
AYAK SAĞLIĞINA DOĞAL 
YOLLARLA DESTEK

RESMİ İLANI GAZETELERE 
VERMEK ANAYASAL GÖREV

Zade Vital ürünleri, ayak sağlığını koruyor

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Arslan: 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital®, Avru-
pa’nın en büyük GMP standartlarında üretim yapan üretim 
tesislerinde Cold Press yöntemi ile ürettiği Doğal Besin 
Destekleri Serisi ürünleri ile ayak sağlığınıza destek oluyor.

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 
bazı kurum yöneticilerinin resmi ilanı gazetelere verilen bir 
lütuf olarak gördüğünü ifade ederek, bunun aslında bir lütuf 
değil, anayasal bir görev olduğunu belirtti. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

• 28 TEMMUZ 2017 CUMA  • 50 Kr. • www.konyayenigun.com

Zamanlama yanlış!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Eski Bakanı Faruk Çelik’in dişi 
düve kesiminin yasaklanması 

ile ilgili açıklamasına 
besiciler ve kurbanlık hayvan 
yetiştiricileri tepki göstererek, 

“Açıklamanın zamanlaması 
yanlış” dedi

BESİCİLER ALINAN 
KARARA TEPKİLİ

Geçtiğimiz haftalarda Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Eski Bakanı Faruk Çelik dişi düve kesimi-
ne yasak getirildiğini ve izin verilmeyeceğini 
açıklamıştı. Kararın zamanlamasının yanlış 
olduğunu belirten hayvan yetiştiricileri ve besi-
ciler karara tepkili. 5-6 ay vadeli mal aldıklarını 
belirten besiciler, hayvanların mecbur elden 
çıkarmaları gerektiğini belirterek yasağa kim-
senin uymayacağını düşünüyor. 

GİRDİ MALİYETLERİ
FİYATLARI ETKİLİYOR

Geçen yıl canlı hayvanın kilo başı 15-16 TL ol-
duğu belirtilirken, bu yıl fiyatların 17 TL dolay-
larında seyredeceği bilgisi verildi. Fiyatların 
yükselmesini girdi maliyetlerinin artmasına 
bağlayan besici Adil Mutlu, “Bu sene besicinin 
kaybı girdinin ve hammaddenin yüksek olması. 
Çektiğimiz emek ile satışlar birbirini karşılamı-
yor. Hatta neredeyse zarar bile ediyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

15 Üçüzlerin 1 yıllık
masrafı Karatay’dan 05 Altay: ‘Ecdadın iman 

gücünü anlamalıyız’ 14 Altuncan Hatun,
aileyi güçlendiriyor

Mezarlıkların 
bakımı yapılıyor

Yeni dönemde 
vekil sayısı 15

‘Birlik olursak 
İsrail korkar’

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçe ve 752 yeni mahallede 
bulunan bin 614 mezarlıkta 
düzenli olarak temizlik, bakım 
ve çevre düzenlemesi yaparken 
bazı ilçelerde yeni mezarlıklar 
da oluşturuyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

YSK, milletvekili sayısının 600’e 
çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus 
bilgilerine göre, illerin çıkaraca-
ğı milletvekili sayılarını ve seçim 
çevrelerini yeniden belirledi. 
Konya’nın milletvekili sayısı 1 
aratarak 15’e yükseldi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Mescid-i Aksa’da yaşanan 
İsrail işgaline karşı Pazar günü 
Yenikapı’daki mitinge katıl-
ma çağrısı yapan Konya İHH 
Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 
“Müslümanlar ne kadar birlik 
olur ne kadar gür tepki ortaya 
koyarsa İsrail o kadar korkar ve 
geri adım atar” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Ümmetin çektiği çileye 
dur demek için haykıralım’

‘Mescid-i Aksa namusumuz,
İsrail elini derhal çekmelidir’

30 Temmuz’da İstanbul Yenikapı da Büyük Kudüs Mitingi konusunda açık-
lama yapan AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Zaman, ümmetin 
özelde Ortadoğu’da ve dünyanın her tarafında çektiği çile ve ıstıraba ‘Artık 

Yeter!’ demek için haykırma zamanıdır” dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

İçtüzük görüşmelerinde İsrail’in Mescid-i Aksa’daki zulmüne 
dikkat çeken MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Mescid-i Aksa bütün 
Müslümanların namusudur. İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif’ten derhâl 

elini çekmelidir” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAFYA 3’TE

Toroslar’ın kirazı
Avrupa’ya satılıyor

Karaman’ın Toroslar üzerinde yer alan ilçesi Sarıveliler’de 
üretilen birinci kalite kirazın tamamı yurt dışına gönderilip 
kilosu 20 avrodan satılıyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin ton kirazın 

üretildiği bölgede, fiyatlar ise yüz güldürdü. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Sendikalaşma yetersiz!
2017 yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre Türkiye’de çeşitli iş kol-
larda toplam 13 milyon 581 bin 554 işçi faal görev yapıyor. Ancak 
sendikalı olan işçilerin sayısı ise sadece 1 milyon 623 bin 638.

Özellikle özel sektörde sendikalaşma oranlarının çok az olduğuna 
işaret eden sendika temsilcileri, işçilerin haklarını araması için 
sendikalaşması gerektiğine dikkat çekiyor.  n HABERİ SAFYA 17’DE
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Yeni dönemde Konya’nın vekili 1 arttı!
YSK, milletvekili sayısının 600’e 

çıkarılması nedeniyle 2016 nüfus 
bilgilerine göre, illerin çıkaracağı 
milletvekili sayılarını ve seçim çev-
relerini yeniden belirledi. Konya’nın 
milletvekili sayısı 1 aratarak 15’e 
yükseldi. 15 milletvekili ile Konya 
seçim bölgelerine ayrılmadı. 

Kararda, yapılan tespit sonunda, 
çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e ka-
dar olan illerin bir, çıkaracağı millet-
vekili sayısı 19’dan, 35’e kadar olan 
illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin 
üç seçim çevresine bölündüğü ifade 
edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 
milletvekili sayısının 600’e çıkarıl-
ması nedeniyle 2016 nüfus bilgileri-
ne göre, illerin çıkaracağı milletvekili 
sayılarını ve seçim çevrelerini yeni-
den belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sa-

yısında yayımlanan kararda, Ana-
yasa’da değişiklik yapılmasına dair 
Kanun ile 550 olan milletvekili sa-
yısının 600 olarak değiştirildiği, bu 
değişikliğin, birlikte yapılacak ilk 
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine ilişkin takvimin başladığı 
tarihte yürürlüğe girmesine yönelik 
düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. 

Kararda, Milletvekili Seçimi Ka-
nunu’nun 5. maddesinde, seçim 
çevreleri ve her seçim çevresinin 
çıkaracağı milletvekili sayısının YSK 
tarafından genel nüfus sayımı so-
nuçlarının açıklanmasından itibaren, 
en geç 6 ay içinde tespit edilerek ila-
nının öngörüldüğü belirtildi.

TÜİK tarafından 31 Aralık 2016 

tarihli veriler esas alınarak ilan 
edilen 2016 yılı nüfus bilgilerinin 
YSK’ya gönderildiği, bu nüfus sayı-
mı sonuçlarına göre, seçim çevreleri 
ve her seçim çevresinin çıkaracağı 
milletvekili sayısının tespit edildiği 
kaydedildi.

İllerin çıkaracağı milletvekili 
sayısı Adana’da 15’e, Afyonkarahi-

sar’da 6’ya, Ağrı’da 5’e, Aydın’da 
8’e, Balıkesir’de 9’a, Diyarbakır’da 
12’ye, Şanlıurfa’da 14’e, Manisa’da 
10’a yükseldi.

Milletvekillerinin illere göre da-
ğılımı şöyle: “Adana 15, Adıyaman 
5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 5, Amasya 
3, Ankara 36, Antalya 16, Artvin 2, 
Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 

3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 
20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 
4, Denizli 8, Diyarbakır 12, Edirne 4, 
Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Es-
kişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, 
Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, 
Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 97, İz-
mir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayse-
ri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 
13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 
6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, 
Mardin 6, Muğla 7, Muş 4, Nevşehir 
3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 
7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 
5, Tekirdağ 7, Tokat 5, Trabzon 6, 
Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 
8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, 
Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, 
Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Arda-
han 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, 
Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.”
n METE ALİ MAVİŞ

Hurda araçların MTV borçları 
ve idari para cezalarının silinmesine 
ilişkin düzenlemeden yararlanabil-
meleri için mükelleflerin, model yılı 
1997 veya daha eski motorlu taşıt-
larını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar 
teslim etmeleri gerekiyor.

Maliye Bakanlığının Motorlu Ta-
şıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre, model yılı 1997 ve 
daha eski aracını hurdaya çıkaranla-
rın MTV borçları ile idari para cezala-
rı 2018 sonuna kadar başvurmaları 
halinde silinecek.

Model yılı 1997 veya daha eski 
olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 
2018’e kadar hurdaya çıkaranla-
rın, taşıta tahakkuk etmiş ve öden-

memiş motorlu taşıtlar vergisi ile 
bu vergiye ilişkin gecikme zammı, 
gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 
Aralık 2016’ya kadar tescil plakasına 
kesilen idari para cezaları silinecek. 
Herhangi bir nedenle motorlu taşıt 
vasfını kaybeden model yılı 2005 ve 
daha eski olan taşıtlara ait motor-
lu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 
31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi 
şartıyla kalan vergi aslı, gecikme 
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları 
ve tescil plakasına kesilen idari para 
cezalarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip 
trafik tescil kayıtları silinecek. Bu 
uygulamadan trafik sicilinde model 
yılı 1997 veya daha eski olan otomo-
bil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve ben-

zerleri ile motosikletler ile minibüs, 
panelvan, motorlu karavan, otobüs 
ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, 
çekici ve benzeri taşıtları adlarına 
kayıt ve tescilli bulunan mükellefler 
yararlanabilecek.
ARAÇLAR 31 ARALIK 2018 TARİHİNE 

KADAR TESLİM EDİLMELİ
Ayrıca taşıtlarını noter satış se-

nediyle veya kamu kurum ve ku-
ruluşlarından satın alan ancak ilgili 
trafik tescil kuruluşunda adlarına 
kayıt ve tescil ettirmemiş olan mü-
kelleflerden, 31 Aralık 2018 tarihine 
kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren 
mükellefler ve model yılı 2005 veya 
daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27 
Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut 
olmayan veya herhangi bir nedenle 

motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bu-
lunan gerçek ve tüzel kişiler ile bun-
ların mirası reddetmemiş mirasçıları 
yararlanabilecek.

Mükelleflerin söz konusu düzen-
lemeden yararlanabilmeleri için mo-
del yılı 1997 veya daha eski motorlu 
taşıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine 
kadar il özel idarelerine veya büyük-
şehir belediyelerine bedelsiz olarak 
veya Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi 
Müdürlüğü hurda müdürlüklerin-
den (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK 
hurda müdürlükleri) yetkilendirilen 
birine, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığınca belirlenecek 
esaslar çerçevesinde teslim etmeleri 
gerekiyor.  n AA

FETÖ elebaşı Kur’an-ı 
Kerim’i bile kullanmış

Diyanet İşleri Başkanlığı, yak-
laşık bir yıllık çalışmanın ardından 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in İs-
lam dinine verdiği zararları, “Kendi 
Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İs-
tismarı” raporunda belgeleriyle or-
taya koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Fe-
tullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
yalanlarının göz önüne serildiği 
“Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir 
Din İstismarı” raporunda, örgüt 
elebaşı Fetullah Gülen’in kendisini 
kutsi biri göstermek için Kur’an-ı 
Kerim’i ve Hazreti Peygamber’i na-
sıl kullandığı da ortaya konuluyor. 
Söz konusu rapor, FETÖ elebaşı 
Gülen’in, dini istismar ederek ör-
güt mensuplarını nasıl kandırdığı-
nı detaylarıyla anlatıyor. Kendisini 
kutsi bir varlık gibi sunmaya çalışan 
elebaşı, her türlü yalana başvurur-
ken Müslümanların en kutsallarını 
da kullanmaktan çekinmiyor.  Ra-
porda, elebaşının bu amaç için 27 
Mayıs 1990’da Hisar Camisi’nde 
yaptığı bir pazar konuşmasına yer 
veriliyor. 

Elebaşı Gülen, konuşmasın-
da, Maide suresi 54’üncü ayetteki, 
“Sizden kim dininden dönerse Al-
lah yeni bir kavim getirir” şeklinde 
bahsedilen kavmin kendi mensup-
ları olduğunu iddia ederek, “evet 
buyuz, evet biz işte oyuz” ifadesini 
kullanıyor.

Elebaşı, bu sapkın düşüncesini 
bir kitabında ise “İşte, künde kün-
de üstüne devrildiğimiz böyle bir 
zaman ve zeminde bütün bu hü-
cumlara karşı bazı kimseler, ortaya 
koydukları eserlerle, sarsılmış, bo-
zulmuş akidemizi ıslah ediyor, bin-
lerce insanın yeniden Efendimiz’in 
yoluna ulaşmasına, mihrabını bulup 
camiye teveccüh etmesine vesile 
oluyor ve yine binlerce insanın - 
Kur’an’ın inkar ve tezyif edildiği bir 
dönemde - Kur’an’ın ayat-ı beyyina-
tını gökteki yıldızlar gibi ehl-i insafa 
gösteriyor, iman hakikatlerini ispat 
edip çok sayıda insanın bu esasla-
ra iman etmesine vesile oluyorsa, 
o zaman niçin Kur’an’ın bu zatlar 
hakkında bir kısım işaretleri bulun-
masın ki” diyor. 

Raporda bunlara istinaden, “Ki-
şilerin ayetlerde bildirilen sıfat ve 
niteliklere ne kadar uyup uymadığı 
sadece Allah’ın takdir edebileceği 
bir iş olup, hiç kimsenin buna dair 
bir şey iddia etmesi mümkün değil-
dir. Yukarıdaki ifadeleriyle Gülen’in, 
Kur’an ayetlerini bir şahsa veya 
gruba hasretmek suretiyle yaptığı 
yorum tamamıyla bir sapmadır.” 
deniliyor. 

Raporda, örgütün, gerçekte 2. 
Vatikan Konsili’nde alınan kararla-
ra dayanan dinlerarası diyalog pro-
jesiyle ulusal ve uluslararası birçok 
etkinlik düzenlediği, başta Sızıntı 
olmak üzere dergilerinde ise Hris-
tiyanlığa ait figürlere çokça yer ve-
rerek örgüt mensuplarını Hristiyan 
kültürüne yakınlaştırırken, örgütün 
de Batı tarafından icazet almasını 
sağladığı anlatıldı. 

Elebaşının birçok kez “güya Al-
lah ile konuştuğuna” yönelik yalan-
ları da raporda yer aldı. 

Gülen’in, 15 Temmuz 1990’de 
Süleymaniye Camisi’nde yaptığı 
konuşmada, “Vallahi hayatımın bir 
lahzasında bile (Allah’ın) beni terk 
ettiğini görmedim ben. O beni terk 

etmezse siz nasıl terk edilirsiniz. 
Vallahi hayatımın bir lahzasında 
bile beni terk ettiğini görmedim ben 
onun. Vallahi terk etmedi, billahi 
terk etmedi. Allah beni terk etmedi. 
Allah ile aramdaki sırrı bana söylet-
meyin” dediği de raporda aktarıldı. 

HAZRETİ PEYGAMBERLE 
GÖRÜŞMÜŞ, SOHBET ETMİŞ
Raporda, Gülen’in 3 Kasım 

1978’de yaptığı bir vaazda, “Nice-
leri vardır ki kurb-i huzura müşer-
ref olurlar, doğrudan doğruya iltifat 
görürler, selam verir selam alırlar, 
oturur orada sohbet ederler. Resul-i 
Ekrem’le konuşup hemdem olup 
sohbet edenler arasında bulunduk 
ya Rabbi. Selam verip alanlar ara-
sında bulunduk” dediği bilgisi yer 
aldı. FETÖ elebaşı, bu konuşmasıyla 
örgüt mensuplarına kendisinin Haz-
reti Peygamber ile bir araya geldiği, 
sohbet ettiği yalanını söylüyor. Ör-
gütün elebaşı bu yalanı başka bir 
konuşmasında ise bir ileri aşamaya 
taşıyor. Gülen, Ölümsüzlük İksiri 
isimli kitabında “Bir insan Hz. Ruhu 
Seyyidi’l-Enam’la temessülen görü-
şürken ondan bazı emirler ve ha-
berler de almış olabilir” diyerek, Hz. 
Peygamber’den emirler ve haberler 
aldığını ileri sürüyor. Manisa’nın Sa-
lihli ilçesinde 17 Ağustos 1987’de 
bir konuşma yapan elebaşı Gülen, 
burada ise Hz. Peygamber’in onun 
vaazına iştirak ettiğini öne sürüyor. 

Rapor ayrıca, FETÖ’nün kurul-
duğu ilk günden beri darbe plan-
ları yapan sinsi bir örgüt olduğunu 
da ortaya koyuyor. Fetullah Gülen, 
yaptığı tüm konuşmalarda örgüt 
mensuplarının kendisine koşulsuz 
biat etmesini sağlamaya çalışırken, 
15 Temmuz’daki büyük ihanetin 
yapı taşlarını da bir bir örmüş. Sü-
rekli olarak yeni bir nesilden bah-
seden, din istismarının sınırlarını 
zorlayarak Hazreti Peygamber ile 
konuşma yaptığını söyleyecek kadar 
gözü dönmüş örgüt elebaşı, darbe 
girişiminin şifresini daha o yıllarda 
vermiş.  Diyanet İşleri Başkanlığının 
hazırladığı raporda, FETÖ elebaşının 
9 Şubat 1979’da yaptığı bir konuş-
ması da yer alıyor. Her konuşmasını 
ve açıklamasını belli bir amaç göze-
terek gerçekleştiren ve örgüt üye-
lerinin beynini yıkayan Gülen, bu 
konuşmasında, “Ama sen her şeyi 
salıverirsen, bir yerde asker, öbür 
yerde subay öldürülür, öbür yerde 
Parlamentoya bomba konur, öbür 
yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir 
yerde masum halkın üzerine ateş 
edilir. Bütün bunların temelinde 
küfür vardır, küfran vardır. Maziyi 
inkar vardır, kendinden kaçış var-
dır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş 
vardır. Veyl olsun topunun köküne” 
ifadelerini kullanıyor. FETÖ elebaşı, 
bu konuşmasıyla yıllar süren ihanet 
birikiminin temellerini nasıl oluştur-
duğunun delilini de sunmuş oluyor.
n AA

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, bazı kurum yöneticilerinin resmi ilanı gazetelere veri-
len bir lütuf olarak gördüğünü ifade ederek, bunun aslında bir lütuf değil, anayasal bir görev olduğunu belirtti

‘Resmi ilanı gazetelere
vermek anayasal görev’

Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri 
Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu 
Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanı Sefa Özdemir, Doğu Ana-
dolu’da gazete sahipleriyle basının 
sorunları hakkında istişarede bulu-
nuyor. 

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemi-
yeti’nin(DAGC) ev sahipliğinde Erzu-
rum’da gerçekleşen toplantıya Basın 
İlan Kurumu Şube Müdürü Meh-
met Taşçı ile gazete sahipleri katıldı. 
DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 

(TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Ba-
sın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir’in Doğu Anadolu Böl-
gesi’ndeki illeri ziyaret ederek yerel 
basının sorunlarını dinlediklerini ifade 
etti. Özsoy, her yıl tüm Türkiye’deki 
basın kuruluşlarının yöneticileriyle bu 
şekilde bir araya geldiklerini ifade etti.

Yerel basının yaşadığı sorunlarla 
ilgili bilgi veren TGK Genel Başkanı 
Kolaylı da, hemen her bölgede aynı 
sıkıntıların yaşandığına dikkati çek-
ti. Kolaylı “Biz konfederasyon olarak 
bölgedeki yerel basınımızın sorunları-

nı dinliyoruz. Elazığ , Bingöl ve Bitlis 
illerinden sonra bugün Erzurum’da-
yız. Kurumların ilana çıkmamaları, 
Anadolu basınını oldukça etkiliyor. 
Biz Ankara’dan, sizler de yerelden 
bizlere destek vererek bu sorunların 
üstesinden geleceğiz” dedi.

Basın İlan Kurumu Anadolu Ga-
zete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan da, son aylarda yaşanan res-
mi ilan tarifesi değişikliği sorununa 
değinerek, “Yeni kabine değişikliği 
ile de bu sorunu çözmeye çalışaca-
ğız. Talebimiz 12 TL yönündedir. Bu 
yıl bunu alamazsak, önümüzdeki yıl 
yine 10,40 TL üzerinden yeni bir fi-

yat tarifesi ile zarar etmiş olacağımızı 
düşünüyoruz. Bunun için çalışmaları-
mızı ve görüşmelerimizi sürdürece-
ğiz. Ankara’da, sizlerin sesi olmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Bazı kurum yöneticilerinin resmi 
ilanı gazetelere verilen bir lütuf olarak 
gördüğünü ifade ederek, bunun aslın-
da bir lütuf değil, anayasal bir görev 
olduğuna, Basın İlan Kurumu’nun da 
bu göreve hem aracılık hem de de-
netçilik ettiğini kaydetti.

Özdemir de basın mensuplarının 
paylaştığı sorunları ilgili kurumlara 
iletilmek üzere not aldı.
n İHA 

Hurda araç sahiplerinin borç ve cezaları silinecek

Konya’nın milletvekili sayısı 1 aratarak 15’e yükseldi. 15 milletvekili ile Konya seçim bölgelerine ayrılmadı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, Doğu Anadolu’da gazete sahipleriyle basının sorunları hakkında istişarede bulunuyor.
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Büyükşehir’den bin 614 mezarlıkta hizmet
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

31 ilçe ve 752 yeni mahallede bulu-
nan bin 614 mezarlıkta düzenli ola-
rak temizlik, bakım ve çevre düzen-
lemesi yaparken bazı ilçelerde yeni 
mezarlıklar da oluşturuyor. 

Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 
ilçe ile mahalle olan 752 köy ve 
beldede bulunan bin 614 mezarlı-
ğa hizmet veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, bu mezarlıklarda temiz-
lik ve bakım hizmetlerinin yanı sıra 
envanter çalışması yaparak Mezar-
lık Bilgi Sistemi’ni yaygınlaştırdı. 

Konya il sınırları içerisinde; 112 
tanesi şehir merkezi, bin 502 tane-
si ilçe ve mahallelerde olmak üzere 
toplam bin 614 mezarlıkta hizmet 
veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut mezarlıkların çevre düzen-
leme, ağaçlandırma, parselasyon, 
istinat duvarı yapımı gibi çalışmala-
rı yapıyor. Her yıl bahar ve ayların-
da mezarlıklarda otları temizleyen 
ve düzenleme yapan Büyükşehir 
Belediyesi, bu yılki çalışmaları Kur-
ban Bayramı öncesinde tamamladı. 
İhtiyaca göre ilçelerde yeni mezar-
lıklar da oluşturan Büyükşehir Be-
lediyesi, Çumra merkez, Beyşehir 
merkez, Akşehir merkez ve Yunak 
Harunlar’da yeni mezarlık alanları-

nı hayata geçirdi. 
KONMEB İLE BÜTÜN 

BİLGİLER İNTERNETTE 
Büyükşehir Belediyesi, Türki-

ye’de ilk uygulamalardan olan Kon-
ya Mezarlık Bilgi Sistemi’ni (KON-
MEB) Konya merkezin ardından 
28 ilçe merkezinde bulunan 120 

mezarlıkta hizmete sunarak 175 
bine yakın mezarın bilgileri sisteme 
aktardı. KONMEB ile vatandaşlar 
vefat eden yakınlarına ait mezarlık 
bilgilere mezarlıkların girişlerine 
konulan dokunmatik ekranlı inte-
raktif kiosklardan, konmeb.konya.
bel.tr adresinden, ayrıca Mobil Me-

zarlık Bilgi Sistemi ile de akıllı te-
lefonlardan ulaşabiliyor. Mezarlık 
girişlerindeki bilgisayarlardan alı-
nan kroki çıktısı sayesinde mezar 
fotoğrafı, mevtaya ait bilgiler ve 
mezarın konumunu gösteren kroki 
görülebiliyor.
n HABER MERKEZİ 

Konya İHH’dan Büyük 
Kudüs Mitingi çağrısı

Mescid-i Aksa’da yaşanan İsrail 
işgaline karşı Türkiye’de milyonlar 
gösteriler düzenliyor. Pazar günü de 
Yenikapı’daki miting alanında bü-
yük bir buluşma gerçekleştirilecek.

