
Kurban pazarı sessiz!
Kurban Bayramı’na sayılı 

günler kala Hayvan Pazarı’n-
daki sessizlik büyükbaş satıcı-
larını telaşlandırıyor. Besiciler 

düve satışının yasaklanmasıy-
la pazarın boş kaldığını, dana-
nın fiyatının ise geçen seneye 

göre arttığını söylediler

DÜVELER PAZARA 
ÇIKMIYOR, PAZAR BOŞ!

Kurban Bayramı’na 2 hafta kala Konya 
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, 
geçtiğimiz yıllardaki hareketliliği henüz 
yakalayamadı. Bayrama sayılı günler 
kalmasına rağmen, pazarda alışık olun-
mayan boş görüntünün sebebi olarak 
besiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın bir süre önce kurban için düve 
satışını yasaklama kararı olarak belirtiyor. 

DANALARIN FİYATINDA
CİDDİ ARTIŞ YAŞANDI

Besicilere göre alınan kararla, düveler 
besicilerin elinde kaldı, pazara çıkarılmı-
yor. Ayrıca düvelerin satış yasağı nede-
niyle danalara yönelim arttığı için danala-
rın da fiyatlarında artış yaşandı. Geçen yıl 
4-5 bin TL’den satılan danaların fiyatı bu 
yıl 7 bin TL’ye kadar çıktı. Bu da alıcıları 
küçükbaş hayvana yönlendiriyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Çevre yollarında 
asfalt yenileniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir merkezindeki ana arter-
lerde ve çevre yollarında asfalt 
yenileme ve bakım çalışması 
yapıyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu gençleri 
Malazgirt yolunda
Selçuklu 
Belediye-
si, her yıl 
kutlanılacak 
olan Anado-
lu’nun Fethi 
Malazgirt 
1071 anma 
programına 
katılacak. Etkinlikler 25-26 Ağus-
tos tarihleri arasında Muş’un 
Malazgirt ilçesinde gerçekleşti-
rilecek.  n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Kudüs demek
Türkiye demektir’

Meram Belediyesi tarafından 
düzenlenen Kudüs Akademi 
programında konuşan Prof. Dr. 
Caner Arabacı, “Kudüs’e sahip 
çıkmanın hilâle,  İslam’a, Anado-
lu’ya, Türkiye’ye sahip çıkmak 
olduğunun bilincini yeşertmek 
zorundayız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Tuzlukçu’ya 
yüksekokul!
AK Parti 
Tuzlukçu 
İlçe Başka-
nı Nevzat 
Kolaş, Selçuk 
Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Musta-
fa Şahin’i 
makamında ziyaret ederek 
Tuzlukçu’ya açılması istenilen 
yüksekokul konusunda görüş-
me yapıldı  n HABERİ SAYFA 2’DE
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‘Makedonya’da 300 
bin Türk’ü korudular’

ByLock kullanan 
20 kişi gözaltında 

Milli yazılım 
geliştirdiler
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Recep Konuk, Konya Şeker’e veda etti! ‘Konya demiryolunda merkez olacak’
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifinin Genel 
Kurulunda aday olmaya-
cağını açıkladı. Konuk, 
“Çiftçi kardeşlerimden Allah 
Razı olsun, hiçbir genel 
kurulda başımızı önümüze 
eğdirmediniz. Ben de 
sizin başınızı önünüze 
eğdirmedim. Hepiniz 
hakkınızı helal edin” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

AK Parti Konya 
Milletvekili, Sanayi, 

Ticaret ve Enerji Komisyo-
nu Başkanı Ziya Altunyaldız 

Konya Kayacık Lojistik 
Merkezinin ve Buğdaypazarı 

YHT Garı’nın temellerinin 
yarın atılacağının müjdesini 

verdi. Altunyaldız, “Demiryolu 
trafiğinde Konya ulaşımın merke-
zi bir anlamda kalbi olacak” dedi. 

Açılışa Başbakan Binali Yıldırım’ın 
da katılması bekleniyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

ARI SÜTÜ DERTLERE
DERMAN OLUYOR

DUBALARA RAĞMEN 
KURAL TANIMIYORLAR!

