo-
bil de incelenmek üzere çekiciyle 
Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine 
götürüldü.  Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.  n İHA

Konya’da Suriyeli grupla tartış-
tıktan sonra sırtından bıçaklanarak 
metrelerce kaçan Suriyeli genç so-
kak ortasında yere yığıldı. Gencin 
hayati tehlikesinin sürdüğü öğre-
nildi. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Ka-
ratay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi 
Şerafettin Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Suriyeli olduğu öğrenilen Zekariya 

A.(21) cadde üzerinde yürüdüğü 
sırada henüz belirlenemeyen ne-
denle Suriyeli bir grupla tartışmaya 
başladı. Tartışmanın kısa sürede 
bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 
Zekariya A.’yı sırtından bıçaklan-
dı. Kanlar içerisinde olay yerinden 
kaçtıktan sonra metrelerce yürüyen 
Zekariya A. Aladdin Bulvarı’nda 
yere yığıldı. Yere yığılan genci gö-
ren vatandaşlar durumu polis ekip-

lerine bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekip-
leri sevk edildi. Olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin 
ardından genç ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ze-
kariya A.’nın hayati tehlikesinin bu-
lunduğu öğrenilirken polis ekipleri, 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı.  n İHA

KONEKS AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı, 

Değerli İşadamı 

Hüseyin 
ÇİFTÇİ’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Kantincilerin sorunları masaya yatırıldı

Büyük Türkiye Kantinciler Birliği 
Alanya’da bir otelde istişare toplan-
tısı düzenledi. Toplantıda mesleğin 
sorunları masaya yatırılırken çözüm 
yolları arandı.

Toplantıya; Büyük Türkiye Kan-
tinciler Birliği Genel Başkanı Okan 
Konya Kantinciler Derneği Başkanı 
Fırat Ethem Tartan, Hatay Dernek 
Başkanı Caner Ömeroğlu, Batman 
Dernek Başkanı Eşref Görür, Ordu 

Dernek Başkanı Kadir Isırgan, Siirt 
Dernek Başkanı Alican Başkurt ol-
mak üzere yüzün üzerinde kantin 
işletmecisi katıldı.

Toplantı hakkında açıklamalarda 
bulunan Konya Kantinciler Dernek 
Başkanı Fırat Ethem Tartan, “Çeşit-
li illerden gelerek mesleğine sahip 
çıkan Oda ve Dernek Başkanları ve 
çok sayıda kantin işletmecisi meslek-
taşlarımızla katılım sağlayarak, mes-

leğimizin sorunları, çıkacak olan yö-
netmelik ve sözleşmelerin uzatılması 
hakkında bilgilendirme ve istişarede 
bulunduk. 

Yılda en az iki defa yaptığımız 
bu birliktelik aynı zamanda ailelerin 
tanışması, kaynaşması adına güzel 
ortamlar sağlamakta ve güzel dost-
lukların temelini atmaya vesile ol-
maktadır” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Konya’da vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Eski Başbakan AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Bu sene Arakan sebebiyle yüreklerimizde büyük bir üzüntü var” dedi

Bayram namazında 
eller açıldı dua edildi

Konya’da vatandaşlar Kurban Bay-
ramı namazını kılmak için erken saat-
lerde camilere akın etti. Selimiye Camii 
dolunca vatandaşlar kendilerine Mev-
lana Meydanı’nda yer buldu. Bayram 
namazında Eski Başbakan AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da 
vatandaşlarla birlikte saf tuttu. Mevlana 
Meydanı’nda buluşan vatandaşlar birlik 
ve beraberlik mesajı verdi. 

DAVUTOĞLU’NDAN ARAKAN ÇAĞRISI
Bu yıl da bu mübarek günü Konyalı 

vatandaşlarla geçirdiği için aynı mutlu-
luk içerisinde olduğunu belirten Ahmet 
Davutoğlu, Arakan’daki Müslümanlar 
için çağrıda bulunarak, “Bu sene Ara-
kan sebebiyle yüreklerimizde büyük bir 

üzüntü var. Bundan 5 sene önce Ara-
kan’a bir ziyaretim olmuştu. O zaman 
oradaki kardeşlerimiz çektiği acılara 
şahit olmuştum. Buradan 80 milyon 
Müslüman kardeşimizin selamını götür-
müştük. Yıllar öncede Türkiye Cumhu-
riyeti olarak Arakan’a yardım eli uzatma 
kararı almıştık. Aradan yıllar geçti ama 
orada yine büyük bir hüzün yaşanıyor. 
Bu hüznün biran önce sona ermesi için 
bütün İslam aleminin harekete geçme-
si insanlığa sahip olan herkesin ayağa 
kalması lazım” dedi. Vatandaşlarla bay-
ramlaşarak fotoğraf çektiren Davutoğlu, 
kent merkezindeki çeşitli programlar 
için Mevlana Meydanı’ndan ayrıldı.
n İHA

Bayram namazı dolayısı ile camiler doldu taştı. 
Özellikle Mevlana Meydanı’na giden vatandaşlar, el açtı dua etti. 
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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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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.

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

İNSAN KAYNAKLARI bölümünde 
müdür olarak çalıştırılmak üzere eleman 

alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 
3 VARDİYALI SİSTEME uyum 

sağlayabilecek BAY-BAYAN 
personel alınacaktır.

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

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Hayvan pazarından satın alınan kurbanlık hayvanların araçlarla taşınması ilginç görüntüler oluşturdu

Kurbanlıklar araçlarda taşındı
Beyşehir ilçesinde hayvan 

pazarından satın alınan kurbanlık-
ların otomobillerle taşınması ilginç 
görüntüler oluşturdu.  İlçe merke-
zinde pazardan küçükbaş kurban-
lık alan vatandaşların büyük bölü-
mü, evlerine götürebilmek için ise 
kendi kullandıkları özel otomobille-
rini tercih etti. İlçede Kurban Bay-
ramı öncesinde Soğla mevkisin-
deki kapalı hayvan pazar yerinde 
günlerdir devam eden yoğunluk 
gözle görülür şekilde artış göster-
di. Kapalı hayvan pazarına gelen 
vatandaşlar, sıkı pazarlık yaparak 
satın aldıkları kurbanlıkları götü-
recekleri yerlere kendi araçlarının 
koltuklarında taşıyarak nakletmesi 
ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı 

vatandaşlar, küçükbaş kurbanlık-
ları gidecekleri yere nakletmek için 
üç tekerlekli motorlar ya da nakil 
işi yapan ticari kamyonetleri tercih 
ederken, bazıları ise kendi bindik-
leri özel otomobillerinin arka kol-
tuklarına ya da bagajlarına koydu. 
Otomobillerin koltuklarında aile 
fertleri ile birlikte oturarak yolculuk 
yapan kurbanlıklar yollarda ilginç 
görüntüler yaşanmasına neden 
oldu. Bazı küçükbaş kurbanlıklar 
inatçılıkları ile yeni sahiplerine zor 
anlar yaşatırken, yolda yürümek 
istemeyen kurbanlıklar da bazı 
vatandaşlar tarafından kucaklarda 
ya da omuzlara alınarak araçlarının 
yanına kadar taşındı.
n İHA
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2 bin adet saman balyası yanarak kül oldu 3’ü hamile 19 büyükbaş hayvan telef oldu
Seydişehir ilçesinde bir 

ahırın yan tarafında bu-
lunan saman balyalarının 
tutuşması sonucu çıkan 
yangında, 2 bin adet sa-
man balyası kullanılamaz 
hale geldi.  Edinilen bilgi-
ye göre, Ulukapı Mahalle-
sinde Yıldıray Başpınar’a 
ait ahırın yan tarafında 
bulunan saman balyaları 
henüz bilinmeyen bir ne-
denle tutuştu. Dumanları 
gören vatandaşların haber 
vermesi üzerine olay yeri-
ne çok sayıda itfaiye ekibi 
sevk edildi. İtfaiye ekipleri-
nin zamanında müdahale 
sonrası yangın diğer bal-
ya yığınlarına sıçramadan 
kontrol altına alındı. İtfai-
yenin soğutma çalışmaları sırasında 
vatandaşlar da diğer sağlam saman 
balyalarını güvenli yerlere çekerek 

yangından kurtarmaya çalıştı. Yan-
gın, yaklaşık 1 saat süren çalışma-
nın ardından tamamen söndürüldü. 
Yangının çıktığı yere yakın yerde 

bulunan besihanedeki kurbanlık 
hayvanlar da yangından şans eseri 
zarar görmedi.  Yangının çıkış nede-
ni araştırılıyor.  n İHA

Konya’da besihanede 
bulunan 3’ü hamile 19 
büyükbaş hayvan, yem-
leme yapmak için gelen 
sahipleri tarafından telef 
olmuş halde bulundu.  
Olay, 08.00 sıralarında 
Merkez Meram ilçesi Yay-
lapınar Uhut Mahallesi 
Erdemsu Sokak üzerinde 
bulunan bir besihanede 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Halil Uğur 
akşam saatlerinde besi-
hanede bulunan 19 bü-
yükbaş hayvanına biçil-
miş yonca balyasını yem 
karışımı döktü. İşlerini 
bitirdikten sonra evine 
giden Halil Uğur, sabah tekrar hay-
vanlarını yemlemek için geldiğinde 
3’ü hamile 19 büyükbaş hayvanın 
yerde şiş halde yattığını gördü. 
Hayvanlarının telef olduğunu gö-

ren Halil Uğur, üzerindeki şoku at-
lattıktan sonra komşularından yar-
dım istedi. Bunun üzerine İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ve polis ekiplerine konu hakkında 

bilgi verildi. Olay yerine gelen İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü ve polis ekipleri de besihanede 
incelemeler yaptı. 
n İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve AK 
Parti İl Başkanı Musa Arat, bayramda nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaştı

Sorunsuz bayram 
için nöbet tuttular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı 
Musa Arat ile Büyükşehir Belediyesi 
Meclis üyeleri bayramda görev ba-
şında olan Büyükşehir Belediyesi ça-
lışanlarını ziyaret etti. 

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi 
Saman Pazarı Otobüs Hareket Mer-
kezi’ne giden AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Sorgun, Başkan Akyürek 
ve İl Başkanı Arat, burada nöbetçi 
otobüs şoförleri ve zabıtalarla bay-
ramlaştı. 

NÖBET TUTAN EKİPLERE HALKIMIZ 

ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ 
Bütün Konyalıların ve İslam ale-

minin bayramını tebrik eden Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, “Herkes bayram telaşında ve 
bayram neşesini yaşarken halkımız 
adına görev başında olan belediye 
çalışanı ve kamu çalışanı arkadaş-
larımız var. Halkımızın huzur için-
de bayramlarını geçirebilmeleri için 
Toplu Ulaşım, Zabıta, İtfaiye, KOSKİ, 
Mezarlıklar gibi birimlerimizde nöbet 
tutan bine yakın çalışma arkadaşımız 
var. Bütün Konya halkı adına hepsine 
teşekkür ediyorum. Bu bayram gü-
nünde mesaide olan arkadaşlarımızı 

ziyaret eden Genel Başkanı Yardım-
cımıza ve İl Başkanımıza da teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Başkan Akyürek, toplu ulaşım 
araçlarının bayramın birinci ve ikinci 
günü ücretsiz, üçüncü ve dördüncü 
günü yüzde 50 indirimli olduğunu 
hatırlatarak, herhangi bir sıkıntı ya-
şanmaması için ekiplerin bayram 
boyunca görev başında olacağını dile 
getirdi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun da bütün Konyalıların 
ve İslam aleminin bayramını tebrik 
ederek, “Halkımızın daha iyi bayram 
yapabilmesi için belediye çalışanları-

mız nöbet tutuyor. Yine sınır nöbeti 
tutan askerlerimiz ve polislerimiz var. 
Hepsinin bayramlarını tebrik ediyo-
rum” diye konuştu. 

İTFAİYE MERKEZİ ZİYARET EDİLDİ 
AK Parti Genel Başkan Yardımcı-

sı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve 
AK Parti İl Başkanı Musa Arat, daha 
sonra Büyükşehir Belediyesi Karatay 
İtfaiye Merkezi’ne geçerek, nöbetteki 
çalışanlarla bayramlaştı. Başkan Ak-
yürek, bayramın ilk günü Konya’da 
herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı-
ğını belirterek, ekiplere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Davutoğlu baba ocağında vatandaşlarla bayramlaştı
62.63.64 Dönem Başbakanı ve 

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu Hadim ve Taş-
kent’te vatandaşlarla bayramlaş-
tı.  Hadim Yağcı mahallesi girişinde 
vatandaşların coşkusuyla karşılanan 
Davutoğlu, kendisine sevgi gösteri-
sinde bulunan kalabalığı selamlaya-
rak bayramlarını kutladı. Üzüm bağ-
ları ile meşhur Aladağ Vadisini gezen 
Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile bir-
likte üzüm hasadı yaptı.

Vatandaşların yoğun ısrarı üze-
rine Hadim Gaziler mahallesi Eğrice 
Güney Yayla şenliğine katılan Davu-
toğlu’na burada Konya düğün pilavı 
ikram edildi. İkram edilen yemeğin 
ardından konuşma yapan Davutoğlu 
birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Kurban Bayramı’nı Konya’da id-
rak ettiğini anlatan Davutoğlu, şöyle 
devam etti: “Babamızı ziyaret etmek 

için Taşkent’e giderken bu sefer de 
farklı bir yol takip edelim dedik. Gü-
neysınır’dan, Aladağ’dan, Hadim’e 
oradan da Taşkent’e geçelim. Ala-
dağ’a gidip Yağcı’da durduğumuzda 
arkadaşlar “Gazilerli hemşehrileriniz 
sizi bekliyor” dediler. Mesafeyi ve di-
ğer birçok meseleyi göz ardı ettik ve 
dedik ki madem ki hemşehriler bizi 
bekler, madem ki Aladağ’ın yiğitleri 
bizi bekler bizimde gitmek boynu-
muza borçtur deyip geldik. Bizler bu 
Torosların havası gibi temiz yüreği-
mizle, Torosların dik dağları gibi va-
kur başımızla bu ülkenin birliğinin 
beraberliğinin teminatıyız. Bu bere-
ketli topraklar Hz. Hadimi’nin ma-
nevi irfanıyla daha da bereketli hale 
geldi. Sizler Aladağ’ı Gaziler’i bırakıp 
İzmir’e, değişik vilayetlerimize gittiği-
nizde de buranın kültürünü buranın 
irfanını ahlakını yaşattınız ve şimdi 

sıla-ı rahim için doğduğunuz toprak-
lara gelip bu yaylaları ihya ediyorsu-
nuz. Allah sizlerden razı olsun. Bi-
linbki bizler de bu dağların çocukları 
olarak hayatımızın son nefesine kadar 
sizlerle beraberiz. Allah birliğimizi be-
raberliğimizi daim eylesin. Allah bu 
güzel çocuklarımızın geleceğini bu ül-
kede parlak eylesin. Bizleri büyük bir 
misafirperverlikle karşıladınız. Ben 
de buraya dünürlerimle ailemle bir-
likte geldim. Onlar da Aladağ’ın, Ha-
dim’in, Gaziler’in misafirperverliğini 
gördüler. Bizim yüzümüzü ak ettiniz 
Allah’ta sizin yüzünüzü ak etsin in-
şallah. Bütün akrabalarınıza, eşinize, 
dostunuza Aladağlı Ahmet’in selamı 
var deyin” dedi.  Ahmet Davutoğlu ve 
ailesi daha sonra Hadim ilçesine ge-
çerek burada bekleyen vatandaşlarla 
bir araya geldi. Hz. Hadimi Türbesini 
ziyaret ederek dua eden Davutoğlu 

vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Bu-
rada yaptığı konuşmada da birlik ve 
beraberlik vurgusu yapan Davutoğ-
lu, “Allah Arakan’daki kardeşlerimiz 
başta olmak üzere acı içinde ıstırap 
içinde bayram idrak etmek zorunda 
kalan kardeşlerimize yardım eylesin. 
Ülkemizin, milletimizin birliğini, dev-
letimizin bekasını inşallah kaim eyle-
sin” dedi.

BABA OCAĞINA GİTTİ
Davutoğlu baba ocağı Taşkent’e 

de gitti.  Burada çeşitli etkinliklere 
katılan Davutoğlu, Bayramın 4’ncü 
günü sabah 11.00 itibariyle Taşkent 
Mihrap Suyu önünde Taşkentli hem-
şehrileri  ile bayramlaştı. Bayram-
laşmaya halktan ve çevre ilçelerden 
yoğun bir katılım gerçekleşti. Davu-
toğlu ailesi bayramlaşma sonrası aile 
kabristanlığını ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Bayramda vatandaşların sorunsuz bir şekilde bayram geçirtmeleri için nöbet tutan belediye çalışanları ziyaret edilerek bayramları tebrik edildi. 

Belediye Başkanı Acar 
vatandaşlarla bayramlaştı

Konya’nın Derbent ilçesinde 
bayramlaşma heyecanı yaşandı. 
İlçe halkıyla bayramlaşan Belediye 
Başkanı Hamdi Acar ile AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
çocuklara oyuncak dağıttı. Kurban 
Bayramı’nın 3. gününde Konya’nın 
Derbent ilçesinde bayramlaşma 
heyecanı vardı. 15 Temmuz De-
mokrasi Meydanı’nda düzenlenen 
programa İlçe Belediye Başkanı 
Hamdi Acar ile AK Parti Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez katıldı. Va-
tandaşlar ile tek tek bayramlaşan 
Acar ve Etyemez, çocuklara oyun-
cak dağıttı.Bayramı hemşerileriyle 
birlikte geçirmenin mutluluğunu 
yaşadığını ifade eden Belediye Baş-
kanı Hamdi Acar, Türkiye’nin hari-
cinde Müslüman ülkelerdeki zulme 
ses çıkarmayan ülkelere tepki gös-

terdi. Acar, “ Son yıllarda Arakan, 
Suriye, Irak ve daha birçok ülkede 
Müslümanlara zulüm edilmektedir. 
Bu zulme Türkiye haricinde hiçbir 
ülke ses çıkarmamaktadır. Başta 
Birleşmiş Milletlere bağlı ülkeler 
olmak üzere batı ülkeleri tamamen 
olayları seyretmekle yetinmektedir. 
Akan kanın durması için tek müca-
dele eden ülke Türkiye’dir. Ülkemiz, 
yeryüzündeki bütün zulüm ve katli-
amlara bugüne kadar gerekli tepkiyi 
vermiş, vermeye de devam edecek-
tir.. Bayramlaşma programının ar-
dından AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez ile birlikte ilçe proto-
kolü, Emniyet Amirliği ve Jandar-
ma Komutanlığı’nda görev yapan 
güvenlik güçlerimizi ziyaret etti ve 
nöbetçi personel ile bayramlaşıldı.
n HABER MERKEZİ

Kurban bayramını 
Tüm İslâm Dünyası 
olarakidrak ettik. Bir 
tarafta Arakan’da ya-
şanan kan ve göz yaşı 
dolu sahneler içimizi 
burkuyor diğer taraf-
tan Filistin ,Suriye ,Mı-
sır ve diğerleri.

      Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın girişimle-
riyle Bangladeş kapılarını Arakanlı 
kardeşlerimize açtı.Allah kendisin-
den razı olsun.