Kudüs’te bulunan Mescid-i Ak-
sa’da geçtiğimiz Cuma gününden 
bu yana süren gerilim dün gece de 
devam etti. İsrail polisinin bölgeye 
koyduğu metal dedektörlerini pro-
testo etmek için yatsı namazın Mes-
cid-i Aksa’nın dışında kılan Filistinli-
lere polis müdahale etti.

Mescid-i Aksa günlerdir İsrail’in 
işgali altında. Müslümanları mesci-
de almayan İsrailliler, Yahudi yer-
leşimcileri ise gruplar halinde Mes-
cid-i Aksa’nın avlusuna aldı.

Yenikapı Miting alanında ‘Bü-
yük Kudüs’ etkinliği düzenlenecek. 
İHH başta olmak üzere çok sayıda 
STK’nın yanı sıra on binlerce vatan-
daşın mitinge katılması bekleniyor.

KUDÜS’Ü VE MÜSLÜMANLARI 
YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Kudüs’ü ve Müslümanları İsra-
il’in zulmüne karşı yalnız bırakmak 
istemediklerini dile getiren Konya 
İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal 
“Müslümanlar ne kadar birlik olur 
ne kadar gür tepki ortaya koyarsa 
İsrail o kadar korkar ve geri adım 
atar. Milletçe gür tepki ortaya ko-
yulması Müslüman ülkelerin yöne-
ticilerinin İsrail’e karşı daha güçlü 
tepki ortaya koyabilmelerine de 
imkân sağlar. Bunun için herkesi 30 
Temmuz’da Büyük Kudüs Mitingini 
gerçekleştirmek üzere Yenikapı’ya 
davet ediyorum.” dedi.

Türkiye’de milyonlar olayların 
sertleştiği ilk günden bu yana so-
kaklara akın etti. Gösteriler kapsa-
mında 30 Temmuz Pazar günü saat 
17.00’de İstanbul’da büyük bir gös-
teri düzenlenecek. n HABER MERKEZİ 

İçtüzük görüşmelerinde İsrail’in Mescid-i Aksa’daki zulmüne dikkat çeken MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Mescid-i 
Aksa bütün Müslümanların namusudur. İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif’ten derhâl elini çekmelidir” ifadelerini kullandı

‘Mescid-i Aksa namusumuzdur’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ge-

nel Sekreter Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, İsrail’in Mes-
cid-i Aksa’daki zulmüne tepki gösterdi.  

TBMM’nde görüşülmekte olan 492 
sıra sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair İçtüzük Teklifi’nin ikinci bölümü 
üzerine yaptığı konuşmada 

Mescid-i Aksa’daki zulme dikkat 
çeken Mustafa Kalaycı, “İsrail,  Harem-i 
Şerif’ten derhâl elini çekmeli” dedi. 

“Bugünlerde Kudüs’te, Mescid-i 
Aksa’da yaşanan olaylar tüm Müslü-
manların içini sızlatmaktadır. Kudüs 
uzun zamandır mahzundur. İlk kıble-
gâhımız Mescid-i Aksa yaralıdır” diyen 
Kalaycı, “Peygamberler diyarında her 
geçen gün, müminlerin birliği, bera-
berliği, en kutsal değerleri hedef alın-
maktadır. Masum insanlar acımasızca 
katledilmektedir. Müslümanların kendi 
camilerinde ibadet etmeleri zalimce ve 
barbarca engellenmektedir. Unutulma-
malıdır ki bir mabedi ibadete kapatma-
nın, engellemenin hiçbir hukuki gerek-
çesi, hiçbir dinî dayanağı, hiçbir insani 
yönü olamaz.  

Mescid-i Aksa bütün Müslüman-
ların namusudur. Harem-i Şerif tüm 
Müslümanların şeref nişanesi, kutsiyeti 
çok yüksek bir ibadethanesidir. Mirac’a 
şahitlik eden, maddi mesafeye rağmen 
manen hepimizin kalbinde var olan 
kutlu mekândır. İsrail, musallat oldu-
ğu Harem-i Şerif’ten derhâl elini çek-
melidir. Kutsallarımıza hürmet etmeli, 
Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık 
haklarını öğütmekten vazgeçmelidir. 
Uluslararası toplum, Kudüs’teki suikas-
tı durdurmalı, daha büyük felaketlerin 
önüne geçmelidir. Mescid-i Aksa’ya ve 
Müslümanlara karşı yapılan düşmanca 
tutumu, mütecaviz ve zalimce muame-
leleri şiddetle ve nefretle kınıyorum” 
diye konuştu. 

SİYASET MİLLÎ ÜLKÜ VE 
HEDEFLERDE BULUŞMALI

Konuşmasına iç tüzükle ilgili ko-
nulara değinerek devam eden Kalaycı, 
“Meclis, saygınlığına, güvenilirliğine ve 
etkinliğine kavuşturulmalı. Milletin tüm 

sorunlarının çözüm yeri olarak kabul 
ettiğimiz Meclis, saygınlığına, güveni-
lirliğine ve etkinliğine mutlaka kavuş-
turulmalıdır. Yasama çalışmalarında 
asıl olan kamu yararını gerçekleştirmek 
amacıyla yapılan görüşmeler sonucun-
da Meclisin gerçek iradesinin oluşma-
sıdır. Siyaset millî ülkü ve hedeflerde 
buluşmalı.

Anlamsız tartışma, söz düellosu, 
sert kutuplaşma bitmeli, siyaset millî 
ülkü ve hedeflerde buluşmalıdır. Türk 
devletinin tarihî ve ebedî sürekliliği 
millî uzlaşma, anlaşma, ittifak ve ku-
caklaşmaya bağlıdır. Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak uzlaşmanın sorumluluk 
ruhuyla millî şuuru buluşturmuş, siyasi 
bir vicdanda vasat ve varlık bulacağına 
inanıyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
Anayasa değişikliğine uyum düzenle-
melerinin odağında Sistem nasıl daha 
demokratik, katılımcı ve etkin bir hâle 
getirilebilir? sorusuna verilecek ceva-
bın olduğunu değerlendiriyoruz.  Ana-
yasa’ya uyum bağlamında İç Tüzük 
değişikliğinde gözetilmesi gereken 
temel ilke Meclis çalışmalarının etkin, 
verimli, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde 
yürütülebileceği bir çalışma düzeni or-
taya konulması, yasa yapım sürecine, 
sivil katılımın ve etkinliğinin artırılması 
ve kuvvetler ayrılığına uygun düzenle-
meler yapılması suretiyle demokrasinin 

güçlendirilmesi olmalıdır.  Meclis’te 
muhalefetin söz hakkı korunmakta 
ve etkisi artırılmakta. Görüşmekte ol-
duğumuz İç Tüzük Değişikliği Teklifi, 
Genel Kurulun yasama ve denetleme 
faaliyetlerini etkin, verimli ve huzurlu 
bir şekilde yerine getirmesini temin et-
mek üzere uygulamadan kaynaklanan 
sorunları gidermeyi öngörmektedir. İç 
Tüzük değişikliğine itiraz edenler söz 
hakkının kısıtlandığını iddia etmekteyse 
de grup önerileriyle ilgili olarak 24’üncü 
Dönem İç Tüzük Uzlaşma Komisyonu 
çalışmalarında üzerinde durulan süreler 

daha da kısadır. Yapılan düzenlemeyle 
Genel Kurul çalışma saatleri ve televiz-
yon yayın süresi de uzatılmakta, Meclis-
te muhalefetin söz hakkı korunmakta 
ve etkisi artırılmaktadır” dedi.

HAKARETTE BULUNMAK VE 
SÖVMEK ÖZGÜRLÜK OLUR MU?
“Yapılan değişiklikle milletvekili-

ne, Türk milletinin tarihine ve ortak 
geçmişine, Anayasa’nın ilk 4 madde-
sinde çerçevesi çizilen anayasal düze-
ne hakaret etmek ve sövmek, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğü esasında Anaya-

sa’da düzenlenen idari yapısına aykırı 
tanımlamalar yapmak, ayrıca fiilî saldı-
rıda bulunmak hâllerine de Meclisten 
geçici çıkarma disiplin cezası verilmesi 
öngörülmektedir” diyen Kalaycı, şöyle 
konuştu: “Bu düzenlemeye neden karşı 
çıkılmaktadır? Acaba hangi gerekçeyle, 
Türk milletinin tarihine ve değerleri-
ne sövmenin cezalandırılmasına itiraz 
edilmektedir? Ya da hangi gerekçey-
le, cumhuriyetimizin temel ilkelerine, 
devletimizin ve milletimizin birlik ve 
bütünlüğüne yönelik hakarette bulun-
mayı bir kürsü hakkı olarak nitelendire-
bilmektedir? 

“Kürsü dokunulmazlığı” diyorlar, 
evet; “Meclis kürsüsü özgürlüğün kür-
süsü.” diyorlar, doğru. Ancak, soruyo-
rum: Hakarette bulunmak ve sövmek 
özgürlük olur mu? Kim hakaret etmeyi 
ve sövmeyi kendine hak olarak göre-
bilir. Sövmenin özgürlüğü, hakaret et-
menin dokunulmazlığı olmaz, olamaz. 
Soruyorum: Dünyada kendi millî de-
ğerlerine hakaret edilmesine ve sövül-
mesine müsaade eden bir parlamento 
var mıdır?  MHP olarak, milli ve ma-
nevi değerlerimize hakaret edilmesini 
göz ardı edemeyiz. İç Tüzük’ün mevcut 
hükmündeki “Türkiye Cumhuriyetine 
veya onun Anayasa düzenine” ifadesine 
açıklık getirilmektedir, yapılan budur. 
O hâlde itiraz edilen nedir? Neye karşı 
çıkılmaktadır, Anayasa’nın ilk 4 mad-

desine mi, Türkiye devletinin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne mi? 

Anayasa’mız “Türk Vatanı ve Mille-
tinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Dev-
letinin bölünmez bütünlüğünü belirle-
yen bu Anayasa” diye başlamaktadır. 

Anayasa’mızın başlangıç ve ilk 4 
maddesi hükümleri de açıktır: Devleti-
miz Türkiye Cumhuriyeti’dir ve kuru-
cu önderi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 
Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye 
devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı 
beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı 
İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır. 
Bir milletin şerefi ve haysiyeti, millî ve 
manevi değerleri ortak değerler üzerin-
de yükselen millî birliği ve kardeşliğidir. 
Millî birliğimiz yara alır, kardeşlik ru-
humuz sarsılırsa bunun geriye dönüşü 
mümkün değildir. Millî ve manevi de-
ğerlerimiz namusumuzdur. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bu değerlerimize 
hakaret edilmesini ve sövülmesini göz 
ardı edemeyiz, görmezden gelemeyiz. 
Yapılan düzenlemeyi milletvekillerini 
susturmak olarak gösterenlere diyoruz 
ki: millî ve manevi değerlerimize haka-
ret ettirmeyiz, sövdürtmeyiz. 

Milliyetçi Hareket Partisi, siyaseti 
milletin huzur ve refahının teminine yö-
nelik politikaların geliştirilmesinin yolu 
olarak görmekte, bunun için devlet hiz-
metlerinin vatandaşların beklentilerine 
uygun nitelikte sunulmasını, kurum ve 
kurallarının bu anlayışa göre şekillendi-
rilmesini öngörmektedir. 

Demokratik siyasi kültürü, uzlaşma 
ve sorumluluk ahlakını önde tutan bir 
anlayışla siyaset yapan Milliyetçi Ha-
reket Partisi, bu anlayışın Türk siyasi 
hayatına hâkim olmasına da öncülük 
etmeye devam edecektir.  

Sağlıklı bir demokrasinin ancak 
hoşgörü, dürüstlük, tutarlılık, samimi-
yet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir 
siyasi kültür zemini üzerinde yüksele-
bileceğine inanmakta ve ilkeli, seviyeli 
ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı 
olarak görmektedir.”
n HASİP MUTLU 

Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal “Müslümanlar ne kadar birlik olur ne kadar 
gür tepki ortaya koyarsa İsrail o kadar korkar ve geri adım atar” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu mezarlıklarda temizlik ve bakım hizmetlerinin yanı sıra 
envanter çalışması yaparak Mezarlık Bilgi Sistemi’ni yaygınlaştırdı. 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı



 

Vücudumuzdaki en önemli parça-
larından biri olan ayaklarımızın sağlığı 
da çok önemlidir.Gün içinde sürekli 
ayakkabı ve çorap içinde kalan ayak-
larımız, ayak kokusu ve mantarı tehli-
kesi ile sürekli karşı karşıyadır.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam mar-
kası Zade Vital®, Avrupa’nın en büyük 
GMP (Good Manufacturing Practices / 
İyi Üretim Uygulamaları) standartla-
rında üretim yapan üretim tesislerinde 
Cold Press yöntemi ile ürettiği Doğal 
Besin Destekleri Serisi ürünleri ile 
ayak sağlığınıza destek olu- yor.

Ayak Kokusuna Karşı Doğal Des-
tek : Defne Tohumu Yağı

Ayak kokusunun başlıca sebebi 
gün boyunca ayakkabı ve 

çorap içerisinde kalan ayakların 
gün içinde terlemesi ve bu terin ayak-
kabı içinde kurumasıdır.

Yapısında ana bileşen olarak 
1.8-sineol, sabinen, eujenol, a-pinen 
ve B-pinen bulunan defne tohumu yağı 

bu bileşenlerin güçlü antiok-
sidan özellikleri sayesinde 
vücutta bulunan serbest radi-

kalleri temizliyor, anti-
bakteriyel, antifungal, 
antiinflamatuar ve 
analjezik etkileri sa-

yesinde ise ayak kokusu 
şikayetlerinde kullanılabiliyor.

Nasıl Kullanılmalı?
Zade Vital® Cold Pressed Defne 

Tohumu Yağı, ayak kokularını önle-
meye destek amaçlı olarak hafif sey-
reltilerek haricen uygulanabilir. 

Seyreltme işlemi 1 çay bardağı 
ılık suya 5-6 damla defne tohumu yağı 
eklenerek yapılabilir.  

Ayak Mantarına Karşı Doğal Des-
tek: Kişniş Yağı

Ayak mantarı tedavi edilmediği 
takdirde ayağın diğer bölgelerinede 
yayılan bir hastalıktır.

Tekli doymamış yağ asitlerinden 
olan petroselinik asit içeriği açısın-

dan zengin ve değerli bir yağ olan 
kişniş yağı haricen antifungal ve 
antibakteriyel etkileri ile ayak 
mantarı gibi mantar enfeksiyonla-
rında kullanılabilmektedir.

Nasıl Kullanılmalı?
Zade Vital® Cold Pressed Kiş-

niş Yağı haricen gerek görülen yere 
ince bir tabaka halinde sürülebilir.

 Ağrı vücudumuzun koruyucu 
ve uyarıcı mekanizmasıdır. Vü-
cudumuzda yolunda gitmeyen 
bir şey olduğunu gösterir. Her 
ne kadar ağrıdan rahatsız olsak 
da baskılamak yerine, ağrıyı bir 
sinyal olarak görüp ne zaman 
nasıl ortaya çıktığına dikkat edip 
kaynağını bulmamız gerekir.

            Ağrı neden meydana 
gelir?  Bir dokunun yüklenme 
kapasitesiyle yüklenebilirlik 
oranı değiştiği anda aşırı yük-
lenme olur ve vücut buna uyarı 
olarak ağrıyı oluşturur. Rutin ya-
pılan günlük yaşam aktiviteleri, 
yorgunluk, stres, yanlış bes-
lenme, vücudumuzda ki duruş 
bozukluğu, bağışıklık sisteminin 
zayıflaması sonucu yüklenebilir-
lik kapasitesinin düşmesi ile do-
kuda hasar oluşturabilir. Bunun 
yanı sıra hareketsiz kalmak ya 
da uzun süre sabit pozisyonda 
durmak yapıların statik basınç 
altında kalmasına ve sonucun-
da da daha da kötüsü dolaşımı 
azaltıp travmaya yol açabilir.

            Bazen de kas iske-
let sisteminden kaynaklı ağrılar 
yaşamayabiliriz. Organlardan 
duyu taşıyan sinirler olduğu gibi 
omurilikte aynı segmentte son-
lanan başka duyu lifleride olur. 
Ağrının çok fazla olması duru-
munda  ayırt edilememesi sonu-
cu  ağrı farklı bir vücut kısmından 
geliyormuş gibi algılanabilir. 
Mesela kalpten duyu taşıyan 
sinirlerin sonlandığı omurga 

s e g m e n t l e -
rinde kolun iç 
tarafından ge-
len sinirlerde 
sonlanır. Kalp 
sıkıntısı yaşa-
yan bir kişi sol 
kolun iç kıs-
mında da ağrı 
hisseder. Aynı şekilde safra ke-
sesi problemi olduğunda da kü-
rek kemiğinin alt tarafında ağrı 
hissedilebilir.

              Ağrı öğretiseldir. 
Çevredeki uyaranlar ağrıyı çok 
ya da az algılamamızı etkiler. 
Çocuklar düştüklerinde çev-
redeki insanların verdikleri 
reaksiyonlara ve mimiklerine 
bakarak tepki verirler. Ağrının 
şiddetine nasıl tepki verileceği 
çevresel,  ailesel, ülkesel fak-
törlerle doğru orantılıdır.  Bu 
yüzden aynı uyarıya her insan 
aynı tepkiyi vermez.  Vücutta bir 
hasarlanma oluştuğunda şişlik, 
ısı artışı ve ağrı oluşur. İyileş-
me için bölgede kanlanma art-
mıştır. Beraberinde iyileşmeyi 
sağlayan maddeler açığa çıkar. 
İlk 2 gün dokuyu zorlamamak 
gerekir.Alınan ilaçlarla sinyalin 
kesildiğini yani  ağrının hisse-
dilemeyeceğini   unutmamak 
gerekir. Eklem hareketlerinde 
kısıtlılık olan bir kişi ağrı kesi-
ci kullanmadan önce hareket 
açıklığını belirlemeli ve ilacı 
aldıktan sonra bu sınırın üstüne 
çıkmamalıdır. Akut dönemde 

zorlamak ağrı evresinin uzun 
sürmesine sebep olur ve yara 
iyileşmesini geciktirir. 

           Bir kas yaralanmasını 
örnekleyecek olursak; normalde 
sağlıklı kas lifleri tip1 kollajen-
dir. Yaralanma sonrası tamir 
aşamasında tip3 kollajen oluşur 
ve normal tip1 formuna dönü-
şebilmesi için doğru zamanda 
doğru uyarıcıya ihtiyacı vardır. 
Örneğin, ameliyat veya  trav-
maya bağlı 4 hafta hareketsiz 
kalmış kol veya bacaktaki kaslar 
zayıflamaya başlar ve eklemin 
stabilitesi büyük ölçüde bozulur. 
Kişi beslenmesine dikkat edip 
doğru egzersizleri yaparsa doku 
tam formuna 4 ayda döner. Ya-
ralanan dokunun tipine(kas, ek-
lem, disk, tendon vb.) göre ve-
rilecek uyaran şekli de değişir.

       Unutmayın ki ağrının 
geçmesi fizyolojik olarak yara 
iyileşmesinin tamamlandığı an-
lamına gelmez.  Günlük yaşam 
aktivitelerinize , beslenmenize 
, egzersiz programını düzenli 
bir şekilde uygulamaya dikkat 
edin ve stresin yara iyileşmesini 
geciktirdiğini aklınızda bulundu-
run.

Vücudumuzun 
Önemli Sinyallerinden 

Biri; Ağrı
Uz. Dr.

Mehmet PORTAKAL

Ayak Sağlığınızı Doğal Yollarla Destekleyin…

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Dünya Hepatit Günü (WHD) 
olan 28 Temmuz’da dünyanın her 
yerinde hepatit (karaciğer iltihabı) 
hastalığının zararları anlatılır ve 
viral hepatitin global etkisinin far-
kına varılmasına yönelik olarak tüm 
dünyada aktiviteler gerçekleştirilir. 
Dünya Hepatit Günü, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün resmi olarak destek-
lediği dört temel hastalığa özgü 
global farkındalık gününden bir ta-
nesidir. Bu günde hasta dernekleri, 
hükümetler, sağlık profesyonelleri, 
sivil toplum örgütleri, endüstri ve 
halk viral hepatitin dünyadaki du-
rumunu tartışmak üzere bir araya 
gelmektedir. 

Viral hepatit dünya çapında yıl-
da 1.34 milyon ölüme neden olan 
önemli bir hastalıktır. Bu sayı AIDS 
/ HIV, tüberküloz ve malaria nedenli 
ölümler kadar yüksektir. Hepatit B 
ve hepatit C virüsleri bir arada ka-
raciğer kanseri vakalarının %80’ini 
oluşturmaktadır. 

Hepatit çoğunlukla virüslerden 
bulaşır. Hepatit hastalığının 7 türü 
olup A, E, F tipi hepatitler, virüs 
bulaşan su ve besin maddelerinin 
ağızdan alınması ile oluşur. B, C, 

D, G türü hepatitler ise kanla 
temas, tükürük ve cinsel iliş-
ki yoluyla bulaşır. Hepatit A, 
Hepatit A virüsünün neden 
olduğu bir karaciğer hastalı-
ğıdır. Ülkemizde, genellikle 
okul çağı çocuklarında sık 
görülür. Tuvalet hijyeni kötü 

olan kişilerin ellerini yıkamama-
sı ve sonrasında yiyecek-içeceklere 
dokunması sonucu kişiden kişiye 
bulaşır. Bu nedenle, kişisel hijyenin 
ve sağlık koşullarının yetersiz ve 
kötü olduğu toplu yaşanan yerlerde 
kolayca yayılır.

Hepatit B ve C hastalığına sebep 
olan virüsler sessizdir. Pek çok in-
san farkında olmadan bu virüsü al-
mış olabilir ve hiçbir belirti olmak-
sızın bu virüsü taşıyabilir. Tedavi 
edilmez ise her iki virüs de karaci-
ğer sirozuna neden olabilir. Siroz 
ise kanama, asit, koma, karaciğer 
yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden 
hastalıklar ya da ölüm ile sonuçla-
nabilir. Uzun süreli Hepatit B hasta-
lığında siroz ortaya çıkmadan önce 
de karaciğer kanseri görülebilir.

Viral hepatit ne bir bölgeye ne 
de bir insan topluluğuna aittir. Mil-
yonlarca insanı onlar farkında bile 
olmadan etkileyen gerçek anlamda 
global bir durumdur. Halihazırda 
hepatit B’ye yakalanmış kişilerin 
%90’ının ve hepatit C’ye yakalan-
mış kişilerin %80’inin durumla-
rından haberi yoktur. Bu durum 
insanların hayatlarının herhangi 

bir dönemlerinde bir anda ölümcül 
bir karaciğer hastalığıyla yüz yüze 
gelmeleri anlamını taşımaktadır ve 
daha da kötüsü bazen de söz konusu 
enfeksiyonu bilmeden başkalarına 
bulaştırma riski vardır.

Hepatit A ve B virüsünden korun-
manın en etkili yolu aşılanmaktır. 
Ülkemizde Hepatit A aşısı, çocukla-
ra 18. ay ile 24. ayda ücretsiz uygu-
lanmaktadır. Hepatit B aşısı da gü-
venli ve etkili bir aşıdır. Ülkemizde 
Hepatit B aşısı, 1998 yılından beri 
her yeni doğan bebeğe ücretsiz ola-
rak doğum yapılan hastanelerde ve 
aile hekimliğinde uygulanmaktadır. 
Hepatit B aşısı bebeklere doğumda, 
1. ayın sonunda ve 6. ayın sonunda; 
çocuklara ve risk grubunda olan ki-
şilere 0.-1.- 6. aylarda toplam 3 doz 
ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında 
uygulanmaktadır. Hepatit C hastalı-
ğına karşı aşı henüz bulunmamak-
tadır.

