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HELAL RIZIK 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk:

Başarıya odaklanarak yola çıktılar

RİGİAD maneviyata önem veriyor

Konya Pancar Ekici-
leri Kooperatifi Mali 
Genel Kurulu yapıldı. 
PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, 
“Su olmazsa ekmek 
olmaz, ekmek olmazsa 
huzur olmaz. Bu dün-
yada üretimdeki gücün 
kadar güçlüsün” dedi.

Yerli ve milli sermayeyle inşa edilerek 2018-2019 eğitim ve 
öğretim yılında açılacak olan Mis Koleji eğitime yeni bir so-
luk getirmeyi hedefliyor. Mis Koleji Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Özkan, “Bizler, devletine ve milletine bağlı insanlar ye-
tiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Allah’ın kitabı ve Peygamber’in sünnetini temel dayanak alarak 
insanların manevi kazanımlarını artırmaya çalışan Ribat Genç 
İşadamları Derneği (RİGİAD), iş dünyasında da iç dünyasında 
da huzurlu iş adamlarının yetişmesi için çaba harcıyor.

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

05 Doğrul: Eğitimde 
tasarruf olmaz 06 ‘Yerli ve milli’ye 

genelgeli teşvik 11 Kırtasiye malzemesi
alırken dikkat edin!

Dövize karşı 
milli direniş!

Tek vücut olmuş
milletin zaferi

Minik Yasin 2 
yıldır bulunamadı

Çiftçilere ‘iyi 
tarım’ eğitimi

Konya SMMMO’da bayramlaş-
ma programı düzenlendi. Oda 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
Milli birlik ve beraberlik içe-
risinde hiçbir yaptırıma fırsat 
verilmeyeceğini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

30 Ağustos Büyük Taarruzu’nun 
96. yıldönümü coşku içinde 
kutlanıyor. Yerel yönetimler, 
siyasi partiler. Sivil toplum 
kuruluşları tarafından yayınla-
nan mesajlarda bağımsızlığa 
ve milli birliğe dikkat çekildi. 
“Bu zafer, tek vücut olmuş bir 
milletin zaferidir” denildi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

2 yıl önce kaybolan Yasin Şa-
hin’i Ankara’dan gelen polis ve 
askerlerden oluşan özel ekip 
de bulamadı. Babası Yavuz Şa-
hin, “Özel ekip bizimle görüştü. 
Oğlumuzdan halen haber yok” 
dedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

Ereğli Belediyesi eğitime katkı 
sunmaya devam ediyor. Bu 
çerçevede KOMEK işbirliği ile 
çiftçilere bitkisel üretimde iyi 
tarım uygulamaları konusunda 
eğitim verilecek. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman Karağlı’nın cenazesi 
memleketi Konya’da toprağa verildi. Şehidin anne ve babası oğullarının tabutunu öperek uğurladı

TERHİSİNE YAKLAŞIK 
5 AY KALMIŞTI

Şehit Osman Karağlı’nın 
tabutunun başına, askere 

uğurlanırken omzuna asılan 
‘Maşallah’ yazılı şal bırakıldı.

Terhisine yaklaşık 5 aydan 
az bir süre kaldığı belirti-
len şehit askerin kurban 

bayramı öncesinde hasat 
döneminde iznini geçirmek 

üzere köyüne geldiği ve izni-
nin bitimini müteakip tekrar 

birliğine döndüğü öğrenildi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

AYAKTA DURMAKTA 
GÜÇLÜK ÇEKTİLER
Hakkari’nin Şemdinli ilçe-
sinde askeri aracın dev-
rilmesi sonucu şehit olan 
Piyade Er Osman Karağlı, 
memleketi Konya’da son 
yolculuğuna uğurlandı. 
Anne Ayşe ve oğluyla aynı 
adı taşıyan baba Osman 
Karağlı, meydanda şehidin 
tabutuna sarılarak fotoğra-
fını öptü. Ayakta durmakta 
güçlük çeken babayı yakın-
ları teselli etmeye çalıştı.

Öperek uğurladılar

Magandalar cezasız kalmadı
Karapınar ilçesindeki düğünde, etrafta 

koşturan çocuklara aldırış etmeden 
peş peşe ateş eden şüpheliler 

hakkında jandarma soruşturma 
başlattı. Jandarma, 7 kişiye 1046’şar 

lira olmak üzere toplam 7 bin 322 
lira idari para cezası yazdı. Kurusıkı 
olduğu belirlenen tabancalara ise el 

konuldu. n HABERİ SAYFA 6’DA

İşçilere baskı 
mı yapılıyor?

Taşeron işçilerin, kadrolu olmasının ardından 
kendilerine bazı baskıların yapıldığı iddia edildi. 

Sendika başkanları, işçilerin kadroya geçtikten sonra 
mesai saatlerinin değiştiğini ve işçilere köle muamelesi 
yapıldığını ileri sürdü. Vefat eden Zeynep Gündüz’ün de 

fazla mesai sonucu kaza yaptığı da iddialar arasında. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut 
Şahin, görev yaptığı kurumda fazla mesaiden dolayı 
kaza geçirerek vefat ettiği iddia edilen 35 yaşındaki 

Zeynep Gündüz’ü kabri başında ziyaret etti.
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Yerli ve milli sermayeyle inşa edilerek 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında açılacak olan Mis Koleji eğitime yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. 
Mis Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özkan, “Bizler, devletine ve milletine bağlı insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi

Mis Koleji, başarıya odaklandı
Başarı odaklı anlayışı, eğitim 

sektörüne taşımayı hedefleyen 
Mis Koleji Yönetimi tarafından 
toplantı düzenledi. Mis Kolej’in-
de düzenlenen toplantıya Mis 
Grup Onursal Başkanı İbrahim 
Özkan, Mis Koleji Yönetim Ku-
rulu Başkanı Salih Özkan’ın yanı 
sıra Mis Koleji Yönetim Kurulu ve 
Mis Koleji Eğitim Kadrosu katıldı. 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 
ile birlikte faaliyetlerine başlaya-
cak olan MİS Koleji, öğrencileri-
ni hayata uyarlanmış bilimle ve 
teknikle tanıştırmak hedefinde. 
Konuşmalarını gerçekleştiren Mis 
Koleji Yönetim Kurulu Başkanı 

Salih Özkan eğitime yeni bir so-
luk getireceklerini ifade ederek, 
“Eğitimin, farklı mecralara kay-
dığı zaman veya farklı gruplar ta-
rafından yapıldığı zaman ülkeye 
olumsuz şekilde yansıdığını gör-
dük. Bundan dolayı eğitime ya-
tırım yaptık, yapmaya da devam 
edeceğiz” dedi. 

“DEVLETİNE VE MİLLETİNE BAĞLI 
İNSANLAR YETİŞTİRECEĞİZ”
Mis Koleji Yönetim Kurulu 

Başkanı Salih Özkan, hedeflerinin 
devletine ve milletine bağlı insan-
lar yetiştirmek olduğunu dile geti-
rerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Mis Koleji’nde anaokulundan 

Anadolu Lisesine kadar, bütün sı-
nıflar mevcuttur. 

Okulumuz şuan 700 kişilik 

kapasitededir. 2018-2019 eğitim 
ve öğretim yılına da hazırız, ruh-
satlarımızı aldık. İddialı, genç ve 

dinamik bireylerden oluşan güzel 
bir eğitim kadrosu ile hazırız. İş 
dünyasına da yatırım yapan bir fir-
ma olarak, başarımızı eğitime de 
yansıtmayı planlıyoruz. İkinci bir 
okulumuzun da projelerine başla-
dık. 15 Temmuz gibi kötü bir anısı 
olan ülkeyiz. Eğitimin, farklı mec-
ralara kaydığı zaman veya farklı 
gruplar tarafından yapıldığı zaman 
ülkeye olumsuz şekilde yansıdığı-
nı gördük. Bundan dolayı eğitime 
yatırım yapmak istedik. İnşallah 
bu alandaki yatırımlarımız devam 
edecek. Bizler, devletine ve mille-
tine bağlı insanlar yetiştirmeyi he-
defliyoruz”

“YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”
Mis Grup Onursal Başkanı İb-

rahim Özkan ise sağlık ve eğitim 
alanlarında ki yatırımlarının de-
vam edeceğini belirterek, “Bizim 
sektörümüz daha önceden inşaat 
idi. İnşaat sektörü ile uğraşan ki-
şilerin çoğalmasından dolayı sağlık 
ve eğitim alanlarında yatırımlar 
yapmaya karar verdik. Fikir alışve-
rişimizin sonucu önce sağlık sonra 
da eğitim diye belirledik. Eğitimi 
de çok önemsiyoruz. Bence eğiti-
min olmadığı bir yerde hiçbir şey 
olmaz. Konya’mıza yatırım yapma-
ya devam edeceğiz” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Taşeron işçilerin, kadrolu olmasının ardından kendilerine bazı baskıların yapıldığı iddia edildi. Sendika başkanları, işçilerin kadroya geçtikten sonra mesai saatlerinin 
değiştiğini ve işçilere köle muamelesi yapıldığını ileri sürdü. Vefat eden Zeynep Gündüz’ün de fazla mesai sonucu kaza yaptığı da iddialar arasında 

Kadronun ödülü baskı mı?
Kamu kurumları ve belediye-

lerde bulunan bir milyondan fazla 
taşeron işçinin, kadrolu olması ile 
ilgili düzenleme bir süre önce ka-
rarlaştırılmıştı. Fakat, işçilere kad-
roya geçtikten sonra baskı yapıl-
dığı yönünde iddialar ortaya atıldı. 
İşçilerin, özellikle mesai saatlerinin 
kadroluya geçtikten sonra değiştiği-
ni söyleyen Tüm-İş Konfederasyo-
nu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 
işçilerin kadrolu olmasını bazı me-
murlar tarafından hazmedilemedi-
ğini ileri sürdü. Görev yaptığı ku-
rumda fazla mesai saatinden dolayı 
kaza geçirerek vefat ettiği belirtilen 
35 yaşındaki Zeynep Gündüz’ün 
kabrini ziyaret eden Şahin, “İşçile-
rimize yapılan vardiya sistemi bir 
zulümdür. İnsanların makamı ve 
mevkii farklı olabilir ama herkesin 
onuru eşittir” dedi.  Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Türk-
İş Konfederasyonu Konya İl Temsil-
cisi Abdülkadir Tamak ise, işçilerin 
sendika üyeliği bulunmamasından 
dolayı sahipsiz kaldıklarının altını 

çizerek, “Daha önceden taşeron 
işçiler 2. Sınıf vatandaş olarak gö-
rülüyordu. Şimdi kadrolu oldular 
daha kötü oldu” dedi. 

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA 
GEÇMESİNİ HAZMEDEMEDİLER!
Taşeron işçilerin kadroya geçi-

şinin memurlar tarafından hazme-

dilemediğini ve bundan dolayı da 
fazla mesai saati uygulandığını ifade 
eden Tüm-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Şahin sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Türkiye’de 
devletin hizmetlerini sürdürebilmesi 
için kimi memur olarak kimi de işçi 
olarak çalışması gerekiyor. Ancak ne 
memur işçinin efendisidir, ne de işçi 
memurun kölesidir. Herkes kendi 
görevini yapmak zorundadır fakat 
taşeronların kadroya geçiş yapması 
bazı memurlar ve yöneticiler tarafın-
dan hazmedilemedi ve bütün gözler 
işçinin kadrolu olmasına çevrildi. 
Şimdi ise ‘halen kölesiniz’ mantığı ile 
işçilere baskı uygulanıyor. Bu baskı-
nın da en tezayüt etmiş şeklide me-
sai saatlerinin değiştirilmesidir. Me-
sai saatlerini değiştirdiler ve işçilere 
resmen zulmediyorlar. Özellikle Aile 
ve Sosyal Bakanlığı’na bağlı kurum-
lar 24 saat çalışmaktadır. Her me-
mur Cumartesi- Pazar tatilini yapar, 
bayram tatiline gider fakat o kurum-
lar bakıcı annelerin, güvenliklerin ve 
hizmetlilerin sayesinde devam eder. 

Fakat bu işçilerimize yapılan vardi-
ya sistemi bir zulümdür. Türkiye’de 
işçilere bakışın değişmesi lazım. İşçi 
kardeşlerimiz kendi görevini yap-
maktadırlar” 

HERKESİN PROSEDÜRLERE 
UYMASI GEREKİYOR

Türkiye’de ki işçi sorunlarının 
giderek arttığını da dile getiren Şa-
hin, “Fazla mesai saatinden dolayı 
kaza geçirerek ilk vefat eden 35 ya-
şındaki Zeynep Gündüz oldu. Başka 
yerlerde çalışarak gece geç saatlerde 
evlerine giden işçi arkadaşlarımız 
bazı saldırılara da maruz kalabiliyor. 
İnsanların makamı ve mevkii farklı 
olabilir ama herkesin onuru eşittir. 
Hangi işçiye sorarsanız 12 saat- 12 
saat vardiya ister. Bu üç vardiyalı sis-
temden şuanda hiçbir işçi memnun 
değil. Bu insanlar şuanda kadroya 
geçti. Herkesin prosedürlere uyması 
gerekiyor. Türkiye’de de işçi sorun-
ları giderek artıyor. Bizler Tüm-İş 
Konfederasyonu olarak işçilerimizin 
sorunları ile ilgilenmek için yola çık-
tık” diye konuştu. 

İŞÇİLERİMİZ SAHİPSİZ KALDI
Türk-İş Konfederasyonu Kon-

ya İl Temsilcisi Abdülkadir Tamak 
da, kadroya geçen işçilerin sendika 
üyeliği bulunmamasından dolayı sa-
hipsiz kaldıklarını ve kölelik sistemi 
ile çalıştırıldıklarını ileri sürerek şun-
ları kaydetti: “Taşeronların kadroya 

geçmesini bir kölelik sistemi olarak 
değerlendirmek mümkün. Çalışma 
saatleri konusunda bu arkadaşlara 
iyilik mi yapıldı yoksa kötülük mü 
yapıldı belirsiz. İşçilere mecburiyet 
koşuyorlar. Daha önceden taşeron 
işçiler 2. sınıf vatandaş olarak gö-
rülüyordu. Şimdi kadrolu oldular 
daha kötü oldu. Sendikalara da bağlı 
olmadıkları için sahipsizler. Artık 
sendikalarda sahiplenemiyor çünkü 
toplu iş sözleşmesinin dışına atıldı-
lar. ‘Kadro sizin hakkınız değildir, siz 
köle gibi çalışacaksınız’ gibi işçileri-
mizi değerlendiriyorlar. İşçilerimiz 
sahipsiz kaldı. Kendi işleri dışında 
her işte köle gibi çalıştırıldıklarını da 
biliyoruz. ‘Bu kadro sizin hakkınız 
değildir’ gibi muamelenin yapılması 
hoş değil. Eylül ayı içerisinde taşe-
ron-kadro konusu ile ilgili toplantı 
yapacağız. Türk- İş temsilcileri ola-
rak bu konuların hepsini not aldık 
ve orada dile getireceğiz. İnşallah bu 
konuların çözümü içinde elimizden 
geleni yapacağız.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Taşeron işçilere kadroya 
geçtikten sonra baskı yapıldığı 
yönünde iddialar ortaya atıldı. 
Vefat eden Zeynep Gündüz’ün 

de fazla mesai sonucu kaza 
yaptığı da iddialar arasında.

Mahmut Şahin Abdülkadir Tamak
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman 
Karağlı’nın cenazesi memleketi Konya’da toprağa verildi. Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı 

Muhammet Güven ile çok sayıda kişi katıldı. Şehiden anne ve babası ayakta durmakta zorlandı 

Şehit Karağlı’ya son görev 
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 

devrilen askeri araçta şehit olan Pi-
yade Er Osman Karağlı’nın Beyşehir 
ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki 
baba ocağına ateş düştü.  Beyşehir 
Kaymakam Vekili Yusuf Gemici, Bey-
şehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı 
Yalçın Urlu,Garnizon Komutan Vekili 
ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Per-
sonel Asteğmen Aydın Durmuş, İlçe 
Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Özkan, 
İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, oğul-
larının şehit olduğunu haber vermek 
üzere sağlık ekipleri ile birlikte Kara-
ali Mahallesi’ne geldi. Burada, şehit 
askerin baba evine gelen protokol, 
nakliyeci olan babası Osman Karağ-
lı’nın İstanbul’da bulunması sebebiy-
le sağlık ekipleri nezaretinde dedesi, 
amcası ve annesine çocukları Osman 
Karaağlı’nın şehadet haberini verdi. 
İşi sebebiyle İstanbul’da olan baba 
Osman Karaağlı’ya ise acı haberin 
yakınları tarafından telefonla verildiği 
öğrenildi. Şehit askerin annesi ve kar-
deşleri ise acı haberi alınca sinir krizi 
geçirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri 
tarafından sinir krizi geçirenlere mü-
dahalede edildi. Şehit askerin bazı 
yakınları ise ambulans tarafından 
sedyeye alınarak hastaneye götü-
rüldü. Piyade er Osman Karağlı’nın 
cenazesi askeri uçakla Konya Hava-
limanı’na getirildi. Şehidin cenazesi 
askeri erkan ve protokol üyeleri tara-
fından karşılandı. 

TERHİSİNE 5 AYDAN 
KISA SÜRE KALMIŞ 

Şehit askerin baba evine Türk 
bayrakları asılırken, evin önüne Bey-
şehir Belediyesi tarafından taziye 
çadırı kuruldu. İlçe Müftüsü Mahmut 
Çelikoğlu tarafından ise evin önün-
de Kur’an-ı Kerim okundu. Terhisine 
yaklaşık 5 aydan az bir süre kaldığı 
belirtilen 20 yaşındaki bekar olan şe-
hit askerin kurban bayramı öncesinde 
hasat döneminde iznini geçirmek 
üzere köyüne geldiği ve izninin bitimi-
ni müteakip tekrar birliğine katılmak 
üzere Hakkari’ye döndüğü öğrenildi.

BİNLERCE KİŞİ ŞEHİDİ UĞURLADI 
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 

askeri aracın devrilmesi sonucu şe-
hit olan Piyade Er Osman Karağlı, 
memleketi Konya’da son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehidin Konya Havalima-
nı’ndan alınan cenazesi karayoluyla 
Beyhekim Devlet Hastanesi morgu-
na oradan da helallik alınmak üzere 

Karaali mahallesindeki babaevine 
getirildi. Burada şehidin ailesi ve ya-
kınları uzun süre gözyaşı döktü. Şehit 
Karağlı’nın cenazesi, helallik alınma-
sının ardından silah arkadaşlarının 
omuzlarında mahalle merkezindeki 
meydana götürüldü.  Anne Ayşe ve 
oğluyla aynı adı taşıyan baba Osman 

Karağlı, meydanda şehidin tabutuna 
sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta dur-
makta güçlük çeken babayı yakınları 
teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu’nun kıldırdığı namazın 
ardından mahalle mezarlığında top-
rağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve 

yakınları ile Sağlık Bakan Yardımcısı 
Muhammet Güven’in yanı sıra Vali 
Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, 
Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Gülay 
Samancı, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Bekar olan şehit Osman Ka-
rağlı’nın tabutunun başına, askere 
uğurlanırken omzuna asılan ‘Maşal-
lah’ yazılı şal bırakıldı. Oğluyla aynı 
adı taşıyan şehidin babası Osman 
Karağlı’nın güçlükle ayakta durduğu 
görüldü. Osman Karağlı’nın cenazesi, 
kılınan cenaze namazının ardından 
Karali Mahallesi Mezarlığı’na götürü-
lerek toprağa verildi.
n AA 
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‘30 Ağustos’ta verdiğimiz 
dersi bugün yine veririz’

Başkan Karabacak: Şanlı
zaferimiz kutlu olsun

Ereğli’de çiftçilere özel iyi 
tarım uygulamaları kursu

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı İnsan Hakları Başkanı Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
30 Ağustos Zafer Bayramıyla ilgili 
mesaj yayınladı. Usta, “Şanlı tari-
himizde önemli bir dönüm noktası 
olan 30 Ağustos, bir milletin külle-
rinden doğarak yeniden dirilişinin 
sembolüdür. 26 Ağustos’ta başla-
yan Büyük Taarruz’un devamında 
30 Ağustos’ta yazılan kutlu destan 
ile Aziz Milletimizin verdiği istiklal 
mücadelesi zaferle taçlanmıştır” 
dedi. 