Demiryolu Caddesi’nde 
bisiklet yolunu belirgin hale 
getirerek bisiklet sürücüleri-
nin güvenli ve rahat bisiklet 
kullanmaları amacıyla plas-

tik dubalar konuldu. Fakat 
kural tanımayan şoförler bu 
seferde araçlarını dubaların 

arasına koyarak bisiklet 
yolunu işgal etti.

Zade Vital arı sütü ile sağlıklı yaşam sunuyor

Sürücüler bisiklet yolunu işgal ediyor!

Yapısında birçok vitamin, 
mineral, protein ve fitosterol 

bulundurmasıyla besin değeri 
çok güçlü olan Arı Sütü (Royal 

Jelly), Zade Vital® tarafından 
özel liyofilize yöntemiyle üreti-
lerek, buzdolabında saklama-

ya gerek olmayan formuyla, 
sadece eczanelerde satılıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Demir krizi büyüyor!
İnşaat Müteahhitleri Konfederas-

yonu,  51 ildeki Müteahhitler Birliği 
yöneticiler ve 120 bin üyesiyle ‘Ye-
niden Paydos’ çağrısına hazırlanıyor. 
Demir fiyatlarında yaşanan yüzde 30 
artış inşaat sektörü ciddi bir dar bo-
ğazla karşı karşıya bıraktı.

İMKON Genel Başkanı Tahir 

Tellioğlu ve KOMÜT Başkanı Şaban 
Topal, açıklamalarda bulunarak, 
“Hükümet kendi takdir enstrümanla-
rıyla demir/çelik fiyatlarını muhakkak 
düşürmelidir, aksi takdirde sektör 
krize sürüklenmektedir” çağrısında 
bulundu. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Tahir Tellioğlu Şaban Topal
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Çevre yollarında aşınan asfalt yenileniyor
Bütün ilçe merkezleri ve sorum-

luluğunda bulunan mahalle yolla-
rında asfalt çalışmalarını sürdüren 
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir 
merkezindeki bütün ana arterler, alt 
ve üst geçitler ile ekonomik ömrü-
nü tamamlayan, aşırı tonaj ve ağır 
kış şartları sebebiyle asfaltı aşınan 
çevre yollarında asfalt yenileme ve 
bakım çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir merkezindeki ana arterlerde 
ve çevre yollarında asfalt yenileme 
ve bakım çalışması yapıyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, ilçe ve mahalle 
yollarında devam eden çalışmaların 
yanında şehir merkezinde de yoğun 
bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 
asfalt yenileme ve bakım çalışmala-
rının trafik akışını etkilememesi için 
ekiplerin gece çalıştığını söyledi. 

Şehir merkezindeki bütün ana 
arterlerde yenileme ve bakım çalış-
maları yaptıklarını kaydeden Başkan 
Akyürek, Meram Yeni Yol’da dün 
gece başlayan çalışmaların etaplar 
halinde yolun tamamında gerçek-
leştirileceğini dile getirdi. 

ÇEVRE YOLLARINDA 
AŞINAN ASFALT YENİLENİYOR 
Özellikle Ankara ve İstanbul 

Yolları olmak üzere bütün çevre 
yollarda da bakım ve yenileme ça-
lışmaları yaptıklarını kaydeden Baş-
kan Akyürek, “Ekonomik ömrünü 
tamamlayan, aşırı tonaj ve yoğun 
kış şartları sebebiyle aşınan çevre 
yollarımızda asfalt aşınma tabakası-
nı yeniliyoruz. Ankara ve Karaman 
Yollarında tamamlanan çalışmala-
rımız, İstanbul Yolu ve diğer çevre 
yollarında etaplar halinde devam 
ediyor. Bunların yanında şehir mer-

kezindeki bütün alt ve üst geçitlerde 
de asfalt yenileme çalışmaları yapı-
yoruz” dedi. 