Hepatit tanısı alan kişilerin 
mutlaka tedavi olmaları ve sağlıklı 
yaşam yöntemlerini uygulamaları 
kendileri ile çevresinin sağlığı açı-
sından çok önemli olduğu unutul-
mamalıdır.

Kaynaklar:

1. http://www.worldhepati-
tisday.org/en/about-us

2. http:/ /www.istanbul-
halksagligi.gov.tr/duyuru/28-tem-
muz-dunya-hepatit-gunu/185

Hepatitin Farkına 
Varın...

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK



YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın yardımcı doçentlik ile 
ilgili açıklamasından sonra bir ça-
lışma grubu oluşturulmasına karar 
verdiklerini ve çalışmalara hızlı bir 
şekilde başladıklarını belirtti.Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç, İslam dün-
yasında yükseköğretim sistemleri 
ve üniversiteler arasındaki işbirli-
ğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK 
tarafından Bilkent Otel’de “İslam 
Dünyasının Yükseköğretim Ala-
nını Oluşturmak” temasıyla dü-
zenlenen İslam Ülkeleri Rektörleri 
Forumu’nun sonuç bildirgesini 
açıkladıktan sonra gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcı 
doçentlik ile ilgili açıklamalarının 
anımsatılması üzerine Saraç, şun-
ları söyledi: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 

bu husustaki açıklamasından son-
ra aynı gün, yani dün bir çalışma 
grubu oluşturulmasına karar ver-
dik ve çalışmalarımıza hızlı bir şe-
kilde başladık. Çok yakın bir süre 
içinde konuyu zamana yaymadan 
somut bir önerinin oluşacağını bu-
rada söylemek isterim. Buradaki 
öncelik yardımcı doçentlik mevcut 
sistemdekilere hiçbir şekilde olum-
suz etkisinin olmaması, bu yönde 
atılacak adımın yükseköğretim 
sistemine yeni bir soluk getirmesi. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da za-
ten bu husustaki sözleri bu yeni bir 
heyecan yeni bir soluk getirilmesi 
yönünde çok olumlu bir yönlendir-
medir.”

Saraç, mevcut yardımcı doçent-
lerin hiçbir mağduriyet yaşama-
maları ve kazanımlarını kaybetme-
meleri için azami dikkat edileceğini 
de kaydetti.
 n  AA
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‘Terörün üstüne daha kararlılıkla gidilmeli’
AK Parti Konya İl Başkanı 

Musa Arat’ı ziyaret eden Ada-
let Partisi(AP) Siyasi İşler Başkan 
Yardımcısı ve Konya İl Başkanı Ali 
Kaya ve yönetim kurulu üyeleri 
ülke ve Konya sorunlarını çözü-
münü istedi.   

Ziyarette, AK Parti Konya İl 
Başkanı Musa Arat, AP Konya İl 
Başkanı Ali Kaya ve yönetim ku-
rulu üyelerinin ziyaretinden mem-
nun olduklarını belirterek, “Vatan 
uğruna hangi noktada hizmet edi-
liyorsa hayırlıdır. Siyaseti temsil 
edenlerin halka hizmet etmeleri 
daha çok halk tarafından itibar gö-
rüyor. Devlet dahil her şey insan 
içindir.  Böyle bir dönemi yaşıyo-
ruz.  Daima halkın yanında olup, 
onlar için politikalar üretip hizmet 
ediyorsanız size karşılığını verir. 
Çok şükür 15 yıldır halkımızın ter-

cihi bizden yana oldu. İktidar par-
tisi olarak çok fazla çalışıp mesai 
yapıyoruz. Halkımız için elimizden 
geleni yapma gayreti içindeyiz. 
Allah rızası için hizmet ediyoruz. 
Ziyaretinizden memnun kaldık. 
Sizlere de çalışmalarınızda başarı-
lar dilerim” dedi. 

AP Konya İl Başkanı Ali Kaya 
da kendilerini kabul ettiği için AK 
Parti Konya İl Başkanı Musa Arat’a 
teşekkür ederek, “Hakka hizmetin 
halka hizmet anlayışıyla yola çık-
tık. Konya’mızın ve ülkemizin so-
runlarını sizlere iletmek istedik. 
Öncelikle tarım ve hayvancılığın 
daha çok desteklenip, tarımda it-
hal yerine yerli üretim attırılmalı-
dır. Özellikle et fiyatlarının yüksek 
olması bizleri üzüyor. Halkımızın 
ve dar gelirlinin et alabileceği 
makul düzeye fiyatının çekilme-

sini talep ediyoruz. Adaletin her-
kese eşit uygulanması ve yaşın 
yanında kurunun da yanmasını 
istemiyoruz. 15 yıldır AK Parti’ye 

Konya’nın desteği malumdur. Son 
kabine değişikliğinde Konya’ya bir 
bakanlık verilmemesi bizleri ve 
Konyalıları üzmüştür. Umarız ile-

ride Konya’ya bir bakanlık verilir. 
Konya’nın bütçeden ayrılan payı-
nın düşük olduğunu düşünüyoruz. 
Daha yüksek bir pay ayrılmasını ve 

yatırımlarının hızlandırılmasını 
bekliyoruz. Terörün üstüne daha 
kararlılıkla gidilmelidir. Terörle 
mücadele konusunda üzerimize 
düşen ne görev varsa biz hazırız. 
AP olarak her zaman terörle mü-
cadelede yanınızdayız. Çalışmala-
rınızda başarılar dilerim” şeklinde 
konuştu. 

Son olarak AK Parti Konya İl 
Başkanı Musa Arat, taleplerini 
dinledik ve not aldık. Sizlere te-
şekkür ediyorum. 

Biz her zaman AK Parti il baş-
kanlığımız, tüm teşkilatlarımız 
ve milletvekillerimiz olarak bir 
bakan yokluğunu hissettirmedik. 
İnşallah ilerde Konya’dan da bir 

bakanımız olur. Bizleri ilettiğiniz 
sorunların çözümü için elimizden 
geleni yapacağız.”
n HABER MERKEZİ

Toroslar’ın kirazı Avrupa’da 
20 avrodan satılıyor

Karaman’ın Toroslar üzerinde 
yer alan ilçesi Sarıveliler’de üretilen 
birinci kalite kirazın tamamı yurt 
dışına gönderilip kilosu 20 avrodan 
satılıyor.

Karaman’ın Toros Dağları üze-
rinde yer alan ilçesi Sarıveliler’de 
üretilen ve tamamı yurt dışına gön-
derilen birinci kalite kiraz, Avrupa 
ülkelerinde rağbet görüyor.

İlçede son yıllarda sulamada 
yeni sistemlerin gelişmesi, tarımda 
makineleşme ve yapılan göletler 
meyveciliğe olan ilgiyi de artırmış 
durumda.

Bölgede yaz mevsimi kısa ol-
duğu için ekonomik değeri yüksek 
sebze üretimi gerçekleştirilemiyor. 
Bu nedenle çiftçiler yaklaşık 15 yıl 
önce kiraz üretimine başlayarak, 
bölgenin hava şartlarını avantaja çe-
virmiş durumda. Türkiye’nin birçok 
yerinde kiraz hasadı mayıs ayında 
başlayıp, haziranda sona ermesine 
rağmen Sarıveliler’de hasat dönemi 
temmuz ortasında başlayıp ağustos 
ortasına kadar devam ediyor.

Bölgede üretilen birinci kalite 
kirazın tamamına yakını, aracılar 
tarafından satın alınarak yurt dışına 
gönderiliyor.
“BAKİR TOPRAKLAR KİRAZ BAHÇE-

LERİNE DÖNÜŞTÜ”
Sarıveliler Belediye Başkanı 

Hayri Samur, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, kiraz üretiminin bin 
600 ila 2 bin rakımları arasındaki 
arazilerde yapıldığını söyledi.

Bölgede yıllar önce terk edilen 
arazilerin kiraz üretimiyle değer-
lendiğini anlatan Samur, “Daha 
önce çalılıklarla kaplı ve hiç tarım 
yapılmayan arazilerde kurulan kiraz 
bahçelerinde üretim yapılıyor. Ta-
rım sadece insan gücü ile yapılırken 
bu araziler kullanılmış. Fakat alınan 
ürün verilen emeği kurtarmadığı 
için insanlar bu arazileri terk edip 
büyük şehirlere göç etmişler. Yani 
şimdiye kadar hiç kimyasal gübre 

kullanılmayan, bakir topraklar kiraz 
bahçelerine dönüştü.” diye konuştu.
“AVRUPA’DA KİLOSU YAKLAŞIK 20 

AVRODAN SATILIYOR”
Yaklaşık 15 yıl önce birkaç üre-

ticinin ilçede deneme amacıyla baş-
ladıkları kiraz üretiminde başarılı 
olduklarını dile getiren Samur, şöyle 
devam etti:

“Kiraz, Sarıveliler’in iklimini, 
toprağını sevdi. Yapılan teşviklerle 
kiraz bahçeleri çoğaldı. Ekonomik 
değeri olan, bölgeye uyumlu ‘ziraat 
9’ denilen kiraz fidanları dikildi. Bu 
bölgede yaz mevsimi kısa. Sebze 
ancak haziran ayında ekilebiliyor. 
Tam ürün vereceğinde ise hava so-
ğuyor. Yani sebze üretimi ekonomik 
değil. Kiraz ise temmuz ve ağustos 
aylarında toplanıyor. Bu dönemde 
birçok yerde kiraz hasadı sona er-
mesine rağmen bizde hasat devam 
ediyor. Bu bizim için ciddi bir avan-
taj oluşturuyor. Üretilen kiraz birin-
ci sınıf. İç piyasaya hiç satılmıyor, 
tamamı Avrupa ülkelerine gidiyor. 
Orada da ekonomik durumu çok iyi 
olan insanlar tarafından tüketiliyor. 
İlçemizde üretilen kiraz Avrupa’da 
kilosu yaklaşık 20 avrodan satılıyor. 
Almanya, İsviçre, Hollanda ve İtalya 
gibi ülkelerde bu kiraz marketlerde 
ilgi görüyor.”
KİLOGRAMI 13-14 LİRADAN SATILDI

Bu yıl rekoltenin az olduğunu 
ancak yüksek fiyatın bunu telafi 
ettiğini vurgulayan Samur, şunları 
kaydetti:

“2 bin ton civarında kiraz üre-
tildi. Kilosu 13-14 liraya kadar alıcı 
buldu. Üreticimiz, fiyat yüksek olun-
ca düşük rekolteden etkilenmedi. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde 10 bin ton 
üretim yapılması hedefleniyor. Bir 
göletimiz sulamada kullanılabiliyor. 
5 tane daha gölet çalışmamız var. 
Kiraz üretimi sayesinde genç nüfus 
ilçeden göçmeyecek, atıl araziler de-
ğerlenecek.”
n AA

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesi ikinci etap turları başladı

Selçuklu, bin 700 kişiyi
ecdatla buluşturacak

Geçtiğimiz yıl lise 2. Sınıf öğrenci-
lerine yönelik düzenlenen Çanakkale 
Gezisi ile tüm Türkiye’de ses getiren 
Selçuklu Belediyesi bu yıl da Osman-
lı’nın kurulduğu topraklar olan Bilecik 
ve Söğüt’e düzenlediği kültür turları 
ile önemli bir organizasyona imza atı-
yor. İlk etapta 1400 vatandaşın yarar-
landığı “Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde” projesinin ikinci etap 
turları başladı. 

Selçuklu Belediyesi’nin kültür 
projesi “Selçuklu Torunları Osman-
lı’nın İzinde” ile Bilecik ve Söğüt’e 
yüksek hızlı tren ile günü birlik ziya-
retler gerçekleştiriliyor. Her gün 40’ar 
kişilik ekipler sabah 06.50’de YHT ile 
Konya Tren Garı’ndan Bilecik’e hare-
ket ediyor. Bilecik’te profesyonel reh-
ber eşliğinde sürdürülen kültür turu 
daha sonra Söğüt’te devam ediyor. 

Kültür gezisi kapsamında Bile-
cik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in 
tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman 
Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temel-
lerini attığı ve bir dönem Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt 
ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul 
Gazi’nin kabristanını da ziyaret edi-
yor. Selçuklu Torunları Bilecik’te Şeyh 
Edebali’nin de kabrini ziyaret ederek 

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye “Ey 
oğul” ile başlayan ve  “Nereden gel-
diğini unutma ki; nereye gideceğini 
unutmayasın” tavsiyesi ile biten son 
cümlesini hatırlatmış oluyor. 

Kültür Ziyaretleri kapsamında Bi-
lecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, 
Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti’ni 
de ziyaret eden Selçuklu Torunları, 
buradaki tarihi ve doğal güzelliklere 

yerinde şahitlik ediyor. Projeye ka-
tılan ziyaretçiler daha sonra Yüksek 
Hızlı Tren ile Konya’ya geri dönüyor.

Konya’dan günübirlik Bilecik ve 
Söğüt’e giden ziyaretçiler kültür tur-
larından duydukları memnuniyeti 
dile getirerek Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ettiler. Ziyaretçiler “Biz hem Selçuklu 
hem Osmanlı torunlarıyız. Bizlere bu 

toprakları vatan olarak bırakan ecdadı 
rahmetle anıyoruz. Burada hem ec-
dadın izlerini görüyoruz hem de onla-
rın manevi şahsiyetlerine dua ediyo-
ruz. Allah tüm geçmişlerimizden razı 
olsun” şeklinde konuştular.

“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde” projesinin sadece bir gezi ol-
madığını, ecdadı anlamak ve anlat-
mak için iyi bir fırsat olduğunu ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “ Geçtiğimiz Mart 
ayında başladığımız ve ilk etabında 
1400 hemşehrimizin yararlandı-
ğı “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde”  projemizin ikinci etabı baş-
ladı. Yoğun bir başvurunun olduğu 
projemizin ikinci etabında bin 700 
hemşehrimizi ecdadla buluşturmayı 
planlıyoruz. 

Biz nerden geldiğimizi unutma-
malıyız, ecdadın kahramanlıklarını 
anlamak ve gelecek nesile aktarmak 
için önce Ecdadı tanımak gerekiyor. 
Şeyh Edebali’nin vasiyeti hepimi-
zedir, Ertuğrul Gazi ve Alplerinin 
yüreğindeki iman gücünü anlamak 
gerekir. Bizansı titreten ecdadın iman 
gücüdür. Biz bu yürekli kahramanla-
rın torunlarıyız” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Yardımcı doçentlikle ilgili çalışma başladı

Adalet Partisi(AP) Siyasi İşler Başkan Yardımcısı ve Konya İl Başkanı Ali Kaya,
 AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat’ı ziyaret etti. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay



Henüz 1 yaşındayken ağır bir 
nöbet geçiren Sevde, acil olarak has-
taneye kaldırıldı. Ailesi kanser oldu-
ğunu o zaman öğrenirken, çok sayı-
da doktora gitti. En son İstanbul’da 
özel bir hastane önerilirken, burası 
ile görüşüldü ve hastalığının dör-
düncü evresini geçiren Sevde’nin 
ameliyatı için 100 bin lira istendi. 
Hastalığı nedeniyle okulu bırakmak 
zorunda kalan Sevde, kanser hasta-
sı olduğunu ve vücudunun sürekli 
tümör ürettiğini anlatarak, “14 yıl-
dır tedavi görüyorum. Bir yaşından 
beri yedi kere ameliyat oldum. Bu 
sekizinci olacak. Devlet büyükleri-
mizden ve yardımsever insanlardan 
yardım bekliyoruz. Ameliyatım için 
100 bin lira gerek. İlk önce okula 
gitmek sonra çocukluğumu yaşa-
mak istiyorum. Her şeyden eksik 
kaldım” dedi.

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇ, İNŞALLAH 
BUNU DA ATLATACAĞIZ”

Eşinden ayrı olduğu için kızı ile 
tek başına ilgilenen hastanede as-
gari ücretle çalışan anne Öznur De-
mirel ise Sevde’nin ilk nöbetini bir 
yaşındayken geçirdiğini söyledi. O 
zaman ilk olarak Ankara’ya gittikle-
rini ve kendileri için uzun bir süreç 
başladığını ifade ederek, “Tahliller, 
MR’lar, hemen ilaca başladılar ve ta-
kip altına aldık. MR ile kitlemizin bü-
yüyüp büyümediğini kontrol ettiler. 
Bu süreç inanın çok zor geçti. Her 

gece uyanıyorum ve kızım nefes alı-
yor mu acaba şimdi mi nöbet geçi-
recek diye kontrol ediyorum. Çünkü 
bir tanecik yavrum, evladım Herke-
sin yavrusu kendine kıymetlidir ama 
ben onsuz nefes alamıyorum. Birbi-
rimize çok düşkünüz, birbirimizi çok 
seviyoruz. Rabbim hiçbir anneyi 
yavrusundan ayırmasın. Çok zor bir 
süreç, inşallah bunu da atlatacağız. 
Sizlerin yardımına çok ihtiyacımız 
var, bize yardımcı olursanız çok 

minnettar oluruz. Her zaman dua-
cınız oluruz, başka elimizden gelen 
hiçbir şey yok. Bu ameliyat için biz-
den 100 bin lira kadar, bilmiyorum 
belki daha fazla da olacak bir meblağ 
istediler ama bu bizi aşan bir rakam. 
Onun için sizlerden destek bekliyo-
ruz” diye konuştu.

Sevde’ye yardım toplanabilmesi 
için Valilik tarafından izin verildiğini 
ve hesap açıldığını da ifade eden De-
mirel, “Kaymakamlığa başvurduk 

bizi valiliğe yönlendirdiler.
 Onların aracılığı ile bir kam-

panya başlatıldı. Ben 14 senedir bu 
illetle savaşıyorum. Kendi başıma 
aşmaya çalıştım ama benim de ya-
pabilecek bir şeyim kalmadı. Tüken-
dik maddi ve manevi olarak. Maddi-
yat artık bir şekilde çözülüyor ama 
maneviyat olarak yıkıldık. İnşallah 
devlet büyüklerimiz ve hayırsever-
lerimizin desteklerini bekliyoruz” 
dedi.n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
28 Temmuz 2017 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3099

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Karapınar’da 
meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 
kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Halil Y. 
(50) yöneti-
mindeki 33 
VDU 99 plakalı 
kamyonet, Ka-
rapınar-Konya 
karayolu 5. 
kilometrede, Mimar Ö’nün kullandığı 16 YZ 
466 plakalı kamyonla çarpıştı.  Kazada kam-
yonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fat-
ma A. (31) yaralandı.  Bu arada, yaralılardan 
kamyonet sürücü Halil Y, 112 Acil Sağlık 
ekiplerinin yaptığı ilk yardıma itiraz ederek 
güçlük çıkardı. Bir süre oyalanan Halil Y, 
daha sonra ambulansa binerek, Karapınar 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. n  İHA

Kulu 
ilçesinde 
meydana 
gelen trafik 
kazasın-
da 8 kişi 
yaralandı.  
Edinilen 
bilgiye 
göre, 
Konya’dan 
Kulu 
istikametine seyir halinde olan B.K. idaresin-
deki 35 KC 9950 plakalı minibüs, Kulu’ya 8 
kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole 
indi. Yaklaşık 80 metre şarampolde ilerleyen 
minibüs devrilmeden dururken, araçta bulu-
nan sürücüyle birlikte toplam 8 kişi yaralan-
dı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Kulu 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karapınar’da
kaza: 2 yaralı

Kulu’da kaza
8 kişi yaralı

Geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri tarafından düzenle-
nen ‘Uyuşturucuya hayır’ yürüyüşüne katıldıktan sonra uyuş-
turucu madde bulundurmaktan tutuklanan mahalle muhtarı-
nın azası Gökhan K.’nın eşi Dursun Nur K., bebek arabasına 
sakladığı 4 kilo esrarın bulunması sonrası gözaltına alındı. Mer-
kez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi’nde geçtiğimiz günler-
de mahalle sakinleri tarafından düzenlenen ‘Uyuşturucuya 
hayır’ yürüyüşünden 10 gün sonra mahalle muhtarı 1. azası 

Gökhan K. uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanmıştı. 
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiple-
ri 540 gram yakılmış halde uyuşturucu madde ile yakalanan 
Gökhan K.’nın eşini de fiziki takibe aldı. Ekipler, Dursun Nur 
K.’yı akşam saatlerinde yolda durdurarak arama yaptı. Yapılan 
aramada Dursun Nur K.’nın yanındaki bebek arabasına gizlen-
miş halde 4 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Dursun Nur 
K.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. n  İHA

Koyun sürüsüne çarptı:
40 koyun telef oldu

Hafif ticari aracın yolun karşısı-
na geçen koyun sürüsüne çarpması 
sonucu araç kullanılamaz hale gelir-
ken, 40 koyun ise telef oldu.  Kaza, 
saat 22.30 sıralarında Merkez Sel-
çuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahalle 
girişinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, koyun sürüsünün ço-
banı olan Tahir K.(21) 380 tane 
küçükbaş hayvanın buldunuğu sü-
rüyü yolun karşı tarafına geçirmek 
isterken, Konya’dan Aşağıpınarba-
şı istikametine seyir halinde olan 
Mustafa E. idaresindeki 42 CFY 33 
plakalı hafif ticari araç, sürüye çarp-
tı. Kazada araçta büyük çapta mad-
di hasar oluşurken, 40 koyun telef 

oldu, 15 koyun ise yaralandı. Kaza 
sonrası olay yerine polis ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen ekip-
ler, yola savrulan koyunları bir rö-
morka toplayarak yolu tekrar trafiğe 
açtı. Sürü çobanı 21 yaşındaki Tahir 
K. “ Sürüyü yolun karşısına geçir-
mek istediğim sırada otomobile ışık 
ile uyarı yapmama rağmen sürüyü 
fark edemeyerek koyunların arası-
na daldı. Araç aşırı hızlı olduğu için 
duramayarak 40 koyunu telef etti” 
dedi. Araç sürücüsü Mustafa E. ise 
“Ankara yolundan döndüm 80 km 
hızla giderken birden koyun sürüsü 
önüme çıktı. Yol kenarına inmeme 
rağmen kurtaramadım” dedi.n  İHA

Bebek arabasından uyuşturucu çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
ilişkin, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 
Muharebe Arama Kurtarma (MAK) 
timinde görev yapan 29’u tutuklu 
31 sanığın yargılandığı duruşma-
ya, tanıkların dinlenmesiyle devam 
edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, sanıklar, 
müştekiler, yakınlar ile avukatlar 
katıldı. Tanıklardan polis memu-
ru B.Ç, olay günü amirinin emriyle 

görev aldığı noktaya, içinde sanık 
eski binbaşı Ömer Murat Özal’ın da 
bulunduğu bir aracın geldiğini söy-
ledi. Sağ ön koltukta oturan Özal’ın 
silahını kabzasından çıkardığını gör-
düğü an müdahale ederek, kendisini 
etkisiz hale getirdiğini belirten B.Ç, 
“Üzerini aradığımda cüzdanının gö-
zünde 1 dolar bulduk. Avro ve başka 
paralar da vardı ama 1 dolar ayrı bir 
yere konulmuştu” dedi.

Sanık Özal’ın avukatı, B.Ç’nin 
iddialarını kabul etmeyerek, tanığın 

çelişkili beyanlarda bulunduğunu 
savundu. Mahkeme Başkanı Hakim 
Kadir Gezici’nin “Avukatlar tahliye 
taleplerini iletebilir.” demesi üzeri-
ne, tutuklu sanık eski üsteğmen Ali 
Mustafa Zengin’in avukatı Adem 
Kaplan, müvekkilinin tahliyesini ta-
lep etmek için söz aldı.