      Müslüman kendisinden 
başkasını düşünmeyen, nemela-
zımcı bir kimliğin aksine fedakarlı-
ğın ,paylaşımcılığın ve kardeşliğin 
zirve yaptığı örnek şahsiyet de-
mektir. 1400 yıl önceye dayanan 
şanlı tarihimizbu zirve şahsiyet-
lerin omuzlarında yükselmiştir 
.Bundan sonra da inşallah yüksel-
meye devam edecektir.

Türkiye son yıllarda küresel 
krizler yaşanmasına ve onlarca en-
gellemelere rağmen olanca hızıyla 
yükselişte ki bunu asla reddede-
meyiz, görmezden gelemeyiz.

Bir işadamı ile başlayan ve ah-
laksız bir gazetecinin  “Türkiye’de 
ensest  oranı yüzde kırklarda “ 
başlığıyla yazdığı yazı bize ne ka-
dar norma geliyor artık değilmi ?

       Diğer yandan birile-
ri  Ehli Sünnet Omurgasını 
çökertmek,Müslümanların cem 
olmasının yani cemaat(birlik) ol-

masının önünü kesmek 
ve Müslümanları 
birbirine düşürerek 
bizi birbirimize 
kırdırma projeleri ne-
ticesinde ortaya atılan 
basit ve mesnetsiz 
konular hiç dikkatimizi 
çekiyor mu ?

      Bu gün geldi-
ğimiz noktada bizim 
lgbtyürüyüşleri,ensest 

ilişki haberlerine verdiğimiz tepki 
ile cemaat tartışmaları ,şortlu kıza 
tekme olayına verdiğimiz tepki ne 
yazık ki ahlak değerlerimizin ne 
derece yozlaştırılıpmanipüle edil-
diğini gözler önüne seriyor.

      Kuran-ı Kerim bize bir 
çok örnek ve öğütler vermekte-
dir. Ayetlere bakarsak tarihte nice 
kavim  ilim ,bilim ve teknolojide 
çok yükse seviyelere gelmesine 
rağmen ahlâk,edep ve kulluk nok-
tasında azgınlıklarından dolayı 
Şanı yüce olan Rabbimiz tarafın-
dan helak edilmiştir.

Onlardan önce nice nesilleri 
helâk ettiğimizi görmediler mi? 
Yeryüzünde size vermediğimiz 
imkân ve iktidarı onlara vermiştik. 
Onlara bol bol yağmur yağdırmış-
tık. Topraklarından nehirler akıt-
tık. Sonra da günahları sebebiyle 
onları helâk ettik ve arkalarından 
başka bir nesil var ettik. (En-am 6)

Bizi azgınlardan değil sabreden 
ve şükredenlerden eyle Allahım..

      Selâm ve dua ile

AHLAK DEĞERLERİMİZİ KURBAN ETMEYELİM

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI
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Esnafları gezerken  dikkatimi çekti,
Mesela bir dönerci, dedim ki bu insan 

bir şeyler okumaya zaman ayırabiliyor 
mu?

Sabahın erken vaktinden akşamın 
geç saatlerine kadar, döneri hazırlama, 
iş yerini hazırlama, müşteriye ikram, te-
mizlik sonraki güne hazırlık.. Hep ayakta 
.. okumaya vakit bulamıyoruz diyor.  
Toplumla haberleşme, haber alma, 
karşısında açık olan TV’den za-
man zaman haberleri izliyor.. 
Eş dost müşteri ile konuşma ile yakın çev-
resinden ve şehrinden haberdar oluyor.

Ya çalışanları, onların o kadarcık da 
zamanı yok, 

Şehirler arası otobüs şoförleri, kam-
yon şoförleri, onlar gezen bilir , tayfasın-
dan..  Okumuyorlar ama  radyo dinli-
yorlar.. Trafikte her tür meslekten insanı 
gözlüyorlar.

Trafik ki yaşamın bütün sırlarını 
yola döken arena.. En kültürlü insanın 
içindeki canavar trafikte canlanıve-
rir. Bunu en güzel uzun yol şoförleri 

görür , ya da okur. Kıyaslar.   Uzun 
yolda uzun zamanda istikrarlı bir şe-
kilde yaptığı gözlem onu  bilgleştirir. 
Her şehrin girişini çıkışını onlar çok iyi bi-
liyor. Şehirler ve yolar onların hafızalarına 
kayıtlı. Navigasyon olmadan onlar vardı.

Zanaatkarlar, mesela bakır ustaları  
ince ince bakıra desenleri nakşediyorlar,  
tarihin derinliklerinden devraldıkları kül-
türü, güncelleyerek kendilerini de katarak 
zamanın ötesine taşıyorlar…

Belki gazete okuyorlar ama kitabı çok 
nadir. 

Özel ilgisi olanlar elbette nakış-
ları kadar başkalarının da nakışla-
rını merak edip araştırıyor okuyor.  
Zanaatkarların herbiri, derinliklerine göre 
farklılıklar gösteren filozoflar.  Her birinin 
ayrı ayrı okunması gerekir..

Belki de yalnız okuyarak  derinleşe-
meyen insanlardan daha şanslılar, kendi 
mesleğinin özününe doğru giderken 
maddenin ve kendisini özüne doğru da 
bir yolculuk yapıyor.

Ama yine de sormadan edemiyorum 

bu insanlar bir de okusa na-
sıl olurdu..? İcra ettiği mes-
leğinde evrensel değerde 
ustalarla arasındaki ilişkiyi 
değerlendirirdi. Belki de 
evrensel değerde becerileri 
ile bir yol gösterici olabilirdi.

Fabrikada işçiler, çiftçi-
ler ,  değişik işlerde çalışan-
lar ve çalıştıranlar okumaya 
vakit bulamadıklarını söylü-
yorlar.

Özellikle yerleşik meslek sahipleri ve 
çalışanlar..

Ya üniversite  öğrencileri, lise öğren-
cileri ders kitaplarının dışında ne kadar 
okuyabiliyorlar..

Ya üst düzey yöneticiler ?  En son 
okuduğun kitabın ismi ne diye soruyor-
sun hatırlamayan o kadar çok yönetici 
var ki..

En iyi  iki yıl üç önce okudum diyen 

de.
Ya okuyan kısım..    

Bunların büyük kısmı da 
inandıkları ya da inandı-
rıldıkları fikirleri teyit eden 
kitapları okuyor.

Elbette okumayı çok 
sevip de vakit ayıramayan, 
üşenen insanlar en yoğun 
olanı..

Bu tip insanlar vakit 
bulup, okumayı sevip de bir 

türlü okuyamayanlar.. Hatta kütüphanele-
ri kitap dolu olduğu halde..

Okumadıkça kaybettiğimiz kendimiz, 
yaşamın oyalayıcı özellikleri arasında 
okumama konusunda yeterince bahane 
üretmekte  çok da zorlanmıyoruz.

Ya okuyanlarımız,
Kimimiz sadece okuduğumuz kitabın 

sayısını hatırlıyoruz.
Kimimiz yazarın adı ve kitabın ismini 

hatırlamamızı yeterli sayıyoruz.
Kimimiz kendimize güzel cümleler 

arıyoruz.
Kimimiz anlıyoruz, anlatamıyoruz.

Anlayıp, algılayıp anlatabilenimiz azın-
lıkta..

Ya anladığımızı içselleştirip, halimize 
yansıtanımız, çok az.

Oysa Yüce kitabımız Kuran- Kerim ilk 
emir olarak oku derken.. Sadece kelime-
leri okumayı mı yoksa yaşamı anlayıp ya-
şamla kuvvetli bağlar kurmayı mı emretti.

Bu açıdan değerlendirirsek, yaşamı 
okumak için önce yaşanmış olanları oku-
mak lazım. 

Tarihin imbiğinden süzülerek günü-
müze kadar gelmiş yaşamları anlamak ve 
algılamak için okumak lazım.

Belki okumayan insanların okuyama-
masında , gelişen yaşam şartlarının çok 
rolü var, ancak okuyarak daha iyi şartlarda 
insanların okuyabileceği şartların alt yapı-
sını hazırlayabiliriz.

Kültürel olarak gelişmiş toplumlar,  
bilginin ve becerinin toplumun hazinesi 

olduğunu bilirler .Sürekli yeni bilgi ve be-
cerilerle zenginleşen toplumların , insanlık 
adına önemli görevler alabileceğini bilir.

Aslında okumak yemek  içmek kadar 
ihtiyaç. Yemezsek,  birkaç ay, içmezsek 
belki birkaç gün..

Okumazsak ..
Yavaş yavaş ölürüz..
Yavaş yavaş  yok oluruz. 
Başkalarının kurguladığı yaşamların 

bir parçası olarak.
Yavaş yavaş ölürüz, yaşadığımızı 

sanarak, yaşarken , bir çarkın küçük bir 
parçası olarak.

Ebette okumamız lazım.
Belki günde on sayfa ama düzenli..
Yaşamı okumak için de okumamız 

lazım..
Dostu düşmanı okumak için de, yani 

anlamak için de..
Okumadan , okuyamayız..  

Yaşamın detaylarında kendimizi görebil-
mek için okumamız lazım.

Tefekkürle, muhabbetle, muhakeme 
ile okumamız lazım.

OKUMADAN OKUNUR MU?

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Şehit Aybüke öğretmene klip yaptılar Yunak’tan birlik beraberlik mesajı verdiler

Yunak Ak Parti İlçe Başkanlığın-
da organize edilen bayramlaşma da 
Ülke, Konya ve yunak gündeminde-
ki konular masaya yatırılırken, birlik 
ve beraberlik mesajı verildi. AK Parti 
Yunak İlçe Başkanlığında organi-
ze edilen bayramlaşmaya AK Parti 
Genel Başkan Yardımcı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Par-
ti İl Başkanı Musa Arat ve yönetim 
kurulu üyeleri, Yunak Belediye Baş-
kanı Abdullah Emre Demirhan, AK 
Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru 
ve çok sayıda partili vatandaş ka-
tılırken, birlik ve beraberlik mesajı 
verildi. AK Parti Yunak İlçe binasın-
da gerçekleştirilen bayramlaşma tö-
reninde ev sahipliği yapan AK Parti 
Yunak İlçe Başkanı Tahir kuru’nun 
selamlama konuşmasının ardından 
Yunak Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan, AK Parti İl başkanı 
Musa Arat ve en son olarak Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve AK Par-
ti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 

kurban bayramının önemi ve ülke 
gündemindeki konularda kısa birer 
konuma yaptılar. Ak Parti Yunak İlçe 

Başkanlığında organize edilen bay-
ramlaşma kolonya ve şeker ikramı 
ile son buldu.  n HABER MERKEZİ

Batman’da PKK’lı teröristler tara-
fından açılan ateş sonucu şehit olan 
22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın 
üniversiteden sınıf arkadaşları şehit 
öğretmen için çektikleri klibi sosyal 
paylaşım sitesine yükledi.  9 Haziran 
Cuma günü Batman’ın Kozluk ilçe-
sinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş 
sonrası şehit olan Şenay Aybüke Yal-
çın’ın Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
bölümünden 25 sınıf arkadaşı, Ay-
büke öğretmenin sevdiği iki türküyle 
klip hazırladı. Aybüke Yalçın’ın 7’si 
atanmış 25 öğretmen arkadaşı Kon-
ya’da bir araya geldi. Arkadaşları 
Aybüke öğretmenin sevdiği ‘Mağu-
sa Limanı’ ve ‘Pencereden Kuş Uçtu’ 
isimli türküleri seslendirmek için Bey-
şehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü 
çevresinde klip hazırladı. Şehit öğret-
men Şenay Aybüke Yalçın’ın sesiyle 
başlayan klip, arkadaşları tarafından 
devam ettiriliyor. Türkü son kısmın-
da “Uyan Aybükem uyan, uyanmaz 
oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz 
oldun” sözleriyle sona eriyor.  n İHA

Ahmet Sorgun

Selçuklu Belediyesi proje destek programı kapsamında Konya İnsani Yardım Derneği (İHH) işbirliği ile gerçekleştirilen “Hatıra Yaz Okulu” düzenlenen kapanış programı ile sona erdi

Hatıra Yaz Okulu sona erdi
Selçuklu Belediyesi ve Konya 

İnsani Yardım Derneği (İHH) işbir-
liğinde gerçekleştirilen “Hatıra Yaz 
Okulu” düzenlenen kapanış etkinliği 
ile sona erdi. Yaz dönemini eğitim 
ve eğlenceli aktiviteleri ile dolu dolu 
geçiren yaz okulu öğrencileri düzen-
lenen program ile başarı sertifikaları-
nı aldılar.  Selçuklu Belediyesi Sosyal 
Tesislerinde düzenlenen programa 
Selçuklu Belediye Başkan Vekili Fa-
ruk Ulular, Konya İHH Derneği Genel 
Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Hatıra 
Yaz Proje Sorumlusu Fatih Çetinkaya, 
eğitmenler, öğrenciler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tila-
veti ile başlayan programda öğren-
ciler şiir, ezgi ve piyes gösterileri ile 
izleyenlerden tam not aldı.  Hatıra 
Yaz Okulu Projesi’nin çıkış noktası-
nın çocukların dini bilgiler ve Kuran-ı 
Kerim öğrenmelerinin yanı sıra kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacak ve ha-
yatlarının diğer dönemlerinde de ha-
tırlayabilecekleri bir yaz geçirmelerini 
sağlamak olduğunu ifade eden Hatıra 
Yaz Proje Sorumlusu Fatih Çetinkaya 
yapılan etkinlikler hakkında bilgi ver-
di. Çetinkaya, “Selçuklu Belediyesi’ne 
sunduğumuz projemiz Selçuklu Be-
lediyesi Proje Destek Programı kap-
samında kabul edildi. Projemize des-
teklerinden dolayı Selçuklu Belediye 

Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ediyoruz. Hatıra Yaz Oku-
lu Projesi kapsamında çocuklarımıza 
haftada 15 saat Kuran-ı Kerim, 2’şer 
saat Hadis, Siyer-i Nebi, İlmihal ve ör-
nek şahsiyetler dersleri işlendi. Cuma 
günleri 2 ders kitap okuma saati ola-
rak belirlendi ve bu derslerde çocuk-
larımıza önceden isimlerini belirledi-
ğimiz ve belediyemizce temin edilen 
kitaplar dağıtılarak ders esnasında 
okunmaları sağlandı. Ders sonunda 
da bu kitaplar çocuklarımıza hediye 

edildi” dedi.    
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VERİMLİ 

BİR YAZ DÖNEMİ OLDU
Hatıra Yaz Okulu Projesi kapsa-

mında çocukların çok verimli bir yaz 
dönemi geçirildiklerini ifade eden 
Konya İHH Derneği Genel Başkanı 
Hasan Hüseyin Uysal ,“Bu program-
larla yavrularımızı kendi kültür, irfan 
ve inancımıza uygun ve donanımlı 
bir şekilde yetiştirerek yaz dönemi-
ni iyi değerlendirmeye çalıştık. Bu 
yönüyle dolu dolu bir program oldu. 

İnşallah yapılan bu çalışmaların kar-
şılığını yavrularımızın ilerleyen yıl-
larında göreceğimizi düşünüyorum. 
Bu dönemlerde yetişmeyen çocuklar 
gelecek dönemde istikamet bakımın-
dan sıkıntılı ve yanlış yönlendirmelere 
girebiliyor ve içinden çıktıkları toplu-
ma zarar verebiliyorlar. Bu yönüyle 
yapılan bu faaliyetleri çok kıymetli bu-
luyor, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

MERKEZİNDE İNSAN OLAN TÜM 
PROJELERE DESTEK VERİYORUZ

Selçuklu Belediyesi’nin sivil top-
lum kuruluşlarının insan odaklı çalış-
malarına her platformda destek ver-
diğini ifade eden Selçuklu Belediyesi 
Başkan Vekili Faruk Ulular, “IHH ile 
gerçekleştirilen Hatıra Yaz Okulu 
da bu örnek çalışmalardan biri oldu. 
Çocuklarımızın yaz döneminde sos-
yal, kültürel ve bilimsel  faaliyetlerle 
yetişmelerinin yanında dini bilgiler 
de öğrenmeleri için emek veren  de-

ğerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. 
Bizim dinimiz hiç ölmeyecekmiş gibi 
dünyaya çalışırken, yarın ölecekmiş 
gibi de ahireti unutmamayı emreder. 
Bu bilinçle hareket eden IHH çok ba-
şarılı bir çalışmaya imza attı” dedi. 
“Hatıra Yaz Okulu” kapanış programı 
eğitimlerini başarı ile tamamlayan 
öğrencilere başarı sertifikalarının ve-
rilmesi ile sona erdi.    
n HABER MERKEZİ

Yaz dönemini eğitim ve eğlenceli aktiviteleri ile dolu dolu geçiren 
yaz okulu öğrencileri düzenlenen program ile başarı sertifikalarını aldılar.



5 EYLÜL 2017 13HABER

Acemi kasaplar bayramda hastaneye koştu
Konya’da Kurban Bayramı’nın 

ilk günü kurban kesmek isterken 
kendini yaralayan acemi kasaplar 
hastanelerin acil servislerine koştu.  
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 
kurbanlarını kesmek isteyenler, 
her bayram olduğu gibi bu bay-
ramda da acemiliklerinin kurbanı 
oldu. Kurbanlıkları keserken ya da 
derisini yüzerken yaralananların 
akın ettiği Konya Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesinde yoğunluk yaşan-
dı. Bazı vatandaşlar ise kurbanlık-
ların boynuz darbesiyle yaralandı. 
Hastaneye gelenlerin kiminin ba-
cağından kiminin de parmakla-
rından ve kolundan yaralandığı 
görüldü. Kent merkezindeki kamu 
ve özel hastanelere şu ana kadar 
100’ün üzerinde kişinin başvur-
duğu öğrenildi. Kurban kesilirken 
kolundan yaralanan İbrahim To-

pak’ın abisi Ramazan Topak, “10 
dakika önce konuştuk kardeşimle 
televizyonlara reklam olmayalım 
diye. Bıçağı kaçırdım koluna. Di-
kişte şimdi ameliyatta. Fazla bir 
şeyi yok damarın biri darbe almış 
onu dikiyorlar. İnşallah iyi olacak 
bekliyoruz” dedi. Hastaneye baş-
vuran diğer vatandaşlar da kurban 
keserken yaralandıklarını ve has-
taneye geldiklerini ifade etti.  Öte 

yandan, Konya’nın Kulu ilçesinde 
sabah saatlerinden itibaren kurban 
keserken yaralanan acemi kasaplar 
hastaneye başvurdu. Vatandaşlar-
dan birinin kesim sırasında gözü-
ne satır darbesi alarak yaralandığı 
ve hastaneye getirilerek, yarasına 
dikiş atıldığı öğrenildi. Hastanede 
tedavi altına alınan yaralıların, te-
davilerinin ardından taburcu edil-
dikleri öğrenildi.  n İHA

Sanatçılar köyünde güvey 
okşaması canlandırıldı

Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Ma-
hallesi’nde kurulan Sonsuz Şükran 
Köyü’nde, Anadolu’nun gelenek-
sel köy düğünlerinde düzenlenen 
“güvey okşaması” etkinliği, damat 
yapılan Popstar yarışması ile ünle-
nen müzisyen Bayhan Gürhan ta-
rafından canlandırıldı.  Bir zamanlar 
ekranlarda reyting rekorları kıran 
Popstar yarışmasında sesi ve farklı 
tarzı ile adından uzun süre söz etti-
ren ve son olarak yine bir televizyon 
kanalında Zuhal Topal’ın sunduğu 
izdivaç programında gelin adayla-
rından Hanife’ye talip olan Bayhan 
Gürhan, “güvey okşaması” ile da-
mat oldu. Temsili olarak canlandı-
rılan “Güvey okşaması” töreninde, 
yöresel kıyafetli köy kadınları def ça-
lıp maniler söylerken, çalınan “Kon-
yalım” türküsüne ise meydanda 
sanatçılar ve köyün yerli ve yabancı 
ziyaretçileri oyunlarda eşlik etti. De-
ğişik ülkelerden köye gelen yabancı 
ressamlar, Konya’nın kaşık oyunun-
da hünerini sergilerken, bir yetenek 
yarışmasıyla ünlenen Gurup Kaşıks 
ise kerpiç evlerin toprak damlarında 
ve değişik mekanlarında sergilediği 
yörenin ünlü kaşık oyunlarıyla renkli 
görüntüler oluşturdu.