YOLLARDA KALİTE ARTIYOR 
Bu yıl ilçelerde çalışmaları de-

vam eden 300 kilometrelik mahal-
le yolunu tamamlayacaklarını, 800 
kilometrelik yolun ihalesinin de ya-
pıldığını kaydeden Başkan Akyürek, 
“İhalesi yapılan 800 kilometre ile 
birlikte Büyükşehir sorumluluğun-
daki toplam 3 bin 600 kilometrelik 
mahalle yolunun tamamını yapmış 
olacağız. Geçtiğimiz yıl Konya mer-
kez ve bütün ilçe merkezlerinde 70 
kilometre yüksek standartlı yol, 450 
kilometre yama ve bakım çalışma-
sı yaptık. Bu yıl da şehir merkezi 
ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 550 
kilometre yeni cadde ve asfalt ça-
lışması gerçekleştireceğiz” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Selçuk’tan Tuzlukçu’ya 
4 bölümlü yüksekokul!

Şehir Hastanesi’ne giden 
yollar genişletiliyor

AK Parti Tuzlukçu İlçe Başkanı 
Nevzat Kolaş, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i 
makamında ziyaret etti. Ziyaretle-
rinde özellikle Tuzlukçu ya açılma-
sı istedikleri Meslek yüksek okulla 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ile görüşen Ko-
laş Tuzlukçuya yapılması planlanan 
4 bölümden oluşan meslek yüksek 
okuluyla ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. Konu ile ilgili açıklama-
larda bulunan AK Parti Tuzlukçu 
İlçe Başkanı Nevzat Kolaş; ‘Sayın 
Rektörümüzle Meslek yüksek okulu 
açılması ile ilgili daha önce yaptığı-
mız görüşmeler ışığında süreç ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunduk” 
dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ile görü-
şen Kolaş, Tuzlukçu’ya yapılma-
sı planlanan 4 bölümden oluşan 
meslek yüksek okuluyla ilgili görüş 
alışverişinde bulundu. AK Parti 
Tuzlukçu İlçe Başkanı Nevzat Ko-
laş, “Tuzlukçu’ya Bağcılık, El sa-
natları, veteriner teknikerliği ve 

bilgisayar teknikerliği olmak üzere 
4 bölümden oluşan meslek yüksek 
okulunu açılmasını talep etmiştik. 
Sayın rektörümüz ünde tarafımıza 
yapmış oldukları açıklamalarda ta-
lebimizi uygun bularak çalışmalara 
başladıklarını, ancak şu ana kadar 
ve özellikle Tuzlukçu Belediyesinin 
Taahhütlerini yerine getirmesini 
beklediklerini, Taahhütlerin zama-
nında yerine getirilememesi halinde 
Devlet imkanlarıyla ve üniversite 
bütçesinden okul ve yurt binasını 
yaptırıp bölümleri açacaklarını ifade 
etmişlerdir. Ayrıca Selçuk üniversi-
tesi olarak istihdam dahil her konu-
da bizlere destek olmak istediklerini 
söylemişlerdir. Biz de verilen destek 
den dolayı kendilerine teşekkür et-
tik. Hizmetin Tuzlukçumuza kazan-
dırılması yönünde her türlü desteği 
kendilerine vereceğimiz ifade ettik. 
Buradan özellikle hizmetin bir an 
önce Tuzlukçu muza kazandırılması 
yönünde Belediyemizin Taahhütle-
rini yerine getirmesini beklemekte-
yiz. Konu yakın takip edilerek geliş-
meler kamuoyuyla paylaşılacaktır” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri Karatay’a ka-
zandırılması için çalışmaları devam 
eden Şehir Hastanesi çevresinde 
yol genişletme ve düzenleme ça-
lışmaları gerçekleştiriyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Yolboyu Caddesi’nde gerçekleşen 
genişletme ve düzenleme çalış-
malarının; Şehir Hastanesi’ne ula-
şımı kolaylaştıracağını vurguladı. 
Başkan Hançerli, Şehir Hastanesi 
hizmete açıldığında yoğun bir ta-
lep göreceğini belirterek; yapılan 
çalışmaların geleceğe hazırlık oldu-
ğunu söyledi. Şehir Hastanesi’nin 
Karatay’a büyük değer katacağını 

belirten Başkan Hançerli; Hasta-
nesi, Adliyesi, Üniversitesi ve daha 
nice önemli projelerle birlikte Ka-
ratay’ın Konya’nın yükselen değeri 
olduğunu söyledi. Başkan Hançerli 
çalışmaların daha güzel bir Kara-
tay için olduğunu belirterek; asfalt 
ve yol genişletme çalışmalarının 
artan ulaşım ihtiyacını karşılamak 
için devam edeceğini kaydetti. Hz. 
Mevlana’nın diyarı olan Karatay’da 
güzel işler yapmanın gayreti içeri-
sinde olduklarını ifade eden Başkan 
Hançerli, Karataylıların beklentileri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda en iyi 
hizmeti vermeye devam edecekleri-
ni sözlerine ekledi. n HABER MERKEZİ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Hayvan Pazarı’ndaki sessizlik büyükbaş satıcılarını telaşlandırıyor. Besiciler 
düve satışının yasaklanmasıyla pazarın boş kaldığını, dananın fiyatının ise geçen seneye göre arttığını söylediler