“30 Ağustos, ecdadımızdan 
aldığımız güç ile vatan ve millet 
sevgisinin birleştiği, Ya İstiklal Ya 
İzmihlal diyerek bir milletin neleri 
başarabileceğinin cihana gösteril-
diği bir zaferdir” diyen Usta, şunları 
kaydetti: “1071 Malazgirt Zaferi’n-
den Çanakkale’ye, 30 Ağustos’tan 
15 Temmuz’a bu necip millet milli 
ve manevi değerlerini koruyarak 
bağımsızlığına göz dikenleri daima 
hüsrana uğratmıştır. Gazi Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarının ön-
cülüğünde 30 Ağustos Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi’nden 
yakılan istiklal meşalesini bugün 
aynı azim ve kararlılıkla geleceğe 
taşımanın mücadelesini vermek-
teyiz. Ülkemizin birliğine, dirliği-
ne, vatan topraklarımıza kasteden 
terör örgütleri ve şer odaklarına 
30 Ağustos’ta verdiğimiz dersi 

bugün yine vermeye devam edi-
yoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ğinde vatanımızı ebediyen payidar 
kılmak; ekonomik, siyasi ve sosyal 
açıdan ülkemizi muasır medeni-
yetler seviyesinin de üzerine taşı-
mak için durmadan çalışıyoruz. AK 
Parti olarak milletimizden aldığı-
mız destekle vesayet odaklarının 
gücünü kırarak yarınlarına daha 
güçlü adımlarla yürüyoruz. İnsan 
haklarını temel alan anlayışımız ile 
16 yılda verdiğimiz mücadelede 
yalnız kendimiz için değil umudu-
nu bize bağlamış tüm mazlumların 
bağımsız ve refah içinde yaşaması 
için gösterdiğimiz çabamızda asla 
geri adım atmayacağız. Tüm mil-
letimizin 30 Ağustos Zafer Bayra-
mını en içten duygularımla tebrik 
ediyorum.” n HABER MERKEZİ 

30 Ağustos Zafer Bayramı 
nedeniyle bir mesaj yayınlayan 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, “Aziz milletimizin şanlı 
zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayra-
mımız Kutlu Olsun” dedi. Yayın-
ladığı yazılı mesajında, “Milletimi-
zin bağımsızlık uğruna gösterdiği 
azim ve kararlılığın tüm dünyaya 
ilan edildiği büyük zaferin 96’ncı 
yıl dönümünü kutlamanın gurur 
ve mutluluğu içerisindeyiz” ifa-
delerini kullanan Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karaba-
cak, şu açıklamayı yaptı:

“Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz 
milletimiz, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bir-
likte gösterdiği eşsiz kahramanlık-
larla, vatanımızı ve milletimizi yok 
etmeye çalışanlara karşı birlik ve 
beraberlik ruhuyla, verdiği müca-
deleyle büyük zaferi kazanmış ve 
bize bu güzel vatanımızı emanet 
etmiştir. Bizler de emanet aldığı-
mız vatanımızı her alanda en üst 
seviyelere çıkarmak için var gü-
cümüzle birlik ve beraberlik içinde 
çalışmakta, ecdadımızın bize ema-
neti olan Cumhuriyetimizi hakkıy-

la muhafaza ve müdafaa ederek, 
ülkemizin gelişen demokrasisi, 
güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel 
mirası ile bölgesinin ve dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri ol-
maya doğru emin adımlarla yürü-
meye devam edeceğiz. Bu duygu 
ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer 
Bayramını en içten duygularımla 
kutluyor; ulusumuza eşsiz zaferler 
kazandıran başta Türkiye Cumhu-
riyetinin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere tüm şehitlerimizi ve 
gazilerimizi minnet ve şükranla 
anıyor, saygılar sunuyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi eğitime katkı 
sunmaya devam ediyor. Bu çer-
çevede KOMEK işbirliği ile çift-
çilere bitkisel üretimde iyi tarım 
uygulamaları konusunda eğitim 
verilecek. Eğitim sonunda Uluslar 
arası geçerliliği olan Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifikalar da 
kursa katılan çiftçilere verilecek. 
Başvurular 10-23 Eylül arasında 
şahsen KOMEK ve internet üzerin-
den komek.org.tr adresinden yapı-
lacak. “Eğitim, bizim vazgeçilme-
zimizdir” diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Belediye olarak 
eğitime destek vermeye devam 
ediyoruz. Eğitimin önemini biliyor 
ve her zaman destek olmaya gay-
ret gösteriyoruz. Yaşamımızda ve 
yaptığımız her işte eğitim berabe-
rinde başarıyı getirir. Bu anlamda 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 

kaliteli eğitim almalarını sağlama-
nın yanı sıra bitkisel üretim yapan 
çiftçilerimizin, diğer iş kollarında 
faaliyet gösteren vatandaşlarımızın 
da eğitim almaları çok önemlidir. 
Toplum olarak kalkınmamızın en 
önemli unsuru olan eğitim bizim 
vazgeçilmezimizdir. Bu anlamda 
KOMEK işbirliği ile düzenleyeceği-
miz iyi tarım uygulamaları konulu 
eğitimlerimize tüm çiftçilerimizi 
bekliyoruz. Uzman eğitmenlerin 
vereceği kursun sonunda Uluslar 
arası geçerliliği olan ve her zaman 
önlerindeki kapıları açacak Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika 
da kursiyerlerimize verilecek. Baş-
vurular, 10-23 Eylül tarihleri ara-
sında şahsen KOMEK ve komek.
org.tr  adresinde yapılabilecektir” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Allah’ın kitabı ve Peygamber’in sünnetini temel dayanak alarak insanların manevi kazanımlarını artırmaya 
çalışan RİGİAD, iş dünyasında da iç dünyasında da huzurlu iş adamlarının yetişmesi için çaba harcıyor

Derdimiz; helal ve 
temiz rızkı sağlamak

Yaklaşık 6 yıl önce aynı amaç 
için biraraya gelen iş adamlarının 
2016 yılında kurdukları Ribat Genç 
İşadamları Derneği (RİGİAD) he-
lal ve temiz kazanmanın önemine 
vurgu yapmaya çalışıyor. RİGİAD 
Başkanı Abdullah Topatan, dernek-
lerinin kuruluş amacını, ilkelerini ve 
hedeflerini değerlendirdi. 

ABDULLAH TOPATAN KİMDİR?
1980 Konya doğumluyum. Özel 

Lale Erkek Lisesi mezunuyum. Aka-
binde işletme eğitimi aldım. Bilgi-
sayar Mühendisliği eğitimi aldım, 
bilgisayar mühendisiyim. İşletmede 
de yönetim ve organizasyon üzerine 
yüksek lisans eğitimimi tamamla-
dım. Perakende mağazacılık sektö-
ründe faaliyet gösteren bir aile şir-
ketimiz var. 1997 yılından bu yana 
aile şirketinde çalışıyorum. Bunun 
yanında genç yaşlarımdan itibaren 
farklı STK’larda yöneticilik, başkan 
yardımcılığı, komisyon başkanlığı 
gibi görevlerde bulundum. Ribat 
Genç İşadamları Derneği’nin Baş-
kanlığını yürütüyorum. 

Sayın Başkan derneğiniz ile ilgi-
li genel bilgiler edinmek isteriz. Ne 
zaman ve hangi amaçla kurulmuş 
bir dernektir Ribat Genç İşadamları 
Derneği?

Derneğimizin resmi olarak ku-
ruluşu 2016 yılıdır. Fakat öncesinde 
biz bu dernekte üye olan arkadaşları-
mızla sürekli biraraya geliyor ve soh-
betler ediyorduk. Aylık düzenli ola-
rak buluşmalarımız oluyordu. Zaten 
beraber oturduğumuz arkadaşlardı. 
Bunların içerisinde 4 tane hocamız 
var. Ağırlıklı olarak aynı liseden me-
zun olduğumuz arkadaşlardan oluşu-
yor. Biz esasen Kur’an meali okuya-
rak başladık. Uzun bir süre bu devam 
etti. Daha sonra resmi olarak dernek-
leşelim dendi. Hepsi iş dünyasında 
faaliyet gösteren arkadaşlarımızla 
birlikte bu derneğin kuruluşunu sağ-
ladık. Burada inşaatla, emlak işleriyle, 
tarım ve yem sektörüyle iştigal eden, 
üretim ve makine sektöründen arka-
daşlarımız var.  Bu insanlar açıkçası 
bu dernekte ticari faaliyetlere yönelik 
olarak biraraya gelmedi. Bizim der-
neğimiz rastgele biraraya gelelim, 
birşeyler yapalım diye yola çıkılmış 
bir dernek değil. Öncesinde 6 yıllık 
bir terbiye dönemimiz oldu. Yani 
dernek, bizim birlikte olgunlaşma-
mızın neticesinde ortaya çıktı. Önce 
bir geçmiş var, onun tekamülü ola-
rak dernek ortaya çıktı. Derneğimiz 
bir tabela derneği asla değildir. Veya 
arkadaşlarla birlikte hangi işi yapabi-
liriz diye ticari kaygılar güttüğümüz 
bir dernek değil. İş geliştirmeye, 
daha çok kitleye ulaşma ve daha fazla 
para kazanmaya çalışan bir dernek 
olmadık. Yani bizim temel amacımız 
iş dünyasında yer alan insanlara bir 
mektep olabilmektir. 

Peki bir ihtiyacı mı hissetiniz de 
iş dünyasının bu alanına yönelik bir 
dernek kurdunuz?

İnsanların kalplerine, manevi 
yönlerine dokunalım istedik. İn-
sanların parayla ilgili ya da sosyal 
hayattaki statüleriyle ilgili bir tat-
minsizlikleri söz konusu değil. Bizim 
amacımız manevi anlamda birlik-
telik sağlayabilmek. Bize üye olan 
insanların bu yönlerini geliştirmek, 
neticede ahlaklı bir iş adamı yetişti-
rebilmektir. Bizim temel amacımız 
budur. Tabi ki yeni iş sahaları oluş-
turmak, işadamlarımıza yeni ufuklar 
açmak da olabilir ama temel ama-
cımız bu değil. Bizde temel amaç 
ahireti kazanabilmektir. Nasıl bir 
işadamı sorusuna yanıt olarak yolu-
nun sonu cennete çıkan bir işadamı 
yetiştirmektir bizim gayemiz. 

İşadamlarının manevi boşluğu-
nu doldurmak ve onları doğru yola 
iletmek için derneğiniz bünyesinde 
neler yapıyorsunuz?

Sosyal etkinlikler ve sosyal pro-
jeler üretiyoruz biz. Mesela eğitim 
kampları yapıyoruz. Bunu her yıl 
düzenleriz, hiç aksatmayız. Bir otel-
de 3-4 günlük bir çalışma olur bu 
kamplarımız. Seminerlerimizi hazır-
larız. İşle, dünyayla ilişiğimizi kesip, 
kendimizi ve üyelerimizi manevi an-
lamda doyurmak adına programlar 
düzenliyoruz. Aslında bunu derneği 
kurmadan önce de yapmıştık. Yani 
6-7 yıldır hiç aksatmaksızın her yıl 
belirlenen tarihlerde bu kampları-
mızı yapıyoruz. Birlikte yolculukla-
rımız oluyor. Aslında bunların her 
biri bir eğitimdir diye düşünüyoruz. 
Kampın, yolculuğun, beraber ye-
mek yemenin, aynı ortamı payla-
şabiliyor olmanın büyük önemi var. 
Mesela geçen yıl dernek binamızda 
bir günümüzün tamamını gece de 
dahil olmak üzere birlikte geçirdik. 
Ama şunu da ifade etmek lazım çok 
önemli yanlış anlaşılma olmasın. 
Bizim temel müfredatımız yüce Al-
lah’ın kitabı ve Rasulullah’ın sünne-
tidir. Özellikle de 15 Temmuz’dan 
sonra insanların kanaatlerinin değiş-
mesine sebep olan gelişmeler oldu. 
Bizim temel amacımız Allah’ın kita-
bını anlamak ve Rasulullah’ın sün-
neti üzerine yaşamak, iş dünyasın-
da, iç dünyasında, ailevi dünyasında 
huzurlu bir işadamı yetiştirebilmek-
tir.  Aslında topluma baktığımızda 
sadece işadamlarında ya da iş dün-
yasında değil genel olarak bir ma-
nevi boşluk söz konusu diyebiliriz. 
Kendi evimizde, çocuklarımızda, 
yaşadığımız çevrede, iş hayatımız-
da, yani hayatımızın her alanında ne 
yazık ki böyle bir boşluk söz konusu-
dur. Toplum, bunun acısını çok şid-
detli bir şekilde çekiyor. Adam 1 mil-
yon TL verip daire alıyor ama sadece 
gece 1’de yatmaya gidiyor. 1 milyon 
TL para verdiği bir yerde vakit geçir-
miyor. Çünkü evinde iç huzuru yok, 
dışarıdaki kafelerde vakit geçirmeyi 
daha çekici buluyor. Asgari ücretle 
çalışan işçi için de aslında aynı du-
rum söz konusu. Biz ahireti dünya-
nın içinden çektiğimiz zaman dünya 
kokuşur. Bizim temel amacımız işte 
ahireti unutmadan, ahiret şuuruyla 
insanların yaşayacağı ya da işlerini 
bu şuurla yapacakları hale gelmek, 
getirebilmek. İş dünyasında bu şu-
uru yitirince güvenilir iş adamı da 
kalmıyor. 

Yaptığınız çalışmaların geri dö-
nüşlerini alıyor musunuz? 

Temel kriterimiz şu, hiçbir za-
man sayıcı olmadık. Kaç kişi oldu-
ğumuzun bir önemi yok. Bizim üye-
lerimizin sayısını ön plana çıkarmak 
gibi bir derdimiz yok. Hormonal bir 
büyümeye de karşıyız zaten. Bizim 
kendi içimizde çok büyük değişim-
ler ve gelişimler oldu. Birbirimizden 
sürekli bir şeyler öğrenerek geldik. 
Böyle de devam etme niyetindeyiz. 
Onun için de halkamızı daha çok ge-
liştirelim diye bir ciddi adım atma-
dık. Çünkü bu tür organizasyonlarda 
kadro olmadan saman büyürseniz 
saman alevi gibi birden yanıyor ve 
hızlı bir şekilde sönüp kaybolup gidi-
yorsunuz. Bir zamanlar Ribat Genç 
İşadamları Derneği vardı denilsin 
istemiyoruz. Kendiliğinden, insanlar 
doğal olarak ihtiyaç hissederlerse 
buyurup gelsinler diyoruz. Biz kim-
seyi üye olmaya davet etmiyoruz. 
Hatta girmek isteyen insanlardan 
kabul etmediğimiz de çok oldu. 
Amacımız kendi tekamülümüzü 
hızlı bir şekilde tamamlamak oldu. 
Sağlam bir kadroyla genişlemeye 
gidebiliriz. 

Allah Kur’an’da rızkı tarif eder-
ken helal ve temiz olacak diyor. Bi-
zim derdimiz bu. Çok kazandırmak 
değil, insanların kazançlarının helal 
ve temiz olmasıdır. Çünkü insanla-
rın yiyip içtiklerinin kendilerini etki-
lememesi mümkün değildir. Mesela 
fastfood beslenmenin insanın fizyo-
lojisini bozuyor diyoruz. Peki haram 
olan insanı bozmaz mı? Onun için 
önemli olan çok kazanmak değil, 
mutlu ve huzurlu olabilmek için he-
lalinden ve temizinden kazanmak-
tır. Bunu sağladığınız zaman Allah 
mutlaka bereketini verir. Gerçekten 
arkadaşlarımızın bu konuda büyük 
hassasiyeti var.  Zaman zaman bu-
raya arkadaşlarımızın yapacakları 
işler ile ilgili sorular geliyor. Prof. Dr. 
Saffet Köse hocamız bize danışman-
lık yapıyor. Yapılacak olan işe İs-
lam’ın nasıl baktığını sorduklarında 
onlara cevap verebiliyoruz. Bu soru-
nun yanıtını almadan herhangi bir 
iş yapmazlar. Soruları hocalarımıza 
arz ederiz, onlardan alınan yanıtla-
ra göre arkadaşlarımız girişimlerini 
yaparlar. Burada bizi yönlendiren, 
bize ilham kaynağı olan, bizim geli-
şimimizi, tekamülümüzü takip eden 
muhterem Abdullah Büyük hoca-
mızdır. Ribat Genç İşadamları ile bi-
rebir ilgilenir. Yanında götürür, yola 
çıkar, konferanslara götürür. Ayda 

bir mutlaka programlarımıza katılır. 
Yıllık kamplarımızda muhakkak bu-
lunur.

Abdullah bey, iş adamlarının 
manevi boşluğunu doldururken, iş 
dünyasına da dönmek ve reele bak-
mak da gerektiği düşüncesinden 
hareketle iş dünyasının geleceğine 
yönelik sizin beklentilerinizin ne ol-
duğunu da sormak isterim. 

Yani inşallah çok daha iyi olaca-
ğını düşünüyoruz. Bu konuda kesin-
likle ümitsizliğe kapılmıyoruz. Yeni 
bir siyasi gelişme oldu ülkemizde, 
sistem ve yönetim şekli değişiyor. 
İnşallah çok iyi kurgulanmış bir 
sistem olarak gelmiştir. Geçmişte 
birisi Anayasa kitapçığı fırlattı döviz 
kurları yüzde yüzlerce artış göster-
di. Bir gecede gecelik faizlerin yüz-
de 7 bin 500’lere çıktığı zamanlar 
oldu. Yani ufak bir sallantıda büyük 
etkiler olarak ekonomi anlamında 
geri dönüşler oluyordu. Türkiye bir 
gecede yüzde 20 fakirleşerek yeni 
güne uyanabiliyordu. İnşallah yeni 
sistemle bazı şeyler daha sağlam 
temellere oturtulacak. Artık Türki-
ye hızla hedeflerine ilerlemeye de-
vam edecektir. Bu sistemdeki temel 
amaç da ülke ekonomisinin dış ve iç 
etkenlerden doğrudan etkilenme-
den yoluna devam etmesidir.  İnşal-
lah biz ümitle bakıyoruz. Seçimden 
önceki süreçte yatırımcıların önü-
müze bir bakalım yaklaşımı vardı. 
Ekonomistler ve bu alanda uzman-
laşmış olanlardan da dinleyip öğren-
diğimiz kadarıyla bu yaklaşımı pek 
de doğru bulmuyoruz. Yani aslında 
herkes hiçbir şey yokmuş gibi işine 
devam etse çark kilitlenmeyecek. 
Krizi biraz da kendimiz büyütüyo-
ruz. Bu bir sistem. Belki yavaş olacak 
ama sistem işlemeye devam edecek. 
Sonrasında kendiliğinden yoluna gi-
recek. Sonuçta bu tür konularda bir 
de algı oluşturuluyor. Ticaret yapan 
kişilerin bir kısmı bir şey yokmuş 
gibi işine devam etmesi gerektiğini 
biliyor; bir kısmı da tedirginlikle pi-
yasayı da kendilerini de sıkıştırıyor. 
Biz derneklerin vazifesi de böylesi 
durum ve ortamlarda üreticiyi, tica-
ret ve sanayi erbabını hareketlendir-
meye yönelik çalışmalar yapmaktır. 
Tabi işin bir de temkinli olma boyu-
tu var. Çok karamsarlığa ve ürkekli-
ğe de mahal vermemek lazım. Kriz 
zaten ürkek ortamları seviyor. Ürkek 
olunca krizi biraz da kendimiz oluş-
turmuş oluyoruz. Rahat ve ümit var 
olmak gerektiğini düşünüyorum.   
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

RİGİAD Başkanı Abdullah Topatan
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‘Çumra, Küçükköy’de tüm sözler yerine getirildi’
Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Ma-

hallesi’nde 2014 yılı yerel seçimlerinde 
verilen tüm sözler yerine getirildi. Ma-
halle ziyaretlerine devam eden Çumra 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, 
Küçükköy Mahallesi’ni ziyaret etti, yatı-
rımları yerinde inceledi. Başkan Oğuz zi-
yaret sırasında yapmış olduğu açıklama-
da, “Dünyada toplu yerleşimin yapıldığı 
alanlardan birinde Çatalhöyük’ün içinde 
bulunduğu Küçükköy mahallemizdeyiz 
M.Ö. 7000’li yıllara dayanan bir tarihi var. 
Konya’da yaşamak, Çumra’da yaşamak 
ve buraları da bir gün mutlaka görmek 
gerekir. Tarihi mekan Çatalhöyük’e ula-
şım sorunumuz vardı. Çumra-Küçükköy 
arası yolumuz 2017 yılı programı içerisin-
de genişletilerek asfaltlanmasıyla birlikte 
bu sorun ortadan kalmış oldu. Bu yıl iti-
bariyle de Küçükköy mahallemizin tüm 
iç yollarının asfaltlanacağını söylemiştik 
ve bugün itibariyle bu sözümüzde yerine 

getirmiş olduk. Küçükköy Mahallemizin 
parkı yapıldı, halı sahası yapıldı, önceki 
dönem mahalle halkı tarafından yapılan 
düğün salonumuzun eksikleri giderilmiş 
oldu Mahalle konağımızın inşaatına baş-
lıyoruz inşallah bu yıl içerisinde konağı-
mızda tamamlanmış olacak. Söz verdi-
ğimiz gibi bugünde mahallemizin tüm 
iç yollarının asfaltlanması tamamlanmış 
oldu. Mahallemize vermiş olduğumuz 
sözlerin tamamının yerine getirilmiş ol-
ması ve mahalle halkımızın mutluluğu 
bizlere gurur kaynağı oluyor. Küçükköy 
Mahallemize hayırlı olsun. İnşallah görev 
süremiz içerisinde tüm mahallelerimizin 
iç yollarını da tamamlamış olacağız” dedi.  
Mahalle adına yapılan hizmetlerden dola-
yı Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz’a, Büyükşehir Belediye Başkanına 
ve Hükümetimize teşekkür eden isim Kü-
çükköy Mahalle Muhtarı Ali Barutçu oldu.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, MEB büt-
çesinden 2 milyar TL kesintiye gidil-
diği haberleri üzerine bir açıklama 
yaptı. Eğitimde tasarruf yapılamaya-
cağını söyleyen Doğrul, “Pek tabii ki; 
israfa müsaade edilemez, kaynakla-
rımızın heba edilmesine asla göz yu-
mulamaz.Ancak bunun dışında baş-
ta öğretmen atamaları olmak üzere, 
okullarımızın ve öğrencilerimizin ih-
tiyacı olan hizmetlerin aksatılmasına 
ve tehir edilmesine asla tahammül 
edilemez” dedi.

Başkan Doğrul açıklamasın-
da şu ifadelere yer verdi: “MEB 
bütçesinden 2 milyar TL kesintiye 
gidildiği haberleri basına yansıdı. 
Biz her daim EĞİTİMDE TASAR-
RUF OLMAZ diyoruz. Öğretmen 
atamasında, eğitim alt yapısının 
ihtiyaçlarında, eğitim araç gereçle-
rinin temininde, okullarımızın öde-
neklerinde vs. yani eğitimin temel 
giderlerinde TASARRUF olmaz. Ni-
tekim MEB de yaptığı açıklamada, 
tasarrufun eğitim hizmetinin nite-
lik ve kalitesini etkilemeyeceğini ve 

kamudaki israfı önleme tedbirleri 
kapsamında atılan adımlar olduğu-
nu vurgulamıştır. Bu açıklamanın 
dikkatli takipçisi olacağımızın bilin-
mesini istiyoruz. Öte yandan, eği-
tim hizmetinin nitelik ve kalitesine 
katkı sağlamayan bu 2 MİLYAR 
LİRALIK İSRAF potansiyelinin ve 
aynı kalemler üzerinden geçtiğimiz 
yıllarda yapılan israfın da hesabının 
sorulması gerekmez mi? Milletimi-
zin vergilerinden oluşan bu kaynağı 
heba edenler hesaba çekilmeyecek 
mi? Pek tabii ki; israfa müsaade edi-
lemez, kaynaklarımızın heba edil-
mesine asla göz yumulamaz.  An-
cak bunun dışında başta öğretmen 
atamaları olmak üzere, okullarımı-
zın ve öğrencilerimizin ihtiyacı olan 
hizmetlerin aksatılmasına ve tehir 
edilmesine asla tahammül edile-
mez. İnanıyoruz ki, Türk ekonomisi 
ülke kaynaklarının talan edilmesi 
ve kamuda israfın önlenmesi sağ-
landığında her zorluğu aşabilecek 
güçtedir. Bir kez daha yineliyoruz: 
Eğitimde tasarruf olmaz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Gün: 30 yıldır 
yapılmayan yolları yaptık

Mali Müşavirlik için Staja 
Giriş Sınavı uzatıldı

Genç Mali Müşavirler Platfor-
mu, Mali Müşavirlik mesleğine 
ilk adım olan Staja Giriş Sınavına 
başvuruların son başvuru tarihinin 
6 Eylül 2018 tarihine uzatıldığını 
duyurdu. 

