
Deriler dönüşecek!
Kesilen kurbanların deri-
leri vakıflar ve dernekler 
tarafından toplanmaya 

devam ediyor. Toplanan 
deriler ise toptancılara sa-

tılarak gelir elde ediliyor. 
Deriler işlenerek ayakkabı 
ve konfeksiyon sektörün-
de değerlendirilerek milli 
servete katkı sağlanıyor 

DERİLERDEN BİR 
ÇOK ÜRÜN YAPILIYOR

Kurban Bayramı’nın ardından 
kesilen hayvanların derileri de 
değerlendirilmeye başlandı. 
Toplanan deriler, işlenmek üze-
re imalathanelere gönderiliyor. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Yüksel Dericilik Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yüksel, derile-
rin Çanta, kemer, cüzdan, ayak-
kabı ve konfeksiyonda kullanıl-
dığını söyledi.

KURBAN DERİLERİ 
MİLLİ SERVETTİR 

Derinin çöpe atılmaması gerek-
tiğinin altını çizen Yüksel, “Hiç-
bir deri yerde kalmaz. Onu illa ki 
toplayan ve ya alan bir olur. Ben-
ce deriyi çöpe atanlarda çok bü-
yük yanlışlar yapıyor. Deri milli 
servettir. Boşa gitmez sonuçta 
kullanıldığı alanlar var. Türki-
ye’de ki en büyük sıkıntı hayvanı 
keser kesmez derinin kesilmesi-
dir” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Bu kurumu kurda 
kuşa yem etmeyiz’

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Buranın pay-
laşımıyla ilgili hesap yapanlar 
artmış. bu kurumu kurda kuşa 
yem etmeyiz. Hep beraber 
sahip çıkacağız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Esnaf bayram 
bereketi yaşadı

Kurban Bayramı Konya Bedes-
ten Çarşısı’ndaki esnafa yaradı. 
Mübarek bayram ile birlikte 
vatandaşların şeker, çikolata, 
lokum vb yiyecek grupları ile 
gömlek, pantolon ve eşarp gibi 
giyecek gruplarını satın alması 
ile birlikte Bedesten’de canlılık 
yaşandı.   n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu bayrama 
damga vurdu

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Kelebek-
ler Vadisi Parkı, Macera Kulesi, 
Tropikal Kelebek Bahçesi ve 
Sille Baraj Parkı, bayram tatili 
boyunca ziyaretçi akınına uğra-
dı.   n HABERİ SAYFA 5’TE

Protez sektöründe
‘yerli’ başarısı

Makine mühendisi Halil İbrahim 
İmiroğlu, TÜBİTAK destekli pro-
je kapsamında tıpta çene, el ve 
ayak kemiklerinin uzatılmasında 
kullanılan protez tasarladı.
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Meram’da Başbakan
Yıldırım hazırlığı

Bayram tatilinde trafik 
kazaları 122 can aldı!

Karatay bayramı
 sorunsuz yaşadı
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Adli yıl açılışı yapılan törenlerle başladı

ADALETSİZ TOPLUMDA 
KAOS ORTAMI OLUŞUR

Konya’da 2017-2018 adli 
yıl açılışı düzenlenen 
programda konuşan 

Konya Barosu Başkanı 
Mustafa Aladağ, “ 

Adalet , devletin ayakta 
kalmasını sağlayan 

yegane güçtür. Adaletin 
terazisi şaşarsa top-

lumsal huzur ortadan 
kalkar, kargaşa ve kaos 

ortamı doğar” dedi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Kurbanlık 
keçi 
gelin için 
süslendi

Yıllardır sürdürülen 
geleneklerden olan ‘kız evine 
kurbanlık gönderme’ geleneği 

bu yıl ki Kurban Bayram’ında da 
devam etti. Nişanlanan gelin 
adaylarına, damat adayları 

tarafından süslenen kurbanlıklar 
gönderildi. 

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Konya Türkiye’ye yön veriyor’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 

Akyürek, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai 
gününde Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ 
Genel Müdürlüğü çalışanları ile bayramlaştı. 
Akyürek tüm personelin bayramını tebrik etti. 

Burada konuşan Başkan Akyürek, “Konya 

tarihteki misyonuna uygun bir şekilde yoluna devam 
etmekte milli ve İslami düşüncenin merkezi olarak 
Türkiye’ye yön vermektedir. Bütün milli ve İslami 
çıkışların da kaynağı olarak yola devam etmekte” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Mustafa Aladağ
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Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, “ Adalet , devletin ayakta kalmasını sağlayan yegane güçtür. 
Adaletin terazisi şaşarsa toplumsal huzur ortadan kalkar, kargaşa ve kaos ortamı doğar” dedi

‘Adalet devleti ayakta tutar’
Konya’da 2017-2018 adli yıl açı-

lışı düzenlenen programla gerçekleş-
tirildi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunul-
ması, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ar-
dından tören resepsiyonla devam etti.

Konya Adliyesi ve Konya Baro 
Başkanlığı tarafından  düzenlenen 
program  Konya Adalet Sarayı bahçe-
sinde gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen 
programa Konya Cumhuriyet Baş-
savcısı Bestami Teczan, Konya Adli 
Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri 
Koçer, Konya Bölge Adliye Mahkeme-
si Başsavcısı Ali Gökpınar, Konya Böl-
ge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal 
Kuku, Konya Barosu Başkanı Musta-
fa Aladağ, Konya Adliyesi Hakim ve 
Cumhuriyet Savcıları, Konya Barosu 
Avukatları ile Konya Adliyesi perso-
neli katıldı.

Programda konuşan Konya Baro-
su Başkanı Mustafa Aladağ, “ Adalet 
, devletin ayakta kalmasını sağlayan 
yegane güçtür. Adaletin terazisi şa-
şarsa toplumsal huzur ortadan kalkar, 
kargaşa ve kaos ortamı doğar” dedi.
ADALET İNSANLARIN EN YAŞAMSAL 

İHTİYAÇLARINDADIR
Adaletin insanların en yaşamsal 

ihtiyaçlarından olduğunu ifade eden 
Aladağ, “Adaletin insanların en ya-
şamsal ihtiyaçlarındandır. Daha açık 
ifade etmek gerekirse adalet,hava gibi 
su gibi bir ihtiyaçtır. Yokluğu toplumu 
felakete götürür. Eksikliği zararlara 
yol açar. Bu nedenle adaletin hızlı ve 

en sağlıklı şekilde tesisi aynı zaman-
da vatandaşa olan inanç ve güvenini 
artıracaktır. Bu çerçevede ülkemizin 
en önemli problemlerinden biri de 
hiç süphesiz kontrolsüz şekilde artan 
hukuk fakülteleri ve mezun sayısıdır. 
Hukuk eğitimi oldukça ciddi ve has-
sas bir iştir. Nitelikli akademisyenler 
tarafından yürütülmelidir. Ülkemiz-
deki hukuk fakültelerinin eğitim kali-
tesi gözle görülür şekilde düştüğü, sa-
yının kontrolsüz  bir şekilde arttığı her 
türlü tartışmadan uzaktır.Bu kontrol-
süz artış en fazla avukatlık mesleğini 
etkilemektedir. Bu nedenle akademik 
yeterliliğe sahip olmayan hukuk fa-
külteleri kapatılmalı , mevcut hukuk 
fakültesi kontejanları önemli oranda 
azaltılmalı ve hukuk fakülteleri için 

baraj uygulaması daha da katılaştı-
rılmalıdır. Hepsinden daha da önem-
lisi avukatlık sınavı ivedi bir biçimde 
uygulamaya geçirilmelidir” şeklinde 
konuştu

GÖREVİMİZİ  HIZLI VE ETKİN BİR 
BİÇİMDE  İFA ETMEYE KARARLIYIZ

Konya  Cumhuriyet Başsavcısı  
Bestami Tezcan, yargı mensupları 
olarak farklı görevlerde bulunmala-
rına rağmen, hukukun üstünlüğünü 
benimsediklerini belirterek, hak ve 
adalet kavramının hayata geçirilmesi 
için çaba gösteren meslek insanları 
olduklarını ifade etti. Tezcan, “Göre-
vimizi evrensel hukukun ana ilkele-
rini, insan haklarını esas alan çağdaş 
bir anlayışla hızlı ve etkin bir biçimde 
bir biçimde ifa etmeye kararlıyız. Her 

zaman ve herkes için adaleti gözete-
rek, bağımsızlık, tarafsızlık ve objek-
tifliği tüm çalışmalarında benimseyen 
şeffaf bir yargı anlayışı içinde adalet 
görevini yerine getirmeye çalışmalı-
yız. Yargının sağlıklı ve hızlı ilerlemesi 
aynı zamanda hukuk devletinin de 
güvencesidir. 

Adalet, toplumun barış huzur ve 
refahının ön şartıdır. Devletler ancak 
hukukun üstünlüğü üzerine kuru-
lursa, daha sağlıklı yaşarlar ve daha 
uzun ömürlü olurlar. Tüm bu duygu 
ve düşüncelerle 2017-2018 adli yılı-
nın memleketimize, milletimize, yargı 
camiasına ve adliyemize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Aladağ
2017-2018 adli yıl açılışı Adalet Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonla gerçekleştirildi. 

Programda hukukun üstünlüğü ve adalet kavramlarına dikkat çekildi.

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru’nun “Meram’ın 
kaderi değişiyor” diyerek 
adlandırdığı Şükran Mahal-
lesi’ndeki değişim progra-
mı için hazırlıklar hızlandı. 
Başbakan Binali Yıldırım’ın 
da katılacağa program için 
alanda çalışmalarda sona 
yaklaşıldı. Etkinlik kap-
samında “Geçmişi İhya, 

Geleceği İnşa” sloganıyla  
“Miras”  isimli bir program 
düzenlenecek. Şükran Ma-
hallesi’ne büyük bir plat-
form kurulurken yollarda 
asfalt çalışmaları da yapıl-
dı.10 Eylül Pazar günü dü-
zenlenecek olan program 
Şükran Mahallesi (Sırçalı 
Medrese) karşısında yapıla-
cak.   n UFUK KENDİRCİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı, Meram Belediyesi’nin 
“Geçmişi İhya Geleceği İnşa” programı için Şükran Mahallesi’nde hazırlıklar sürüyor  

Meram, Başbakan Binali 
Yıldırım’a hazırlanıyor 

Şuayip Soylu’nun oğlu
Selman dünyaevine girdi

Gloria Meram Düğün 
Sarayı işletmecisi ve Şu-
ayip Usta Dügün Orga-
nizasyonu sahibi Şuayip 
Soylu oğlu Selman’ı evlen-
dirdi. Rahime- Kemal Esil 
Çiftinin kızı Ayşenur ile 
Zeliha- Şuayip Soylu çifti-
nin oğlu Selman bir ömür 
mutluluk için ‘evet’ diye-
rek dünya evine girdi. Glo-
ria Meram Düğün Sarayın 

da gerçekleştirilen düğün 
törenine Esil ve Soylu ai-
lelerinin akrabaları ile çok 
sayıda davetli katıldı. Misa-
firlere geleneksel Konya pi-
lavı ikram edildi. Yenigün 
gazetesi olarak Ayşenur –
Selman  çiftine ömür boyu 
mutluluklar diler, Esil ve 
Soylu ailelerine ise ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gloria Meram Düğün Sarayı işletmecisi ve Şuayip Usta Dügün Organizasyonu sahibi 
Şuayip Soylu’nun oğlu Selman, Rahime- Kamil Esil çiftinin kızı Ayşenur ile dünya evine girdi



Bayram sonrası ilk mesai günü-
de Selçuklu Belediye Başkan Vekili 
Ali Sönmez, belediye personeli ile 
bayramlaştı. Sabah erken saatlerde 
Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hiz-
metler, Tesisler ve Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü personeli ile bay-
ramlaşan Sönmez, daha sonra sosyal 
tesislerde memur personelle bay-
ramlaştı. Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları ve birim müdürlerinin 
de hazır bulunduğu bayramlaşma 
programında konuşan Sönmez, ba-
şarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle 
personele teşekkür etti ve çalışan-
ların bayramını kutladı. Sönmez, 
“Belediye hizmetleri 7 gün 24 saat 
ve 365 gün kesintisiz devam eden 
kamu faaliyetidir. 

Bu görevleri yerine getirirken 
mesai mefhumu olmadan aileniz-
den, eşinizden ve dostunuzdan fe-
dakarlık bu görevleri yapıyorsunuz. 
Yaptığınız gayretli çalışmalardan 
dolayı hepinize şahsım ve Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay adı-
na ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. 
Selçuklu Belediyesi hizmet binasında 
görev alan personelle de bayramla-
şan Sönmez, Selçuklu Belediyesi’nin 

kurumsal başarısına vurgu yaptı. Ya-
pılan memnuniyet araştırmaları ve 
anketlerinin Selçuklu Belediyesi’nin 
hizmetlerinden duyulan memnuni-
yeti ortaya koyduğunu ifade eden 
Sönmez,”Bu başarıda belediyemizin 
kurumsal kimliği, Başkanımız Uğur 

İbrahim Altay’ın prestijli projeleri ve 
siz değerleri personelimizin özveri 
ve gayretli çalışmalarının büyük payı 
var. Yaptığınız bu çalışmalardan do-
layı hepinizi tebrik ediyor, çalışma-
larınızın ve başarılarınızın devamını 
diliyorum” dedi.   n HABER MERKEZİ
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Kurban Bayramı dönüşü belediye çalışanları ile bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın bin yıldır 
Osmanlı ve Selçuklu coğrafyasına yön veren ve inancımızı, değerlerimizi 7 kıtaya yaymaya çalışan bir meşale olduğunu söyledi

‘Konya bin yıllık meşaledir!’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, Kurban Bayramı 
dönüşü ilk mesai gününde Büyükşe-
hir Belediyesi ve KOSKİ Genel Mü-
dürlüğü çalışanları ile bayramlaştı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bay-
ramlaşma programında tüm perso-
nelin bayramını tebrik eden Başkan 
Akyürek, bayram süresince daha hu-
zurlu ve daha rahat bir bayram yaşa-
nabilmesi için nöbette olan belediye 
personeline teşekkür etti. 

ZULÜMLERE SON VEREBİLMEK 
ANCAK BÜYÜK TÜRKİYE 

HEDEFİNE ULAŞMAKLA OLUR 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 

süreçte bir vekalet savaşıyla karşı 
karşıya olduğunu belirten Başkan Ak-
yürek, bu vekalet savaşının iç ve dış 
güçlere karşı yürütüldüğünü söyledi. 
Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 
coğrafyada haritaların yeniden çizil-
meye çalışıldığını kaydeden Başkan 
Akyürek, Osmanlı’nın parçalanma-
sıyla oluşturulan 50’den fazla ülke 
yeniden parçalanarak bu sayının 60’a 
70’e çıkarılmak istendiğine vurgu ya-
parak, “Türkiye istikrarsızlaştırılarak 
bir kaos ortamına itilerek bu amaca 
ulaşmak istiyorlar. Çünkü Türkiye var 
olduğu sürece bütün bu oyunları boz-
mak için kanının son damlasına kadar 
mücadele eder. Libya’da, Tunus’ta 
Sudan’da, Cezayir’de, Mısır’da, Suri-
ye’de Irak’ta, Filistin’de oynanmak is-
tenen oyun budur. Haritalar yeniden 

çizilip siyonizme karşı, büyük İsrail 
hedefine ulaşma idealine karşı hiçbir 
sağlam güç bırakmama çalışması de-
vam ediyor. Bir de aynı amaca hizmet 
için ülke içinde elde ettikleri gruplar-
la, işbirlikçilerle ülkemizin önünü kes-
meye çalışıyorlar. Bu noktada Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ide-
alleri olan insanlar olarak Türkiye’nin 
verdiği bu mücadeleye hangi konum-
da bulunursak bulunalım katkı yap-
mak sorumluluğumuz var. Herkes 

işini iyi yaparsa Türkiye bu oyunu bo-
zacaktır. Biz bayram yaparken birçok 
şehrin üzerinde bombalar patlıyordu. 
Birçok Müslüman kardeşimiz yerin-
den yurdundan ediliyor hatta evlere, 
camilere hapsedilerek, Myanmmar’da 
olduğu gibi yakılarak şehit ediliyordu. 
Bu zulümlere son verebilmek ancak 
Büyük Türkiye hedefine ulaşmakla 
olur. Her zaman vurgu yapıyoruz. 
Büyük Türkiye hedefine kitlenmemiz 
ve bu doğrultuda yola devam etme-

miz gerekiyor. Küçük hesaplar, küçük 
tartışmalar ve basit meselelerle oyala-
nacak zaman yok. Ülkemiz açısından 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
verilen mücadelenin anlamı budur. 
Bizler de bu mücadelenin bir parçası 
olarak yerimizi her zamanki gibi güçlü 
bir şekilde almalıyız” dedi. 

KONYA, TÜRKİYE’YE 
YÖN VERMEKTEDİR 

Anadolu’nun yurt edinilmesinde 
Konya’nın büyük bir misyonu oldu-

ğunu, Anadolu’nun Türk-İslam va-
tanı olmasında en önemli rolün şehir 
olarak Konya’ya ait olduğunu kay-
deden Başkan Akyürek, “Konya bin 
yıldır Anadolu ülkesinde, Osmanlı ve 
Selçuklu coğrafyasında; yön veren, 
değiştiren, inancımızı, değerlerimizi 
7 kıtaya yaymaya çalışan bir meşale-
dir, bir kaynaktır ve bu inancın mem-
baı olan bir şehirdir. Konya içinde de 
yüzyıllar içinde birçok oyunlar oynan-
mıştır. Konya zaman zaman yasaklı 
şehir halinde getirilmiştir, zaman za-
man dışlanmıştır. Ama hamdolsun 
ki, 1960’lı, 70’li, 80’li yıllar ve daha 
sonraki süreçler göstermiştir ki Konya 
tarihteki misyonuna uygun bir şekilde 
yoluna devam etmekte milli ve İsla-

mi düşüncenin merkezi olarak Tür-
kiye’ye yön vermektedir. Bütün milli 
ve İslami çıkışların da kaynağı olarak 
yola devam etmekte. Konya olarak bu 
duruşumuzu asla bozmayacağız” diye 
konuştu. 

KONYA’YA HİÇBİR TERÖR 
ÖRGÜTÜ, HİÇBİR SAPKIN 
GÖRÜŞ NÜFUZ EDEMEZ 

Başkan Akyürek, son günlerde 
Konya ile ilgili yaşanan tartışmala-
rın boşuna olduğunu dile getirerek, 
“Konya’ya hiçbir terör örgütü, hiçbir 
sapkın görüş nüfuz edemez. Ne adına 
olursa olsun; din adına da olsa, kavmi-
yetçilik adına da olsa ya da başka fikir-
ler adına da olsa Konya’ya asla nüfuz 
edemez. Konya sıratı müstakimde 
dosdoğru yolda yoluna devam eder 
gider. Konya’yı anlayamayanlar olu-
yor zaman zaman. Zaten Konya kendi 
fikriyatına, kendi düşüncesine ait his-
setmediğine kedini açmaz. Konya’yı 
onlar zaten anlayamaz. Cenab-ı Hak-
ka hamdolsun ki böyle bir şehre hiz-
met ediyoruz. Selçuklu payitahtına, 
Mevlana şehrine ve inancımızı dört 
bir yana yayan bir coğrafyaya hizmet 
ediyoruz. Hem maişetimizi temin 
ediyoruz hem de inancımıza, düşün-
cemize, geleneğimize ve milletimizin 
köklerine hizmet ediyoruz. Konya’nın 
bu misyonunu devam ettirmesi asıl 
amacımızdır” şeklinde konuştu. 

Başkan Akyürek, konuşmasının 
ardından tüm personelle bayramlaştı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, bayram dönüşü ilk mesaide 
belediye personeli ile bayramlaştı.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, sabah ilk olarak Arif Bilge Te-
sisleri’ndeki çalışanlarla daha sonra 
da belediye hizmet binasındaki çalı-
şanlarla bayramlaştı. Bayramlaşma 
programlarına Konya Muhtarlar Der-
neği Başkanı Celal Duran, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Er-
miş, meclis üyeleri, başkan yardım-
cıları, daire müdürleri, muhtarlar ve 
belediye çalışanları katıldı. Bayramla-
ra hep buruk girdiklerini vurgulayan 
Başkan Toru, “Son yıllarda bayram 
öncesi farklı coğrafyalarda yaşanan 
hadiseler nedeniyle maalesef İslam 
dünyası bayramları buruk yaşıyor. Bu 
bayram öncesinde de Arakan’daki 
kardeşlerimizin zulüm altında inle-

mesi hepimizi derinden üzdü. Te-
levizyonlarda, sosyal medyada gör-
düğümüz görüntüler hepimizi yıktı. 
Ne zaman ki Osmanlı İmparatorluğu 
parçalandı Müslümanlar bu şekil-
de zulüm altında inlemeye başladı. 
Emperyalist güçler, İslam coğrafya-
sındaki zenginlikleri sömürmek üze-
re Müslümanlara büyük bir zulüm 
yaşatıyorlar. İnşallah bu bayram ve-
sileyle Rabbim tüm Müslümanların 
birlik ve beraberliğini arttırır. Çünkü 
şu anda en çok buna ihtiyacımız var” 
diye konuştu.  Belediye olarak Me-
ram’a hizmet noktasında büyük bir 
ivme yakaladıklarını kaydeden Baş-
kan Toru, “Göreve geldiğimiz gün-
den beri döktüğümüz asfalt miktarı 

neredeyse daha önce 10 yılda dökü-
len asfalt miktarını buldu. Yapılan 
yatırımlar, belediyenin mali disiplini 
ve kurumsallaşmanın sağlanması, 
devam eden kentsel dönüşüm çalış-
malarımız ki şu anda Türkiye’de en 
büyük kentsel dönüşüm çalışmalarını 
yapan belediyelerden biriyiz. 1,5 yıl 
içinde binin üzerinde binanın boşal-
tılarak yıkıldığı Şükran Mahallesi’nde 
yaptığımız dönüşüm bile her yiğidin 
harcı değildir. Bu bir ekip çalışması-
dır. Bunun altında tüm ekip arkadaş-
larımızın ayrı ayrı payı vardır. Onun 
için hepinize çok teşekkür ediyorum” 
dedi.  Başkan Toru, konuşmadan 
sonra tüm çalışanlarla bayramlaştı.  
n HABER MERKEZİ

‘Meram’da büyük bir ivme yakaladık’ Selçuklu, prestij projelerden memnun
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Kesilen kurbanların derileri vakıflar ve dernekler tarafından toplanmaya devam ediyor. Toplanan deriler ise toptancılara 
satılarak gelir elde ediliyor. Deriler işlenerek ayakkabı ve konfeksiyon sektöründe değerlendirilerek milli servete katkı sağlanıyor

Kurban derileri değerlendiriliyor
Kurban Bayram’ının ardından ke-

silen kurbanların derileri toplanıyor. 
Vakıflar ve dernekler topladıkları de-
rileri, deri toptancılarına satıyor. Peki, 
bu toplanan deriler ile ne yapılıyor? 
İşte bu sorununun cevabını sizler 
için araştırdık. Uzun zamandır Kon-
ya’da faaliyet veren Yüksel Dericilik 
derileri satın aldıktan sonra  temiz ve 
hijyenik ortamda muhafaza ederek 
fabrikalara gönderiyor. Açıklamalarda 
bulunan ve önemli bilgiler veren Yük-
sel Dericilik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yüksel derilerin makbuzlar 
karşılığı vakıflar ve derneklerden sa-
tın aldıklarını belirterek, “Deri alımla-
rımızın hepsi müstahsil makbuzu ile 
gerçekleşiyor. Deriler kilosu 3 ile 3,5 
TL arasında satın alınarak makbuz-
suz işlem yapılmıyor.Ama maalesef 
ki Konya’da bu işlemi merdiven altı 
yapan birçok kişi var.Titizliğe ve te-
mizliğe önem veriyoruz. Koyun derisi 
şuanda para etmiyor. Büyükbaş derisi 
ise para ediyor. Deriler; Çanta, kemer, 
cüzdan, ayakkabı ve kıyafetlerde ol-
mak üzere çok amaçlı kullanılmakta-
dır” ifadelerini kullandı.  