Düve yok, pazar boş!
Kurban Bayramı’na 2 hafta kala 

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan 
Pazarı, geçtiğimiz yıllardaki hareket-
liliği henüz yakalayamadı. Bayrama 
sayılı günler kalmasına rağmen, pa-
zarda alışık olunmayan boş görün-
tünün sebebi olarak besiciler, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
bir süre önce kurban için düve satışı-
nı yasaklama kararı olarak belirtiyor. 
Besicilere göre alınan kararla, düveler 
besicilerin elinde kaldı, pazara çıkarıl-
mıyor. Ayrıca düvelerin satış yasağı 
nedeniyle danalara yönelim arttığı 
için danaların da fiyatlarında artış ya-
şandı. Bu da alıcıları küçükbaş hayva-
na yönlendiriyor. 

“TARIM BAKANLIĞI’NIN 
DURUMA EL ATMASI GEREKİYOR” 

Babası ile birlikte hayvancılık ile 
uğraşan besici Ahmet Pulluk, düve 
yasağının dana fiyatlarını yükselttiği-
ni bu nedenle de vatandaşların alım 
gücünün düştüğünü belirtti. Pulluk, 
“Tüketicide bir endişe var. Eğer düve 
alırsak ceza yer miyiz korkusu taşı-
yorlar. O yüzden  milletdanaya ağırlık 
verdi. Düve yasağı ile hem pazarboş 
kaldı hem de dananın fiyatının paha-
lanmasına neden oldu. Pazarlarımız 
düve ve dana ile dolu olması gereki-
yorken şu an bir hareketlilik yok. Ge-
çen sene bu zamanlarda pazar kala-
balıktı. Devlet düveyi korumak adına 
düve kesimini yasakladı. Fakat elinde 
düve bulunan, dana bulunmayan 
hayvancı ne yapacak? Bizim elimizde 
45 tane düve var. Ama hiç danamız 
yok. Bu karar eğer daha önce açık-
lansaydı bizlerde ona göre hareket 
edebilirdik. Devletimiz elimizde ka-
lan hayvanlar içinde tedbir alacak mı 
bunu da bilmiyoruz. Piyasada dana 
yeterli mi emin değiliz ama geçen 
sene 4 bin lira olan dana,şu an 6 ila 
7 bin lira arasında satılıyor. Yapacak 
çokta fazla bir şey yok. Örneğin geçen 
sene bir düve 4 bin liraya satılıyordu. 
4 kişide düveye talip olup, kişi başı 
bin lira vererek rahatlıkla kurbanını 
geçirebiliyordu. Şu anda ise yasak-
tan sonra 5 bin lira olan dana 6.5 bin 
lira oldu.  Bir danaya kaç kişi talip 
olacak? 7 kişi bir dana alsa kişi başı 
10 kg anca et düşer. Yani pazarda 
hareketlilik az, fiyatlar pahalı. Bü-
yükbaş fiyatları pahalı olunca vatan-
daş mecbur küçükbaşa yönelmeye 
başladı. Bu seferde küçükbaşın fiyatı 
arttı. Tarım Bakanlığı’nın duruma el 
atması lazım. Vatandaşlara şunu da 
belirtmeliyiz ki son güne kadar bekle-

memek gerekiyor. Çünkü şu an piya-
sadaki durumu tahmin edemiyoruz” 
diye konuştu.