Konya Genç Mali Müşavir-
ler Platformu tarafından yapılan 
açıklamada, “1 Ağustos 2018 
tarihinde başlayan Staja Giriş Sı-
navı başvurularına son müracaat 
tarihi 6 Eylül 2018 tarihi olarak 
yeniden düzenlendi. Staja Giriş 
Sınavı TÜRMOB’un eğitim birimi 
olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi 
(TESMER) tarafından yapılmakta-
dır. Sınav soruları Ankara Üniver-
sitesi akademisyenleri tarafından 
hazırlanmaktadır. 100 soru alan 
bilgisi, 30 soru ise genel kültür ve 
yetenek olmak üzere 130 soruluk 
testten oluşmaktadır. Sınav konu-
ları ve soru sayıları, genel kültür 
ve yetenek alanında Türkçe, Ma-
tematik, Atatürk İlke ve İnkılap 
Tarihi ve Yabancı dilden 30 soru-
dan oluşmaktadır. Alan bilgisinde 
ise Finansal Muhasebe, Maliyet 
Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, 
Denetim’den 58 soru, Ekonomi ve 
Maliye’den 12 soru, Hukuk alanın-
dan (Meslek, iş ve sosyal güvenlik, 
vergi, ticaret, borçlar) 30 soru ol-
mak üzere bu konulardan toplam-

da 130 soru sorulmaktadır. Her 
yıl 3 dönem olarak yapılan sınavın 
bu dönem ki başvurusu 6 Eylül’e 
kadar yapılması gerekmektedir” 
denildi. 

Açıklamanın devamında şu 
ifadelere yer verildi: “Staja giriş 
sınavına başvuru yapabilmek için 
İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, 
Maliye, Muhasebe ve Denetim, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Si-
yaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Ekonometri, Siyaset Bilimi, Ulusla-
rarası Finans, Ekonomi, Bankacılık 
ve Sermaye Piyasası, Pazarlama 
Yönetimi, Bankacılık ve Finans, 
Pazarlama, Turizm İşletmeciliği, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Hu-
kuk bölümlerinden en az lisans 
düzeyinde mezun olmak gerek-
mektedir. Sınav değerlendirmesi 
ise, sınava giren tüm adayların iki 
ana başlıkta başarı puanları (Genel 
Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve 
ortalamaları 50, standart sapmala-
rı 10 olacak biçimde normal dağılı-
ma göre hesaplanmaktadır. Bu iki 
ana baslıkta aldıkları puanlardan 
ağırlıklı başarı puanları bulunmak-
tadır. Sınavda başarılı olmak iste-
yen adayın 60 puan alması gerek-
mektedir.”
n İHA

Konya SMMMO’da bayramlaşma programı düzenlendi. Oda Başkanı Seyit Faruk Özselek,
Milli birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir yaptırıma fırsat verilmeyeceğini belirtti 

‘Döviz savaşına karşı yerli 
ve milli direniş göstereceğiz’

Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) Kurban 
Bayramı münasebetiyle geleneksel 
bayramlaşma programı düzenledi. 
Düzenlenen programla Mali Müşa-
virler bayramlaştı. Konya SMMM 
Odasında düzenlenen programa 
Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver ve Vergi Dairesi Grup Müdü-
rü Eyyüp Yılmaz, Sakatlar Derneği 
Genel Başkanı Ahmet Mıhçı, Kör-
ler Derneği Başkanı Veli Bozağan, 
KONESOB Başkan Vekili Emin Ba-
ranok, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi 
Başkanları Ali Yazar ve Kadir Kağnı-
cıoğlu, Konya Kuaförler Odası Baş-
kanı Veli Baranok, Konya Motosik-
let, Bisiklet Tamircileri Esnaf Odası 
Başkanı Ömer Bardakçı, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, MHP Karatay 
İlçe Başkanı Sayın Remzi Karaaslan, 
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay ve MHP MYK Üyesi Hüseyin 
Korkmaz katıldı.

Program başında açılış konuş-
ması yapan Başkan Seyit Faruk 
Özselek, “Bu bayram da her bay-
ramda olduğu gibi, dostluğumuzu, 
sevgimizi, hüznümüzü, mutlulu-
ğumuzu, aşımızı en sıcak şekilde 
sevdiklerimizle paylaştık. Bizler çok 
önemli bir coğrafyada yaşayan ve 
geçmişinden gururla bahsedilen bir 
milletiz. Geçmişimizin bu büyük de-
ğerini yarınlara taşıma adına bizleri 
bir araya getiren bayramların huzur 

ve coşku içerisinde geçmesi tek te-
mennimizdir. Kurban bayramının 
başta siz meslektaşlarım olmak 
üzere Ülkemize ve İslam Âlemine 
barış ve huzur getirmesini temenni 
ediyorum.” diyerek üyelerinin bay-
ramlarını kutladı.

Sözlerine devam eden Özselek, 
ülkemizi kontrol etmeye çalışan dış 
mihrakların, son koz olarak döviz 
savaşını başlattıklarını belirterek, bu 
güne kadar milletimizin birliğine ve 
vatanımızın bütünlüğüne karşı ya-
pılan bütün operasyonların bozgu-
na uğratıldığını ve yine aynı şekilde 
yerli ve milli direniş gösterileceğinin 
altını çizdi. Milli birlik ve beraber-
lik içerisinde hiçbir yaptırıma fırsat 
verilmeyeceğini belirten Özselek, 
“Türkiye’nin uzun yıllardır müttefi-
ki olan ve stratejik ortaklığı bulunan 
ABD’nin, bu yaptırım kararlarını ka-
bul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” 

dedi.
Geçtiğimiz günlerde MAR-SAN 

da yaşanan yangın afetinde zarar 
gören firmalara geçmiş olsun di-
leklerini ileten Özselek, “Yangında 
zarar gören firmaların zayi olan mal-
larının ilave KDV yükünden kurtul-
ması için Hazine ve Maliye Bakan-
lığımızca yangının mücbir sebep 
kapsamına alınması gerektiğini ve 
firma sahiplerinin bir nebze de olsa 
rahatlatılması gerektiğini düşünü-
yoruz” dedi.

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek Temmuz ve 
Ağustos aylarında en yoğun dönem-
leri olan Mart ve Nisan aylarından 
daha yoğun bir dönem geçirdiklerini 
ifade etti. Beyannamelerin verilme 
ve ödeme sürelerinin 28 Ağustos’a 
uzatılması ile ilgili Sayın Hazine ve 
Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın 
arife günü akşam saatlerinde sosyal 
medya üzerinden yapmış olduğu 
açıklama ile duyurduğunu belirtti. 
Bu açıklama Mali Müşavirleri ra-
hatlatmış olsa da geç cevap veril-
miş olması iş stresini azaltmamış ve 
bayram programlarının aksamasına 
sebep olduğuna dikkat çekti. Sözle-
rinde “Aybaşından beri beklediği-
miz açıklama çok geç yapılmış olup 
bizlerin stresini azaltmamış ve bay-
ram programlarımızın aksamasına 
sebep olmuştur. Bu tarz açıklamala-
rın bizlere daha erken bir zamanda 

yapılması hem bizleri hem de mü-
kelleflerimizi rahatlatacaktır” dedi.

Bayramın üçüncü ve dördüncü 
günlerinde bürolar da yoğun iş tem-
posunda çalışmaya devam ettikleri-
ni belirten Başkan Özselek, “Böyle-
sine zorlu bir mesleği icra ederken 
birçok şeyden fedakârlık yaparak 
mesleğimize sahip çıkıyoruz. Sizlere 
bu konuda çok teşekkür ediyorum.” 
diyerek meslektaşlarına teşekkür 
etti.

Konya SMMM Odasının Gele-
neksel Anadolu Odaları Eğitim Se-
minerlerinin 18.’sini 14 – 17 Ekim 
tarihleri arasında Antalya’da düzen-
leyeceklerinin haberini veren Baş-
kan Seyit Faruk Özselek, “Bu prog-
ram vesilesiyle hem biraz dinlenme 
fırsatımız hem de meslektaşlarımız 
ile istişarelerde bulunma imkânımız 
olacaktır” dedi.

Tekrar Protokol ve Üyelerinin 
bayramını kutlayan Konya SMMM 
Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
katılımlarından dolayı herkese te-
şekkür ettiğini belirtti. Başkan Öz-
selek’in konuşmalarından sonra, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP 
Karatay İlçe Başkanı Remzi Karaas-
lan ve MHP Merkez Yürütme Kuru-
lu Üyesi Hüseyin Korkmaz konuşma 
yaparak üyelerin Kurban Bayramla-
rını kutladı. Program bayramlaşma 
merasimi ve ikramlar ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından yaz 
ayları boyunca yürütülen hummalı 
çalışmalar tüm hızıyla devam edi-
yor. Son olarak Kozağaç ve Sorkun 
mahallesinde yürütülen çalışma-
lar, Bozkır’a bağlı 51 mahallenin 
tamamında yürütülmeye devam 
edecek. Yapılan çalışmalarla yıl-
lardır yolu olmayan evler yollara 
kavuşuyor, bozuk olan yolların 
bakımları yapılıyor ve genişletilip 
standartları yükseltiliyor. 

Yaz sezonunu çok verimli de-
ğerlendirdiklerini ve çok önemli 
çalışmalar yaptıklarını söyleyen 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, bu çalışmaların artarak de-
vam edeceğini, Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri tarafından belirlenen 

program çerçevesinde 51 mahal-
lenin tamamında bu çalışmaların 
yapılacağını söyledi. Başkan Gün, 
“Mahallelerimizde önemli çalış-
malar yürütmeye devam ediyo-
ruz. Bu çalışmalarımız her sene 
artarak devam ediyor. Özellikle 
bu yaz sezonunda mahalleleri-
mizde her zamankinden daha 
fazla çalışma gerçekleştirdik. 20 
yıldır 30 yıldır yapılmayan yolları 
yaptık, sokakları sağlıklaştırdık, 
yolların prestijini arttırdık. Aynı 
şekilde bu çalışmalarımızı 51 ma-
hallemizin tamamına kademeli 
bir şekilde yayıyoruz. Çalışmaları-
mız, toprağa ilk kar düşene kadar 
artarak, yoğun bir şekilde devam 
edecek” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Doğrul: Eğitimde tasarruf olmaz

Seyit Faruk Özselek
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
81 ilin il müdürlüklerine, gelecek 
dönemde hayata geçirilecek proje-
lerde ve devam eden çalışmalarda 
yerli ve milli ürünlerin kullanımının 
tercih edilmesine ilişkin genelge 
gönderildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
yerli ve milli ürünlerin kullanımı için 
harekete geçti. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum tarafından 
imzalanan genelge, 81 ilin Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüklerine gönde-
rildi. Genelgede, ileriki dönemde ya-
şama geçirilecek projelerde yerli ve 
milli ürünler tercih edilmesi istendi.

Buna göre, yeni yapılacak pro-
jeler, yapım aşamasında olan işler 
ve devam eden yapım işleri ile tüm 
imalatlarda, 7033 sayılı “Sanayinin 

Geliştirilmesi ve Üretimin Destek-
lenmesi” amacıyla çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararname ile Kamu 
İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
eklerinde yer alan listeye göre kulla-
nılacak makine, malzeme ve ekip-
manda yerli üretim ürünlerin tercih 
edilmesi gerektiği aktarıldı. 

Bu kapsamda, “Yerli Malı Kulla-
nımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman 
Listesine” uyulması gerektiği vurgu-
lanan genelgede, “Öncelikli olarak 
ülkemizde üretilen ürünlerin tercih 
edilmesi hususunda gereğini önem-
le rica ederim.” ifadesine yer verildi. 

Bakan Kurum, daha önce Ba-
kanlık tarafından inşa edilecek ya-
pılarda, ABD menşeli inşaat mal-
zemelerinin kullanılmayacağını 
açıklamıştı. n AA

‘TSK milletinin emrinde
ve görevinin başında’

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK), FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG 
ve DEAŞ gibi terör örgütleri baş-
ta olmak üzere, her türlü tehdit 
ve tehlikeye karşı mücadelesini 
sürdürdüğünü, bu mücadelenin 
en son terörist yok edilinceye ka-
dar, yurt içinde ve sınır ötesinde 
aralıksız devam edeceğini bildirdi. 
Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
dolayısıyla yayımladığı mesajında, 
tarihi boyunca hür ve bağımsız ya-
şamış asil Türk milletinin vatanını 
işgal edenlere karşı kazandığı Bü-
yük Zafer’in 96’ncı yıl dönümünü 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü 
kutlamanın onur ve heyecanını ya-
şadıklarını belirtti. Bu zaferle Türk 
milletinin işgalcilere karşı vatanı-
nı, bayrağını ve kutsal değerlerini 
canı pahasına koruyacağını tüm 
dünyaya göstererek, esaret altın-
da yaşayan mazlum milletler için 
umut kaynağı olduğuna işaret 
eden Akar, 26 Ağustos 1071’de 
Malazgirt Meydan Muharebesi’n-
de kazandığı zaferle Anadolu’yu 
vatan yapan asil Türk milletinin, 
yine bir 26 Ağustos’ta başlattığı 
ve 30 Ağustos 1922’de kazandığı 
zaferle Anadolu’nun ebediyen bir 
Türk yurdu olarak kalacağını tüm 
dünyaya ilan ettiğini ve ilelebet 
payidar olacak Türkiye Cumhuri-
yeti’nin inşa sürecini başlattığını 
vurguladı.

Bakan Akar, mesajında şunları 
kaydetti: “Bu zafer, binlerce yıllık 
Türk kültürü içerisinde şekille-

nen ordu-millet anlayışının da en 
önemli tezahürlerinden biridir. 2 
bin 227 yıllık köklü bir gelenekten 
gelen ve asil milletimizin bağrın-
dan çıkan kahraman Türk ordu-
sunun, Çanakkale’de ve Dumlu-
pınar’da gösterdiği vatanını ve 
milletini koruma azmi, bugün de 
aynı azim ve kararlılık ile devam et-
mektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 
asil milletimizin sevgi ve güvenin-
den aldığı güçle, bayraklaşan vatan 
topraklarının bütünlüğü ve gü-
venliği ile milletimizin egemenlik 
ve bağımsızlığı için gece gündüz, 
yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi 
terör örgütleri başta olmak üzere, 
her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 
‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ an-
layışı içerisinde azim ve kararlılıkla 
mücadelesini sürdürmektedir. Bu 
mücadele, en son terörist yok edi-
linceye kadar, yurt içinde ve sınır 
ötesinde aralıksız devam edecek-
tir.” Bakan Akar, çukur ve diğer 
terörle mücadele operasyonlarıyla 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hare-
katları’nı bu kararlılığın en önemli 
göstergesi olarak nitelendirerek, 
“Şanlı tarihimizdeki büyük zafer-
lerden ilham alan Türk Silahlı Kuv-
vetleri, bu azim ve kararlılık içeri-
sinde binlerce yıllık tarihimizden 
süzülüp gelen köklü gelenekleri, 
sahip olduğu milli ve manevi de-
ğerleri ile anayasa çerçevesinde ve 
yasalar doğrultusunda milletinin 
emrinde ve görevinin başındadır” 
değerlendirmesini yaptı.
n AA

2 yıl önce kaybolan Yasin Şahin’i Ankara’dan gelen polis ve askerlerden oluşan özel ekip de 
bulamadı. Babası Yavuz Şahin, “Özel ekip bizimle görüştü. Oğlumuzdan halen haber yok” dedi

878 gündür kayıp Yasin’i 
özel ekip de bulamadı

Akören ilçesinde, yaklaşık 2 
yıl önce, 6 yaşındayken evlerinin 
önünde oynadığı sırada kaybolan 
Yasin Şahin’i Ankara’dan gelen 
polis ve askerlerden oluşan özel 
ekip de bulamadı. 878 gündür 
kayıp çocuğun babası Yavuz Şa-
hin, “Özel ekip bizimle görüştü. 
Oğlumuzdan halen haber yok” 
dedi. 

Akören’e bağlı, daha önce 
köy statüsünde olan Belkuyu 
Mahallesi’nde yaşayan Ümmü- 
Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocu-
ğundan Yasin, 4 Nisan 2016 ta-
rihinde, Belkuyu Anaokulu’ndan 
döndükten sonra evlerinin önün-
de oynarken kayboldu. Yasin’in 
bulunması için aynı gün jandar-
ma, AFAD ve köylüler tarafından 
arama çalışması başlatıldı. Evin 
çevresi, su kuyuları, foseptikler, 
sarnıçlar, mağaralar aranırken, 
ağaç ve çalılık dipleri kontrol 
edildi. Çalışmalarda askeri heli-
kopter ve AFAD’ın insansız hava 
aracı da kullanıldı. Mahalle yakı-
nındaki Çarşamba Çayı ve aktığı 
Apa Gölü girişinde, Mersin’den 

gelen dalgıç polisler tarafından 
sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 
80 kilometrelik alanda yapılan 
arama çalışmalarından sonuç 
alınamadı. Çalışmalar, kayma-
kamlık tarafından 24 günün ar-
dından sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı’nca kayıp 
çocukların bulunması için An-
kara’dan görevlendirilen polis 
ve askerlerden oluşan özel ekip, 
Konya’ya gelerek, çalışmaya 
başladı. Dosyayı yeniden açan 
özel ekip, emniyet ve jandarma 
yetkilileriyle görüşerek, daha 
önce yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli 
ile de görüştü.

Oğlunun 878 gündür kayıp 
olduğunu belirten Yavuz Şahin, 
“İçişleri Bakanı’mızın talimatı 
ile görevlendirilen özel ekip, bir 
süre mahalleye gelip, bizlerle 
görüştü. Bizden olayla ilgili bil-
gi aldılar. Daha sonra mahalleli 
ile görüştüler; ancak onlar da bir 
sonuç elde edemedi. Oğlumuz-
dan halen bir haber yok” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yerli ve milli’ye genelgeli teşvik

Düğün magandalarına ceza yağdı Bulduğu yaralı atmacaya sahip çıktı
Karapınar ilçesindeki düğün-

de, etrafta koşturan çocuklara al-
dırış etmeden peş peşe ateş eden 
şüpheliler hakkında jandarma 
soruşturma başlattı. 

Jandarma, 7 kişiye 1046’şar 
lira olmak üzere toplam 7 bin 
322 lira idari para cezası yazdı. 
Kurusıkı olduğu belirlenen ta-
bancalara ise el konuldu.

Karapınar ilçesine bağlı 
Hasanoba Mahallesi’nde hafta 
sonu kaydedilen görüntülerde, 
düğün kutlamalarının ardın-
dan edilen dua sonrası, ellerine 
tabanca alan magandalar, dü-
ğün alanında bulunan çocuk-
lara aldırış etmeden peş peşe 
tetiğe bastı. Sosyal medya da 
paylaşılan görüntülerin ardın-
dan hareket geçen jandarma 
ekipleri belirledikleri Özcan B. 
(42), Süleyman B. (45), Ercan B. 
(43), Veli Y. (37), Fikret U. (39), 

Osman B. (47), Mustafa A.’ya 
(40), 1046’şar lira olmak üzere 
toplam 7 bin 322 lira idari para 
cezası yazdı. 

7 şüphelinin kullandığı belir-
lenen kurusıkı tabancalara ise el 
konuldu.
n DHA

Karapınarlı vatandaş, yolda 
bulduğu yaralı atmacaya bir süre 
evinde baktıktan sonra Ereğ-
li Doğa Koruma ve Milli Parklar 
ekiplerine teslim etti. Erkan Aşkın, 
Uzunkaş mevkisinde tarla sulama 
işini bitirdikten sonra Karapınar’a 
doğru otomobiliyle yola çıktı. Yol-
da ayağından yaralı bir atmaca 
gören Aşkın, kuşu otomobiline 
alarak veterinere götürdü. Aşkın, 
buradaki ilk müdahalenin ardın-
dan yaralı atmacayı bir süre evin-
de besledi. Kuşun durumunun 
iyiye gittiğini gözlemleyen Aşkın, 
daha iyi bakılması ve tedavisinin 
ardından doğal ortamına bırakıl-
ması için atmacayı Ereğli Doğa 
Koruma ve Milli Parklar görevlile-
rine teslim etti. Yaşadıklarını AA 
muhabirine anlatan Aşkın, “Yolda 
bir kuşun uçamadığını görünce 
onu hemen aracıma aldım. Aya-
ğından yaralı kuşu başka hayvan-

lar yiyebilir veya araçlar ezebilirdi. 
Onlar da canlı olduğu için sahip 
çıkmamız gerektiğini düşündüm. 
İnsan rahatsızlansa doktora gide-

biliyor ama hayvanların öyle bir 
şansları yok.Yaralı atmacaya sahip 
çıkmaktan mutluyum” diye ko-
nuştu. n İHA

Milli 
Savunma 
Bakanı 
Hulusi Akar 
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30 Ağustos Büyük Taarruzu’nun 96. yıldönümü coşku içinde kutlanıyor. Yerel yönetimler, siyasi partiler. sivil toplum kuruluşları 
tarafından yayınlanan mesajlarda bağımsızlığa ve milli birliğe dikkat çekildi. “Bu zafer, tek vücut olmuş bir milletin zaferidir” denildi

Milletin zaferi; 30 Ağustos

Milli Mücadele’nin zaferi olan 30 
Ağustos Büyük Taarruzu’nun yıldönü-
mü nedeniyle yayınlanan mesajlarda ba-
ğımsızlığa ve milli birliğe dikkat çekildi. 
Türk Milleti’nin bir ve beraber olduğu 
sürece tüm zorlukları yeneceği mesajı 
verildi. 