RESMİ EVRAKLAR 
İLE İŞLEMLER YAPILIYOR

Yüksel Dericilik Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Yüksel, derileri 
toplayan bütün vakıf ve derneklerin 
derileri kendilerine getirdiğini ifade 
ederek, merdiven altı deri alımı ya-
pan kişilerden de rahatsız olduklarını 
vurguladı. Derinin nasıl muhafaza 
edilmesi gerektiğini de değinen Yük-
sel, “Bizler vakıflardan, derneklerden, 
piyasa da satan kişilerden derileri sa-
tın alıyoruz. Türkiye’de kilo alımların 
sıkıntılı olmasından dolayı büyük va-
kıf ve camiler tane ile veriyor. Yani 
tüm Türkiye genelinde büyük vakıf 
ve camiler adet olarak satıyor. Bazı 
anlaştığımız yerler ile de kilo usulü 
ile alım yapıyoruz. Bizim çarşıda veya 
merkezde yerimiz yok bize toplayıp 
getiriyorlar. Deri alımlarımızın hepsi 
müstahsil makbuzu ile gerçekleşiyor.

Deriler,  kilosu 3 ile 3,5 TL arasında 
satın alınarak makbuzsuz işlem yapıl-
mıyor. Ama maalesef ki Konya’da bu 
işlemi merdiven altı yapan birçok kişi 
var.  Biz toptancı olduğumuz için yük-
sek alıyoruz. Bu mesleği ise uzun za-
mandır yapıyoruz. Titizliğe ve temizli-
ğe önem veriyoruz. Büyüklerimizden 
böyle gördük böylede devam ettire-
ceğiz. Temizliğin olmaması hastalık 
oluşturur. Çünkü kan mikrop üretir. 
Deriyi aldığımız an derinin suyu çık-
maması gerekir. Deri canlı olduğun-
dan dolayı kurtlanır. Deriyi düzgün 
muhafaza etmezseniz kötü sonuçlar 
doğurabilir. Zaten satarken alan ki-
şide satın almaz. Havaların sıcak ol-

masından dolayı yaz ayları deri için 
iyi bir gün değildir. Çabuk bozulmalar 
gerçekleşir. Ama kışın kolay kolay bo-
zulmaz” diye konuştu. 

SIĞIR DERİSİ DAHA 
ÇOK KAZANÇ SAĞLIYOR 

Koyun derisinin devletin uygu-
lamış olduğu gümrük vergisinden 
dolayı piyasasının durduğunu söyle-
yen Yüksel, ihracatında durduğunu 
sözlerine ekledi. Büyükbaş derisinin 
daha çok kazanç sağladığının da altını 
çizen Yüksel, cümlelerini şu şekilde 
aktardı: Biz deriyi, yaş olarak alıyoruz. 
Salamura olduktan sonra tuzlarız. 
Eğer deri salamura olmazsa iyi olmaz. 
Derinin dinlenmesi gerekir. İçindeki 
kan aktıktan sonra kendine gelmeli-
dir. Daha sonra anlaştığımız kişilere 
satıyoruz. Yalnız koyun derisi şuan-
da para etmiyor. Devletimiz bu konu 
ile ilgili dışarıya ithal edilen ürünlere 
gümrük vergisi koydu. Bu da elbet-
te koyun derisinin satışını durdurdu. 
Ton başına sığır derisine geldi ama 
koyun derisine satışı üzerinden yüzde 
40 vergi geldi. 

Rusya’da ki olaylardan dolayı za-
ten koyun derisi uzun zamandır sı-
kıntı çekiyordu. Ancak Türkiye’nin 
bu konuda ki pazarı da Rusya’dır. 

Son zamanlarda koyun derisi piyasası 
kendini toparlamaya başlarken böyle 
bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldık. İh-
racattaki fondan dolayı sıkıntımız de-
vam ediyor. Büyükbaş derisi ise para 
ediyor. İç piyasa da ürünler fazla tüke-
tildiği için kazanç sağlıyor. 
KURBAN DERİLERİ KONFEKSİYON VE 

AYAKKABILARDA KULLANILIYOR
Yüksel Dericilik Yönetim Kuru-

lu Başkanı Mehmet Yüksel, Kurban 
derilerinin genellikle Çanta, kemer, 
cüzdan, ayakkabı ve konfeksiyon gibi 
ürünlerde kullanıldığını söyleyerek, 
“Kurban derileri genellikle konfeksi-
yon ve ayakkabıda kullanılıyor. Koyun 
derisi konfeksiyonda, sığır derisi ise 
ayakkabı için işleniyor. Keçi derileri 
ise ayakkabı astarlarında kullanılıyor. 
En fazla kullanım alanı olan deri sı-
ğır derisidir. Çanta, kemer, cüzdan, 
ayakkabı ve kıyafetlerde olmak üzere 
çok amaçlı kullanılmaktadır. Koyun 
derisinin Ege bölgesi olarak Uşak, 
Kula, İzmir gibi şehirlerinde fabrika-
ları bulunuyor. Konfeksiyon için ise 
İstanbul’a gitmektedir. Geçen seneye 
göre bu senede hareket olacağını dü-
şünüyoruz. Kurban besmele ile kesil-
diği için Allah’ta bereketini verecektir 
inşallah” ifadelerini kullandı. 

DERİ MİLLİ BİR SERVETTİR 
Derinin çöpe atılmaması gerekti-

ğinin altını çizen Yüksel, “Hiçbir deri 
yerde kalmaz. Onu illa ki toplayan 
ve ya alan bir olur. Bence deriyi çöpe 
atanlarda çok büyük yanlışlar yapı-
yor. Deri milli servettir. Boşa gitmez 
sonuçta kullanıldığı alanlar var. Tür-
kiye’de ki en büyük sıkıntı hayvanı 
keser kesmez derinin kesilmesidir. 
İkincisi de muhafaza edememektir. 
Vatandaşlarımız buna dikkat etsin. 
Hayvan kesildikten sonra derininin 
bozulmaması ve kokmaması için tuz-
lamalar yapsın.  Naylonların içerisinde 
deriler kesinlikle koyulmasın. Naylo-
nun içerisine deri koyulduğu zaman 
havasız kalır ve kokar” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Mehmet Yüksel

Kurban derileri işletmeler tarafından alınarak değerlendirilmek üzere işleniyor. 
Deriler; Çanta, kemer, cüzdan, ayakkabı ve 

kıyafetlerde olmak üzere çok amaçlı bir şekilde kullanılıyor.

Bedesten’de bayram bereketi yaşandı
Kurban Bayramı Konya Bedesten 

Çarşısı’ndaki esnafa yaradı. Mübarek 
bayram ile birlikte vatandaşların şe-
ker, çikolata, lokum vb yiyecek grup-
ları ile gömlek, pantolon ve eşarp 
gibi giyecek gruplarını satın alması 
ile birlikte Bedesten’de canlılık ya-
şandı. 

“ŞEKERLERE VE ÇİKOLATALARA 
İLGİ YÜKSEKTİ”

Konya Bedesten Çarşısı’nda şe-
kerleme ve kahve ürünleri satan 
Hacı Hali Efendi İşletmecisi Osman 
Emre Yat, Kurban Bayramı’ndaki 
bayram hareketliliğinden memnun 
olduğunu dile getirerek, “Yaklaşık 
bayramdan 1 hafta önce başlayan 
bir hareketlilik vardı. Şeker, lokum 
ve kahve ürünlerimizi sattık. İlginin 
yüksek olduğunu belirtebilirim. Çok 
şükür bayramdaki canlılıktan dolayı 
mutluyuz. Zaten bilinmiş ve güveni-
lir bir işletme olduğumuz için müş-
teri potansiyelimizi korumaya özen 
gösteriyoruz. Fiyatlarımızı da Rama-
zan Bayramı fiyatlarına göre ayarla-
dık, fiyatlarımızı yükseltmedik. Türk 
Kahvesi’ni 35 TL, çekilmiş kahveyi 
40 TL’ye sattık. Lokumlarımız 8 ile 
25 TL arasında verdik. Konya şeker-
lerimize baktığımızda en düşük 6, en 

pahalı 10 TL’ye şekerlerimizi sattık. 
Çikolata grupları da 25 ila 30 TL ara-
lığında verdik. En çok Konya markalı 
şekerleri sattığımızı belirtmeliyim. 
Kurban Bayramı tatili uzun olduğu 
için maddiyatına güvenen vatandaş-
lar tatile çıktı. Elimizdeki maliyetli 
çikolatalar bu yüzden çok fazla sata-
madık. Ama diğer yandan ortalama 
gelir seviyesindeki vatandaşların 
lokumlara ve şekerlere ilgisi vardı.  
Bazı vatandaşlarımızda Ramazan 
Bayramı’nda eksilen şekerlerine tak-
viye yaptı. Genele baktığımızda bay-
ramın canlı geçtiğini söyleyebilirim. 
İnşallah işlerimiz her zaman böyle 
olur” diye konuştu.  Diğer yandan 

işletmesinde kuruyemiş ürünleri de 
bulunduran Osman Emre Yat, gur-
betçilerin Konya’ya ziyaret etmesiy-
le birlikte kuruyemiş satışlarının da 
arttığına dikkat çekerek, “Bayramda 
kuruyemiş satışlarımız çok fazla ol-
madı. Ancak çarşımız özellikle gur-
betçilerin şehrimize gelmesiyle bir-
likte işlerde bir hızlanma oldu. 7-8 
ve 9. aylar bizim için gurbetçilerin 
pazarı canlandırdığı aylar. Bu aylar 
içerisinde kuruyemiş gruplarımız 
tercih edildi. Düğün zamanları ve 
asker uğurlamalarında vatandaşla-
rımız kuruyemiş tercih ediyor” dedi.

“ARİFE GÜNÜ İŞLERİMİZ AÇILDI”
Giyim üzerine işletme dükkanı 

bulunan Lütfü Tunçtaş ise bayram 
hareketliliğinin eskisi kadar olmasa 
da işlerini arttırdığını söyledi. Tunç-
taş, Bedesten’in canlı olmasının öne-
mine vurgu yaparak şunları söyledi, 
“Bayram hareketliliğimiz geçen se-
neye göre düşüktü. Çarşı hareket-
liydi vatandaşlar dolaşıyordu. Fakat 
alım gücünün fazla olmadığını belirt-
meliyim. Bir de kurban fiyatlarından 
dolayı vatandaşlar çok fazla giyime 
para hazırlamamışlar. Ama arife gü-
nündeki hareketliliğimizin iyi oldu-
ğunu belirtebilirim. Ciddi anlamda o 
zaman bir yoğunluk yaşadık. Ağırlık 
olarak gömlek ve pantolon satışımız 
oldu. Gömleklerimizi 35 ila 60 lira 
arasında sattık. Pantolonlarımız ise 
50-150 TL arasında satış gördü. Yazı 
değerlendirirsek, Bedesten o eski 
günleri kadar yoğun olarak çalışma-
sa da işlerimiz vardı. Temennimiz iş-
lerimizin arife günü olduğu gibi canlı 
ve hareketli olması. Çünkü Bedesten 
Çarşısı Konya’nın kalbidir. Alışveriş 
merkezlerinde olmayan ürünler bu-
ralarda satılıyor. Vatandaşlar pazarlık 
yapabiliyor, buralarda sohbet edebi-
liyorlar. İşlerimizin iyi olması herke-
sin işlerini iyi olarak etkiler”
n UFUK KENDİRCİ

Osman Emre Yat

Lütfü Tunçtaş
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Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Kelebekler Vadisi Parkı, Macera Kulesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille 
Baraj Parkı, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğrarken, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi ile çocuklar bayrama mutlu girdi

Selçuklu bayrama damga vurdu
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya’nın sosyal hayatına kazandı-
rılan projeler büyük beğeni topluyor. 
Kişi başı yeşil alan miktarında AB 
standartlarının üstüne çıkan Selçuklu’ 
da parklar, bayram boyunca çocuk-
ları ve her yaştan Konyalıyı ağırladı. 
Bayram ziyaretlerinin gündeminde 
ise Güle Oynaya Camiye Gel projesi 
vardı. Selçuklu genelinde 1.723 ço-
cuğa bayram öncesi hediye edilen bi-
sikletlerin heyecanı konuşuldu, sosyal 
medya da gündem oldu.

SİLLE BARAJ PARKIN 
57.120 ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI
Türkiye’nin en büyük ve Kon-

ya’nın farklı teması ile dikkat çeken 
Sille Baraj Parkı ve Avrupa’nın en 
büyük kelebek uçuş alanı olan Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya’ya 
gelen misafirler kadar Konyalıların da 
uğrak noktası oldu.  Sille Baraj Parkını 
bayram boyunca yaklaşık 57 bin 120 
kişi ziyaret etti. Özellikle akşam saat-
lerinde ziyaretçilerine nezih bir aile 
ortamı sunan Sille Baraj Parkı fotoğraf 

severler için de ayrı bir görsel güzellik 
sunuyor. Baraj parkında çekilen fo-
toğrafların beğeni sayıları yüz binleri 
buldu.

KELEBEKLER VADİSİ VE KELEBEK 
UÇUŞ ALANI’NA ZİYARETÇİ AKINI
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin dik-

katini çeken ayrıca tur şirketlerinin 
ziyaret destinasyonuna girmeyi başa-
ran Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
de Konya’da Bayramın favori ziyaret 
yerlerinden biri oldu. Kelebekler Va-
disi Parkı içinde yer alan Çiçek Bahçe-
si, Kum Oyun Alanı ve Macera Parkı 
ziyaretçi sayısı 79 bini geçti. Tropikal 
Kelebek Bahçesini ise 16.142 biletli 
misafir ziyaret etti.

BAYRAM SOHBETLERİNİN KONUSU 
“GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL PROJESİ”

Selçuklu’ da bu bayramı çocuklar 
ayrı bir sevinçle karşıladı. Ramazan 
ayı içinde başlayan ve 13 Ağustos ta-
rihine kadar 60 gün içinde 40 gün sa-
bah namazına devam eden çocukların 
bisiklet sevinci, bayram ziyaretlerinin 
gündemi oldu. Proje takvimine göre 

Eylül ayı içinde dağıtılması planlanan 
bisikletler, Selçuklu Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ın talimatı ile 
bayram öncesi resmi tatilde dağıtıldı. 
1723 çocuğa bayram hediyesi olan bi-
sikletler gerek çocukların gerekse aile 
büyüklerinin bayram sevincini artırdı. 
Proje ayrıca Türkiye genelinde büyük 
beğeni topladı. 

KURBAN SATIŞ YERİ BÜYÜK 
BİR EKSİKLİĞİ GİDERDİ

Geçtiğimiz yıl ortak akıl anketleri 
ve halkla ilişkiler programları ile an-
ketlerde Kurban Satış Yeri ihtiyacının 
ön plana çıkması ile projelendirilen 
yeni Kurban Satış Yeri bayram öncesi 
kurbanlık satıcıları ve alıcılarının akı-
nına  uğradı.  202 bin metrekarelik 
alanda kurulan Kurban Satış Yerinde 
400 ayrı satış alanı ve 1.500 araçlık 
otopark bulunuyor. Satış alanı, mes-
cid, tuvaletler, sıcak sulu duş alanları 
ile hizmet verdi. Arefe günü ikindi ve 
bayramın birinci günü öğle saatlerine 
kadar büyük bir yoğunluğun yaşan-
dığı Kurban Satış Yerinden yaklaşık 

250 bin Konyalı yararlandı. Öte yan-
dan Kurban timi bayramda kaçan 15 
büyükbaş hayvanı yakalayarak sahip-
lerine teslim etti. 

SELÇUKLU’ DA 3 BİN 500 
TON ATIK TOPLANDI

Akdeniz Üniversitesi tarafından 
farklı bilimsel verilere dayanılarak 
Türkiye’nin en temiz ilçesi seçilen ve 
yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
nın en temiz ilçeler sıralamasında 2. 
sırada yer alan Selçuklu’ da Bayram 
boyunca temizlik ekipleri teyakkuzda 
bekledi. Arefe günü gece tüm Sel-
çuklu’ yu temizleyen ekipler Bayra-
mın birinci günü saat 14’ten itibaren 
Bayram boyunca mesai yaptı. Kurban 
Bayramı boyunca toplam 389 araç 
ve 1.209 çalışanla temizlik hizmeti-
ni aralıksız olarak sürdüren Selçuklu 
Belediyesi, toplam 3 bin 500 ton atık 
topladı. Vatandaşlardan gelen şika-
yetleri de anında değerlendiren acil 
müdahale ekipleri, 7/24 görev başın-
da daha temiz bir Selçuklu için çaba 
gösterdi.  n HABER MERKEZİ

Kelebekler Vadisi Parkı, Macera Kulesi, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Sille Baraj Parkı, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesi kapsamında 1.723 çocuk ise bayrama bisiklet sevinci ile girdi. Bayram boyunca sürdürülen temizlik çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

‘Arakan’daki zulme İslam
alemi sessiz kalmamalı’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Ali Osman Karamercan, Oda Baş-
kanlarıyla bayramlaşma programın-
da yaptığı açıklamada, “Arakanda 
insanlık dışı zulme maruz kalan 
Müslüman kardeşlerimiz sahipsiz 
bırakılmamalı, Burma yönetimine 
askeri, siyasi, ekonomik yönden bas-
kı uygulanmalı” dedi. KONESOB’ta 
Kurban Bayramı bayramlaşma 
programı gerçekleştirildi. KONE-
SOB toplantı salonunda düzenlenen 
bayramlaşma programına Birlik 
Yönetim Kurulu üyelerinin yanısıra 
Oda Başkanları da katıldı. Tüm Oda 
Başkanlarının Kurban Bayramlarını 
tebrik eden KONESOB Başkanı Ali 
Osman Karamercan, konuşmasında 
Müslümanların birlik beraberliğinin 
öneminden bahsetti ve Arakan’da 
yaşanan insanlık dışı zulümle ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, “Arakan ve bu-

rada yaşayan Müslüman kardeşleri-
miz yalnız bırakılmamalı, Türkiye, 
Müslüman ülkeleri ve tüm dünya 
bu zulme seyirci kalmamalı” diyen 
Başkan Karamercan, “Buradaki 
Müslüman kardeşlerimizin sahip-
siz olmadığı en net tavırlarla ortaya 
konmalıdır. Burma yönetimine as-
keri, siyasi, ekonomik yönden baskı 
uygulanmalı, İslam İşbirliği Teşki-
latını, Birleşmiş Milletleri ve tüm 
uluslararası kuruluşları görevlerini 
yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini 
kullandı. İş çevreleri ve yardım ku-
ruluşlarına da seslenen Başkan Ka-
ramercan, “Gün Arakan ve oradaki 
mazlum Müslüman kardeşlerimize 
yardım etme günüdür. Ülkemizdeki 
tüm iş çevreleri ve yardım kuruluş-
larının bu konuda gerekeni yapması 
ve toplanan yardımların da biran 
önce bölgeye gönderilmesi gerek-
mektedir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Birlik ve beraberliğimizi artırmalıyız’

Akşehir İlçe Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, düzenlenen bir program-
la belediye personeli ile bayramlaştı.  
Belediye Düğün Sarayı’nda gerçek-
leştirilen bayramlaşma programına 
Başkan Akkaya’nın yanı sıra Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri, me-
murlar ve işçiler katıldı. Bayram-
laşma programında işçi sendikası 
temsilci Özkan Dayıoğlu ile Memur 
Sendikası Temsilci Akşehir Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
İbrahim Öncel birer konuşma yapa-
rak katılanların bayramını kutlandı. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya ise, yaptığı konuşmada bütün 
personelin bayramını kutlayıp “Kur-
banların gerçek amacına ulaşması 
temennisiyle kurbanlarımızın bizleri 
Allah’a ulaşmamızı, yakınlaşmamı-
za vesile kılmasını diliyor, daha nice 
bayramlara sağlıcakla, huzurla ve ai-
lelerimizle birlikte Cenab-ı Mevla biz-
leri ulaştırsın diye temenni ediyorum. 
Her zaman söylüyorum belediyecilik 
kolay iş değil, bir insanın doğumun-
dan ölümüne kadar her aşamasında 
hizmet veren bir kurumuz ve bunun 
tabi ki çok güzellikleri, kutsallıkları, 
ecri, hizmetleri var ama aynı zaman-
da zorlukları da var. Kurban öncesi 
gerek Akşehirimiz’de yaşayan hem-

şehrilerimiz, gerekse yurt içinden ve 
yurt dışından gelen Akşehirli misafir-
lerimize Akşehir’de daha rahat bay-
ram geçirebilmeleri adına yoğun bir 
çalışma sergiledik ve özellikle Fen İş-
leri Müdürlüğümüzle bozulan asfalt-
ların, kilitli taşların tamiri noktasında 
birkaç yer dışında hemen hemen bir 
çoğunu hallettik ve o toz dumandan 
çok şükür şehrimizi kurtardık. Yine 
Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz 
çalışmalar yaptı, özelliklede temizlik 
ekibimiz Kurbandan bir gün öncesi 
ve kurban sırasında rutin işlerin dı-
şında yoğun çalışma gayreti gösterdi. 

Bizler evlerimizdeyken onlar gece de 
çalıştılar ben ayrı ayrı hepinize teşek-
kür ediyorum. Allah razı olsun. Bu ça-
lışmalar sırasında benimde bir il dışı 
bir programım olacaktı ama kurban 
öncesi ve sırasında yoğun çalışma-
lardan dolayı gitmedim. Çünkü asfalt 
malzeme konusunda sıkıntı yaşandı-
ğı için bizzat benim takip etmem söz 
konusuydu. Çalışmaları bizzat saha-
da takip ettim ve çalışma arkadaşla-
rımı da kutluyorum. Allah razı olsun, 
çok güzel ecirli çalışmalara imza attık 
ve bayram sırasında birkaç münferit 
olay dışında hiçbir tenkit bana ulaş-
madı. Tekrar vurgulamak gerekir-
se yoğun ve güzel bir çalışma oldu. 
Ben işçisinden, müdürüne, başkan 
yardımcısına kadar bütün arkadaşla-
rımızı bu anlamda tebrik ediyorum. 
Aldıkları maaşlarını hak ettiklerine 
inanıyorum” dedi.

Kurban Bayramının zahmetli bir 
bayram olduğunu ifade eden Başkan 
Akkaya, “Allah’ımıza şükrediyoruz, 
Mevla’m bize iki bayram lütuf etmiş 
hakikaten bu iki bayram bizlerin bir-
birine kaynaşmasına, kenetlenmesi-
ne, yardımlaşmamıza vesile oluyor 
ve bunun içinde çok şanslıyız. Diğer 
milletlerde çeşitli bayramlar var ama 
bizim bayramlarımız daha bir fark-

lı, birliği, beraberliği, yardımlaşmayı 
öne çıkaran bir bayram. İslam coğraf-
yasındaki diğer ülkeler, bu güzellikte 
ve bu huzurla bayram yapamadılar. 
Onları da görerek ülkemizin, mem-
leketimizin, milletimizin ve vatanı-
mızın kıymetini bilmemiz gerektiğini 
söylüyorum. Bazen içinde olduğu-
muz zaman bazı kıymetleri bilemi-
yoruz. Arakan kan ağlıyor. Filistin’de, 
Suriye’de, Irak’ta, uzun yıllardır zaten 
doğu Türkistan’da malum zulümler 
devam ediyor. Onlara da her zaman 
dua edelim ve memleketimizin kıy-
metini bilelim. Ama özellikle vurgu-
lamak gerekirse ülkemizin kıymetini 
bilelim. Zaman zaman ufak tefek şey-
ler için, spor takımları veya siyaset 
gibi bilmem başka sebeplerden dola-
yı kırgınlıklar olabiliyor. Bu bayram-
lar bunun için hep vesile. Biz birlik ve 
beraberliğimizi her zaman artırma-
lıyız. Biliyorsunuz hep Cumhurbaş-
kanımız sürekli oraya mesaj veriyor 
çeşitli girişimlerde bulunuyor. Yine 
önümüzdeki günlerde bir toplantıya 
katılacak gerçekten onlara Türkiye 
Cumhuriyeti’nden başka sahip çıkan 
hiçbir İslam ülkesi maalesef yok” 
diye konuştu. Başkan Akkaya’nın ko-
nuşmasının ardından tüm belediye 
personeli birbiriyle bayramlaştı. n İHA

Salih Akkaya
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Konya’da yokuş çıkarken freni boşalan 
otomobilin geri geri giderek duvara çarpma-
sı sonucu meydana gelen trafik kazasında 
2 kişi hafif şekilde yaralandı.  Kaza, saat 
16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille 
Mahallesi Sille Barajı yolunda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Şerife G. (51) idaresin-
deki 42 DRD 32 plakalı otomobil, yokuş olan 
baraj yolunu çıkarken frenler tutmayınca 
geri geri gitmeye başladı. Bu sırada hızlanan 
otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle sürücü Şerife G. ve araçta bu-
lunan Ahsen B., (29) hafif şekilde yaralandı. 
Araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ise kazadan 
yara almadan kurtuldu.   n İHA

Karapınar’da yol kena-
rında yaralı olarak bu-
lunan kızıl şahin tedavi 
altına alındı.
 Kesmez Mahallesi’n-
de otomobiliyle seyir 
halinde olan Volkan 
Yıldırımel, yol kenarında 
bir kızıl şahin gördü. 
Şahin’in kanadından 
yaralı olduğunu gören Yıldırımel, kuşu evine 
götürerek durumu Ereğli Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine bildirdi. 
Ekipler tarafından tedavi altına alınan kızıl 
şahinin, iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı 
öğrenildi. Yıldırımel, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, “Yolda giderken kuşun kana-
dından yaralı olduğunu fark ettim. Elektrik 
tellerine çarpıp yaralanmışa benziyor. Kuşu 
doğada hayvanlara yem olarak bırakamaz-
dım. Eve götürüp biraz besledim sonra 
yetkililere teslim ettim.” dedi.  n AA

Yaralı şahine 
sahip çıktılar

Freni boşaldı, 
duvara çarptı!