“FİYAT ARTIŞI İŞLERİMİZİ 
ETKİLEMEDİ”

Küçükbaş satıcısı Mustafa Bey ise 
koyun satışlarından memnun oldu-
ğunu dile getirerek şunları söyledi, 
“Elimizde 10 tane küçükbaş hayvan 
bulunuyor. Hayvan fiyatlarımızda 
500 lira 750 lira arasında değişiyor. 
Geçen seneyle kıyasladığımızda hay-
van fiyatlarımız biraz artış var ama bu 
satışlarımızı çok etkilemedi. Bayram 

günü ile belki 1 ila 2. gün aralığında 
fiyatlarımız düşebilir. Sonuçta hem 
kurban kesimi olması gerekiyor hem 
de besicinin evine ekmek götürmesi 
gerekiyor.”

“SONA KALAN DONA KALABİLİR”
 Besici Hasan Gezer, vatandaşın 

hayvan fiyatlarının düşmesi için son 
güne kadar beklememeleri gerekti-
ğini ifade ederek, “Milletimiz kurban 
kesmek istiyor ancak büyükbaş fi-
yatları pahalı. Pazarlarda düve satışı 
yasak olabilir fakat kenar yerlerde ha-
len daha düve satışını görebiliyoruz. 

Küçükbaş satışına gelirsek şu anda 
elimizde 40 tane de keçi bulunuyor. 
Hareketlilik için bekliyoruz. Kurban 
Bayramı’na biraz daha zaman var. 
Özellikle son 1 hafta boyunca pa-
zarın canlanacağını düşünüyorum. 
Keçi fiyatlarımız 750 liradan bin 500 
liraya kadar uzanıyor. Vatandaşlara 
tavsiyemiz kurbanını son güne kadar 
beklememeleri. Çünkü ne olacağını 
bilmiyoruz. Fiyatlar düşer mi derken 
hayvan bulamayabilirler. Sona kadar 
müşteri dona kalabilir” dedi.  
n UFUK KENDİRCİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda bu yıl alışık olunmadık bir manzara yaşanıyor. Kurban Bayramına 
sayılı günler kala normal şartlarda hareketliliğin başlaması gereken hayvan pazarında beklenen hareketlilik yok. 
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Demiryolu Caddesi’nde bisiklet yolunu belirgin hale getirerek bisiklet sürücülerinin güvenli ve rahat bisiklet kullanmaları amacıyla 
plastik dubalar konuldu. Fakat kural tanımayan şoförler bu seferde araçlarını dubaların arasına koyarak bisiklet yolunu işgal etti 

Yine bilindik görüntü!
Konya Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından bisiklet yolunu anayoldan 
ayırarak bisikletlilerin daha rahat ve 
güvenli sürüş yapmaları için mavi 
plastik dubalar konuldu. Dubaların 
yeni konulmasına karşın bazı kuralsız 
şoförler yine işgale devam etti. Araç-
larını dubaların arasına park eden ku-
ralsız ve düşüncesiz şoförler bisiklet 
yollarını işgal etmeyi sürdürüyor. 

Sosyal medyada 1,5 milyona ya-
kın takipçisi olan bazı hesaplar kaldı-
rımlara, bisiklet yollarına ve engelli 
park alanlarına yapılan hatalı park 
etmenin önüne geçmek için stickerlar 
hazırladı. Proje kapsamında 8 farklı 
sticker basıldı. Hazırlanan stickerların 
üzerinde hatalı park eden sürücüler 
uyarılar yer alıyor. Bu stickerlar va-
tandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağı 
öğrenildi. İstanbul Trafik’in başlattığı 
yeni uygulama, hatalı park eden araç-
ları gören ve stickerları üzerine yapış-
tıran vatandaşların gönderdiği fotoğ-
raflar,  sosyal medyada yayınlanıyor. 
BİR ENGELDE BEN KOYMUŞ OLDUM

İlk adım da toplam 4 bin adet bası-
lan stickerlarda; Ehliyetim ve arabam 
var ama trafik kurallarını bilmiyorum, 
kaldırımların arabam için olduğu-
na inanan bir cahilim, yanlış parkın 
yüzünden şimdilik bu notu bırakıyo-
rum, bir dahaki sefer direkt arabana 
yazacağım, cahil ve görgüsüz olarak 
kaldırıma park etmeye bayılıyorum, 
Bunu okurken engellerimize bir engel 
de sen koymuş oldun, kaldırıma park 
ettim, zira yayaları önemsemeyen bir 
görgüsüzüm, bir cahil olarak bisiklet 
yoluna park ettim, ben sana park ede-
mezsin demedim- adam olamazsın 
dedim’ notları yer aldı.