“BU GELENEKLERİN MUTLAKA 
DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Sonsuz Şükran Köyü’nün kuru-
cusu ve Sonsuz Şükran Köyü Der-
neği Başkanı Mehmet Taşdiken, 
Anadolu’nun geleneklerinin günü-
müzde artık giderek yok olmaya yüz 
tuttuğuna dikkati çekti. Taşdiken, 
sanatçıların yeni mekanı Sonsuz 

Şükran Köyü’nde ise bu adetlerin 
devam ettirilmesi çabası içerisinde 
olduklarını dile getirdi. Evlerin ta-
mamının kerpiç olduğu köyün çev-
resindeki yerleşimlerde, yüz yıllardır 
yapılan düğünlerde “kına gecesi” ve 
“güvey okşaması” gibi etkinliklerin 
geleneksel olarak devam ettiğini 
hatırlatan Taşdiken, bir sanat köyü 
olarak kurulan Sonsuz Şükran Kö-
yü’nde, Anadolu kültür ve gelene-
ğini yaşatacak her türlü etkinliğin 
düzenlendiğini vurguladı. Taşdi-
ken, yerli ve yabancı 50’ye yakın 
ressamın misafir edildiği mekanda, 
yörede yüz yıllardır süregelen bir 
gelenek olan ama son dönemde 
yok olmaya yüz tutan ‘güvey okşa-
ması’nın köy kadınlarının sesinden 
otantik manilerle temsili olarak can-
landırıldığını söyledi. Her geçen yıl 
popüleritesi artan köye, Türkiye’den 
ve dünyadan yoğun bir sanatçı ilgisi 
olduğunun da altını çizen Taşdiken, 
“Anadolu’nun çeşitli kültür ve gele-
neklerini Sonsuz Şükran Köyü’nde 
devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu 
geleneklerin mutlaka devam ettiril-
mesi gerekiyor. Geleneksel sanatla-
rımızı devam ettirirken aynı zaman-
da ona modern yorumlar getiren, 
çağdaş sanatın ölçekleri içerisinde 
yeni Selçuklu desenlerini, Selçuklu 
kültürünü özellikle çok önemsiyo-
ruz; ondan yeni yorumlar çıkarma-
ya çalışıyoruz. Ama bunu sanatın 
bütün alanlarında yapıyoruz. Bugün 
yine Anadolu’nun düğünlerinde uy-
gulanan bir geleneği burada göster-
dik” diye konuştu.  n İHA

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yıl kurban organizasyonunu 5 kıtada 106 ülke ve bölgede gerçekleştirdi. İHH, 
bu bayramda bağışlanan52 bin 500 hisse kurbanı 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırmaya başladı

İHH’nın yardım eli 
2 milyon kişiye ulaşıyor

Kurban organizasyonu dolayısıy-
la dünyanın dört bir yanına dağılan 
İHH ekipleri, kendilerini dört gözle 
bekleyen kardeşlerine sadece kurban 
eti götürmekle kalmıyor, aynı zaman-
da hayat koşullarını iyileştirmeye yö-
nelik projelerle de onların yanında 
yer alıyor. Cami, mescit, su kuyuları, 
eğitim merkezleri, meslek edindirme 
kursları, sağlık çalışmaları, yetimhane 
binaları vb. birçok projenin temelleri 
ya da açılışları bu ziyaretler sırasında 
atılıyor.

Ağırlıklı olarak kriz ve savaş böl-
gelerinde kurban çalışması yapan 
İHH ekipleri, bu ülkelerin yanı sıra 
dünyada Müslümanların yaşadığı ve 
ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de 
ulaşarak kurban kesimlerini ve dağı-
tımlarını gerçekleştiriyor.

SURİYELİ MÜLTECİLERE 
KURBAN ETİ DAĞITIMI

Suriye krizinin yedinci yılına gir-
diğimiz bu kurban bayramında bağış-
çıların önceliklerinden birisi Suriyeli 
mülteciler oldu. Türkiye içindeki ve 
dışındaki çok sayıda mülteci kampla-
rında ve Suriye içerisinde farklı böl-
gelerde bağışı yapılan toplamda7 bin 
490hisse kurbanın kesimi yapılarak-
yaklaşık 250 bin Suriyeli mülteciye 
dağıtılmaya başlandı.

7 yılda yüzbinlerce kişinin hayatını 
kaybettiği Suriye’de kamplara sığınan 
insanlar çok zor şartlar altında haya-
ta tutunmaya çalışıyor. İHH ekipleri 
bu kurbanda yardımları İdlib, Halep, 
Hama, Humus kırsallarında, Bab, 
Cerablus ve Azez’in yanı sıra Şam’da 
kuşatma altında bulunan Doğu Guta 
bölgesinde halka dağıtmaya devam 
ediyor. Ayrıca Suriyeli yetimler de da-
ğıtılan bayramlıklar sayesinde bayra-
ma mutlu girdiler.

ZULÜM ALTINDAKİ 
ARAKAN’DA KURBAN DAĞITIMLARI

Uzak Asya’nın İslam toprakları 
büyük bir insanlık dramının yaşan-
dığı Myanmar’ın bazı bölgelerinde, 
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların 
yaşadığı bölgelerde ve 2 milyon Müs-
lüman’ın yaşadığı Nepal’de kurban 
kesimleri yapıldı ve dağıtımlara baş-
landı.

İHH ekipleri, Müslümanlara yapı-
lan zulmün bitmediği Arakan’da 4 bin 
550 adet hisse, Nepal’de bin 498 adet 
hisse kurban keserek ihtiyaç sahibi ai-
lelere dağıtmaya başladı.Bangladeş’te 
ise bin 925 adet hisse kurban kesile-
rek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İHH Ekipleri Arakan’da ordu 
mensuplarının ve radikal Budist çete-
lerin katliamları sonucu evlerini terk 
etmek zorunda kalan Arakanlı Müs-
lümanlara hem Kurban yardımlarını 

ulaştırıyor hem de acil yardım çalış-
maları kapsamında ihtiyaç duyulan 
gıda, giysi, branda, mutfak eşyası ve 
yaşam malzemelerinden oluşan ih-
tiyaç maddelerini dağıtmaya devam 
ediyor. Hem Myanmar hem de Bang-
ladeş bölgelerinde olan İHH ekipleri 
zor durumda kalan kardeşlerini yalnız 
bırakmıyor ve hayata tutunmalarını 
sağlamak için bütün gücüyle bölgede 
zor şartlarda çalışmaya devam ediyor-
lar.

ABLUKA ALTINDAKİ BÖLGELER
Filistin, Irak, Lübnan(Filistinli ve 

Suriyeli mülteciler), Suriye, Ürdün, 
Yemen gibi çatışmaların ve baskıların 
eksik olmadığıyerlerde ihtiyaç sahibi 
aileler için bağışlanan kurbanların ke-
simleri yapılarak dağıtımları yapılma-
ya başlandı.

İHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sa-
hiplerini de unutmuyor. Bağışçıların 
büyük önem verdiğibölgede İHH 
ekipleri, abluka altında özgürlüklerin-
den mahrum olarak yaşamak zorunda 
bırakılan Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç 
sahiplerine toplamda bin 755 hisse 
kurban kesimi gerçekleştirerek dağı-
tımlarını yapmaya başladı.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ YEMEN
Son dönemde yaşanan saldırılar-

dan çok etkilenen Yemen’de ise bin 
950 hisse kurban kesimi yapılarak 
bölgede yaşayan zor durumda kalan 
ailelere dağıtımları yapılmaya başlan-
dı. 

Çatışmalardan dolayı bölgede in-
sanlar gıda maddelerine ulaşmakta 
çok zorluk çekiyor. Aynı zamanda ko-
lera gibi salgın hastalıklar yüzünden 
çok sayıda kişi hayatını kaybediyor. 
İHH ekipleri kesilen kurban etlerini 
bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırma-
ya başladı.

AFRİKA’DA KURBAN SEVİNCİ
İHH ekipleri, Afrika’da da yoğun 

bir kurban çalışması yürüttü. Afri-
ka’da çok sayıda su kuyusu ve kata-
rak ameliyatları projesi yürüten İHH, 
bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede 
kurban çalışması yaparak ihtiyaç sa-
hibi ailelere ulaştırdı ve bir nebze de 
olsa onların mutluluklarına ortak oldu.

Somali’de 4bin 550hisse kur-
ban kesilerek dağıtılmaya başlandı.
Sudan’ın Kesele, Hartum ve Darfur 
kentlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere 
ise2 bin 100hisse kurban kesilerek 
dağıtılmaya başlandı. Afrika’nın diğer 
ülkelerinde de kurban kesimleri ve 
dağıtımları yapılarak yüzbinlerce kişi-
ye ulaştırılmaya başlandı.

FİLİPİNLER MORO
Filipinler hükümeti ve Moro İsla-

mi Kurtuluş Cephesi arasındaki barış 
görüşmelerinde arabuluculuk yapan 
İHH, Filipinler’de Moro’da yaşayan 
Müslümanlar için bağışlanan toplam-
da 784 adet hisse kurbanı keserekih-
tiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

PAKİSTAN’A  VE 
HİNDİSTAN’A ÖZEL İLGİ

Zorlu yaşam şartlarının hakim ol-
duğu ülkelerden olan Pakistan’da ve 
özellikle Keşmir bölgesindebin 890, 
Afganistan’da bin 135hisse, Çeçenis-
tan’da315 hisse, Hindistan’da 2 bin 
787 adet hissekurbanın bu bayramda 
kesimi yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtımı gerçekleştirilmeye başladı. 
Doğu Türkistan’da  ise320 adet hisse 
kurban kesimi yapıldı.

YANI BAŞIMIZDAKİ 
BALKANLAR’DA KURBAN SEVİNCİ
İHH ekipleri, Balkanlara da ça-

lışmalarına devam etti. Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, 
Kosova, Macaristan, Makedonya, Ro-

manya, Sırbistan (Sancak, Preşova) 
kurban çalışması yapıldı. Balkanlarda 
farklı ülke ve bölgelerde toplamda bin 
339 adet hisse kurban kesimi yapıla-
rak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

YETİMLER BAYRAMA MUTLU GİRDİ
İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte 

toplamda 12 ülkede 23 bin 440 yeti-
me bayramlık kıyafet yardımında bu-
lundu.Tüm hayırseverler destekleri ile 
Arnavutluk, Eritre, Endonezya (Açe), 
Hindistan, Kırgızistan, Mısır, Etiyop-
ya, Ruanda, Sancak, Suriye, Filistin 
ve Türkiye’de binlerce çocuk bayrama 
mutlu olarak girdiler.

5 KITADA KURBAN 
ORGANİZASYONU YAPILDI

Afrika’dan Balkanlar ve Güney-
doğu Asya’ya Ortadoğu’dan Latin 
Amerika’ya beş kıtada ihtiyaç sahip-
lerine ve yetimlere ulaşanİHH’nın bu 
yıl kurban çalışmaları için ziyaret ettiği 
ülke ve bölgeler şunlar:

Afrika: Benin, Burkina Faso, Bu-
rundi, Cibuti, Çad (Çad, Orta Afrikalı 
ve Nijeryalı mülteciler), Etiyopya (Eti-
yopya ve Ogaden), Fildişi Sahilleri, 
Gana, Gine, Güney Afrika Cumhu-
riyeti (Güney Afrika C. ve Malavili 
mülteciler), Güney Sudan, Kamerun 
(Kamerun, Orta Afrikalı mülteciler), 
Kenya (Kisumu, Somalili mülteciler), 
Komor Adaları, Malavi, Mali, Mo-
ritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, 
Senegal, Sierra Leone, Somali, Su-
dan (Darfur, Hartum ve Kesele Erit-
reli mülteciler), Svaziland, Tanzanya 
(Shinyanga), Uganda ve Zimbabve.

Orta Doğu: Fas, Filistin (Gazze ve 
Batı Şeria), Irak, İran, Kuzey Irak, Lib-
ya, Lübnan (Lübnan, Filistinli ve Suri-
yeli mülteciler), Mısır, Suriye, Tunus, 
Türkiye, Ürdün ve Yemen.

Güney Asya: Bangladeş, (Bangla-
deş, Arakanlı mülteciler), Endonezya, 
Fiji, Filipinler (Moro), Hindistan (Hin-
distan, Keşmir, Kerala ve Assam), 
Myanmar (Myanmar ve Arakan), 
Nepal, Pakistan (Pakistan ve Azad 
Keşmir), Sri Lanka, Tayland (Patani), 
Vanuatu ve Vietnam.

Orta Asya ve Kafkasya: Abhazya, 
Adıgey, Afganistan, Ahıska, Azerbay-
can (Azerbaycan, Çeçenistanlı mül-
teciler), Çeçenistan, Dağıstan, Doğu 
Türkistan, Gürcistan (Gürcistan ve 
Acara), İnguşeyta, Kabarday Balkar, 
Karaçay Çerkes, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Kırım, Moğolistan, Osetya, Özbe-
kistan, Tacikistan ve Ukrayna.

Balkanlar: Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Koso-
va, Macaristan, Makedonya, Romanya 
ve Sırbistan (Sancak ve Preşova)

Amerika: Bolivya, Brezilya, Ekva-
dor ve Haiti.  n HABER MERKEZİ

İHH ağırlıklı olarak kriz ve savaş bölgelerinde kurban çalışması yapan İHH ekipleri, 
bu ülkelerin yanı sıra dünyada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyulan diğer 

bölgelere de ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.



İçişleri Bakanlığından yapılan ya-
zılı açıklamada, son bir haftada dü-
zenlenen operasyonlara ilişkin bilgi 
verildi. Buna göre, terör örgütlerine 
yardım, yataklık yaptığı ve örgütler-
le irtibatlı olduğu iddiasıyla 285 kişi 
yakalandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık 
suçlarıyla ilgili 2 bin 903, genel asayiş 
ve trafik uygulamalarında ise 2 bin 
355 kişi gözaltına alındı. Yurt genelin-
deki operasyonlarda 27 terörist öldü-
rüldü, 6 terörist yakalandı, 10 terörist 
ise teslim oldu.

Operasyonlarda bir drone, 13’ü 
ağır ve uzun namlulu olmak üzere 
16 silah, patlayıcı yapımında kullanı-
lan 470 kilo malzeme, 9 el bombası 
ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 
Teröristlerce kullanıldığı belirlenen 9 
sığınak ise imha edildi.

UYUŞTURUCU VE 
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ve 
kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 
ilde toplam 2 bin 32 operasyon yaptı.

Bunların sonucunda bin 582 ki-
logram esrar, 150 kilogram eroin, 
2,2 kilogram bonzai, 8 kilogram me-

tamfetamin, 244 bin 460 uyuşturucu 
hap, bir milyon 430 bin 491 kenevir, 
518 bin 443 kaçak sigara ile 14 bin 
534 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu 
operasyonlarda 2 bin 764 kişi, sokak 
satıcılarına yönelik 76 ilde gerçekleş-

tirilen çalışmalarda ise 139 şüpheli 
gözaltına alındı.

“HUZUR” UYGULAMALARI
Genel asayiş ve kamu düzeninin 

sağlanması, Kurban Bayramı’nın hu-
zur ve güven içerisinde geçirebilmesi 
için de 29 Ağustos ve 31 Ağustos’ta 
tren garı, deniz iskelesi, havalimanı, 
otobüs terminali ve kurbanlık satış 
alanlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Yurt genelinde eş zamanlı yapı-
lan operasyonlara 25 bin 601 perso-
nel katıldı. Uygulamalarda 5 hava, 4 
deniz aracı ile 55 dedektör köpek de 
kullanıldı.

“Huzur Arife-2 Uygulaması”nda 
355 bin 469 kişiyle 149 bin 614 araç 
kontrol edildi, arandığı tespit edilen 
440 kişi ile 608 araç yakalandı, 2 bin 
355 kişi gözaltına alındı, bin 113 araç 
trafikten men edildi.
n AA
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10 günlük tatilin sona ermesiyle memleketlerinde olan vatandaşların dönüşleri başladı. Bu nedenle Konya Otogar ve Tren Garı’nda son bayram gününde yoğunluk yaşandı

Gar ve otogarda dönüş yoğunluğu yaşandı
10 günlük Kurban Bayramı ta-

tilinin sona ermesiyle memleketle-
rine ya da tatile giden vatandaşların 
dönüşleri de başladı. Tatilin ardın-
dan bugün başlayan mesai öncesi 
vatandaşlar dün memleketlerine 

döndü. Bu nedenle Konya Otogarı 
ve Tren Garı’nda yoğunluk yaşan-
dı. Konya’ya gelen veya Konya’dan 
mesai için yeniden bulundukları 
şehre dönen vatandaşlar 10 günlük 
tatilin ardından yeniden yollara düş-

tü. Dün biten resmi tatilin ardından 
vatandaşlar bugün itibari ile işbaşı 
yapacak. Bayram yoğunluğu özellik-
le otogar yolunda yaşanırken Konya 
Tren Garı yolunda da zaman zaman 
trafiğin sıkıştığı gözlendi.  

OTOPARKLAR ÜCRETSİZ
Konya Otogar’ında bayram tatili 

nedeniyle otoparkın ücretsiz olması 
nedeniyle vatandaşlar araçlarını oto-
gardaki otoparklara park ettiler.   
n UFUK  KENDİRCİ

Kurban Bayramı’nın son gününde tatilciler yollara düştü. Bu nedenle tüm yurtta şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşandı

Tatilciler yola düştü

Anadolu Otoyolu’nun Kocae-
li kesiminde, Kurban Bayramı’nın 
son gününde tatilciler trafikte akıcı 
yoğunluk oluşturdu.  Anadolu Oto-
yolu’nun İstanbul yönü İzmit kesi-
minde, Gültepe rampası mevkisinde 
yolun iki şeride düştüğü bölgelerde 
zaman zaman araç yoğunluğu yaşa-
nıyor. Bu araç yoğunluğu bazen Ali-
kahya mevkisi ve Kandıra gişelere 
kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi ha-
sarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer 
yer durma noktasına geldiği görüldü. 
Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi 
Köprüsü’nde ise ulaşım normal ola-
rak seyrediyor.