Konya’da araçlara makas atmaya çalıştığı iddia edilen 
kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu seyir halindeki tramvayın önüne düştü. Tramvayın 
kamyoneti önceden fark etmesi ise büyük bir facianın önüne 
geçti. Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horoz-
luhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Ö. (55) idaresindeki 42 TG 
158 plakalı kamyonet, otogar istikametinden şehir merkezi 
istikametine seyir halindeyken araçlara makas attığı sırada 

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 
Alaeddin-Kampüs seferini yapan tramvayın önüne düştü. 
Tramvayın hareket halinde olması ve makinistin kazayı ön-
ceden fark ederek durması ise büyük bir facianın önüne geçti. 
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından sürücü Tahir Ö., kent merkezindeki 
özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
n İHA

Kontrolden çıktı, tramvay yoluna düştü!

Makine mühendisi Halil İbrahim İmiroğlu, TÜBİTAK destekli proje kapsamında 
tıpta çene, el ve ayak kemiklerinin uzatılmasında kullanılan protez tasarladı

Protez sektöründe 
söz sahibi olacağız

Konya’da bir makine mühendi-
si Halil İbrahim İmiroğlu, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje 
kapsamında, çene, el ve ayak kemik-
lerinin uzatılması tedavisinde kullanı-
lan protez tasarladı. Patenti de alınan 
ve 17 parçadan oluşan protezin seri 
üretimine, Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) deste-
ğiyle başlandı.

İmiroğlu, yaptığı açıklamada, pro-
tezin çene, el ve ayak kemiklerinin 
uzatılmasında kullanılacağını belir-
terek, protezi tasarlarken öncelikli 
hedeflerinin hasta konforu olduğu-
nu ifade etti. Halil İbrahim İmiroğ-
lu, “Dünyada bu tarz protez yapan 
iki büyük firma vardı. Biz bu konuda 
dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyo-
ruz. Bu protezi benzerlerindeki eksik 
yanları dikkate alarak tasarladık. Ben-
zerlerinde çene, el ve ayağın dış kıs-
mında protezi tutan büyük iskeletler 
mevcut. Tasarladığımız protezde bu 
durumu minimize ettik. Yani fiziksel 
olarak hastada kötü görünebilecek bir 
iskelet yapısı yok.” diye konuştu.

Protezde emsallerine göre en-
feksiyon riskinin çok daha düşük ol-
duğunu vurgulayan İmiroğlu, “Diğer 
protezlerde uzatma sırasında kemik 
aksında kayma meydana gelebiliyor. 
Bizim yaptığımızda ise kilitli plak sis-
temi olduğu için kemik aksında her-
hangi bir kayma meydana gelmiyor.” 
bilgisini paylaştı.

Protezi TÜBİTAK desteğiyle ta-
sarladıklarını, KOSGEB desteğiyle de 
seri üretimine başladıklarını anlatan 
İmiroğlu, uluslararası patent için baş-
vuru yaptıklarını, onu da en kısa za-

manda alacaklarını bildirdi.
HASTANIN YAŞAM 
KONFORU ARTIYOR

Hastaların kemik uzatma tedavi-
si sonrasında normal hayatlarına 4-5 
ayda devam edebildiklerine işaret 
eden İmiroğlu, şunları söyledi:

“Hastalar, kemiğin sertleşmesi 
için vücudun dışarısına uzanan apa-
ratla yani iskeletle gezmek durumun-
da kalıyor. Ancak bizim ürettiğimizde 
bu durum ortadan kalkıyor. Böylece 
hastanın yaşam konforu artıyor. Di-
ğer kemik uzatma protezlerinde çene 

ile el ve ayak kemiklerine takılan pro-
tezler tamamen farklı tasarımlarda. 
Bizimkinde ise tek tasarım 3 bölge-
de de kullanılabiliyor. Ayrıca Sağ-
lık Bakanlığı tarafından bu protezin 
ödemesi de yapılıyor. İthal uzatma 
protezlerin fiyatı, bakanlığın ödediği 
miktardan çok daha yüksek olduğu 
için hastalar bunu parayla almak du-
rumunda kalıyor. Ya paranın tama-
mını ödüyor ya da tedavisinden fera-
gat etmek zorunda kalıyor.”

DAHA ÖNCE ALMANYA VE 
ABD’DEN ALINIYORDU

İmiroğlu, bu tür çalışmalarla 
sağlık sektöründe ithalatı azaltmaya 
çalıştıklarını vurgulayarak, “Teknik 
olarak birçok üstün özelliğe sahip 
protezimize benzer ürün üreten iki 
büyük firma var. Bunlar da Almanya 
ve Amerika’da. 

Ancak kaliteli olduğu için bizim 
ürünümüzün daha fazla tercih edi-
leceğine inanıyoruz. Bu pazarda artık 
en büyük firmalara da çok ciddi rakip 
olacağız. Yani sektörde söz sahibi 
olacağız. Protezimiz bir ay içerisinde 
sektörde kullanılacak.” değerlendir-
mesini yaptı.  n AA

Kendi canını unuttu, motosikletini sordu!
Konya’da otomobilin çarpma-

sı sonucu devrilen motosikletinden 
düşerek yaralanan gencin acı içinde 
kıvranırken polislere “Motoruma ne 
olacak. Ağabey bir şey yapmayın ya” 
demesi dikkat çekti. Kaza, merkez 
Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 
Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
17 yaşındaki Ahmet Fazıl Ç., 42 DIM 
01 plakalı motosikletiyle seyir ha-
lindeyken cadde üzerinde U dönüşü 
yapmak isteyen Meryem Ü. idare-
sindeki 42 DJC 90 plakalı otomobille 

çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yakla-
şık 10 metre sürüklenen genç park 
halindeki 07 EFZ 69 plakalı otomobile 
çarparak durabildi. Yaralanan moto-
siklet sürücüsünü gören çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay ye-
rine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi.

ACILAR İÇİNDE MOTOSİKLETİNE 
NE OLACAĞINI SORDU

İhbar üzerine sevk edilen sağlık 
ekipleri genç sürücüye ilk müdahale-
yi olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri 
vücudunda kırıklar olan yaralı genci 

sedyeye kontrollü bir şekilde taşıdı. 
Acı içinde kıvranan motosiklet sürü-
cüsü bir ara kendisine çarpan kadın 
sürücüye de sözlü tepkide bulundu. 
Çektiği acı yüzüne de yansıyan yaralı 
gencin olay yerinde polisleri görünce 
“Motoruma ne olacak. Ağabey bir şey 
yapmayın ya” demesi dikkat çekti. 
Ambulansa taşınan yaralı genç, has-
taneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KADIN SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA 
HAKİM OLAMADI

Kaza karışan otomobilin sürü-
cüsü Meryem Ü. ise acılar içerisinde 

kalan motosiklet sürücüsü gencin ba-
ğırması üzerine gözyaşlarına hakim 
olamadı. Şoka giren sürücü Meryem 
Ü., yaralı motosiklet sürücüsünü sağ-
lık ekiplerinin müdahale ettiği sırada 
uzaktan izledi. 

Sürücü daha sonra polis ekiple-
rince ifadesi alınmak üzere Cumhu-
riyet Polis Merkezine götürüldü. Kaza 
yapan motosiklet, yaralı genci olay 
yerine gelen motosikletli arkadaşla-
rından birine teslim edildi.  Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Patenti alınan ve 17 parçadan oluşan protezin seri üretimine KOSGEB desteğiyle başlandı.

Bir kurban bayra-
mını daha birlik, bera-
berlik, sevgi ve huzur 
içinde kutlamanın 
mutluluğunu yaşadı-
ğımız şu günlerde rab-
bimizin bizi tekrar bu 
mutlu günlere kavuş-
turmasını diliyorum.  

Günlerin en güzeli 
en değerlisidir bay-
ramlarımız. Bütün Müslümanlar 
için ortak mutluluk kaynağımızdır. 
İnsanların en çok hatırlandığı birlik 
ve beraberliğin en üst safhaya çık-
tığı bir zaman dilimidir bayramlar. 

Hasretliklerin kısa bir süre dahi 
olsa mutluluğa dönüştüğü, hüzün-
lerin, acıların, yalnızlıkların payla-
şılarak azaltıldığı nadide günlerdir 
bayramlar.

  Kurban; Allah’a teslimiyetin, 
ona yakınlaşmanın bir vesilesidir. 
Kurban bayramı tekbirlerle karşı-
lanır huzur ve sevgi sağanak gibi 
gökten inerek insanların kalbine 
dolar. 

Bayram sabahında erkenden 
kalkan dedeyle torun camide aynı 
safta Allah’a yönelmenin mutlu-
luğunu yaşarlar. Yürekler Allah 
aşkıyla çarpar. Kurban bayramının 
telaşı yaklaşık bir ay önceden baş-
lar, bu zaman zarfında kurbanlıklar 
alınır evlerde tatlı bir telaş hüküm 
sürer. 

Kurban kesmenin heyecanı 
sarar insanları kurban kesemeye-
cek durumda olanlarda bu sayede 
evlerinde biraz olsun et kokusu 
duymanın sevincini yaşarlar gelen 
yardımlarla.

    
Türk milletinin kültüründe de 

bayramlar kaynaşma vesilesidir, 
bu sebeple bayramlarda bol bol zi-
yaretler yapılır kimsesi olmayanla-
ra yapılan ziyaretler ile duaları alınır 
iyi dilekler temenni edilir.  

Eş dost akraba 
ziyaretleri ile gönüller 
alınır küs olanlar ba-
rışır ya da barışma-
larına vesile olunarak 
bayramların asıl ga-
yesi olan sıla-ı rahim, 
birilik ve beraberlik 
gerçekleştirilir. Fakat 
şu bir gerçektir ki bu 
yapılması gerekenler 
yavaş yavaş kaybol-

maya başlamış durumda, sebebi 
ise bayramların kaynaşma ve sıla-ı 
rahim bayramı değil de turizm şir-
ketlerinin de sayesinde tatil ve eş 
ve dostlardan kaçma bayramına 
dönüşmesi ve bayramlarımızın 
yozlaştırılması olmuştur.  

Gelecek nesillerimiz eğer önü-
ne geçilmezse bayram kelimesini 
sadece tatil olarak algılayacak ak-
raba eş dost kavramı tamamen 
kaybolup gidecek. 

Bunun sonunda da yozlaşmış 
ve kendi öz benliğini kaybetmiş bir 
gelecekle karşı karşıya kalacağımız 
bir gerçektir.

   
 Sözümüzü peygamber efendi-

mizin(s.a.v.) hadisleri ile bitirelim.

“KURBANIN DERİSİNDEKİ 
HER TÜY SAYISINCA SİZE SEVAP 
VARDIR. KANININ HER DAMLASI 
KADAR MÜKÂFAT VARDIR.  O 
SİZİN MİZANINIZA KONACAKTIR. 
MÜJDELER OLSUN.”

                                                                                                                                                      
  İBNİ MACE

“KURBAN BAYRAMINDA YA-
PILAN AMELLERDEN ALLAH’Ü 
TEÂLÂ KATINDA KURBAN KES-
MEKTEN DAHA KIYMETLİSİ 
YOKTUR. DAHA KANI YERE DÜŞ-
MEDEN ALLAH’Ü TEALA ONU 
MUHAFAZA EDER.ONUNLA NEF-
SİNİZİ TEZKİYE EDİN, ONU SEVE 
SEVE KESİN!”

                                                                                                                                                      
        TİRMİZİ

KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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‘Zabıtalar belediyelerin gülen yüzüdür’
Bem Bir-Sen Konya Şube Baş-

kanı Sait Közoğlu, zabıta teşkilatının 
191. kuruluş yıldönümü nedeniyle 
bir açıklama yaptı. Zabıta teşkilatının 
Osmanlı döneminde toplumsal ve 
ekonomik hayatın önemli ve ayrılmaz 
parçası olduğunu hatırlatan Közoğ-
lu, zabıta teşkilatının günümüzdeki 
yasal statüsüyle milletimize hizmet 
etmeye devam ettiğini söyledi. “Bele-
diyelerimiz bünyesinde görevini icra 
eden zabıta teşkilatı mensuplarımız, 
son yıllarda haksız suçlamalara ma-
ruz kalmış, bazı medya organlarının 
bilinçli ya da bilinçsiz karalamalarıyla 
yıpratılmıştır” diyen Közoğlu, sözleri-
ni şöyle sürdürdü, “Zabıta görevlileri 
de toplumun diğer fertleri gibi kendi 
alanlarında milletine hizmet eden, 
ekmeği için çalışan insanlardır. Zabı-
talar da herkes gibi vicdan taşımakta, 
vatanı ve milleti uğruna her feda-
karlığı yapmaktadır. Zabıta teşkilatı; 
hukuk çerçevesinde çalışan, ekme-
ğini kazanmak için gayret gösteren 
vatandaşlarımızın her daim yanında 
ve hizmetinde olmuştur. Zabıta men-
suplarımız; toplumsal hayatın düzenli 
şekilde devamı ve milletimizin huzu-
runun temini için istismarcı sahtekar-
ların sömürü düzenini engellemek ve 
bu amaçla kullanılan savunmasız ma-
sum bebeklerin haklarını savunmakla 
yükümlüdür. Üzülerek belirtmek is-
tiyoruz ki; teşkilatımıza yönelik çıkan 
olumsuz haberler, görevini layıkıyla 
yerine getirmeye çalışan teşkilatımıza 
yönelik açık bir haksızlıktır. Teşkilatı-
mız; sadece vicdan istismarcılarının 
faaliyetini engellemek değil; pazar 

yerleri ve tüm ticari işletmelerde va-
tandaşımızın hak ve hukukunun istis-
mar edilmesinin de önüne geçmekle 
de görevlidir. Tartının, ölçünün ve 
tüm ticari faaliyetlerin güven içinde 
yapılabilmesi; vatandaşlarımızın hak-
sızlığa uğraması durumunda hakkını 
arayabilmesi için teşkilatımız 7/24 
görevinin başındadır. 2018-2019 
yılı toplu sözleşmesiyle teşkilat men-
suplarımızın ücret ve sosyal hakla-
rında yapılan iyileştirmeler, zabıta 
çalışanlarının daha motivasyonlu 
çalışmalarını sağlayacaktır. Teşkilat 

mensuplarımızla ilgili yıpranma hakkı 
başta olmak üzere bir dizi eksiklerin 
de önümüzdeki dönemlerde giderile-
ceğine inanıyoruz.  Diğer kolluk kuv-
vetlerimiz gibi zabıta teşkilatımız da 
kuruluşunun 191. yılında kendi yetki 
alanında milletimizin hizmetinde ol-
maya devam edecektir. Bu vesileyle; 
bugüne kadar tüm kolluk kuvvetle-
rinde milletimize hizmet uğrunda can 
veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyo-
ruz.”
n HARUN YILMAZ

Sait Közoğlu

Başkan Tutal şehit 
aileleri ile bayramlaştı

Seydişehir İlçe Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Kurban Bayramı 
dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret 
etti.  Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ülkenin bölünmez 
bütünlüğü, huzur ve refahı uğruna 
canlarını feda eden şehitlerin hakla-
rının asla ödenemeyeceğini söyledi. 
Türk milletinin bölünmez bütünlü-
ğü ve vatan savunmasında canlarını 
feda eden şehitlerin emaneti olan 
ailelerinin bayramlarını kutladıkları-
nı ifade eden Başkan Tutal, “Vatan 
topraklarının bölünmez bütünlüğü-
nü için canlarını hiçe sayarak feda 
eden şehitlerimizin bizlere emaneti 

olan ailelerini ziyaret ederek kurban 
bayramlarını kutladık” dedi. Başkan 
Tutal şehit ailelerine yönelik yaptığı 
konuşmada, “Sizler bizim için çok 
değerlisiniz. Çünkü en değerli var-
lıklarınız olan evlatlarınızı bu vata-
nımız için feda ettiniz. Herhangi bir 
ihtiyacınızda veya bir sıkıntınızda 
her zaman yanınızda olduğumuzu 
unutmayın, bu bizim boynumuzun 
borcudur. Kutsal görevi icra etti-
ği sırada şehit düşen evlatlarımızı 
bir kez daha rahmetle anıyoruz, siz 
değerli ailelerine sabırlar diliyoruz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığı’ndan, 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

Bayram tatilinde trafik 
kazaları 122 can aldı!
İçişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, bu yıl ile geçen yılın 
Kurban Bayramı tatilleri karşılaştırıl-
dığında pik saatlerde karayollarındaki 
araç yoğunluğunda yüzde 20 oranın-
da artış meydana geldi. Bu bayramda 
yaşanan araç yoğunluğunun son yıl-
ların en fazlası olduğu tespit edildi. 
Vatandaşların bayram tatili öncesi, 
tatil süresi ve sonrasında güvenli 
bir yolculuk yapabilmesi amacıyla 
bir dizi tedbirler alındı, uygulamalar 
gerçekleştirildi. Bu bayramda, diğer 
bayramlara göre iki kat fazla ekip ve 
personel görevlendirilirken, toplam 6 
bin 635 ekipte 52 bin 936 personel 
mesai yaptı.
6 BİN 26 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

24 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde 
jandarma ve polis trafik ekiplerince 
gerçekleştirilen Türkiye Trafik Gü-
venliği Denetimi 5 ve 6 uygulamala-
rında, denetlenen 353 bin 963 araç 
ve sürücüden, 34 bin 54’üne ceza 
kesildi, 6 bin 26 araç ise trafikten men 
edildi.

Aynı denetimlerde 144 sürü-
cünün ehliyeti geçici olarak geri alı-
nırken, 9 çalıntı araç ve 164 aranan 
kişi yakalandı. Trafik yoğunluğu olan 
6 ilde 43 güzergahta, 66 saat sü-
reyle helikopter ile trafik denetimi 
yapılarak, 10 adet kaza, 52 adet ku-
ral ihlalinin bildirildiğinin aktarıldığı 
açıklamaya göre, Karayolları Genel 
Müdürlüğünce işletilen 2 bin 155 
kilometre otoyol ağında ortalama hız 
denetimi yapıldı. Kazaların yoğun ol-
duğu 20 güzergahta her 10 kilomet-
reye bir ekip görevlendirildi. 

1 MİLYON 73 BİN 86 
ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETLENDİ
Bayram tatili süresince trafik polis 

ekiplerince 1 milyon 73 bin 86 araç 
ve sürücü denetlendi, eksikliği görü-
len 170 bin 895’ine (yüzde 15,9) ceza 
uygulandı. Trafik kazalarına dikkat 
çekmek amacıyla bayram namazı 
hutbesinde vatandaşlara bilgilendir-

me yapıldı.
ARAÇ YOĞUNLUĞU ARTTI, KAZALAR-

DA ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ
Alınan tedbirlere rağmen 10 gün-

lük bayram tatili süresince meydana 

gelen kazalarda 122 kişinin hayatını 
kaybettiği belirtilen açıklamada, “Son 
dokuz yılda dokuz gün bayram tatili 
olan beş yılın Kurban Bayramı kaza-
ları dikkate alındığında, bu yıl bay-

ram tatili süresinde araç yoğunluğu 
bir önceki yıla göre yüzde 20 artmış 
olmasına rağmen, kazalardaki ölüm 
oranında yüzde 15 azalma meydana 
geldi.” denildi.  n AA

Alınan tedbirlere rağmen 10 günlük bayram tatili süresince meydana gelen kazalarda 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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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. (Tercihen el 
haddesinde tecrübeli)
 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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ARSA SATIŞ İLANI

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A 
Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz 
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2 –İhale 14/09/2017 Perşembe günü saat 14.00’ de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3 – Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün 
içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)         
4 – Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER
A)İç Zarf :
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya 
mühürlenir.
B)Dış Zarf :
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
Gerçek kişi olması halinde:
a)İç zarf 
b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d)Noter tasdikli imza beyannamesi
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a)İç zarf
b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c)Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı, 
d)Noter tasdikli imza sirküleri 
e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g)Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
h)Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2017 yılı-Tüzel kişi )
C)İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık 
sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi 
zorunludur.
D)Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci 
bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi 
işe ait olduğu yazılır.
5-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 14/09/2017 günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

NO  MAHALLE PAFTA ADA PARSEL M2 si GEÇİCİ TEMİNAT (TL) MUHAMMEN BEDEL (TL) NİTELİĞİ İMAR DURUMU MEVKİİ ÖDEME ŞEKLİ

1 YAZIR  28 M 1
 (M29)  43072 1 14190,19 300.000,00 10.000.000,00 ARSA

Mesken Alanı E=1.15        
 Max Taks=0.25 

(Emsalin 0,05’i kadar Ticaret Yapılabilir)
YAZIR 18 eşit taksit

2 YAZIR 28 M 1
(M29)  43072 2 14183,85 300.000,00  10.000.000,00 ARSA

Mesken Alanı E=1.15        
 Max Taks=0.25 

(Emsalin 0,05’i kadar Ticaret Yapılabilir)
YAZIR 18 eşit taksit

3 YAZIR 28 M 1 
(M29) 43072 3 14183,85 300.000,00  10.000.000,00 ARSA

Mesken Alanı E=1.15        
 Max Taks=0.25 

(Emsalin 0,05’i kadar Ticaret Yapılabilir)
YAZIR 18 eşit taksit

4  DİKİLİTAŞ 24 M 2
(M29) 13789 28 16377,53 1.650.000,00 55.000.000,00 ARSA

E=2.20
 Taks=0.50

Ticaret Alanı

İSTANBUL 
YOLU ÜZERİ 24 eşit taksit

Basın 652913 - www.bik.gov.tr

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Konya’da kontrolden çıkan oto-

mobilin şarampole yuvarlanması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi 
yaralandı.  Kaza, 11.00 sıralarında 
Aksaray-Konya karayolunun 77. ki-
lometresinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Aksaray yönünden 
Konya istikametine giden Nimet Ş. 
idaresindeki 38 NS 483 plakalı oto-
mobil, sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu merkez 
Karatay ilçesine bağlı Başgötüren 
Mahallesi yakınlarında şarampole 

yuvarlandı. Taklalar atarak ters dö-
nen araçta bulunan Yücel Şakiroğlu 
olay yerinde hayatını kaybetti, araç 
sürücüsü Nimet Ş. ile Esra Ş. ya-
ralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla Selçuklu Tıp 
Fakültesi ve Beyhekim Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Hayatını kaybeden Yücel Şa-
kiroğlu’nun cenazesi yapılan incele-
melerin ardından otopsi yapılmak 
üzere hastane morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

n İHA



Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Kurban Bayramı’ndan 
sonraki ilk mesaide personelle bay-
ramlaştı. Belediye Meclis Salonu’n-
da gerçekleşen bayramlaşma prog-
ramına Başkan Yardımcıları, Birim 
Müdürleri ve tüm personel katıldı. 
Bayramlar birlik ve beraberliğin 
sembolüdür diyen Başkan Özgü-
ven: “Toplumumuzda önemli bir 
yere sahip olan bayramlar birleşti-
rici, bütünleştirici ve dayanışma gü-
cümüzü ortaya çıkaran mukaddes 
zamanlardır. Belediye olarak biz bir 
bütünüz ve hep birlikte memleketi-
mize hizmet ediyoruz. Gece gündüz 
demeden çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz. Bizler Belediye olarak bu güzel 
şehre hizmet getirmekle yükümlü-
yüz. Ve nice güzel hizmetlerle bir 
arada olacağız daha çok çalışacak 
sorumluluklarımızı en güzel şekilde 
yerine getireceğiz. Önemli hizmet-
ler gerçekleştirdik özellikle alt yapı 
ve asfaltta çok mesafe kat ettik. Öz-

verili çalışmalarınızdan dolayı hepi-
nize teşekkür eder, geçmiş Kurban 
Bayramı’nızı kutlarım. Tüm sevdik-
lerinizle birlikte nice sağlıklı, mutlu 
ve huzurlu bayramlar geçirmenizi 
yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK
YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

Bozkır’da istişare toplantısı yapıldı
Bozkırlı iş adamları ve STK temsil-

cileri, bu yıl 7.’si düzenlenen istişare 
toplantısında Bozkır’da bir araya gel-
di, Bozkır’da yapılan ve yapılacak olan 
yatırımları istişare etti. 