Konya Bisiklet ve Motosiklet Ta-
mircileri Odası Başkanı Ahmet Çal, 
stickerlerın Konya’da da bastırılabi-
leceğini ifade ederek şunları söyledi: 
“Bisiklet artık ülkemizde yaygınca 

kullanılan bir araç konumunda. Kon-
ya’mızda da bu kültür mevcut. Taşıt 
sayısı her geçen gün artarken bisikle-
te olan ihtiyaç daha da önemli. Çünkü 
bisiklet kullanarak hem sağlıklı olu-
nabilir hem ekonomik tasarruf sağla-
nır hem de çevreye zarar vermemiş 
oluruz. Biz her zaman bisiklete binil-
mesi konusunda vatandaşlarımıza 
çağrı yapıyoruz ama gördüklerimiz-
den dolayı maalesef endişe duyuyo-
ruz. Nedeni ise çok basit. 5 lira park 
ücreti vermekten kaçınan sürücüler 
bizim yollarımızı gasp ediyorlar. Şeh-
rimizde bisiklet yolları var ama sade-
ce bu yolları bisikletliler kullanamıyor. 
Onun dışında şoförler, vatandaşlar 

herkes kullanıyor. Sadece bizim yolu-
muzda bize yer yok. Bisiklet yollarına 
park edilen araçlar bizim rahat sürüş 
yapmamıza engel oluyorlar. Bisiklet-
lilere saygı duyulması gerekiyor. Bu 
durumda aslında yapılması gereken-
de çok basit. Bisiklet ile ilgili kuralları 
çiğneyen, kural dışına çıkan kişilere 
caydırıcı cezalar uygulanması lazım.  
Ancak bu şekilde biz bir şeyleri anla-
maya başlayabiliriz. Sosyal medyada 
hatalı park yapan sürücülere yönelik 
basılan stickerları takip ediyoruz. Bu 
eylemler devam ederse bizde şehri-
mizde bu tarzda yazılan sticker bas-
tırabiliriz” dedi.
n UFUK KENDİRCİ

Jetboat üzerinde kıyılan
nikahla dünyaevine girdiler

Beyşehir’de nişanlı bir çift göl 
ortasında jetboat üzerinde kıyılan 
nikahla dünyaevine girdi. 

Beyşehir Devlet Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet 
Kendir, hemşire nişanlısı Fatma 
Uludağ ile Beyşehir Gölü üzerinde 
kıyılan nikah merasimi ile mutlulu-
ğa “evet” dedi. Beyşehir Gölü’nün 
en hızlı su aracı olan jetboat üze-
rinde gerçekleşen bu mutlu anlara, 
yakınlarındaki gezinti yatı üzerinde 
nikah merasimini izleyen çok sayı-
da arkadaşı da tanıklık etti. Nikahı 
kıydıktan sonra genç çifti kutlayan 
ve evlilik cüzdanını veren Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, çifte bir 
ömür boyu mutluluk dileğinde bu-
lundu.

Damat Kendir’in, nikahı gezinti 
yatında kıyma teklifi üzerine Kon-
ya’nın denizi olan Beyşehir Gölü 
üzerinde bir farka imza atmak için 
jetboatta bu nikahı kıyma teklifin-
de bulunduklarını anlatan Özaltun, 
“Çiftimize bu teklifimizi geri çevir-
mediği için teşekkür ediyorum. Te-
levizyon kanallarındaki haberlerde 
zaman zaman izliyoruz. Bazı çiftleri-
miz evliliklerini deniz ortasında, ha-
vada, su altında veya paraşütte ya-
pıyor. Beyşehir Gölü’nde daha önce 
bir gezinti yatımızda nikah kıymıştık 
ama belediyemize ait jetboatumuz-

da böyle bir nikahı ilk kez kıyıyoruz. 
Dolayısıyla Konya’nın denizi üzerin-
de farklı bir adrenalini de yaşamış 
oldular. 3,5 yıllık belediye başkan-
lığım süresinde ilk kez bir jetboat 
üzerinde nikah kıyıyorum. Ben öm-
rüm boyunca bu nikahı unutmaya-
cağım, çiftimiz ve bu mutlu anlara 
tanık edenlerin de unutacaklarını 
sanmıyorum. Nikah boyunca hep 
beraber gülüyorduk, inşallah onla-
rın ve ülkemizin huzuru ve mutlu-
luğu hep daim olsun” diye konuştu.