30 AĞUSTOS TEK VÜCUT 
OLMUŞ BİR MİLLETİN ZAFERİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın-
da, en zor şartlarda milletimizin yeniden 
dirilişinin sembolü olan 30 Ağustos’un 
tek vücut olmuş bir milletin zaferi oldu-
ğunu söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayımladı. Başkan Uğur İbrahim Altay’ın 
mesajı şu şekilde: 

“Şanlı tarihimizin önemli dönüm 
noktalarından biri olan 30 Ağustos, kah-
raman ordumuzun zaferlerine bir ye-
nisini daha eklediği, milletimizin gurur 
günlerinden biridir. Bu zafer, tek vücut 
olmuş bir milletin zaferidir. 26 Ağustos 
1071’de kazandığımız Malazgirt Zafe-
ri’nden bugüne kadar geçen süreçte 
coğrafyamızı vatanımız haline getirdik. 
26 Ağustos 1922’de başlayan ve 30 
Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçla-
nan Büyük Taarruz da en zor şartlarda 
milletimizin yeniden dirilişinin sembolü 
olmuş, Anadolu’nun ebediyen Türk yur-
du olarak kalacağını tüm dünyaya ilan 
etmiştir. Büyük zaferin ardından geçen 
yıllarda da milletçe gönül birliği ile kurup 
geliştirdiğimiz Türkiye Cumhuriyetini 
ilelebet payidar kılmak; ekonomik, siya-
si ve sosyal olarak ülkemizi muasır me-
deniyetler seviyesinin üzerine taşımak 
için var gücümüzle çalışıyoruz.  Bugün 
de ülkemizin ilerlemesine mani olmaya 
çalışan tüm terör örgütlerine, ekonomik 
savaşla bize cephe açanlara, huzurumu-
za kast eden şer güçlere milletimiz tek 
yürek halinde en güzel cevap vermekte; 
bütün bunlara karşı Malazgirt ruhunu, 
Çanakkale ruhunu ve 30 Ağustos ru-
hunu her an kalbinde taşımaya devam 
etmektedir. 

Kahraman ecdadımızın tarifi müm-
kün olmayan zorlukları yenen azimle-
ri, inanmışlıkları ve kenetlenmeleri ile 
bize armağan ettikleri Zafer Bayramın-
da onların aziz hatırlarını bir an olsun 
unutmuyoruz. İnancını ve azmini bir an 
olsun yitirmeden memleketin her karı-
şını şeref ve haysiyet mücadelesi olarak 
görüp korumaya ant içmiş bir milletin 
evladı olmaktan gurur duyuyoruz.  Bu 
vesileyle bugün Beyşehir’de ebediyete 
uğurladığımız şehidimiz Piyade Er Os-
man Karağlı başta olmak üzere vatan 
savunmasında şehit olan bütün kahra-
manlarımızı rahmet ve şükran ile yâd 
ediyor, gazilerimizi minnet ile anıyorum. 
Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bay-
ramını en içten duygularla kutluyorum.”

REKTÖR SADE:30 AĞUSTOS 
BÜYÜK BİR ZAFER 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, 30 Ağustos’un 
büyük bir zafer olduğunu belirterek, 
“Bugün hepimize düşen görev Cumhu-
riyetimize hassasiyetle sahip çıkmaktır” 
dedi.  30 Ağustos Zafer Bayramı dola-
yısıyla yazılı bir açıklama yapan KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, tarihimizin dönüm nok-
talarından birisi olan 30 Ağustos’un, 
Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde 
verdiği onurlu mücadelenin sonucunda 
kazanılmış büyük bir zafer olduğunu 
kaydetti.  Bu zaferin toprakları işgal altın-
da olan bir milletin azimle yeniden doğu-
şunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kayıtsız 
şartsız bağımsızlığını müjdelediğini ifade 
eden Prof. Dr. Bayram Sade, “30 Ağus-
tos zaferi, bütün dünyada bir milletin 
bağımsızlığı ve ülkesinin bütünlüğü için 
gösterdiği cesaretin, fedakarlığın sim-

gesi olacak niteliktedir. Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi ile sadece düşman 
mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türki-
ye Cumhuriyeti’nin de temelleri atılmış-
tır. Bu şanlı zafer kolay kazanılmamış, 
nice zorluklarla girilen bu mücadeleden 
bizi gururla çıkaran sinelerdeki azim, 
irade ve vatanseverlik olmuştur. Bugün 
hepimize düşen görev, 15 Temmuz ge-
cesinde olduğu gibi demokrasimize, ba-
ğımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize has-
sasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık 
yarışında en üst sıralara taşımak ve yeni 
bir medeniyeti tesis etme gayreti olma-
lıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını 
ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahraman-
larını saygı ve minnetle anıyor, böyle bir 
milletin bir ferdi olmanın haklı gururunu 
taşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: BU MİRASA 
SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
Türk Milletinin tarih boyunca kazandı-
ğı tüm zaferleri şehit kanlarıyla taçlan-
dırdığını söyledi. Başkan Pekyatırmacı; 
“Bağımsız ve onurlu yaşamak için, aziz 
vatanımızı işgal edenlere karşı verilen 
kurtuluş destanının sonucu olan 30 
Ağustos Zafer Bayramının 96. yıldönü-
münü gururla kutluyoruz. Türk tarihi-
nin en görkemli zaferlerinden biri olan 
30 Ağustos Zaferi, milletimizin gücüne 
inanması durumunda önünde hiçbir en-
gelin duramayacağını tüm dünyaya gös-
termiştir” dedi. Tarih boyunca ecdadımı-
zın vermiş olduğu şanlı mücadele, daha 
güçlü Türkiye yolunda gelecek nesillere 
ilham verecek diyen Başkan Pekyatır-
macı, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine, 
istikrarlı büyümesine, huzur ve barışına 
gölge düşürmeye çalışan hainler her 
dönem olmuştur. En zor şartlarda dahi 
milletimiz yeniden ayağa kalkmayı ba-
şarmış ve geleceğine sahip çıkmıştır. 
Aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilham-
la, ecdaddan aldığı emaneti, milli birlik 
ve beraberlik şuuru içerisinde ilelebet 
yaşatacak ve gelecek nesillere aktara-
caktır.Bu vesile ile tarih boyunca ve gü-
nümüzde bu topraklar uğruna şehit olan 
kahramanlarımızı dua ile anıyorum. 30 
Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” 
dedi. 

BAŞKAN HANÇERLİ: 
30 AĞUSTOS’TA DESTAN YAZILMIŞTIR 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ba-
ğımsızlık mücadelemizin en önemli 
aşamalarından olan 30 Ağustos Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi, hürriyet 
ve istiklalimizi kazandığımız büyük bir 
zafer günüdür” dedi. Hançerli, “Ecdadı-
mız; yokluklar içinde ve en ağır şartlar 
altında, yedi düvele karşı tarihte benzeri 
görülmemiş bu destanı yazmıştır. Müca-
dele ile kazanılan bu büyük zafer, mille-
timize umut, güç ve güven aşılamıştır. 
Türk tarihinin dönüm noktalarından 
biri olan Sakarya Savaşında, büyük bir 
taarruzla düşmanı yok etme kararı alan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ordularına: 
“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa 
vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vata-
nın her karış toprağı vatandaş kanıyla 
ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini 
verdi. Verilen emirden sonra, kazanılan 
büyük zaferlerin Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi ile taçlandırılması, Türk mil-
letinin hiçbir şekilde bağımsızlık ve hür-
riyetinden taviz vermeyeceğini, vatan 
topraklarına olan sevgisini tüm dünyaya 
ilan etmiştir. Bizlere canlarını vererek 
emanet ettikleri vatanımızda, şehitle-
rimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve 
unutturmayacağız. Aziz vatanı korumak 
ve bir karış dahi toprağını vermemek 
için bağımsız bir Türkiye için canlarını, 

kanlarını hem şanlı geçmişimizde hem 
de günümüzde bu uğurda feda eden 
tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve 
milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutluyorum” dedi.

BAŞKAN TORU: ŞEHİTLERİMİZİ 
ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUM
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili 
bir kutlama mesajı yayınladı. “Canlarıyla 
bize bu vatanı miras bırakan tüm şehit-
lerimizi şükran ve minnetle anıyorum” 
diye konuşan Başkan Toru mesajında şu 
görüşlere yer verdi; “ Milli Kurtuluş Sa-
vaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş 
bir zaferle taçlandıran, her aşaması va-
tanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla 
dolu 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünü 
bir kez daha milletçe birlik ve beraber-
lik içerisinde kutlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Zaferler ancak inanç, azim 
ve cesaretle kazanılır. Bu üç unsur Türk 
milletinin ve Türk ordusunun en önemli 
ve en belirgin özelliğidir.  İşte, 30 Ağus-
tos 1922’de de Türk ordusu genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, yedi böl-
gesiyle yani kısaca her bir neferiyle bu 
büyük zafere canı gönülden inanmıştı. 
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları-
nın önderliğinde ki Türk Milleti, kendileri 
için öngörülen yaşama biçimini kabul et-
meyerek başlattıkları büyük mücadeleyi 
zaferle taçlandırmış ve hak ettiği zafere 
30 Ağustos günü ulaşmıştır. Canları, 
kanları ve sahip oldukları tüm varlıkların 
pahasına vatanı savunanları bugün bir 
kez daha şükran ve minnetle anıyorum. 
Onlar bütün dünyaya bir kez daha gös-
terdiler ki, şerefin, haysiyetin, namusun 
ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi 
mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline 
sahip olmasıyla mümkündür.”

BAŞKAN ANGI: CUMHURİYETİN 
TEMELLERİ 30 AĞUSTOS’LA ATILDI 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Par-

ti) Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türki-
ye’nin muasır medeniyetlerin üzerine 
çıkma hedefine her zamankinden çok 
daha yakın olduğunu söyledi. 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. 
yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama 
yapan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Türkiye’nin ve bugünkü Cumhuriyetin 
temellerinin 30 Ağustos’ta elde edilen 
büyük zaferle atıldığını belirterek, “Bu-
gün hepimize düşen görev, Cumhuri-
yetimize ve kazanımlarına hassasiyetle 
sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışın-
da en üst sıralara taşımak olmalıdır. At-
tığımız devrimsel nitelikteki adımlar 
ve 2023 vizyonumuz bunun en açık 
kanıtlarıdır” dedi.  Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün başkomutanlık ettiği Büyük 
Taarruz sayesinde, işgal altındaki vatan 
topraklarının düşmandan arındırıldığını 
ve istiklal mücadelesinin hak ettiği büyük 
zaferle taçlandığını hatırlatan Angı, “Ta-
rihten silinmek, görmezden gelinmek 
istenen milletimiz, aksine tarihe yön ver-
meye devam edecektir. 30 Ağustos Za-
fer Bayramımız halkımızın el ele verince, 
kenetlenince neler yapılabileceğini tüm 
dünyaya göstermiş ve bu anlamda hem 
dünya tarihinin belleğinden hem de milli 
belleğimizden asla silinmeyecek bir zafer 
olarak bizi bölmek isteyen, bizi birbirimi-
ze düşürmek isteyenlere ve tüm dünya-
ya verilmiş en açık mesajlarından biridir. 
Ülkemiz bugün demokraside, ekono-
mide, ulaşımda, teknolojide, eğitim ve 
sağlıkta kat ettiği mesafelerle; adalete, 
hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hür-
riyetlerine olan bağlılığıyla muasır me-
deniyetlerin üzerine çıkma hedefine her 
zamankinden çok daha yakındır. Bu dü-
şüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu 
zaferi bize armağan eden bütün istiklal 
kahramanlarımızı rahmet ve şükranla 
anıyorum” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN TUTAL: 30 AĞUSTOS 
YOLUMUZU AYDINLATMIŞTIR 

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı́ nın 96. yıl dönümü müna-
sebetiyle kutlama mesajı yayımladı. 
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. 
yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı 
mesajda milletimizdeki vatan sevgisi ve 
bağımsızlık aşkına vurgu yaparak şun-
ları söyledi: “Türk Milletinin bağımsız 
yaşama iradesi ile kahraman Türk Ordu-
sunun gücünü tüm dünyaya gösteren, 
şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. 
yıldönümünü kutlamanın gurur ve mut-
luluğunu yaşıyoruz. Türk milleti, haklı ve 
onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasın-
da vatan, millet ve bayrak sevgisinin, her 
şeyden daha üstün olduğunu tüm dün-
yaya kanıtlamış, aynı zamanda Kurtuluş 
Savaşını, bağımsız yaşamak isteyen bir-
çok ulusa da yol göstermiştir. 

Asırların mücadeleleri sonucunda 
kazanılmış olan vatan toprakları üzerin-
de, bağımsız ve onurlu bir şekilde var 
olabilmek için gösterilen üstün çaba, 
bugün bizim yolumuzu aydınlatan en 
önemli manevi kaynaklarımız arasında-
dır. Dün olduğu gibi bu gün de Ülkemizin 
ve Milletimizin bölünmez bütünlüğüne, 
birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırı-
lara karşı, Aziz Milletimiz, geçmişten al-
dığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı 
mukaddes emanetin sorumluluğunun 
idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şu-
uru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim 
ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.  Bu 
vesileyle milletimizin 30 Ağustos Za-
fer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
ları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin 
bütün kahramanlarını, ülkemizin ve mil-
letimizin bölünmez bütünlüğü için can-
larını gözünü kırpmadan feda eden tüm 
aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

BAŞKAN OĞUZ: ANADOLU’NUN TÜRK 
YURDU OLDUĞUNU ISPATLADI 

Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz 30 Ağustos Zafer Bayramı 
münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 
Başkan Oğuz mesajında; Milletimiz ta-
rih boyunca ağustos ayı içinde birçok 
önemli zafere imza atmış ve bu nedenle 
ağustos ayı “Zafer Ayı” olarak adlandı-
rılmıştır. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt 
Savaşıyla Anadolu’nun kapılarını arala-
yan Türk Ordusu; 26 Ağustos 1922’de 
vatan topraklarını korumak için kanının 
son damlasına kadar mücadele etmiş 
ve 30 Ağustos’ta düşmanı tekrar yenil-
giye uğratarak Anadolu’nun Türk yurdu 
olduğunu bir kez daha tüm dünyaya 
göstermiştir. Tarihimizdeki bu önemli 
zaferlerin sorumluluğu ise bugün bizle-
rin üzerindedir. Bize düşen görev; daha 
çok çalışarak ülkemizi ve milletimizi hak 
ettiği yere getirmektir. Zaman farklı, 
komutan farklı, düşman farklı ama kan 
aynı kandır. Gerek 15 Temmuz gecesin-
de gösterilen kahramanlık gerekse eko-
nomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik 
saldırılar karşısında sergilenen birlik ve 
beraberlik milletimizin kendi iradesine 
ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını 
sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu anlamlı gün dolayısı 
ile, başta aziz şehitlerimiz olmak üzere, 
istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını, 
dünden bugüne tüm gazilerimizi rah-
met, minnetle ve şükranla anıyor, başta 
Çumralı hemşerilerimin ve büyük ordu-
muzun tüm mensuplarının, Zafer Bayra-
mını en içten duygularımla kutluyorum” 
dedi.

TÜRK MİLLETİ TARİHİYLE 
GURUR DUYMALI 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 
Türk milletinin tarihiyle gurur duyması-
nın en tabii hakkı olduğunu söyledi. 30 

Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutla-
ma mesajı yayınlayan MMO Konya Şube 
Başkanı Aziz Hakan Altun, “Tarihimiz 
zaferlerle doludur, haklı olarak bunların 
hepsiyle övünür, milletçe gurur duyarız. 
Kuşku yok ki, bunların içinde en büyüğü, 
30 Ağustos 1922‘de Dumlupınar’da ka-
zandığımız büyük zaferdir. Büyük Taar-
ruzun başarıyla sonuçlanmasından son-
ra düşman, İzmir’e kadar takip edilmiş, 
9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla 
yurdumuz düşmandan temizlenmiştir. 
Hain düşmanın, haksızca ve alçakça iş-
galine ‘dur’ diyen ve kanımızın son dam-
lasını akıtmadan yurdumuzu bırakma-
yacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük 
zaferi her yıl 30 Ağustos günü bayram 
yaparak kutluyoruz. Milli hayatı sona er-
miş sanılan büyük Türk Milleti, tarihteki 
bu tip zaferlerle bağımsızlığını kazanmış 
ve varlığını sürdürmüştür. Bugün ulaş-
mış olduğumuz yaşam şartları, yüzyıllar-
dan beri çekilen milli acıların ve bu aziz 
vatanın her köşesini sulayan kanların 
bedelidir. Tarihimizle gurur duymak en 
tabii hakkımızdır. Fakat bundan sonra 
yapmamız gereken en önemli iş, geç-
mişte atalarımızın sahip olduğu vatan, 
millet ve bayrak sevgisini gelecek nesil-
lere yansıtmak, milli duygu ve düşün-
celer içerisinde bilim ve tekniğin en son 
esaslarını gençlerimize öğretmek veya 
öğrenmelerini sağlayarak kurulmuş olan 
milli ve çağdaş devletimizi layık olduğu 
en üst seviyelere çıkarmaktır. Her türlü 
dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, 
milletini seven, örf ve ananelerine bağlı, 
ecdadına yakışır bir millet olmak ve mu-
asır medeniyetler seviyesine ulaşmak 
için çok çalışmalı ve tarihimizden gere-
ken dersleri almalıyız. Bugün buna her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZSELEK: 30 AĞUSTOS 
BAĞIMSIZLIĞIN SİMGESİDİR 

Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Se-
yit Faruk Özselek, 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. 
Yıl dönümünü yayımladığı bir mesajla 
kutladı.

 Başkan Seyit Faruk Özselek mesa-
jında şunları kaydetti: “30 Ağustos’un 
Türkiye’nin geleceği için binlerce şehi-
din, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde 
canları pahasına, özgürlük ve bağım-
sızlık meşalesinin sonsuza dek sönme-
mek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. 
1922’de Milletimiz, hiç kimseye boyun 
eğmeyeceğini ve herhangi bir farklı me-
deniyetin egemenliğini kabul etmeye-
ceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk 
Milletinin bağımsızlığa vermiş olduğu 
önemi de açıkça göstermektedir. Türk-
ler tarih sahnesinde her zaman bağım-
sızlığına ve istiklaline düşkün bir millet 
olmuştur, bu değerlerine kastedilmeye 
çalışıldığında topyekûn ayaklanarak her 
zaman üstün gelmiştir. Şehit kanlarıy-
la sulanan aziz vatan topraklarımızı ele 
geçirmek isteyen PYD/PKK ve uzantı-
larının, haince ve hunharca hazırlanan 
planları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
kahraman ve şanlı askerleri tarafından 
bertaraf edilmekte, bu uğurda nice cesur 
canlar feda edilmektedir. Milletimiz ve 
askerlerimiz, özgürlüğüne ve demok-
rasisine olan bağlılığını, destansı bir ka-
rarlılık örneği sergileyerek, tüm dünyaya 
göstermektedir. Ay yıldızlı bayrağımızı 
özgürce dalgalandıran, bu bayrağın al-
tında özgürce yaşamamıza sebep olan 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları olmak üzere İstiklal 
mücadelemizin tüm kahramanlarından 
Allah razı olsun. Vatan ve millet için 
gözünü kırpmadan canını feda eden 
tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 
Mekânları cennet, ruhları şâd olsun. Za-
fer Bayramımız kutlu olsun.”

KARACA: MİLLİ BİRLİKTEN 
ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ 

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayı-

sıyla açıklama yapan Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, “Şanlı tarihi-
miz 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstan-
bul’ un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş 
Savaşı, 15 Temmuz 2016 gibi zaferlerle 
doludur. 96 yıl önce 30 Ağustos 1922’de 
Dumlupınar’da kazanılan zafer de, Türk 
Milletinin yeniden dirilişi olmuştur” dedi. 

Kazanmak için tüm milletimizin ye-
disinden yetmişine, kadınından erkeği-
ne, malından canına kadar, tüm varlığı 
ortaya koyduğu 30 Ağustos Zaferi, ülkeyi 
parçalamak ve milleti esaret altına almak 
isteyen devletlere karşı yokluk içinde, en 
zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan 
bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu şanlı 
zafer aynı zamanda bağımsız yaşamak 
isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. 
Bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde 
vatanın bölünmez bütünlüğünden, ba-
ğımsızlık ve hürriyetinden ödün verme-
yeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru 
içinde hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde 
yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiş-
tir.

Ülkemizi ve milletimizi bölmek ve 
parçalamak isteyenler her an hali hazır-
da bulunmaktadır. Hain ve sinsi plan-
larına karşı Aziz Milletimiz varlığından, 
milli birlik ve beraberliğinden asla taviz 
vermeyecektir. Hainler ve düşmanlar 
asla kötü emellerine ulaşamayacak, kur-
dukları tuzaklara her daim kendileri dü-
şecektir.  Bu düşünceler ve inançla tüm 
halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
coşkuyla, heyecanla kutluyor, ebediyete 
intikal eden kahramanlarımızı, vatanı 
uğruna canlarını siper eden tüm şehitle-
rimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet-
le anıyorum” dedi. 

AYDIN: TÜRK MİLLETİ 
ASLA BOYUN EĞMEZ 

Tarihte Türk Milletinin imkansızlık-
lar içinde dahi diz çökmediğini hatırlatan 
KONSİAD Konya Şube Başkanı Aydın, 
“Ne şimdi ne de gelecekte, varlığımıza 
kast etmek isteyenlere asla izin verme-
yeceğiz” dedi. Aydın, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı münasebetiyle yazılı bir açıkla-
ma yaptı. Aydın açıklamasında şu görüş-
lere yer verdi: “Kurtuluş Savaşımızın en 
büyük zaferi olan, 30 Ağustos 1922’de 
kazanılan Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi’nin 96. yıl dönümünü büyük 
bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutan-
lık ettiği büyük taarruz neticesinde işgal 
altındaki vatan topraklarının düşmandan 
bütünüyle arındırıldığı bu destansı zafer, 
aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş temellerini oluşturmaktadır. 
Aradan 96 yıl geçti. Geçmişte ülkemizi 
savaşla ele geçiremeyenler, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ile bir kez daha de-
nediler. Olmadı şimdi, siyasi ve ekonomi 
üzerinden Türkiye’mize diz çöktürmeye 
çalışıyorlar. Anlayamadıkları şey ise im-
kansızlıklar içinde boyun eğmeyen Türk 
halkının bugün hiç boyun eğmeyeceği-
dir.  Çünkü bundan 96 yıl önce Dum-
lupınar’da aziz şehitlerimizin destansı 
mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla 
tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. 
15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve son 
aylarda ülkemize yönelik ekonomik sal-
dırılar karşısında milletimizin ortaya koy-
duğu tavır, bu topraklarda ‘Büyük Taar-
ruz’ ruhunun ne kadar diri olduğunun 
en büyük göstergesidir.  Eskisinden çok 
daha güçlü olan ülkemiz ve insanımız ne 
şimdi ne de gelecekte varlığına kast et-
mek isteyenlere asla izin vermeyecektir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 96. Yıl dönümünü 
tebrik ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere, bu toprakların ebe-
diyete kadar Türk Milleti’ne ait olacağını 
tüm dünyaya duyuran İstiklal Savaşı-
mızın bütün kahramanlarını, dünden 
bugüne tüm şehitlerimizi, gazilerimizi 
rahmet ve şükranla anıyorum.”
n EMİNE ÖZDEMİR 

Mehmet Tutal Mehmet Oğuz Aziz Hakan Altun Seyit Faruk Özselek Seyit Karaca Hasan Hüseyin Aydın

Uğur İbrahim Altay Prof. Dr. Bayram Sade Ahmet Pekyatırmacı Mehmet Hançerli Fatma Toru Hasan Angı
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FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 TORNACI,
3 METAL BOYACI,
3 YETİŞTİRİLECEK LAZER KESİMCİ
3 DEĞİRMEN TEMİZLEME USTASI  
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-
NOT: Tercihen Otogar-Bosna güzergahında 

ikamet edilmesine dikkat edilecektir.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA LABORANT
* ŞOFÖR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, 
hükümsüzdür.