Kaplan, tanıkların müvekkiliy-
le ilgili “FETÖ’cü” iddialarınının 
gerçeği yansıtmadığını savundu. 
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı 
Gezici, “Onlar hakkında ayrıca suç 

duyurusunda bulunabilirsiniz. Esasa 
ilişkin savunma yapmayın.” diyerek 
avukat Kaplan’dan tahliye talebi-
ni iletmesini istedi. Bunun üzerine 
Avukat Kaplan, “Sözümü kesiyor 
ve savunma hakkıma müdahale 
ediyorsunuz.” dedi. Kaplan’ın tutu-
munda ısrarcı olması üzerine duruş-
maya ara veren Gezici, mahkeme 
heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle 
avukat Kaplan hakkında işlem baş-
latılacağını bildirdi.
n AA

Ereğli’de yaşayan 15 yaşındaki Sevde Ömeroğlu, 14 yıldır kanser ile mücadele ediyor. Beynindeki tümörün 
kötü huylu olması sebebiyle yedi kez ameliyat olan Sevde’nin son ameliyatı için 100 bin lira gerekiyor

İyileşmesi için 100 
bin lira gerekiyor!

‘1 dolar ayrı bir yere konulmuştu!’

Hastalığının dördüncü evresini geçiren Sevde’nin ameliyatı için 100 bin lira istendi.
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Seydişehir’de biçerdöverler denetleniyor Emekliler banka tercihi yapabilecek
Seydişehir Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ekipleri, hu-
bubat hasadı yapan biçerdöverle-
ri verim kaybı yaşanmaması için 
denetliyor.  Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Yavuz Ünüvar, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Suğla Ovası’nda hasat dönemi 
olması nedeniyle biçerdöverlerin 
dane kaybına karşı denetlendi-
ğini söyledi. Hasat mevsiminin 
başlamasıyla kurum bünyesinde 
uzmanlardan oluşturulan 3 eki-
bin kontrolleri sıklaştırdığını ifa-
de eden Ünüvar, şunları kaydetti 
: “Hububat hasadı döneminde 
ekiplerimiz bölgeyi gezerek çift-
çilerimizin herhangi bir mağdu-
riyetle karşılaşmaması için biçer-
döver operatörlerinin belgeli olup 
olmadığını, yangın söndürme 
ekipmanları ile yardımcı eleman 
bulunup bulunmadığını, biçim yük-
sekliği, dane döküm durumu, elek 

gibi ayarlarının tam olup olmadığını 
denetliyor. Ortalama verime ilişkin 
bilgilerle biçerdöver sahibi, opera-
törü ve tarla sahibi hakkında kişisel 

bilgiler hasat denetim formuyla ka-
yıt altına alınıyor.” 
 n  AA

Sosyal Güvenlik Kumru Konya İl 
Müdürü Murat Mustafa Yavuz, 
“1 Ağustos 2017 itibari ile emekli 
olacak vatandaşlar banka tercihle-
rini kendi yapabileceklerdir” dedi. 
Emekli olacak vatandaşların banka 
tercihi hakkında bilgi aktaran Sosyal 
Güvenlik Kurumu Konya İl Müdü-
rü Murat Mustafa Yavuz, “Sosyal 
Güvenlik Kurumu(SGK), 17 banka 
ve PTT ile ilk defa bağlanan aylık/
gelir ödemeleri ve emekli ikramiye-
leri hakkında protokol imzaladı. Bu 
kapsamda, 01 Ağustos 2017 itibari 
ile artık bağlanacak ilk aylık/gelir ve 
emekli ikramiyesi ödemeleri sigorta-
lının tercih ettiği banka veya PTT’ye 
gönderilecektir. Bunun için sigorta-
lıların, hangi banka veya PTT’den 
maaş almak istediklerini emeklilik 
başvurusu sırasında yazılı olarak be-
yan etmeleri ve bu beyanlarını SGK’ 
ya göndermeleri gerekmektedir.

Emeklilik başvuru sırasında her 

hangi bir banka/PTT tercihi yapma-
yan sigortalıların ilk defa bağlanacak 
aylık/gelirleri ile emekli ikramiyeleri 

ise T.C. Ziraat Bankası Şubelerine 
gönderilecektir” dedi. 
n  HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü’nün 
kıyı şeridi güzelleşiyor

Oda Başkanlarından 
BYEGM’ye ziyaret

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge 
Müdürlüğü tarafından Beyşehir 
Gölü Kıyı Tahkimat Çalışmaları’nın 
yürütüldüğü Konya’nın Beyşehir il-
çesine teknik gezi düzenlendi. 

Geziye, DSİ Proje İnşaat Dairesi 
Başkan Yardımcısı Murat Gül, DSİ 
4. Bölge Müdürü Birol Çınar, bölge 
müdür yardımcıları Nuri Akyalçın 
ve Muhittin Özyalvaç’tan oluşan 
heyet katıldı.

Program sırasında Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun ve 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol 
da hazır bulundu.  Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, heyetin 
gerçekleştirdiği gezi sonrasında ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, göl 
kıyısında yürütülen Beyşehir Gölü 
Kıyı Tahkimat Çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi. 

Göl sahil şeridinde uygulanan 

projenin, yıl içerisinde seviye deği-
şimi ve dalga etkisiyle, göl kıyısın-
da oluşan kıyı erozyonuyla mevcut 
tahkimat ve plajlardaki tahribatları 
önlemek amacıyla hayata geçirildi-
ğini belirten Özaltun, kıyı tahkimat 
projesinin DSİ Bölge Müdürlüğü 
tarafından 2016 yılında tamamla-
narak bölge halkının hizmetine su-
nulduğunu kaydetti. 

Özaltun, “İş kapsamında 7 ki-
lometrelik kıyı şeridinde doğal taş 
tahkimatıyla sahil iyileştirilmesinin 
yanısıra, bisiklet ve yürüyüş yolları 
da yapılmıştır. 

Teknik gezi kapsamında ilçe-
mizi ziyaret eden DSİ heyetimize 
yürütülen çalışmalarla ilgili ve bu 
konudaki halkımızın da beklentisine 
yönelik taleplerimize ilişkin bilgiler 
verdik.” ifadelerini kullandı.
n AA

Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı Sohbetleri’nde Konya’nın Efsaneleri hakkında bilgi veren Yazar 
Abdurrahim Küçük, tarihi İplikçi Camii’nin isminin nasıl verildiğiyle ilgili hikayeyi de anlattı 

Harca iplik karıştırdı,
ismi İplikçi Cami oldu!

Konya Aydınlar Ocağı’nda Kon-
ya’nın Efsaneleri’ni anlatan Yazar Ab-
durrahim Küçük, efsanelerin, “halk 
arasında anlatılan, nesilden nesile ak-
tarılan olağanüstü durum” olduğunu 
söyledi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
“Konya’nın Efsaneleri” dile geldi.

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen sohbetten önce Araştırma-
cı-Yazar Kâzım Öztürk, bir şiiri Ne-
cip Fazıl’ın Zındık olmak üzere diğeri 
Mescid-i Aksa olan üç şiir okudu.Ya-
zar Abdurrahim Küçük ise, Kudüs-ü 
Şerif’deki İsrail mezalimiyle ilgili 
yazdığı “Kudüs” adlı şiirini okuyarak 
konuşmasına başladı. Konya’nın Efsa-
neleri adlı kitabında 54 efsaneye yer 
verdiğini belirten Abdurrahim Küçük,  
efsaneyi “Halk arasında yaygın bir 
şekilde anlatılan, nesilden nesile akta-
rılan bir olağanüstü durum. Birçok in-
sanın olmak isteyip de olamadığı pek 
çok insanın hayat hikâyesi” şeklinde 
tarif etti. Devletlerin ve şehirlerin ka-
dîm olmasıyla bağlantılı olan efsanele-
rin, o şehir ne kadar kadîm ise efsane-
lerin de o kadar daha çok olduğunu ve 
Konya’nın da en eski medeniyetlere 
beşiklik yapan kadîm bir şehirolması 
dolayısıyla çok efsanesi bulunduğunu 
ifade eden yazar Küçük, “Oğuz Türk-
lerinin Kınık boyunun öncülüğünde 
kurulan Selçuklu Devleti’nin başkenti 
olan şehrimizde de bir çok efsane var-
dır. Bunlar Hristiyanlık dönemine ait 

efsanelerdir. Abbasiler, Emeviler ve 
Osmanlılar dönemine ait efsaneler de 
mevcuttur” dedi.

Konya’nın isminin nereden geldi-
ğiyle ilgili kısa bir açıklama da yapan 
Küçük, “Kutsal tafsir anlamına gelen 
“ikon” kökünden geldiği ve bir başka 
ifadeye göre ise, “ikonia” kökünden 
geldiği ve Konya’ya gelip yerleşen biz 
azizden dolayı “aziz resim” anlamına 
gelen söylentilerin olduğunu belirtti. 
Bir başka efsaneye göre, iki dervi-
şin havada uçarken suların çekildik-
ten sonra şehrin güzelliğinin ortaya 
çıkmasıyla birlikte birinin diğerine; 
“konalım mı?” demesi üzerine diğer 
dervişin “kon ya” demesiyle birlikte 
bu şehrin isminin “Konya” olduğu ve 
Arapların da Konya dediklerini akta-

ran Küçük, dinleyicilere 20’ye yakın 
efsane anlattı.Zengibar Sarayı Efsane-
si ile Süleyman Peygamber ve Serçe 
Kuşu Efsanesinden başlayarak Battal-
gazi Efsanesi ve “Karaman’ın Koyu-
nu, Sonra Çıkar Oyunu” efsanesinin 
koyunla herhangi bir ilgisinin bulun-
madığını da söyledi. Ali Gav Efsane-
si ile Seyit Harun Veli ve Deve Taşı 
Efsanesini de anlatan Küçük,  Taş-
kent’in “Çamlarınız kurumasın, güze-
liniz farımasın (ihtiyarlamasın)” hikâ-
yesinden sonra sırasıyla şu efsaneleri 
anlattı: Alâeddin Tepesi Efsanesi, Sille 
Efsanesi, İplikçi Camii Efsanesi, Tavus 
Ana Efsanesi, Mevlâna’nın Mezarı Ef-
sanesi, Yunus Efsanesi, Kaşıkçı Güze-
li Efsanesi, Klistra Efsanesi, Yavuz ve 
Dede Molla Efsanesi, Dereli Seyrek 

Basan Efsanesi, Tahir ile Zühre Efsa-
nesi, Siyam Efendi Efsanesi.

İPLİKÇİ CAMİİ EFSANESİ
Selçuklu eseri İplikçi Camii’nin 

yapımı ile ilgili efsaneler anlatılır. İp-
likçi Camisini yapmak isteyen zengin 
bir adam “Ben kimseden yardım al-
madan yaptıracağım. Sevabı sadece 
benim olacaktır” diye yaptırmaya 
başlar. Bu arada bir kadın da yardım 
yapmak ister ve “ne olur Allah aşkına, 
benim şu paramı da alın camiye har-
cayın” dermiş. Ama yaptıran adam 
ustalara “kimseden bir şey almayın” 
diye tembihlediği için ustalar o kadı-
nın parasını almazlarmış. Kadın her 
gün gelir, istediğini söylermiş usta-
larda her gün olmaz almayız koy git 
başımızdan kadın derlermiş. Kadın 
geçimini iplik bükerek sağlarmış. 
Onun için de kadına iplikçi derlermiş. 
Bir gün kadın büktüğü iplikleri kırpık 
kırpık kırpmış. 

Gece gizlice gelmiş iplik kırpık-
larını caminin duvarının örüldüğü 
harca karıştırmış. Ertesi gün ustalar 
hiçbir şeyden haberleri olmadığı için 
kadının iplik karıştırdığı harcı duvar 
yapmada kullanmışlar. Neyse cami 
yapılmış bitmiş. Bir gün camiyi yap-
tıran sevabı bana olacak diyen adam, 
rüyasında bir “pir” görmüş. O pir “o 
caminin sevabı sana yazılmadı. Harç-
lara ipliğini karıştıran kadına yazıldı” 
demiş. Ogün bu gündür caminin adı 
İplikçi Camii olarak kalmış.
n HABER MERKEZİ 

Konya Yorgancılar ve Tuhafiye-
ciler Odası Başkanı Cengiz Çiftçi ile 
Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağ-
nıcıoğlu, Basın Yayın ve Enformas-
yon Konya İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı’ya nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Konya Yorgancılar ve Tu-
hafiyeciler Odası Başkanı Cengiz 
Çiftçi ile Pastacılar Odası Başkanı 
Kadir Kağnıcıoğlu, Basın Yayın ve 
Enformasyon Konya İl Müdürü Ab-
durrahman Fidancı’ya nezaket ziya-
retinde bulundu. Karşılıklı sohbet 
ortamında geçen ziyarette konuşan 
Fidancı, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyetini dile getirerek, İl Müdür-
lüğün çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Devlet ve bireyler arasında 
aracı ve düzenleyici rol oynayan, 
toplum yararına hizmet veren ve 

gönüllülük esasına göre çalışan Si-
vil Toplum Kuruluşlarının kamuoyu 
oluşumunda toplumun lokomotifi 
konumunda olduklarını ifade eden 
Fidancı, kamuoyu oluşturmak ama-
cıyla STK’ların medyanın desteğine 
de ihtiyaç duyduklarını belirterek, 
BYEGM olarak gereken desteği de 
vereceklerini sözlerine ekledi.

Oda başkanları ise Fidancı’ya 
görevinde başarılar dileyerek, ger-
çekleştirmiş oldukları proje ve faali-
yetler hakkında bilgi verdiler.

 Devlet ve STK işbirliğiyle va-
tandaşlarımıza en iyi hizmeti verme 
gayreti içinde olacakları yönünde 
ortak fikir yürüten başkanlar, işbir-
liğine her zaman açık olduklarını da 
dile getirdiler.
n HABER MERKEZİ 

Suriyeli öğrencilere üç bin kitap dağıtıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sis-
temine Entegrasyonunun Desteklen-
mesi Projesi” kapsamında 29 okulda 
kurulan geçici eğitim merkezlerinde-
ki öğrencilere üç bin kitap seti hediye 
edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 

geçici eğitim merkezlerinde eğitim 
gören Suriyeli öğrencilere 3 bin kitap 
seti hediye edildi. 

Konya’nın Karatay ve Meram 
ilçelerinde, Genç KOMEK Yaz Oku-
lu eğitimlerinin verildiği 29 okulda 
kurulan geçici eğitim merkezlerinde 
eğitim gören savaş mağduru Suriyeli 
çocukların Türkçe dil seviyelerini ge-
liştirmeleri amacıyla 3 bin kitap dağı-

tıldı. Öğrencilerin yaz tatilini daha ve-
rimli geçirmeleri için kurulan eğitim 
merkezlerinde Suriyeli öğretmenler 
tarafından Türkçe eğitim veriliyor. 
Eğitimlerin pekiştirilmesi amacıyla 
kültürel ve bilimsel geziler de yapılı-
yor.  Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Proje Koordinatörü Özgür Karakılıç, 
proje kapsamında Konya’daki üç bin 
Suriyeli çocuğa kitap dağıttıklarını ifa-

de ederek, “Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin katkılarıyla almış olduğumuz 
kitaplar Suriyeli öğrencilerin Türkçe 
dil seviyelerini ilerletmelerine ve yaz 
eğitiminde de katkı sağlayacak” dedi. 
Karakılıç, İl Milliği Eğitim Müdürlüğü 
ve öğrenciler adına Konya Büyükşe-
hir Belediyesine vermiş olduğu des-
tekten dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Yazar Abdurrahim Küçük
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

-YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
KAYNAK

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
MONTAJ

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
TORNA

.ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL GSM: 0532 653 00 05
TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

- 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;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ

Nüfus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür 

Osman CIRIK

Z-233
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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

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

  Elektrik ve Mekanik sistemlerde en az 3 yıl deneyimli,
  Bakım formenliği yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
  Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik lise mezunu,
  Takım çalışmasına yatkın,
  İş takibi yapabilen,
  En az B ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

Ankara Yolu Galericiler Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
10414 Sk. No:7/1 Karatay Konya  0332 342 42 85

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

Pasta - Cila 
Detaylı 
Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

Hasan DURSUN
Tel: 0536 253 24 00
Adres: Ankarayolu Galericiler 

Sitesi Fevzi Çakmak 
Mahallesi 10429 Sokak 

No:10 Karatay

15 Temmuz
(Yeni Doğum Evi) 
otopark karşısında 
yalnızlık nedeni ile 

ızgara salonu satılıktır

DEVREN SATILIK 
IZGARA SALONU

GSM: 0551 395 90 60

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

Bosna  Hersek Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve yıkama 
merkezi iş değişikliği 

nedeniyle devren
SATILIKTIR

İrtibat
0544 660 09 81

TANKSAN TANKER 
SANAYİİ VE TİCARET

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

ELEKTRİK ve GAZALTI 
KAYNAK kullanımını 

bilen deneyimli 
kaynakçılar 

aranmaktadır.
ASTİM SANAYİİ SİTESİ. Fevzi çakmak Mh. 

10753 Sokak.  No:22/A Karatay/KONYA 
(Ankara Yolu Üzeri Beşel Gıda Arkası)

İLETİŞİM: 0532 633 79 87

* DÖKÜM KALIPÇISI
* DÖKÜM KALIP YARDIMCISI
* FLEX TAŞLAMA ELEMANI

* MEKANİK BAKIMCI 
(ELEKTRİK BİLGİSİ OLAN)

* MEKANİK TEKNİKERİ
 (BİLGİSAYAR ÖN BİLGİSİ OLAN)

* İNDÜKSİYON OCAĞI TECRÜBESİ OLAN 
OCAKÇI VE YARDIMCI ELEMAN

* YETİŞTİRİLMEK ÜZERE VASIFSIZ ELEMAN
FABRİKAMIZ SİGORTA+YEMEK+SERVİS+MAAŞ+PRİM 

TEMELİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

KONYANIN İLERİ GELEN FABRİKAMIZIN BÜYÜYEN VE KAPASİTESİ 
ARTAN DEPARTMANLARIMIZA TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : 3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

-TIR ŞOFÖRÜ
- POMPACI

elemanlar alınacaktır
YURTTABİR PETROL

Mercidabık Sk. No:63, 42050 Karatay

0541 674 1285

ELEMANLAR
ARANIYOR

‘ByLock’tan ilk ceza verildi

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı 

“ByLock” kullandığı gerekçesiyle yar-

gılanan sanık Ercan Eroğlu’nu “silahlı 

terör örgütüne üye olmak” 10 yıl 6 ay 

hapis cezasına çarptırdı.  İstanbul’da, 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 

şifreli haberleşme programı “ByLock” 

kullandığı gerekçesiyle ilk kez bir sanı-

ğa ceza verildi. 

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sa-
nık psikolog Ercan Eroğlu ile avukatı 
katıldı. Duruşmada son sözü sorulan 
sanık Eroğlu, “Benim FETÖ ile hiçbir 
ilişkim yoktur. Somut delillerin toplan-
ması talebimi yineliyorum. Beraatimi 
istiyorum.” dedi. Mahkeme heyeti, 
sanığın örgüt içerisindeki konumunu, 
ByLock’u istikrarlı şekilde kullanmasını 
dikkate alarak, ‘’silahlı terör örgütüne 
üye olmak’’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırdı.  Heyet, yargılama 
sırasında sanığın lehe değerlendirile-
bilecek olumlu bir davranışının tespit 
edilemediğini, bu nedenle cezasında 
herhangi bir indirim yapılmasına yer 
olmadığına karar vererek, sanığın tu-
tukluluk halinin devamını oy birliğiyle 
kararlaştırdı.  İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca hazırlanan iddianame-
de, suç tarihinde İstanbul Üniversite-
si’nde psikolog olarak çalışan sanık Er-
can Eroğlu’nun, ByLock kullandığı ve 
örgüt içerisinde yer aldığı belirtilerek, 
Eroğlu hakkında ‘’silahlı terör örgütü-
ne üye olmak’’ suçundan 7,5 yıldan 
15 yıla kadar hapisle cezalandırılması 
istenmişti. n AA



Konya’da görevliyken hayatını 
kaybeden gazi polis memuru Nejdet 
Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. 
Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü Dutlukır Polis Merkezi Amirliğinde 
görevli olan, uzun süredir kanser 
tedavisi gören ve geçirdiği zatürre 
sonrası geçtiğimiz pazartesi günü 
hastaneye yatan polis memuru Nejdet 
Öztürk (45) geçirdiği kalp krizi sonrası 
geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Dört 
çocuk babası polis memurunun cena-
zesi Hacıveyis Cami’de öğle namazını 

müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığında dualarla 
defnedildi.

Öztürk’ün, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü kadrosunda görevliyken 21 
Temmuz 1995 tarihinde terör örgütü 
tarafından ekip otosuna bombalı 
saldırı düzenlenmesi sonucu vazife 
malulü olduğu öğrenildi. 

Cenaze namazına İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, meslektaşları, 
yakınları ve vatandaşlar katıldı. 
n İHA 
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3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
EVRENKÖY CD. NO:5  

Selçuklu/KONYA

FETÖ/PDY’nin kadın
sorumlularına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) 
yönelik Adıyaman merkezli 10 
ilde yapılan operasyonda gözaltına 
alınan 8 şahıs adliyeye sevk edildi. 

Adıyaman Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında FETÖ/PDY bölge 
sorumluları, lise sorumlusu, KYK 
sorumlusu, imam hatip sorumlusu, 
talebe mensubu sorumlusu olan 
şahıslara yönelik Adıyaman, Malat-
ya, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, 
İstanbul, Adana, Konya, Isparta ve 
Tekirdağ’da, operasyon düzenlen-
di. Adıyaman İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple-
rince yapılan operasyonda adresle-
rinde bulunan 8 şahıs yakalanarak 
gözaltına alındı. Gözaltına alınarak 
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne 
getirilen FETÖ bölge sorumluların-
dan, İ.D., A.İ., S.D. A.U, lise sorum-
lusu E.A., KYK sorumlusu, B.E., 
imam hatip sorumlusu H.A., talebe 
mensubu kişilerden sorumlu D.S., 
tamamlanan ifadelerinin ardından 
Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 
Öte yandan, operasyon kapsamın-
da adreslerinde bulunamayan 6 
şahsın da yakalanması için çalış-
maların sürdüğü öğrenildi.
n İHA 

1995 yılında terör olayında yaralanıp gazi olan polis memuru Nejdet Öztürk, geçirdiği rahatsızlık son-
rası hayatını kaybetti. Dört çocuk babası polis memuru Üçler Mezarlığında dualarla defnedildi

Gazi polise son görev

Polis memuru Nejdet Öztürk (45) geçirdiği kalp krizi sonrası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

 

*   MESLEK LİSESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK  
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Endonezyalı Müslümanlar,Cakar-
ta’nın merkezi Bunderan Hi meyda-
nında, Aksa’ya yönelik ihlallere karşı 
ellerindeki “Özgür Filistin”, “Zalim İs-
rail” ve “Endonezya Filistin’in Yanın-
da” yazılı dövizlerle tekbir getirerek 
İsrail aleyhine sloganlar attı.  Endo-
nezyalı Müslümanlar, İsrail’in Mes-
cid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine karşı 
protesto gösterisi düzenledi. 

Başkent Cakarta’nın merkezi 
Bunderan Hi meydanında buluşan 
Endonezyalı Müslümanlar, ellerin-
deki “Özgür Filistin”, “Zalim İsrail” 
ve “Endonezya Filistin’in Yanında” 
yazılı dövizlerle tekbir getirerek İsrail 
aleyhine sloganlar attı.  Gösteri sıra-
sında yapılan konuşmalarda, İsrail’in 
yaptığı ihlallere sessiz kalınmasına 
tepki gösterilirken, tüm Müslüman 
ülkelere birlik çağrısında bulunuldu.  

Kalabalık grup ayrıca Endonezya hü-
kümetine de seslenerek, Filistin’in 
özgürlüğü için daha somut adımlar 
atılmasını istedi. 