“EMNİYET ŞERİDİ İHLALLERİ 20’DE 
1 ORANINDA DÜŞTÜ”

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli 
kesiminde, tatilcilerin emniyet şeridi 
ihlallerinin geçen yıla göre 20’de 1 
oranında düştüğü belirtildi. Kocaeli 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetle-
me Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Gültepe ve Korutepe tünellerine gi-

rişte yolun 2 şeride düştüğünü anım-
sattı.  Vatandaşların dönüş yoğunlu-
ğunda olmasından dolayı yoğunluk 
oluştuğunu ifade eden Gölükcü, 
gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı. 
Gölükcü, otoyolda şu anda 17 ekibin 
görev yaptığını dile getirerek, “Şa-
hin ekiplerimizle de takviye yaptık. 
Özellikle emniyet şeridi ihlalleriyle 
ilgili ciddi mücadele veriyoruz. Ayrıca 
kaza yapmış veya yolda kalmış vatan-
daşlara hızlı erişim için ekiplerimiz-
den ayrıca faydalanıyoruz. Akşama 
doğru trafiğin artacağını düşünüyo-
ruz. Dün bu saatlerde hemen hemen 
dolmuştu her taraf şu anda yaklaşık 
4,5-5 kilometrelik bir yoğunluk var 
dün bu saatlerde 35-40 kilometrelik 
bir yoğunluğumuz vardı ancak ted-
birlerimiz tam.” şeklinde konuştu.

BANDIRMA FERİBOT İSKELESİ’NDE 
ARAÇ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinin son 
gününde dönüş yolundaki tatilciler, 
Bandırma Feribot İskelesi’nde araç 
yoğunluğu oluşturdu.

Tatili şehir dışında geçiren İs-

tanbulluların dönüş için tercih ettiği 
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) 
Bandırma-İstanbul/Yenikapı seferle-
rini gerçekleştirdiği Bandırma Feribot 
İskelesi’nde yoğunluk başladı.

İzmir ile Balıkesir’in Ayvalık ve 
Edremit ilçeleri gibi tatil merkezle-
rinden İstanbul’a dönenlerin yoğun-
luğu, Bandırma’nın girişinde de uzun 
araç kuyrukları oluşmasına neden 
oldu.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL 
KARAYOLUNDA YOĞUNLUK

Bayram tatilinin son günü Tekir-
dağ, Çanakkale, Avşa ve Marmara 
adalarındaki tatilcilerin dönüş yol-
culuğu nedeniyle Tekirdağ-İstanbul 
kara yolunda trafikte yoğunluk yaşa-
nıyor.

Yoğunluk nedeniyle zaman za-
man yolda uzun araç kuyrukları olu-
şurken, İstanbul-Tekirdağ yönünde 
ise ulaşım normal olarak seyrediyor. 
İstanbul ve farklı illerden bayram ta-
tili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen 
tatilcilerin dönüş yolculuğuna baş-
lamasıyla Üniversite ve Yeniçiftlik 

mevkisinde zaman zaman araç yo-
ğunluğu oluşuyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü-
ne bağlı ekipler, tatilden dönenler 
için kara yollarında oluşturdukları 
kontrol noktalarında denetimlerini 
arttırdı. 
52 ŞEHRİN BAĞLANTI NOKTASINDAKİ 
KIRIKKALE’DEN 85 BİN ARAÇ GEÇTİ

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Sam-
sun ve Kırıkkale-Ankara karayolla-
rında yaşanan yoğunluk nedeniyle 
araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor.

Arızalanan araçlar ve maddi ha-
sarlı kazalardan dolayı da zaman 
zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kı-
rıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
trafik ekipleri kazalara anında müda-
hale edip, trafik yoğunluğu oluşması-
nı engellemeye çalışıyor. Öte yandan, 
43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı nok-
tasında bulunan Kırıkkale’den dün 
85 binin üzerinde aracın geçtiği, bu-
gün ise bu sayının daha da artacağı 
belirtildi.
n AA

İhracat rakamlarındaki 
artış bayram hediyesi oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre Ağustos ayın-
da ihracat bir önceki yılın aynı ayına 
göre %11,9 artarak 12 milyar 439 
milyon dolar oldu. Yılbaşından bu 
yana ihracat %10,7 artış ile 102,5 
milyar dolara ulaşırken, son 12 ay-
lık ihracat da %7,8 artarak 151,8 
milyar dolar oldu. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, tüm İslam âle-
minin Kurban Bayramını kutlaya-
rak “Mübarek Kurban Bayramının 
mutluluğuna bir de ihracatımızdaki 
artışın eklenmesi deyim yerindey-
se çifte bayram yaşamamıza vesile 
oldu. İhracatçılarımız milletimize 
bayram şekeri hediye etti.” 2016 
yılı Kasım ayında bu yana ihracatta 
artış açıkladıklarını kaydeden TİM 
Başkanı “Ağustos ayını da artışla 
kapattık. Yılın geriye kalan 4 ayında 
da ihracatımızın artarak 155 milyar 
dolarlık hedefimize ulaşmayı bekli-
yoruz.” dedi. Sadece ihracatın değil 
tüm makroekonomik göstergelerin 
iyiye gittiğini ifade eden Büyükek-
şi “Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
ifade ettiği gibi ekonomi alanında 
tüm göstergeler yükselişi, gelişme-
yi, ileriye doğru gidişi işaret ediyor. 
Daha da ileri gitmememiz için hiç-
bir sebep yok” dedi. İhracatın yılın 
ilk çeyreğinde büyümenin yarısına 
yakınını sırtladığını kaydeden TİM 
Başkanı “ikinci çeyrek büyümesi 
birkaç gün sonra açıklanacak. İhra-
catçılar olarak inşallah ilk çeyrekte 
olduğu gibi ikinci çeyrekte de bü-
yümeye güçlü bir katkı vereceğiz. 
İhracatımız arttıkça üretim verile-
rinde önemli iyileşmeler yaşanıyor. 
Enflasyon tek haneye düştü, işsiz-
likte gerileme sürüyor. Tüm alan-
lar birbirleri ile derinden bağlantılı. 
İhracatımızdaki iyileşme diğer tüm 

alanlara önemli bir katkı sağlıyor” 
dedi.

ALMANYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR
Önceki aylarda olduğu gibi 

Ağustos ayında da en çok ihracat 
gerçekleştirilen ülkenin Almanya 
olduğunu söyleyen Büyükekşi “Al-
manya’ya Ağustos’ta 1 milyar 310 
milyon dolar ihracat gerçekleşti-
rildi” dedi ve sözlerine devam etti 
“Böylece Ağustos ayı ihracatımızın 
yüzde 10’dan fazlasını Almanya’ya 
gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre 
%11,3 oranında da bir artış yakala-
dık. Ağustos ayında siyaset sahne-
sinde yaşanan sorunların ihracatı-
mıza yansımamış olması son derece 
sevindirici.” Almanya’yı Irak, İngil-
tere, ABD ve İspanya’nın takip etti-
ğini belirten TİM Başkanı “İspanya 
bir önceki ay ilk 5’te olan İtalya’yı 
geride bırakarak Ağustos’ta 5nci 
oldu. Bunda İspanya’ya hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihracatımızın %55 
oranında artmasının etkisi çok bü-
yük. Modanın başkentlerinde Türk 
ürünleri kullanılıyor, moda devleri 
sanayicilerimize güvenmeye devam 
ediyor” dedi.

İHRACATIN YARISI AB’YE
Ağustos ayında AB ülkelerine 

5,9 milyar dolar ihracat gerçekleşti-
rildiğini belirten Büyükekşi “AB’nin 
ihracatımızdaki payı %47 seviyele-
rinde. Ağustos ayında AB pazarına 
ihracatımız yüzde 12 artış gösterdi. 
Otomotiv ve hazırgiyim sektörleri 
AB pazarına yoğun ihracata devam 
ederken, Gemi ve Yat sektörü ile 
Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri yüz-
de 100’ün üzerinde artış oranları 
yakaladı. Yaşanan siyasi gelişmele-
re rağmen AB pazarına ihracatımız 
tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Son bir haftada 27 terörist öldürüldü
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Bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu Kurban Bayramı’na ne yazık ki İslam dünyası çok mahzun giriyor. 
Bir tarafta Suriye ve Irak’taki çatışmalar, diğer taraftan Arakan’daki çatışmalar, ülkemizde malum terörle vermekte olduğumuz mücadele...” dedi

‘İslam dünyası mahzun!’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Kurban Bayramı namazını 
kıldığı Hz. Ali Camisi çıkışında gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, Kurban 
Bayramı’nın İslam dünyası ve millet 
için hayırlara, birliğe, beraberliğe ve 
dayanışmaya vesile olması temenni-
sinde bulundu.

İslam dünyasının Kurban Bayra-
mı’na mahzun girdiğini ifade eden 
Erdoğan, “Bu Kurban Bayramı’na ne 
yazık ki İslam dünyası çok mahzun 
giriyor. Bir tarafta Suriye ve Irak’taki 
çatışmalar, diğer taraftan Arakan’daki 
çatışmalar, ülkemizde malum terör-
le vermekte olduğumuz mücadele... 
Bunların hepsi ister istemez bayramı 
bayram gibi karşılamamızı engelle-
yen gelişmeler olmuştur. Öyle veya 
böyle tabii ki bizler bu mücadelemizi 
ülkemizin içerisinde ve sınırlarımız-
daki herhangi bir tehdide karşı ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz.” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan’ın 
farklı bir felaket içerdiğini belirterek, 
şunları kaydetti:  “20 bine varan mağ-
dur, mazlum insanın Bangladeş’e 
geçiyor olması, hakikaten toprakla-
rından, adeta evlerini terk ederek, 
köyler yakılarak terk ediyor olması 
ve yüzlerce Rohingya Müslümanının 
öldürülmesi.... Bunlar tüm insanlığın 
gözleri önünde oluyor ama ne yazık 
ki insanlık bunlara duyarsız. Bu arada 
ben şu anda İslam İşbirliği Teşkilatı 
Dönem Başkanı olarak gerekli görüş-
melerimizi İslam ülkeleri liderleriyle 
ve bunun dışında BM Genel Sekreteri 
Guterresi ile yaptım. BM Mülteciler 
Konseyi noktasında da çalışmalarımı-
zı arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Biz-
ler de bunu devam ettireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mille-
tin birliği ve beraberliği temennisiyle 
mesajını tamamladı.

‘NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ÇÖZME 
NOKTASINDA DEĞİLİM’

Soruları da yanıtlayan Erdoğan, 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un açıklamalarına ilişkin soru 
üzerine şunları söyledi:  “Doğrusu 
ben tabii ne demek istediğini çözme 
noktasında değilim. Onu Sayın Mac-
ron’dan öğrenmek lazım. Benim bil-
diğim tek şey var; görüşme talebinde 
bulunduklarına göre, ben görüşme 
talebini reddetmeyi arzu etmem. 
Çünkü dostları çoğaltmak isterim ve 
bize olumsuz nazarla bakanları da 
azaltmak isterim. Fakat ben o der-
giye verilende bir olumsuzluk değil 
tam aksine Türkiye’nin Cumhurbaş-
kanıyla görüşmenin onlar için bir artı 
değer olduğunu düşünürüm.” Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, dün 2017 Av-
rupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 
ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A 
Milli Erkek Takımı’nın antrenmanını 
izlediği hatırlatılarak sorulan “Ak-
şam maça gidecek misiniz?” sorusu 
üzerine, Başdanışmanı ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı 
Hidayet Türkoğlu ile son hazırlıkları 
izlemek istediklerini dile getirerek, 
“Dün son hazırlıkları birlikte izleme 
fırsatımız oldu. Bugün de önemli bir 
müsabakaya çıkacaklar. Rusya önemli 
bir rakip. Hem bugünkü müsabakaya 
çıkmadan kendilerine bir heyecan, 
yüreklendirme yapabilir miyiz diye 
ziyaretimiz olsun hem antrenmanla-
rını da izleyelim istedim. Kendileriyle 
de sıcak görüşmelerimiz oldu. Ken-
dilerine bu akşam yapacakları Rusya 

maçında başarılar diliyorum.” diye 
konuştu.
‘AMERİKA’NIN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ 

ANLAMAKTA ZORLANIYORUM’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “ABD’de 2 gün önce bir ge-
lişme yaşandı. Mahkeme, korumala-
rınızla ilgili iddianameyi kabul etti ve 
üstüne üstlük koruma müdürünüzü 
de iddianameye dahil etti. Daha önce 
bu karara tepki göstermiştiniz. Yeni 
bir açıklamanız olacak mı?” sorusu-
na, şu karşılığı verdi: “Bununla ilgili 
söylenecek tek şey zaten Dışişleri Ba-
kanımız ABD Büyükelçisi’ni Dışişleri 

Bakanlığı’na çağırdılar, gerekli uyarı-
ları kendilerine yaptılar. Bu, başlı ba-
şına skandaldır. Amerika’da adaletin 
nasıl çalıştığının çok açık net skandal 
ifadesidir. BM Genel Kurulu’na gelen 
misafirleri Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin güvenlik ekiplerinin koruma 
sorumluluğu vardır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin güvenlik ekipleri bizleri 
koruma sorumluluğunu yerine ge-
tirmiyorsa orada bize karşı saldırıda 
bulunan bölücü terör örgütü PKK’nın 
mensuplarına karşı benim koruma 
görevlilerim görevini yapmayacak 
mı? Onlar da tabii ki bu saldırılar kar-

şısında görevlerini ifa ettiler. Oradaki 
savcılık makamı, ki Obama dönemin-
den kalma ve bir savcıdır, böyle bir 
şu anda iddianame hazırlamış olması 
vesaire bizi bağlamaz. Bizim bun-
dan sonraki seyahatimizde de orada 
da fırsat bulursak Sayın Trump’la da 
ayrıca görüşeceğiz. Şu anda Dışişleri 
ve Adalet bakanlıkları bu konuyla il-
gili gerekli görüşmeleri sürdürüyor-
lar. Amerika’daki bu gelişmeler iyi 
gelişmeler değildir. Hala bir FETÖ 
çetesinin koruma altında olduğu bir 
ülkedir Amerika. Bölücü terör örgütü 
PKK’nın adeta koruma altında olduğu 
bir ülke konumuna düşmüştür Ame-
rika. Ben Amerika’nın tüm bu geliş-
meler karşısında ne yapmak istediğini 
anlamakta zorlanıyorum.”

Erdoğan, bayramda İstanbul’da 
olacağını bildirdi.

ERDOĞAN NAMAZINI
 HZ. ALİ CAMİSİ’NDE KILDI

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki ko-
nutundan çıkarak Hz. Ali Camisi’ne 
geldi. 

Burada bayram namazını kılan 
Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Selim Temur-
ci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram 
namazı sonrası vatandaşlarla bay-
ramlaştı.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN, ANNESİ VE 

BABASININ MEZARLARINI 
ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, annesi Tenzile ve babası Ah-
met Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye 
ve kayınpederi Cemal Gülbaran’ın 
mezarlarını ziyaret etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, 
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası 
(EuroBasket 2017) D Grubu ilk ma-
çında Rusya ile karşılaşacak A Milli Er-
kek Takımı’nın antrenmanını izleyen 
Erdoğan, daha sonra Karacaahmet 
Mezarlığı’na geldi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, burada Tenzile-Ahmet Er-
doğan ile Hayriye-Cemal Gülbaran’ın 
kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. 
Erdoğan, mezarlık çıkışında kendisine 
sevgi gösterisinde bulunan vatandaş-
lara ve gazetecilere iyi bayramlar di-
ledi. Korumalar tarafından çocuklara 
oyuncak dağıtıldı.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Tarabya Meydanı’nda vatan-
daşlarla bayramlaştı.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 
yerleşkesindeki Fatih Ormanı Cami-
si’nden Tarabya’daki Huber Köşkü’ne 
hareket etti. Tarabya Meydanı’ndaki 
vatandaşların sevgi gösterisi üzerine 
makam aracından inen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, burada vatandaşlarla 
bayramlaştı. Bazı vatandaşlarla hatıra 
fotoğrafı da çektiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye 
dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak ve torunu Ahmet Akif Al-
bayrak da eşlik etti.  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra 
Huber Köşkü’ne geçti.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışı açıklamalarda 
bulundu. Erdoğan kabir ziyareti de gerçekleştirdi.

‘Arakan’a sırtımızı dönmeyeceğiz’

AK Parti Genel Merkezi’nde Kur-
ban Bayramı dolayısıyla teşkilatla 
bayramlaşma programı gerçekleştiril-
di. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, programda yaptığı 
konuşmada, İslam aleminin Kurban 
Bayramı’nın millete ve insanlığa hayır 
getirmesi dileğinde bulundu. Myan-
mar’daki Arakanlı Müslümanlara 
karşı uygulanan zulme tepki gösteren 
Sarıeroğlu, “25 Ağustos gecesi Ara-
kanlı Müslüman kardeşlerimize karşı 
uygulanmaya başlanan, insanı insan 
olmaktan utandıran zulüm yürekle-
rimizi dağladı. Bayramı şu anda bu-
rukluk içinde idrak ediyoruz. Dünya 
Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin 
feryadına maalesef kör, sağır ve dilsiz 
durumda. Kör, sağır, dilsiz kalanlar 
bilsinler ki şu anda Arakanlı Müslü-
man kardeşlerimize karşı yapılan zu-
lüm ve katliama ortaklardır. Dünya 
sırtını dönse de biz sırtımızı dönme-

yeceğiz Arakanlı kardeşlerimize.” ifa-
delerini kullandı.

“DAHA ÇOK BEKLERLER”
AK Parti’nin kongre sürecinin ha-

yırlara vesile olmasını temenni eden 
Sarıeroğlu, bu süreci bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da birlik 
ve beraberlik içinde yürüteceklerini 
aktardı.