Celal AY

Z-386
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ 
BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

Adres: Büyük Kayacık Mah.Org.San.Böl.102.Cad.No:10 
Selçuklu / KONYA
Telefon: 0 332 345 07 70
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ELEMAN ARANIYOR
Döküm fabrikamızda istihdam edilmek üzere

uzun vadede çalışmayı hedefleyen;
* Döküm kalıpçıları
* Engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere
ALINACAKTIR
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA
332 342 10 70 pbx  -  332 342 10 86 - 87

TEL: 345 15 00 - 01 
F.Çakmak Mah. Büsan 4.San. Sit. Özlem Cad No: 37 Karatay/KONYA

Çay, temizlik ve sekreterlik işlerine bakacak

BAYAN İŞ ARKADAŞI
ARANMAKTADIR

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

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

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

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
- Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar 
Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır. 

• DEPO BÖLÜMÜNDE; 
- Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

• ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
- Yetiştirilmek üzere, 

3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek
BAY-BAYAN personel alınacaktır.

• GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE;
- 3 vardiyalı sistemde çalışacak, 
Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

Herkesin bir derdi 
var, doğuştan hasta,

Çekilmiş son perde-
dir kefen, libasta…

Bir varmış, bir yok-
muş… Var olduğu za-
man insanlar ağlar, yok 
oluğu zaman insanlar 
anarmış. Gel zaman- git 
zaman, böyle olmaz 
aman, diyen zevatı muh-
teremler bu gelgitlere son 
vermek için ‘dur’ döğmesine başmışlar. 
Zira ağlayacakları, gülecekleri anları 
karıştırmışlar. Demişler ki bizde ellere 
benzeyelim, uzaktan gelen davulun 
sesine kulak verelim. Verelim de ağla-
mak yerine hep gülelim. Onlar nasıl son 
vermişlerse bu gelgitlere bizde öylesine 
kulaklarımızı delelim…

İşte bu ahval ve şerait üzerine ku-
rulan ülkemizdeki ‘nizamı devlet’, ne 
hikmetse ne kendisi nizama gelebildi 
özlendiği gibi, nede onun nizama gir-
mesiyle nizama sokulmaya hevesli 
muhterem halkı. Bilmem kaç kişi dü-
şünür içimizden doğarken feryadı fidan 
eden insanoğlu, ölürken neden derin bir 
sessizliğe bürünür? Belki bu sorunun 
cevabını verecek, bilimsel açıklamalar-
da bulunacak insanlar vardır aramızda 
ama cevap olarakta ‘niye öyle’ deme 
hakkımız olsa gerek. Dünyanın meşak-
katli olduğunu, daha ana rahminden 
dünya üzerine düşerken sezer de insan, 
ondan mı feryadı figan eder? Sessizce 
gidişinde ise, bu meşakkatlerden kur-
tulmanın verdiği bir huzur ’umu resme-
der!?…

Gidişin huzuru; ölüm anında inan-
cımıza göre dünyadaki iyiliklerimizin 
bedeli olarak âlemi berzahta görülen 
sonsuz nimetler karşısında bir sarhoş-
luktan, çekeceğimiz cezaların ağırlığının 
karşısında bir bilinç kaybına uğramışlık-
tan mıdır!? Yoksa ünlü şair Yahya Ke-
mal BEYATLI’ sessiz gemi şirinde dile 
getirdiği gibi;

Birçok gidenin her biri memnun ki 
yerinden,

Birçok seneler geçti; dönen yok 
seferinden. 

Demek mi gerekiyor. Sahi yerle-
rinden memnun olduklarından mı gel-
miyorlar; mahpus olduklarından mıdır 
kadere. Belki bu sorunun doğru cevabı: 
o yol, dönüşü olmayan bir yoldur da 
ondan gelen yoktur seferindendir. Baş-
ka bir deyişle; inanlara göre yeni, yep-
yeni bir başlangıç, inanmayanlara göre, 
var uluşun son yolculuğudur o gidiş…

Hal böyleyken içinde yaşamaktan, 
bayrağının altında huzur bulmaktan 
başka hevesi olmayan bu aziz milleti, 
çocukça sözlerle kandırma da neyin 
nesi? Bu ülkenin halkı ulu bir impara-
torluğun kalıntısından yeniden hayat 
bulmaya çalıştığı ilk günden bu yana, 
bir türlü rahat ve huzura erememiş, 
bulanık suların arasında hayatta kalma 
çabasıyla boğuşup durmaktadır. Elimiz-
deki medeniyeti ve kalkınmayı tama-
men bırakarak başkalarının çöplüğünde 
ekmek arama gafletini üzerimizden 
atmadıkça, ayakta durma çabalarımız 
beklenen sonucu vermeyecektir.

Biz önce kendi değerlerimizi bilip 
tanıma, onlarla insanımıza hizmet etme, 
eğer bilmediklerimiz varsa onları bilen 
milletlerden çekinmeden yitiğimizmiş 
gibi alma, kültürümüze ve yaşantımıza 
uygun bir duruma getirdikten sonra 
onunla amel etme erdemine erme zo-
runluluğundayız… Yoksa ceket değiş-
tirir gibi, ar perdelerimiz hiçe sayarak 
çırılçıplak soyunduktan sonra üryan be-
denimize yabancı kumaşı uydurmasa 

sapkınlığına maruz kalırız.
Bu ülkenin insanını 

koyun sürüsü sananlar, 
kâğıttan gemileriyle dün-
ya turuna çıkarıyorlar. 
Mideye yönelik vaatlerle 
taraf devşirmeye çalışan-
ların yalanlarının, ellerin 
de kalacağından dahi 
haberdar olmamaları 
hangi kelimeyle ifade edi-
lebilir?!.. Gaflet, dalalet, 

aymazlık… Onlar ki hala bizim ilkokul 
birinci sınıfındaki çocuklarımızın;

Daha dün annemizin kollarında 
yaşarken,

Çiçekli bahçemizin yollarında ko-
şarken,

Şarkısına takılıp kalmışlardır.
Milletin dişinden tırnağından artı-

rarak verdiği vergilerden karşılanan, 7 
Haziran 2015 tarihinde yapılan genel se-
çimlerin yapıldığı tarihten yaklaşık olarak 
5 ay gibi kısa bir süre sonra ortaya çıkan 
toplu karşısında; ülkeyi en azından ikinci 
genel seçim yılına kadar götürecek bir 
yönetime el atmayan, kahraman parti 
liderleri ve onun avaneleri hangi yüzle 
‘sineyi millete’ dönerek tekrar oy ve yetki 
istiyorlar… Bu milleti: kör, sağır ve topal 
sananlar, kendilerini bir aynada kontrol 
etme alışkanlığını daha ne zaman ka-
zanacaklar?  80 milyona yakın nüfusu, 
bin yıllık bir tarihi devlet geleneği olan 
bu toprağın insanlarının hafızlarıyla alay 
etmek kimin haddine düşer…

Çekemeyeceksen, taşıyamaya-
caksan bu asil milletin şanlı geçmişini, 
çekip gideceksin çürük gövdeni ve küflü 
sineni uydu milletlere…

 “Hafıza-i beşer Nisyanla ile malul 
’dur” sözünün en geçerli olduğu yer; bu 
milletin önüne liderlik sevdasıyla geçen 
bazı kendini bilmezlerdir. Bu milleti baş-
kalarına uşak yapma sevdasında olan 
uşak torunları, unutmasınlar ki, çok 
ava gidenler avlandılar bu uğurda. Oy 
almak ve bu milletin geleceği üzerinde 
söz sahibi olmak için, insanların açlık ve 
tahammülsüzlük merkezleriyle oynaya-
rak, onlara yapamayacakları vaatlerde 
bulunan düzenbazlar, unutmasınlar ki 
onların bir hesabı varsa; doğruyla, hakla 
olanında bir hesabı vardır. Yine unut-
masınlar ki, dün olduğu gibi bu günde 
yarında hak batıla üstün gelecektir.

Güneş, dünyanın son gününe ka-
dar doğudan doğacaktır…

Ülkemizde bir seçimin üzerinden, 
daha 5 ay gibi kısa bir süre geçmeden, 
yeni seçim için start verilince yollara dü-
şenler; dünkü vaatlerinin üzerine hiçbir 
şey yapmadan tekrar milletin karşısına 
çıkarak, yeniden yerlerinde kalma sev-
dasıyla fütursuzca vaatlerini sıralamaya 
devam ediyorlar. Dağ bayır demeden 
dolanarak yeni vaatlerde bulunanlar, 
bilmelidirler ki artık bu asil milletesin 
zekâsı, onların zekâ seviyesinin çok üs-
tündedir.

Öyle babasının servetini yanındaki 
şakşakçılara dağıtarak üç günlük şan 
devşirme peşinde olanlar; servetleri bi-
tince yine ham demirleri ortaya çıkacak 
ve etrafında öbekleşen şakşakçılardan 
hiç birini bulamayacaklardır. Köylüye 
aş, emekliye maaş, öğrenciye bağış 
veririm sözlerinin ancak kemal Sunal 
filmlerinde olduğu gibi, birer gülmece 
konusu olduğunu anlamak için Aris-
to’nun aklına ihtiyaç yoktur.

Kuru dala can, beden veren yüce 
yaratıcının fermanı, tüm ferman ve he-
sapların üstündedir. Başkasını kandı-
rabileceğini sananlar, zaman zamanda 
kandıranlar, bilmelidirler ki sonun da 
kanan, kendileri olacaktır. Bülbülün 

güzel sesi neyse Yaradan’ın katında, 
kendine ibadette karganın sesi de birdir 
hilkatinde. Çünkü her ikisine de, o ibadet 
ve yaratılmışlık ruhunu eken ‘üretici’, 
ürününün ne olduğunu ve dönüşümü-
nün ne olacağını bilerek yaratmıştır bu 
gezegeni. Sahipsiz sanılan bu gezege-
nin, diğer gezegenlerde de olduğu gibi 
bir sahibi vardır, senden içeru…

Siyah taşın üstünde yaratılış serü-
venine rıza göstererek dolaşan siyah Ka-
rınca’nın, et ve kemik yığınından başka 
bir mana ve ehemmiyet kesbetmeyen 
eşrefi mahlûkattan daha üstün bir mer-
tebeye ulaşamayacağını kim söyleyebi-
lir yarın. Altıda bir üstü de bir yerin fet-
vasını veren allemei dünya, gitmiş midir 
ki yerin altına aradaki farkı kıyaslayarak 
ahkâm kesiyor. Berzah âleminden asıl 
âleme geçişte, cücelerin dev yaratıkları 
seçişte, ortaya çıkacak suçlu ve suçsuz 
arenasında hangi safta yer alacağını kim 
bilebilir ki. Kendini arzın kucağına ‘asil’ 
bir gaye için gönderen sonsuz adalet 
sahibinden, yanma sevdasına duçar 
olmuş şaşkın beşeri bu şaşkınlıktan 
sonsuz kudret sahibinden başka kim 
çıkarabilir…

İçinde bulunduğumuz günlere atıfla 
siyahı, beyazı, esmeri sarışın’ıyla iyi ha-
zırlanmış bir aşure çorbasından başka 
nedir insan dediğin. Büyük Nuh tufanın-
dan sonra Cudi dağına oturan ve içinde 
inan bir avuç insana karşı yiyecek olarak 
hazırlanan, elde olan son yiyeceklerle 
yapılan bir tatlı çeşidi olan aşure, aynı 
zamanda insanların bir birleriyle kayna-
şıp anlaşmasını sembol etmekten öte 
ne manaya gelebilir?

Kavgaların kaynağında yaratılış se-
rüveni varsa önüne geçemeyeceğime 
göre, yaşanmaz bir dünya oluşumuna 
karşı çıkmaktan başka ne düşebilir bize. 
Biz iyinin yanında yer almak için çaba 
sarfetmek, haklının ardında durmak, 
mazluma kol kanat germekten başka 
neyle mükellefiz!?

Tüm bu gerçek değerleri taşıma 
hasleti konulmuşken çamuruna, taçlan-
dırılmışken eşrefi mahlûkat olarak, esfeli 
mahlûkat olmak için onca emek onca 
caba da neyin nesi? Doğru yol durur-
ken dikenli yolları önümüze getiren ve 
bizi ayağımızı kanata kanata hiçbir şey 
yokmuş gibi içimizin yarasına kulak as-
tırmadan yürüten, azmışların nefesi…

Yeri-göğü, görüntü, görkem ve 
çığlığıyla aydınlatarak, geliş sebebimi-
ze uygun olarak yaşamaya davet eden 
sese kulak vererek, çıktığımız bu kutsal 
yürüyüşümüzden, uzaklaştırma çabala-
rı artık sonuç vermeyecektir. Bir insanlık 
abidesi oluşturan bu kutlu milletin nesli 
silkinip ölü toprağından kurtularak ken-
dine gelecek ve dünya Milletleri arasında 
o ihtişamlı günlerine yeniden dönecek-
tir.

İşte tüm bu çabalar, o ihtişamlı 
günlere dönüş sancılarına karşı çıkartı-
lan uğultulardan başka bir şey değildir.

O kutsal günlere dönüşten kaçan 
yarasalardır ortalık yerde dolaşanlar. 
Onlar ancak karanlık havada iyi hisse-
derler kendilerini…

Yaradılışları kötülüğe endeksli olan-
lara karşı söylenecek sözümüz yoktur. 
Çabamız yitiklerimizi tekrar geriye getir-
mek, yuvasına döndürmektir.

Sırtına insanlığı kurtarma sorum-
luluğu yüklenen bu milletin misyonu 
bilmeyerek başka milletlere benzetme 
çabasında olanlar, fikir bazında bir 
şeyler serdederek bizlere benzemeye 
çalışsalar da görünüşte, onlar içinden 
GÖYNÜK…

GÖYNÜK

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Konya Kitap Kırtasiye Foto-
kopi ve Matbaacılar Odası Baş-
kanı Ramazan Kuşpınar, “Kır-
tasiye, Kırtasiyeciden alınır”  
sloganı ile yaptığı yazılı açıkla-
masında şu sözlere yer verdi.“-
Kırtasiye alışverişi yaparken 
velilerimizi ve öğrencilerimizi 
bilinçlendirmek istiyoruz. Söz 
konusu çocuklarımızdır. Onlar 
geleceğimizdir. 

Ucuz kırtasiye aldım diye 
sevinirken çocuklarımıza kan-
ser yapan malzemeler aldığı-
mızı unutmamak gerekiyor” 
dedi. 

DENETİMİ YAPILMAYAN 
ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Kırtasiyenin çok fazla taklit 
edilebilir bir sektör olduğunu 
ifade eden Ramazan Kuşpınar, 
“ Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
kalitesiz ithal edilen ürünler,  
ülkemizde pazarlarda, sektörü-
müzle hiç ilgisi olmayan muh-
telif satış yerlerinde halkımıza 
ve öğrencilerimize ulaştırıl-
maktadır. Sözde ucuz diye alı-
nan bu ürünlerin kanser üre-
ten maddeler içerdiği yapılan 
denetimlerde tespit edilmiştir. 
Konunun ciddiyeti görsel ve 

yazılı basında sürekli dile geti-
rilmektedir. Kırtasiyeci dışında 
alınan malların denetimi im-
kânsızdır. Bir ay kırtasiyecilik 
yapan sonra ortalardan kay-
bolan yerlerle ilgili sağlıklı bir 
denetim yapmak imkânsızdır” 
ifadelerini kullandı. 

HASTALIK SAÇAN 
MALLARDAN UZAK DURUN
Veliler; taklit kopya kırtasi-

ye ürünler almamalıdır diyen 
Kuşpınar, “ İnsan sağlığına 
zarar veren, sağlımız için risk 
taşıyan markaları kesinlikle al-
mamalıdırlar. Denetimi imkân-

sız iş yerlerinden kesinlikle 
alışveriş yapmamalıdırlar. 
Kısaca kırtasiyeciden başka 
satış yapan esas işi kırtasiye 
olmayan yerlerden kesin-
likle alışveriş yapmasınlar. 
Çünkü Sadece bir ay değil 
12 ay hizmet veren yerle-
rin denetimleri daha kolay 
ve mümkündür. Okul çan-
taları, okul malzemeleri, 
kalitesiz ürünler,  hastalık 
saçan mallar, Kanserojen 
ve alerjen boya maddeleri, 
ağır metaller çocuklarımı-
zın sağlığını tehdit etmek-

tedir. Çocuklarımız söz 
konusu. Çocuklarımız 
bizlere Allah’ın en gü-
zel hediyesi. Bizleri 
anne baba yapan onlar.  
Hiç kimse Kimyasal 
madde içeren, zehirle-
yen ürünleri çocuğuna 
kullandıramaz” dedi.

TSE VE CE VE EN-71 
DAMGALI ÜRÜNLER 

TERCİH EDİLMELİ
Velilerimiz ve Öğren-

cilerimiz, Okul alışverişin 
de sağlıklı ürünler tercih 
etmeli diyen Kuşpınar, 
şunları söyledi;   “Kesinlik-

le kırtasiye satın alırken  TSE 
ve CE ve EN-71 uluslar ara-
sı Standart işaretleri taşıyan 
damgalı ürünler tercih edip 
kontrol edip alış veriş yapmala-
rı gerekmektedir. Bu işaretler 
yoksa almamaları gerekmekte-

dir. Ayrıca kırtasiye alırken 
ambalajlı birden fazla bir 
araya getirilmiş paketlen-
miş ürünlere % 15 daha 
pahalı fiyat ödeme yaptık-
larını asla unutmamalılar. 
Öğrencinin ihtiyacı 1 kalem 
ambalajlı şekilde 10 kalem 
satılıyor. İhtiyaç fazlası alı-
nan ürünler ilerde kuruyup 
çöpe atılmak zorundadır. 
Ve bu şekilde yılda çöpe gi-
den milli serveti büyüklüğü 
tartışılamaz. Velilerimiz ve 
öğrencilerimiz en sağlıklı 
ve en hesaplı alışverişleri 
kırtasiyecilerimizden yapa-
bileceklerini asla unutma-
malıdırlar.” Kuşpınar söz-
lerini şöyle devam ettirdi; 
“2018-19  eğitim ve Öğre-
tim yılında tüm Kırtasiyeci 
meslektaşlarımızdan, veli-
lerimize ve öğrencilerimize 
sahip çıkmalarını, yardımcı 
olmalarını, sakıncalı ürün-
ler satmadan, kar limit-

lerini uygun tutarak,   1 Ay 
değil 12 ay eğitime verdikleri 
hizmetlerinde hayırlı bol helal 
kazanç dolu güzel bir eğitim 
dönemi geçirmelerini dilerim” 
dedi. n HABER MERKEZİ 

HABER-  İLAN 

 

2018-2019 eğitim öğretim yılında Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Taşıma Mer-
kezi Ortaöğretim Okullarında eğitim gören 105 öğrenciye 178 gün boyunca sıcak öğle yemeği 
verilmesi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/425069
1-İdarenin
a) Adresi  : SÜKRAN MAHALLESI MİMAR MUZAFFER CADDESİ NO:10 
   42010 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3323533168 - 3323533165
c) Elektronik Posta Adresi  : meram42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2018-2019 eğitim öğretim yılında Meram İlçe Milli Eğitim 
   Müdürlüğümüze bağlı Taşıma Merkezi Ortaöğretim Okullarında 
   eğitim görmekte olan taşımalı 105 öğrenciye 178 gün boyunca 
   sıcak öğle yemeği verilmesi işi
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Teknik Şartnamede belirtilen Meram İlçe Milli Eğitim 
   Müdürlüğüne bağlı Taşıma Merkezi Okul Müdürlükleri
c) Süresi  : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi No:10 Meram/ Konya 
   Adresinde bulunan Destek Hizm. bürosu
b) Tarihi ve saati  : 07.09.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. En az 10 adet termobox (taşıma kabı) olduğunu gösterir fatura veya muhasebe kaydı oldu-
ğunu gösterir belge.
2. Numunelerin saklanacağı en az 9 adet mini buzdolabının fatura yada muhasebe kaydında 
olduğuna dair belge.
3. İstekli adına kayıtlı Gıda Üretim İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil memurlukları  veya serbest muhasebeci,  yeminli mali müşavir  ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında öğrenci yada personele verilen sıcak yemek pişirilmesi 
ve dağıtılması hizmeti benzeri iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şükran Ma-
hallesi Mimar Muzaffer Caddesi No:10 Meram / Konya adresindeki Destek Hizmetleri Büro-
su adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi No:10 Meram/ 
Konya Adresinde bulunan Destek Hizm. bürosu adresine elden  teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan is-
tekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu  tespit edilen  isteklilerin  teklifleri, Kanunun 38  inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Günümüz dün-
yası dinamiğini 
ararken ve  bütün 
mazlumlar  mer-
hamet beklerken 
,temeli adalet ve 
edep olan  koca bir 
çınarın hikayesine 
dinlemeye ihtiya-
cımız var. Görüş-
lerimizin  karşında 
kalan düşünce yapısına  saygı 
duyarak ve aşırı partizanlık 
yapmadan kendi fikirlerimizi  
yüceltmeliyiz bunun dışındaki 
bir davranış şekli  savundu-
ğumuz  dava ruhuyla da çeli-
şecektir zaten. Akif’in de ifade 
ettiği gibi YUMUŞAK BAŞLI 
İSEM KİM DEMİŞ UYSAL  
KOYUNUM! Yumuşak başlı 
ve düşüncesinin arkasında 
bir tavır sergilemeliyiz. Bu ha-
tırlatmayı da yaptıktan sonra 
dönelim  bizim koca çınara.