Gösteri sırasında Filistinli Müs-
lümanlar için yardım toplandı.  İs-
rail polisi, 14 Temmuz Cuma günü 
Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bu-
lunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi 
öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail 
polisinin ise kaldırıldıkları hastanede 
hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ola-
yın ardından Mescid-i Aksa’yı iba-
dete kapatan İsrail güçleri, Harem-i 
Şerif’in iki kapısını pazar günü açmış 
ancak kapılara metal arama dedek-
törleri yerleştirmişti. İsrail Güvenlik 
Kabinesinin 4 gün önce verdiği ka-
rarla Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki 
dedektörler sökülmüş, dün de kapı-
lardaki korkuluklar kaldırılmıştı.  n AA

Mahmud Abbas: İsrail 
ile ilişkiler askıda  

Kenyalı Müslümanlardan 
Filistin için birlik çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik 
son uygulamalarına tepki olarak 
açıkladıkları “ilişkileri askıya alma” 
kararının halen geçerli olduğunu 
söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas, Batı Şeria’nın Ramallah 
kentinde Filistin yönetimi toplantısı 
öncesi yaptığı açıklamada, Mescid-i 
Aksa’nın durumuna ilişkin Kudüs 
Müftüsü Şeyh Muhammed Hüse-
yin’den bilgi alacaklarını ve bunun 
üzerine ne tür kararlar alınacağını 
görüşeceklerini söyledi. “Şimdilik 
sadece Mescid-i Aksa’da yeniden 
ibadetlerin yerine getirilmesini ko-

nuşacağız.” diyen Abbas, şöyle de-
vam etti:  “Diğer konular için daha 
sonra toplantı yapacağız. Bizler bir 
kanaate varıncaya kadar her şey es-
kisi gibi devam edecek. Filistin hü-
kümeti tarafından alınan kararların 
tümü aynen uygulamada kalacak. 
Bizi ilgilendiren Kudüs’teki halkımı-
zın direnişini desteklemektir.”

Abbas, İsrail makamlarının da-
yattığı bütün kısıtlamaları redde-
den Kudüslü Müslüman ve Hris-
tiyanların direnişini takdir ederek, 
“Geleceğe yönelik bakışımızla ilgili 
çalışmalarımızı, Kudüs’te yaşanan-
ları dikkate alarak yapacağız. Yani 
henüz her şey bitmedi” dedi.  n AA

AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Zaman, ümmetin özelde Ortadoğu’da ve dün-
yanın her tarafında çektiği çile ve ıstıraba Artık Yeter! demek için haykırma zamanıdır” dedi

‘Mescid-i Aksa’nın 
işgali kabul edilemez’

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki zulmü 
karşısında Müslümanlar tek vücut 
oluyor. Saadet Partisi öncülüğünde 
de 30 Temmuz’da İstanbul Yenikapı 
da Büyük Kudüs Mitingi icra edilecek. 

Büyük Kudüs Mitingi öncesinde 
dernek binasında açıklamada bulu-
nan AGD Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, “Temelde son yüz yıldır 
devam eden, ama özellikle de kurul-
duğu 1947 yılından bugüne İslam 
coğrafyasında bir ur, bir hastalık ha-
lini alan ve bu hastalığını tam 70 yıl-
dır coğrafyamızın her tarafına sirayet 
ettirerek büyük İsrail hedefini gerçek-
leştirmek isteyen, Siyonizm’e, onun 
terör devleti olan İsrail’e ve onun 
arkasındaki Siyonist odaklara dur 
demek için 30 Temmuz 2017 Pazar 
günü İstanbul Yenikapı Meydanında 
Büyük Kudüs Mitingi’ni tertip etmiş 
bulunuyoruz” dedi. 

“İsrail Güç’ten anlar…Güç birlik 
olmakla mümkündür” diyen AGD 
Konya Şube Başkanı Mehmet Par-
lak, “Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa, 
Kudüs ve Filistin politikasının Müslü-
manların parçalanmışlığına endeksli 
olduğunun farkındayız. Bugün dün-
ya genelinde ve özellikle de İslam 
coğrafyasındaki terör olaylarının her 
birinde mutlaka Siyonist terör dev-
leti İsrail’in parmağı vardır. Bu terör 

devleti ne yazık ki biz Müslümanları 
kışkırtmaya yönelik aşağılık davranış-
larına hız kesmeden devam etmekte-
dir.Siyonist İsrail Devleti bütün İslam 
ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe 
vermekten kaçınmayacak kadar sapık 
bir inanca sahiptir. İsrail, Türkiye’ye 
ait toprakların da içinde bulunduğu 
geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ül-
kesi olarak görmekte ve buraları ele 
geçirebilmek için her türlü yönteme 
başvurmaktadır.Siyonist İsrail’in bu 
küstahça davranışlarının kaynağı Ba-
tı’dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Mil-
letler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, 
İsrail’in her türlü sapkınlığına açıktan 
ve alenen destek vermektedir” dedi. 

Parlak, “Siyonist İsrail’in toprakla-

rımızdaki varlığının sorumluluğu tüm 
İslam ülkelerinindir. Bu küstahlıklar 
karşısında tüm hükümetler öncelikle 
Siyonist İsrail’le olan ilişkilerini kes-
melidirler. İsrail her sabah yeni bir 
katliamla uyanan, her gününü ıstırap 
içerisinde geçiren, Mirac’ın merkezi 
Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapat-
tı. 50 yıl sonra,17 Temmuz Cuma 
günü, bir kez daha cuma namazının 
kılınmasını yasakladı. Mescid-i Aksâ, 
İsra Sûresi’nin 1. ayetinde“çevresi 
mübarek kılınan” kutlu bir mekân; 
Allah Rasûlü’nün açıkladığı üzere de 
yeryüzünde Allah için kurulan ikinci 
mesciddir (Buhari, Enbiya 40) Kudüs 
ve Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin 
meselesi değil, bütün Müslümanların 

ortak davasıdır, bütün bir ümmetin 
meselesidir. Geçmişte böyle oldu-
ğu gibi Allah’ın izniyle gelecekte de 
böyle kalacaktır. Bilelim ki, gönlünde 
ve gündeminde Kudüs olmayan her 
Müslüman kusurludur. Çünkü Kudüs 
Allah’ın ayetlerinden bir ayettir… 
Kudüs bizim için stratejik, politik, 
ekonomik bir amaç değil, iman ile il-
gili bir meseledir. Biz Müslümanlara 
göre; Mekke Allah’ın Haremi, Medi-
ne Efendimiz (sav)’in Haremi, Kudüs 
Ümmetin Haremi’dir. İlk kıblemiz 
olan Mescid-i Aksa’nın işgali kabul 
edilemez. İsra ve Mirac’ın şehri Ku-
düs’ün işgali kabul edilemez.

Etrafı bereketlendirilmiş ve mü-
barek kılınmış Filistin topraklarının 
işgali kabul edilemez.

Bütün dünya Müslümanları şunu 
artık anlamalıdır ki; İslam Ümmetinin 
huzuru ve kurtuluşu ancak birlik,be-
raberlik, kardeşlik ve Allah’ın ipine 
sımsıkıca sarılmaktadır. Zaman, üm-
metin özelde Ortadoğu’da ve dünya-
nın her tarafında çektiği çile ve ıstıra-
ba Artık Yeter! demek için haykırma 
zamanıdır. Zaman, haçlı ve Siyonist 
zihniyetinin dünyalık menfaatleri için 
Müslümanlara çektirdiklerine yeter 
demenin zamanıdır” ifadelerini kul-
landı. 
n METE ALİ MAVİŞ

Kenya Müslümanlar Birliği 
Yüksek Konseyi (SUPKEM) Başkanı 
Abdulghafur el-Busaidy, “Filistin’i 
özgürleştirmemiz ve kurtarma-
mız lazım çünkü orada yaşananlar 
sadece Filistinlilerin değil bütün 
Müslümanların meselesi, Mescid-i 
Aksa sadece Filistinlilerin değil bü-
tün Müslümanların mescidi” dedi.  
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki eylem 
ve kısıtlamalarına yönelik AA mu-
habirine açıklamalarda bulunan Bu-
saidy, İsrail’in Filistin halkının hak 
ve özgürlüklerini kısıtladığını belir-
terek, bütün Müslüman ülkelerin 
İsrail’e karşı birlikte hareket etmesi 
gerektiğini söyledi. Busaidy, “Biz 
bütün dünya Müslümanları olarak 
maalesef bir hedef etrafında bera-
ber hareket edemiyoruz. Bu çok acı 
bir durum. Bir sürü Müslüman ülke 
var. Bunların hepsi beraber hareket 
edebilseydi yıllardır süren Filistin 
meselesinde çoktan kazanan biz 
Müslümanlar olurdu.” diye konuş-
tu. 

Bazı Müslüman ülkeler arasında 
son dönemlerde yaşanan sorunlara 
dikkati çeken Busaidy, şunları kay-
detti: “Müslüman ülkelerin birbirle-
rine cephe almaları maalesef büyük 
hayal kırıklığına neden oluyor. Bu 

da bugün Filistin’de yaşananlara 
tepkisiz kalınmasının en büyük se-
beplerinden biri. Müslümanlar ola-
rak aramızdaki gereksiz ve aptalca 
farklılıkları bir kenara bırakarak 
hareket edebilirsek ancak o zaman 
bir araya gelip Filistin meselesine la-
yıkıyla sahip çıkabiliriz.” Kenya Nü-
byelileri Yaşlılar Heyeti (KENUCE) 
Başkanı İsa Abdul Faraj da Mescid-i 
Aksa’nın Müslümanlar için dünya 
üzerindeki en kutsal mekanlardan 
biri olduğuna işaret ederek, İsrail’in, 
Müslümanların bu hakkını engel-
lemesinin hiçbir mazereti olama-
yacağını dile getirdi. Faraj, “Bugün 
Mescid-i Aksa’da yaşananalar Müs-
lümanları endişelendirip öfkelendir-
miştir. İsrail’in Filistinlilerin yaşama 
ve ibadet etme özgürlüğünü kısıt-
laması kabul edilemez. İsrail ancak 
Filistinlilere bu hakkı verdiği tak-
dirde Filistinli Müslümanlarla yan 
yana huzur içinde yaşar” ifadelerini 
kullandı.  Kenya’daki Müslümanlar 
olarak Filistin’de yaşananları yakın-
dan takip ettiklerini bildiren Faraj, 
“Onlar için dua ediyoruz, mesele 
hepimizin meselesi, bütün Müslü-
manların bu davaya sahip çıkması 
lazım” dedi.
n AA

Endonezya’da Mescid-i Aksa’ya destek gösterisi

‘Birlik ve direniş işgali sonlandırır’
Gazze’deki Filistinli grup ve ku-

ruluşlar, İsrail’in 14 Temmuz’dan 
bu yana Mescid-i Aksa’ya uygula-
dığı ihlaller ve icraatlarına son ver-
mesinin Filistin halkının zaferi oldu-
ğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı 
İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açık-
lamada, Aksa’da son yaşananla-
rın zaferin parlak sayfalarından 
biri ve işgalin Kudüs ve Aksa’daki 
yenilgisinin başlangıcı olduğunu 
belirterek, “Filistin ve Kudüs hal-
kı, Mescid-i Aksa ile Müslüman ve 
Hristiyanların kutsallarının koruyu-
cusu olduğunu kanıtladı.” ifadesini 
kullandı. 

Son yaşananların, Filistin halkı-
nın, hakkına sahip çıktığı, azminin 
işgal güçleri ve onun baskıcı yön-
temlerinden daha güçlü olduğunu 

teyit ettiğini kaydeden Heniye, Fi-
listinli direniş gruplarının sarf ettiği 
ulusal ortak çalışmanın bu başa-
rının etkenlerinden biri olduğunu 
vurguladı. 

İslami Cihad Hareketi Siyasi 
Büro üyesi Muhammed el-Hindi 
ise gücünü sadece inancı, adaleti 

ve özgürlüğünden alan mücadeleci 
Filistin halkının İsrail’e diz çöktüren 
zaferinin İslam ümmetine hayırlı 
olmasını temenni ederek, bu ba-
şarının, “kutsallarına dokunuldu-
ğunda Filistin halkının direniş ve 
fedakarlık ruhu karşısında İsrail’in 
gücünün sınırlı kaldığını” ortaya 

koyan bir ders niteliğinde olduğunu 
aktardı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 
(FHKC) Siyasi Büro üyesi Meryem 
Ebu Dakka ise AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, İsrail’in Aksa’daki 
uygulamalarını kaldırmasını “bü-
yük bir ders” şeklinde değerlendi-

rerek, “İşgal güçleri karşısındaki 
mücadelemiz devam ediyor. Bu 
mücadele, Filistin özgürleşinceye 
kadar devam etmeli.” dedi.

Kudüs ile tüm Filistin toprakları 
özgürleşinceye kadar Filistin hal-
kından yoluna devam etmesini is-
teyen Ebu Dakka, Filistinli gruplara 

İsrail’in planları karşısında birlik ve 
beraberlik çağrısında bulundu. 

Filistin Yasama Meclisi Başka-
nı Birinci Yardımcısı Ahmed Bahr, 
mecliste düzenlenen oturumda iş-
galin varlığına son verilmesi için iş 
birliği çağrısında bulunarak, bunun 
da ancak birlik ve direnişle gerçek-
leştirilebileceğini söyledi. 

Bahr, “İsrail’in Filistin halkı ile 
Müslüman ve Hristiyanların kut-
sal değerleri karşısındaki planlarını 
bozmanın şifresi, direniş dili.” diye 
konuştu. 

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma 
günü Mescid-i Aksa’da silahlı sal-
dırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 
Filistinliyi öldürmüştü. Olayda ya-
ralanan 2 İsrail polisinin ise kaldı-
rıldıkları hastanede öldüğü açıklan-
mıştı.  n  AA

Büyük Kudüs Mitingi öncesinde dernek binasında açıklamada bulunan AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, "İsrail Güç’ten anlar…Güç birlik olmakla mümkündür" dedi. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
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Genç KOMEK’te 15 Temmuz bilinci aşılanıyor
Konya merkez ve ilçelerde 71 

merkezde yürütülen Genç KOMEK 
Yaz Okulu, 15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisine 
ev sahipliği yapıyor. Her hafta fark-
lı kurs merkezlerinde sergilenen 
fotoğraflar ve izletilen filmlerle öğ-
rencilere 15 Temmuz bilinci aşılanı-
yor.  SKonya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından merkez ve ilçelerde 17 
binden fazla öğrenciye yönelik yürü-
tülen Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Şehitleri Anma Sergisi bütün kurs 
merkezlerinde öğrencilerle buluşu-
yor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek’in katılımıyla 3 Tem-
muz’da açılışı yapılan sergiye her 
hafta farklı kurs merkezleri ev sa-
hipliği yapıyor. 25 Ağustos’a kadar 
merkez ve ilçelerdeki 71 merkezde 

sergilenmeye devam edecek sergide 
50 fotoğraf yer alıyor. Genç KOMEK 
Yaz Okulu’nda öğrencilere ayrıca 15 
Temmuz’da yapılan hain darbe giri-
şimi ve darbeye karşı milletin gös-

terdiği kahramanlığı anlatan filmler 
de izletiliyor. 

15 Temmuz Demokrasi Zaferi 
ve Şehitleri Anma Sergisi’ni gezen 
öğrenciler, “O gece yaşananları biz-

ler de unutmayacağız, unutturma-
yacağız. Biz birlik olduktan sonra 
hiçbir kuvvet bizi yıkamaz” şeklinde 
duygularını ifade ettiler.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Lokan-
tacılar ve Pastacılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Yenice, “Et 
girdilerimizin, maliyet-
lerimizin yüksek oldu-
ğu bir süreç olduğunu 
düşünürseniz, porsiyon 
küçültmemiz, fiyatları-
mızı da revize etmemiz 
değerlendireceğimiz 
bir konu” dedi.

Türkiye Lokantacı-
lar ve Pastacılar Fede-
rasyonu Genel Başkanı 
Yenice, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Baka-
nı Ahmet Eşref Fakı-
baba’nın yemeklerde 
israfı önlemek için 
lokantalarda ve lüks 
otellerde müşteriye sunulan yemek 
porsiyonlarının küçültelim önerisi-
nin hem fiyatlara hem de tezgahlara 
olumlu yönde yansıyacağını belirte-
rek, konuya ilişkin çalışma başlattık-
larını söyledi.

Yenice, yaptığı açıklamada, 
yıllardır gıda israfını önlemek için 
çalışma yaptıklarını, bakanlık koltu-
ğuna oturur oturmaz Fakıbaba’nın 
böyle bir açıklama yapmasının sek-
tör temsilcileri olarak kendilerini çok 
mutlu ettiğini söyledi.  Her şeyden 
önce bir insan olarak yemek israfı-
nın kendisini çok üzdüğünü belirten 
Yenice, “Et girdilerimizin, maliyet-
lerimizin yüksek olduğu bir süreç 
olduğunu düşünürseniz, porsiyon 
küçültmemiz, fiyatlarımızı da revize 
etmemiz öncelikle değerlendirece-
ğimiz bir konu.” dedi.

Yenice, yaz sezonunda oldukla-
rına işaret ederek, “Zeytinyağlı ve 
sebze yemeklerinde bu uygulamayı 
bir an önce hayata geçireceğiz, tü-
keticiye de ekonomik kazanımları 
olacak bir çalışma. Bugün itibarıyla 
çalışmalarımıza başladık, önümüz-
deki günlerde bu konu ile ilgili tüm 
Türkiye’deki odalarımıza bir genel-
ge hazırlayacağız.” diye konuştu.

Gıda israfının önlenmesi için 
bakanlıkla her zaman ortak çalış-
ma yapmaya hazır olduklarını ifade 
eden Yenice, gıda israfının engel-
lenmesinin hem kendilerine hem 
de müşterilerine ekonomik katkı 
sağlayacağını anlattı.

Yenice, porsiyonların küçülme-
siyle vatandaşların daha ucuza ye-
mek yiyeceğine işaret ederek, şun-
ları kaydetti: “Akşam tezgahımızda 
kalan yemekler bizim maliyetlerimi-
zi ikiye, üçe katlıyor. Tezgahta kalan 
her kepçe size maliyet olarak geri 
dönüyor. Etin ve diğer malzemele-
rin yüksek maliyetleri bizi son dere-
ce rahatsız ediyor. Bir de yaptığımızı 
satamamak bir kere kaliteyi düşü-
rüyor hem de işletmeci adına ciddi 
yükler yüklüyor. Böyle bir uygulama 
bizi son derece mutlu edecek. Bizde 
ona göre porsiyonlarımızı azaltarak 
tezgahlarımızda miktar olarak az 
ama daha çok çeşitle hem müşte-
riye çeşitlilik sağlayacağız hem de 
önemli kazanımlar elde edeceğiz.” 
Yenice, kalan yemeklerin çöpe atıl-
mayıp, hayvan barınaklarındaki 
canlılara verilmesi konusunda daha 
önce yerel yönetimlerle yaptıkları 
ortak çalışmanın yarıda kaldığına 
işaret etti. n AA 

Ereğli Belediyesi köy statüsün-
den mahalle statüsüne geçen yerlere 
kilitli taş döşeme çalışmalarına ara-
lıksız devam ediyor. Alt yapı, sıcak ve 
soğuk asfalt yapımının yanı sıra kilitli 
taş döşemesi ile şehrin her bir köşe-
sine hizmet götürüyor.

Başkan Özgüven: “Zorlu kış 
şartlarında bozulan yollarda merkez 

mahallelerimizde sıcak ve soğuk as-
falt yapımının yanı sıra eskiden köy 
olan mahallelerimizde de kilitli taş 
döşeme çalışmalarımızı hızla sürdü-
rüyoruz. Sarıca mahallemizi tamam-
ladık şimdi Bulgurluk ve Sarıtopallı 
mahallelerimizde devam ediyoruz. 
Ereğli Belediyesi olarak hizmet gö-
türmediğimiz hiçbir yer kalmayacak. 

Amacımız Ereğli’mizi daha yaşana-
bilir ve modern bir kent haline ge-
tirmektir. Şu anda merkez ve civar 
mahallerin birçok yerinde Fen İşleri 
ekiplerimiz bir yandan altyapı, sıcak 
ve soğuk asfalt çalışmalarını yürü-
türken bir yandan da kilitli taş dö-
şeme çalışmasını gerçekleştiriyor. 
Şehrimizde kalıcı hizmetleri gerçek-

leştirmek için yoğun mesai harcıyo-
ruz. Hizmetlerimizle İlçemize mo-
dern kent hüviyeti kazandırmanın 
yanında halkımızın isteklerini yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmala-
rımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. 
Her şey daha yaşanabilir bir Ereğli 
için” dedi.
n HABER MERKEZİ

Tarım destekleri için 
2. başvuru çağrısı

‘Lokantalarda porsiyonlar
küçültülsün’ önerisi

Karapınar Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Tarım ve Kırsal Kalkınma-
yı Destekleme Kurumu Konya İl Ko-
ordinatörlüğü işbirliğinde IPARD II. 
Dönem 2. Başvuru çağrı ilanı bilgi-
lendirme toplantısı düzenlendi.  Ka-
rapınar ticaret ve sanayi Odasında 
düzenlenen toplantıda konuşan 
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Kemal Sözen yaptığı konuşmada, 
toplantının hayırlı olmasını diledi.

Sözen, şunları kaydetti: “İlçe-
mizde tarım ve hayvancılığa dayalı 
yatırımların geniş yelpazeye yayıl-
ması, çeşitlenmesi işletmelerin sü-

rekliliğini gerçekleştirmesi önemli. 
Yeni yatırımcıların devlet destekle-
rinden faydalanarak ilçemize yeni 
yatırımlar ve modern tesislerin ku-
rulması gerekiyor.  Bunun için Oda-
mız ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) Konya 
İl Koordinatörlüğü işbirliğinde üye-
lerimizi ve vatandaşlarımızı IPARD 
II. Dönem 2.başvuru Çağrı İlanı 
hakkında bilgilendirdik.”

 Toplantıya Sözen’in yanısıra, 
TKDK Konya İl Koordinatörleri Ka-
dir Saka, Hasan Çoban ve üyeler 
katıldı. 
n AA

Meram Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Altuncan Hatun Aile 
Yaşam Merkezi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Aileyi güçlendiriyor!
Aile kurumuna katkı sağlamayı 

hedefleyen merkezde; Psikolojik Da-
nışmanlık hizmetleri, eğitim semi-
nerleri, konferanslar, söyleşiler, spor 
salonunda eğitmen eşliğinde fitness, 
plates, aerobik seansları ve teras kat-
ta düzenlenen ‘Keyf-i Bahçe’ de açık 
hava sinema akşamları, ramazanda 
orta oyunu ve yaz boyu sürecek olan 
keyfi muhabbet söyleşileri ile hizmet-
leri veriliyor. 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ 

Psikolojik danışmanlık olarak ise; 
Aile Destek Hizmetleri, Aile Danış-
manlığı, Ergen ve Çocuk Danışman-
lığı, Çift Danışmanlığı ve Bireysel 
Danışmanlık gibi hizmetler veriliyor.  
2 Psikolojik Destek Odası ve 1 Oyun 
Terapi Odası ile danışan mahremiyeti 
hassasiyeti eşliğinde, özel klinik esas-
larına riayet ederek 3 ayda toplam 80 
kişiye toplamda 240 seanslık danış-
manlık hizmeti verildi.

AÇIK HAVA SİNEMASI
Açık Hava Sinema Akşamları 

kapsamında birbirinden güzel yerli 
ve yabancı aile filmleri izleyici ile bu-
luşturuldu. Aileleri bir araya getirerek 

güzel bir ortam sağlayarak gelenek-
sel hale getirilmesi planlanan Açık 
Hava Sineması için vatandaşlarımız 

Altuncan Hatun Aile Yaşam Merke-
zimizi arayarak ücretsiz koltuk re-
zervasyonu yaptırdıktan sonra sine-
ma günü filmin keyfini çıkarıyorlar.  
200 kişilik Altuncan Hatun seminer 
salonunda ise sağlık, kültür, eğitim 
gibi farklı konularda 30’un üzerinde 
program düzenlendi. 

TİYATROLU AİLE AKADEMİSİ
Meram Tiyatrolu Aile Akademisi 

başlığı altında farklı mahallelerde te-
mel problemimiz olan iletişim farklı 
bir şekilde ele alınarak ‘İletişim Dün-
yasında İletişimsizler Ailesi’ konulu 
tiyatrolu aile eğitimi verildi. Eğlen-
menin ve öğrenmenin garantili ve 
keyifli olduğu 10 program farklı ma-
hallelerde gerçekleştirildi. 