Bozkır Belediyesinin ev sahipliğin-
de, bu yıl 7.’si düzenlenen istişare top-
lantısına Bozkırlı iş adamları, Ak Parti, 
CHP, MHP Bozkır İlçe Başkanlarının 
yanı sıra birçok Bozkır STK’sı yer aldı. 
Bozkır’da iş adamı Aslan Mustafa’nın 
düğün salonunda yapılan kahvaltının 
ardından konuşan Bozkır Belediye 
İbrahim Gün, 6 ayda bir bu istişare 
toplantısının yapıldığını belirterek, iş 
adamlarıyla, STK temsilcileriyle, siya-
si partilerin Bozkır temsilcileriyle bir 
olmanın, beraber olmanın Bozkır için 
çok önemli olduğuna dikkat çekti ve 
toplantının hayırlara vesile olmasını 
diledi. Bozkır’da yapılan yatırımları si-
ne-vizyon gösterisiyle toplantıya katı-
lanlara sunan Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, Bozkır’da 3 yıl içinde 
51 milyonluk yatırım gerçekleştiril-
diğinin altını çizdi. 51 Milyonluk ya-
tırımın Bozkır’a kazandırılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür eden 
Başkan Gün, konuşmalarını şu şekil-

de sürdürdü, “3.5 yıl içinde Bozkır’ı 
ayağa kaldıracak, Bozkır’ın çehresine 
değiştirecek projelere imza attık. Bu 
projelerimiz ile birlikte Bozkır’ımız 
artık bir şehir oldu. Önümüzdeki yıl-
larda yapacak olduğumuz Bozkır’ı-
mızın prestiji saydığımız 3 projemiz, 
Çarşamba çayı rekreasyon projesi, 
otogar ve mezbahane projesi ile bir-
likte Bozkır’ımız çok daha iyi yerlerde 

olacak. Bu projelerimizi bir bir hayata 
geçirirken Bozkır olarak bir olmanın, 
beraber olmanın, dayanışma içinde 
olmanın hazzını da birlikte yaşadık. 
Her bir Bozkırlı hemşehrime teşek-
kür ediyorum” dedi.  30 Mart yerel 
seçimlerindeki seçim beyannamesine 
de değinen Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, seçim beyanname-
sindeki 34 maddenin 31 maddesini 

tamamladıklarını, diğer 3 maddenin 
ise görev süresi boyunca tamamlaya-
caklarını da sözlerine ekledi.  İstişare 
toplantısının ardından ilçe merkezin-
de yapılan yatırımları inceleyen Baş-
kan Gün ve İşadamları, daha sonra 
gelecek yıllarda Bozkır’a Kamu-Özel 
Sektör işbirliğiyle yapılması planlanan 
projeleri istişare ettiler. 
n HABER MERKEZİ

‘Bizler bu şehre hizmet
 etmekle yükümlüyüz’

Konya, bayramda en çok SMS gönderen ve mobil internet kullanan dokuzuncu, en çok konuşan onuncu il oldu

Konya mobilde dokuzuncu
Vodafone aboneleri, arife günü ve 

Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 gün-
de yaklaşık 1 milyar dakika ses, 620 
milyon SMS ve 10 milyon GB mobil 
internet kullanarak sevdikleriyle bol 
bol hasret giderdi. Kurban Bayramı 
süresince özgürce ve doyasıya ileti-
şim kurmanın keyfini yaşayan Voda-
fone’luların mobil internet kullanımı 
geçen yıla göre 2 kat arttı. Konya, 
bayramda en çok SMS gönderen ve 
mobil internet kullanan dokuzuncu, 
en çok konuşan onuncu il oldu. 5 
Eylül 2017 – Türkiye’nin dijitalleş-
mesine liderlik etme vizyonuyla faa-
liyetlerini sürdüren Vodafone, bu yıl 
da Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin 
dört bucağındaki 22,8 milyon abo-
nesine kesintisiz iletişim ayrıcalığı 
yaşattı. Vodafone’un Kurban Bayramı 
süresince gerçekleşen GSM trafiğine 
ilişkin açıkladığı verilere göre, Vo-
dafone’lular arife günü ve bayramı 
kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 
milyar dakika konuştu, 620 milyon 
SMS attı ve 10 milyon GB mobil in-
ternet kullandı. Kurban Bayramı’nda 
sevdikleriyle bol bol hasret gideren 
Vodafone’luların mobil internet kulla-
nımı geçen yıla göre 2 kat arttı. Kon-
ya, bayramda en çok SMS gönderen 
ve mobil internet kullanan dokuzun-
cu, en çok konuşan onuncu il oldu. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları 
söyledi: “Vodafone olarak, yaptığımız 
her işin merkezine müşterilerimizi 
yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını 
tam olarak anlamaya ve karşılamaya 
odaklanıyor; ürün ve hizmetlerimizi 
bu anlayışla geliştiriyoruz. Türkiye’de 
herkesin onları önemsediğimizi ve 
Vodafone müşterisi olmanın bir ay-

rıcalık olduğunu bilmesini istiyoruz. 
Bu anlayışla, her bayramda olduğu 
gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda 
da geniş kapsama gücümüzle abone-
lerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını 
karşıladık. Abonelerimiz 1 milyar da-
kika, 620 milyon SMS ve 10 milyon 
GB mobil internet kullanarak sevdik-
leriyle hasret giderdi. Bu vesileyle, 

tüm halkımızın geçmiş bayramını 
kutluyoruz.”

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE 
ANKARA’DA YAŞANDI

Vodafone’lular bayram boyunca 
Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan 
sevdikleriyle bol bol konuştu, mesaj-
laştı ve veri alışverişinde bulundu. 
Buna göre, bayram süresince en çok 

konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, An-
kara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bur-
sa, Adana, Samsun, Van ve Konya 
olurken, en çok SMS gönderen iller 
sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, 
Bursa, Adana, İzmir, Samsun, Antal-
ya, Konya ve Van olarak gerçekleşti. 
En çok mobil internet kullanan iller 
ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, 
Bursa, Şanlıurfa, Muğla, Balıkesir, 
Konya ve Kocaeli şeklinde sıralan-
dı.  Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da 
bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vo-
dafone abonelerinin en çok aradığı 
ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, 
Suudi Arabistan, Afganistan, Hindis-
tan, Fransa, Hollanda, Mısır, İngiltere 
ve Yunanistan olurken, en çok SMS 
de İngiltere, KKTC, Almanya, ABD, 
Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Hol-
landa, Rusya Federasyonu ve Suudi 
Arabistan’a gönderildi. Vodafone Red 
aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat 
ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey 
Dahil Pasaport - Dünya” hizmeti ile 
tarifelerindeki her yöne dakika, SMS 
ve internetlerini 103 ülkede tıpkı 
Türkiye’deymiş gibi bayram süresin-
ce özgürce kullandı. n HABER MERKEZİ

5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 620 milyon SMS ve 10 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle bol bol hasret giderdi
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Balık tüketiminde ortalamanın gerisindeyiz
Üç tarafı denizlerle kaplı ülke-

mizde balık tüketimi dünya ortala-
masının gerisinde kalıyor.  Avrupa 
ülkelerinde yıllık 25 kilogramı bulan 
balık tüketiminin Uzakdoğu ülkele-
rinde arttığını ve Japonya’da 80 ki-
logramın üstüne çıktığını belirten 
Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Sinan Kızıltan, Türkiye’de 
kişi başı yıllık ortalama tüketimin 
8 kg olduğunu belirtti.  En iyi besin 
kaynaklarından biri kuşkusuz balık. 
Vitaminler, proteinler, yağ asitleri, 
mineraller bakımında oldukça zen-
gin olan balık ürünlerini uzmanlar 
haftada iki kez tüketilmesini öneri-
yor. Balık tüketim miktarları dün-
yada kültürel farklılıklara göre deği-
şiklik gösteriyor. Japonya’da, yıllık 
ortalama bir Amerikalı ya da İngi-

liz’e göre üç kat daha fazla balık ye-
nirken; Türkiye’de 8 kg tüketim ile 
bu ortalamanın gerisinde kalınıyor.

MALDİVLER YILDA 139
 KİLO İLE BİRİNCİ SIRADA

Balık etinin su oranının diğer et 
türlerine göre yüksek olduğunu ol-
duğunu belirten

Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Tür-
kiye’nin, balık çeşitliliği çok fazla 
ancak çok az balık tükettiğimiz bir 
gerçek. Bunun temel sebebi yüzyıl-
lardır süre gelen kırmızı et ağırlıklı 
beslenme alışkanlığımız’’ dedi.  Şu 
anda yıllık ortalama kişi başı tüke-
timin 8 kg olduğunu belirten Kızıl-
tan; ‘‘Türkiye olarak daha sağlıklı 
bireyler olmak ve sağlıklı nesiller 
yetiştirmek için balık tüketimimizi 

artırmalıyız. Norveç, İzlanda, Ja-
ponya gibi ülkeler ortalama kişi başı 
80 kg balık tüketiyor. Birincisi sırayı 
ise 350 bin nüfuslu Maldivler alı-

yor. 1200 adadan oluşan Maldivler 
temel besin kaynakları balık ürünler 
ve yıllık ortalama 139 kg balık tüke-
tiyorlar’’ dedi. 

“SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN 
YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Kılıç Deniz olarak lezzetli ve sağ-
lıklı ürünler yetiştirdiklerinin altını 
çizen Sinan Kızıltan, tüm yatırım-
larını insanların sağlıklı beslenme-
si için yaptıklarını belirtti. Kızıltan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Balık 
dünyadaki en sağlıklı besinlerin 
başında geliyor. Kılıç Deniz olarak 
sağlıklı beslenmenin dünyada her-
kesin hakkı olduğuna inanıyoruz. 
Bu amaçla yeni yatırımlar gerçek-
leştiriyor, dünyanın her noktasına 
Kılıç Deniz balıklarını ulaştırmayı 
hedefliyoruz.”  n HABER MERKEZİ

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından  kurumla ilgili avucunu 
ovuşturanların olduğuna dikkat çekerek, “Buranın paylaşımıyla ilgili hesap yapanlar artmış. bu kurumu kurda kuşa yem etmeyiz. Hep beraber sahip çıkacağız” dedi

‘Bu kurumu kurda kuşa yem etmeyiz’
Anadolu Birlik Holding Çatısı al-

tındaki şirket çalışanları bayramlaştı. 
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo-
nu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk’un katıldığı 
bayramlaşma programı, Konya Şeker 
Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi. 
Başkan Konuk, bayramlaşma prog-
ramında yapmış olduğu konuşmada, 
Konya Şeker’in değer üretmeye de-
vam edeceğini söyledi. 

BAYRAMLAŞMA KONYA 
ŞEKER KAMPÜSÜNDEYDİ

Konya Şeker’in geleneksel bay-
ramlaşma programı Konya Şeker 
Merkez Kampüsünde yapıldı. Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Ana-
dolu Birlik Holding çatısı altındaki 
şirket yöneticileri ve çalışanları Kon-
ya Şeker’in bahçesinde bayramlaştı. 
Bayramlaşma programı yoğun bir ka-
tılımla gerçekleştirildi. Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik 
Holding çatısı altındaki şirket yöneti-
cileri ve çalışanları ile tek tek bayram-
laşan ve çalışanlarla sohbet eden AK 
Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo-
nu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, bayramlaşma 
sonrası bir konuşma yaptı.

“Bayramda coğrafi olarak biz-
den uzakta ama kalbimizin içindeki 
mazlum kardeşimizin acısına tanıklık 
ettik. Dünya seyretti ve seyretmeye 
devam ediyor. Arakan’da yaşananlar 
insanlık için bir ayıptır” diyen Başkan 
Recep Konuk konuşmasını şöyle sür-
dürdü; “Biz burada bayram yaparken 
dünyanın dört bir yanında inancından 
dolayı bırakın bayramı zulüm altında 
binlerce Müslüman kardeşimiz var. 
Buruk bir bayram geçirdiğimizi söy-

lemek durumundayım. Tek suçları 
inançları, inanıyor olmaları, coğrafya-
larındaki güçlülerden farklı bir inanca 
sahip olmaları. Allah’ın cezalandır-
madığı hiçbir insanı bizim inancımız 
cezalandırmaz. Bu zulmün gölgesin-
de bayramı yaşadık.”

“DÜNYA YENİDEN KURULUYOR”
Konuşmasında dünyada yaşanan 

gelişmelere ve ülkemize yönelik ka-
ranlık hesaplara da değinen Konuk, 
“Bu arada şunu da ifade etmeliyim, 
ülkemizi, milletimizi ve birliğimizi, 
dirliğimiz hedef alanlar var. Dünya 
yeniden kuruluyor. Büyük bir savaş 
var. İki kutuplu bir dünya oluşturma 
gayreti var. Israrla tek kutuplulukta 
dayatanlar var. Onların güçleri, silah-
ları var. Bir tarafta para, imkân var. 
Böyle bir zorluğu ülke olarak yaşıyo-
ruz. Bizim ülkemizde adeta ihalesi 
yapılmış DEAŞ, DHKPC, PKK, FE-
TÖ’nün yaptığı, bu ülkeyi bölmeyle 
ilgili operasyonun altında da başka 
ülkelerin emelleri ve çalışmaları var. 

Samimiyetsiz bir dünya ile karşı kar-
şıyayız. Perdenin önünde insani de-
ğerler için terörle mücadele ettiklerini 
söyleyenler, perdenin gerisinde başka 
hesapların peşindeler. Adı mücadele 
aslı milletlerin kaderlerine ve tarihin 
akışına kendi çıkarları için müdahale. 
Batı perdenin önünde terörle müca-
dele diyor, perdenin arkasında başka 
oyunlar kuruyor. Dolayısıyla güçlü 
olmak zorundayız. Ülkemiz inşallah 
bu badireyi de atlatacak bundan emin 
olun. Anadolu coğrafyasında yaşamak 
zor ama bunları da aşmak zorundayız. 
Bu kudreti Rabbim bu millete bah-
şetmiş. Bunun yolu çalışmak. Güçlü 
olmak. 

Yoklukla yiğitlik olmaz, önce var 
edeceksiniz, güçlü olacaksınız, son-
ra hakkınızı alacaksınız. Hiç kimse 
size durup dururken bunu da siz hak 
ediyorsunuz diye size herhangi bir 
kıymeti, payı ayırmaz. Biz dünyadaki 
mazlum milletler için de büyük olmak 
zorundayız” dedi.

KONYA ŞEKER ÜLKEYİ 
BÜYÜTEN BİR KURUMDUR

Konya Şeker’in ülkenin gücüne 
güç katan bir kurum olduğunu ifade 
eden Başkan Konuk, “Bizim kurumu-
muz, ülkedeki imkânların yok edilme-
si anlamında görev ifa eden bir kurum 
değil, ülkeyi büyüten bir kurum. Ülke-
nin iddiasının yanında olan bir kurum. 
Bu ülke güçlü olmak zorunda... Biz de 
o gücün oluşmasına katkı vereceğiz. 
O gücü aşındıran değil, ona kuvvet, 
takviye veren bir kurum olacağız. 
Bunu bugüne kadar başardık, bundan 
sonra da başaracağız. Hedefi olma-
yan bir geminin zaten rotası olmaz. 
Rotası yoksa da nereye gideceği belli 
olmaz. Bu kurumun rotası, hedefleri 
var. Kurumumuz Türkiye’deki ilk 5 
gıda firmasından biri olmayı başardı. 
Sıra bunu dünyaya teşmil etmekte… 
Dünyanın 5 gıda firmasından birisini 
Anadolu’nun bağrından çıkarmak… 
Bunu çıkarabilecek altyapımız var. 
Bu kuruldu. Etanol dün hayaldi, kim-

se bilmiyordu, yapılamaz, deniyordu, 
Türkiye’de pazarı yok, sistem belli 
değil gibi yaklaşımlar vardı. Bugün 
etanol bu kurumun darphanesi gibi 
çalışıyor. Ekolojiye, doğaya ciddi kat-
kılar veriyor. Onun için kuruma sahip 
çıkacağız” dedi. Bu kurumun gelece-
ğinden taviz veremeyiz. Kurumlar ki-
şiye bağlı olmamalı. Hepimize düşen, 
buraları kişilere bağlı olmaktan çıkar-
maktır. Kim gelirse gelsin bu kurum 
ülkeye olan katkısını vermeye devam 
etmeli” şeklinde konuştu.

“BEN HER ŞARTTA BU 
KURUMUN YANINDAYIM”

Son günlerde çokça gündem 
bulan konulara da değinen AK Parti 
Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Baş-
kanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Aday olan arkadaşları 
tenzih ederim ama bu süreçte gör-
düm ki bu kurumla ilgili avucunu 
ovuşturanlar, buranın paylaşımıyla 
ilgili hesap yapanlar artmış. Bu kuru-

mun geçmişte rekabet ettiklerinin he-
sapları biraz daha su yüzüne çıkmış. 
Biraz daha ayan beyan hale gelmiş. 
Bunlara müsaade etmeyiz. Bundan 
emin olun. Kurumun geleceğiyle il-
gili kaygıların izalesini sağlamalıyız. 
Ben hazırım kurumdan ayrılmaya, 
benim sorunum yok ama gördüm ki 
kurum buna çok hazır değil. Gördüm 
ki üretici buna çok hazır değil. Ülke-
nin yönetimi buna çok hazır değil. 
Bunun için tekrar değerlendireceğim. 
Tekrar bir çıkış yolu bulacağız. Şunu 
biliyorum buranın ben yokken de be-
nim sağlığımda yürüdüğünü görmek 
istiyorum. Ama böyle yapacağız diye 
de böyle bir iddia adına da bu kuru-
mu kurda kuşa yem etmeyiz. Hep 
beraber sahip çıkacağız. Kurumla il-
gili gayretimiz devam edeceğiz. Ben 
her şartta bu kurumun yanındayım. 
Bundan endişeniz olmasın. Kurumun 
rotasıyla ilgili bir kaygı hissedersem 
buna da müdahil olurum. Üreticinin 
telaşı beni endişelendirdi” dedi.

2017 Lisans Yerleştirme Sına-
vında (2017-LYS) büyük bir başarıya 
imza atarak 5 puan türünde birinci 
olan ve babası Konya Şeker’de çalı-
şan, Fulya Akkaya ve ailesi ile de bay-
ramlaşan Başkan Recep Konuk, Fulya 
Akkaya’ya bir hediye takdim etti ve 
öğrenim hayatında başarılar diledi. 
“Başarınla gururlandık. Çok mutlu 
olduk” şeklinde konuşan Başkan Ko-
nuk, “Hele hele böyle bir ailenin içeri-
sinden böyle bir başarının çıkması ay-
rıca çok kıymetliydi. Seni hem tebrik 
ediyoruz hem de başarından dolayı 
teşekkür ediyoruz bu başarıyı Konya-
mıza ve kurumumuza yaşattığın için. 
Anne ve babanı da kutluyorum böyle 
bir evlat yetiştirip ülkemize kazandır-
dığı için” şeklinde konuştu. Bayram-
laşma programı geleneksel toplu fo-
toğraf çekimi ile son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Sinan Kızıltan

Anadolu Birlik Holding Çatısı altındaki şirket çalışanları bayramlaştı. Başkan Konuk, bayramlaşma programında 
yapmış olduğu konuşmada, Konya Şeker’in değer üretmeye devam edeceğini söyledi.
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Çağlayan’daki İstanbul Adalet 
Sarayı’nda, 2017-2018 adli yıl açılışı 
gerçekleştirildi. 

Adliyenin C kapısı girişindeki At-
rium alanında gerçekleştirilen açılışa, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü 
Mustafa Çalışkan ve İstanbul Jan-
darma Alay Komutanı Tuğgeneral 
Nuh Köroğlu davetli olarak katıldı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan 
Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Ayhan Ayan ile başsavcıvekillerinin 
de yer aldığı açılışta, hakim ve savcı-
lar ile adli personel de hazır bulundu. 
Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit 
edilen savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 
babası Hakkı Kiraz da açılışa katıldı.  
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan 
Fidan, burada yaptığı konuşmada, 
yeni adli yılın ülkeye, millete ve tüm 
insanlığa adalet, huzur, barış, sağlık 
ve mutluluk getirmesini diledi. 

FETÖ MENSUBU 10 BİNİN
 ÜZERİNDE ŞÜPHELİ

Başsavcı Fidan, Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 
açılan soruşturma ve davalara ilişkin 
de bilgiler verdi. 

Adli yargı sınırları içinde 519’u 
tutuklu, 2 bin 663’ü de adli kontrollü 
olmak üzere 10 binin üzerinde FETÖ 
mensubu şüpheli hakkında soruştur-
ma ve yargılamaların devam ettiğini 
anlatan Fidan, 15 Temmuz darbe 
girişimiyle ilgili ağır ceza mahkeme-
lerinde 36 kamu davasının açıldığını 

söyledi. 
FETÖ’NÜN MARMARA 

MÜLKİYE YAPILANMASI
FETÖ’nün Marmara Bölgesi 

mülkiye yapılanmasına ilişkin 29’u 
tutuklu 81 eski vali ve kaymakam 
hakkındaki soruşturmanın da yürü-
tüldüğünü aktaran Fidan, soruştur-
maları yürütülen 13’ü tutuklu 2’si 

adli kontrollü olmak üzere 15 kişi 
hakkında kamu davası açıldığını, di-
ğerleri hakkındaki soruşturmanın de-
vam ettiğini belirtti.

“SAVCI VE HAKİMLERİMİZ 
ONURLARINA DÜŞKÜNDÜR” 

Suçlu olanların hakları, cezalan-
dırılmaları usullerinin ulusal düzey-
deki kurallar ile uluslararası alanda 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
uygun olması gerektiğini vurgulayan 
Fidan, şöyle devam etti: “Şunu has-
saten ifade etmek isterim ki hakim 
ve savcılarımız hiç olmadığı kadar 
bağımsızdır. Hiç olmadığı kadar taraf-
sızdır. Onur ve haysiyetine düşkün-
dür ve tamamen vicdani kanaatlerine 
göre soruşturma yürütmekte ve hü-
küm vermektedir.”

Bu gerçeği Türkiye Cumhuriyeti 
düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle 
iş birliği açığa çıkan, kendisini sözde 
gazeteci, sözde barış gönüllüsü, sözde 
sivil toplum kuruluşu yetkilisi olarak 
tanıtan etki ajanlarının hezeyanları-
nın gölgeleyemeyeceğini dile getiren 
Fidan, şöyle devam etti: “Bu heze-
yanları seslendirenlerin amacının da, 
kahraman güvenlik güçleri tarafın-
dan izbe yuvalarında yakalanan ve 
adalete teslim edilen her türlü terör 
örgütü mensubu ve yöneticisinin ma-
sumlaştırılma çabası olduğu da göz-
lerden kaçırılmamalıdır. Terör örgüt-
lerini taşeron olarak kullananlar ve 
bunların yerli destekçileri tarafından 
üstünü örtme çabalarına rağmen 15 
Temmuz kanlı bir darbe girişimidir. 
FETÖ’nün taşeronluğunda Türkiye 
Cumhuriyeti düşmanları tarafından 
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 
Amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
topraklarını işgal etmek ve aziz mille-
tini esir etmektir. Büyük Türk mille-
tinin azmi ve kahramanca direnişiyle 
bertaraf edilmiştir.”
n AA

Benzine 9, motorine 
7 kuruşluk zam geldi

Oteller bayramı yüzde 
yüz dolulukla geçirdi

Benzinin litre fiyatı 9 kuruş, 
motorinin litre fiyatı ise 7 kuruş ar-
tacak. Edinilen bilgiye göre, Anka-
ra’da litresi ortalama 5,23 liradan 
satılan benzinin litre fiyatı 5,32 lira 
olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 
5,18 liradan 5,27 liraya, İzmir’de 
5,20 liradan 5,29 liraya yükselecek.  
Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da 
4,53 liradan 4,60 liraya, İstanbul’da 

4,48 liradan 4,55 liraya, İzmir’de 
4,52 liradan 4,59 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirledi-
ği fiyatlar, rekabet ve serbesti ne-
deniyle şirketler ve kentlere göre 
küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.  
Benzinin litresine en son 31 Tem-
muz’da 11 kuruş zam, motorine ise 
21 Ağustos’ta 7 kuruş indirim yapıl-
mıştı.  n AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Cumhurbaşkanımızın Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk ya-
bancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi” dedi

Türkiye’nin Arakan 
girişimi sonuç verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İb-

rahim Kalın, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Myanmar 
Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkan-
lığından Sorumlu Devlet Bakanı 
Aung San Suu Çii’nin görüşmesi 
sonrasında, bölgeye ilk yabancı 
yardım kuruluşu olarak Myanmar 
TİKA yetkililerinin girişine ve ilk 
etapta bin tonluk yardım yapılma-
sına izin verildiğini bildirdi. 