Dünyanın kabul etmesi 
gereken  önemli bir gerçek 
şudur ki; Osmanlı İmparator-
luğu  gerek yönetim alanında 
gösterdiği başarı, gerek top-
lumsal yapısı, gerekse aile 
yapısı bütün dünyaya örnek 
olmuştur. Peki bunu nasıl 
başardılar? İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın! Düsturunu be-
nimseyerek yola çıkan Osman 
Bey ve yine dini değerlerine 
sımsıkı sarılıp odada bulunan 
Kur’an-ı Kerim ‘e ayak uzat-
mayan Osman Bey torunları-
na  yol göstermiş olup, Ailenin 
en küçük ama dedelerin en 
büyüğü olmayı başarmış olsa 
gerek ki sancağı teslim alan 

hem sancağı, hem 
milleti, hem de 
merhameti daha 
ileriye taşıyarak  
zirve olmuşlardır. 
Öyleki; günümüz 
de sokakta yaşa-
yan insan sayısı 
milyonları aşmış-
ken o dönemde 
sokakta evsiz bir 

kuş  dahi bulamazsınız! Sada-
ka taşı denen  ve bu geleneğe  
sahip çıkan Osmanlı insanın-
dan  bahsetmeye hiç gerek 
bile yoktur.

İnsanı yaşat ki devlet yaşa-
sın sırrını üfleyen Edebali Os-
man Bey ‘in üstün kabiliyetini 
fark ederek  bu görkemli Çı-
narın tohumlarını ta o zaman 
atmıştır. İşte Edebaliye ayan 
olan Osman Beyin  edebidir. 
İşte Ecdadımız bu koca çınarı 
ilhamını Osman Beyden al-
dıkları EDEPLE sulamışlardır. 
Öyle ki  evlerinde , camilerinde  
kahvehanelerinde “ EDEP YA 
HU”  yazılı tablolara rastlarız.  
Oturmaları kalkmaları, ye-
meleri içmeleri hatta ve hatta 
sinirlenmemeli dahi edep çer-
çevesi içerisindedir. Örneğin 
Osmanlı insanını kızdı dedi-
ğiniz  zaman size hayır dua 
ederek karşılık verir asla küf-
retmez. Kızdığında LA HAVLE  
çeker haksızlığa uğradığında 
HASBUNALLAH VENİĞMEL 
VEKIL zikrine sarsılırlardı. Asla 
beddua etmez Allah hayrını 
versin derlerdi.

Mekke-i Mükerreme ve 
kutsal beldelere hem de her 

dinin kutsallarına  karşı bir 
edep hali içinde idiler. Öyleki  
2. Abdülhamid döneminde 
döşenen demir yolları Me-
dineye yaklaştığı noktada 
rayların üzeri keçelerle kap-
lanmıştır. Koca Sinan Edirne 
Ulu Cami ‘’nin  duvarlarını 
süsleyen hatlardan artan mü-
rekkepleri edep çerçevesinde 
boşaltacak bir mekan bulmak 
için oldukça büyük çaba har-
camıştır. Edirne Ulu Cami’nin 
kusursuz görünüşünde bu 
edep göstergesinin etkisi ol-
dukça geniştir.

Osmanlı medeniyetinin 
öyle yöneticileri vardır ki  kut-
sal beldelerden gelen haber-
leri dahi abdestsiz dinlemeyi 
edepsizlik saymışlardır. Hay-
vanlar, bitkiler hatta bütün 
varlıklar  bu edep göstergesin-
den nasibini alarak Anadolu 
topraklarında  can bulmuşlar-
dır.

Iste bu koca medeniyet 
göstermiş olduğu meziyetle-
rin merkezine insanı ve hayatı 
koyarak saygıyla yüceltmiştir. 
İnsanların hiç bir süresini kü-
çük görmemiş  akıl hastası 
terimi yerine bi Çare yi tercih 
etmiş, azınlıkları milleti sadıka 
pozisyonuna cıkarmıstır (her 
ne kadar vefa göstermemiş 
olsalar da yüzyıllarca  irfanlı 
yasamıslardir)   İşte bu koca 
çınar hangi dönemi yaşamış 
olursa olsun hangi savaşa gi-
rerse girsin bu anlayışla  dim 
dik ayakta kalmıştır.

EDEPLE YÜKSELEN ÇINAR-1
İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Elindeki poşetin içinden
tarihi sikke ve obje çıktı 

Karaman’da bir kişinin 
elindeki poşetin içinden çok 
sayıda tarihi sikke ve obje 
çıktı. Bucakışla yolu üzerin-
de rutin yol uygulaması ya-
pan Karaman İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, yanla-
rından yaya olarak geçen bir 
kişiyi hareketlerinden şüp-
helenerek durdurdu. Şüphe-
linin kimlik kontrolü ve üst 
aramasını yapan jandarma, 
D.A.Y’nin (25) elindeki po-
şette Bizans dönemine ait 
olduğu değerlendirilen 445 
sikke ile yine Bizans ve Roma 
dönemine ait 199 çeşitli obje 
ele geçirdi. Şüpheli gözaltına 
alındı. n İHA 

‘Kırtasiyede sağlığa dikkat edin’

Ramazan Kuşpınar
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Ovası’na havza dışından su getiril-
mesi için yaptığı girişimleri anlattı, “Su olmazsa ekmek olmaz, ekmek olmazsa huzur olmaz. Bu dünyada üretimdeki gücün kadar güçlüsün” dedi 

‘Ürettiğin kadar güçlüsün’
Ülkemiz tarım sektörünün loko-

motifi olan ve yurt içinde ve yurt dı-
şında kurduğu üretim ve sanayileşme 
modeli örnek alınıp uygulanan Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 66. 
Olağan Mali Genel Kurulu Konya Şe-
ker Fabrikasında yapıldı. Tüm karar-
ların oy birliği ile alındığı Olağan Mali 
Genel Kurul’a yaklaşık 5 Bin koopera-
tif ortağı katıldı. Seçimli Genel Kurul 
olmamasına rağmen uzak yakın de-
meden binlerce üretici salondaki yeri-
ni alarak kurumunu sahiplendiğini de 
gösterdi. Genel Kuruldaki konuşması-
na dün Hakkâri’de şehit düşen Bey-
şehirli kahraman askerimizi anarak 
başlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti 
Karaman Milletvekili ve PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
ülkemizin yaşadığı ekonomik saldırı-
dan hasarsız çıkabilmek için gıdada 
kendine yeterliliğin önemine vurgu 
yaparak “hepimizin verdiği mücadele 
üreten ve ürettiği ile kendine yeten 
bir Türkiye mücadelesidir. Dün üret-
tiğimizi katma değerli hale getirmek 
için çıktığımız yolda yalnızdık. Bugün 
bu kooperatifin yaptıkları Türkiye için 
yol göstericidir” dedi.

BİNLERCE ÇİFTÇİ 
KONYA ŞEKER’DE BULUŞTU

Çiftçiyi namerde muhtaç etme-
mek için bütün imkânlarını seferber 
eden Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifinin 66’ncı Olağan Mali Genel 
Kurulu, Konya Şeker Fabrikasında 
gerçekleştirildi. Binlerce üretici, çok 
sayıda belediye başkanı ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 
Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. Gün-
dem ve divanın teşekkülü ile devam 
eden programda gündem maddeleri-
nin tümü oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’a katılan binlerce 
çiftçinin coşkulu alkışı ile kürsüye 
gelen 25. ve 26. Dönem AK Parti Ka-
raman Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, Konya 
Şeker’in tarım sektöründe ve şeker 
sanayinde asırlık ezberleri değiştirdi-
ğini belirterek, “biz ezberleri değiştir-
diğimiz için ikinci fabrikayı yapabildik. 
İkinci fabrikayı yaptık, üretici daha 
çok pancar üretebildi. Biz ezberleri 
değiştirdiğimiz için ürettiğimiz şekeri 
çikolata, bisküvide değerlendirmeye, 
yani katma değerli ürünler üretme-
ye başlayabildik. Biz ezberleri değiş-
tirdiğimiz için, etliye sütlüye, yağlıya 
tuzluya el attık. Ürettiklerimizi pazara 
çıkarmak için birilerinin ayağına basa 
basa kendi markamıza, çiftçinin mar-
kasına yer açtık. Bunları niye yaptık? 
Çiftçinin ayakta kalabilmesi için, ken-
di ürettiği ürünleri işleyecek tesislere 
de sahip olması gerektiği için yaptık. 
10 sene önce çiftçi sütü üretiyordu 
ancak satacak yer olmadığı için kanal-
lara dökmek zorunda kalıyordu. Sizin 
besinizi birileri geliyor 3-5 peşinat 
verip gerisi birkaç ay sonra deyip top-
layıp gidiyordu. O gerisi gelmiyor, siz 
aldığınız 3-5 ile kalıyordunuz. Bugün 
sağlam alıcı olduğu için sizin üretimi-
niz arttı. Daha da artacak. Ayçiçeğin-
de Hamyağ Fabrikası kurulduğu için 
üretim bugün 50 bin tonlardan 300 
bin tonlara ulaştı. Elbirliği ile ezberle-
ri değiştirdik ve Türkiye’ye bir model 
sunduk. Bugün Türkiye’nin, tarım 
sektörümüzün önünde yol gösteren 
bir örnek model var” dedi.

Bu modeli daha da ileri taşıyacak-
larını söyleyen Başkan Konuk, hem 
kurumların hem de ülkelerin eko-
nomide yaşanan dalgalanmalardan 

daha da güçlenerek çıkabilmesi için 
duyguyla değil akılla hareket etmeleri 
gerektiğini belirtirken bir diğer şartın 
da birliği ve bütünlüğü muhafaza et-
mek olduğunu vurgulayarak “ülke-
miz ekonomisini, milletimizin işini, 
aşını, hepimizin ekmeğini hedef alan 
finansal saldırılar nedeniyle biraz en-
dişeli ama çokça da hınçlıyız, öfkeliyiz. 
Ülkemiz ve ekonomimiz bu badireler-
le ilk defa karşılaşmıyor, son defa da 
karşılaşmayacak. Dün bu badireleri 
nasıl atlattıysak, bugün önümüze 
çıkan, yarın önümüze çıkacak tüm-
sekleri de aynı şekilde aşacağız. Peki, 
bunu nasıl yapacağız? Birincisi akıl-
la. İkincisi birbirimize kenetlenerek. 
Üçüncüsü ve en önemlisi de neme la-
zım demeyerek. Bir devlet için de bir 
millet için de bir şirket için de tehlike-
nin en büyüğü herkesin neme lazım 
diyerek kenara çekilmesidir. İçinden 
geçtiğimiz günler kimsenin neme 
lazım demeyeceği, diyemeyeceği 
günlerdir. Hepimizin çok çalışacağı, 
esen rüzgârlardan etkilenip paniğe 
kapılmadan işine dört elle sarılacağı 
günlerdir” şeklinde konuştu.

GIDA GÜVENLİĞİ, MİLLİ 
GÜVENLİKLE EŞ ANLAMLIDIR
Bir ülkenin siyasi ve ekonomik 

bağımsızlığını muhafaza açısından 
gıda güvenliğinin önemini vurgula-
yan Başkan Recep Konuk, gıdanın, 
dolayısıyla da tarımın önemli ve stra-
tejik bir sektör olduğunu, ordulara sa-
vaş kazandırıp hanedanları yıkabildi-
ğini, bazı devletleri abat ettiğini, bazı 
ülkeleri çökerttiğini ifade ederek “gı-
dada kendi kendine yeterlilik bir ülke 
için hayati önemdedir. Hele hele eko-
nomik dalgalanmaların olduğu dö-
nemlerde gıda güvenliği milli güven-
likle eş anlamlıdır. Bizim gibi tarihe 
damga vurmuş ve bize karşı rövanş 
bekleyenlerin pusuda fırsat kolladığı 
milletler için gıda güvenliği çok daha 
önemlidir. O nedenle biz üstümüze 
düşeni zaten yapıyoruz, sektörü yöne-
tenlerden de bizim bu mücadelemize 
daha çok destek bekliyor, bunu da 
kendimiz için değil, ülkemizin istiklali 
ve istikbali için istiyoruz.

Biz üretici olarak şunu biliyoruz, 
sizde varsa, o ürün dünyanın her tara-
fında ucuzdur, sizde yoksa her zaman 
pahalıdır” dedi.

ÜRETECEĞİZ, ÜRETİLENİ 
PAZARA ÇIKARACAĞIZ

Önümüzdeki yıllarda emtianın 
ve gıdanın daha da pahalı olduğu bir 
dönemin yaşanacağını aktaran 25. 
ve 26. Dönem AK Parti Karaman 
Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “2008 küresel finans 
krizinden sonra ABD ve Batı ülkeleri 
durgunluğu aşmak için matbaaları 
çalıştırdı bol miktarda para bastı. Pa-
rayı kullanmanın maliyeti neredeyse 
sıfıra yaklaştı.  Şimdi parayı basanlar 
parayı toplamaya başladı, üstüne üst-
lük bir de ticaret savaşları başladı. O 
bolluk döneminde özellikle finansçı-
lar sürekli gazetelerde şunu yazdılar 
çizdiler, televizyonlarda söylediler, 
pahalı ürettiğimiz ürünleri üretme-
yelim, ithal edelim. Nitekim birçok 
ürün, bu topraklarda üretebileceğimiz 
birçok ürün ithal ürüne yenik düştü. 
Ya ne yapacağız? Burada üreteceğiz, 
üretileni pazara çıkaracağız. Ne diyor 
Sayın Cumhurbaşkanımız; üretim, 
üretim, üretim. Yani bu ülkenin çiftçi-
sinin, bizim en iyi bildiğimiz işi işaret 
ediyor. Biz daha çok üretmeye hazırız, 
daha çoğunu üretebiliriz değil, üreti-

riz. Ancak bizim isteğimiz şu; bizim 
ürünümüzü hiç kimse fiyat üzerinden 
karşılaştırmasın. Tarımsal üretimde 
fiyat rekabeti ayrı bir konudur. Tarım-
sal üretimde esas olan dekara alınan 
verimdir.” dedi.

HAMYAĞ FABRİKASINI KURARAK 
KISIR DÖNGÜNÜN NASIL 

KIRILABİLECEĞİNİ İSPAT ETTİK
25. ve 26. Dönem AK Parti Ka-

raman Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, konuş-
masında şu ifadelere de yer verdi: 
“Türkiye yağlı tohum ve bitkisel yağ 
ithalatçısı. 3 Milyar Doların üzerinde 
ithalatı var her sene. Verimde soru-
nu var mı? Yok. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının 2016 yılı Ayçiçeği Ra-
porunda yer alan rakamlara göre 
ayçiçeğinde dünyada hektara alı-
nan ürün miktarı 2016’da ortalama 
1.680 kilogram olarak gerçekleşmiş. 
Aynı yıl, Türkiye’de hektardan orta-
lama 2.640 kilogram ayçiçeği alınmış. 
2016’da Türkiye dünyadaki hektara 
verimin bir ton üstünde ürün almış. 
Buna rağmen, yani hektarda dünya 
ortalamasının 1,5 katından fazla ürün 
almamıza rağmen ürünün fiyatlama-
sında yaşadığımız sorunlar sebebiyle 
her yıl ürettiğimizden fazla ayçiçeği 
tohumu ithal etmişiz, Bizim bu verim 
ortalaması ile bırakın kendi kendimi-
ze yetmeyi bu ürün gurubunda ko-
numumuzun ihracatçı olması gerekir. 
Problem ne? Problemin birincisi fi-
yatlama. İkincisi üretimi özendirecek 
üst yapıdaki eksiklerimiz ile tarlayla 
sanayi sürecindeki organizasyon ek-
sikliğimiz. Biz bu tabloyu gördük ve 
Hamyağ Fabrikasını kurarak bu kısır 
döngünün nasıl kırılabileceğini uy-
gulamalı olarak ispat ettik. Şimdi tek 
sorunumuz, ürünün küresel ölçekte 
fiyatlanması aşamasında yaşanan sı-
kıntıdır. İnşallah tarım politikalarımız-
da fiyat üzerinden kıyas yerine birim 
alandan alınan ürün miktarı üzerin-
den kıyaslama metodunu benimseye-
ceğiz ve ülkemiz fiyatlama nedeniyle 
savrulduğu ithalata bağımlılıktan 
yağlı tohumlarda kurtulacak.”

BU DÜNYADA ÜRETİMDEKİ 
GÜCÜN KADAR GÜÇLÜSÜN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
2016 Pamuk Raporuna göre, Tür-
kiye’nin 2017 yılında ihtiyacı olan 
pamuk lifinin yüzde 47’sini ithalatla 
karşıladığını hatırlatan Başkan Re-
cep Konuk, “2016’da kullandığımız 
pamuğun %51’i ithal pamuktur. 

2015’te bu oran %44’tür. Yani tekstil 
sektörümüzün kullandığı pamuğun 
hemen hemen yarısını ithalatla kar-
şılayan bir ülkeyiz. Neye rağmen? 
Dünyada pamuğu hektara en verim-
li üretebilen ülkelerden biri hatta en 
üst sıralarda olmamıza rağmen. Bunu 
ben söylemiyorum Bakanlığın Raporu 
söylüyor.

Türk çiftçisi, 2017 yılında hektar-
dan 1.555 ton pamuk lifi almış. Dün-
ya’nın en büyük lif pamuk ihracatçısı 
ülkesi ABD. Hektara aldıkları verim 
ne kadar biliyor musunuz?  2017’de 
923 ton. Ama en büyük ihracatçı on-
lar. Bizim üzerinde oturup düşünme-
miz gereken husus şudur, biz hektara 
daha fazla ürün alırken neden fiyatta 
rekabet edemiyoruz? Ya da hektara 
düşük verim alırken fiyatta rekabet 
edebilecek destekleme politikalarını 
geliştirmeyi başaranlar katlandıkları 
maliyetin kat be kat fazlasını bizden 
ve dünyadan nasıl alıyorlar, ne ola-
rak alıyorlar? Ben size söyleyeyim, 
oluşturdukları bu bağımlılık ile bazı 
ülkeleri, o ülkelerdeki sektörleri ve 
toplumları etkileyebiliyorlar, yönlen-
direbiliyorlar.  

Sözün özü şudur; bu dünyada 
üretimdeki gücün kadar güçlüsün. 
Midende başka ellerden çıkan ekmek 
varsa o el senin boğazındadır. İstediği 
zaman sıkar, istediği zaman bırakır. 
İstediği zaman verir abat eder, iste-
diği zaman vurur berbat eder. Biz ne 
verilerek ne vurularak yönetilmeye-
cek, yönlendirilemeyecek, hizaya çe-
kilemeyecek bir Türkiye için mutlaka 
üretim, mutlak surette üretim diyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

BAKANLIK, HAVZA DIŞINDAN 
SU GETİRMEK EKONOMİK

Üretim için suyun olmazsa olmaz 
olduğunu vurgulayan Başkan Recep 
Konuk, 2007 yılında Göksu’nun su-
yunun Konya Ovasını Sulaması için 
Genel Kurul’da çağrı yaptığını hatır-
latarak “Üreticinin en büyük prob-
lemi sudur. Su, su, su. 2007 yılında 
bu salonda hep beraber haykırdık. 
Hükümetimiz harekete geçti. Mavi 
Tünel’de barajların çoğu tamamlandı. 
Ancak o su Konya Ovasına yetmez. 
Hızlı trene müteşekkiriz Allah razı 
olsun. Bu ülkede Konya’da Mevlana 
Meydanı veya Mevlana Kültür Mer-
kezi denildiği zaman yapılmaz olmaz 
bir şeydi. Duble yollar hayal bile edi-
lemiyordu. Bunların hepsi yapıldı. 
Ama üreticinin olmazsa olmazı sudur. 

Onun için su diyoruz. Eğer su olmazsa 
ekmek olmaz. Ekmek olmazsa huzur 
olmaz. Ankara’da, siyasette özellikle 
suyla ilgili çok büyük mücadelemiz 
oldu. Karasu, Konya’nın susuzluğu-
nun temel çözümüdür, dedik. Dediler 
ki Karasu maliyetli biz başka yerlere 
bakalım. Olur, başka yerlerde varsa 
ona da bakalım. Diğer alternatiflere 
baktık. Bunla ilgili çok önemli çalışma-
lar yapıldı. Burada gerçekten Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan Beye müteşekkirim. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle 
başka alternatiflere bakıldı. Manavgat 
Suyu değerlendirilen alternatiflerden 
biri oldu.  Manavgat Çayının Akçay 
çıkışı var. Akçay çıkışıyla Ermenek 
Suyunun Konya Ovasına cazibeyle 
gelip gelmeyeceğini tespit etmek için 
Etüt İhalesi yaptık. Orada müthiş bir 
çalışma oldu. Ermenek Çayı ile Ak-
çay’ın Konya’ya gelebileceği kesin-
leşti. 607 milyon metreküp su. Gök-
su’dan yaklaşık 414 milyon metreküp 
su alacağız. Bunun da hemen hemen 
200 milyon metreküpünü Konya Bü-
yükşehir Belediyesi kullanacak. Yani 
Mavi Tünelden alacağımız suyun 
hepsi 200 milyon metreküp, burası 
607 milyon metreküp. Mavi Tünel-
den çiftçinin kullanacağı suyun ne-
redeyse 3 katı. Altınekin Ziraat Odası 
Başkanımız Bekir Bey Bakanlığa yazı 
yazmış. Bakanlık ona cevap vermiş. 
Cevapta yapılan çalışmalar netice-
sinde Ermenek Çayı ve Akçay’dan 
su getirilmesinin ekonomik olduğu 
görülmüştür deniliyor. Devlet ilk defa 
demiş ki başka havzalardan su getir-
mek ekonomik. Bu mümkün demiş, 
bu olabilir demiş. Bizim bugüne ka-
dar verdiğimiz en büyük mücadele su 
getiririz ama ekonomik değil müda-
faası ile idi. Bunu aşmış olduk. Konya 
Ovasına su gelirse kuzeye de güneye 
de yeter. İnşallah birlikte getireceğiz. 
Suyu kuzeyde de güldür güldür akı-
tacağız” dedi.