Meram Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü, daha güçlü 
bir Meram daha güçlü bir Türkiye 
için çalışmalarına sahada ve hizmet 
binasında tam bir gayret ile devam 
ediyor.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de fen işleri her yerde çalışıyor  

Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, aile kurumunu güçlendirmeye 
yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor
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Başkan Hançerli’den üçüz bebeklere ziyaret
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Atum ailesine katılan 
yeni nefeslere ‘Hoş Geldin Bebek’ 
dedi. Karatay’da yeni doğan bebek-
lere fırsat buldukça hoş bir sürpriz 
yaparak ev ziyaretlerinde bulunan 
Başkan Mehmet Hançerli, ailelerin 
sevinçlerine ortak olmaya devam edi-
yor. Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, kısa bir süre önce ha-
yata ‘merhaba’ diyen üçüz bebekleri 
ziyaret etti. Başkan Hançerli’nin bu 
seferki adresi Kumköprü Mahallesin-
de yaşayan ve üçüzlerin doğumuyla 5 
çocuk sahibi olan Emine-Mesut Atum 
ailesi oldu. Aileyi, Karatay Belediye-
si Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle 
birlikte ziyaret edip üçüz bebeklere 
‘Hoş Geldin’ diyen Başkan Hançerli, 
Karatay’da yaşamanın ayrıcalık oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Üçüz be-
bekleri kucağına alarak, bir süre seven 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Allah bahtlarını açık etsin, 
uzun ömürler versin. Vatana millete 
hayırlı olmalarını diliyoruz” diyerek 
bebek setini verdi. Başkan Hançerli, 
Emine-Mesut ailesiyle üçüz bebek 
bakmanın meşakkati ve keyfi üzerine 
hoş bir sohbet de gerçekleştirdi. Be-

beklerin sağlık durumları ise Karatay 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
ekipleri tarafından kontrol edildi. 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 
kültür, sağlık ve sosyal hizmetlere 
büyük önem verdiklerini vurgulayan 
Başkan Mehmet Hançerli, daha sağ-

lıklı bir geleceğin sağlıklı bebeklerle 
mümkün olacağını belirtti. Başkan 
Hançerli, “Bu çerçevede Karatay böl-
gesinde doğan her bebeği ‘Hoş Gel-
din Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Bu 
proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak 
ilk adımı atıyoruz. Ailelerimizin se-

vinçlerine ortak olup mutluluklarına 
mutluluk katmaya çalışıyoruz. Atum 
ailemizin iki tane kızı var. Cenabı Hak 
ailemize bir de; ikisi kız biri erkek üçüz 
bebek nasip etti. İlçemizde yılda 2500 
civarında yeni doğum oluyor. Kara-
tay’da hayata başlamış her bireyin 
doğumundan başlayarak hayatın her 
alanında yanında oluyoruz. Belediye 
olarak eğitimden, sağlığa, kültürden, 
sanata hayatın her alanında varız. 
Gelecek nesillere daha güçlü ve daha 
yaşanabilir bir Karatay bırakmak için 
yoğun gayret sarf ediyoruz. Allah her-
kese hayırlı uzun ömürler versin” ifa-
delerini kullandı. Öte yandan Başkan 
Hançerli Ebrar-Erva-Mustafa Talha 
isimli üçüzlerin bir yıllık  mama ve 
bez masraflarının Karatay Belediyesi 
tarafından karşılanacağı müjdesini de 
verdi. Atum ailesi de Başkan Hançer-
li’nin ziyaretinden ve Karatay Beledi-
yesi’nin hediyesinden çok memnun 
olduklarını belirterek teşekkür etti. 
Karatay Belediyesi’nden “Hoş Geldin 
Bebek Paketi” almak isteyen ilçe sa-
kinlerinin, Karatay Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü’ne internetten mü-
racaat etmeleri yeterli oluyor.
n HABER MERKEZİ 

Ribat’ın geleneksel sünnet
şöleni yine coşkulu geçti

Ribat Eğitim Vakfı yardımsever 
aile ve ihtiyaç sahiplerini geleneksel 
sünnet şöleni ile bir araya getirdi. 
Ribat Eğitim Vakfı, gerek Konya ve 
Türkiye geneli gerekse tüm maz-
lum coğrafyalarda insani yardım ça-
lışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
Geleneksel sünnet şöleni ile ihtiyaç 
sahipleri ve yardımseverleri buluş-
turan Ribat Eğitim Vakfı bu yıl da 
çok sayıda çocuğun sünnet sevinç-
lerine vesile oldu. Kur’an tilaveti ile 
başlayan ve farklı etkinliklerin ya-
pıldığı sünnet program Ribat Aşe-
vi’nde gerçekleştirildi.. Programda 
çocuklar için şehir turu da yapılırken 
sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler 
de verildi.. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da çok sayıda çocuğa sünnet se-
vincini yaşatan Ribat Eğitim Vakfı, 
Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer 
Büyük, “Ribat olarak bizler onlarca 

farklı alanda Allah rızası merkezinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geç-
tiğimiz Ramazan ayında ve sonra-
sında başta Konya ve Türkiye olmak 
üzere tüm Türkiye’de ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimize ulaşarak ihtiyaçları-
nı giderdik. Sadece maddi anlam-
da değil başta eğitim olmak üzere 
manevi anlamda da beklentilere 
cevap veriyoruz. Bu çalışmalarımız 
mazlum coğrafyalara ulaştırıyoruz. 
Şu anda Kurban çalışmalarımıza 
başladık bile. O coğrafyalarda Türki-
ye’nin merhamet elini ihtiyaç sahip-
leri kardeşlerimize göstermek hayli 
mutluluk verici. Şimdi de sünnet 
şölenimiz ile de onlarca kardeşimizi 
sevindirdik. Elbette ki öncelikle bu 
hizmetlerin yürütülmesini sağlayan 
Konyalı kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. 
n İHA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik’in dişi düve kesiminin yasaklanması ile ilgili açıklamasına besiciler ve kurbanlık hayvan yetiştiri-
cileri tepki göstererek, “Açıklamanın zamanlaması yanlış” dedi. Besiciler bu sene kurban fiyatlarının geçen seneye oranla biraz artacağını da belirtti

Dişi düve kararı zamansız!
Geçtiğimiz günlerde Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Eski Bakanı Fa-
ruk Çelik dişi düve kesimine yasak 
getirildiğini ve izin verilmeyeceğini 
açıklamıştı. Ancak bu karardan hay-
van yetiştiricileri ve besiciler şikâyetçi 
oldu. Dişi düve kesimlerinin yasak-
lanmasına tepki gösteren besiciler 
açıklamanın Kurban Bayram’ına sa-
yılı günler kala gerçekleştiğini belir-
terek bu kararın daha önceden alın-
ması gerektiğinin altını çizdi. Fiyatlar, 
hayvan sayısı ve Bakanın açıklaması 
hakkında değerlendirmelerde bulu-
nan besiciler bu sene Kurban Bayra-
mında yeteri kadar hayvanın olduğu-
nu da söyleyerek fiyatların da hemen 
hemen geçen seneyle aynı olacağını 
vurguladı.

FİYATLAR BİRAZ ARTACAK 
Sorularımızı yanıtlayan besici Adil 

Mutlu, kurban fiyatlarının geçen se-
neye oranla aynı olacağına değinerek 
besicin hammadde fiyatlarının yük-
sek olmasından dolayı zarar ettiğini 
belirtti. Fiyatların bu sene canlı kilo 17 
TL gibi olacağını da söyleyen Mutlu 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Ge-
çen sene ile bu seneki kurbanlıklar 
arasın 2 TL gibi bir oynama var. Yani 
yükselme var. 2 ay önceye bakacak 
olursak kesimde şuanda düşüşte. 
Yalnız elimizdeki girdi hayvan yük-
sekti. Tabi buna uyarak günümüzde 
ki tutar neyse bayramda da buna 
göre satış yapılacak. Besici arkadaş-
larımızda vadeli şekilde hayvan aldı. 

Onlarda bir şekilde satışını yapmaya 
çalışacak. Benim tahminime göre bu 
sene canlı hayvan satışı 17 TL gibi 
olur. Geçen senede 16 TL, 15 TL gibi 
rakamlarda seyretti. Bu sene besici-
nin kaybı girdinin ve hammaddenin 
yüksek olması. Geçen sene 80 kuru-
şa kadar arpa alıyorduk bu sene 1,20 
TL’yi buldu. Kış sezonunda 50 kuruş-
tan saman aldık şuanda harman za-
manı 40 kuruş. Çektiğimiz emek ile 
satışlar birbirini karşılamıyor. Hatta 
neredeyse zarar bile ediyoruz.“ 

DÜVE KESİMİNİN 
YASAKLANMASINA KİMSE UYMAZ!

Bakan Faruk Çelik’in dişi düve ke-
siminin yasaklanması ile ilgili açıkla-
masına kimsenin uymayacağını ifade 
eden Mutlu, kararın zamansız olması-
na da dikkat çekerek, “Bakan’ın açık-
laması bir kere çok zamansız oldu. 45 

gün kala yapılan bir açıklama. 6-7 ay 
öncesinden olsaydı takdir ederdim. 
Herkes ırklı hayvan bağlamıyor. Bu 
prosedüre uyacak hayvanlar getirilip 
sınıflandırılıp besiye alınıp 6 ayda da 
yetişirdi. Yani sonuçta bir emek sarf 
ediliyor. Besici de hayvanını mecbur 
satmak zorunda.  Satıcılar kurban 
umuduyla giderek 5-6 ay önceden 
vadeli hayvan alıyor. Kısacası yapılan 
açıklama bana göre yanlış oldu. Buna 
kimse de uymaz zaten uymakta yan-
lış olur. Adam hayvan aldığı adama 
‘hayvanını  geri al satamadım’ diye-
mez. Her şeyin bir yakışanı vardır. 
Eğer besicileri bu şekilde köşeye sıkış-
tırırlarsa kimse hayvan yetiştirmez” 
diye konuştu. 

İNSANLARIMIZ HAYVANCILIK 
KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMELİDİR

Kurban Bayramın da yetecek 
kadar hayvanın olduğunu söyleyen 
Mutlu, eğer insanlar yetiştirilmediği 
takdirde bu mesleğinde son bulacağı-

nı vurgulayarak ifadelerine şu şekilde 
yer verdi: “İnsanlarımız ve gençleri-
miz bu işe heves etmiyor. Artık demir 
bile belli bir zamana geldikten sonra 
aşınmaya başlar. Eski insanlar yap-
madığı sürece hayvancılıkta yapılmı-
yor. Temel güçlendirilirse, insanlar 
bilinçlendirilirse, köydeki insanların-
da bilinçli bir şekilde hayvancılığa 
yönlendirilmesi sağlanırsa o zaman 
yeteri kadar hayvan olur ve sıkıntı 
çekmeyiz. Yoksa hiçbir zaman hiçbir 
şey yapamayız. Veterinerlerin hepsini 
toplasak sadece iki üç tane belli hasta-
lıkları bilirler. Geri kalanları bilmezler. 
Ben bir hayvanın hastalığını bakarak 
bilebiliyorum. Ancak veterinerler 
hayvanları test etmeden bilemiyor. 
Bunun sebebi de bilinçsizlik. Mesela 
bu sene şap hastalığına rastlamadık. 
Artık besicimiz bu konuda bilgilendi. 
Bilinçli bir şekilde de önlemini alıyor. 
Temizlikler 1 ayda yapılırken şimdi 2 
haftada yapılıyor.” n HÜSEYİN MENEKŞE  

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, üçüz bebekleri 
olan Atum ailesini ziyaret ederek destekte bulundu.

Besici Adil Mutlu
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‘Tüm kapılar açılmadan girmeyeceğiz’ Kapılar açıldı, İsrail polisi müdahale etti
Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh 

Kisvani, Harem-i Şerif’in Hutta Ka-
pısı ve tüm kapıları açılmadığı süre-
ce kutsal mabede girilmeyeceğini 
belirtti.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh 
Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin 
Harem-i Şerif’in tüm kapılarını aç-
madığı sürece kutsal mabede giril-
meyeceğini belirtti. Mescid-i Ak-
sa’nın El-Esbat (Aslanlı) kapısında 
açıklama yapan Şeyh Kisvani, “Şu 
anda burada şevkle Mescid-i Ak-
sa’ya girmeyi bekleyen halkımıza 
belirtmek isteriz ki eğer işgal gücü 
Mescid-i Aksa’nın Hutta Kapısı’nı 
açmazsa Harem-i Şerif’e girmeye-
ceğiz.” dedi.

Gerginliğin devam ettiği Hutta 
Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filis-
tinli de “Hutta açılmadan girmek 
yok” sloganları atıyor. İsrail polisi ile 
Filistinliler arasında zaman zaman 
tansiyon yükseliyor. Kudüs alim-

lerinin ve Mescid-i Aksa Vakfının 
sabah açıkladığı, ikindi namazında 
Harem-i Şerif’e girme kararında ise 
şu ana kadar bir değişiklik yok. Hut-
ta Kapısı, 14 Temmuz’da iki İsrail 

polisi ve 3 Filistinlinin ölümünün 
ardından, Mescid-i Aksa’nın kapa-
tılmasıyla sonuçlanan olayların baş-
ladığı yer olarak biliniyor. 
n AA

Filistinlilerin yoğun tepkisi 
üzerine Mescid-i Aksa’nın tüm 
kapıları açıldı, on binlerce kişi 
Harem-i Şerif’e girmeye başladı. 
İsrail polisi, Filistinlilere Hutta 
Kapısı’nda müdahale ediyor, ya-
ralılar olduğu belirtiliyor. Filistin-
lilerin yoğun tepkisi üzerine Mes-
cid-i Aksa’nın tüm kapıları açıldı, 
on binlerce kişi Harem-i Şerif’e 
girmeye başladı. İsrail’in geri 
adım atmasının ardından tekbir-
ler ve özgürlük sloganlarıyla kut-
sal mabede giren Müslümanlar, 
14 Temmuz’dan bu yana ilk defa 
Mescid-i Aksa’ya girebilmenin se-
vincini yaşadı. 

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin 
aldığı karar üzerine Mescid-i Ak-
sa’nın kapılarındaki dedektörler 
25 Temmuz’da kaldırılmıştı. Fi-
listinliler, dedektörlerin yerleşti-
rildiği günden beri Aksa’nın ka-
pılarında toplanarak namazlarını 

burada eda ederken, sık sık İsrail 
polisinin sert müdahalelerine ma-
ruz kalıyordu.

İsrail polisi, iki haftanın ar-

dından Mescid-i Aksa’ya giren 
Filistinlilere Hutta Kapısı’nda 
müdahale ediyor, yaralılar olduğu 
belirtiliyor. n AA

Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişi-
mi Güney Afrika Sözcüsü Kekana, 
“Filistin, sadece Müslümanların de-
ğil tüm dünyadaki insanların mese-
lesidir” dedi. 

Filistin İçin İsrail’i Boykot Giri-
şimi (BDS) Güney Afrika Sözcüsü 
Kwara Kekana, Filistin’in sadece 
Müslümanların meselesi olmadığını 
söyledi. 

Güney Afrika’nın en kalabalık 
kenti Johannesburg’da, BDS Güney 
Afrika tarafından “Filistin’e destek” 
konulu konferans düzenlendi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
yan konferansa, Filistin’de yaşayan 
ve Filistin’in en küçük muhabiri ola-
rak bilinen 11 yaşındaki Janna Cihad, 
BDS Güney Afrika Sözcüsü Kekana, 
Güney Afrika Birleşmiş Hristiyan Ki-
liseler Birliği rahibi Thalani Ndlazi, 
ülkede yaşayan Güney Afrikalılar ve 
ülkenin ileri gelenleri katıldı. 

Kekana, yaptığı konuşmada, “Fi-
listin, sadece Müslümanların değil 
tüm dünyadaki insanların meselesi-
dir.” ifadelerini kullandı. 

Ülkedeki İsrail ürünlerine boykot 
çağrısı yapan Kekana, “Güney Afri-
kalılarda Filistin meselesine duyarlı-
lığın artması için her türlü çalışmalar 
yapıyoruz. Güney Afrika’nın geçmi-

şindeki ırkçı yönetim ile bugün Filis-
tin’de yaşananlar aynı. Bu yönüyle 
tarihsel ortak bağlarımız var. “ dedi. 

Kekana, İsrail’in akademiden 
siyasete, hemen her alanda boykot 
edilmesi gerektiğini dile getirerek, 
“İsrail’in ürettiği ürünleri satın alma-
yarak yapılan boykot yeterli değil, biz 
İsrail’in her alanda boykot edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Cihad da işgal altındaki Filistin’in 
özgürlüğü için daha fazla çalışacak-
larını ifade ederek, “Filistin’in Nabi 
Salih şehrinde yaşıyorum. Bu zama-
na kadar işgal nedeni eğitim ve sağ-
lık hizmetlerinden mahrum kaldım, 
tıpkı binlerce Filistinli çocuk gibi. 
Buna rağmen Filistin’in özgürlüğü 
için daha da çok çalışacağız.” diye 
konuştu.

Rahip Ndlazi, İsrail hükümetinin 

Filistin’de uyguladığı hukuksuzluğa 
dikkati çekerek, “Güney Afrika’da 
hangi dine mensup olursak olalım 
Filistin’i desteklemeliyiz.” dedi. 

Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi-
nin sağlık ve eğitim gibi temel hak-
lardan mahrum edilemeyeceğinin 
altını çizen Ndlazi, “İsrail’i ulusla-
rarası anlaşmalarda alınan kararları 
uymaya davet ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. n  AA

Ribat’tan Sudanlı yetimlere
okul malzemesi dağıttı

‘İsrail, Mescid-i Aksa 
krizinden zayıflayarak çıktı’

Ribat İnsani Yardım Derneği, 
Sudan’da ihtiyaç sahibi yetim öğren-
cilere eğitim öğretim yılının başla-
ması dolayısıyla kırtasiye malzemesi 
dağıttı. Konya merkezli Ribat İnsani 
Yardım Derneği, Sudan’da ihtiyaç 
sahibi yetim öğrencilere eğitim öğ-
retim yılının başlaması dolayısıyla, 2 
bin çocuğun çanta, okul üniforması 
ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı.  Da-
ğıtımlar, Hartum eyaletindeki Bah-
ri, Umbedde ve Umdurman bölge-
lerindeki 32 okulda gerçekleştirildi.  
Yardımların ulaştırıldığı okullardan 
Ezirgab Medresesinin Müdürü Ta-
rık Taceddin İbrahim, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, “Türkler her 
zaman olduğu gibi şefkatli yüzünü 
yine bizlere gösterdi. Üniformaları 
yırtık, kitaplarını ellerinde taşıyan 
yetimler, dağıtılan yardımlarla mut-

lu oldu. Yardımlar şüphesiz onların 
okula ilgilerini artıracaktır” dedi.  
Ribat’ın Sudan Koordinatörü Yusuf 
Duman da her yıl eğitim öğretim yılı 
başında aynı yardımları yaptıklarını 
söyledi.  Yaklaşık bir haftalık süre-
de 2 bin öğrenciye okul malzemesi 
desteğinde bulunduklarını anlatan 
Duman, sayının gelecek günlerde 
artacağını bildirdi.  Duman, yetim-
lere yönelik çalışmalarının bunlarla 
sınırlı kalmadığını belirterek, “Her 
gün 4 bin 100 yetimimize Ribat 
Aşevi’nde yemek çıkarıyoruz. Bu 
sayede insanların boğazından sıcak 
lokma geçiyor. Amacımız Türki-
ye’den gelen yardımları onlara ulaş-
tırarak bu yardımlardan en güzel 
şekilde faydalanmalarını sağlamak.” 
diye konuştu.
n AA

İsrail Milli Eğitim Bakanı ve Ya-
hudi Evi Partisi lideri Bennett, İsrail 
hükümetinin tepkiler üzerine geri 
adım atmasını “teslimiyet” olarak 
niteledi.

İsrail Milli Eğitim Bakanı ve Ya-
hudi Evi Partisi lideri Naftali Ben-
nett, hükümetin Mescid-i Aksa’nın 
kapılarına kurduğu dedektör ve ka-
meraları kaldırmasını sert bir dille 
eleştirdi.

İsrail hükümetinin geri adım at-
masını “teslimiyet” olarak niteleyen 
Bennett, Ordu Radyosu’na yaptığı 
açıklamada, “İsrail bu krizden za-
yıflayarak çıktı. Tapınak Tepesi’nin 
(Mescid-i Aksa) egemenliğinin İsra-
il’e ait olduğu mesajı yerine, bu ege-
menliğin sorgulanabileceği mesajını 
verdik.” dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin 
Mescid-i Aksa’nın kapılarına konu-
lan dedektörler, kameralar ve demir 
bariyerleri kaldırma kararına karşı 
çıkarak “hayır” oyu kullandığını be-
lirten Bennett, bununla birlikte “ka-
rarın sorumluluğunu paylaştığını ve 
Başbakan Binyamin Netanyahu’yu 
kişisel olarak eleştirmeyeceğini” 
kaydetti. 

Bennett ayrıca, hükümetin Mes-
cid-i Aksa’yla ilgili kararını İsrail’in 

2000 yılında Güney Lübnan’dan çe-
kilmesine benzeterek her iki olayın 
da İsrail’in “güvenliğine zarar verdi-
ğini” savundu. 

Kudüslü alimler, İsrail’in Müs-
lümanların Mescid-i Aksa’ya yöne-
lik taleplerini yerine getirmesinin 
ardından bugün Mescid-i Aksa’ya 
girme çağrısı yapmıştı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma 
günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldı-
rıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Fi-
listinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 
2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları 
hastanede öldüğü açıklanmıştı. 

Olayın ardından Mescid-i Ak-
sa’yı ibadete kapatan İsrail güçle-
ri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 
Temmuz Pazar günü açmış, ancak 
kapılara elektronik metal arama de-
dektörleri yerleştirmişti. 

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin al-
dığı karar üzerine Mescid-i Aksa’nın 
kapılarındaki dedektörler 25 Tem-
muz’da kaldırılmıştı. 

Filistinliler, dedektörlerin yer-
leştirildiği günden beri Aksa’nın 
kapılarında toplanarak namazlarını 
burada eda ederken, sık sık İsrail 
polisinin sert müdahalelerine maruz 
kalıyordu.
n AA

TİKA Kolombiya Koordinatörü ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan, ‘FETÖ’nün yurt 
dışına kaçan mensupları Latin Amerika’yı yeniden yapılanma için ‘’üs’’ olarak kullanıyor” dedi

FETÖ’cülerin yeni 
üssü Latin Amerika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombi-
ya Koordinatörü ve Polis Akademi-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Özkan, Latin Amerika-Türkiye iliş-
kileri, Latin Amerika’da  Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması 
ve Kolombiya hükümeti ile Ko-
lombiya Devrimci Silahlı Güçleri 
(FARC) arasındaki barış anlaşma-
sına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

FETÖ’nün Latin Amerika’da 
gizli bir yapılanma içinde olduğunu 
ifade eden Özkan, örgütün, Brezil-
ya ve Arjantin’de çok güçlü oldu-
ğunu, Kolombiya’da ise güçlenme-
ye çalıştığını anlattı.

Türkiye’den çok sayıda FETÖ 
üyesinin Güney Amerika’ya kaç-
mayı tercih ettiğini belirten Özkan, 
örgütün bu bölgeyi yeniden yapı-
lanma için ‘’üs’’ olarak kullandığını 
iddia etti. 

Özkan, “Gözlerden uzak dur-
ma, kaybolma, kendini unutturma 
ve bir sonraki hamle ve planları 
için yeniden yapılanıyorlar. Bu ya-
pılanma biraz daha gizli bir şekil-
de yapılıyor. Örgütlenmeden çok 
yeniden toparlanma ya da duruma 
göre konum alma da diyebiliriz.’’ 
görüşünü ifade etti.