AK Parti içerinde sorun çıkmasını 
bekleyenler olduğunu belirten Sarıe-
roğlu, “Buradan seslenmek istiyorum, 
daha çok beklerler. Hiç umutlanma-
sınlar liderimize, Türkiye’ye olan sev-
damız var, kardeşlik hukukumuz, aile 
mensubiyetimiz var. İnşallah iyi bir 
süreci atlatacağız.” diye konuştu.
“VERDİĞİMİZ MÜCADELE, ÇİZGİMİZ, 

DURUŞUMUZ DEĞİŞMEZ”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Harun Karacan da partililerin bayra-
mını kutladı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selamını teşkilat 

mensuplarına iletti.
Türkiye’nin çok geniş bir coğraf-

yanın yegane ümidi olduğunu anla-
tan Karacan, şu görüşlerini paylaştı: 
“Arakan’da insan katliamı yapılıyor. 
Böylesi acı bir zulme seyirci kalan 
sözde medeni dünyanın bir haysiyeti 
de olamaz. Üzülerek söylüyorum ki 
2 milyar nüfusa sahip İslam dünyası 
Arakan’daki vahşeti seyretmekten 
başka bir şey yapmıyor. Yalnız biz 
Müslümanlar şunu unutmayalım ki 
batı ve saz arkadaşları bunu bizden 
daha güçlü oldukları için değil birleş-
tikleri için yapıyorlar.”Konuşmaların 
ardından Karacan, Bakan Sarıeroğlu 
ve AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim 
Yamalı ve Genel Merkez Kadın Kolla-
rı Başkanı Lütfiye Selva Çam, teşkilat 
mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. 
Programa milletvekilleri, belediye 
başkanları, il ve ilçe başkanları ile par-
tililer katıldı.  n AA

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, partisinin genel merkezin-
de bayramlaşma törenine katıldı. 
MHP’nin üzerine düşen sorumlulu-
ğu dün olduğu gibi bugün de taşıya-
rak, millete hizmet etme aşkını, sev-
dasını sürdüreceğini belirten Bahçeli, 
partililerin Kurban Bayramı’nı kutla-
dı. Partililerle bayramlaşmasının ar-
dından bir konuşma yapan Bahçeli, 
Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en 
önemli bunalımlarından birini yaşa-
dığını, ülkenin açık, riskli bir tehdit 
ve tehlike altında bulunduğunu kay-
detti. Başta terör olmak üzere, bölge-
deki gelişmelerin Türkiye’yi kuşattı-
ğını ifade eden Bahçeli, “Bunların 
aşılması, Türkiye’nin huzura, istikra-
ra, güvene kavuşması, bölgesi, İslam 
coğrafyasında lider ülke olmasının 
önümüzdeki dönemlerde gösterile-
cek gayretlere bağlıdır. MHP olarak, 
Türkiye’de birlik ve beraberliğin sağ-
lanması, kutuplaşmanın önlenmesi, 
bütün unsurlarıyla milletimizin ve 
sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi 
partiler olmak üzere herkesle kucak-

laşılması, gerilim yaratacak unsur-
lardan uzaklaşılması ve Türkiye’nin 
normalleşme ve demokratikleşme 
sürecine bir an evvel geçmesinin 
sağlanması hepimizin milli bir görevi 
olmalıdır. Bunu başarmak mecburi-
yetindeyiz.” diye konuştu. 16 Nisan 
halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçildiğini anım-
satarak, bu sistemin istikrarlı, kalıcı 
ve ülke yönetiminde etkin olabilmesi 
için bir an evvel uyum yasalarının 
çıkarılması gerektiğini vurgulayan 
Devlet Bahçeli, “1 Ekim’den itibaren 
de Türkiye’nin çok önemli sosyal, 
siyasi, ekonomik sorunlarının çözü-
me kavuşturulması gerekmektedir. 
Bu yapılmadığı takdirde Türkiye’nin 
birliğinden, dirliğinden ve kardeşli-
ğinden uzaklaştırıcı faaliyetlerin ar-
tacağı unutulmamalıdır.” değerlen-
dirmesini yaptı.

“KÖR NİKO’NUN MEYHANESİ”
Konuşmasının ardından Bahçe-

li, bir gazetecinin, Meral Akşener’in 
kuracağı partiyle ilgili “bozkurt işare-
ti yapılamayacağı” yönündeki tartış-

maları hatırlatması üzerine, “Bizler-
den ayrılmış olanlar veya ayıklanmış 
olanların siyasi tercihleriyle nasıl 
bir yol izleyecekleri onların bileceği 
iştir. Bu süreci takip ediyoruz. Önü-
müzdeki günlerde millet olarak hep 
beraber göreceğiz.” karşılığını verdi. 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Kör 
Niko’nun meyhanesi” ifadesi ve 
bununla neyi kastettiğine ilişkin bir 
soruyu da şöyle yanıtladı: “Çanakka-
le Şehitliği’nde adaletle alakalı top-
lantının yapıldığı bir dönemde bazı 
CHP’lilerin çilingir sofrası kurarak, 
içki aldıklarına dair basında yer alan 
görüşler olmuştur. CHP’nin yönetici-
leri de bunu yapanları tespit etmek 
suretiyle gerekli tedbirleri alacakla-
rını ifade etmişlerdir. Türkiye’de şe-
hitlerimizin bulunduğu herhangi bir 
alanda çilingir sofrası kurulması ve 
rakı içilmesi veyahut değişik içkile-
rin içilmesini doğru bulmamaktayız. 
Türkiye’de bir içki yasağı da yoktur. 
Herkes her yerde içki alabilir ama 
bu şehitlerimizin mekanında değil, 
meyhanelerde olması lazımdır.”   
n AA

‘Birlik ve beraberlik sağlanmalıdır’



Son 5 yıldır terör olayları ve çatış-
malarla gündeme gelen Arsal kasa-
basına, kurban yardımlarını dağıtmak 
üzere uzun zaman sonra ilk defa Tür-
kiye’den Sadakataşı Derneği girdi.

Sadakataşı Derneği yetkilileri, Su-
riye sınırında yer alan, uzun zamandır 
terör olayları ve çatışmalarla günde-
me gelen, bölgedeki silahlı grupların 
kısa bir süre önce ayrılmasıyla güven-
liğin yıllar sonra yeniden sağlandığı 
Arsal kasabasına özel izinle girdi.

Yerel bir yardım kuruluşunun 
rehberlik ettiği dernek yetkilileri ilk 
olarak Arsal Belediye başkanı Basil 
Huceyri’yi ziyaret etti. Ziyaret esna-
sında konuşan Arsal Belediye Başkanı 
Huceyri, uzun zaman sonra bölge-
ye giren Türk misafirleri görmekten 
mutluluk duyduklarını dile getirdi.

“TÜM MÜSLÜMANLAR TÜRKİYE’Yİ 
AYRI SEVİYOR”

Türk yardım derneklerinin uzun 
zamandır Arsal’a yardım yaptıkları-
nı hatırlatan Huceyri, “Suriye’de iç 
savaş başladıktan sonra Arsal’a mül-
tecilerin geldiği ilk günden bu yana 
Türkiye’den yardım dernekleri bölge-
mize yardımlarını sürdürdü. Buradaki 
Suriyeli mülteci kardeşlerini unutma-
yan Türkiye halkına çok teşekkür edi-
yoruz.” dedi.

Türkiye’nin diğer Müslüman ül-
kelere göre İslam dünyasının sorun-
larıyla daha fazla ilgilendiğine dikkati 
çeken Huceyri, “Türkiye, İslam dün-
yasının tamamına muhabbet besli-
yor. Bu nedenle tüm Müslümanlar 
da Türkiye’yi ayrı seviyor.” ifadelerini 

kullandı.
Sadakataşı Derneği yetkililerine 

de teşekkür eden Huceyri, Arsal’da 
uzun zaman sonra güvenliğin yeni-
den sağlandığını bu durumun böl-
gedeki Suriyeli mültecilere gelen 
yardımlarda artışa neden olmasını 
temenni ettiklerini kaydetti. Kurban 
yardımlarının kesim işleminin ardın-
dan yerel derneğin binasına giden 
Sadakataşı Derneği yetkilileri burada 
Suriyeli yetim çocuklar tarafından 
karşılandı. Dernek binasında yardım-
ların dağıtılmasının ardından, yüzler-
ce çadırdan oluşan kampların olduğu 
bölgeye geçildi.

Sadakataşı Derneği Başkanı 
Kemal Özdal, Suriyelilerin Arsal’a 
ilk geldiği günlerde, dernek olarak 
kampların kurulmasına öncülük et-
tiklerini ve mültecilere yardım gön-
dermeyi sürdürdüklerini belirtti. 

Arsal’ın yaşadığı güvenlik sıkın-
tıları nedeniyle buradaki mültecilerin 
diğer bölgelere göre daha zor du-

rumda olduklarını vurgulayan Özdal, 
mültecilerin bayramlarda aldıkları bu 
ufak yardımlarla unutulmadıklarını 
hissettiklerini ve ümmet bilincini ya-
şadıklarını ifade etti.

Sadakataşı Derneği her yıl düzen-
lediği kurban kampanyası kapsamın-
da bu sene “Kardeşinin payını ayırdın 
mı?” sloganıyla Türkiye’den yola çıktı. 
Dernek bu yıl kurban organizasyonu 
yaptığı başta Türkiye olmak üzere 27 
ülkede 4 bin 500 hisseyi yaklaşık 27 
bin aileye ulaştıracak.

ARSAL KASABASI
Bekaa Vadisi’ndeki en büyük yer-

leşim merkezi olan Arsal kasabası, 
yaklaşık 400 kilometrekare geniş-
liğinde, dağlık ve kırsal alanlardan 
oluşuyor. Arsal, 2011’de Suriye’de 
başlayan krizden önceki 40 bin kişilik 
nüfusuna 2017 yılına kadar bölgeye 
gelen 100 binden fazla Suriyeli mül-
tecinin eklenmesiyle adeta bir şehir 
haline dönüştü.

Terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tah-

rir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) üyele-
rinin konuşlandığı Arsal kasabası son 
5 yıldır, çatışmalar, terör olayları ve 
insani krizlerle ülke gündemine geli-
yord. Giriş çıkışların asker tarafından 
kontrol edildiği bölgede hayat durma 
noktasına gelmişti.
HİZBULLAH’IN ARSAL OPERASYONU

İran destekli Hizbullah örgütü, 
Arsal kasabası ile Suriye içinde yer 
alan Kalamun ve Filita hattındaki si-
lahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam’a 
karşı 21 Temmuz’da Suriye rejiminin 
de hava desteğiyle askeri operasyon 
başlatmıştı.

Lübnan ordusunun katılmadığı 
çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Tem-
muz’da ateşkes ilan edilmişti. İki grup 
arasında varılan anlaşma kapsamında 
Heyet Tahrir Şam üyeleri ve binlerce 
Suriyeli mülteci Arsal’dan Suriye’deki 
İdlib şehrine giderken, Heyet Tahrir 
Şam kaçırdığı Hizbullah militanlarını 
serbest bırakmıştı.
n AA
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Kuzey Kore ‘hidrojen bombası’ denedi ABD’den sert uyarı: karşılık vereceğiz
Kuzey Kore, yeni geliş-

tirdiği kıtalar arası balistik 
füzeye yüklenebilecek bir 
hidrojen bombasını denedi. 
Kuzey Kore, yeni geliştirdiği 
kıtalar arası balistik füzeye 
yüklenebilecek bir hidrojen 
bombasını denediğini du-
yurdu. Yonhap haber ajan-
sının Kuzey Kore basınına 
dayandırdığı habere göre 
Pyongyang yönetimi, bu yıl-
ki altıncı nükleer testi yaptı-
ğını açıkladı.

Kuzey Kore’nin açıkla-
masında, yeni geliştirilen 
kıtalar arası balistik füzeye 
yüklenebilecek bir hidrojen 
bombasının denendiği kay-
dedildi. 

SABAH SAATLERİNDE SARSINTI 
MEYDANA GELMİŞTİ

Kuzey Kore’de Hamgyong ken-
tindeki Punggye-ri nükleer deneme 

tesisi yakınlarında erken saatlerde 
şiddetli sarsıntı meydana gelmişti. 
Güney Kore Genelkurmay Baş-
kanlığından yapılan açıklamada, 
tesis yakınlarında “yapay deprem” 

kaydedildiği, bu nedenle Kuzey Ko-
re’nin bu yılki altıncı nükleer dene-
mesini gerçekleştirdiğinin tahmin 
edildiği belirtilmişti.
n AA

ABD Savunma 
Bakanı James Mattis, 
Beyaz Saray’ın bah-
çesinde düzenlediği 
basın toplantısında 
Kuzey Kore’yi uyar-
dı. James Mattis, 
“ABD’ye, Guam dahil 
olmak üzere toprakla-
rına ya da müttefikle-
rimize yönelik herhan-
gi bir tehdit olursa çok 
sert askeri karşılık ve-
receğiz.” diye konuş-
tu. Kuzey Kore’nin, 
Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi 
(BMGK) kriterlerine 
uyması gerektiğini 
vurgulayan Mattis, şunları kaydet-
ti:  “Kim Jong-Un, BMGK’nın ortak 
sesini önemsemelidir. Bütün üye 
ülkeler, Kuzey Kore tehditine kar-
şı birleşmiş durumdalar ve Kuzey 

Kore’nin bölgede nükleer gücünü 
terk etmesi fikrinde buluşmuşlar-
dır. Çünkü biz herhangi bir ülkenin 
tamamen yok edilmesini istemiyo-
ruz, isim belirtmek gerekirse ise bu 
Kuzey Kore’dir.” ABD’nin Kuzey 

Kore’ye karşı “çok sayıda askeri 
seçenekleri” olduğunu vurgulayan 
Mattis, Başkan Donald Trump ile 
konuya ilişkin görüşeceklerini kay-
detti.
n AA

Myanmar hükümeti, Arakan’ın kuzeyinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki bölgelere insani yardım götürülmesini engelliyor

Myanmar Arakan’a insani 
yardımlara izin vermiyor!

Myanmar hükümeti, Arakan eya-
letinin kuzeyinde ordu ve Budist milli-
yetçilerin saldırısı altındaki bölgelerde 
Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer ulus-
lararası yardım kuruluşlarının faali-
yet göstermesine izin vermiyor.  The 
Guardian’ın haberine göre, Myanmar 
hükümeti BM’ye bağlı tüm yardım 
kuruluşları ile 16 uluslararası kuru-
luşun, saldırıların sürdüğü bölgelerde 
faaliyette bulunmasını engelliyor.

Myanmar’daki BM Yerleşik Koor-
dinatörlüğü Ofisince gazeteye yapılan 
açıklamada, söz konusu bölgelerde 
gıda, su ve tıbbi malzeme gibi hayati 
yardımların askıya alındığı belirtile-
rek, “Buradaki güvenlik durumları 
ve hükümetin saha ziyaretleri bizi 
yardımları dağıtamaz hale getirdi.” 
ifadeleri kullanıldı.

Eyalette yerlerinden edilmiş 100 
binden fazla Arakanlı Müslüman’ın 
kaldığı kamplarda da saldırıların baş-
ladığı 25 Ağustos’tan bu yana insani 
yardım yapılamadığına işaret edilen 
açıklamada, “BM, en yakında zaman-
da insani yardım faaliyetlerine yeni-
den başlamak için yetkililerle iletişim 
halinde.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Arakan’ın diğer ke-
simlerinde yardımların sürdüğü kay-
dedildi.

Myanmar’daki BM İnsani İşler Ko-
ordinasyon Ofisi Sözcüsü Pierre Peron 
da yaptığı açıklamada, “İnsani yardım 
kuruluşları, Arakan’ın kuzeyinde de-

vam eden şiddet olaylarından etkile-
nen binlerce insanın akıbeti hakkında 
derin endişe duyuyor.” dedi. 

Peron, saldırıların sürdüğü böl-
gelerde sivillerin güvenliğinin tesis 
edilmesinin ve gıda, su, barınak, sağ-
lık hizmetleri gibi insani yardımlara 
güvenilir şekilde erişimin sağlanma-
sının aciliyet arz ettiğini vurgulaya-
rak, “İnsani yardım, normalde çare-
siz insanlara iyi niyet çerçevesinde 
ulaştırılıyordu çünkü buraki insanlar 
bu yardımlara muhtaç. Arakan’da 
çaresiz durumdaki tüm sivillerin iyi-
liği için insani yardımın devam etti-
rilmesine yönelik bir an önce önlem 
alınmalıdır.” diye konuştu.  Ayrıca 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK), BM Nüfus Fonu (UNFPA) 
ve BM Çocuklara Yardım Fonunun 
(UNICEF), bir haftadan uzun süredir 

Arakan’ın kuzeyindeki saha çalışma-
larını yapamadığı, bu durumun da 
bölgedeki insanlar açısından hayati 
tehlike oluşturduğu ifade edildi.  Öte 
yandan, BM kuruluşlarının yanı sıra 
Oxfam, Save the Children (Çocukları 
Kurtarın Vakfı) gibi uluslararası yar-
dım kuruluşları da Myanmar hükü-
metinin “çatışma alanlarına” erişim 
izni vermemesi nedeniyle bölgedeki 
faaliyetlerini durdurmak zorunda 
kaldığını duyurdu. Dünya Gıda Prog-
ramı (WFP) yetkilileri önceki gün AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Ara-
kan’daki gıda yardımı faaliyetlerini 
güvenlik sorunları nedeniyle askıya 
aldığını bildirmişti. 

ARAKAN’IN KUZEYİNDE KÖYLER 
ATEŞE VERİLMEYE DEVAM EDİLİYOR

Bu arada Arakan’ın Maungdaw 
kentine bağlı Maung Na Ma, Wap-

rang, Mazawr Fara, Shil Khali köy-
lerinin ordu ve Budist milliyetçilerce 
dün akşam saatlerinde ateşe verildi-
ğine dair görüntü ve fotoğraflar sosyal 
medya üzerinden yayınlandı.

AA muhabirinin, Arakanlı Müslü-
manlara (Rohingya) ait güvenilir sivil 
toplum kuruluşu (STK) ağları ve yerel 
kaynaklardan aldığı bilgilere göre, söz 
konusu köylerde 600 ila 800 ev yok 
oldu.  Myanmar ordusunun silahlı 
militanlarla mücadele gerekçesiyle 
Arakan eyaletinde devam eden saldı-
rılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok 
sayıda Arakanlı Müslüman hayatını 
kaybetti. Saldırılarda 60’tan fazla köy 
hedef alınıp bu köylerden onlarcası 
yakılırken, on binlerce Arakanlı Müs-
lüman da can güvenliği nedeniyle 
bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla 
Myanmar’dan Bangladeş’e geçmeye 
gayret ediyor. BM, şu ana kadar 73 
bin Arakanlı Müslüman’ın Bangla-
deş’e geçtiğini bildiriyor ancak on bin-
lercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi 
de sürüyor.

Myanmar hükümetinin ulusla-
rarası kuruluşlara bölgeye giriş izni 
vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise 
saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum 
kuruluşları hayatını kaybeden siville-
rin sayısının bini aştığını bildirirken, 
bazıları rakamın binlerce olduğunu 
iddia ediyor.
n AA

‘Almanya demokrasiyi değil
teröristleri savunuyor’

Afrikalı albinoların 
yüzünü Türkiye güldürdü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, “Almanya ve Av-
rupa’nın temel ve acil sorunlarının 
adeta yok sayılarak Türkiye-Erdo-
ğan’a saldırılması, Avrupa’daki ufuk 
daralmasının yansımasıdır.” ifade-
sini kullandı. Kalın, sosyal paylaşım 
sitesi Twitter’daki hesabından, dün 
akşam Almanya’da gerçekleşen, 
Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) 
lideri ve başbakan adayı Martin 
Schulz’un siyasi düellosuna iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. 
Merkel ile Schulz arasındaki seçim 
tartışması programına, Türkiye’nin 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın damga vurmasının bir 
tesadüf olmadığını belirten Kalın, 
“Almanya ve Avrupa’nın temel ve 
acil sorunlarının adeta yok sayıla-
rak Türkiye-Erdoğan’a saldırılma-
sı, Avrupa’daki ufuk daralmasının 

yansımasıdır. Avrupa’daki Türkiye 
karşıtlığı, temel sorunları öteleme 
ve düşman bir ‘öteki’ üzerinden 
kendini rahatlatma aracına dönüş-
müş durumda.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Kalın, kendini “hasım bir öteki” 
üzerinden tanımlayan toplumla-
rın kendi kimliklerini hiçbir zaman 
bulamayacaklarına işaret ederek, 
bunun en çok o topluma zarar vere-
ceğini vurguladı.

Ana akım Alman siyasetinin 
popülizme ve ötekileştirmeye-düş-
manlaştırmaya boyun eğmesinin 
sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı kö-
rükleyeceğine dikkati çeken İbra-
him Kalın, şunları kaydetti: “PKK 
ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak 
açan Almanya, demokrasiyi değil 
teröristleri ve darbecileri savundu-
ğunun farkında değil mi?”
n AA

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının 
Tanzanya Temsilcisi Mustafa Dirier, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Tanzanya’nın en büyük şehri olan 
Darüsselam’da yaşayan 500 albi-
no ailesine kurban eti dağıttıklarını 
söyledi.  Ülkede albino oldukları için 
toplumdan dışlanan binlerce kişi 
bulunduğuna dikkati çeken Dirier, 
“Tanzanya toplumunun tamamını 
kucaklamak ve farkındalık oluştur-
mak için albinolara yapılan bu yar-
dım sembolik önem taşıyor.” dedi. 