Göl ortasında evliliğe “evet” di-
yen gelin Fatma Uludağ, düzenle-
nen organizasyon nedeniyle teşek-
kür etti.

Damat Mehmet Kendir de, 
mutlu günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmayan herkese teşekkür etti. 
Kendilerini evliliğe götüren göl üze-
rinde kıyılan nikahla çok uzun yıllar 
sonra hatırlayabilecekleri çok güzel 
bir anıları olacağını dile getiren Ken-
dir, “Tekne fikri benden gelmişti 
ama jetboat fikri ise belediye başka-
nımızdan geldi. Kendisine de çok te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kıyılan nikahın ardından genç 
çift, göl üzerinde gezinti için tekrar 
yat üzerine geçerken, gölün man-
zarası ile davetlilerle birlikte bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluk 
anlarını ölümsüzleştirdi. n İHA

Yeni YHT Garı’nın temeli atılıyor 
AK Parti Konya Milletvekili, Sana-

yi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Baş-
kanı Ziya Altunyaldız Konya Kayacık 
Lojistik Merkezinin ve Buğdaypazarı 
YHT Garı’nın temellerinin 19 Ağus-
tos Cumartesi günü Ulaştırma Baka-
nımız Sayın Ahmet Arslan’ın katılımı, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
teşrifleriyle düzenlenecek törenle atı-
lacağı müjdesini verdi. 

Yapım ihalesi Temmuz 2016 ta-
rihinde yapılan sözleşme bedeli 68 
milyon TL olan YHT Garı Projesi ile 
yapım ihalesi Aralık 2016 tarihinde 
yapılan sözleşme bedeli 138 milyon 
TL tutarındaki Lojistik Merkez Proje-
si çalışmalarının hızla devam ettiğini 
belirten Altunyaldız, toplam yatırım 
tutarı 206 milyon TL olan iki çok 
önemli projede temel atma aşaması-
na gelinmesinin Konyamız için olduk-
ça önemli olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK LOJİSTİK 
MERKEZLERİNDEN BİRİ KONYA’DA”

1 milyon metrekare toplam alan 
ile Kayacık Lojistik Merkezinin Tür-
kiye’nin en büyük ve önemli Lojistik 
Merkezlerinden biri olacağını belir-
ten Altunyaldız, “Konya’nın coğrafi 
konumunun avantajlarının ortaya 
çıkarılması, doğu-batı, kuzey-güney 
aksını bütün dinamikleriyle bağlama-
sı ve Orta Anadolu’dan tüm ülke ve 
bölgeye lojistik hizmet verebilmesi 
bakımından, Konya Lojistik Merkezi 

projesi oldukça önem arz etmekte-
dir.” dedi.

“Lojistik merkezi hava, kara ve 
demiryollarına bağlıyoruz”

Altunyaldız, “2019 yılının ilk çey-
reğinde tamamlanması öngörülen 
lojistik merkezin OSB’lere bağlantı-
sı sağlanacak. Bu hatlar üzerinden 
konteyner taşımacılığı da yapılabile-
cek. Hatta şunu söyleyeyim lojistik 
merkez Ankara, Eskişehir-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren hatları ile Kayse-
ri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya 
ve Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin 
Hızlı Demiryolu hatları ve Afyon-Es-
kişehir Konvansiyonel hatlarının ta-

mamına bağlanacak. Yeni Çevre Yolu 
ile birlikte ulaşım adına alternatiflerin 
artacak olması ve Hava Kargo Ter-
minalinin faaliyete başlayacak olma-
sı ile birlikte, Konya Lojistik Merkezi 
toplamda Konya ekonomisi, üretim 
ve dış ticareti yani ihracatı için büyük 
bir taşıyıcı, yol açıcı, değer yaratıcı ola-
caktır” ifadelerini kullandı.