“BURAYI BİR DURAK GİBİ 
KULLANIYORLAR”

Türkiye’den kaçan FETÖ’cüle-
rin Kolombiya’daki Birleşmiş Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği’ne başvurarak sığınma hakki 
istediğine dair kendilerine birtakım 

bilgilerin ulaştığını aktaran Özkan, 
şunları kaydetti: ‘’Latin Amerika 
Türk pasaportunun geçerli olduğu 
bir bölge ve vizeye ihtiyaçları yok. 
Buradan ABD’ye geçiş için de vize-
ye ihtiyaçları yok. Örgüt üyelerinin 
bir kısmı geldikleri ülkede kalırken 
bir kısmı da buradan ABD’ye geçi-
yor. Bir anlamda burayı bir durak 
gibi kullanıyorlar. Burada çok ra-
hatlar, çünkü onları takip edecek 
çok fazla sayıda Türk yok. Dolayı-
sıyla faaliyetlerini de daha rahat 

yapıyorlar.’’
“KITADA DARBE İLK ANDA 

‘TİYATRO’ ŞEKLİNDE ALGILANDI’’
Doç. Dr Mehmet Özkan, FETÖ 

tarafından gerçekleştirilen 15 
Temmuz başarısız darbe girişimi-
nin Latin Amerika’da ilk anda ‘’ti-
yatro’’ olarak algılandığını ve bu 
yönde yayınlar yapıldığını anlattı. 
Darbe gecesi, Latin Amerika ba-
sının darbe ile ilgili ilk önce FETÖ 
mensuplarından görüş almasının 
bu algıya neden olduğunu vurgu-

layan Özkan, TİKA ve benzeri ku-
rumların çalışmalarıyla bu algının 
kısa sürede değiştirildiğini söyledi.

TİKA’NIN ÇALIŞMALARI
TİKA’nın Latin Amerika kıta-

sındaki çalışmaları hakkında bilgi 
veren Özkan, eğitim, sağlık ve kır-
sal kalkınma projeleri kapsamında 
çalışmalar yapıldığını belirterek, 
teknik projelerin yanı sıra Türki-
ye’nin pozitif tecrübelerini de kıta-
ya ihraç ettiklerini söyledi.

Mehmet Özkan, Kolombiya’da 
hükümet ile FARC arasında, 52 
yıl süren çatışma sürecini sonlan-
dırmak için yürütülen müzakere-
lerin geçen yıl nihai anlaşmayla 
sonuçlanması konusuna değindi. 
FARC’ın siyasi bir yapılanmaya 
hazırlandığını anlatan Özkan, şu 
bilgileri paylaştı: “FARC, siyasi bir 
bir parti kurdu. Önümüzdeki yıl 
seçimlere girmeye niyetleri var. Bu 
arada silahları bırakan FARC üye-
lerinin bir kısmı siyasi hayata giren 
üyelerin korumaları görevini aldı. 
Diğer örgüt üyelerine yönelik de 
onları topluma kazandırma ama-
cıyla mesleki eğitim faaliyetleri 
var. Bu çerçevede örgüt üyelerinin 
topluma entegrasyonu sağlanmaya 
çalışılıyor. Barış yerine oturdu ve 
hiç kimse de geri bir dönüşüm bek-
lemiyor. Önümüzdeki yıl yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
seçilecek kişi bu süreci daha da 
netleştirecek diye düşünüyorum.’’
n AA

Güney Afrika’da Filistin’e destek konferansı

Doç. Dr. Mehmet Özkan
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6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 yılı Temmuz ayı istatistikleri açık-
landı. Buna göre Türkiye’de çeşitli iş kollarda toplam 13 milyon 581 bin 554 işçi faal görev yapıyor. Ancak sendikalı olan işçilerin sayısı ise sadece 1 milyon 623 bin 638

İşçilerde sendikalaşma yetersiz!

Ülkemizdeki sendikalaşma soru-
nu devam ediyor. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca, “6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu” gereğince işkollarındaki işçi 
sayıları ve sendikaların üye sayılarına 
ilişkin 2017 yılı Temmuz ayı istatis-
tikleri yayınlandı. Verilere göre ülke-
mizde 20 işkolunda 13 milyon 581 
bin 554 işçi çalışmasına karşın sadece 
1 milyon 623 bin 638 işçi sendika ka-
yıtlı durumda. Yani sadece yüzde 8’i 
sendikalı!

Faaliyet gösterecekleri iş kolları-
nın bakanlığa bildirmeyen sendika-
ların yer verilmediği istatistiklerde, 
çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü(OECD) üyelerinin son ya-
yınladığı sendikalaşma raporunda 
iseTürkiye son sıralarda bulunuyor.  
Konuya ilişkin Memur-Sen Konya İl 
Temsilcisi Nazif Karlıer, Kamu Sen 
Konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şe-
nel ve Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası 
Konya 2 No’lu Şube Başkanı Ali Alkan 
açıklamalarda bulundu.

“İŞVEREN SENDİKALI İŞÇİ 
İSTEMİYOR” 

Memur-Sen Konya İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, devlet memurluğunda-
ki sendikalaşma oranının özel sektör-
de olmadığına vurgu yaparak şunları 
söyledi: “Devlet memurlarında sen-
dikalaşma oranı yüzde 74 seviyele-
rinde. Devlet işçilerinde ise yüzde 80 
gibi ciddi oranlarda sendika üyesi işçi 
olduğunu belirtebiliriz. 

Bu oranlar az değil. Fakat genel 
çalışanlar durumuna baktığımızda, 
özel sektörde sendikalaşmanın yeterli 
olmadığını görüyoruz.  Bunun sebebi 
genel olarak işverenin sendikalı işçi 
istememesinden kaynaklanıyor. Çün-
kü sendikalı işçi hakkını koruyabildiği 
için işveren çok fazla uğraşmak iste-
miyor. Kurumumuza bağlı 1 milyon 
üyemiz bulunuyor. Arzumuz her işçi-
nin sendikalı olması”
“GREV, TOPLU SÖZLEŞME VE TOPLU 

GÖRÜŞME HAKKIMIZ VAR”
İşçilerin sosyal haklarını koruma 

altına alması adına sendikalı olunma-
sı gerektiğini ifade eden Kamu Sen 
Konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şe-
nel, “Sendikaların teklifleri maalesef 
hükümet kanadından ciddiye alınmı-
yor. Bütçe konuları bahane edilerek 
sendikaların istekleri her zaman geri 
dönüyor. Sendikalar üzerinde yapıl-
maya çalışılan baskılar var. Bu duru-
mun önüne geçilmeli. 

İnsanlar sosyal haklarını aramak 
için sendikalı olmalı. Toplu görüşme-
ler, toplu sözleşmeler ve grev hakkı 
her işçide bulunması gereken kanuni 
haklarıdır. 

Bizlerin istekleri son derece ma-
kul olmasına karşın tekliflerin kabul 
edilmemesi doğru değil. Eşit ve ada-
let dağılımı çok önemlidir. İşçilerimiz 
haklarını aramakta daha fazla adım 
atmalılar” diye konuştu.

“DEVLET SENDİKALAŞMA 
KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMALI”
Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası 

Konya 2 No’lu Şube Başkanı Ali Alkan 
ise sendikalı olmanın bir yük getirme-
diği dile getirerek, “Özel sektördeki 
sendikalaşma oranının yüzde 8 bile  
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 
özelde çalışanlar için sendikalaşma 
demek iş akdinin feshi anlamına ge-
liyor. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçi-
den bugün yüzde 60’ı sendikalı oldu. 
Özelde de bu durumun olması lazım. 
Vatandaşlarımız önce iş olsun dü-
şüncesiyle sendikalaşmaya az önem 
veriyor. Ben devletin bu konuda sen-

dikalaşmayla ilgili çalışma yapması 
gerektiğine inanıyorum. Yani nasıl 
sigortalı işçi çalıştırmak zorunlu halde 
ise sendikalı işçi çalıştırmakta zorunlu 
olabilir. Sendikalaşma bir oto kontrol 
mekanizmasıdır ve kimseye bir zararı 
yoktur. Sendikalı bir işçi iş kazası vb 
durum yaşamaz çünkü gerekli şartlar 
sağlanmıştır. Bu gibi tedbirlerde hem 
devletimizi hem işvereni hem de çalı-
şan işçiyi rahatlatır” dedi.   

30136 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan iş kollarındaki işçi sayıları 
ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 
2017 Temmuz ayı istatistikleri şöyle; 

1- Avcılık, balıkçılık, tarım ve or-
mancılık alanında toplam 141 bin 
643 işçi çalışıyor. Bu işçilerden 119 
bin 419 işçi sendikalara kayıtlı. T.Or-
man-İş(48), Tarım-İŞ (10.169), Öz 
Orman-İş(24.250), HÜR Tarım Or-
man-İş(1), Birleşik Tarım Orman İşçi-
leri Sendikası (16) Tüm Orman-İş(20).

2- Gıda ve sanayi alanında top-

lam 567 bin 610 işçi çalışıyor. Bu iş-
çilerden 197 bin 507 işçi sendikalara 
kayıtlı. İşkolundaki sendikalar ise Şe-
ker-İş(12.750), Öz Gıda-İŞ(33.381), 
Tek Gıda-İş(27.939), Gıda-İş(1.437), 
Tüm Gıda İş (36), Hür Gıda-İş(8), 
Bağımsız Özgür Gıda(14), Öncü Gı-
da-İş(27), Gıda BİR-İş(37).

3- Madencilik ve taş ocakları ala-
nında toplam 199 bin 882 işçi ça-
lışıyor. Bu İşçilerden 35 bin 84 işçi 
sendikalara kayıtlı. İşkolundaki sen-
dikalar ise Türk Maden-İş(25.935), 
Genel Maden-İş(8.487), DEV, Ma-

den-SEN(273), Öz Maden-İş(373), 
Tüm Maden-İş(10)  Nükleer-İş(6).

4- Petrol, kimya, lastik, plastik 
ve ilaç alanında toplam 470 bin 494 
işçi çalışıyor. Bu işçilerden 53bin 92 
işçi sendikalara kayıtlı. İşkolundaki 
sendikalar ise Petrol-İş(37.361), Las-
tik-İş(13.232), İlkim-İş(21), Öz Pet-
rol-İş(878), Tüm Petrol İş(32), KİM-
PET-İş(1.556), EPGİS(12).

5- Dokuma, hazır giyim ve deri 
alanında toplam 1 milyon 5 bin 855 
işçi çalışıyor. Bu işçilerden 87 bin 997 
işçi sendikalara kayıtlı. İşkolundaki 
sendikalar ise Öz İplik-İş(23.549), 
TEKSİF(48.458), DERİTEKS(2.488), 
Doku Ör-İş(57), TOBGİS(15), Teks-
til(11.335), Batis(1.792), Doku-
ma-İş(7), Tekstil-Sen(21), Tüm 
Tekstil-İş(105), Hür Tekstil-İş(9), Gi-
yim-Sen(38), DEV Tekstil(79), Tekstil 
Deri(22), ÖZTÜM Tekstil-İş(22).

6- Ağaç ve kağıt alanında top-

lam 240 bin 664 işçi çalışıyor. Bu 
işçilerden 20 bin 243 işçi sendikala-
ra kayıtlı. İşkolundaki sendikalar ise 
Ağaç-İş(4.564), Selüloz-İş(4.159), 
Öz Ağaç-İş(10.402), Yapsan-İş(12), 
Tümka-İş(386), Öz Kağıt-İş(695), 
Tüm Ağaç-İş(16), Tüm Birlik Ağaç-
İş(9).

7- İletişim alanında toplam 59 
bin 697 işçi çalışıyor. Bu işçilerden 
14 bin 189 işçi sendikalara kayıtlı. İş-
kolundaki sendikalar ise Türkiye Ha-
ber-İş(12.966), DEV İletişim-İş(15), 
Öz İletişim-İş(1.178).

8- Basın, yayın ve gazetecilik ala-
nında toplam 92 bin 605 işçi çalışıyor. 
Bu işçilerden 6 bin 128 işçi sendika-
lara kayıtlı. İşkolundaki sendikalar 
ise Basın-İş(2.221), TGS(1.020), Ba-
sın-İş(436), Medya-İş(2.451).

9- Banka, finans ve sigorta alanın-
da toplam 293 bin 332 işçi çalışıyor. 
Bu işçilerden 103 bin 339 işçi sendi-
kalara kayıtlı. İşkolundaki sendikalar 
ise BASS(15.010), Banksis(8.134), 
Basisen(42.132), Bank-Si-Sen(128), 
Bank-Sen(449), Öz Finans-İş(37.485). 

10- Ticaret, büro, eğitim ve gü-
zel sanatlar alanında toplam 3 mil-
yon 264 bin 727 işçi çalışıyor. Bu 
işçilerden 165 bin 705 işçi sendika-
lara kayıtlı. İşkolundaki sendikalar 
ise KOOP-İş(50.113), TEZ-KOOP 
–İş(60.584), Bil-İş(217), TYS(14), 
Müzik-Sen(9), Sine-Sen(104), 11- 
Sosyal-İş(10.297), T.Büro-İş(118), 
Oyuncular Sendikası(228), Öz Bü-

ro-İş(43.859), Sinema-TV Sendi-
kası(165), Avukatlar Sendikası(13), 
Mali Müşavir-Sen(74), Giyim Mar-
ket-İş(10).

11- Çimento, toprak ve cam ala-
nında toplam 177 bin 351 işçi çalı-
şıyor. Bu işçilerden 34 bin 775 işçi 
sendikalara kayıtlı. İşkolundaki sen-
dikalar ise Türkiye Çimse-İş(25.392), 
Kristal-İş(6.999), Cam Sera-
mik-İş(132), Sersan-İş(211), Tüm Çi-
mento İş(110), Öz Toprak-İş(2.031).

12 - Metal alanında 1 milyon 

519 işçi çalışıyor. Bu işçilerden 273 
bin 194 işçi sendikalara kayıtlı. İş-
kolundaki sendikalar ise Türk Me-
tal(200.398), Çelik-İş(41.491), Birle-
şik Metal-İş(29.502), Metsan-İş(17), 
Kalıp-İş(77), ÇESEN(114), Tek 
Metal-İş(979), BAMİS(325), Tüm 
Metal-İş(21),  Hür Metal-İş(5), TO-
MİS(216), Metal İşçiler-Sen(49).

13- İnşaat alanında toplam 1 
milyon 828 bin 455 işçi çalışıyor. Bu 
işçilerden 52 bin 580 işçi sendikala-
ra kayıtlı. İşkolundaki sendikalar ise 
Yol-İş(50.318), İnsan-İş(754), Dev 
Yapı-İş(329), İnşaat-İş(273), Öz İn-
şaat-İş(800), YDİ-Sen(2), Tüm Yapı 
Yol İş-Sen(16), İnşaat-Sen(53), Yeni 
Yol-İş(35).

14- Enerji alanında toplam 241 
bin 872 işçi çalışıyor. Bu işçilerden 65 
bin 975 işçi sendikalara kayıtlı. İşko-
lundaki sendikalar ise TES-İş(57.845), 
Yeni Bes-İş(13), Ensan-İş(13), Disk 
Enerji-Sen(1.557), Enerji-İş(6.508), 

Tüm Enerji-iş(25).

15- Taşımacılık alanında top-
lam 732 bin 639 işçi çalışıyor. Bu 
işçilerden 74 bin 13sendikalara ka-
yıtlı. İşkolundaki sendikalar ise De-
miryol-İş(15.927), Hava-İş(21.329), 
TÜMTİS(8.538), Nakliyat-İş(4.423), 
Karsan-İş(2.408), Öz Taşıma İş 
Sen(21.349), Moto-KUR-Sen(39).

16- Gemi Yapımı ve deniz taşıma-
cılığı ardiye ve antrepoculuk alanında 
toplam 167 bin 779 işçi çalışıyor. Bu 
işçilerden 14 bin 375 işçi sendikala-
ra kayıtlı. İşkolundaki sendikalar ise 
Liman-İş(4.263), Türkiye Dok Ge-
mi-İş(3.233), Türk Deniz-İş(6.541), 
LİMTER-İş(213), DGD-Sen(118), 
DLT(7).

17- Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
alanında toplam 350 bin 445 işçi ça-
lışıyor. Bu işçilerden 41 bin 291 işçi 
sendikalara kayıtlı. İşkolundaki sen-
dikalar ise T. Sağlık-İş(18.181), DEV 
Sağlık-İş(594), Sıhhat-İş(447),Öz 
Sağlık-İş(22.006), TİG-Sen(9).

18- Konaklama ve eğlence işle-
ri alanında toplam 939 bin 792 işçi 
çalışıyor. Bu işçilerden 32 bin 363 
işçi sendikalara kayıtlı. İşkolunda-
ki sendikalar ise TOLEYİS(14.273), 
OLEYİS(12.273), Turkon-İş(3.736), 
Tüm Emek-Sen(38), Spor- Emek-
Sen(10), DEV Turizm-İş(1.633), Fut-
bol Sen(122), Turizm İş(84), TURÇA-
SEN(13), F.Ç.K(140),Tüm Turizm İş 
Sendikası(41).

19- Savunma ve Güvenlik ala-
nında toplam 330 bin 903 işçi ça-
lışıyor. Bu işçilerden 108 bin 891 
işçi sendikalara kayıtlı. İşkolundaki 
sendikalar ise Türk Harb-İş(25.354), 
ÖZ-İş(32.281), Güvenlik İş(30.048), 
Güvenlik-Sen(4.742), Hür ÖZ-
GÜV-Sen(88), Güven-İş(123), Öz 
Güven- Sen(17.044), Özel Güvenlik 
İş(174), Tüm Güvenlik-İş(37).

20- Genel işler alanında ise top-
lam 956 bin 541 işçi çalışıyor. Bu 
işçilerden 330 bin 326 işçi sendi-
kalara kayıtlı. İşkolundaki sendi-
kalar ise Belediye-İş(57.518), Hiz-
met-İş(206.592), Genel İş(64.883), 
Konut-İş(391), Tüm Belediye-İş(14), 
İmece Ev İşç. Send(34), Hür Bele-
diye-İş(217), Konut-Sen(223), Ye-
rel-İş(90), THİS(356), Yeni Beledi-
ye-İş(8).

SENDİKAYA ÜYE İŞÇİLERİN 
KONFEDERASYONLARA GÖRE 

DAĞILIMI İSE ŞÖYLE;
TÜRK-İŞ: 907 bin 328.
HAK-İŞ: 544 bin 566
DİSK: 145 BİN 988
TÜM-İŞ:486
TİSKON-BİR: 379
Bağımsız: 24 bin 891.

n UFUK KENDİRCİ

 Ülkemizde 20 işkolunda 13 milyon 581 bin 554 işçi çalışmasına karşın sadece 1 milyon 623 bin 638 işçi sendika kayıtlı durumda. Yani sadece yüzde 8’i sendikalı!

 Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer  Kamu Sen Konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şenel Yol-İş Sendikası Konya 2 No’lu Şube Başkanı Ali Alkan 
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Galatasaray 
Lucescu için uçtu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, sa-
rı-kırmızılı kulüp adına Mircea Lucescu ile görüşeceğini 
açıklayarak, “Lucescu’yu antrenör olarak değil, üst akıl 
olarak alacağız” dedi.

Galatasaray’da yönetim, Teknik Direktör Igor Tu-
dor’un yerine birini getirmek yerine onunla çalışabilecek 
üst akıl bulmaya çalışıyor. Yönetimin düşündüğü tek isim 
ise sarı-kırmızılıların eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu. 
Sarı-kırmızılı takımın yönetim kurulu üyesi Can Topsa-
kal, tecrübeli teknik adamla ön görüşme gerçekleştirmek 
için yurt dışına çıktı.  Yayıncı kuruluşa konuşan Topsakal, 
Lucescu’yu antrenör olarak değil, üst akıl olarak düşün-
düklerini belirterek, “Ön görüşme yapacağız. Anlaşmaya 
varırsak başkanımız görüşecek. Galatasaray’ın böyle bir 
şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Tüm futboldan so-
rumlu olacak. Geniş yetkili bir şekilde gelecek” şeklinde 
konuştu. Can Topsakal, transferle ilgili olarak ise yakında 
sürprizlerin olacağını açıkladı. n İHA

Karabükspor 10 
numarayı buldu

Kardemir Karabükspor üzerinde uzun süredir titizlik-
le çalışma yaptığı 10 numarayı buldu. Kırmızı-mavililer, 
Gheorghe Teodor Grozav’ı 3 yıllığını kadrosuna kattı. Kar-
demir Karabükspor, Romanya Milli takımının da oyuncu-
su olan 27 yaşındaki Gheorghe Teodor Grozav ile 3 yıllık 
sözleşme imzaladı. Takımın Avusturya kampında kulüp 
başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Futbol Şube Sorumlu-
su Tolga Gül ile birlikte görüşme yapan tecrübeli oyuncu 
tüm şartlarda anlaşarak 3 yıllığına kırmızı-mavili ekibe 
imza attı. Son olarak Rusya’nın Akhmat Grozny takımında 
forma giyen Grozav, kariyerinde 170 maçta forma giye-
rek 36 gol kaydetti. n İHA

Muharrem Usta’ya 
büyük destek

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta’yı, 
protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından ası-
lan pankart büyük tepki topladı. Başkan Usta’ya destek 
mesajları yağarken, pankartı asanların ve arkasındaki 
güçlerin bir an önce ortaya çıkartılarak deşifre edilmeleri 
istendi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yı protesto 
etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından Usta’nın sahibi 
olduğu hastanenin önüne asılan pankart büyük bir tepki 
topladı. Üzerinde Usta’nın fotoğrafıyla birlikte “Yalanın 
batsın yalancısın” sözleri bulunan pankartı kimlerin astığı 
ise henüz tespit edilemedi. Kısa sürede sosyal medyada 
yayılan pankart bordo-mavili taraftarların büyük tepkisini 
çekti. Yapanların bir an önce deşifre edilmesi istenirken, 
sosyal medya üzerinden de bordo-mavili taraftarlar Mu-
harrem Usta’ya büyük destek verdi. n İHA

Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam transferleri değerlendirmesi
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de 

sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da 
takımdaki son durum ve transferle ilgili 
açıklamalarda bulunan Teknik Direk-
tör Ertuğrul Sağlam, “Tam istediğimiz 
düzeyde olmasak da başladığımız 
noktadan çok daha ilerideyiz. Fiziksel 
gelişimimiz, oyuncu kadromuz, bek-
lediğimiz transferler, bunların hepsini 
toparladığınız zaman yüzde 50’lik bir 
noktadayız” dedi. 

Düzce kampında basın mensupla-
rının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni 
Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, kamp ve transfer konularında 
değerlendirmelerde bulundu. Fiziksel 
olarak başladıkları noktanın çok ileri-
sinde bulunduklarını belirten Sağlam, 
“Tam istediğimiz düzeyde olmasak 

da başladığımız noktadan çok daha 
ilerideyiz. Bu süreçte hem oyuncuları-
mızı fiziksel olarak hazırlarken hem de 
oyun anlayışımız, felsefemiz ve sis-
temle alakalı da çalışmalar yapıyoruz. 
Oyuncularımız bunu çok iyi alıyorlar. 
Son Boluspor maçında şunu gördük ki, 
istediğimiz noktada olmasak da ciddi 
anlamda bir aşama kaydettiğimizi gö-
rüyoruz” dedi.

“CİSSOKHO İLE BİR 
NOKTAYA GELDİK”

Transfer görüşmelerinde sol bek 
oyuncusu Cissokho ile anlaşmaya ya-
kın olduklarını da kaydeden Sağlam, 
“Transferle alakalı takviye çalışmaları-
mız devam ediyor. İnşallah birkaç gün 
içerisinde 1-2 oyuncuyu daha takıma 
katabilirsek ki, şu anda takımda de-

fansın ortasına, sol beke, bu bölge için 
Cissokho ile biliyorsunuz bir noktaya 
geldik. Bu da biterse, ön bölgeye, for-
vete, orta sahaya ve defansın ortasına 
ciddi, takıma direkt katkı sağlayacak 
oyuncuları koymamız gerekiyor. Onu 
yaparsak tabi takımımız kalite olarak 
da belli bir seviyeye çıkmış olur” ifade-
lerini kullandı.