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Suu Çii’nin bugün gerçekleş-
tirdiği telefon görüşmesine ilişkin 
yazılı açıklama yaptı.  “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın bugün Myanmar-
lı mevkidaşı ile yaptığı görüşme 
sonrasında bölgeye ilk yabancı 
yardım kuruluşu olarak Myanmar 
TİKA yetkililerinin girişine ve ilk 
etapta bin tonluk yardım yapılma-
sına izin verildi.” ifadesini kullanan 
Kalın, yardımların, saldırılar so-
nucunda yüzlerce ailenin evinden 
ve köyünden edildiği Rakhayn’ın 
kuzey bölgesi Maungtaw ve Buthi 
Taung’a ulaştırılmak üzere Rakhi-
ne Eyalet Hükümeti ile iş birliğinde 
gerçekleştirilmesinin planlanlandı-
ğını belirtti. 

Kalın, Maungtaw ve Buthi Ta-
ung’da saldırılardan kaçarak dağ-
lık bölgelere yayılan Rohingyalara 

ilk etapta dağıtılacak acil yardım 
paketlerinin, temel gıda maddesi 
olan pirinç, kurutulmuş balık ve 
giyim malzemesinden oluştuğuna 
işaret etti.

 Kalın, bölgedeki belirsizlik ve 
güvenlikle ilgili endişelerin devam 
etmesi nedeniyle yardımların Rak-
hine Eyalet Hükümeti ile iş birliği 
içinde yarından itibaren askeri he-

likopterler aracılığıyla ulaştırılma-
ya çalışılacağını kaydetti.  

Türkiye’nin yardımlarının bun-
larla sınırlı kalmayacağını belirten 
Kalın, “Rohingyaların acil ihtiyaç-
ları olan başta gıda ve giyim malze-
meleri olmak üzere, ilaç ve benzeri 
sağlık malzemeleri de düzenli ara-
lıklarla Rakhayn Hükümeti ile eş 
güdüm halinde ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacaktır.” ifadesini kullandı. 
Son olaylardan kaçarak Bangla-
deş’e sığınanların sayısının da 100 
bine yaklaştığına işaret eden Ka-
lın, açıklamasında şunları kaydetti: 
“Perşembe günü Dışişleri Bakanı-
mız ve TİKA Başkanımızın da oldu-
ğu bir heyet Cox Bazaar’da kamp-
lar ve çevresinde yaşayanlar için 
acil gıda-ilaç, sahada acil yardım 
gerektiren hastaların hizmetinde 
kullanılmak üzere ambulans gibi 
yardımları bizzat gerçekleştirecek-
tir. Böylece ülkemiz, TİKA Yangon 
(Myanmar) ve Dakka ofislerinin 
bulunduğu ülkelerin hükümet yet-
kilileriyle birlikte planladıkları ve 
onay aldıkları süreçler sonucunda, 
sınırın iki yakasında zorluklar çe-
ken Arakanlı Müslümanlara ula-
şarak toplamda ilk etapta 100 bin 
aileye yardım ulaştıracaktır.”
n AA

Türkiye’nin önemli turizm mer-
kezlerinden Antalya ve Muğla’da ta-
tilde tesislerin çoğunun yüzde 100 
dolu olması turizmcilere “çifte bay-
ram” yaşattı.  Dünyaca ünlü plajları, 
deniz, kum ve güneşinin yanı sıra 
tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel 
zenginlikleriyle her yıl milyonlarca 
turisti ağırlayan Batı Akdeniz’deki 
tesislerde bayram tatilinde yoğun-
luk yaşandı.

Antalya’yı bayram tatili süre-
since yüzde 30’u yerli olmak üze-
re, 1 milyondan fazla turist ziyaret 
etti. Bayram süresince, dünyaca 
ünlü Konyaaltı sahilleri başta olmak 
üzere, Kemer, Manavgat, Alanya 
ve Kaş ilçeleri de turistlerle doldu. 
Yerli ve yabancı turistlerde istenilen 
rakamlara ulaşılması turizmcilerin 
yüzünü güldürdü. Önemli turizm 
merkezlerinden Muğla’nın Bodrum, 
Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki 
turistik tesislerde bayram tatilinde 
oteller yüzde 100 doldu. Akdeniz 
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Bir-
liği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 
AA muhabirine, öngördükleri gibi 
hem yabancı her yerli turist sayın-
da ciddi artışlarla tatili geçirdiklerini 
söyledi. Beklentilerinin gerçekleşti-
ğini anlatan Yağcı, “Tabancı turist 
sayısında ağustos itibarıyla 8 aylık 

süreçte 7 milyon 200 bin yabancı 
turist rakamına ulaştık. 2016’yı 6 
milyon 400 bin civarında kapatmış-
tık. 8 aylık süreçte 2016’nın rakam-
larını geçtik. Bayram tatili süresinde 
iç pazarda da ciddi talep oldu, oteller 
yüzde 100 doldu. Memnun eden bir 
doluluk yaşadık.” dedi. Antalya’yı 
tatilde 1 milyonun üzerinde yerli ve 
yabancı turistin ziyaret ettiğini vur-
gulayan Yağcı, verimli bir tatil geçi-
rildiğini bildirdi.
“ALMANYA KİLİT ROL ÜSTLENİYOR”

Eylül, ekim ve kasımın da 
önemli olduğuna dikkati çeken Yağ-
cı, şunları kaydetti:

“Yabancı turist sayısında ciddi 
artış yaşadık ama yıl sonuna kadar 
10 milyon hedefine ulaşmamız la-
zım. Almanya kilit rol üstleniyor. 
Almanya’dan gelen turist sayısın-
da düzelme var. Sene başında eksi 
yüzde 50 ile başladığımız sezonu, 
eksi yüzde 10’a kadar düşürdük. 
Sene sonuna kadar eksinin, artıya 
geçmesini hedefliyoruz. Antalya’da 
her ailenin bütçesine uygun tesis 
var. Antalya turizmin başkenti ve 
herkes tatil yapabilir.” Yağcı, Antal-
ya’da ilerleyen süreçte 12 milyonun 
üzerinde turist sayısına ulaşmayı 
hedeflediklerini bildirdi.
n AA

‘FETÖ’cülerin yargı süreci devam ediyor’

İbrahim Kalın

Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı Terör örgütünün finans kaynağına darbe
Kurban Bayramı dolayısıyla 

ülkelerine giden Suriyeliler, Türki-
ye’ye dönüş yapmaya başladı.

Kurban Bayramı için 15 Ağus-
tos’ta Halep’e bağlı Azez, Mare, 
Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve 
Cerablus gibi güvenli bölgelere gi-
den Suriyeliler, Türkiye’ye dönüyor.

Gümrükteki işlemlerin ardın-
dan çeşitli sivil toplum kuruluşların-
ca tampon bölgeye kurulan çadır-
lara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi 
İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin 
nezaretinde Suriye plaklı minibüs-
lerle Öncüpınar Sınır Kapısı’na geti-
riliyor. Suriyeli sığınmacılar, burada 
gümrük muhafaza ekiplerince ya-
pılan kimlik kontrolünün ardından 
Türkiye’ye giriş yapıyor.

Suriyeli Reşit el-Yusuf, yaptığı 
açıklamada, verilen izin sayesinde 1 
yıl sonra ülkesine gidebildiğini söy-
ledi. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi olduğunu dile 

getiren Yusuf, “Türkiye’nin sağla-
dığı imkanlar sayesinde 1 yıl sonra 
Azez’de yaşayan ailemi ziyaret et-
tim. Oradaki ortam eskiye göre sa-
kinleşmiş durumda. Ailemle mutlu 
bir bayram geçirdim çok şükür. Ben 
mezun olunca, orada ihtiyaç olduğu 
için ülkemde doktorluk yapmak is-

tiyorum.” diye konuştu. Ramazan 
Şeyh Dede ise 2 yıl sonra Azez’de 
yaşayan ailesini ziyaret edebildiği 
için çok mutlu olduğunu ifade etti. 
Suriye’ye gidenlerin dönüş işlemleri 
15 Ekim Pazar günü saat 17.00’de 
tamamlanacak.
n AA

Şırnak ve Siirt’te terör örgütü 
PKK’nın finans kaynaklarından si-
gara kaçakçılığı ile mücadele kapsa-
mında düzenlenen operasyonda 14 
şüpheli gözaltına alındı. Şırnak ve 
Siirt’te terör örgütü PKK’nın finans 
kaynaklarından sigara kaçakçılığı 
ile mücadele kapsamında düzen-
lenen operasyonda 14 şüpheli ya-
kalandı. Güvenlik kaynaklarından 
alınan bilgiye göre, İl Jandarma Ko-
mutanlığı Kaçakçılık Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi ekiplerince 
Şırnak merkez ve bağlı Cizre, Silopi 
ve Uludere ilçeleri ile Siirt’te bazı 
adreslere operasyon düzenlendi. 
Terör örgütü PKK ile bağlantı ola-
rak Irak ve Suriye’den yurda kaçak 
sigara getirip piyasaya sürdükleri 
belirlenen 14 şüphelinin gözaltına 
alındığı operasyonda çok sayıda 
banka dekontu ve posta çekleri de 
ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HARAÇ 

VERMİŞLER
Kaçak sigaraları yasa dışı yol-

lardan yurda soktuğu belirlenen 
şüphelilerin, elde ettikleri gelirden 

terör örgütü PKK’ya haraç verdiği 
tespit edildi. Gözaltındaki şüphelile-
rin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
n AA
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AVM’ler daha çok yabancılara çalışıyor
İstanbul Hazırgiyim ve Konfek-

siyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, Türki-
ye’nin yılda 17 milyar dolar civarında 
hazır giyim ihraç ettiğini belirterek, 
2023’te hazır giyim ihracatında 
miktarın değişmeyeceğini ancak 
rakamın artacağını düşündüklerini, 
2023 için 60 milyar dolarlık bir pro-
jeksiyon yaptıklarını, bunun 30 mil-
yar dolarını Türkiye’de üretecekle-
rini, diğer 30 milyar dolarlık kısmını 
da organizatör ülke olarak yapmayı 
planladıklarını kaydetti.  Turistlere 
yapılan satışa değinen Tanrıverdi, 
İstanbul’daki AVM’lerde satışların 
yüzde 30’undan fazlasının yabancı-
lara yapıldığını, bu oranın daha da 
artacağını düşündüğünü söyledi.

“130’DAN FAZLA ÜLKEDE 
MODA HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

DÜZENLENİYOR”

Hikmet Tanrıverdi, Merce-
des-Benz Fashion Week İstanbul’un 
(MBFWI) 12-15 Eylül 2017’de Zorlu 
Performans Sanatları Merkezi’n-
de gerçekleştirileceğini belirterek, 
MBFWI için yabancı gazeteciler ile 
200 kişilik bir alım grubunu İstan-
bul’a getireceklerini, yurt dışında da 
küçük bir organizasyon yapacakla-
rını bildirdi. Türklerin yaptığı tasa-
rımları gösterebilmenin bir yolunun 
da moda haftaları olduğunu vur-
gulayan Tanrıverdi, moda haftaları 
konusunda kısa vadede dünya sıra-
lamasına girmenin çok kolay olma-
dığını, 130’dan fazla ülkede moda 
haftası etkinlikleri düzenlendiğini 
söyledi. Yaptıkları çalışmalarla İstan-
bul Moda Haftası’nın dünyada bili-
nen bir moda haftası haline geldiğini 
belirten Tanrıverdi, “Moda haftaları 
içerisinde dünyada ilk 10 içerisinde-
yiz.” dedi.

“BİZ ARTIK DÜZ ÜRETİCİ OLAMAYIZ”
İHKİB Başkanı Tanrıverdi, Tür-

kiye’nin, bölgenin “moda lideri” 
olma gibi bir hedefi bulunduğunu 
ifade ederek, “Moda haftalarının 
kent ekonomisine ve İstanbul’un 
tanıtımına ciddi katkısı var. Üstelik 
Mercedes Benz gibi global bir mar-
ka, bu etkinliğe sponsor.” dedi. 

MBFWI’yı düzenlemeye başla-
dıklarında Türkiye’de tasarım algısı-
nın pek olmadığını ancak son 3-4 yıl-
dır devlet büyükleri de dahil olmak 
üzere herkesin tasarımın önemini 
anlattığını, tasarımla ilgili çok sayıda 
teşvikin çıkmaya başladığını belirten 
Tanrıverdi, şunları kaydetti:

“Biz artık düz üretici olamayız. 
Olduğumuz zaman rekabet edeme-
yiz. Rekabet edebilme durumumuz 
ancak tasarımla olur. Biz bugün 
belki İtalya’nın daha önce yapmış 
olduklarını yeni yapıyoruz. Biz bu işe 

başladığımızda Türkiye’de tasarım 
eğitimi almak isteyenlerin sayısı çok 
düşüktü. Böyle bir ortamda başla-
dık. Ama bugün 30 üniversitemizde 
tasarım bölümü var. Geriye dönük 
baktığımızda, çok ciddi bir mesafe 
katettik. Türkiye’de ‘tasarım üniver-
sitesi’ tarzında bir eğitim kurumu 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
Türkiye tasarım ülkesi olduğunda 
daha katma değerli ürünler satacak. 
Sizin normalde 1 liraya sattığınız 
düz bir cam bardağını tasarladığınız 
zaman 3 liraya satabiliyorsunuz. O 
yüzden firmaların bu işe biraz daha 
eğilmeleri gerekiyor. Örneğin, içe-
cek üretiyorsunuz, şişenizi değiştir-
diğiniz zaman fiyatınız piyasadaki 
diğer markalara göre yüzde 30-40 
artabiliyor.”

Tanrıverdi, tasarım kültürünün 
Türkiye’de yavaş yavaş oturmaya 
başladığını da söyledi.  n AA

Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ağustos ayı ihracatı yüzde 9,4’lük artışla 1 milyar 836 milyon dolara yükseldi

Otomotiv sektöründe 
ihracat yüzde 9,4 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İh-
racatçıları Birliğinden (OİB) yapılan 
yazılı açıklamaya göre, otomotivin 
ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 
1 milyar 836 milyon dolar oldu. Oto-
motiv endüstrisi, bu rakamlarla aynı 
zamanda bugüne kadarki en iyi ağus-
tos ayı ihracat rakamına ulaştı. 

Endüstrinin ağustosta Türkiye ih-
racatından aldığı pay da yüzde 14,8 
olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatı 
ocak-ağustos döneminde ise geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 23 
artışla 18 milyar 624 milyon dolara 
çıktı.  Otomotivin ağustos ayı başarı-
sında binek otomobillerde ve otomo-
tiv yan sanayinde çift haneli artışların 
yaşanması etkili oldu. Ülke bazında 
en büyük pazar olan Almanya’ya 
yüzde 5, ikinci büyük pazar Birleşik 
Krallık’a yüzde 24 ihracat artışı dik-
kati çekerken, yüzde 141 oranında 
artış kaydedilen ABD’ye ise en fazla 
ihracat yapılan beşinci ülke konumu-
na yükseldi. AB ülkelerine ihracat da 
yüzde 4 artışla 1 milyar 339 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 

OTOMOTİV YAN SANAYİSİNDE 
İHRACAT YÜZDE 14 ARTTI 

Mal grupları bazında otomotiv yan 

sanayi ihracatı yüzde 14 artarak 821 
milyon dolar olurken, binek otomobil 
ihracatı yüzde 10 artışla 647 milyon 
dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motor-
lu Taşıtlar ihracatı yüzde 2 artışla 217 
milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Mi-
dibüs ihracatı da yüzde 4 yükselerek 
119 milyon dolara çıktı. Otomotiv yan 
sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk 
üç ülke olan Almanya’ya yüzde 11, 
Fransa’ya yüzde 13, İtalya’ya yüzde 
17 artış görülürken, yine önemli pa-
zarlardan ABD’ye yüzde 32, Polon-

ya’ya yüzde 39 ve Rusya’ya yüzde 41 
artış oldu.  Binek otomobillerin ihra-
catında başlıca pazarlardan Alman-
ya’ya yüzde 11, Fransa’ya yüzde 26, 
İtalya’ya yüzde 30 düşüş oldu. Diğer 
önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a 
yüzde 30, Belçika’ya yüzde 54, Hol-
landa’ya yüzde 166, Polonya’ya yüzde 
90 artış yaşandı.  Binek otomobillerde 
ABD’ye ise yüzde 109 bin 752 gibi 
çok yüksek bir oranda artış kaydedil-
di. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu 
Taşıtlarda ise en fazla ihracat yapılan 

ilk üç ülke olan Birleşik Krallık’a yüz-
de 34, İtalya’ya yüzde 25, ABD’ye 
yüzde 39 ihracat artışı olurken Slo-
venya’ya yüzde 33, Fransa’ya yüzde 
39, Belçika’ya yüzde 15 ve Alman-
ya’ya dış satımda yüzde 34 düşüş 
yaşandı.  Otobüs-Minibüs-Midibüs 
ürün grubunda ise en fazla ihracat 
yapılan ülke Fransa’ya ihracat yüzde 
24 düşerken, Almanya’ya yüzde 18, 
Birleşik Krallık’a yüzde 50, ABD’ye 
yüzde 140 artış göze çarptı.
n AA

Enflasyonda en yüksek
artış eğitim grubunda

Ağustos ayının zam 
şampiyonu yumurta

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı 
itibarıyla 12 aylık ortalamalar dik-
kate alındığında, tüketici fiyatları 
yüzde 9,66, yurt içi üretici fiyat-
ları yüzde 12,05 arttı. Aylık bazda 
TÜFE yüzde 0,52, Yİ-ÜFE 0,85 ar-
tış gösterdi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın 
aralık ayına göre yüzde 6,6, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 
yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının 
aralık ayına göre yüzde 9,52, ge-
çen yılın aynı ayına kıyasla da yüz-
de 16,34 arttı.

BEKLENTİLER
AA Finans Enflasyon Beklenti 

Anketi’ne katılan ekonomistler, 
ağustosta TÜFE’nin yüzde 0,15 
artacağını öngörmüştü. Ankete 
katılan ekonomistlerin ağustos ayı 
için enflasyon beklentileri en dü-
şük eksi 0,15 ve en yüksek yüzde 
0,45 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin 
ağustos ayı enflasyon beklentile-
rinin ortalamasına (yüzde 0,15) 
göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan 
yıllık enflasyonun, yüzde 10,27’ye 
yükseleceği hesaplanmıştı.

EN YÜKSEK ARTIŞ 
EĞİTİM GRUBUNDA

Ana harcama grupları itiba-
rıyla ağustosta, aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 2,79 ile eğitim 
grubunda görülürken, ulaştırma-
da yüzde 2,05, ev eşyasında yüzde 
1,66, lokanta ve otellerde yüzde 
1,03 ve konutla çeşitli mal ve hiz-
metlerde yüzde 0,71 artış kayde-
dildi.

Ağustosta endekste aylık en 
fazla düşüş gösteren grup yüzde 
3,09 ile giyim ve ayakkabı olur-
ken, ana harcama grupları itiba-
rıyla endekste düşüş gösteren bir 
diğer grup ise yüzde 0,22 ile gıda 
ve alkolsüz içecekler olarak ger-
çekleşti.

YILLIK DEĞİŞİMLER 
TÜFE’de yıllık bazda en yük-

sek artış yüzde 17,38 ile ulaştırma 
grubunda görüldü. Bu grubu gıda 
ve alkolsüz içecekler yüzde 11,97, 
sağlık yüzde 11,66, eğlence ve 
kültür yüzde 11,19, lokanta ve 
oteller yüzde 11,07 oranlarıyla iz-
ledi. Geçen ay endekste kapsanan 
414 maddeden 62’sinin ortalama 
fiyatlarında değişim olmazken, 
244’ünün ortalama fiyatlarında 
artış, 108’inin ortalama fiyatların-
da ise düşüş gerçekleşti.
n AA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat-
ları bazında ağustosta en yüksek fi-
yat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada 
görüldü.  Yumurtadaki fiyat artışını 
yüzde 12,84 ile kayısı izledi. Ağus-
tosta fiyatı en çok artış gösteren 
diğer ürünler sırasıyla yüzde 12,16 
ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor 
müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 
10,51 ile özel üniversite ücreti, yüz-
de 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 
7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek 

odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp 
gaz oldu.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşü-

şü ise yüzde 19,81 ile sivri biberde 
gerçekleşti. Bunu yüzde 19,72 ile 
armut, yüzde 12,42 ile erik, yüzde 
12,06 ile domates, yüzde 10,31 ile 
elma, yüzde 9,96 ile üzüm, yüzde 
9,2 ile patlıcan, yüzde 6,45 ile kadın 
tişörtü ve yüzde 6,12 ile karpuz iz-
ledi.
n AA

‘Mevsimlik tarım işçilerinin şartları iyileştirilecek’
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı 
açıklamada, geçen ay beraberindeki 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu ile Ankara’nın Polat-
lı ilçesinde mevsimlik işçileri ziyaret 
ettiklerini hatırlattı. İşçilerin taleple-
rini yerinde dinleyip, çözüm önerileri 
konusunda görüş alışverişinde bulun-
duklarını belirten Fakıbaba, işçilerin 
şartlarını daha da iyileştirebilmek için 
yeni adımlar atacaklarını dile getirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN TALİMAT
Başbakan Binali Yıldırım tarafın-

dan mevsimlik işçilerin sorunlarının 
yakından takip edildiğine değinen 
Fakıbaba, kendi bakanlığının yanı sıra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığının ortak bir çalış-
ma yaptığını kaydetti.

Fakıbaba, Başbakan Yıldırım’ın 
üç bakanlığa da “Mevsimlik işçilerin 
sorununu giderin” yönünde talimat 
verdiğini aktararak, her bakanlığın 
kendi bünyesinde işçiler için farklı 

projeler hazırladığını söyledi.
“MEVSİMLİK İŞÇİ 

PROFİLİ DEĞİŞECEK”
Vatandaşın problemlerini gide-

rebilmek için hükümet olarak yoğun 
çaba gösterdiklerinin altını çizen Fakı-
baba, sorunların çözümü için biraz za-
mana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde-
ki verimli tarım arazilerinin büyük bir 

bölümünü suya kavuşturmayı planla-
dıklarını anlatan Fakıbaba, bölgenin 
sulamaya açılmasıyla da binlerce kişi-
ye yeni istihdam alanlarının oluştur-
masının öngörüldüğünü bildirdi.