SİZDE ŞEKER OLMAZSA, 
O ŞEKER DÜNYANIN HER 
TARAFINDA PAHALI OLUR

Şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesine de değinen Başkan Recep 
Konuk, “herkese derdimizi anlattık. 
Önerilerimizi ilgililerle paylaştık. İti-
razlarımızı yüksek sesle de söyledik. 
Yapmayın dedik yapıldı. En başta 
şunu söyleyeyim, su akar yatağını 
bulur. Bu özelleştirmede eninde so-
nunda gerçek mecrasını bulacak ve 
Türkiye şeker sektöründe üreticinin 
de içinde olduğu bir modele geçecek. 
Benim bundan zerre şüphem yok. 
Çünkü biz doğru modeli burada yap-
tıklarımızla ispatladık. Buradan, bu 
salondan Tarım Bakanımızın dikkati-
ni çekmek istiyorum. Sektörde özel-
leştirilen fabrikaların ham şeker geti-
rip rafine şeker üretmek için çalışma 
yaptıkları, nabız yokladıkları söylentisi 
ayyuka çıktı. Bu akıllar akıl değil. Hiç 
kimse kamış şekerini getirip rafine 
etme kolaycılığına heveslenmesin. 
Bir kez daha hatırlatıyorum, siz pan-
cardan vazgeçerseniz ve sizde şeker 
olmazsa, o şeker dünyanın her tara-
fında pahalı olur. Daha çok üretmek 
için beklediğimiz sadece ve sadece 
üretirken gerisine düşmediklerimizin 
fiyatlarken gerisine düşmememizi 
sağlayacak tedbirlerin süratle alınma-
sı. Yani enerji, gübre, ilaç, tohum, ma-
zot, yem gibi girdileri yarıştıklarımızla 
eşit şartlarda kullanmak. Konya Şeker 
olarak bizim yapmaya çalıştığımız bu-
dur” dedi. 

YABANCILARIN ÇİFTÇİNİN CEBİNE 
TAKTIĞI HORTUMU KESİP ATTIK
Sebepleri düzeltmeden sonuçla-

rın etkisini telafi etmeye çalışmanın 
delik kovaya su doldurmaya benzedi-
ğini dile getiren Başkan Recep Konuk, 
konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: 
“Üstten siz koyarsınız alttan boşalır. 
Onun için önce deliği tamir etmek 
gerekir. Konya Pancar Ekicileri Ko-
operatifinin yaptığı da budur. Biz bir 
taraftan deliği tıkıyor, bir taraftan da 
kovayı büyütüyoruz. Yani bir taraftan 
üreticinin çok ödemesini önlüyor, di-
ğer yandan da çok üretmesi ve kazan-
ması için çalışıyoruz. Mesela, çiftçinin 
pancar parası olarak kovaya koyduğu-
nun önemli bir kısmı sulama borusu 
için delikten akıp gidiyor, birileri de o 
deliği sürekli genişletiyor. Ne yapmış 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Panplast’ı kurmuş. O fabrika kuruldu-
ğu için damla sulama borularında da 
yağmurlamada da fahiş fiyat artışları 
yaşanmadı. Mesela 2007 yılına göre 
plastik boru için kullanılan hammad-
de fiyatı % 229,2 artmış. 2007’ye 
göre Panplast’ta üretilen sulama bo-
rularındaki fiyat artışı %82’de kalmış, 
diğerlerinde %105 olmuş. Yani ham-
madde artmasına rağmen Konya Şe-
ker sulama borularındaki fiyat artışını 
önlemiş, baskılamış. Keza, yemin tüm 
çeşitlerinde diğer markalara göre çu-
val başına üreticiye 5,5 Liraya kadar 
avantajlı fiyatla 90 gün vadeli daha 
kaliteli yem alma imkânı sağlamış. 
Yani delik tıkamış. Tevzi gübrede, 46 
üreyi piyasaya göre üreticisine geçen 
yılki piyasa fiyatının da altında 100 
Lira daha ucuza kullandırmış. 8.20 
Kompoze gübrede piyasa ile Konya 
Pancar Kooperatifi arasındaki fark ton 
başına 305 TL’dir. Sülfatta bu fark ton 
başına 110 TL.  Sülfat, Kompoze ve 
46 üre gübrede Konya Pancar Ekicile-
ri Kooperatifi toplamda 7 Milyon 880 
Bin 200 Liranın ortaklarının cebinde 
kalmasını sağlamış. Yani bir deliği 
daha tıkamış. Sulama borusunda, 
yemde, gübrede yaptığımızı, tohum-
da da, zirai ilaçta da yaptık. Hem piya-
sanın yükselmesini frenledik hem de 
kooperatif mağazalarımızdan piyasa 
fiyatlarının altında satış yaptık. Eli-
mizin erdiği her yere müdahale ettik, 
delikleri tıkadık, tıkamaya çalıştık. Bu 
kooperatifin görevini sadece tarla ile 
de sınırlamadık. Mesela, avans des-
teğiyle sizin üretmek için finansma-
na harcadığınız veya harcayacağınız 
bedeli düşürdük. 2017-2018 yılında 
Konya Şeker, yaklaşık 339 Milyon 
Lira nakdi avans ödemesi yaptı. He-
piniz biliyorsunuz paranın bir maliyeti 
var. Bu miktarda bir parayı üretici Zi-
raat Bankasından kredi olarak kullan-
saydı bu paraya toplamda ödeyeceği 
faiz yaklaşık 30,9 Milyon Lira civa-
rında olacaktı. Yani pancar parasını 
alıp bankaya borcu kapatmaya gitti-
ğinizde fazladan 30,9 Milyon Lirayı 
Konyalı üretici ödeyecekti. Yani ban-
ka sizin kovanıza tası daldırıp payını 
alacaktı. Biz avans ile kapağı kapattık 
başkalarının kovaya tasla hücum et-
mesini önledik” dedi. Konuşmasının 
en başında Beyşehirli Şehide rahmet 
duasıyla başlayan ve gündemdeki 
konulara geçmeden önce üreticilerin 
geçmiş Kurban Bayramı ile Malazgirt 
Zaferi yıldönümünü tebrik eden Baş-
kan Recep Konuk konuşmasını 30 
Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak 
ve bütün şehitlere rahmet dileyerek 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk
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İHH’dan Hindistan’a acil yardım

Hindistan’ın Kerala eyaletinde Muson 
yağmurlarının şiddetlenmesiyle meydana ge-
len sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 500’e 
ulaştı. İHH İnsani Yardım Vakfı ise bölgeye 
acil yardım çalışması başlatarak ilk etapta 36 
bin 543 kişiye yardım ulaştırdı. 

Son 100 yılın en yıkıcı sel ve heyelanları-
nın yaşandığı Hindistan’ın Kerala eyaletinde 
hayatını kaybedenlerin sayısı 500’e ulaştı. Ya-
şanan sel nedeniyle 30 kişi kayboldu. Kaybo-
lanları arama kurtarma çalışmalarının devam 
ettiği bölgede 130 bin ev yağışlardan etkilendi 
ve ev sakinleri toplanma merkezlerine tahliye 
edildi. Toplanma merkezlerindeki insan sayı-
sı ise 1 milyona ulaştı. Aşırı yağışlar, baraj ve 
nehirlerin taşmasına neden olurken ana yollar 
ve köprüler kullanılamaz hale geldi. Sel nede-
niyle 32 bin 500 hektarlık tarım alanı da kulla-
nılamaz hale geldi. Selden etkilenmemek için 
yaşam alanlarına göçen yılanlar da Hindistan-
lıların başka bir sorunu. Hindistanlı yetkililer, 
eyaletteki hasarın 3 milyar dolar olduğunu 
belirtiyor. 

Yıllardır bölgedeki faaliyetlerini aralıksız 

sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı ise yaşa-
nan kriz de de Hindistanlıları yalnız bırakma-
yarak 17 Ağustos tarihinde acil yardım çalış-
malarına başladı. 

İHH ekipleri ilk etapta 36 bin 543 kişiye 
gıda, hijyen malzemesi, battaniye, kıyafet ve 
şemsiye ulaştırdı. Senelerce unutulmayacak 
sel felaketinin ardından bölge halkı, İHH’nın 
yaptığı çalışmalardan dolayı Türkiye’deki kar-
deşlerine teşekkürlerini sundu. 

İHH, ayrıca kurban bayramında da Hindis-
tanlıları yalnız bırakmayarak hayırseverlerin 
kurban bağışlarını bölge halkına ulaştırmıştı. 
Kurban çalışmaları kapsamında 800 büyük-
baş kurbandan binlerce kişi istifade etmişti. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin 
destekleriyle bölgedeki acil yardım çalışmala-
rına devam edecek. Hayırseverler, ACİL YAR-
DIM yazıp 3072’ye SMS gönderdiğinde 5 lira-
lık yardımda bulunabilecek. Daha fazla yardım 
etmek isteyen bağışçılar ise İHH’nın internet 
sitesinden ya da banka hesap numaralarından 
Hindistan halkına destek olabilecek.
n HABER MERKEZİ

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait ticari bir alanı 
yıktı. Yıkma tepki gösteren Filistinlilere İsrail polisinin müdahalesinde 8 kişi yaralandı

İsrail, Filistinlilerin 
mülklerini yıktı

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi 
ekiplerinin işgal altındaki Doğu Ku-
düs’ün Silvan Mahallesi’nde bir ticari 
alanı yıkmasına tepki gösteren Filis-
tinlilere İsrail polisinin müdahalesinde 
8 kişi yaralandı. İsrail’e bağlı Kudüs 
Belediyesi ekipleri, bu sabah Mescid-i 
Aksa’nın güneyinde yer alan Silvan 
Mahallesi’nde Filistinlilere ait matbaa 
olarak işletilen ticari bir alanı, ruhsat-
sız olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkım 
faaliyeti öncesi bölgede geniş güvenlik 
önlemleri alan İsrail polisi, ticari alanın 
etrafındaki tüm yolları da kapatarak 
çevrede bulunan Filistinlilere karşı 
provoke edici uygulamalar ortaya koy-
du. Çevrede toplanan Filistinlilerin yı-
kıma ve İsrail polisinin uygulamalarına 
tepki göstermesi üzerine İsrail polisi 
Filistinlilere plastik mermi ve ses bom-
balarıyla müdahale etti. Polisin müda-
halesinde 8 Filistinli yaralandı. Matbaa 
sahibinin kardeşi Atıf Semrin, İsrail 
belediyesine bağlı ekiplerin on yıldan 
bu yana matbaa olarak kullanılan 70 
metrekarelik bir alanı yıktığını belir-
terek şunları söyledi: “İsrail belediyesi 
Doğu Kudüs’te Filistinlilere ruhsat ver-

miyor, nadir durumlar dışında. İsrail 
yıkım politikasını Filistinlileri şehirden 
gitmeleri için bir yöntem olarak kulla-
nıyor.” Semrin, İsrail polisi ile mahalle 
sakinleri arasında arbede yaşandığını 
vurgulayarak, “Yıkımın gerçekleştiği 
alanın hemen yanı başında bir sağlık 
merkezi var. İsrail polisinin saldırısında 
mekanda bulunan 3 hamile kadın da 
yaralandı.” dedi. İsrail polisinin oran-
tısız güç kullandığına, sağlık merkezi-
ne baskın düzenlediğine ve hastalara 
da saldırdığına dikkati çeken Semrin, 
şunları söyledi: “İsrail polisleri Filistin-
lilere karşı şiddete başvurdu ve kadın, 
çocuk, yaşlı demeden önüne geleni 

darbetti. Göz yaşartıcı gaz, ses bom-
baları ve plastik mermilerle insanlara 
saldırdı.” Öte yandan görgü tanıkla-
rından alınan bilgiye göre, İsrail polisi 
yaşanan olayda 4 Filistinliyi de gözaltı-
na aldı.Mescid-i Aksa’nın güneyindeki 
Silvan Mahallesi, işgal altındaki Doğu 
Kudüs’ün İsrail tarafından yürütülen 
Yahudileştirme çalışmalarına en çok 
maruz kalan önemli mahallelerinden 
biri olarak biliniyor. 
İSRAİL’İN DOĞU KUDÜS’TEKİ YIKIMLARI

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesinin 
Doğu Kudüs’teki Filistinlilere imar izni 
konusunda zorluk çıkardığı ve Filis-
tinlilerin yaptığı imar izni başvurula-

rının neredeyse tamamına yakınının 
kabul edilmediği belirtiliyor. Birleşmiş 
Milletler (BM) verilerine göre, 2010-
2014 yıllarında Filistinlilerin imar izni 
başvurularından sadece yüzde 1,5’i 
İsrail makamları tarafından kabul edil-
di.  İsrail güçleri bu yılın ilk altı ayında 
Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde Filistinli-
lere ait 63 meskeni “ruhsatsız olduğu” 
iddiasıyla yıktı. Yıkımlar nedeniyle ara-
larında 21 çocuğun da bulunduğu 51 
Filistinli evsiz kaldı. Filistinli kaynaklar 
1967’den bu yana Doğu Kudüs’te Fi-
listinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail 
güçleri tarafından yıkıldığını kaydedi-
yor. İsrail makamları, Doğu Kudüs’te 
Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” 
olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bu-
lunuyor. İsrail’e bağlı belediyenin ken-
dilerine ruhsat vermekten kaçındığını 
ve söz konusu uygulamanın hiçbir hu-
kuki dayanağının bulunmadığını ifade 
eden Filistinliler ise bunun “İsrail’in 
yıldırma ve kenti Yahudileştirme politi-
kalarının parçası” olduğunu belirtiyor. 
İsrail belediyesi yıkım masraflarını da 
evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.
n AA

Rusya en büyük askeri 
tatbikatına hazırlanıyor

Rus ordusu Sovyet dönemin-
den bu yana en geniş katılımlı 
askeri tatbikatını yapmaya hazır-
lanıyor. Rusya Savunma Bakanı 
Sergey Şoygu, Sibirya’nın Abakan 
şehrinde, “Vostok-2018” isimli 
tatbikata ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Sovyetler Birliği döneminde 
1981’de yapılan “Zapad-81” tat-
bikatından bu yana Rusya’nın en 
yüksek katılımlı askeri tatbikatının 
yapılacağına dikkat çeken Şoygu, 
tatbikata yaklaşık 300 bin askerin 
ve binden fazla askeri aracın katı-
lacağını ifade etti. Şoygu, ülkenin 
doğu ve merkez askeri bölgele-
rinde yapılacak tatbikatta, Kuzey 
Filosu, Pasifik Filosu ve bütün hava 
kuvvetleri unsurlarının da yer ala-
cağını aktardı. Rusya’nın doğusun-
da ve Sibirya’da 11-15 Eylül’de 
yapılacak tatbikatın bir etabına Çin 
ve Moğolistan da askeri unsurla-
rıyla katılım sağlayacak.

Rusya’nın geçen yıl “Zapad 
(Batı) -2017” adı altında Belarus 
ile düzenlediği askeri tatbikat, Av-
rupa sınırlarına yakın bölgelerde 
gerçekleşmiş, resmi olarak 12 bin 
700 askerin katılımıyla yapılmıştı.  

NATO ise kendisinin doğu sınırla-
rında gerçekleştirilen söz konusu 
tatbikata tepki göstermiş, tatbikata 
katılan asker sayısının açıklanan-
dan daha fazla olduğunu savun-
muştu. 

NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, Rusya’nın özellikle 
tatbikat sırasında yeterince şeffaf 
davranmamasını eleştirmiş, NA-
TO’nun yeni bir Soğuk Savaş iste-
mediğini ifade etmişti.

Tatbikata Polonya, Litvanya ve 
Ukrayna da tepki göstermişti. 

Sovyetler Birliği döneminde 
gerçekleştirilen Zapad-81 tatbikatı, 
100 binden fazla askerin katılımıy-
la yapılmıştı. 4-12 Eylül arasında 
1981’de Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birliği’nin (SSCB) askeri 
birlikleri ve filolarıyla Ukrayna, Be-
larus, Baltık ülkeleri ve Baltık deni-
zinde düzenlenen tatbikat, Sovyet 
tarihinin en büyük operasyonel ve 
stratejik askeri tatbikatlarından biri 
olarak biliniyor. Söz konusu tatbi-
katta, Sovyet ordusunda ilk defa 
otomatik kontrol sistemleri ve gü-
dümlü füzeler denenmişti.
n AA

İsrail askerlerinden köy sakinlerine müdahale
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı 

Şeria’da yer alan Ramallah kentinin 
batısındaki Ras Karkar köyünde Yahu-
di yerleşimcilerin faaliyetlerine karşı 
çıkan Filistinlilere saldırdı.

AA muhabirine konuşan Ras Kar-
kar Köy Meclisi Başkanı Rabi Ebu Fa-
hide, İsrail ordusunun köy halkından 
onlarca kişinin tarlalarına gitmesine 
engel olduğunu, söz konusu tarlalar-
da Yahudi yerleşimcilerin gayrimeşru 
yerleşim bölgesi kurmak amacıyla ça-
lışma yürüttüğünü söyledi. Toprakla-

rının işgal edilmesine karşı çıkan Ras 
Karkar köyü sakinleriyle İsrail askerle-
ri arasında arbede yaşandığını aktaran 
Ebu Fahide, askerlerin köy sakinlerine 
göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla 
saldırdığını ifade etti.

Ebu Fahide, İsrail’in gaz bomba-
sından etkilenen onlarca Filistinlinin 
boğulma tehlikesi yaşadığını ve teda-
vilerinin olay yerinde yapıldığını be-
lirtti. Köy Meclisi Başkanı Ebu Fahide, 
İsrail askerlerinin köyün girişini kapat-
tığını sözlerine ekledi. n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 3 3 0 0 10 1 9 9
2.KASIMPAŞA 3 3 0 0 8 3 5 9
3.MALATYASPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
4.BAŞAKŞEHİR FK 3 2 0 1 6 3 3 6
5.BEŞİKTAŞ 3 2 0 1 7 5 2 6
6.KAYSERİSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5
7.ATİKER KONYASPOR 3 1 2 0 7 6 1 5
8.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 1 1 5 5 0 4
9.TRABZONSPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
10.ANTALYASPOR 3 1 1 1 6 7 -1 4
11.FENERBAHÇE 3 1 0 2 2 3 -1 3
12.GÖZTEPE 3 1 0 2 2 4 -2 3
13.SİVASSPOR 3 1 0 2 2 6 -4 3
14.RİZESPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.BURSASPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
16.AKHİSARSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1
17.ERZURUMSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1
18.ALANYASPOR 3 0 0 3 0 9 -9 0

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Loris Karius: Beşiktaş’ın büyük bir geleneği var
Beşiktaş’ın Liverpool’dan transfer et-

tiği kaleci Loris Karius, basınla bir araya 
geldi. Beşiktaş’ın çok büyük bir geleneği 
olduğunu ifade eden Karius, Mario Go-
mez’in Beşiktaş’taki günlerini daha önce 
duyduğunu, kulübün transfer için göster-
diği gayret ve taraftarların da buraya gel-
mesinde etkili olduğunu söyledi. Vodafo-
ne Park’ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş 
Başkanı Fikret Orman’la birlikte katılan 
yeni transfer Loris Karius, sorulara içten-
likle yanıt verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret 
Orman, mutlu bir günde olduklarını ifade 
ederek sözlerine başlayarak, “Bu trans-
ferden memnuniyet duyuyoruz. Pırıl pırıl 
bir genç arkadaşımızı Beşiktaş’a kazan-
dırdık. Çok mutluyuz. Beşiktaş taraftarının 
da çok mutlu olduğunu tahmin ediyorum. 
Biraz zor oldu ama zaten kolay olsa herkes 
yapardı. Loris’e, ailemizi hoş geldin diyo-
rum. Burada çok güzel bir sezon ve şam-
piyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum. 

Hayırlı olsun” dedi. 
“HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM” 
Sözlerine Türkçe ‘Merhaba’ diyerek 

başlayan Loris Karius, “Çok mutlu ve 
heyecanlıyım. Çok büyük bir kulübe ka-
tılıyorum. Dün ilk antrenmanımı yaptım 

ve takım arkadaşlarımla tanıştım. Ger-
çekten harika bir oyuncu grubu. Benim 
için çok heyecan verici bir deneyim. Be-
şiktaş’ın büyük bir geleneği ve harika bir 
taraftar kitlesi var. Bundan da onur duyu-
yorum. Henüz genç bir yaşta sayılırım. 

Buraya gelerek ileriye doğru bir adım 
attığımın farkındayım. Burada gelişme 
potansiyeli oldukça yüksek. Hedefim, 
takımımla kupalar ve zaferler kazan-
mak” dedi. Beşiktaş’a geliş nedeniyle 
ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Karius, 
“İki büyük sebep var. Birincisi taraftar-
lar. Beşiktaş taraftarı, kulübün ilgisini 
duyduktan sonra bana mesajlarla büyük 
bir destek verdi. Benim burada olmamı 
ne kadar çok istediklerini gösterdiler. 
Her oyuncu böyle bir desteği ve sevgiyi 
hissetmek ister. Bu harika bir duygu. 
Böyle bir duyguyu gördüğünüzde siz de 
en iyi seviyenize ulaşmak için elinizden 
geleni yapmak istiyorsunuz. İkincisi ise 
kulübün benim transferim için gösterdiği 
gayret ve istekti. Kulüp, bunu ilk andan 
itibaren ortaya koydu. Bu da benim karar 
vermemde ciddi şekilde etkili oldu” açık-
lamasında bulundu. 
n İHA

Rakip Malatyaspor’da futbolcular iddialı 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 

yarın deplasmanda karşılaşacağı 
Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek 
oyuncusu Issam Chebake, sezona iyi 
başladıklarını belirterek, “Sezona iyi 
bir başlangıç yapmayı istiyorduk. Ni-
tekim öyle oldu. Bu hafta sahamızda 
oynayacağız. Evimizde oynayacağı-
mız maçları kazanmalıyız” dedi. 

Sarı-kırmızılı futbolcular Issam 
Chebake ve Rahman Buğra Çağıran 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Sezona iyi başladıklarını 
belirten Chebake, “Sezona iyi bir 
başlangıç yapmayı istiyorduk. Nite-
kim öyle oldu. Oynadığımız 3 maçta 
7 puan topladık. Kayseri’de aldığı-
mız beraberliğin önemi, Konyaspor 
karşısında alacağımız galibiyetin 
ardından daha iyi anlaşılacak. Takım 
içerisinde rekabetin oluşmasının he-
pimiz açısından önemi var. Bu bizleri 

daha üst seviyelere taşıyacaktır. Re-
kabet idmanlardaki performansımızı 
da artıracak. Antrenmanlarda daha 
iyi olan maçlarda formayı daha çok 
hak eder. Bu sezon sonunda başa-
rıya ulaşabilmemiz için evimizde 
oynayacağımız maçları kazanma-
mız gerekiyor. Konya maçı zorlu bir 
müsabaka olacak. Kaliteli futbol-
culardan kurulu ekipler. Bizimde 
hedeflerimiz var. Sahadan 3 puanla 
ayrılmak istiyoruz. Lig uzun bir ma-
raton. Alacağımız galibiyet belki bazı 
şeyleri değiştirmeyebilir. Gelecek 
adına bir şeyler söylemek için henüz 
çok erken” diye konuştu. 