“BİZ BARDAĞIN DOLU 
TARAFINDAN BAKIYORUZ”

Tecrübeli teknik adam yeni stadın 
ilk iç saha maçına yetişip yetişmeme 
durumu, tesislerin henüz hazır olma-
ması gibi konuları da sorun etmedik-
lerini ifade ederek, “Biz bardağın dolu 
tarafından bakıyoruz. Yani önümüzde 
ciddi avantajlarımız da var. Bir defa 
bunları sıralayacak olursak, öncelikle 

taraftarın, şehrin ve Yeni Malatyaspor’u 
sevenlerin 12 yılık bir özlemden sonra 
tekrar Süper Lig’e gelmelerinden kay-
naklanan ciddi anlamda bir ilgi var. Bu 
bizim için çok önemli bir olay” dedi.

“YÜZDE 50, YÜZDE 
60’LIK BİR NOKTADAYIZ”

Sağlam, fiziksel gelişim, oyuncu 
kadrosu ve transfer konusunda kafa-
sındaki şablonun yüzde 50’lik bölümü-
nün oluştuğunu belirterek, “Fiziksel 
gelişimimiz, oyuncu kadromuz, bek-
lediğimiz transferler, bunların hepsini 
toparladığınız zaman yani yüzde 50’lik 
bir noktadayız. 15-16 günlük bir zaman 
var ve çok uzun bir zaman değil. Bu çok 
kısa zaman içerisinde eksiklerimizi de 
giderip, lige hazır hale gelmeye çalışa-
cağız” diye konuştu. n İHA

Bursaspor 8 bin kombine sattı
Bursaspor’da 7 Temmuz tarihinde sa-

tışa sunulan kombine biletlerden 20 gün-
de yaklaşık 8 bin adet satıldığı bildirildi. 
Yeşil-beyazlı kulüp, 2017-2018 sezonuna 
ait kombineleri 7 Temmuz 2017 Cuma 
günü satışa sunmuştu. Süper Lig ve Türki-
ye Kupası karşılaşmalarında geçerli olan 
kombineler, ilk 10 gün 2016 - 2017 sezonu 
kombine sahibi taraftarlara ve divan kurulu 
üyelerine öncelikli olarak satıldı. 17 Tem-
muz 2017 Pazartesi günü itibariyle de genel 
satışa sunulan kombine biletlere taraftarla-
rın ilgi gösterdiği bildirildi.

TOPLAM 8 BİN ADET KOMBİNE ALINDI
Kombinelerin satışa sunulmasından bu 

yana 20 günde yaklaşık 8 bin adet kombine-
nin satıldığı bildirildi. Bursa Ticaret ve Sa-
nayi Odası (BTSO) ve OSB’lerin verdiği 20 
bin kombine sözü için şu ana kadar Demir-
taşpaşa Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) 
tarafından 2 bin kombine alındığı, bireysel 

olarak da 6 bin kombine satıldığı öğrenildi.
Tribünlere göre satılan kombine sayıla-

rı şöyle:
VIP 2. Balkon: 5
VIP 1. Balkon: 159
Batı Alt: 567
Doğu Alt: 1081
Doğu Üst: 2 bin 360
Güney Kale: 993
Kuzey Kale: 2 bin 765
Bursaspor’un 2017-2018 sezonu için 

belirlediği kombine bilet fiyatları şöyle:
Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL
Kuzey Kale Arkası: 200 TL
Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece 

aile için): 150 TL
Doğu Üst: 350 TL
Doğu Alt: 500 TL
Batı Alt: 1500 TL
VIP: 2000 TL

n İHA

Pepe’nin aklı ligde
Beşiktaş’ın yeni transferi yıldız oyuncu Pepe, siyah-beyazlıları dünya çapında temsil etmesinin kendisi için motivasyon 

kaynağı olacağını ifade etti. Pepe, işini en iyi şekilde yapabilmek için çok çalışacağını da sözlerine ekledi

Beşiktaş’ın Real Madrid’den transfer 
ettiği yıldız oyuncu Pepe, yayıncı kurulu-
şa açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı 
yıldız, büyük kulüplerden teklif aldığını 
ancak Beşiktaş’ın kendisine olan ilgisinin 
transferi çok etkilediğini belirterek, “Ta-
raftarın ‘Come to Beşiktaş’ mesajları etkili 
oldu. Zaten Vodafone Park’ı gördükten 
sonra kararımı vermek daha kolay oldu. 
Quaresma’ya Beşiktaş’ı sordum. Takım 
içindeki ortamı sordum. Beşiktaş’ın iyi bir 
yapılanması var, bundan haberim de vardı. 
Takım içinde iyi bir arkadaşlık, aile ortamı 
olduğunu bana anlattı. Quaresma ile uzun 
yıllar milli takımda birlikte oynuyoruz. Dö-

nem dönem konuşmuştuk Türkiye’nin ve 
Beşiktaş’ın iyi bir kulüp olduğunu bana an-
latmıştı. Beşiktaş’ın iyi bir kulüp olduğunu 
bana söyledi” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ’I DÜNYA ÇAPINDA 
TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN 
MOTİVASYON KAYNAĞI”

Lige iyi bir giriş yapıp, UEFA Şampi-
yonlar Ligi’nde gruptan çıkmak istediklerini 
dile getiren Portekizli oyuncu, açıklamasın-
da şu ifadelere yer verdi: “Dünya çapında 
Beşiktaş’ı temsil etmek benim için en 
büyük motivasyon kaynağı. Kaliteli oyun-
cularımız var. Burada çok sıkı çalışıyoruz. 
İstanbul’a döndüğümüzde Süper Kupa haf-

tasına girdiğimiz zaman her şey normale 
dönecektir. Yüzde yüz lige odaklanmamız 
lazım. Devre arasına kadar 5 ay var, lige 
çok iyi odaklanırsak Şampiyonlar Ligi’nde 
ilk hedef olan gruptan çıkmayı da başara-
cağız.”

“KAZANMAK İÇİN BURADAYIM”
Pepe, taraftarların kendilerine destek 

olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Profes-
yonel bir futbolcuyum. İşimi göstermek için 
buradayım. Her gün bunu yapmaya çalışı-
yorum. Takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş’a 
yardım edeceğim. Kazanmak için burada-
yım. Taraftarlar Beşiktaş’a inanmaya ve 
destek olmaya devam etsinler. Bugüne 

kadar oynadığım takımlarda formamı nasıl 
terlettiysem Beşiktaş’ta da aynısı olacak” 
diye konuştu.

‘ŞAMPİYONLUĞU 
GÖĞÜSLEMEK ZORUNDAYIZ’

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin ise, 2 
sene üst üste şampiyon olmalarının ken-
disinde çok bir önemi olmadığını ifade 
ederek, “Bu sene de başarırsak bence bir 
önemi olacak, ilerleyen senelere 4-5-6 art 
arda ne kadar olursa bunu üst üste koydu-
ğumuzda bence bir başarı olur çünkü her 
sene biz şampiyonluğa oynamak, şampi-
yonluğu göğüslemek zorundayız” dedi. 
n İHA



28 TEMMUZ 2017 19SPOR 2

TSYD, Orhan 
Berk’i unutmadı

Konya Gençlik Spor’da 
yaz dönemi sürüyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya şubesi, merhum 
gazeteci Orhan Berk’in 3 ölüm yıldönümü nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. Konya Şube Başkanı Recep Çınar tara-
fından yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, “Konya 
basının yetiştirdiği, spor yazarı, gazeteci Orhan Berk’i 3 
yıl önce  kaybetmiş olmanın üzüntüsünü hala içerimizde 
yaşıyoruz. Yeni Konya, Konya’nın sesi, Yeni Meram Ga-
zetesi’nde yıllarca spor yazarlığı yapan ve muhasebe ser-
vislerinde çalışan, efendi kişiliği ile tanınan Orhan Berk, 
TSYD Konya şubesinde bir dönem başkanlık yaptı ve daha 
sonraki yıllarda da yönetim kurulunda çeşitli kademelerde 
görev aldı. Konya Gazeteciler Derneği üyesi de olan ve sü-
rekli basın kartı sahibi Berk’i de diğer arkadaşlarımız gibi 
unutmadık, unutmayacağız. O, Konya basın camiasının 
ve sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Ruhu 
şad, mekanı Cennet olsun. Tüm Berk ailesinin ve seven-
lerinin acısını bir kez daha paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Sporİl Müdürlüğü Yaz Spor 
Okullarında Judo çalışmaları hızla sürüyor. Her yıl çok sayı-
da başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak 
için tercih ettiği özellikle İlköğretim çağında ki çocuklarımı-
zın tatile girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman 
antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlen-
dirmeleri için mükemmel bir imkân olan spor okullarımız, 
aynı anda binlerce çocuk ve gence spor yapma imkânı sağ-
lıyor. Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan Judo Salonu’nda 
çalışmaların sürdüğü Judo branşında şu an için 137 sporcu 
Pazartesi-Perşembe, Salı-Cuma günleri yaş gruplarına göre 
seanslarda çalışmalarını sürdürüyor. 5-18 yaş arası çocuk 
ve gençlerin ücretsiz olarak faydalandığı ve kayıtların hala 
devam ettiği toplam 22 branşta şu an için 6.862 çocuk ve 
genç faydalanırken bu sayının dönem sonuna kadar 10 binin 
üzerine çıkması bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Milli takımın 
final heyecanı

DEAFLYMPICS Samsun 2017’de Erkekler Voleybol Tur-
nuvası’nda yarı finalde İran ile karşılaşan Türkiye, Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da izlediği karşılaşmada 
rakibini 3-1 yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlı voleybolcu-
lar, turnuvanın yarı final karşılaşmasını İran’a karşı oynadı. 
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve binlerce taraf-
tar izledi. Milliler, İranlıları 25-18, 25-19 ve son seti de 25-
20’lik setlerle yenerek sahadan 3-1 galip ayrıldı. Milliler 3. 
sette İran’a 25-20’lik 1 set verdi. Maça iyi başlayan milliler, 
ilk sette seyircinin de desteğiyle seti 25-18 önde tamamladı. 
İkinci seti 25-29 ile önde kapatan ay-yıldızlılar, 3. sette raki-
bine 25-20 kaybederek, seti 2-1’e getirdi. Milliler son seti 
de 25-20 kazanarak 3-1’lik galibiyetle adını finale yazdırdı.
n İHA

Türkiye, en çok madalyayı minderde kazandı
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpi-

yat Oyunları’nda güreş müsabaka-
ları tamamlandı. İşitme Engelli 

milli güreşçilerimiz serbest ve 
grekoromen stillerde toplam 

11 madalya kazandı.
Deaflympics Samsun 

2017’de güreş müsa-
bakaları serbest stil-

deki yarışmaların 
ardından sona 

erdi. İşitme En-
gelliler Güreş 

Milli Takımı 
iki stilde 

toplam 
1 1 

ma-

dalya alarak mindere damga vurdu. 
Sofya Deaflympics 2013’te Türkiye’nin 
10 madalya ile en fazla madalya aldığı 
branş olma özelliğini kazanan güreş, 
Samsun’da da bu geleneği bozmadı. 
İşitme engelli milli güreşçiler Türki-
ye’ye 5 altın, 6 bronz olmak üzere top-
lamda 11 madalya kazandırdı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları’nda güreş müsabakaların-
da ilk madalyalar grekoromen stilden 
geldi. Grekoromen stilde İlhan Çıtak 
98 kilo, Kadir Kuş 75 kilo, Mehmet Ali 
Yiğit 59 kilo, Muhammed Akdeniz 71 
kiloda altın kazanırken, Ahmet Talha 
Kacur 80 kilo, Celal Koçak da 66 kiloda 
bronz aldı.

Serbest stildeki yarışmalarda ise 
İlhan Çıtak 97 kiloda altın alırken, Dur-

sun Gözel 86 kilo, Mehmet Ali Yiğit 61 
kilo, Onur Arı 65 kilo, Ercan Gör 70 ki-
loda bronz madalyanın sahibi oldu.

“ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN”
İşitme Engelliler Güreş Milli Takım 

Antrenörü Rüstem Koyuncu, sonuç-
lardan memnun olduğunu belirterek, 
“Çok şükür, çocuklarımız ellerinden 
geleni yaptılar. 

İki altın beklediğimiz sporcumuz 
muvaffak olamadı bizi üzdü. Çok daha 
başarılı olabilirdik ama yine de serbest 
ve grekoromen sporcu ve antrenör eki-
bi olarak çok iyi hazırlandık. Ülkemizi 
sevindirdiysek ne mutlu bize. 

Bence müsabakalar çok iyi geçti. 
11 madalya ülkemize armağan olsun” 
dedi.
n İHA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp 
Gözgeç, 15 yıl aradan sonra ilk defa Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyonası’nın Türkiye’de 
yapılacağını açıkladı. Gözgeç, şampiyonanın 
Ankara’da ya da Trabzon’da gerçekleştiri-
lebileceğini söyledi. Türkiye Boks Federas-
yonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyonun 
yeni binasında spor muhabirleri ile bir araya 
gelerek basın toplantısı düzenledi. Önceki 
gün Rusya’da düzenlenen Uluslararası Boks 
Federasyonu toplantısına katıldığını dile ge-
tiren Gözgeç, toplantıda Türkiye açısından 
çok önemi kararlar alındığını ifade etti. 2020 
Olimpiyatları öncesi kalifikasyon elemelerinin 
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nın Tür-
kiye’de yapılacağını duyuran Gözgeç, “2002 
yılında Antalya’da gerçekleştirilen şampiyo-
nanın ardından 15 sonra Dünya Kadınlar Boks 
Şampiyonası yapacağız. Tabii bunun için yer 
şu an kesinleşmiş değil ama Ankara veya 
Trabzon olarak düşünüyoruz. Saha ve seyirci 
avantajını kullanmak için Boks’un sevildiği, 

seyircinin fazla olduğu illeri düşünüyo-
ruz” dedi.
“KADINLARDA SIKLET SAYISI 5’E 

ÇIKTI, ERKELERDE 8’E İNDİ”
Bir diğer önemli kararın 

ise Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi’nin (IOC) kadın-erkek 
eşitliğini ön plana çıkartmak 
amacıyla sıklet sayılarının de-
ğiştirilmesi yönünde olduğu-
nu açıklayan Gözgeç, “Daha 
önce erkelerde 10 sıkletimiz 
vardı. Kadınlarda ise 3 sıklet 
katılıyordu. Kadınların sayısını 
5’e çıkartıyor, erkelerin sayı-
sını 8’e düşürüyoruz. Bu, Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesi’nin 
dünyada kadın-erkek eşitliğinin ön 
plana çıkartılması amacıyla almış 
olduğu bir karar. İlerleyen zamanlarda 
bu rakam sanırım eşit olacak. IOC’nin 
düşüncesi bu yönde” diye konuştu.  n İHA

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Türkiye’de yapılacak

Hakan Salim Çağlayan: 
Hocamıza güveniyoruz
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
Erzurum’da yaptığı kamp ile yeni sezon hazırlıklarını 
sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımın Basın Sözcüsü Ha-
kan Salim Çağlayan, yaptığı açıklamalarda takımın 
son durumundan memnun olduklarını ve teknik he-
yete güvendiklerini ifade etti

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un pilot ta-
kımı Konya Anadolu Selçukspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını 
Erzurum’da sürdürüyor. Genç bir kadro kuran ve Konyaspor’a fut-
bolcu yetiştirmek isteyen yeşil beyazlı takımda Erzurum kampı 30 
Temmuz’da sona erecek. Konyaspor’dan Mücahit Akçay ve Emre 
Can Atila’yı da kadrosuna katan Yavru Kartal’da yönetimin teknik 
heyete ve futbolculara güveni tam. Konya Anadolu Selçukspor, 
sezona iç sahada oynayacağı Pendikspor maçı ile başlayacak.

‘TEKNİK HEYETİMİZE GÜVENİYORUZ’
Konya Anadolu Selçukspor’da Erzurum kampı sürerken, ye-

şil beyazlı takımın Basın Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan, Konya 
Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Çağlayan, teknik 
direktör Alper Avcı ve yardımcılarının çok istekli olduğunu belir-
tirken, “Yeni sezona çok genç bir kadro ile başlayacağız. Teknik 
heyetimiz ve futbolcularımız yeni sezon öncesinde çok istekli ve 
heyecanlı. Bu heyecanın sahaya ve sonuçlara da yansıyacağına 
inancımız tam. Alper hocamız ve futbolcularımıza güveniyoruz” 
dedi.

‘FİKSTÜR TAKIMIMIZA HAYIRLI OLSUN’
Konya Anadolu Selçukspor’un yeni fikstürü hakkında da açık-

lamalarda bulunan Hakan Salim Çağlayan, “Yeni sezon fikstü-
rünün takımımıza ve futbol camiasına hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. İlk hafta iç sahada Pendikspor ile oynayacağız. Sezo-
na iyi bir şekilde başlayarak bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek 
istiyoruz. İç sahada başladığımız için avantajlıyız ama takım ka-
litesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de bu 
konuda bir şüphemiz yok. Genç oyuncularımız ile iyi bir sonuç 
alarak lige başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘EMRE CAN VE MÜCAHİT KATKI SAĞLAYACAK’
Geçtiğimiz sezon Konyaspor kadrosunda yer alan ve Mustafa 

Reşit Akçay’ın raporu doğrultusunda Konya Anadolu Selçukspor 
kampına katılan Emre Can Atila ve Mücahit Akçay’ın takıma katkı 
sağlayacağına inandığını belirten Konya Anadolu Selçukspor Ba-
sın Sözcüsü Çağlayan, “Emre Can ve Mücahit hem genç hem de 
yetenekli oyuncular. Konyaspor kadrosunda bulundular ve orada 
oynama şansı yakaladılar. Konya Anadolu Selçukspor’da kendi-
lerini göstererek takıma katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Kon-
yaspor’da denenen Lamine Diop şu an takımımızın kampında. 
Hocamız Alper Avcı ve yönetimimizin vereceği kararın ardından 
son durumu belli olacak” ifadelerini kullandı.
n HASİB MUTLU

Konya Anadolu Selçukspor Basın 
Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan



RPS

Roma’ya transfer olarak bütün dikkatleri üze-
rine çeken Cengiz Ünder’in antrenörü konuştu. 
Altınordu Performans Antrenörü Sezgin Takmaz da 
Cengiz’in çok özel bir oyuncu olduğunu, fiziksel ve 
taktiksel olarak hazır gittiği Medipol Başakşehir’de 
direkt forma şansı bulduğunu söyledi.

Cengiz Ünder’in Avrupa’ya transferinin de 
tesadüf olmadığını kaydeden Takmaz, “Cengiz 
özel antrenmanları, görsel eğitimleri, saha dışı 
çalışmalarıyla proje oyuncularımızdandı. Aslında 
Cengiz gibi daha çok oyuncumuz var.” ifadesini 
kullandı.

Futbola 2007’de Bucaspor Futbol Akademi-
si’nde başlayan Cengiz Ünder, akademinin kurucu 
başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın şirketleşme kararı 
alan Altınordu’da çoğunluk hisselerini almasıyla 
kariyerine 2013’ten itibaren bu takımda devam etti.

Altınordu’da ilk lig karşılaşmasına 28 Aralık 
2014’te TFF 1. Lig’de Manisaspor karşısında çıkan 
Cengiz Ünder, 2016-2017’de Medipol Başakşe-
hir’e geçtikten sonra bu sezon da İtalya’nın Roma 
takımına transfer oldu. n AA

Cengiz gibi çok
oyuncumuz var

Galatasaray Muslera’nın
sözleşmesini uzattı

 Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando 
Muslera’nın sözleşmesini 2021 yılına kadar 
uzattı. 

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamu-
yu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açık-
lamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando 
Muslera’nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 
ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 
3 milyon 575 bin Euro net sabit transfer ücreti 
ödenecektir. Ayrıca futbolcuya takımın futbol-
cunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA 
müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 
bin Euro prim ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun 2017-2018 
sezonundaki 20 bin Euro olan maç başı ücret 
şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig 
ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan 
için 5 bin Euro prim ödenecek şekilde düzen-
lenmiştir.”
n İHA

Bajic yalanlaması!
Atiker Konyaspor bir yandan yeni golcü arayışlarına devam ederken Bajic krizi patlak verdi. 

Oyuncunun Mustafa Reşit Akçay’ın raporu doğrultusunda satış listesine konduğu iddia edilirken, 
yönetim bu iddiayı yalanladı. Ancak Bajic konusundaki şüpheler sürüyor

Atiker Konyaspor’da gündem 
santrafor. Yeni golcü arayışlarını 
sürdüren yeşil beyazlılarda Bajic 
krizi patlak verdi. Geçtiğimiz sezon 
17 gol atan genç oyuncunun Mustafa 
Reşit Akçay tarafından beğenilmedi-
ği ve oyuncunun satış listesine kon-
duğu iddia edildi. 

YÖNETİM YALANLADI 
Atiker Konyaspor başkan yardım-

cısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar 
başarılı futbolcu Riad Bajic’le ilgili 
basında yer alan haberler üzerine 
kamuoyunu doğru bilgilendirmek 
adına bir açıklama yaptı.

Basın sözcüsü Ahmet Baydar 
açıklamasında “Bugün bir gazetede 
futbolcumuz Riad Bajic’le ilgili ola-
rak “17 gol attı ama gönderiliyor” 
başlığıyla yayınlanan haber tama-
men hayal ürünüdür.

Haberde, geçtiğimiz sezon içinde 
2020 yılına kadar sözleşmesini uzat-
tığımız futbolcumuzun, 3 milyon Euro 
bedelle satış listesine konulduğu id-
dia edilmektedir. Genç ve başarılı 
futbolcumuz Bajic’le ilgili bu haber 
kesinlikle gerçekleri yansıtmamakta-
dır.  Futbolcumuzun transferiyle ilgili 

bir tasarrufumuz bulunmamak-

tadır. Riad Bajic’ten memnunuz 
ve birçok talep gelmesine rağ-
men satmayı düşünmüyoruz. 
Camiamızın bu tür haberlere 
itibar etmemesini özellikle 
rica ediyoruz” dedi.

BAJİC MUTSUZ
Yönetimin yalanlamasına 

rağmen Aykut Kocaman döne-
minde transfer edilen ve geçen 

sezon attığı gollerle yıldızlaşan 
Riad Bajic’in kampta mutsuz olduğu 
ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı 
öğrenildi. 

Yönetimin oyuncuyu satma gibi 
bir düşüncesi olmamasına rağmen, 

oyuncudan bu yönde bir talep gelme-
si durumunda yönetimin ne yapacağı 
merak konusu oldu.

VUKOVİC DE 
BU ŞEKİLDE AYRILMIŞTI

Konyaspor’da yaprak dökümü 
devam mı edecek? Daha önce Barry 
Douglas ve Vukovic’in hesapta yok-
ken oyunculardan gelen talep üzeri-
ne ayrılmasına izin veren Konyaspor 
yönetiminin Bajic’te aynı durumu 
yaşama ihtimali bulunuyor. Yeşil Be-
yazlı yönetim Barry Douglas’ın İngil-
tere’ye, Vukovic’in ise Yunanistan’a 
transferine onay vermişti.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da son dönemde ya-
şanan gelişmeler, Beşiktaş ile oynanacak 
Süper Kupa maçı öncesi taraftarı endişelen-
diriyor. Rongelov ve Hora’nın gönderilmesinin 
ardından bu bölgeye İmoh Ezekiel’i transfer 
eden yeşil beyazlılar, yeni golcü için de çalışma-
larını sürdürüyor. Şuana kadar bu çalışmalardan 
sonuç alınamazken Süper Kupa maçında Anado-
lu Kartalı’nın gol umudu olarak kimin kadroda 
yer alacağı merak konusu oldu. Yeni transfer 
Avusturya kampına yetiştirilemezken, İmoh 
Ezekiel de  Avusturya’nın vize vermemesi 
nedeniyle kampa katılamamıştı. Bajic’in 
sakatlığı ve mutsuz olduğu iddiası 
Konyaspor taraftarını endişeye 
sürükledi. 

n SPOR SERVİSİ

Süper Kupa maçında 
golcü korkusu
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