Vakfın, Kurban Bayramı gibi 
paylaşma ruhunun canlandığı 
önemli günlerde toplumun her ferdi 
ile kucaklaştığını ifade eden Mus-
tafa Dirier, bayram boyunca bölge 
halkıyla kaynaşmak için çok sayıda 
program ve davet düzenlendiğini 
belirtti.  Dirier ayrıca, Hüdayi Vak-
fının bu yıl Darüsselam’daki albino 
ailelerin yanı sıra Zanzibar, Dodo-
ma, Morogoro, Mtwara ve Pwani 

şehirlerinde de kesilen kurbanların 
etlerini yaklaşık 20 bin aileye ulaş-
tırdıklarını bildirdi.

Genetik bir durum olan albi-
nizmde, vücutta doğuştan melanin 
pigmentlerinin eksikliği deri, saç, 
tüy ve gözlerin beyaz renkli olma-
sına yol açıyor. Dünya genelindeki 
albinolu bireyler arasında en zor du-
rumda olanların başında ise güneşin 
yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin 
yanı sıra büyücüler tarafından öl-
dürülme korkusu yaşayan Afrika-
lılar geliyor. Albinolar, Afrika’nın 
bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi 
bir kısmet bulmak veya sağlığına 
kavuşmak için öldürülüyor. Tan-
zanya’da 2000 yılından bu yana 
aralarında çocukların da olduğu en 
az 75 bin albinonun büyücüler tara-
fından öldürüldüğü, 62 binden fazla 
albinonun ise büyücülerin elinden 
yaralanmalarına rağmen kaçmayı 
başarabildiği belirtiliyor.   n AA

Lübnan halkı Türkiye’ye minnettar

Arsal Belediye Başkanı Basil Huceyri

Myanmar hükümeti BM’ye bağlı tüm yardım kuruluşları ile 16 uluslararası 
kuruluşun, saldırıların sürdüğü bölgelerde faaliyette bulunmasını engelliyor.
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Müslüman kanı bayramda da durmadı. Arakan’daki acı ve gözyaşı devam ederken Türkiye’deki Kurban Bayramı sevinci, Müslümanların başına gelen felaketten dolayı eksik olarak yaşandı

Bayram sevincimiz yarıda kaldı!

Kurban Bayramı’nın sevinç ve 
mutluluğu buruk bir şekilde geride 
kaldı. Arakan’da binlerce Müslü-
man’ın katledilişi ve başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin 
sessiz kalması Türkiye’nin bayram 
sevincini yarıda bıraktı. Myanmar’da-
ki acı tablonun bayram sevincini etki-
lediği söyleyen Ak Parti Konya Millet-
vekilleri Leyla Şahin Usta ve Mustafa 
Baloğlu, gazetemize yaptığı açıklama-
da “Allah, buruk olarak geçirdiğimiz 
son bayram olmasını nasip etsin” di-
leklerinde bulundular.

“HAKSIZLIĞA TEK BAŞIMIZA 
DİRENİYORUZ”

Ak Parti Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Türkiye’ye hukuk dersi 
veren Avrupa’nın Arakan’daki katli-
ama sessiz kaldıklarını hatırlatarak, 
“Öncelikle ülkemizin ve şehrimizin 
Kurban Bayramı’nı içten dilekleri-
mizle kutluyorum. Rabbim nice bay-
ramlara sağlıklı ve güzel bir şekilde 
ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Bay-
ramın güzellikleri bizleri de olumlu 

olarak etkiliyor. Fakat bir yandan da 
bayramımızın buruk geçtiğini de 
vurgulamak istiyorum. Özellikle Ara-
kan’da Müslümanların katledilmesi 
bizlerin içimizi kan ağlamasına neden 
oluyor. Başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
yapılan girişimler ise umudumuzu 
arttırıyor. Uluslar arası güçler bu ko-
nuda artık bir dur demesi gerekiyor. 
Bizler elimizden geldiğinde kardeşle-
rimize yardım etmek için çalışıyoruz. 
Ama bu konuda yalnız kaldığımızı da 
belirtmem lazım. İnsan hakları, de-
mokrasi, özgürlük, yaşam hakkı vb 
söylemlerde bulunarak bizlere nutuk 
veren Avrupa, Arakan’dakilerin de 
insan olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 
Sadece Arakan değil, dünyanın her 
yerinde bizlere ihtiyaç duyan kardeş-
lerimize umut olmak için çalışıyoruz. 
İslam coğrafyasından da çıkan sesle-
ri ben yeterli bulmuyorum. Müslü-
manlar olarak tek bir vücutta tepki 
vermeliyiz. Tek başımıza haksızlığa 
direnmeye çalışıyoruz. İnşallah buruk 

olarak kutladığımız son bayram olma-
sını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“YÖNETİMİ EL GEÇİRİLEMEMİŞ 
TEK DEVLET TÜRKİYE”

Müslüman coğrafyasında yaşa-
nan acının Avrupa tarafından fazla 
önemsenmediğini söyleyen Mustafa 
Baloğlu ise “Bayramlar sevinç kayna-

ğıdır. Ben her Kurban Bayramı’nda 
Sezai Karakoç’un söylemini hatırlı-
yorum. Şair ‘İnşallah bu kurbanda 
kurbanlıklardan akan kanın, alem-i 
İslam’da akan kana kefaret olur’ Ka-
nın son bulmasını ümit ediyorum. 
Maalesef bir hüznümüz var. Ancak 
birlik olarak ayağa kalkarsak, yeni 

acıların yaşanmasına engel olabi-
lir. Alem-i İslam’ın ümidi olarak bu 
hüznü geride bırakmalıyız. Dünyaya 
baktığımızda bir boşvermişlik oldu-
ğunu rahatlıkla görebiliriz. Özellikle 
akan kan eğer Müslüman kanı ise 
çok fazla önemsenmediğine sürekli 
olarak şahitlik ediyoruz. Yıllarca uy-
gulanan sömürge politikası devam 
ediyor. Sessiz kalıyorlar çünkü bu acı 
tablonun failleri kendileri ve bir şey 
diyemiyorlar. İnşallah bu durumlar 
onların düşünmesine ve vicdanla-
rının harekete geçmelerine neden 
olur. İslam ülkelerinin tutumlarını da 
değerlendirecek olursak, Arakan için 
çıkan sesin çok cılız olduğunu düşü-
nüyorum. Yeterince bir karşı koyma 
durumu yok. Bu durumu da İslam 
ülkeleri arasında yönetimi ele geçi-
rilmemiş tek ülke Türkiye Cumhuri-
yeti’dir. Diğer İslam ülkeleri darbe ve 
bir şekilde yönetimleri susturulmuş. 
Ancak o ülkelerin halklarının ne ka-
dar duyarlı olduklarını da söylemek 
gerekiyor. Bizlerin hissettikleri kadar 

İslam ülkelerinde yaşayan milletler de 
bu acıyı hissediyor. Fakat hükümetler 
bu konuda yetersiz” dedi. 

ARAKAN’DA SON DURUM
Myanmar’ın Arakan bölgesinden 

son dakika haberleri gelmeye devam 
ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ara-
kan zulmüne gösterdiği tepkinin ar-
dından, İngiliz Guardian gazetesi gibi 
pek çok yayın organı Myanmar’da 
yaşananları etnik temizlik olarak 
nitelemeye başladı. Myanmar’ın 7 
eyaletinden biri olan Arakan Bangla-
deş-Burma sınırının 50 bin kilometre 
karelik bir alanında bulunuyor. Nüfu-
su 4 milyondan fazla. Fakat bölgenin 
nüfusu yaşananların ardından 1 bu-
çuk milyona kadar düşürdü. Çoğun-
luğu Budist olan Myanmar’da resmî 
makamlar, Müslümanların nüfusun 
yüzde  4’ünü oluşturduğunu iddia 
ediyor. Ancak Müslüman önderler bu 
oranın yüzde 10 ile 14 aralığında ol-
duğunu belirtiyorlar.
n UFUK KENDİRCİ  

Arakan’da binlerce Müslüman’ın katledilişi ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin sessiz kalması Türkiye’nin bayram sevincini yarıda bıraktı.

Leyla Şahin Usta Mustafa Baloğlu

Mezarlıklarda bayram yoğunluğu yaşandı Tehlikeli oyun bayramda da devam etti!

Kurban bayramı arefesi ve bay-
ram boyunca Konyalılar  Merkez ve 
ilçelerindeki mezarlıkları boş bırak-
madı. Vatandaşlar arefe günü ve 
bayram da mezarlıklara kaybettiği 
yakınlarının kabirlerini ziyaret edip 
Kur’an-ı Kerim okudular ve dua etti-
ler.Mezarlıklarda arefe günü sabahın 
ilk saatlerinden, bayramın son günü 
akşamına kadar yoğunluk yaşandı. 
Kimi vatandaşlar yakınlarının kabrine 
su dökerken, kimileri de yakınlarının 
kabrini düzenlediler. Çocuklarıyla bir-
likte kabir ziyareti yapan vatandaşlar 
mezarlığı ziyaret etme geleneklerini 
gelecek nesillere aktararak devam-
lılığını getirmek istediğini belirtiler. 
Vatandaşlar Mübarek Kurban Bay-
ramı’nda Bu mübarek günde gelip 
yakınlarımıza ve Allah dostlarına bir 
Yasin okuduk. Rabbim hem onların 
hem de bizlerin günahlarını affetsin. 
Mezarlık ziyaretlerimizi çocuklarımız 

ile yaparak gelecek nesillere bu güzel 
davranışların devam etmesini sağlı-
yoruz” İfadelerini kullandılar. Büyük-
şehir Belediyesi yetkilileri de ise yaşlı 
vatandaşları mezarlıklar içeresinde 
akülü araçlar ile yakınlarının mezar-
larının başına gitmelerinde yardımcı 

oldular.
BÜYÜKLER UNUTULMADI

Konya  protokolü başta olmak 
üzere vatandaşlar Kurban Bayramı 
boyunca , huzurevleri ve çocuk yuva-
larını ve akrabalarını  ziyaret ederek 
bayramlarını kutladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tüm uyarılara rağmen bu bay-
ramda da çocukların ateşli silahlar 
kullanmalarının önüne geçilemedi. 
Çocukların eğlence aracı olarak kul-
landıkları fakat her yıl yaralanmalara 
hatta ölüme kadar vahim sonuçlara 
ulaştırabilen torpil, havai fişek, may-
tap ve ateşli silah kullanımı bu yılda 
da devam etti. Eğlence aracı olarak 
kullanılan bu oyuncaklar bir anlık 
hatada yaralanmalara sebebiyet ver-
diği için yasal olarak suç durumunda. 
Buna göre yayınlanan genelgede iş-
letme ve kuruluşların ateşli patlayıcı 
barındırmama zorunluluğu olmasına 
karşın sokaklarda yine maytap ve 
ateşli silahlar kullanıldı. 

GENELGEDE NE YAZIYOR?
Torpil, havai fişek, maytap ve 

ateşli silahlarla ilgili olarak satış ya-
pan gerçek ve tüzel kişilere 5326 Sayı 
Kabahatler Kanunu`nun 32.maddesi 
gereğince 169 .00 Tl.idari para cezası 
uygulanır. Patlayıcı maddeleri attık-

ları tespit dilmesi halinde hakkında 
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu`nun 
36.maddesi gereğince para cezası 
tatbik edilerek üzerlerinde veya yan-
larında bulunan piroteknik malzeme-
lere polis tarafından el konulur. Oyun 
ve eğlence aracı olan yukarıda belirti-
len patlayıcı maddelerin bakkal, pas-

tane, hırdavatçı, kırtasiye, oyuncakçı 
gibi işyerlerinde bulundurulması ve 
satışının yapılması yasaklandığından, 
bu tip piroteknik maddeleri bulun-
duran ve satışını yapan söz konusu 
işyerleri hakkında 5326 Sayılı Kaba-
hatler Kanunu`nun 32.maddesi ge-
reğince para cezası tatbik edilir.
n UFUK KENDİRCİ
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Şimdi diyeceksiniz ki hakem bir 
ofsaytı görmedi gol oldu, tamam… 
Topun tamamının çıktığı bir pozisyo-
na devam dedi bir tane daha yedik, 
ona da tamam… 80. dakikada penal-
tı ve kırmızı kartı görmedi ona da EY-
VALLAH… Peki, bugün bu kadroyla 
Ukrayna takımını yenseydik Türk fut-
bolu bir adım daha ileri gider miydi?

Kimse kimseyi kandırmasın ar-
kadaşlar. Fatih Terim konusunda çok 
yazdık çok çizdik, okuduk, dinledik, 
seyrettik. Ama inanın gelen gideni 
arattı. Fatih hoca bile bu kadar kötü 
bir 11 sahaya sürmezdi.

Dünya liginde boy gösteriyorsan 
ikinci sınıf bir kaleci, ikinci sınıf sağ 
ve sol savunmalar, çakma stoperle 
saha çıkılmaz. Hele hele ön libero-
suz hiç oynanmaz. Deplasmanda 
oynuyorsun, orta saha ile savunman 
arasında 30 metre boşluk var. Ozan 
ve Emre ön libero oynamayı bilmez. 

İkisi de forvet-orta saha bağlantısı 
yapacak pozisyonda oynuyor, Ozan 
geriye hızlı koşuyor ama düz, ne 
demek istiyorum biliyor musunuz? 
Günümüz futbolunun orta saha 
oyuncuları gerektiğinde sağ ve sol 
kanat oyuncularının hatta savunma 
oyuncularının kademelerine girmeyi 
bilmeli, Ozan’ı ya da Emre’yi bir defa 
bile kanat oyuncularının kademesin-
de göremedik. Kaldı ki Şener’e ve 
İsmail Köybaşı’na yardımları söz ko-
nusu bile olmadı. Allah aşkına KNOP-
LİANKA maç boyunca Şener üzerin-
de test yaptı ve yediğimiz goller bu 
oyuncunun kanadından geldi Cengiz 
den ya da merkez orta sahalardan bir 
tane yardım gördünüz mü? Maalesef 
hayır…

Lucescu göreve başlayalı yak-
laşık 1 ay oldu, adam ligi bilmiyor, 
oyuncuları tanımıyor ama bir akıl 
hocası var ki Fatih Terim’den daha 

kötü tercihler yapıyor. 
Bizim bilmediğimiz, Fe-
derasyon yetkilileri ile 
Lucescu’nun ekibinin al-
dığı ve uyguladığı karar-
lar var bu belli. Peki kim 
bu akıl hocası Arda mı? 
Yardımcısı Tayfur mu? 
Gazeteciler mi? Tercü-
man mı? Federasyon 
ekibi mi? Her kimse çok 
önemli değil… Finlandi-
ya’nın İzlanda’yı yendiği gecede bir 
çuval inciri hiç etmiştir o kadar.

Maç izlemeye gidiyor Lucescu, 
maçtan sonra diyor ki, “Türk oyun-
cuları oynarken değil de, ısınırken 
seçmek zorunda kalıyorum.” Bu 
senin suçun değil hocam memle-
keti yabancı cenneti haline getiren 

eski hocanın ve Fede-
rasyonun suçu, buna 
bir şey demiyorum… 
Ama senin de sahada bir 
şablonun ve oyun planın 
yoktu gördüğümüz ka-
darıyla. Yani bir senaryo 
yazmamışsın ve dünya-
da tanıdığın bildiğin en 
iyi lig hakkında bir çalış-
ma ortaya koymamışsın. 
Tanımadığın bilmediğin 

bir boksörle maç yapar ve kaybeder-
sin olabilir. Ama her gün antrenman 
yaptığın boksöre maçta yenilirsen 
faturayı tabi ki sana keserler.

Basketboldan bir örnek vermek 
istiyorum, OBRADOVİC diyor ki 
“100’ün üstünde set oyununa sahi-
biz. Rakibin aldığı her önleme karşı 

bir hücum ve savunma stratejimiz 
var. “ Yani demek istiyor ki rakip 
ne kadar iyi hücum edecekse ona 
göre savunma yaparım, ne kadar 

iyi savunma yaparsa ona göre hü-
cum ederim. Bu setleri çalışarak ve 
ezberleterek uyguluyor, yapmayanı 
milyonların önünde çocuk gibi azar-
lıyor… Sonuç başarı Fenerbahçe’nin 
ilk Obradovic’in 9. Şampiyonluğu 
sizce tesadüf mü?

PEKİ FUTBOLDA NEDEN OLMU-
YOR SORUSUNU BİR İRDELEYE-
LİM… BENCE

Federasyon başkanından başla-
yarak, birçok kulüp başkanına bakın 
hemen hiç futbol oynamamış, para 
sahibi insanların futbolumuzu yönet-
tiğini görüyoruz. 

Tamam, bu iş para ile dönüyor, 
kulüplerin para işlerini yöneten cioları 
olsun ama bırakın futbolu, futbolu bi-
len adamlar yönetsin. Korkmayın ve 

radikal kararlar alın, önümüzdeki 5 
yılı gerekiyorsa 10 yılı yok sayalım… 
Yeniden başlayalım ama doğruları 
çoğaltıp yanlışları bir daha yapma-
yalım. 

İşe yeterince tesis yaparak ve 
malzeme yardımı start verelim… 
Özellikle altyapı antrenörlerini eğite-
lim ve geliştirelim, seçme kriterlerini 
yeniden gözden geçirelim… Yabancı 
oyuncuya kriterler getirelim, sayı-
larını düşürelim, altyapıdan yetişen 
oyuncu oynatma zorunluluğunu ol-
mazsa olmaz sayalım… Yoksa ya-
kında San Marino’ya da yenileceğiz 
ona göre.

Maçın özetini hiç anlatmadık de-
ğil mi? Arda ile Şener’in aynı anda 
attığı taç bana göre en güzel özettir. 
Bırakın rakibin ne yaptığını kendi ar-
kadaşının ne yaptığının farkında ol-
mayan oyuncuların maçı kazanması 
mümkün mü?

KİM BU LUCESCU’NUN AKIL HOCASI?

spor@konyayenigun.com
OSMAN DURMUŞ

Beşiktaş Türkiye’nin 
yükselen değeri

Beşiktaş Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni 
yapıldı. Başkan Fikret Orman, “Beşiktaş Türkiye’nin 
yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Bu seneyi de 
bütün branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niye-
tindeyiz” dedi. 