Fakıbaba, tarım işçilerinin prob-
lemlerinin çözümü için kapsamlı bir 
çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, 
şöyle konuştu:

“İşçilerimizle gittik görüştük şu 
anda projeler yapıldı. Göreceksiniz 
seneye benim hemşehrilerim tuvale-
ti, banyosu, mutfağı olan ve insanca 
yaşayabilecekleri çamuru olmayan 
yerlerde yaşayabilecekler. Ankara’da 
örnek bir proje başlayacak, adım 
adım da diğer illere yayılacak. İnşallah 
bizim sulama projelerimiz tamam-
landığında da mevsimlik işçi profili 
zaten değişecek. O zaman Şanlıurfa-
lı, Batmanlı, Mardinli ve Diyarbakırlı 
kardeşlerimiz gitmeyecek ama başka 
gidenler olacak. O zaman da gidenler 
yine benim kardeşim onlar da insan-
ca yaşama hakkını elde edecek. Eği-

tim durumları düzelecek oraya sağlık 
merkezleri açılacak, gençler için oyun 
sahaları yapılacak. İnşallah bu projeyi 
Polatlı kaymakamımızla beraber Jüli-
de Bakanı’mız, ben ve Süleyman bey 
beraber takip ediyoruz, bize verilen 
talimat o.”
“ÜRETEN İNSANIN HER ZAMAN ELİNİ 

ÖPERİM”
Bu projenin daha sonra Türkiye 

sathına yayılacağına işaret eden Fa-
kıbaba, “El emeğine çok saygı duyan 
bir kardeşinizim üreten insanın her 
zaman ben elini öperim. Çünkü on-
lar üretmediği zaman biz yiyemeyiz. 
Yiyemeyen insan da büyüyemez, ge-
lişemez. Gıda güvenliğinin, hayvancı-
lığın ve tarımın ne olduğunu vallahi 
45 günlük süreçte bana arkadaşlarım 
çok iyi öğretti. Gerçekten bunun da 
tıpla çok yakın ilişkisi olduğunu öğ-
rendim ve inandığım için ekip olarak 
çok başarılı olacağımıza inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.  
n AA

Ahmet Eşref Fakıbaba

Otomotivin ağustos ayı başarısında binek otomobillerde ve otomotiv yan sanayinde çift haneli artışların yaşanması etkili oldu.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca 
darbe girişiminde bulundukları ve 
FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddia-
sıyla Sarıkamış 9. Komando Tugay 
Komutanlığına bağlı 1. Komando 
Tabur Komutanlığı 3. Komando Bö-
lüğünde görevli eski astsubay Yasin 
Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, 
uzman onbaşılar Zekai Tunç, Ali Par-
lar ve sözleşmeli er Özhan Apo’nun 
yanı sıra 9 özleşmeli er, bir uzman 
onbaşının da aralarında bulunduğu 
5’i tutuklu 15 askeri personel hakkın-
da yürütülen soruşturma tamamlan-
dı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edilen 74 sayfalık iddianamede, 
FETÖ/PDY’nin ortaya çıkışının yanı 
sıra örgütün devlet kurumları ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılan-
ması ile darbe teşebbüsü sırasında 
yaşananlar hakkında bilgiler aktarıldı.

İddianamede, FETÖ’nün darbe 
girişimi sırasında Sarıkamış ilçesinde-
ki cuntacı askerler, kışlalarından ayrı-
larak bazı kurumları ele geçirmek için 
harekete geçtiğine yer verildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıkan 
Sarıkamışlı vatandaşlar, kurumlara 
girmeye çalışan cuntacı askerleri kısa 
sürede püskürterek kışlalara geri dön-

melerini de iddianamede anlatıldı. 
Darbe girişiminin yaşandığı ge-

cede askerlerle birlikte ilçe emniyet 
müdürlüğüne giden ve “Sarıkamış 
Ana Komuta Kademesi” davasından 
tutuklu olarak yargılanan eski 1. Ko-
mando Tabur Komutanı yarbay Gür-
han Yener, Sarıkamış İlçe Emniyet 
Müdürü Yaşa Tugay Yalçın’ın işgal 
ettiği makam koltuğuna oturduğu 
öne sürüldü. 

Çarpıcı detayların bulunduğu id-
dianamede ifadesine yer verilen sa-
nıklardan tutuklu olarak yargılanan 
uzman onbaşı Zekai Tunç, bölük ko-
mutanının “bütün bölük göreve gel-
sin, tabur içtima var” mesajıyla bölü-

ğe gittiğini beyan etti.
“NE YAYA NE ARAÇ GEÇMEYECEK”

15 Temmuz darbe girişiminin ya-
şandığı gecede bazı noktaları tuttuk-
larını ifade eden Tunç, “Araçtan inip 
Ziraat Bankasının yanına geçtik iki-
şerli olarak köşe başlarını tuttuk. Ta-
bur Komutanı Piyade Yarbay Gürhan 
Yener, ‘yoldan kimse geçmeyecek, 
yollar kapalı, sokağa çıkma yasağı var, 
ne yaya ne araç geçmeyecek’ deyip 
yanımızdan ayrıldı. Bölük komutanı-
mız bize emniyet müdürlüğü kısmına 
geçin oranın güvenliğini alın deyince 
oraya geçtik.” savunmasını yaptı.

“HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİ”
Halkın askerlere tepki verdiği-

ni ve kışlaya dönemleri için slogan 
attıklarını beyan eden Tunç, şunları 
kaydetti: “Tabur Komutanı Gürhan 
Yener müdüriyet giriş kapısından çık-
tı, bende peşinden onu takip ettim. 
Halk ile komutan konuşmaya başladı, 
halk onu dinlemeden ‘kışlanıza dö-
nün’ dedi. Tabur Komutanı oradan 
da ayrılıp Ziraat Bankası yanına gitti, 
orada da halk birikmişti. Onlar da ‘as-
ker kışlasına dönsün’ diye bağırıyor-
du. Tabur Komutanı Gürhan Yener, 
elindeki uzun namlulu tüfekle havaya 
birkaç el ateş etti. Halk ona rağmen 
durmayınca, geri çekildik.” Tutuksuz 
yargılanan sözleşmeli er K.Ç. de em-
niyet müdürlüğü binasına gittiklerini 
ve Zekai Tunç ile emniyet binası içeri-
sine girdiklerini ifade ederek, “Doğru-
dan binanın ikinci katına çıktık ve bir 
kapının önünde beklemeye başladık. 
Kapı açıktı, Yarbay Gürhan Yener 
odadaki masanın makam koltuğunda 
oturuyordu. İçeride bir yüzbaşı, bir 
başçavuş ve bir binbaşı vardı. Ayrıca 
odanın içerisinde sivil giyimli 4-5 şa-
hıs vardı ve bellerinde açık vaziyette 
tabanca olduğu ve ellerinde polis tel-
sizi olduğu için polis olduklarını tah-
min ettim.” ifadelerine yer verdi.
n AA
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla hudut hattındaki üs bölgelerine 
saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak’ta da saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

10 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine 
düzenlenen hava harekatıyla hudut 
hattındaki üs bölgelerine saldırı ha-
zırlığındaki 8 terörist etkisiz hale ge-
tirildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın 
internet sitesinden yapılan açıkla-
maya göre, dün Irak’ın kuzeyindeki 
Zap bölgesinden, hudut hattındaki 
üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlı-
ğında olan teröristler tespit edildi. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 
bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen 
hava harekatıyla 8 teröristin etkisiz 
hale getirildiği duyuruldu.

Şırnak merkezdeki operasyonda 
ise bir terörist öldürüldü. Teröristin 
yanında Kalaşnikof piyade tüfeği 
ve Zagros keskin nişancı tüfeği bu-
lundu. Suriye’den yurda girmeye 
çalışan terörist Hatay’ın Kırıkhan 
ilçesinde yakalanırken, güvenlik 

güçleri Bingöl’ün Genç ilçesindeki 
arazi aramalarında 4 el yapımı pat-
layıcıyı imha etti.

ŞIRNAK’TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ 
HALE GETİRİLDİ 

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya 
yönelik düzenlenen operasyon-
da saldırı hazırlığındaki 2 terörist 
etkisiz hale getirildi. Şırnak Valili-
ğinden yapılan açıklamada, terör 

örgütü PKK mensuplarının bölgede 
bulunan askeri birlik ve üs bölge-
lerine saldırı hazırlığında olduğu, 
Cudi Dağı Bestler-Dereler bölgesi 
arasında geçiş yapabilecekleri bilgi-

si üzerine merkez Tahtakayalıkları 
bölgesinde İl Jandarma Komutanlı-
ğına bağlı Jandarma Özel Harekat 
Tabur Komutanlığı ekiplerince dün 
saat 19.00’dan itibaren operasyon 

gerçekleştirildiği bildirildi. 
Operasyonda saat 23.00 sırala-

rında teröristlerle sıcak temas sağ-
lanması sonucu 2 teröristin ölü ele 
geçirildiği ifade edilen açıklamada, 
etkisiz hale getirilen teröristlerle 
keskin nişancı tüfeği, makineli tü-
fek, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el 
bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfe-
ği şarjörü, gece görüş dürbünü, 2 
el telsizi, lazermetre, 4 sırt çantası, 
mühimmat ve örgütsel doküman 
ele geçirildiği belirtildi. 

Açıklamada, ayrıca Beytüşşe-
bap ilçesinde bir ihbarı değerlendi-
ren İlçe Jandarma Komutanlığınca 
Boğazören Yaylası bölgesinde yapı-
lan arama çalışmalarında 5 kalaşni-
kof piyade tüfeği, 3 şarjör, 80 Bixi 
mühimmatı bulunduğu, bölgede 
operasyonların devam ettiği kayde-
dildi.  n AA

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor. Terör bölgelerinde karadan ve havadan yapılan operasyonlarla 10 terörist etkisiz hale getirildi.

‘Hakim ve savcılarımız 
bilinçli şekilde karalanıyor’

‘Böyle bir zulüm karşısında 
sessiz kalmak mümkün değil’

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 
“Hakim ve savcılarımız, bilinçli bir 
karalamaya, itibarsızlaştırmaya 
muhataplar. Türk yargısı, AB ülke-
leri ve ABD yargısından daha fazla 
hukuka bağlı ve daha fazla adil-
dir.” değerlendirmesinde bulundu. 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bekir Bozdağ, adli yıl açı-
lışı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’da yayımladığı mesajda, 
yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. 
Yargı görevi yapan hakim, savcı ve 
avukatlarla yardımcı adli personele, 
yeni adli yılda başarı temennisinde 
bulunan Bozdağ, adalet dağıtan, 
hukuki ihtilafları çözen, hakkı sa-
hibine teslim eden, hak edene hak 
ettiği cezayı veren, bütün bunları 
Anayasa, kanun ve hukuka uygun 
vicdani kanaatle yapan, görevlerin-
de bağımsız ve tarafsız olan hakim 
ve savcıların her türlü takdire layık 
olduğunu belirtti. Adaleti ayakta tu-
tan ve adaletle hükmeden bağımsız, 
tarafsız hakim ve savcıların, bilinçli 
karalama ve itibarsızlaştırmaya mu-

hatap olduklarını vurgulayan Boz-
dağ, “Bu karalama ve itibarsızlaştır-
ma, içeride bazı siyasiler ve bazı AB 
ülkeleri ile FETÖ ve PKK başta terör 
örgütlerince bilinçli yapılmaktadır. 
Kim ne derse desin Türk yargısı, AB 
ülkeleri yargısından da ABD yargı-
sından da hem daha fazla hukuka 
bağlı ve hem de daha fazla adildir.” 
ifadelerini kullandı.  n AA

FETÖ’nün sözde Gaziantep bölge “imam”larına yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün, Kürt vatandaşları etki 
altına alabilmek için kurduğu Dünya TV’nin maddi sıkıntılar yaşaması üzerine “himmet” toplandığı bilgisi yer aldı

Kürtçe televizyon kanalı
himmetle ayakta durmuş!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) sözde Gaziantep bölgesindeki 
“imam”larına yönelik hazırlanan id-
dianamede, örgütün sözde bölge so-
rumlusu Mehmet Kocatürk’ün Kürt 
vatandaşları etkileri altına alabilme-
leri için açılan televizyon kanalını 
ayakta tutabilmek için her yolu dene-
diği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Terör ve Organize Suçları Soruş-
turma Bürosunca FETÖ’nün sözde 
“Gaziantep bölge imamı” Mehmet 
Kocatürk ile ona bağlı sorumlulara 
yönelik “terör örgütünü kurma veya 
yönetme” ve “terörizmin finansma-
nının önlenmesi hakkındaki kanu-
na muhalefet” suçlarından 32,5 yıla 
kadar hapis cezası talep edilen iddi-
aname, 8. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edildi.

Kod adı “Şahinbey” olan firari 
sanık Kocatürk’ün 1998-2000 yılları 
arasında “Ankara bölge imamlığı’’ 
yaptığı, ardından “Gaziantep bölge 
imamı” olduğu kaydedilen iddiana-
mede, sanığın daha çok ekonomik se-
viyesi yüksek ve toplumda tanınmış 
şahıslarla irtibatlı olduğu, FETÖ’ye ait 
eğitim kurumlarındaki özel odasında 
iş adamlarıyla görüştüğü bildirildi.

Kocatürk’ün örgütün amaçları 
doğrultusunda eleman yetiştirmek 
için eğitim kurumları açtırıp yönet-
tiği, KHK ile kapatılan Zirve Üniver-
sitesinin de bu amaçla kurulduğu ve 

sanığın üniversitenin mütevelli he-
yetinde yer aldığı ifade edilen iddia-
namede, Kocatürk’ün eşi firari sanık 
Ayşe Kocatürk’ün de “il ablası” oldu-
ğu belirtildi.
DÜNYA TV İLE İLGİLİ BÜTÇE OLUŞTU-

RUN TALİMATI
Mehmet Kocatürk’ün kendisine 

bağlı şahıslarla haftalık toplantılar 
düzenlediği kaydedilen iddianamede, 
örgütün Kürt vatandaşları etkilemek 
için Gaziantep’te kurduğu Dünya 
TV’nin maddi sıkıntılar yaşaması 
üzerine, kendisine bağlı tüm illerde 
“himmet parası” toplanması talimatı 
verdiği aktarıldı. Tanık beyanlarına 
da yer verilen iddianamede F.Ç’nin 

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından 
KHK ile kapatılan Dünya TV’nin, TRT 
Şeş’e paralel olarak, Kürt vatandaşla-
ra şirin gözükmek için cemaat tara-
fından kurulan bir televizyon kanalı 
olduğunu ifade ettiği kaydedildi. İddi-
anamede tanık F.Ç’nin şu beyanları-
na yer verildi: ‘’Dünya TV’nin işletme 
maliyetinin fazla olması nedeniyle 
maddi sıkıntı yaşanıyordu. Bunun 
akabinde 22 il sorumlusu olan Meh-
met Kocatürk, kendisine bağlı tüm 
illerde Dünya TV ile ilgili bütçe oluş-
turmaları talimatını verdi. Toplanan 
yüksek miktarlardaki himmet para-
ları, televizyon kanalı yöneticilerine 
aylık olarak gönderilmeye başlandı.’’  

İddianamede, diğer sanıklar Murat 
Elmas’ın “il imamı”, Abdulgaffar 
Dereli’nin “dini sorumlu”, Celalettin 
Demirelli’nin “iş adamları sorumlu-
su”, Bilal Öztürk’ün “esnaf sorum-
lusu”, Hayrettin Alpdoğan’ın “med-
ya sorumlusu”, Hikmet Bozgeyik’in 
“adliye sorumlusu”, Hüseyin Çetin-
taş’ın “akademisyen sorumlusu”, İs-
mail Sözeri’nin “emniyet sorumlusu” 
(aynı zamanda il mütevelli heyetinde 
bulunuyor), Meral Akarsu’nun “ec-
zacılar sorumlusu”, Ömer Bereket’in 
“maliye sorumlusu”, Mesut Hançer-
kıran’ın “istihbarat ve terör şube so-
rumlusu” olduğu ifade edildi.
n AA

Diyanet İşleri Başkanvekili Ek-
rem Keleş, Arakan Halkıyla Daya-
nışma Kurumu Başkanı Selimullah 
Abdurrahman ile Mekke’de Diyanet 
Hac İdare Merkezi’nde görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Keleş, “Dünyanın 
herhangi bir yerinde zulme uğrayan 
insanların derdiyle meşgul olmak, 
onların dertleriyle ilgilenmek her 
Müslüman’ın vazifesidir. Kim olur-
sa olsun, ne olursa olsun dünyanın 
hiçbir yerinde zulüm kalmayıncaya 
kadar Müslümanların, yaşanan bu 
zulümlerin bertaraf edilmesi için 
çalışması gerekiyor.” diye konuştu. 
Dünyanın bir yerinde zulüm varken 
hiçbir Müslüman’ın “bana ne” diye-
meyeceğini belirten Keleş, şöyle de-
vam etti: “Müslüman olsun olmasın 
zulme uğrayan her insanın derdi 
Müslüman’ın derdidir. Arakanlı 
kardeşlerimiz en temel haklarından 
mahrum bırakılmaktadırlar. Eğitim 
haklarından, can ve mal güvenliğin-
den yoksun bir durumdalar. Evleri 
yakılıyor, göçe zorlanıyorlar. Binler-
ce insan, kadın, çocuk, yaşlı deme-

den öldürülüyor. Böyle bir zulüm 
karşısında sessiz kalmak mümkün 
değildir. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı, Mekke’de İslam ülkelerinin hac 
organizasyonu başkanlarını davet 
etti. 40’tan fazla ülke bu toplantıya 
katıldı. Haccın bir amacı da Müs-
lümanların dünyadaki dertleriyle 
ilgilenmektir. Bu senenin temel ko-
nusu Arakan’daki Müslümanların 
problemleri oldu. 40’tan fazla İslam 
ülkesinin temsilcisiyle Arakan’da 
yaşanan zulme karşı hac organizas-
yon başkanları olarak ortak bir açık-
lama yaptık.”

Abdurrahman’dan detaylı bil-
gi aldıklarını ve Arakan’daki diğer 
temsilcilerle de görüşmeleri sürdür-
düklerini kaydeden Keleş, Türkiye 
Diyanet Vakfıyla birlikte Arakan’a 
gereken yardımların yapıldığını ve 
milletin hayır elinin buradaki maz-
lumlara ulaştırıldığını söyledi.

Selimullah Abdurrahman ise 
Türk halkının Arakan’da yaşanan 
zulme duyarsız kalmadığını, dünya-
daki hiçbir mazluma sırt çevirmedi-
ğini ifade etti.   n AA

Emniyeti işgal eden cuntacı makam koltuğuna oturdu

FETÖ’nün sözde bölge sorumlusu Mehmet Kocatürk’ün Kürt vatandaşları etkileri 
altına alabilmeleri için açılan televizyon kanalını ayakta tutabilmek için her yolu denediği belirtildi.



BM İnsan Hakları Özel Rapor-
törü Lee, Myanmar Dışişleri Bakanı 
ve Devlet Başkanlığından Sorumlu 
Devlet Bakanı Suu Çii’nin, Arakan-
lı Müslümanlara yönelik saldırılara 
ilişkin adım atması gerektiğini bildir-
di. BBC’nin haberine göre, Birleşmiş 
Milletler (BM) İnsan Hakları Özel 
Raportörü Yanghee Lee, 25 Ağus-
tos’tan bu yana Myanmar ordusu 
ve Budist milliyetçilerin saldırısı al-
tındaki Arakan’da durumun, geçen 
yıl ekim ayında yaşananlardan “çok 
daha kötü” olduğunu vurguladı.

‘ARAKAN’DA CESETLERİ YAKARAK 
YOK EDİYORLAR’ 

Lee, Myanmar Dışişleri Bakanı 
ve Devlet Başkanlığından Sorumlu 
Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’ye 
çağrıda bulunarak “Aung San Suu 
Çii bir adım atmalı. Bu, yönetimi 
altındaki herkesi korumak için her 
devletten beklenilen bir harekettir.” 
diye konuştu.

Myanmar ordusunun silahlı mili-
tanlarla mücadele gerekçesiyle Ara-
kan eyaletinde devam eden saldırı-
larında 25 Ağustos’tan bu yana çok 
sayıda Arakanlı Müslüman hayatını 
kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 

60’tan fazla köyün onlarcası yakılır-
ken, on binlerce Arakanlı Müslüman 
da can güvenliği nedeniyle bölgeden 
kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla 
Myanmar’dan Bangladeş’e geçme-
ye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 
87 bin Arakanlı Müslüman’ın Bang-
ladeş’e geçtiğini bildiriyor ancak 
on binlercesinin sınır bölgesindeki 
bekleyişi de sürüyor. Myanmar hü-
kümetinin uluslararası kuruluşlara 
bölgeye giriş izni vermemesi nede-
niyle ölü sayısı ise saptanamıyor. 
Arakanlı sivil toplum kuruluşları ha-

yatını kaybeden sivillerin sayısının 
bini aştığını bildirirken, bazıları ra-
kamın binlerce olduğunu iddia edi-
yor. Myanmar yönetimi, göç yoluna 
düşen ya da evsiz kalan Arakanlı 
Müslümanlara insani yardım ulaştı-
rılmasına da izin vermiyor.

‘CESETLERİ YAKARAK 
YOK EDİYORLAR’

Merkezi Tayland’da olan “The 
Arakan Project” adlı insan hakları 
kuruluşunun direktörü Chris Lewa, 
Myanmar’ın Arakan (Rakhine) eya-
letinde ordu ve Budist milliyetçilerin 
Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) 

yönelik saldırılarına ilişkin, “Ordu 
ve diğer sivillerin, arkalarında delil 
bırakmamak için öldürdükleri kişile-
rin cesetlerini toplayarak yaktıklarını 
tespit ettik.” dedi.

BM’DEN ARAKAN AÇIKLAMASI
Lewa, BBC’ye yaptığı açıklama-

da, kuruluşun Arakan’daki şiddet 
olaylarını izlediğini belirterek, Rathi-
daung kentinde sadece bir yerleşim 
yerinde en az 130 Arakanlı Müslü-
manın hayatını kaybettiğini söyledi. 

Aynı bölgedeki üç diğer köyde de 
“onlarca” Arakanlı Müslümanın öl-
düğüne yönelik duyumlar aldıklarını 
kaydeden Lewa, “Güvenlik güçleri 
köyleri kuşatarak insanlara rastgele 
ateş ediyor. Ayrıca geçen yıl ekim 
ayındaki olaylara kıyasla, şu andaki 
olaylarda Budist halktan daha çok 
sayıda kişinin orduya yardım ettiğini 
görüyoruz.” diye konuştu. 

Arakan’da ordunun operas-
yonlara devam ettiğine işaret eden 
Lewa, “Ordu ve diğer sivillerin, 
arkalarında delil bırakmamak için 
öldürdükleri kişilerin cesetlerini 
toplayarak yaktıklarını tespit ettik.” 
ifadelerini kullandı. 
n AA
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Çavuşoğlu’nun Arakan diplomasisi sürüyor ‘ABD sert çıktı: Sabrımız asla sınırsız değil’
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arakanlı 

Müslümanların durumuna ilişkin Bang-
ladeşli mevkidaşı Mahmud Ali ile tele-
fonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı 
Abul Hassan Mahmud Ali ile telefon gö-
rüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bil-
giye göre Çavuşoğlu, Bangladeşli mevki-
daşı ile Arakan’da Müslümanlara yönelik 
katliamları ve Arakanlı Müslümanların 
son durumunu ele aldı. Bu arada Bakan 
Çavuşoğlu, Arakan’da son dönemde 
Müslümanlara yönelik artan katliamlarla 
ilgili yoğun bir diplomasi çalışması yürü-
tüyor. 

Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı 
Anifah Aman, Endonezya Dışişleri Baka-
nı Retno Marsudi, Katar Dışişleri Bakanı 
Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al 
Sani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve 
eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekre-
teri Kofi Annan ile de Arakan’daki Müslü-
manların durumunu görüşmüştü.   n AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi (BMGK), ABD, Japonya, 
Fransa, İngiltere ve Güney Kore’nin 
talebi üzerine Kuzey Kore’nin en 
son yaptığı kıtalar arası balistik füze 
uyumlu hidrojen bombası dene-
mesini görüşmek için acil toplandı.  
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki 
Haley, Konseyde yaptığı konuşma-

da, Kuzey Kore’nin nükleer silahsız-
lanması için gösterilen çabaların işe 
yaramadığını söyledi. 

Pyongyang’ın nükleer progra-
mının her geçen gün daha tehli-
keli bir hal aldığına dikkati çeken 
Haley, şöyle konuştu: “Artık yeter, 
bütün diplomatik yolları tükettik ve 
sadece güçlü yaptırımlar bu soru-

nu diplomatik yoluyla çözmemizi 
sağlayacak. Kuzey Kore’nin füzeleri 
kötüye kullanması ve nükleer teh-
ditleri savaş için yalvardığını gös-
teriyor. ABD, asla savaş istemiyor 
ancak ülkemizin sabrı da sınırsız 
değil. Müttefiklerimizi ve bölgemizi 
savunacağız.”
n AA

BMMYK, Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından 
kaçarak Bangladeş’e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 87 bine ulaştığını açıkladı

Arakanlılar yaşamak 
için mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) 
Bangladeş’teki Bölge Sözcüsü Vivian 
Tan, Arakan’da ordu ve Budist mil-
liyetçilerin saldırılarının başladığı 25 
Ağustos’tan bu yana 87 bin Arakanlı 
Müslümanın Bangladeş’e geçtiğini 
söyledi. 