“HER MEVKİDE 
OLMAK GÜZEL BİR ŞEY” 

Orta saha oyuncusu Rahman 
Buğra Çağıran ise iyi gidişatlarını 
sürdürmek istediklerini ifade ederek, 
“Burada 3. sezonumu yaşıyorum. 

Takım içerisinde güzel arkadaşlığı-
mız var. Ligin ilk üç haftasını geride 
bırakırken topladığımız puanlarla 
başarılı bir grafik çizdiğimizi düşü-
nüyorum. Bu başarının altında ta-
kımdaşlık ruhu yatıyor. Sezona çok 
güzel başladık. İyi futbol oynayarak 
güzel sonuçlar aldığımız için mut-
luyuz. Bu aralar joker oyuncu gibi 
değerlendiriliyorum. Bu durum beni 
etkilemiyor. Saha da her mevkide ol-
mak güzel bir şey. Nerede oynarsam 
oynayayım en iyisini yapmaya çalışı-
yorum. İllaki her futbolcunun içinden 
geçen bir mevkii vardır. Takımımın 
başarısı için nerede görev yapmam 
gerekiyorsa orada görev yapmaya 
hazırım” dedi. 

“GEÇEN YIL YAPTIĞIMIZIN 
ÜSTÜNÜ YAPMAK İSTİYORUZ” 
Hedeflerinin geçen yılki sırala-

malarının üzerine çıkmak olduğunu 

kaydeden Rahman, “Gerçekçi olmak 
gerekirse, geçen yıl ne yaptıysak bi-
raz daha onun üzerinde bir şeyler 
yapmamız lazım. Ligi biraz daha üst 
seviyelerde bitirebilmenin bizim için 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. 
İleriye daha sağlam ilerleyebilmek 
için bunun bizim için güzel bir hedef 
olduğunu düşüyorum. Konyaspor 
maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu za-
mana kadar da taraftarımız bizlere 
çok güzel destek verdiler. Onların 
sayesinde bu puanları aldık diyebi-
lirim. Onların yanımızda olduğunu 
hissedebilmek çok güzel. Cuma ak-
şamı sahada bizim üzerimize düşeni 
yapacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın. Rakibimizin eksik yönle-
rini çalışıp bunların üzerine giderek 
inşallah Cuma günü sahadan güzel 
bir skor almayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. n İHA

Harun Tekin 
Fenerbahçe’de

Bursaspor, milli kaleci Harun Tekin’in transferi konu-
sunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. 

Yeşil-beyazlı takımın 29 yaşındaki kalecisi Harun Te-
kin, Fenerbahçe’ye transfer oluyor. Bursaspor ile Fener-
bahçe Kulübü Harun Tekin konusunda prensipte anlaştı. 
Milli kalecinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile 
sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeşil-beyazlı takımda 
Harun’un ayrılmasının ardından Beşiktaş maçında kaleyi 
Okan Kocuk, Muhammed Şengezer veya Ataberk Dadak-
deniz’den biri koruyacak.  n İHA

Kayserispor’da 
sakatlık şoku

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 5 puan topla-
yarak kalesinde gol dahi görmeyen ve bu hafta deplas-
manda Fenerbahçe’nin konuğu olacak Kayserispor’da 
sakatlık şoku yaşanıyor. 

Bursaspor maçında sol baldırında esneme olan ve 
tedbir amaçlı Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynatıl-
mayan sol bek futbolcusu Sakıb Aytaç, Fenerbahçe maçı 
hazırlıklarında büyük bir şanssızlık yaşadı. Antrenmanda 
sakatlanan ve MR’ı çekilen Sakıb Aytaç’a kötü haber 
geldi. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, “Sakıb 
Aytaç’ın sol çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Teda-
visine başlandı. Yaklaşık 4 ay formasından uzak kalacak. 
Kendisine geçmiş olsun diliyorum” dedi. 

Sakıb Aytaç, bu sezon Kayserispor forması ile An-
talyaspor ve Bursaspor maçlarında forma giymişti. Tec-
rübeli futbolcunun ligin ilk yarısını noktalandırdığı ifade 
ediliyor.  n İHA

Eren, Japonya’da
Konyaspor ile sözleşmesini fesheden Eren Albayrak, Japon Ligi takımlarından 
Jubilo Iwata’ya transfer oldu. Japonya yolculuğu öncesinde soruları yanıtlayan 

Eren, Jubilo Iwata ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Andres Iniesta ve Fernando Torres gibi 

yıldızlara karşı mücadele edeceği için çok 
mutlu olduğunu söyleyen Eren, “Dünya 
yıldızları ile karşılıklı oynamak bir futbol-
cuyu daha fazla motive eder. Iniesta ve 
Torres’e karşı oynamak çok keyifli olacak. 
Elimden geleni yapacağım, daha fazla 
çalışacağım. En iyi performansımı sergi-
leyeceğim.” dedi. İlhan Mansız’dan sonra 
Japonya’ya transfer olan ilk Türk futbolcu 
Eren, son 1 aydır Japonya’ya transferiyle 
ilgili gelişmelerin yaşandığını belirterek 
şöyle konuştu: “Önce menajerim ile gö-
rüştüler. Başta Japonya’da futbol oynama 
fikri beni çok heyecanlandırdı ama tem-
kinli davranmak için bu konuyu ailemle ve 
tecrübesine güvendiğim insanlarla konuş-
tum. Çok olumlu görüşler aldım. Kariyerim 
açısından daha hayırlı olacağını düşündü-
ğümüz için böyle bir karar aldık. 2,5 yıllık 
imza attık. Japon Ligi’nde sezonun ikinci 
yarısı devam ediyor. 10 maç sonra sezon 
bitecek. Ondan sonra 2 yılım daha var.”

“ÜÇ YABANCI HAKKINDAN 
BİRİNİ BENDEN YANA 

KULLANMALARI KARARIMI ETKİLEDİ”
Jubilo Iwata yöneticilerinin kendisine 

olan ilgisinin karar vermesinde büyük rol 
oynadığının altını çizen Eren, şu ifadeleri 
kullandı: “Sürekli telefonla görüşüyorduk. 
Kulübün yöneticileri İstanbul’a geldi ve 
konuştuk. Projelerinden ve amaçlarından 
bahsettiler. Iwata çok köklü bir kulüp. Ja-
ponya’da yabancı kuralı bizden farklı. Ta-
kımların yalnızca 3 yabancı oyuncu hakları 
var. 3 yabancı haklarından birini benden 
yana kullanmaları kararımı etkiledi. Ayrıca 
genelde yabancı hakları hücumdan yana 
kullanılır. Beni izleyip çok beğendiklerini 
söylediler. Başkanından, sportif direktörü-
ne ve hocasına kadar tamamen onaylı bir 
transfer.” 

“İSTANBUL’UN BÜYÜK KULÜPLERİ 
İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU”

Eren, Galatasaray ve Bursaspor’dan 
transfer teklifi aldığı iddiaları hakkında ise, 
“Haziranın ortalarında Konyaspor ile söz-
leşmemi karşılıklı olarak feshettik. Anado-
lu kulüpleri ve İstanbul’un büyük kulüpleri 
ile görüşmelerimiz oldu. Hepsini oturup 
ailemle ve tecrübelerine güvendiğim in-
sanlarla konuştum. En doğru kararı verdi-
ğimi düşünüyorum. Japonya benim için 

çok farklı bir tecrübe olacak. Türkiye’den 
Japonya’ya giden ikinci oyuncu oluyorum. 
Daha önce İlhan Mansız gitmişti. İnşallah 
benim için hayırlı olur. Japonya’da ülkemi 
en iyi şekilde temsil ederim.” şeklinde ko-
nuştu. 

Jubilo Iwata’nın kendisi ile ilgilenme-
ye başladığından bu yana Japon kültürünü 
araştırdığını anlatan Eren Albayrak, şöyle 
devam etti: “İlhan Mansız ile de konuştum. 
İlhan Abi, Avrupa’da yaşayan bir insanın 
Japonya’da çok rahat yaşayabileceğini, in-
sanların çok saygılı ve disiplinli olduğunu 
söyledi. Sonuçta oraya gideceğim ve işimi 
yapacağım. Japonya’ya en kısa sürede 
alışmayı hedefliyorum, Japon kültürüne 

de ayak uydurmaya çalışacağım. Milli ta-
kımda olmak için de elimden gelenin en 
iyisini yapacağım. Hedeflerime ulaşmak 
için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendire-
ceğim.” 

Japon Ligi’nde sezonun kalan 10 
maçının adaptasyon süreci için önem-
li olduğuna vurgu yapan Eren Albayrak, 
“10 haftalık süreç adaptasyonum adına 
çok önemli. Hiçbir zaman idmanları bıra-
kan bir futbolcu değilim. İdmanlarımı da 
sürekli olarak yaptım. Transfer sürecim 
uzayınca özel hocalarla idmanlarımı sür-
dürdüm. Biraz maç eksiğim olabilir ama 
fiziksel anlamda yeterli olduğumu inanıyo-
rum. Maç temposunu yakaladıktan sonra 

bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. 
Onlar da kısa sürede oynamamı bekliyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

2020 Yaz Olimpiyatları’nın Tokyo’da 
olmasının ülkede sporun gelişimi adına 
önemli bir adım olduğuna değinen Eren, 
şunları kaydetti: “2020 Yaz Olimpiyatları-
nın Tokyo’da olması Japonya’da spora çok 
büyük bir yatırım olması anlamına da geli-
yor. Böyle bir süreçte Japonya’da olmam 
benim için önemli. Ülkede olimpiyat için 
birçok etkinlik de olacak. 2020 Yaz Olim-
piyatları’nda Japonya’da olmak benim için 
çok farklı bir heyecan. O güzel atmosferi 
yaşamak istiyorum.”
n AA
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Muaythai Milli Takımı, 42 madalya ile döndü
Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) 

faaliyet programın da yer alan Karadeniz 
Ülkeleri Kupası 22-27 Ağustos tarihinde 
Ukrayna’nın Odessa şehrinde düzenlendi. 
Yapılan organizasyona Ukrayna, Belerus, 
Moldava, ABD, Letonya, Türkiye, Alman-
ya ve Gürcistan olmak üzere 8 ülke ve 285 
sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye Mu-
aythai Milli Takımı, 18 altın, 16 gümüş, 8 
bronz madalya alarak toplamda 42 derece 
ile 8 ülke arasında 2. olmayı başardı. 

DİNÇER’DEN TEŞEKKÜR
Ukrayna’da elde edilen başarının 

ardından Konyalı Milli Takım Antrenörü 
Mustafa Dinçer emeği geçen herkese te-
şekkür etti. Yapılan açıklamada, “Bu or-
ganizasyona katılmamızı sağlayan başta 
spor  bakanlığımıza, federasyon başkanı-
mız Sayın Halil Durna’ya, as başkanımız 

sayın Hasan Yıldız’a ve milli takımlar tek-
nik direktörümüz Yılmaz Çeken’e, genel 
koordinatör Hakan Şahad’e tüm yönetim 
kurulumuza teşekkürlerimizi sunarız. Ma-
dalya kazanan ve ay yıldızlı bayrağımızı 
göndere çektirmek için bütün gücüyle mü-
cadele veren sporcu kardeşlerimizi tebrik 
eder başarılarının devamını dilerim. Ayrı-
ca şampiyona boyunca emeklerini esirge-
meyen bütün emektar milli takım antrenör 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar başa-
rılarının devamını dilerim. Katkılarından 
dolayı amirimiz her zaman sporun ve 
sporcunun yanında olan Erdal Kaya, çok 
değerli hocam Muhammed Ali Ertürk bize 
desteklerini esirgemeyen Osman Deveci, 
Yokuş Emrullah ve Fatih Kılıç sonsuz te-
şekkür ederim” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan nezaket ziyareti Yavru Kartal’da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor As Başkanı Mehmet Günbaş 
ve beraberindeki heyet, dün Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Mevlüt Gülbudak ve Konya Böl-
ge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdullah Gündüz’ü ma-
kamında ziyaret etti. Yeşil beyazlı 

takım as Başkanı Mehmet Günbaş 
Konyaspor’u temsilen 3 Eylül itiba-
riyle 4 ili kapsayacak şekilde hizme-
te girecek olan Konya Bölge Adliye 
Mahkemesi’nin Başkanı ve Başsav-
cısına hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu. Ziyarette Atiker Konyaspor’un 
dünü bugünü ve yarını konuşuldu. As 

Başkan Mehmet Günbaş daha son-
ra Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Başkanı Mevlüt Gülbudak ve Konya 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdullah Gündüz’e üzer-
lerinde isimlerinin yazılı olduğu yeni 
sezon Konyaspor forması takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta sezo-
nun ilk maçında 2 Eylül Pazar günü 
iç sahada Tuzlaspor ile karşılaşacak 
olan Konya Anadolu Selçukspor ha-
zırlıklarına yeniden başladı.

Teknik direktör Tayfun Türkmen 
ve yardımcıları nezaretinde akşam 
saatlerinde Karatay Belediyesi Tat-
lıcak tesislerinde gerçekleştirilen 
çalışma koşu ve ısınma hareketleri 
ile başladı. 

Futbolcular dar alanda yapılan 
pas çalışmalarının ardından yarı sa-
hada çift kale maç yaparak antren-
manı tamamladı. 

Antrenmanı kulüp başkanı Meh-
met Güney, Başkan Yardımcısı Ömer 
Zeren, Futbol Şube Sorumlusu Meh-
met Ay, Altyapı Sorumluları Murat 
Erdoğdu, Serkan Abaz, Reklam İşleri 
Sorumlusu Mehmet Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Halil Bölükbaşı da takip 
etti.
n SPOR SERVİSİ

Emre Karaca’ya 
sürpriz doğum günü
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un 

genç futbolcusu Emre Karaca 22. yaş gününü takım ar-
kadaşları ile kutladı. Yeşil beyazlı takımın yaptığı ant-
renmanın ardından kendisi için hazırlanan pastayı kesen 
Emre Karaca’yı teknik direktör Tayfun Türkmen ve takım 
kaptanı Ahmet Önay tebrik ederken tüm takım adına yeni 
yaşının uğur getirmesini diledi. 22. yaş günün kutlayan 
Emre Karaca kutlama için teşekkür ederken hep birlikte 
başarılı bir sezon geçirmeyi diledi.
n SPOR SERVİSİ

Milli okçular 
dünya rekoru kırdı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, milli sporcular 
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık 
Takımı’nda dünya rekoru kırdı. Polonya’da düzenlenen 
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Mete Gazoz ve Ya-
semin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık Takımı gençler 
dünya rekoru kırdı. 

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan 
Klasik Yay Karışık Takımı, 1348 puanla dünya rekorunu 
kırdı. Önceki rekor 1333 puanla Mete Gazoz ve Gülnaz 
Büşranur Çoşkun’a aitti. 

Mete Gazoz ayrıca, 686 toplam puanla gençler Avru-
pa rekorunun sahibi oldu. Rekor 685 puanla İtalyan David 
Pasqualucci’ye aitti. 
n İHA

Konyaspor’da Malatya 
mesaisi devam ediyor

31 Ağustos Cuma günü Spor Toto Süper Lig’in 4.haf-
ta açılış maçında E.Y. Malatyaspor’a konuk olacak olan 
Atiker Konyaspor dün günü sabah saatlerinde yaptığı ant-
renmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisle-
ri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başladı, 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular pas çalışmasının 
ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı sonlan-
dırdı. Yeşil beyazlı takım bugün yapacağı antrenmanın 
ardından karşılaşmanın oynanacağı Malatya’ya gidecek.
n SPOR SERVİSİ

Başkan Güney’in 
takımına güveni tam

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, açıklamalarda bulundu. Geçen sezon takımda bulunan oyuncuların üst liglere 

transfer olduklarını belirten Güney, aynı mantalite ile yola devam edeceklerini ifade etti
Geçtiğimiz sezon ilk 11’de oynayan 

birçok oyuncusunu üst liglere gönderen pi-
lot takım Konya Anadolu Selçukspor, yeni 
sezon öncesi Tuzlaspor maçının hazırlıkla-
rına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon 
başlamadan önce teknik direktör değişikli-
ğine giden ve Tayfun Türkmen ile anlaşma 
sağlayan yeşil beyazlı takım yine genç bir 
kadro ile ligde mücadele edecek. Yavru 
Kartal, Atatürk Stadyumu’nda başlayan yı-
kım çalışmaları nedeni ile maçlarını Selçuk 
Üniversitesi sahasında oynayacak. 

TÜM OYUNCULARIMIZ 
ÜST LİGLERE GİTTİ

Konya Anadolu Selçukspor’da antren-
manı ziyaret eden Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney, burada açıklamalarda bulundu. 
Geçtiğimiz sezon oyunu yetiştirme görevi-
ni yerine getirdiklerini ifade eden Güney, 
“Öncelikle yeni sezonun Konya’mıza, Kon-
yaspor’umuza ve Anadolu Selçukspor’u-
muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Bildiğiniz gibi biz geçen yıl oyuncu yetiş-
tirmek görevimizi yerine getirmek için ça-
lışmalarımızı yaptık. Bu yönde yaptığımız 
çalışmaların sonunda geçtiğimiz yıl ilk on 
birde oynayan neredeyse tüm oyuncuları-
mız bir üst lige transfer oldu. Kimi Süper 
ligde kimi 1. Lig’de futbol yaşantısına de-
vam ediyor” dedi.

GENÇ VE AZİMLİ BİR HOCAMIZ VAR
Bu sezon yine genç oyuncular ile lig-

de mücadele edeceklerine dikkat çeken 
Başkan Mehmet Güney, “Geçtiğimiz se-
zon kadromuzda yer alan oyunculardan 
sadece Ahmet Önay bizlerle kaldı. Onun 
dışında kadromuzun tamamı yenilenmiş 
durumunda. Bir alt yapı kulübü olarak Kon-
yaspor’umuza oyuncu hazırlamak için ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda 
iddialıyız. Futbolun en iyisini ortaya koya-
bilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Genç ve azimli bir teknik direktörümüz var. 
Ekibi ile birlikte kendinden emin bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Bizde yönetim 
kurulu olarak elimizden gelen en iyi çalış-
maya ortaya koyarak lige iyi bir başlangıç 
yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MAÇLAR ÜNİVERSİTEDE OYNANACAK
Yeni sezonda maçlarını Selçuk Üni-

versitesi’nde bulunan futbol sahasında 
oynayacaklarını sözlerine ekleyen Güney, 
“Bildiğiniz gibi bu yıl maçlarımızı yeni bir 

stadyumda oynayacağız. Selçuk Üniversi-
tesi Sahasında maçlarımızı oynayabilmek 
için hazırlıklar sürüyor. Bu konuda Selçuk 
Üniversitesi camiasına bir kez daha teşek-
kür etmek istiyorum. İlk maçımızı 2 Eylül 
Pazar günü saat 16.30’da Tuzlaspor ile oy-
nayacağız. İyi bir sezon olmasını ve iyi bir 
başlangıç yapmayı temenni ediyoruz. Yeni 
sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye-
rek sözlerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Mehmet Güney



RPS
Korkusuzca mücadele

Atiker Konyaspor’da gözler yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. 
Yeşil beyazlılarda as başkanlardan Recep Çınar, sezon başı her takımın yaşayabileceği bazı 

sıkıntılarının olduğunu ancak korkusuzca mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi
Konyaspor Kulübünün kurumsal 

iletişim ve medyadan sorumlu asbaş-
kanı Recep Çınar, Spor Toto Süper 
Lig’de 31 Ağustos Cuma günü deplas-
manda oynayacakları Evkur Yeni Ma-
latyaspor’u yenmemeleri için hiçbir 
sebep olmadığını vurgulayarak, “Kor-
kusuzca ve başarıya inanarak müca-
delemizi devam ettireceğiz. İnşallah 
cuma günü oynanacak Malatyaspor 
maçında futbol şansı da bizimle olur 
ve bu maçta gülen taraf biz oluruz.” 
dedi.

HER TAKIM YENİLEBİLİR
Çınar, yaptığı açıklamada, Evkur 

Yeni Malatyaspor maçı öncesi takı-
mın moral olarak çok iyi durumda 
olduğunu söyledi. Malatya’da sahaya 
kazanmak için çıkacaklarını anlatan 
Çınar, ligde her takımın yenilebilece-
ğini, hiçbir maçın favorisi olmadığını 
dile getirdi.

Geçen sezonki sıkıntıları yaşamak 
istemediklerini belirten Çınar, şöy-
le konuştu: “Sezon başında, yolun 
başındaki her takımın yaşayacağı 
durumlar var. Lige hazır olmama, 
oyuncuların konsantrasyonu gibi her 
futbol takımında olan eksiklerin bizim 
takımımızda da olması son derece 
doğal. Bu gibi durumlarda camianın 
kenetlenmesi, kenetlenirken de en 
üst seviyede yoluna devam etmesi 
gerekiyor. Bu ligde her takım yeni-
lebilir. Yenilmeyecek bir takım yok. 
Dünyada hiçbir takım yenilmeden 
kepengi indirmemiştir ya da tarihe 
geçmemiştir. Dolayısıyla her takım 
yener, yenilir. Yeni Malatyaspor’u 
yenmememiz için hiçbir sebep yok. 
Korkusuzca ve başarıya inanarak 

mücadelemizi devam ettireceğiz. 
İnşallah cuma günü oynanacak Yeni 
Malatyaspor maçında futbol şansı da 
bizimle olur ve bu maçta gülen taraf 
biz oluruz.”

FUTBOL BU YÖNÜYLE GÜZEL
Konyaspor’un marka değeri, ge-

lirleri ve sportif başarısını artırmak 
için her şeyi yapacaklarını anlatan Re-
cep Çınar, şunları kaydetti: “Takımın 
yeniyor seviniyorsun, en yakın rakibin 

yeniliyor ona da seviniyorsun. Öyle 
maçlara gidiyorsunuz, ‘Kaybetme 
ihtimalimiz yok.’ diyorsunuz ama sa-
hada öyle şeyler oluyor ki yeniliyorsu-
nuz. Öyle maçlar oynuyorsunuz, ‘Ra-
kibin maçı çevirmesi mümkün değil.’ 
diye düşünüyorsunuz, rakip geriden 
geldiği maçı çevirebiliyor. Futbolda 
yenilmez takım yoktur. Futbol bu yö-
nüyle de güzel.”
n AA

Recep Çınar