Beşiktaş Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni 
Vodafone Park Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Bay-
ramlaşmaya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöne-
tici Metin Albayrak katıldı. Amatör branşlardan genç 
sporcuların katıldığı bayramlaşmada açıklamalarda 
bulunan Başkan Fikret Orman, “Öncelikle herkese 
iyi bayramlar diliyorum. Allah tekrarını nasip etsin. 
Yeni bir sezona başladık, herkes onun heyecanı içe-
risinde. Bütün camiamıza yeni sezon hayırlı olsun. 
Bunu sadece futbol takımı olarak görmemek lazım, 
bütün branşlarda mücadele eden takımlarımıza ha-
yırlı sezonlar diliyorum. Bütün branşlarda bizi zor bir 
sezon bekliyor. Beşiktaş Türkiye’nin yükselen değeri 
ve parlayan yıldızı. Her geçen gün rekabet daha da 
artıyor. Bu bizi daha çok birbirimize kenetlemeli. 
Türkiye’nin en büyük camiası olan Beşiktaş birlikte 
olduğu sürece alamayacağı hiçbir maç ve başa-
ramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu seneyi de bütün 
branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. 
Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.  n İHA

Beşiktaş maçı 
zor olacak

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu 
Tolga Gül, Süper Lig’in 4. haftasında konuk edecek-
leri Beşiktaş’ın, bu sene de şampiyonluğun en büyük 
favorilerinden biri olduğunu, kendilerini zor bir ma-
çın beklediğini söyledi. 

 Gül, Çamlık Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Beşiktaş maçını, geçen sezon olduğu 
gibi tekrar kazanmak istediklerini kaydetti.

Beşiktaş’ın güçlü bir ekip olduğunu anlatan 
Gül, “Beşiktaş bu sene de şampiyonlukta en büyük 
favorilerden biri. Haliyle zor bir maç bizi bekliyor. 
Geçen sene Beşiktaş’ın sadece 3 mağlubiyeti vardı 
ve bunun biri Karabük’teydi. Maç ne kadar zor olsa 
da kazanmak istiyoruz. Geçen sene bunu başardık ve 
bu sene de tekrar etmek istiyoruz. Takım şu an maça 
konsantre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.” diye 
konuştu. 

Transferde oyuncuları Iasmin Latovlevici’nin 
adının Galatasaray ile anıldığının belirtilmesi üzeri-
ne Gül, “Resmi teklif yapılmadı. Dedikodular üzerine 
konuşamayız ve belgeler üzerine konuşmamız gere-
kir. Şu anda Latovlevici için kulübümüze gelen bir 
teklif yok.” dedi.   n İHA

Aziz Yıldırım: Transfer süreci çok zorlu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldı-

rım, transfer süreçlerinin çok zorlu geçtiğini 
ve gerektiğinden fazla transfer yaptıkların-
da maddi açıdan zorluklar çekebilecekleri-
ni söyledi. 

Fenerbahçe’nin geleneksel bayramlaş-
ma töreni Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 
gerçekleşti. Törende basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başka-
nı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün gün-
demine dair önemli açıklamalarda bulun-
du. Altınordu’nun Türk futbolu için önemli 
bir kulüp olduğunu ancak bütün takımların 
Altınordu vizyonunu örnek alması gerekti-
ğine dikkat çeken Yıldırım, “TFF, 2. ve 3. 
Lig’den başlayarak sistemi değiştirmeli. 
Ukrayna ile oynadığımız milli maçtan son-
ra medya sağ olsun, bizim oyuncularımızı 
hedef aldı. Mehmet Topal, Ozan, İsmail, 
Şener’i konuşuyorlar. Öyle bir hale getirdi-
niz ki; çocuklar 20. dakikada yuhalanıyor. 
Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki ço-
cukları hedef yaptı. 20. dakikada ıslıklanı-
yorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar. 
Ozan Tufan’a, bu çocuğa bir sürü bonservis 

parası ödedik. ‘Geleceğin en iyi oyuncusu’ 
dedik. Ne oldu, ‘Tu kaka yaptık’ hep bera-
ber. Türkiye’de sosyal medyadan sonra 
eksen kayması var” ifadelerini kullandı.

“BEN ARFA’YI ALIRSIN AMA NASIL 
ALIRSIN?”

Kulübün gelir ve gider dengesinin 
eşitlenmesi gerektiğine vurgu yapan Aziz 
Yıldırım, “Medyada bir gün çok iyi diyen 
adam ertesi gün tam tersini söylüyor. Gidi-
şat kötü. Oyuncular, kulüple ilişkiler. Daha 
transfer yapmamışız gibi yayınlar yapıyor-
sunuz. Mayıs’ta kaç oyuncu lazımdı, kaç 
oyuncu aldık. Bazı oyuncularla görüştük, 
bazısı oldu, bazısı olmadı. Şartların ne 
olduğuna bakmıyorlar. Ben Arfa diyorlar, 
başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim 
bu adam. İki gün önce yalanladık. Türk 
medyası yazıyor, yabancı basın da buradan 
alıyor. Ben Arfa’yı yine alırsın. Almak ayrı 
bir şey. Şartlar var. Çok transfer yaparsak, 
batarız. Ondan sonra da çıkaramazsın za-
rarı. Gelir ve gideri dengelememiz gerek” 
diye konuştu.
n İHA

Milliler Hırvatistan karşısında!
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki 8. maçında bugün sahasında Hırvatistan ile 

karşılaşacak. Eskişehir’deki Yeni Eskişehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak
Türkiye mucize peşinde. A Mil-

li Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya 
Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’n-
daki 8. maçında bugün sahasında 
Hırvatistan ile karşılaşacak. Eski-
şehir’deki Yeni Eskişehir Stadı’nda 
oynanacak mücadele saat 21.45’te 
başlayacak ve TV8’den canlı yayın-
lanacak. Mücadelede, Macaristan 
Futbol Federasyonundan hakem 
Viktor Kassai düdük çalacak. Kas-
sai’nin yardımcılıklarını Vencel 
Toth ve György Ring yapacak. 
Maçın dördüncü hakemi ise Adam 
Farkas olacak.

Elemelerde I Grubu’na istedi-
ği gibi başlayamayan milli takım, 
son üç maçını kazandıktan sonra 
Ukrayna’ya deplasmanda mağlup 
olarak gruptan çıkma şansını zora 
sokmuştu. Grupta yaptığı 7 maçın 
üçünü kazanan milliler, 2’şer bera-
berlik ve yenilgi aldı. Ay-yıldızlılar, 
grupta 11 puanla 4. sırada yer alı-
yor. A Milli Futbol Takımı, Hırva-
tistan’ı mağlup ederek, Rusya’nın 
ev sahipliğini yapacağı Dünya Ku-
pası’na katılma şansını sürdürmek 
istiyor.  Grupta oynadığı 7 maçta, 
5 galibiyet, birer beraberlik ve ye-
nilgi alan Hırvatistan ise 16 puanla 
lider durumda bulunuyor. Gruptaki 
diğer maçlarda ise bugün İzlan-
da-Ukrayna ve Kosova-Finlandiya 
karşılaşmaları oynanacak.  

A Milli Futbol Takımı, Hırvatis-
tan ile bugün Eskişehir’de yapaca-
ğı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa 
Elemeleri I Grubu sekizinci hafta 
maçıyla 551. karşılaşmasına çıka-
cak. Türk Milli Takımı, 94 yıllık tari-
hinde 290’ı resmi, 260’ı özel olmak 
üzere geride kalan 550 maçta, biri 
hükmen olmak üzere 208 galibiyet 
aldı, 127 kez berabere kaldı, 215 
kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıl-
dızlı ekip, 236’sı deplasmanda, 
235’i evinde, 79’u da tarafsız sa-
hada olmak üzere bu maçlarda 3’ü 
hükmen galibiyetten olmak üzere 
toplam 724 gol attı, kalesinde 796 
gol gördü. A Milli Takım, bugüne 
dek 87 farklı ülke milli takımıyla 

mücadele etti. Milliler, 550 kar-
şılaşmanın 472’ini Avrupalılarla, 
30’unu Asyalılarla, 23’ünü Ame-
rikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 
3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle 
yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET 
VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık 
tarihinde geride kalan 550 maç 
içinde birini hükmen kazandı. 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
17 Kasım 2015 tarihinde İstan-
bul’daki Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda yapılan özel müsabaka 
0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 
ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural 
dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 
karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık 
skorla tescil etti. Öte yandan, Tür-
kiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde 
deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 
6-1 kazandığı özel maç, söz konu-
su tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA 
üyesi olmaması nedeniyle değer-
lendirmeye alınmadı.

MİLLİ TAKIMDA HEDEF 3’TE 3
Ukrayna’ya deplasmanda 2-0 

mağlup olan ve 5 maçlık yenilmez-
lik serisi sona eren A Milli Futbol 
Takımı, Hırvatistan maçıyla yeni-
den çıkışa geçmek istiyor. Grupta 
11 puanla 4. sırada yer alan mil-
li takım, son 3 maçını kazanarak 
Dünya Kupası’na katılmayı hedefli-
yor.  Milliler, son oynadığı 4’ü res-
mi, 2’si özel toplam 6 maçta 4 ga-
libiyet, birer beraberlik ve yenilgi 
gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol 
atan milliler, kalesinde ise 4 gole 
izin verdi.  Ay-yıldızlı ekip, 2017 
yılında yaptığı 5 maçta ise 3 galibi-
yet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.
BURAK YILMAZ’IN CEZASI BİTTİ

A Milli Futbol Takımı’nda golcü 
oyuncu Burak Yılmaz’ın kart cezası 
sona erdi. Burak, sarı kart cezası 
nedeniyle Ukrayna karşılaşmasın-
da oynayamamıştı. Deneyimli fut-
bolcu, ay-yıldızlı forma ile attığı 23 
golle, milli takımın en golcü ikinci 
ismi konumunda bulunuyor. 
n AA
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İLKLERE İMZA ATTIK!
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor’un başarılı kaptanı Ali Çamdalı, TFF’nin Tam Saha Dergisi’ne yaptığı açıklamalarda, üst üste 

elde ettikleri başarılar ile ilklere imza attıklarını ifade etti. Çamdalı, Konyaspor’dan, futbol yaşantısına kadar birçok konuda soruları cevapladı
Kayserili bir ailenin oğlu olarak 

Almanya’da doğdu. Altyapı eğitimini 
7 yıl boyunca Borussia Mönchenglad-
bach’ta aldı, üç yılını Bayer Leverku-
sen’de geçirdi ve Türkiye’deki ilk durağı 
memleketinin takımı Kayserispor oldu. 
Oynadığı kulüplerin aksine hep başa-
rı ve istikrarla sürdürdüğü çizgisinin 
karşılığını nihayet Atiker Konyaspor’da 
aldı. Bir sezon önce tarihinde ilk defa 
Avrupa kupalarına katılan, geçtiğimiz 
sezonu da hem Ziraat Türkiye Kupası 
hem de Turkcell Süper Kupa ile kapa-
tan takımın dört yabancı dil bilen kap-
tanı, kariyer hikâyesini ve tecrübelerini 
Tam Saha ile paylaştı.
22 Şubat 1984 Duisburg doğumlusun. 
Nasıl bir çocukluk geçirdin? Ailen ne 

zaman ve neden Almanya’ya göç etti? 
Ne işle meşguller?

Mütevazî bir ailenin içinden geliyo-
rum. Annem ev hanımı, babam fabrika-
da kaynakçı olarak çalışıyordu. Babam 
1979’da Kayseri’den Almanya’ya göç 
etmiş ve 1983’de annemle evlenmiş-
ler.

Futbola ilgin ne zaman ve nasıl 
başladı?

Doğum yerim Almanya. Futbola 
Borussia Mönchengladbach altyapı-
sında başladım. Öğrendiğim en önemli 
şey, iyi bir birey ve rakibe karşı saygılı 
olmaktı. Benim zamanımda da şimdi 
de Almanya’nın en iyi altyapılarından 
biridir Borussia Mönchengladbach. 7 
yılımı orada geçirdim. Ama A takıma 
sıçramayı bir türlü yapamadım. Bayer 
Leverkusen’den teklif alınca şansımı 
orada denemek istedim. A takıma ka-
dar da yükseldim. Üç yıllık bir futbol se-
rüvenim var orada. Çok güzel günlerim 
geçti.

Seninle birlikte futbola başlayan 
birçok arkadaşın bugün futbolcu ola-
madı ama sen başardın. Arkadaşlarına 
oranla neleri farklı yaptın da başarılı bir 
futbolcu oldun?

Bu biraz da kendinize bağlı... Fut-
bolu çok seviyordum. Severek yapmaz-
san bir işi olmuyor. Bu her iş için geçer-
li. Forvet olarak başladım. Sonrasında 
bir gün hocam “Stoper oynayacaksın” 
dedi. Hiç oynamamıştım. Ama oyna-
dığım ilk gün oldukça başarılı bir maç 
çıkarttım. Ve sonrasında da öyle devam 
ettim. Belki forvet olarak kalsaydım bu-
günlere gelemezdim. Yaptığınız işi se-
verek yapmak, “Bu benim işim olacak” 
demek, inanmak ve tabiî ki de ailenizin 
desteği… Bende bütün bunlar bir ara-
ya geldi. Ve sonrasında şükürler olsun 
bugünleri yaşıyorum. Beni diğer ar-
kadaşlarımdan ayıran farkların bunlar 
olduğunu düşünüyorum.
Borussia Mönchengladbach günlerine 
dönersek, orada öğrendiklerini bizimle 

paylaşır mısın?
Dediğim gibi, Borussia Möncheng-

ladbach, Almanya’da en iyi altyapıya 
sahip olan kulüplerden biri. Yani futbol-
cu olmak için gayret sarf eden çocukla-
rın, gençlerin profesyonelliğe ilk adımı 
attığı yerde futbolun temel bilgilerini 
aldım diyebilirim. Bu işi bugün severek 
yapmamda o dönemde yaşadıklarım 
büyük pay sahibidir. Kendimi gerçek 
anlamda futbolcu gibi hissetmemin 
yanında mental anlamda bana büyük 
katkılar sağladığını söylemeliyim.
Almanya’daki altyapı eğitiminin sana 

neler kazandırdığı konusunu biraz 
açabilir miyiz?

Her şeyden önce Almanya’daki 
imkânlar buradakinden daha fazla. 
Çocukken bile kendini yıldız oyuncu 
gibi hissediyorsun. İlk gittiğimde üç 
valiz dolusu eşya verdiler. Krampon-
lar, kamp malzemeleri, antrenman 
malzemeleri. Yani ilk günden itibaren 
kendini futbolcu gibi hissetmen sağ-
lanıyor. 12-13 yaşında profesyonelliği 
sana işliyorlar. İdman sahaları olsun, 
diğer imkânlar olsun tüm organizasyon 
tamamen üst düzeyde. Tüm bunlar bir 
de eğitimle birleştiği zaman zaten ön-
desin. Sistematik bir organizasyonun 
içerisinde futbolcu olmanız ve içinizde-
ki yeteneği ortaya çıkarmanız için her 
şey yapılıyor. Gerisi de bir anlamda 
size kalmış. Almanya’da aldığım altya-
pı eğitimi benim bu günlere gelmemde 
önemli bir rol oynadı kesinlikle…
Bayer Leverkusen’de oynarken Fener-
bahçe ile anlaşmıştın ama son anda 

Kayserispor’a transfer oldun. 

O dönemki transfer hikâyeni 
anlatabilir misin?

Transfer dönemine yaklaşırken Ba-
yer Leverkusen’le sözleşmem de biti-
yordu. Teklifler de alıyordum ama Tür-
kiye’ye gelmeyi hiç düşünmüyordum. 
Almanya’da tekrar şansımı denemek 
istiyordum. Bir menajer aracılığıyla 
bana Fenerbahçe teklifi sunuldu. Ben 
de Fenerbahçe’yi duyunca seve seve 
kabul edebileceğimi söyledim. O ara 
gazetelerde yazılıp çizilince beni de 
biraz heyecan sardı. Tüm görüşmeler 
benim haricimde menajer aracılığıyla 
yapılıyordu. Beni “Bu transfer olacak” 
diyerek 1 hafta tatile yolladılar. “5 yıl-
lık sözleşme imzalayalım. Ali Bilgin’i 
Antalyaspor’dan alacağız, takasta kul-
lanırız” falan diye konuşuluyordu. Ben 
de “Sıkıntı yok. Bir yıl Antalyaspor’da 
kiralık oynarım” dedim. Bu konular 

hakkında şu an gülerek bahsedebilmek 
çok güzel. Bir anda ne olduğunu anla-
yamadan işler bozuldu. Menajere ula-
şılamadı. Bir anda ortada kalıverdim. 
Transfer döneminin sonuna yaklaşılı-
yordu. Boşta kalma korkusu vardı. Kay-
serispor’dan o dönemde bir teklif geldi. 
Kayserispor’a gurbetçi oyuncuların 
akın ettiği bir dönemdi o günler. Ben de 
memleketim Kayseri olduğu için çok sı-
cak baktım bu teklife. Ve bu teklifi kabul 
ederek Türkiye’deki futbol macerama 
Kayserispor ile başlamış oldum.
Kariyerin boyunca istikrarlı bir oyuncu 

oldun. Bu istikrarın altında yatan 
sebepleri bize açıklar mısın? Neleri 

doğru yaptın?
Ekmeğimizi futboldan kazanıyoruz. 

Oynadığımız süre içerisinde elimizden 
gelenin en iyisini yapmak ve karşılığını 
vermek zorundayız. Yani hem saha içe-

risinde hem de saha dışında profesyo-
nelce davranmalı ve yaşamalıyız. Tem-
sil ettiğimiz camiaların sorumluluğunu 
bilerek buna uygun hareket ettiğinizde 
ve kendinize iyi baktığınızda ortaya za-
ten bir istikrar çıkıyor. Bu söylediklerimi 
profesyonel futbol yaşantımda yaptığı-
ma inanıyorum.

2013-2014 sezonunda yolun, 
kariyerinin en güzel günlerini 

yaşayacağın Konyaspor ile kesişti. 
Transfer hikâyeni anlatır mısın?
Orduspor küme düştükten sonra 

Trabzonspor beni istemişti. Transfer-
de prensip anlaşmasına varmıştık ve 
iş sadece imzaya kalmıştı. Bu arada 
Konyaspor da beni istedi. Onlara Trab-
zonspor ile anlaştığımı söyledim. O 
dönem Trabzonspor’un sportif direktörü 
Ünal Karaman’dı. Konyasporlu yöneti-
ciler Ünal Karaman ile durumu görüş-
müş ve benim Konyaspor’a transferim 
konusunda izin almışlardı. Ünal Hoca 
Trabzonspor ile görüşerek Konyaspor’a 
transfer olmam için gerekenin yapılma-
sını sağladı. Takım Bolu’da kamptaydı 
ve kampın da son günüydü. Otele gittim 
imzayı attım ve Konyasporlu oldum.
Konyaspor’da sen ve takım çok başarılı 

işler yaptınız. Takım UEFA Avrupa 
Ligi’ne katıldı, Türkiye Kupası’nı ve 
son olarak Süper Kupa’yı kazandı. 

Konyaspor’un adım adım yükselişini 
nasıl yorumluyorsun? Bu başarının 
arkasındaki sırları bizimle paylaşır 

mısın?
Konyaspor’a geldiğim ilk sezonum-

dan itibaren sıkıntılı bir süreç vardı. 
Yalnız şunu da söylemem gerekiyor. 
Sportif anlamda da maddi anlamda 
da her sene bir önceki sezonun üzerine 
koyan bir Konyaspor vardı. O dönem 
Aykut Kocaman takımın başına getirile-
rek bu başarıyı sağlayacak yolda temel 
sağlam atılmış oldu. En büyük etken-
lerden bir tanesi de tabiî ki yeni stad-
yumdu. Taraftarın tekrar Konyaspor’u 
sahiplenmesi, bağlılığı ve bununla 

birlikte sportif başarı da gelince bu 
sonuçlar kaçınılmaz oldu. Başarımızın 
arkasındaki en büyük sır; samimiyet, 
şeffaflık ve aile ortamı oldu.