Bangladeş’e geçen Arakanlı Müs-
lümanlardan bir kısmının Cox Bazar 
kentindeki kamplara gittiğine ve şu 
anda bu kampların kapasitesinin aşıl-
dığına işaret eden Tan, Arakanlı Müs-
lümanların bir bölümünün de köy-
lerde ya da boş arazilerde barınacak 
yerler kurmaya çalıştığını kaydetti. 
Bölgeye gelen Arakanlı Müslümanla-
rın solunum yolu hastalıkları, enfek-
siyon ve yetersiz beslenme sorunları 
yaşadığına dikkati çeken Tan, “Bu 
insanlar, günlerdir yürüyor, birçoğu 
evlerini terk ettiğinden beri hiçbir şey 
yememiş.” dedi.

Bu arada, Myanmar-Bangladeş 
sınırına yakın Cox Bazar’daki bir has-
tanede görevli doktor Şahin Abdur-

rahman Choudhury de onlarca Ara-
kanlı Müslümanın hastanede tedavi 
altına aldığını, birçoğunun kemikle-
rinin kırık olduğunu ve vücutlarında 
kurşun yaraları bulunduğunu dile 
getirdi.  Choudhury, hastaneye yaralı 
halde gelen Arakanlı Müslümanların 
hepsinin, Myanmarlı askerlerin ken-
dilerine rastgele ateş açtığını söyledi-
ğini paylaştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN 

BANGLADEŞ’E GEÇİŞ MÜCADELESİ 
Öte yandan, sosyal medyada 

yayınlanan yeni görüntülere yüz-
lerce Arakanlı Müslüman’ın, Myan-
mar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri 
üzerinden Bangladeş’e geçiş müca-
delesi yansıdı. Görüntülerde bir kişi-
nin, “Bu insanlar nehri geçmek için 
hiçbir şey bulamıyor. Yine de nehre 
atlıyor. Nehre atlayıp ölüyor. Bu, bü-
tün dünyanın önünde oluyor.” ifade-

leri yer alıyor.
Myanmar yönetimi, göç yolu-

na düşen ya da evsiz kalan Arakanlı 
Müslümanlara insani yardım ulaş-
tırılmasına da izin vermiyor. Myan-
mar ordusunun, silahlı militanlarla 
mücadele gerekçesiyle Arakan eya-
letinde devam eden saldırılarında, 25 
Ağustos’tan beri çok sayıda Arakanlı 
Müslüman sivil hayatını kaybetti. Sal-
dırılarda 60’tan fazla köy hedef alınıp 
bu köylerden onlarcası yakıldı. On 
binlerce Arakanlı Müslüman da can 
güvenliği sebebiyle bölgeden kaçma-
ya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş’e 
geçmeye çabalıyor. On binlerce Ara-
kanlı Müslüman’ın sınır bölgesindeki 
bekleyişi sürüyor. Myanmar hükü-
metinin uluslararası kuruluşlara böl-
geye giriş izni vermemesi nedeniyle 
ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil 
toplum kuruluşları, hayatını kaybe-
den sivillerin sayısının bini aştığını 
bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluş-
ları ise rakamın binlerce olduğunu 
iddia ediyor.  n AA

Suriye’de Ağustos’ta 
772 sivil öldürüldü

Bosna Hersek’ten FETÖ’yü
SEDEF okulları silecek

Suriye İnsan Hakları Ağı 
(SNHR), ağustos ayında Suriye’de-
ki bombardıman ve çatışmalarda 
772 sivilin yaşamını yitirdiğini, 
sivil ölümlerinden en fazla ABD 
öncülüğündeki koalisyon güçleri-
nin sorumlu olduğunu duyurdu. 
SNHR, ülkede savaşın yol açtığı si-
vil ölümlerine ilişkin aylık raporunu 
yayımladı. Raporda, ağustos ayında 
bombardımanlar ve çatışmalar ne-
deniyle hayatlarını kaybettiği tespit 
edilen sivil sayısının 772 olduğu 
açıklandı. 

Rapora göre, bu sivillerden 
97’si çocuk 58’i kadın olmak üzere 
285’inin ölümüne ABD öncülüğün-
deki koalisyon güçleri yol açtı.

REJİM 27 SİVİLİ 
İŞKENCEYLE KATLETTİ

SNHR raporunda rejimin, ça-
tışmasızlık bölgeleri anlaşmasına 
rağmen ülke genelinde sivilleri öl-
dürmeye devam ettiği vurgulandı.  

Buna göre, 24’ü çocuk 17’si kadın 
229 sivilin ölümünden sorumlu re-
jim güçleri, kurbanlardan 27’sini iş-
kence ederek katletti.  Terör örgütü 
PKK/PYD öncülüğündeki SDG’nin 
de 10’u çocuk 7’si kadın 54 sivili öl-
dürdüğü bildirilen raporda, DEAŞ’ın 
22’si çocuk 13’ü kadın 102 sivili 
katlettiğine işaret edildi. 

Ayrıca Fethu’ş Şam adlı grubun 
5 sivilin ölümüne neden olduğu 
ifade edilen raporda, askeri muha-
liflerin rejimle girdiği çatışmalarda 
da 13 sivilin hayatını kaybettiği kay-
dedildi. 

Rusya güçlerinin saldırılarında 
11 sivilin yaşamını yitirdiği aktarı-
lan raporda, 73 sivilin ölümünden 
ise kimin sorumlu olduğunun tespit 
edilemediği bildirildi.

Raporda ocak-ağustos döne-
minde 7 bin 203 sivilin öldürüldüğü 
bilgisine yer verildi.
n AA

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi 
Geliştirme Vakfınca (SEDEF) Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna’da 
lise düzeyinde eğitim verecek Maa-
rif Koleji açıldı

SEDEF Başkan Yardımcısı ve 
Uluslararası Saraybosna Üniversi-
tesi (IUS) Genel Sekreteri Armin 
Keric, açılışta yaptığı konuşmada, 
kolejin, vakıf bünyesindeki İsa Bey 
İshakovic İlköğretim Okulunun bu-
lunduğu alanda hizmet vereceğini 
belirtti. “Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
(FETÖ) yakınlığıyla bilinen eğitim 
kurumlarının Bosna Hersek’te etkisi 
var.” diyen Keric, bugünden itiba-
ren ana okulundan doktoraya kadar 
eğitim verecek SEDEF Vakfına bağlı 
tüm kurumların bu etkiyi kırmak 
için çalışacağını vurguladı. Keric, 
bünyelerinde barındırdıkları eğitim 
kurumlarının Bosna Hersek’te son 
derece güçlü olduğunu vurgulaya-
rak, “Bizler Bosna Hersek’teki FETÖ 
etkisini bastırmak için çalışmaya 

devam edeceğiz. SEDEF, bu ülkede 
eğitim ve öğretim hizmeti verme 
noktasında Türkiye’den de onay 
alan ilk kurumdur.” diye konuştu.  
Maarif Koleji Müdürü Mubera Ha-
lilcevic de ülkede bugün başlayan 
yeni eğitim-öğretim döneminde açı-
lışı yapılan koleje 10 öğrencinin ka-
yıt yaptırdığını ifade ederek, okulun 
Saraybosna Kantonu ile Cambridge 
programlarına göre eğitim verece-
ğini söyledi. Eğitim dilinin Boşnakça 
ve İngilizce olacağını bildiren Halil-
cevic, “maarif” kelimesinin eğitim 
ve öğretim manasına geldiğini kay-
detti. İsa Bey İshakovic İlköğretim 
Okulu Müdürü Nezira Popovac ise 
1996 yılında kurulan okulun 2014 
yılında SEDEF bünyesine katıldığını 
anımsatarak, “Bu yıl 16 öğrencimiz 
birinci sınıfa yazıldı, 11 farklı ülke-
den öğrencilerimiz var. İlköğretim 
bünyesinde ise 225 öğrencimiz 
var.” dedi.
n AA

‘Myanmar hükümeti artık bir adım atmalı!’

On binlerce Arakanlı Müslüman’ın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor. 
Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye 
giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor.



Karatay Belediyesi’nde bayram-
laşma geleneği bu yıl da sürdü. İlk ola-
rak Tatlıcak Tesislerinde gerçekleşen 
bayramlaşma Park Bahçeler Müdürlü-
ğü ve Belediye Hizmet Binasında de-
vam etti. Düzenlenen bayramlaşma 
törenine katılan Hizmet-İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı Vacit Sır; Karatay 
Belediyesi’nin özlük hakları ve sosyal 
haklar bakımından örnek bir Beledi-
ye olduğunu söyleyerek her zaman 
personelinin yanında yer alan Başkan 
Hançerli’ye teşekkür etti.  Sır, başta 
Başkan Hançerli olmak üzere bütün 
Karatay Belediyesi çalışanlarının Kur-
ban Bayramı’nı kutladı. Ardından söz 
alan Başkan Mehmet Hançerli ise öz-
verili çalışmaları ile Karatay’a huzurlu 
ve sorunsuz bir bayram yaşattıkları 
için tüm belediye personeline teşek-
kür etti. Başkan Hançerli Belediye 
çalışmalarının yaz-kış gece-gündüz 
demeden devam ettiğini belirterek; 
Hazreti Mevlana’nın diyarı Karatay’a 
hizmet etmenin mutluluğu içerisinde 
olduklarını söyledi.  Başkan Mehmet 
Hançerli, konuşmasının ardından be-
lediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

MUHTARLARLA BİRARAYA GELDİ
Karatay Muhtarlarının dilek, istek 

ve görüşlerinin alınması ve hizme-
tin en doğru noktaya en hızlı şekil-
de ulaştırılması için her ayın ilk Salı 

Günü geleneksel olarak muhtarlarla 
biraraya gelen Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli; hem toplantı 
hem de Bayramlaşma için Muhtarları 
Karatay Belediyesi’nde ağırladı. Top-
lantıya Konya Karatay ve Tüm İlçeleri 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet 
Küçük, Konya Muhtarlar Birliği Der-
neği Başkanı Suat Uzun ve Muhtarlar 
katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay’ın her geçen gün 
daha da modernleşerek büyüdüğünü 
ve geçmişinden aldığı güçle parlak bir 
geleceğe doğru yol aldığını vurguladı. 
Toplantıda muhtarların mahalleleri ile 
ilgili isteklerini dinleyen Başkan Han-
çerli, Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi 
Muhtarların bildiğini belirterek; ger-
çekleştirilen çalışmaların Muhtarlarla 

koordineli olarak yapıldığını söyledi. 
Başkan Hançerli sokak sokak hangi 
hizmete ihtiyaç duyulduğunu en ya-
kından bilenlerin Muhtarlar olduğunu 
söyledi. Başkan Hançerli Muhtarların 
Mahalleleri ile ilgili istekleri için ge-
rekli çalışmaların en kısa sürede ya-
pılacağını belirtti.  Başkan Hançerli 
konuşmaların ardından Muhtarların 
Bayramlarını kutladı. n HABER MERKEZİ
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Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, belediye personeli ve muhtarlarla bayramlaştı. El birliği ile Karatay’a hizmet ettiklerini 
belirten Hançerli, Kurban Bayramı boyunca belediye olarak aldıkları önlemler sayesinde ilçede bayramın sorunsuz geçtiğini vurguladı

Karatay bayramı sorunsuz yaşadı

Bayramdan sonraki ilk mesaisine hızlı başlayan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, belediye çalışanları ile bayramlaştı. Ayrıca Hançerli muhtarlarla da biraraya geldi. 

Karatay Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri, Kur-
ban Bayramı’nın ardın-
dan kurban kesim yer-
lerinde mikrop öldürücü 
özel kimyasal karışımlar 
içeren dezenfektan ile 
yıkayarak hijyenik hale 
getirdi. Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan Karatay 
Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlü-
ğü Yetkilileri kurban ke-
simi sonrasında kan gibi 
organik kalıntıların bak-
terilerin ve mikropların 
üremesi için çok uygun 
bir yapıya sahip oldukla-
rını belirterek; halk sağlı-
ğını korumak için yapılan 
temizlik çalışmalarının 
önemine dikkat çekti. 
Yetkililer, Karatay’da ke-
sim yeri olarak belirlenen 
İstiklal Konutları basket 
sahası, Fetihkent Konut-
ları  basket sahası, Karfet 
Konutları basket saha-
sı, Kalenderhane Pazar 
Market, Büyüksinan 

Pazar Market, Sedirler 
Pazar Market, Sedirler 
yolu üzeri, Küçük Kum 
Köprü Pazar Market, 
Karşehir Pazar Market, 
Karkent Pazar Market, 
Çimenlik Pazar Market, 
Uluırmak Pazar Market, 
Karatay Belediyesi Aşevi, 
Çatalhüyük Pazar Mar-
ket, İstiklal Pazar Market, 
Karaaslan Üzümcü Pazar 
Market, Keçeciler Pazar 
Market ve Selim Sultan 
Pazar Marketin Kurban 
Bayramı’nın ardından 
dezenfekte edildiğini be-
lirtti. Yetkililer yeraltı ve 
yerüstü çöp konteyner-
lerinin de kurban sonra-
sı dezenfekte edildiğini 
vurguladı. 

 Yetkililer, Karatay’da 
kurban ibadetinin en 
hijyenik koşullarda ger-
çekleşmesi için Bayram 
süresince olduğu gibi 
bayram sonunda da te-
mizlik çalışmalarının de-
vam ettiğini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Bayram sonrası temizlik mesaisi

Konya’da yıllardır 
sürdürülen ‘kız evine kur-
banlık gönderme’ gele-
neği bu yılda devam etti. 
Gelenekler gereği nişanlı 
olan kız adaylarına da-
mat adayları tarafından 
kurbanlık gönderildi. Kız 
tarafı ise gönderilen kur-
banlıkları keserek dini 
vecibesini yerine getirdi. 
Özenle süslenen kur-
banlar vatandaşların da 
dikkatini çekti. Damat 
adaylarından Hüseyin 
Menekşe bir süre önce 
nişanlanmış olduğu gelin 
adayı Esra Özkaya’ya kur-
banlık keçiyi süsleyerek 
gönderdi. Gelenekleri de-
vam ettirdiğini ve devam 
etmesi gerektiğinin de al-
tını çizen damat adayının 
babası Mehmet Menekşe, 
“Geleneklerimizi sürdü-

rüyoruz. Bütün damat 
adaylarının da sürdürme-
sini istiyorum. Çünkü bu 
hayırlı bir iş. Değişiklik ol-
sun diye keçi aldık. Adet-
lerde koç alınır derler ama 
bence kurban, kurbandır. 
Çok mutluyuz bu gele-
neğin yaşaması güzel bir 
olay inşallah onlarda ço-
cuklarına yapar” dedi. Ge-
lin adayı Esra Özkaya’nın 
babası Abdurrahman Öz-
kaya ise damat adayına ve 
ailesine teşekkür ederek, 
“Kurban Bayramı’na özgü 
bu geleneği gerçekleştir-
menin mutluluğunu yaşa-
dık. Çocuklarımızın ken-
dilerinin de bu geleneği 
devam ettirmesini istiyo-
ruz. Allah evlenecek olan 
bütün çiftlerin yardımcısı 
olsun” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kurbanlık keçi gelin için süslendi! 
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Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. hafta-

sında oynayacağı Medipol Başakşehir 
maçının hazırlıklarına, dün sabah sa-
atlerinde yaptığı antrenmanla devam 
etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman 
yönetimindeki antrenman saat 10.30’da 
başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. 
Antrenmanın ilk bölümünde salonda 
kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan 
oyuncular, ikinci bölümdeki çalışma-
larına sahada ısınma ve koordinasyon 
hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma 
ve pas çalışmasının ardından antren-
man dar alanda yapılan çift kale maçla 
noktalandı. Mehmet Ekici ve Yiğithan 
Güveli, takımdan ayrı özel program da-
hilinde çalıştı. Milli takımlarda bulunan 
Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan 
Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skr-
tel, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Giuliano 
Victor De Paula ve Ahmethan Köse ise 
antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, 
Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün 

yapacağı çalışmalarla devam edecek.
ROBİN VAN PERSİE’NİN 
TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Bu arada, Fransa ve Hollanda mil-
li takımları arasında oynanan maçta 
sakatlanan ve bu nedenle antrenmana 
çıkamayan Hollandalı oyuncu Robin 
van Persie’nin sakatlığı hakkında Kulüp 
Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu 
şu açıklamaları yaptı: “Robin van Per-
sie, Fransa-Hollanda maçında dizinden 
sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve 
tetkikleri sonucunda oyuncunun sol iç 
yan bağ grade 2 ve ön çapraz bağında 
kısmi yırtık tespit edilmiştir. Robin van 
Persie’nin tedavisine başlanmıştır.”

Robin van Persie’nin 10 gün ta-
kımdan ayrı kalacağının açıklanmasına 
rağmen Hollanda Milli Takımı kampına 
dahil edilmesi ve Fransa ile oynanan 
maçta sakatlanması Fenerbahçe’de yö-
netimi ve teknik ekibi rahatsız etti. Var-
dar maçında sakatlanan Robin van Per-

sie için kulüpten 26 Ağustos’ta açıklama 
yapılmış ve 10 gün ile 2 hafta arasında 
takımdan ayrı çalışacağı duyurulmuştu. 
Ancak 10 gün dolmadan Hollanda Milli 
Takımı ile maça çıkan yıldız futbolcu 
sakatlığı konusunda kafalarda soru işa-
reti bırakırken, Fransa karşısında yine 
sakatlık yaşadı. Sol dizinde iç yan bağda 
2. derece ve ön çapraz bağda kısmi yırtık 
tespit edilen yıldız futbolcunun uzun bir 
süre takımdan ayrı kalması bekleniyor.
YÖNETİM VE TEKNİK HEYET RAHATSIZ

Robin van Persie’nin 10 gün ta-
kımdan ayrı kalacağının açıklanmasına 
rağmen Hollanda Milli Takımı kampına 
dahil edilmesi ve Fransa ile oynanan 
maçta sakatlanması Fenerbahçe’de yö-
netimi ve teknik ekibi rahatsız etti. Sezon 
başında Feyenoord’a gitmek için görüş-
melerde bulunmasına karşın Fenerbah-
çe’de kalan Hollandalı oyuncunun Tür-
kiye’de kalmak istememesi ve tavırları, 
futbolcuları da rahatsız ediyor.   n İHA

Halil İbrahim Sönmez
Çaykur Rizespor’da
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 

forvet oyuncusu Halil İbrahim Sönmez, daha önce 
anlaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 
ile sözleşme imzaladı. Halil İbrahim, Konyaspor’da 
Rizespor’a 1 yıllığına kiralık olarak gitti. Dün düzen-
lenen imza töreni ile 1990 doğumlu oyuncu yeni takı-
mına imzayı attı. Halil İbrahim Sönmez, Konya Ana-
dolu Selçukspor’da gösterdiği başarılı performansın 
ardından Konyaspor’a alınmış, burada 2 yıl boyunca 
forma giymişti.  n SPOR SERVİSİ

Akhisar Belediye’de 
Bursaspor hazırlıkları

Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor’un konuğu 
olacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarına baş-
ladı. Tam kadro çalışmalara başlayan yeşil-siyahlılar 
taktik çalışırken, Bursaspor maçından da galibiyetle 
ayrılmayı hedefliyor.  Süper Lig’in ilk 3 haftasında 2 
galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puanla üçüncü sırada bu-
lunan Akhisar Belediyespor, deplasmanda karşıla-
şacağı Bursaspor maçından da galibiyetle ayrılmak 
istiyor. Bursaspor’un zorlu bir deplasman olacağının 
altını çizen Teknik Direktör Okan Buruk, takıma gü-
vendiğini ve Bursa deplasmanında da iyi ve müca-
deleci bir futbol ile galip ayrılmak istediklerine vurgu 
yaptı.   n İHA

Beşiktaş 
eksik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında deplas-
manda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçı 
hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında 9 Eylül Cumar-
tesi günü saat 17.00’de deplasmanda karşılaşacağı 
Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını dün Nevzat 
Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. 
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas 
çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antren-
manı minyatür kalede yapılan maç ile sürdürdü. Dar 
alanda yapılan çift kale maç ile sona eren idmanın 
ardından yeni transferler Negredo ve Lens’in yanı 
sıra Talisca, Babel, şut çalışması yaptı. Antrenmanı 
siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman da takip 
etti.  n İHA

Ertuğrul Sağlam, eski öğrencisini istemedi
Süper Lig’de 3 haftada 4 puan toplayan 

Evkur Yeni Malatyaspor, transferin bitmesine 
sayılı günler kala kadrosuna oyuncu katmak 
için harekete geçti. Transfer döneminin 8 Ey-
lül’de sona erecek olmasını da göz önünde bu-
lunduran ve en az 3 oyuncu daha almak isteyen 
Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, transferinde 
büyük aşama kat ettiği Kayserispor’un eski 
oyuncusu Velliton ve Fenerbahçe’den ayrılan 
Volkan Şen’in transferinden teknik direktör 
Sağlam’ın ‘istemiyorum’ demesinin ardından 
zorunlu olarak vazgeçti. Malatya yönetiminin 
bunun üzerine Ertuğrul Sağlam’ın istediği isim-
lere yöneldiği ifade ediliyor. Tecrübeli teknik 
adamın transfer edilmesini istediği oyuncula-
rın ise Kasımpaşalı Adem Büyük ve bir dönem 
Beşiktaş’ta da forma giyen golcü Filip Holosko 
olduğu öğrenildi. Bu isimleri transfer etmek 
için çalışmalara koyulan Malatya ekibi, Sağ-
lam’ı ikna ettikten sonra Volkan Şen’i de kad-
rosuna katma planları yapıyor.

MİLLİ TAKIMDA GÖZDELER

Evkur Yeni Malatyaspor’un yabancı oyun-
cuları Gineli Sadio ve Khalid ülkelerinin milli 
takımlarında ilk on birin değişmez isimleri 
oldular. Dünya Kupası elemeleri maçları için 
ülkelerinin milli takımlarında bulunan Faslı 
Khalid Boutaib ve Gineli Sadio Diallo eleme 
maçlarında ilk on birde şans buldular. Dirar ve 
Belhandalı Fas’ın Mali ile oynadığı müsabaka-
ya on birde başlayan Khalid Boutaib sahada 81 
dakika kaldı. Fas’ın 6-0 kazandığı maçta gol 
atamayan Khalid performansıyla alkış aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bir diğer futbol-
cusu Sadio Diallo da milli takımında sahaya as 
kadroda çıktı. Gine Milli Takımı’nın Libya’ya 
1-0 yenildiği maçta ilk on birde mücadele eden 
Sadio, sahada 90 dakika kaldı. Orta saha oyun-
cusu Sadio, müsabakada başarılı bir perfor-
mans sergiledi.

İki oyuncunun da Evkur Yeni Malat-
yaspor’un pazartesi günü deplasmanda Kasım-
paşa ile oynayacağı maça yetişeceği belirtildi.
n İHA

W. Vainqueur 
Antalyaspor’da

Bonservisi İtalya’nın 
Roma takımında olan ancak 
geçtiğimiz sezon Fransa’nın 
Marsilya takımında kiralık 
olarak forma giyen 28 ya-
şındaki William Vainqueur, 
kendisini 3 yıllığına kırmı-
zı-beyazlı yapan 3 yıllık 
sözleşmeye imza attı. Atil-
la Vehbi Konuk Tesisleri’n-
de yapılan imza törenine 

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik 
Öz Antalyaspor, Yönetim Ku-

rulu Üyeleri Haldun Kilit ve 
Mustafa Söylemez de 

katıldı.
Antalyaspor Asbaşkanı 

Şefik Öz, “Bugün sporcumuz 
takımımıza dahil oldu. Kendi-
si Roma ve Marsilya’da spor 
hayatını sürdürmüş, gelen tek-
liflere rağmen Antalya’yı tercih 
etmiştir. Spor hayatına burada 
devam edecek. İnşallah sa-
katlık olmadan burada bizimle 
beraber olacak” dedi.

“ANTALYASPOR’A İMZA 
ATTIĞIM İÇİN 

ÇOK MUTLUYUM”
Çiçeği burnunda Antal-

yasporlu William Vainqueur, 
“Antalyaspor’a imza attığım 
için çok mutluyum. 2 gün önce 
gelmeme rağmen Antalya 
şehrini çok sevdim. Özellikle 
bu projede kulübün içerisinde 
olacağım için sabırsızlanıyo-
rum. Emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum” dedi.
“GALATASARAY’DAN TEK-
LİF ALDIM AMA TERCİHİM 

ANTALYASPOR OLDU”
Hazırlık dönemi önce-

sinde Türkiye’den Galata-
saray’ın kendisine teklif 
yaptığını dile getiren 
yıldız oyuncu, “Hazırlık 
dönemi öncesi Galata-
saray ile iletişime geç-
tiğimiz doğru ama en 
iyi tercihi yapmak için 
zamana bıraktım. 