Kaptanlık ağırlığı olan bir makam. 
Özellikle geçmişte bazı kaptanların 
takım ve oyuncular üzerinde büyük 
bir etkisi olduğunu biliyoruz. Sence 

kaptanlık hangi özelliklere sahip 
olmayı istiyor? İyi bir kaptan neleri 

doğru yapmalı?
Benim kendimi anlatmam ne ka-

dar doğrudur bilmiyorum. Ama en 
önemlisi takımdaki bütün arkadaşlarla 
nereden gelmiş olurlarsa olsunlar iyi 
iletişim kurmak. U14 takımından beri 
kaptanlık yapmış olmam ve bu konuda 
zaman içerisinde edindiğim tecrübeler 
de bana büyük fayda sağladı. Pozitif an-
lamda öncü olmak, Almanca, İngilizce, 
Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 
dört yabancı dil bilmek işimi kolaylaş-
tırdı diyebilirim. Kişiliğimle de genç-
lere örnek olduğumu düşünüyorum. 
Tabiî yaptıklarımı ve gördüklerini ne 
kadar örnek alırlar bu da onlara kalmış 
bir şey.

Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez 
UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşadın. 
Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı 
kazandın. Bize bu tecrübelerin kısa 

hikâyelerini ve vurucu yanlarını aktara-
bilir misin?

Bayer Leverkusen’de oynarken Av-
rupa maçlarında birçok kez kadroya gir-
dim ama maalesef süre alma şansını 
bulamamıştım. 32 yaşında Konyaspor 
forması altında bu şansı bulmak benim 
için tabiî ki büyük bir gururdu. Hem be-
nim hem de kulübüm için ilk oldu. Ta-
rihi araştırmadım, emin değilim ama 
hem Ziraat Türkiye Kupası’nı hem de 
Süper Kupa’yı bu kadar süre içerisinde 
kaldıran bir başka Anadolu takımının 
Türk oyuncusu var mıdır, bilmiyorum. 
Belki de ben ilk olmuşumdur. Tarihe 
bu şekilde geçmek ayrı bir gurur verici 
durum.

Atiker Konyaspor Mustafa Reşit 
Akçay’la bu sezon hücum yönünü 

biraz daha zenginleştirmiş görünüyor. 
Bu görüşe katılıyor musun? Mustafa 
Hocayı daha önce çalıştığın teknik 

adamlardan ayıran en önemli özelliği 
sence nedir?

Hücum yönü zenginleşti görüşüne 
aslında katılmıyorum ama şöyle bir 
fark olduğunu düşünüyorum. Sonuca 
daha direkt ve daha hızlı gitme üzerinde 
çalışıyoruz. Reşit Hocanın da en büyük 
özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum. 
Önceden gelen son yıllardaki kompakt 
yapımıza hızlı ve direkt oyunu da ekle-
diğimiz zaman takım olarak bu sezon 
ligde çok can yakabiliriz diye düşünü-
yorum.
Geçtiğimiz sezon elde edilen başarıla-
ra bu sezonun başında Süper Kupa’nın 

da eklenmesi takımdan beklentileri 
yükseltiyor. Atiker Konyaspor’un 

bu sezonki hedefleri neler olmalı? 
Takımın bu hedefler doğrultusundaki 

kapasitesini nasıl buluyorsun?
En önemlisi buralarda kalıcı ola-

bilmek. Bu kupalar sadece tarihte anıl-
mamalı. Kazanılması için tekrar hedef 
haline gelmesi lâzım. Bu sezon ayrıca 
UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz yıldan 
edindiğimiz tecrübeleri de sahaya yan-
sıtarak bir adım ötesine gidip gruptan 
çıkmayı da çok istiyoruz. Aramıza yeni 
katılan arkadaşların uyum sürecini kısa 
tutabilirsek başarılı olacağımıza inanı-
yoruz.
Oynadığın bölge itibarıyla dünyada ve 

Türkiye’de en çok beğendiğin 
oyuncular kimler?

Yabancı olarak Frank Lampard, 
Türk oyuncu olarak da Emre Belözoğlu. 
Kendisi ile tarzımız aynı olmasa da ona 
karşı oynamak her zaman zordur.

Kariyerinin bundan sonrasını nasıl 
sürdürmeyi planlıyorsun?

Profesyonel yaşantıma dikkat et-
meye çalışıyorum. İdman öncesi ve 
sonrası bireysel antrenmanlarla bir-
likte futbol yaşımı uzatmak en büyük 
amacım. Şu an için sadece futbola ve 
Konyaspor’un başarılı olmasına odak-
landım.

Futbola nokta koyduktan sonra nasıl 
bir yol izleyeceksin? Teknik adamlık 

düşünüyor musun? Bunun için şimdiye 
kadar neler biriktirdin? Kimlerden 

neler öğrendin?
Açıkçası bu konuda kararım henüz 

net değil. Futbolun içerisinde buluna-
cağım kesin ama bunun hangi pozisyon 
olacağına ilerleyen zamanlarda karar 
vereceğim. Çok büyük hocalarla çalış-
tım ve onlardan çok şeyler öğrendiğime 
inanıyorum. Aykut Kocaman ve Hector 
Cuper gibi isimler… Bunları pratiğe 
dökmeyi tabiî ki isterim.
Çok istikrarlı bir oyuncu olarak hayal-

lerine ulaşabildin mi? Yoksa “Şunu da 
yapmak isterdim” dediğin bir şeyler 

var mı?
Kazandığım kupalardan sonra en 

çok istediğim şey Millî Takıma gitmek 
ve ay-yıldızlı formayı giymek. Şu an için 
göz önünde bulundurduğum en büyük 
hedefim bu.

Unutamadığın maçları 
bizimle paylaşır mısın?

Kulüp tarihinin ve benim ilk UEFA 
Avrupa Ligi maçı olması sebebiyle 
Shakhtar Donetsk maçı ve tabiî ki de 
şampiyon olarak kupa kaldırdığımız 
Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Ku-
pası ve Beşiktaş Süper Kupa maçları.

Bizim unuttuğumuz, senin eklemek 
istediğin bir şeyler var mı?

Konyaspor’da Aykut Kocaman ile 
birlikte bizim ve camiamız için gerçek-
ten herkesin özenerek baktığı çok çok 
güzel iki sezonu geride bıraktık. 66 pu-
anla elde edilen lig üçüncülüğü, Avrupa 
kupalarına direkt katılma, geçen sezon 
ve bu sezon Türkiye Kupası’nda yaka-
ladığımız başarı, imza attığımız ilkler, 
hepsi inanılmaz güzel duygulardı. Ar-
dından bu sezona Mustafa Reşit Akçay 
Hocamızla ve ekibiyle Turkcell Süper 
Kupa’yı alarak muhteşem bir başlangıç 
yaptık. Bu duyguları yaşadığımız ve biz-
leri destekleyenlere, gönül verenlere 
yaşattığımız için mutluyuz. Bu noktada 
bizleri iyi günde ve daha da önemlisi 
kötü günde bile yalnız bırakmayarak 
destek veren taraftarlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum.
n SPOR SERVİSİ



Konyasporlu futbolcular 
bayramı ailesi ile geçirdi

UEFA Avrupa Ligi temsil-
cimiz Atiker Konyaspor Kur-
ban Bayramı’nın ilk gününden 
itibaren üç gün izin yaptı. Me-
dipol Başakşehir maçından 
sonra ara vermeden çalışan 
Konyaspor, Kurban Bayra-
mı’nda izin yaparak dinlenme 
imkanı da buldu. Yeşil be-
yazlı takımda birçok futbolcu 
Kurban Bayramı’nı ailesi ile 
birlikte memleketinde geçirdi. 
Yabancı oyuncular ülkesine 
giderken, Müslüman olan fut-
bolcular ailesi ile birlikte Kur-
ban Bayramı heyecanı yaşadı. 
Sezon başında Konyaspor’a 
katılan Mehdi Bourabia izni-
ni Mısır’da değerlendirirken, 
Musa Araz, Fransa’da bir arka-
daşının düğün törenine katıldı. 
Konyasporlu futbolcular sosyal 
medya hesaplarından yaptıkla-
rı paylaşımlar ile takipçilerinin 

bayramını kutlamayı ihmal 
etmedi.

ALİ TURAN 
HOLLANDA’YA GİTTİ

Atiker Konyaspor’da üç 
günlük izin dün sona ererken, 
yeşil beyazlı takımın tecrübeli 
kaptanlarından Ali Turan, ta-
tilinin bir kısmını Hollanda’da 
değerlendirdi. Burada din-
lenme imkanı bulan tecrübeli 
futbolcu Hollanda’da yaşayan 
Konyaspor’un sosyal medya-
daki etkili isimlerinden Ali Te-
ker’i ziyaret ederek, kendisine 
forma hediye etti. Konyaspor 
ile ilgili yaptığı videolar ile 
sosyal medyada takip edilen 
Ali Teker, Ali Turan ile olan fo-
toğrafını sosyal medya hesap-
larından paylaştı. Avrupa Ligi 
temsilcimiz Konyaspor’da izin 
dün sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı Pogba’nın hedefi Atiker Konyaspor
Sudanlı Munip Abdala, Konya’da 

hem bir ilçe futbol takımında amatör 
olarak forma giyiyor hem de ailesi-
ni geçindirmek için garsonluk yapı-
yor. Dört yıl önce Sudan’dan Türkiye’ye 
babasının işi için gelen 16 yaşındaki 
Munip Abdala, ilk önce Çanakkale’ye 
yerleşti. Abdala, anne ve babasının 
ayrılmasının ardından 2 kız kardeşi ve 
annesiyle Konya’nın merkez Selçuklu 
ilçesine taşınmaya karar verdi.  

Annesinin hasta olması nedeniyle 
ailesini geçindirmek için Konya’da bir 
restoranda garsonluk yapmaya başla-
yan Munip Abdala, hayali olan futbol-
culuk için de Selçuklu Belediyesinin 
yaz okullarına katıldı. Yaz okullarındaki 
performansı ile dikkati çeken ve seçme-
lere katılan Abdala, burada gösterdiği 
başarısından dolayı amatör küme 16 
yaş altı liginde mücadele eden Muha-
sebe Gençler Spor’un teknik direktörü 
Seyit Ali Kaya’nın da desteğiyle takım-
da forma giymeye başladı. 

Takım arkadaşlarının “Konyalı 
Pogba” diye seslendiği Abdala, ligin 
az sayıda yabancı futbolcularından 
biri. Orta sahada oynayan Sudanlı 
futbolcu, teknik özellikleri bakımın-
dan Manchester United’ın Fransız yıldı-
zı Paul Pogba’ya benzetiliyor.

Oynadığı oyunla göz dolduran Ab-
dala, kısa zamanda takımın vazgeçil-
mezlerinden biri haline geldi.  Takımın 
başarısının yanında, boş zamanlarında 
kent merkezindeki bir restoranda gar-
sonluk yapan Munip Abdala, yaptığı 
açıklamada, “Müşteriler ilk etapta beni 
görünce kısa süreli şaşkınlık yaşıyor, 
ancak sonra her şey normale dönü-
yor.” dedi. Abdala, kazandığı parayla 
ailesinin geçimine katkı sağladığını 
vurguladı.

‘ETLİ EKMEK YEMEDEN 
MAÇA ÇIKMIYORUM’

Konya’ya geldiğinden beri şehirle 
bütünleştiğini anlatan Abdala, “Kon-
ya’nın yöresel yemeklerini çok sevi-

yorum. Mesela etli ekmek yemeden 
maça çıkmıyorum. Ailem de etli ekme-
ği çok seviyor. İnşallah ileride ‘Konyalı 
Pogba’ olarak Konyaspor’da forma giy-
mek nasip olur.” diye konuştu.

Munip Abdala’nın takım arkada-
şı Faruk Çalık da 6 aydır Muhasebe 
Gençler Spor’da birlikte top koşturdu-
ğunu dile getirerek, “İdmanlarda çok 
neşeli birisi. İyi bir arkadaşımız, bize 
her zaman moral veriyor. Kendisi gol 
anlamında bize bu sene lazım olur.” 
ifadelerini kullandı.

‘KONYASPOR’DA OYNAYACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUZ’

Muhasebe Gençler Spor Teknik 
Direktörü Seyit Ali Kaya ise Munip 
Abdala’nın futbol kariyerine geçen yıl 
spor okullarında başladığını söyledi. 
Kendilerine ilk geldiğinde oyununu 
beğendiklerini ve takıma aldıklarını 
aktaran Kaya, şöyle devam etti: “Ba-
şarılı ve yetenekleri olan bir oyun-
cu. Birçok mevkide oynama özelliği 

var. Teknik kapasitesi yüksek, yaşına 
göre çok iyi ve hızlı bir oyuncu. Agresif 
oyunuyla Pogba’yı anımsatıyor. Kendi 
yaş grubunda 4 kategoride oynuyor. 
İnşallah Konyaspor’da oynayacağını 
düşünüyoruz. Yeşil beyazlıların altyapı 
hocaları da takip edecek.” diye konuş-
tu.Abdala’nın büyük ihtimalle akademi 
ligine gideceğine işaret eden Kaya, 
şunları kaydetti: “Abdala böyle oyna-
maya devam ederse Konyaspor’un alt-
yapı akademisine kesin gider. Lisans 
işlemleri için evraklarını gönderdik. 
İnşallah lig başlamadan yetişecek. Ab-
dala, bir restoranda çalışarak ailesine 
de bakıyor. Hem sporu hem de işini 
aksatmadan yürütüyor. Antrenmanları 
hiç kaçırmıyor. Haftada 4 antrenman 
yapıyoruz, hepsine katılıyor. Çoğumuz-
dan iyi Türkçe konuşuyor ve neşeli ya-
pısıyla dikkati çekiyor. Arkadaşlarıyla 
da çok iyi iletişimi var. Hem oyunuyla 
hem de sempatisiyle takımda sevilen 
bir oyuncu.”  n AA

Atiker Konyaspor’dan 
‘muhteşem taraftar’ mesajı

Bilindiği üzere Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda Salzburg, 
Marsilya ve Vitoria ile eşleşmişti. UEFA Avrupa Ligi 
hesabı, Marsilya’nın son transferi Mitroglou’nu ‘Bir 
Avrupa Ligi takımına transfer oldum. Ben kimim?’ 
şeklinde duyurdu. Yeşil beyazlı temsilcimiz ise bu 
tweete esprili bir dille cevap verdi. Atiker Konyaspor, 
resmi twitter hesabından verdiği cevapta Marsilya 
ile aynı grupta olmasından dolayı, ‘Muhteşem Kon-
yaspor taraftarı ile tanışacak biri’ mesajını verdi. 
Konyaspor’un bu yanıtı sosyal medyada oldukça be-
ğenildi.  n SPOR SERVİSİ

Kartal’da izin bitti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, Sü-

per Lig’in 4.haftasında Alanyaspor ile iç sahada karşı 
karşıya gelecek. Anadolu Kartalı, Başakşehir ma-
çının ardından çalışmalarına devam etmiş ve daha 
sonra Kurban Bayramı dolayısı ile üç günlük izne 
ayrılmıştı. Konyaspor’da izin sona erdi. Yeşil be-
yazlı futbolcular, dün Kayacık Tesisleri’nde bir araya 
geldi. Akşam saatlerinde bir antrenman yapan Kon-
yaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeniden 
başladı. Konyaspor, Alanyaspor’u Cumartesi günü 
saat 20.00’de evinde konuk edecek.
n SPOR SERVİSİ

Futbol camiasında 
bayram coşkusu

Kurban Bayramı, tüm Müslüman aleminde olduğu gibi futbol camiasında da coşku ile idrak 
edildi. Spor kulüpleri resmi hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile takipçilerinin bayramını 

kutladı. Konyaspor Futbol Okulları ise Kurban Bayramı’nda huzurevi ziyaretinde bulundu
FATİH YILMAZ’DAN BAYRAM MESAJI
Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz yöne-

tim kurulu adına bir bayram mesajı yayın-
layarak Konyaspor camiasının, Türk mille-
tinin ve İslam aleminin kurban bayramını 
tebrik etti. Fatih Yılmaz’ın bayram tebriki 
mesajında şu ifadelere yer verdi; “Başta 
camiamız ve milletimiz olmak üzere tüm İs-
lam Aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı 
kutluyor; birlik beraberliğe en çok ihtiyacı-
mız olan bu günlerde millet olma şuurunun 
kuvvetlendiği, tüm dünyada barışın ve hu-
zurun hakim olduğu, mazlumların kanının 
akmadığı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice 
bayramlar diliyoruz.”

KONYASPOR’DA ÖRNEK DAVRANIŞ
Konyaspor Futbol Okulları Zafer ve Kur-

ban bayramı nedeniyle Dr. İsmail Işık Huzu-
revi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
sakinlerini ziyaret etti. Futbol okullarında 
yıl boyu devam eden antrenmanların yanı 
sıra iyi insan, iyi birey, iyi vatandaş ve iyi 
bir sporcu yetiştirmek için sosyal ve kültü-
rel projeler belli zaman aralıklarıyla hayata 
geçiriliyor. Bunlardan bir tanesi de 30 kişi-
lik oyuncu grubu huzurevini ziyareti oldu. 
Konyaspor Futbol okullarının bu anlamlı zi-
yaretinde idari ve teknik kadronun yanı sıra 
oyuncuları müdür vekili Metin Üstündağ 
karşıladı. Huzurevi sakinleriyle bir araya 
gelmeden önce oyunculara ikramlarda bu-
lunan Üstündağ ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti ifade ederek “ Ziyaretinizle huzu-
revi sakinlerimizin gönüllerini ve dualarını 
almanız bizleri çok mutlu etti. Şahsınızda 
Atiker Konyaspor camiasına sayın başkan 
Fatih Yılmaz’a ve futbolcu kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum” dedi.

TEMEL AMAÇ İYİ BİREY
Daha sonra Konyasporlu genç futbol-

cular bahçede ve odalarında vakit geçiren 
büyüklerinin ellerini öpüp uzun süre sohbet 
etti. Ziyaret sırasında öğrenciler huzurevi 
sakinlerine çiçek vererek gönüllerini aldı. 
Konyaspor Futbol Okulları idarecileri ise bu-
rada yaptıkları açıklamada duygulu anların 
yaşandığı buluşmanın asıl hedefinin ahlak-
lı, vefalı ve sağlam temellerle donatılmış bir 
nesil yetiştirilmesine bu tür ziyaretlerle katkı 
sağlamak olduğunu belirterek “Futbol okul-
larımızda temel amacımız sadece iyi birer 
sporcu yetiştirmek değil. Çocuklarımız yete-
nekli olduğu sürece iyi birer futbolcu olacak-
lardır. Ama bizler ailelerimizle koordineli 
hareket ederek onların sosyal yönlerini de 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde hem 
iyi birer sporcu olmalarının önünü açıyor 
hem de bizler için asıl önemli olan konuyu 
yani iyi bireyler olarak yetişmeleri için eli-
mizden gelen katkıyı sağmaya çalışıyoruz. 
Bugün burada olmak çocuklarımıza da çok 
iyi geldi. Bundan sonra da bu tür ziyaretleri 
belirli aralıklarla sürdürmeyi planlıyoruz” 
şeklinde konuştu.  n SPOR SERVİSİ
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