Antalyaspor ile ile-
tişime geçtikten sonra 
bir de takımda Eto’o, 
Samir Nasri gibi ka-
riyerli oyuncular ön 
planda olduğu için 
Antalyaspor’a gelmem 
öncelik oldu” şeklinde 
konuştu.

“GALATASARAY MAÇINA 
KADAR HAZIR OLACAĞIM”

19 numaralı formayı giye-
ceğini ifade eden 28 yaşındaki 
oyuncu, Galatasaray maçı ön-
cesi hazır olduğunun da mesa-
jını vererek, “Kendimi fiziken 
hazır hissediyorum. Roma ile 
Amerika’da hazırlık dönemi 
geçirdim. Son bir haftadır özel 
kondisyonerle çalıştım. Ga-
latasaray ile oynayacağımız 
maça 1 hafta zaman var. Bu 
maça kadar kendimi hazırlaya-
cağım. Oynadığım takım için 
sonuna kadar elimden geleni 
yaparım” diye konuştu.

11. TRANSFER 
VAİNQUEUR OLDU

Antalyaspor, daha önce 
kadrosuna Nasri, Menez, Dju-
orou, Maicon, Aydın Karabu-
lut, Boffin, Musa Nizam, Nazım 
Sangare, Salih Dursun ve Dro-
le’ü katmıştı. Vainqueur, Akde-
niz ekibinin 11. transferi oldu.

WİLLİAM VAİNQUEUR’İN 
KARİYERİ

Kariyeri boyunca 304 
maça çıkan Fransız orta saha 
oyuncusu 9 gol atıp, 13 asist 
yaptı. Futbola Nantes takımı-
nın altyapısında başlayan 28 
yaşındaki oyuncu, daha sonra 
sırasıyla Belçika ekiplerinden 
Standart Liege, Rusya ekip-
lerinden Dinamo Moskova, 
İtalya ligi ekiplerinden Roma 
ve Fransa ligi ekiplerinden 
Marsilya’da forma giydi. Geç-
tiğimiz sezon Roma tarafından 
Marsilya’ya kiralanan başarılı 
futbolcu, 33 maçta forma gi-
yerken gol sevinci yaşayamadı 
ancak 1 asist başarısı sağladı.
n İHA

Süper Lig ekiplerinden 
Antalyaspor’un İtalya’nın 
Roma takımından 
kadrosuna kattığı 
William Vainqueur, 
kendisini 3 yıllığına 
kırmızı-beyazlı yapan 
sözleşmeye imza 
attı. Vainqueur, 
Galatasaray’dan teklif 
aldığını ancak 
tercihinin 
Antalyaspor 
olduğunu 
söyledi 
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İpek, 15 yılda 75 madalya kazandı
5 yaşında spora başlayan ve 20 

yaşına kadar 75 madalya kazanan milli 
sporcu İpek Çiğdem, şimdiki hedefinin 
2020 olimpiyatlarında altın madalya 
elde etmek olduğunu söyledi. 

5 yaşında tekvando ile tanışan ve 
o günden bugüne sayısız il ve Türkiye 
şampiyonlukları elde eden milli sporcu 
İpek Çiğdem, madalyaları arasında 
Avrupa şampiyonluğu, ikinciliği, üçün-
cülüğü ve dünya ikinciliği olduğunu 
ifade ederken, madalyaları arasında 
eksik olan olimpiyat madalyasını ise 
2020 olimpiyatlarında elde etmek için 
çalışmalarına başladığını ifade etti. 
Çiğdem, “Ben 5 yaşında tekvandoya 
başladım. 20 yaşındayım ve 15 yıldır 
bu sporu yapıyorum. 20 yaşıma kadar 
bu spordan 75 madalya kazandım. Bu-
nun içerisinde tabi ki en başlarda kü-
çük küçük iller arası müsabakalar, Tür-

kiye şampiyonlukları ve daha sonra bu 
madalyalar daha da büyüdü. Avrupa ve 
Dünya şampiyonasına kadar geldi. Şu 
an eksik olan tek bir madalyam kaldı o 
da olimpiyat madalyası. 2020 ve 2024 
olimpiyatları hedefim. Son olarak ise 
dünya ikinciliği elde ettim. Bu daha 
önce hiç yaşamadığım bir duyguydu. 
Bu madalyalar içerisinde Avrupa şam-
piyonluklarım, ikincilikleri ve üçüncü-
lüklerim var. Tabi ki en kısa hedefle-
rimden bir tanesi olimpiyatlara kadar 
dünya şampiyonluğu elde etmek. Ar-
dından 2020 ve 2024 olimpiyatlarında 
madalya eklemek. Allah’ın izniyle de 
bu madalyalarımın içerisine olimpiyat 
madalyası ekleyeceğim” dedi.

“AİLEME VE ANTRENÖRÜME
 TEŞEKKÜR EDERİM”

Son olarak Tayvan’da düzenlenen 
Dünya Üniversiteler Arası Tekvando 

Şampiyonası’nda ikincilik elde eden 
İpek Çiğdem bugünlere çok zor şartlar 
altında geldiğini söylerken, “Aileme 
olan borcumu asla ödeyemem” dedi. 
Çiğdem, “Bu pozisyona çok zor şartlar 
altında geldim. Üzerimde çok fazla 
emek var. Bunların en başında ailem 
var. Beni bugünlere getirdikleri ve her 
zaman destekledikleri için aileme ne 
yapsam ödeyemem. Daha sonra ise 
antrenörüm Recep Işık geliyor. Benim 
5 yaşından beri kahrımı çekiyor ve beni 
bugünlere getirdi. Gerçekten çok fazla 
emeği var üzerimde hocamın. Bana 
bugüne kadar desteklerini esirgeme-
yen herkese teşekkür ederim” diye 
konuştu.

“ARTIK HEDEFİM 
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU”

15 yılda 75 madalyası olduğunu 
ifade eden İpek Çiğdem, “Artık hede-

fim dünya şampiyonluğu elde etmek 
ve olimpiyat madalyası getirmek. 
2020’de inşallah Türkiye’m beni olim-
piyat madalyası ile karşılar” şeklinde 
konuştu.

ANTRENÖR IŞIK: “ÇİĞDEM 
DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAK”
Tekvando antrenörü Recep Işık 

ise İpek Çiğdem ile yaklaşık 15 yıldır 
birlikte çalıştıklarını söylerken, Çiğ-
dem’in arzu ettiği dünya şampiyonlu-
ğunu 2020 ve 2024 olimpiyatlarında 
elde edeceğine inandığını söyledi. 
Işık, “Yaklaşık 15 yıldır İpek ile bera-
ber çalışıyoruz. Tabi bu süre zarfında 
bir çok madalyaları oldu. Gerek ulusal 
gerekse uluslar arası madalyalar elde 
etti. Bu madalyalardan şu an olimpi-
yat madalyası eksik. İnşallah bunu da 
2020 ve 2024 olimpiyatlarında gerçek-
leştireceğine inanıyorum” dedi. n İHA

Yavru Kartal’da 
çalışmalar başladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 10 Eylül Pazar günü 

Gümüşhanespor ile deplasmanda karşılaşacak olan 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor bu maçın 
hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Alper Avcı 
tarafından futbolculara verilen Bayram izni tamam-
lanırken çalışmalar yeniden başladı. Teknik direktör 
Alper Avcı ve yardımcı antrenörleri nezaretinde ger-
çekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri 
ile başladı.  Futbolcular daha sonra saha içine kuru-
lan istasyonlarda topla koşu ve pas çalışması yaptı.  
Antrenmanın son bölümünde ise teknik-taktik ağırlık-
lı bir çalışma gerçekleştirildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye ilk 
hazırlık maçına çıkıyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek 
olan Selçuklu Belediyespor, kısa sürede takımın ku-
rulmasının ardından Kocaeli’ne giderek 4 Eylül’de 
Kartepe’de kampa girdi. Burada yeni sezon hazırlık-
larını sürdüren mavi beyazlılar bugün ilk hazırlık ma-
çını da burada oynayacak. Selçuklu Belediyespor, 
TED Kolejliler ile yeni sezon öncesi prova gerçek-
leştirecek. 1. Lig temsilcimiz 8 Eylül’de Antalyaspor 
ile 10 Eylül’de ise İstanbulspor ile bir hazırlık maçı 
yapacak. Selçuklu, lig öncesi bir de Federasyon Ku-
pası’na katılacak.  n SPOR SERVİSİ

Ramil Guliyev, 
‘Ayın Atleti’ oldu

Avrupa Atletizm Birliği tarafından (EAA) her yıl 
internetten verilen oylarla belirlenen ‘Avrupa’da Ayın 
Atleti’ ödülüne bu yıl milli atlet Ramil Guliyev seçil-
di. 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede 
altın madalya kazanan ve Elmas Lig’inde de erkekler 
200 metrede birincilik alan milli atlet Ramil Guliyev, 
‘Avrupa’da Ayın Atleti’ seçildi. EAA’nın resmi sosyal 
medya hesabından yapılan açıklamada, Guliyev’in 
gerçekleşen oylamada rakiplerini geride bırakarak 
Ağustos ayının atleti seçildiği belirtildi.  n İHA

Sarayönü’de hazırlıklar 
yeniden başladı

Bölgesel Amatör Ligi’nde yeni sezon-
da şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz 
Sarayönü Belediyespor, Kurban Bayramı 
izninin arından ilçede yeniden toplandı. 
Yeşil siyahlı futbolcular, ilçeden çalış-
malara başlayarak, ilk hafta oynanacak 
olan Ereğlispor maçının hazırlıklarını sür-
dürdü. Antrenör Niyazi Kart gözetiminde 

gerçekleşen idman öncesi Sarayönü Be-
lediyespor yönetimi futbolcular ve teknik 
heyet ile bayramlaştı. Ardından futbolcu-
lara tatlı ikram edildi. Bölgesel Amatör 
Ligi temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, 
ligdeki ilk maçı kazanarak iyi bir başlangıç 
yapmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Asfalt zeminli Sliven Rallisi’nde Toks-
port WRT pilotları Orhan Avcıoğlu-Burçin 
Korkmaz ikilisi, genel klasmanda yarışı 
ikinci sırada tamamladı. Kurulduğu ilk 
günden bu yana, birçok motorsporları 
organizasyonunda global anlamda Tür-
kiye’yi temsil eden ve önemli başarılar 
elde eden Toksport WRT, bu yıl 37’nci kez 

gerçekleştirilen Sliven Rallisi’nde değerli 
puanlar kazandı. Toksport WRT pilotları 
Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz, Bul-
garistan’ın Sliven şehrinde gerçekleştiri-
len zorlu mücadelede, yarışı genel klas-
manda ikinci tamamlayarak önemli bir 
başarıya imza attı.
n İHA

Türk pilotlar, Sliven’de 
derece elde etti

Anadolu Selçuk’ta
bayramlaşma töreni

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Kurban Bayramı’nın geçmesinin 
ardından Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı. Yapılan çalışma öncesinde kulüp 

yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı bayramlaşma töreni yapıldı
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por’da, bayramlaşma töreni Atiker Konyaspor Kulüp Baş-
kanı Fatih Yılmaz, Yönetim kurulu üyeleri ile Kulüp Baş-
kanı Mehmet Güney ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı 
ile Tatlıcak Tesisleri’nde yapıldı. Atiker Konyaspor Kulüp 
Başkanı Fatih Yılmaz, Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
Atiker Konyaspor’un ve Konya Anadolu Selçukspor’un  
Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Alper Avcı, ant-
renörler, futbolcular ve kulüp personeli ile bayramlaştı.

‘SİZİ ÜST LİGLERDE GÖRMEK İSTİYORUZ’
Bayramlaşmada oyuncularıa hitaben kısa bir konuş-

ma yapan Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, 
“Bayramlar bizim için birlik beraberliğin ve dayanışma-
nın en önemli günleridir. Bir bayramı daha sizlerle birlikte 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin bayramını 
kutluyorum. Sezona galibiyet ile başladık. İnşallah böyle 
devam eder. Bu konuda teknik heyetimize ve sizlere gü-
venimiz tam. Bir hedef olarak değil ancak önümüzdeki 
dönemlerde mutlaka sizleri üst liglerde görmek istiyoruz. 
Bunun için çalışmalar yapılacaktır” şeklinde konuştu.

‘BİZ BU TAKIMA ÇOK DEĞER VERİYORUZ’
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Ça-

kıcı’da yaptığı konuşmasında: “Konya Anadolu Selçuks-
por’umuza biz çok değer veriyoruz. 

Burada futbol oynayıp şu an A takım kadromuzda yer 
alan oyuncular bunun en önemli örneği. Teknik direktö-
rümüz Mustafa Reşit Akçay da buraya çok büyük önem 
veriyor.  Biz Konyaspor olarak her zaman yanınızdayız” 
ifadelerini kullandı.

‘İYİ NOKTALARA GELECEĞİMİZE İNANIYORUM’
Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Mehmet 

Güney ise yaptığı konuşmada: “Bayramlar insanların 
bir araya gelmesine vesile oluyor. Bayram nedeni ile 
bizlerde bu gün burada olmaktan son derece mutluyuz. 
Konyaspor başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür 
ediyoruz. Sezona güzel bir başlangıç yaptık. Bunun de-
vamının geleceğini düşünüyoruz. Evet güçlü bir rakiple 
onayacağız ancak Gümüşhane’den de iyi bir sonuçla 
döneceğimize inancım tamdır. Genç bir takımız ve kısa 
sürede iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz” dedi.
n TEVFİK EFE



Aytemiz Alanyaspor, geçen yıl takımda kiralık olarak forma 
giyen Şilili futbolcu Junior Fernandes ile tekrar 3 yıllık sözleşme 
imzaladı. 

Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşılan ve yarın saat 
15.00’de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geolan Junior Fer-
nandes için yarın saat 18.30’da Alanyaspor Cengiz Aydoğan 
Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek.

“EN SONUNDA İKİ KULÜP BİR NOKTADA BULUŞTU”
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fernandes’in transfer 

çalışmalarını son derece sabırla takip ettiklerini söyledi. Trans-
fer çalışmalarının yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, 
“Dinamo Zagreb kulübüyle çok sayıda görüşme yaptık. En so-
nunda iki kulüp bir noktada buluştu ve transferi gerçekleştirdik. 
Bu transferde bizlere anlayış gösteren Dinamo Zagreb Kulübü 
Başkanı Zdravko Mamiç’e teşekkür ediyorum. Fernandes iyi bir 
oyuncu. İnşallah onun da takıma katılmasıyla ligde istediğimiz 
sonuçları alacağımıza inanıyorum” dedi.
n İHA

Rakip Alanyaspor’dan 
bir transfer daha

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 3 3 0 0 10 2 8 9
2.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 6 3 3 7
3.AKHİSAR BEL. 3 2 1 0 5 3 2 7
4.M.BAŞAKŞEHİR 3 2 0 1 4 4 0 6
5.K.KARABÜKSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
6.FENERBAHÇE 3 1 2 0 6 5 1 5
7.KASIMPAŞA 3 1 1 1 6 5 1 4
8.TRABZONSPOR 3 1 1 1 6 6 0 4
9.GÖZTEPE 3 1 1 1 5 5 0 4
10.Y.MALATYASPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11.KAYSERİSPOR 3 1 1 1 4 6 -2 4
12.ATİKER KONYASPOR 3 1 0 2 5 4 1 3
13.BURSASPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
14.DG SİVASSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
15.ANTALYASPOR 3 0 2 1 3 5 -2 2
16.A.ALANYASPOR 3 0 1 2 4 7 -3 1
17.OSMANLISPOR 3 0 1 2 4 8 -4 1
18.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 6 -4 1

Fatih Yılmaz: Yeni sezona iyi başladık

Atiker Konyaspor’da geleneksel bay-
ramlaşma töreni önceki gün yapıldı. Ka-
yacık Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Fatih 
Yılmaz ve yöneticiler, Teknik Direktör 
Mustafa Reşit Akçay, antrenörler, futbol-
cular ve kulüp personeli ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konu-

şan Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, “Bay-
ramlar bizim için birlik beraberliğin ve 
dayanışmanın en önemli günleri. Bir 
bayramı daha sizlerle birlikte idrak et-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı 
dinlere mensup oyunculardan kurulu bir 
ekibimiz var. Burada hep birlikte bulun-

manın ve bir araya gelmenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Hepinizin bayramını kut-
luyorum. Sezona iyi başladık. İlerleyen 
haftalarda bunu sonuçlara da yansıtarak 
daha iyi yerlerde olacağız. Bu konuda 
teknik heyetimize ve sizlere güvenimiz 
tam” dedi.

“GECİKSE DE BAŞARILI SONUÇLAR 
BİR GÜN MUTLAKA GELECEKTİR”
Teknik Direktör Mustafa Reşit Ak-

çay, oyunculardan şimdiye kadar saha 
sonuçlarından çok verilen mücadeleyi 
önemsemelerini istediklerini belirterek, 
“Bunu da geride kalan haftalarda göster-

diler. Her ne kadar onlar sizinle çalıştık-
ları için şanslı iseler siz de onlar gibi ka-
rakterli oyuncularla çalıştığınız için bir o 
kadar şanslısınız. Yetenek herkese göre 
farklıdır ve tartışılabilir. Gecikse de başa-
rılı sonuçlar bir gün mutlaka gelecektir. 
Yeter ki anlayışımızdan ayrılmadan de-

vam edelim. Bu dönemde oluşturulan 
böyle sağlam ve karakterli yapıları bul-
mak zor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şeker ve tat-
lı ikram edilen teknik heyet ve oyuncular 
yöneticilerle birlikte toplu fotoğraf çektir-
di.  n İHA

Büyük bir umut ve heyecan ile Mil-
li takımın başına getirilen Lucescu, ilk 
maçında tecrübesine ve bilgisine yakış-
mayan bir oyun anlayışı ile hayal kırıklığı 
yaşattı. Kendisinden beklenenleri düşün-
düğümüz zaman ilk hayal kırıklığını maçın 
on birinde yaşatan Lucescu, neleri düşü-
nerek sahaya çıktı hala anlamış değilim. 
Uzun yıllar Ukrayna futboluna emek veren 
bununla birlikte Türkiye’de de çalışma 
fırsatı yakalayan Lucescu, iki ülke futbo-
lunun artılarını ve eksilerini kesinlikle bili-
yordur. Ancak baktığımız zaman Ukrayna 
karşısında neredeyse ilk 45 dakika da yok 
denilecek bir futbol sergiledik. Biz televiz-
yon başında nasıl izliyorsak Lucescu’da 
sahanın kenarında öylece izleyerek hiçbir 
müdahale yapma gereği hissetmedi. Sa-
vunma ve orta saha arasında anlamsız il-
gisizlik gerçekten inanılır gibi değildi. Tam 

olarak yeni bir kadro ara-
yışında olduğunu biliyoruz 
ancak çağırılan futbolcuların 
tamamına baktığımız zaman 
daha iyi bir on bir kesinlikle 
sahaya sürülebilirdi. 

Elimizde büyük bir fır-
sat varken tecrübeli bir ho-
cadan dolayı tecrübesizce 
maç kaybetmek gerçekten 
Lucescu gibi bir kaliteye 
asla yakışmadı. İzlanda’nın kaybettiği bir 
haftada kazanarak ikinci sıraya yüksel-
mek hatta önümüzde ki kendi evimizde 
oynayacağımız maçı kazanarak grupta 
kalıcı olmak varken düştüğümüz durum 

gerçekten içler acısı diye-
bilirim. Ancak tüm bunları 
düşünürken ilk şutumuzu 
30. Dakikada çekebiliyor-
sak ülke futbolunu yöne-
tenlerin oturup düşünmesi 
gerekiyor. Bununla birlikte 
Türk futbolunun 37 yaşın-
da ki Emre Belözoğlu’ndan 
medet umması ve yabancı 
sayısının 14’e çıkartılması 
futbolumuzun düştüğü du-

rumun özetidir. Yabancıların daha tutulur 
olduğu ülkemizde Lucescu’nun da teknik 
direktör olarak bunun bir parçası olması 
fazlaca yadırganacak bir durum değil. 
Ancak gidişatımızın ne kadar kötü oldu-

ğunun ve Türk futbolunun yeterince iyi 
yönetilmediğinin anlaşıldığı zaman he-
pimiz için geç olabilir. Yada bu oyun ve 
mantalite anlayışı ile devam edeceksek, 

yerli futbolcuları liglerimizden kovar gibi 
göndermeye devam edeceksek devşirme 
futbolcu arayışlarına girmekte fayda var. 
Nede olsa kafasına göre yönetilen bir Türk 
futbolu var. Anlayış ve çözüm bu noktaya 
doğru yavaş yavaş gidiyor.

Uzun lafın kısası son birkaç yıldır ülke 
futbolunun içinde bulunduğu durumun 
özetini 90 dakika olarak Ukrayna Türkiye 
maçında gördük. Umarım herkesin yo-
rumlayabildiği bu çaresiz durumu ülke 
futbolunun patronları da yorumlar ve bir 
çıkış içerisine gireriz. Yoksa 40 yaşına 
gelmiş futbolumuzdan emekli olmuş ef-
sanelerin yeminlerini bozup tekrar sahaya 
dönmesi an meselesi diyebiliriz. 

TÜKENİYORUZ

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

KRİTİK EŞİK!
Süper Lig ve Avrupa Ligi temsil-

cimiz Atiker Konyaspor’un fikstürü ya-
vaş yavaş ısınmaya başladı. Sezona 
Başakşehir ve Trabzonspor mağlu-
biyetleri ile başlayan Anadolu Kar-
talı, evinde Gençlerbirliği’ni mağlup 
ederek ilk galibiyetini almıştı. Yeşil 
beyazlıların bu zorlu sezon başlangıcı 
Avrupa Ligi’nin de devreye girmesi 
ile zirve yapacak. Konyaspor 12 gün 
içinde Alanyaspor, Marsilya ve Beşik-
taş ile karşılaşacak.

ALANYASPOR’DAN 
MUTLAK 3 PUAN

Sezon başında Trabzonspor ve 
Başakşehir gibi zorlu deplasmanlara 
çıkan ve bu zorlu seriye devam ede-
cek olan Konyaspor’u evinde alacağı 
puanların ayakta tutacak. Gençlerbir-
liği ile içerde oynana maçı kayıpsız 
atlatan Anadolu Kartalı Cumartesi 
günü saat 20.00’de yine zorlu bir 
karşılaşmaya çıkacak. Evinde Alan-
yaspor’u ağırlayacak yeşil beyazlıla-
rın üst sıralara tutunabilmesi için bu 
maçı mutlaka kazanması gerekiyor. 
Olası bir puan kaybı Marsilya maçı 
öncesi büyük moral tahribatına yol 
açacak.

AVRUPA’DA İLK RANDEVU
Atiker Konyaspor’u Süper Lig’de 

oynayacağı Alanyaspor maçının 
ardından hafta arasında yine zorlu 
bir karşılaşma bekliyor. Avrupa Ligi 
temsilcimiz Anadolu Kartalı, I Grubu 
ilk maçında deplasmanda Fransız 
temsilcisi Marsilya ile karşılaşacak. 
22.05’te başlayacak mücadele Kon-
yaspor’un bu sezon Avrupa’daki ilk 
sınavı olacak. Grubun en güçlü ekibi 
olarak görülen Marsilya karşısında 
Konyaspor’un ortaya koyacağı perfor-
mans ilerleyen haftalar için motivas-
yon açısından belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ İLE ZİRVE
Alanya ve Marsilya maçlarından 

çıkacak olan Konyaspor’un bu zor-
lu serideki zirvesi ile gelecek hafta 
Pazartesi günü oynayacağı deplas-
mandaki Beşiktaş maçı. Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Avrupa dönüşü sezon 
başında Süper Kupa’yı elinden aldığı 
Beşiktaş ile yeni bir mücadele vere-
cek. Konyaspor’un Avrupa’da Marsil-
ya karşısına çıktığı hafta arasında da, 
İstanbul temsilcisi Çarşamba günü 
Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile müca-
dele edecek.  n HASİP MUTLU

Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor 
Cumartesi günü 

oynayacağı Alanya 
maçının hazırlıklarını 

sürdürüyor. Yeşil 
beyazlılar evinde 

oynayacağı Alanya 
maçı ile birlikte kritik 
bir döneme girecek. 

Anadolu Kartalı 12 gün 
içinde Alanyaspor, 

Marsilya ve Beşiktaş gibi 
rakiplerle zorluk düzeyi 
yüksek maçlara çıkacak