“KONYA DEMİRYOLU ULAŞIMINDA 
TÜRKİYE’NİN MERKEZİ OLACAK”
Altunyaldız YHT Garına ilişkin; 

“2018 yılı ilk yarısında tamamlan-
masını planlanan YHT Garı hem 
Ankara, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren 
hatlarının hem de Konya-Kara-
man-Ulukışla-Yenice ve Kayseri-Ak-
saray-Konya-Seydişehir-Antalya 
Hızlı Demiryolu hatlarının toplama 
ve dağıtım garı olacak. Hatta metro 
hatları da buraya bağlanacak. Yani 
demiryolu trafiğinde Konya ulaşımın 
merkezi bir anlamda kalbi olacak. 
Bu projelerin hayata geçirilmesi hem 
Konyamız hem de ülkemiz açısından 
oldukça önemli. Böylesine önemli iki 
projenin temel atma töreninin Sayın 
Başbakanımızın teşrifleriyle yapılıyor 
olması çok büyük değer taşıyor. Başta 
iş dünyası olmak üzere tüm hemşeh-
rilerimizi 19 Ağustos Cumartesi günü 
saat 17.00’de Kayacık Mevki Lojistik 
Merkezinde gerçekleştirilecek Temel 
Atma Törenine davet ediyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız

Ahmet Çal



Yapısında birçok vita-
min, mineral, protein ve 
fitosterol bulundurmasıyla 
besin değeri çok güçlü olan 

Arı Sütü (Royal Jelly), 
Zade Vital® tarafından özel 
liyofilize yöntemiyle üretile-
rek, buzdolabında saklama-
ya gerek olmayan formuyla, 
sadece eczanelerde

Arı ürünleri arasında 
besin maddelerince en 
zengin olan Arı Sütü, genç 
işçi arıların yutak altı salgı 
bezlerinden salgılanır. Genç 
ve işçi arılar arı sütünü, 
doğduklarından itibaren sa-
dece üç günlük besinlerini 
sağlamak için arı sütünü 
kullanırlar. 

Fakat kraliçe arılar ha-
yatları boyunca arı sütü ile 
beslenirler ve bu sebepten 
dolayı işçi arılardan daha 
farklı yapıya sahip olurlar. 
İşçi arılardan tek farkı arı 
sütüyle beslenmesi olan 
kraliçe arı 4-5 yıl yaşaya-
bilmekteyken; işçi arılar en 
fazla 5-6 ay yaşayabilmek-
tedir.

Yapısında birçok vita-
min, mineral, protein ve 
fitosterol bulunduran Arı 
Sütü, çocukluktan itibaren 
yaşamın her evresinde pek 
çok sağlık faydasına sahip 
bulunuyor. 

Hastalıklara karşı korun-
mak ve yorgunluğa karşı:

Hidroksi dekanoik asit 
(HDA) sayesinde, dünyada 
pek çok bilim adamının da 
dikkatini çeken Arı Sütü, ba-
ğışıklık sistemini güçlendiri-
ci ve antifatik (yorgunluk gi-
derici) olarak kullanılabilir.

Kronik hastalıklar:
Arı sütünün yapısında 

bulunan proteinler antiok-
sidan özelliğe sahiptir. Bu 
nedenle tip 2 diyabet (şeker) 
hastalığı tedavisine destek 

olarak kullanılabilir.
Ağız içi yaralar:
Baş-boyun bölgesine 

radyoterapi alan tüm has-
talarda oral komplikasyon-
lar (yan etkiler) gelişebil-
mektedir.  Antibakteriyel 
ve antiinflamatuvar (yangı 
giderici) özelliğinden dolayı 
kemoterapi ve radyoterapi 
alan hastaların oral muko-
zitin (agız içi yaraların) azal-
masında tedaviye destek 
olabilir. Kullanımı, günde 2 
kez, 30 saniye boyunca ağız 
içinde dolandırılması ve 
sonrasında yutulması şek-
linde önerilmektedir. 

Adet ağrıları ve şişkinlik:
Arı Sütü’nün menstrü-

el (adet) ağrı ve şişkinlik 
şikayetleri olan Premens-
trüel Sendrom (PMS) has-
talarında bu semptomların 
şiddetini azalttığı ve üreme 
çağındaki kadınların yaşam 
kalitesini artırdığı bildirili-
yor. 

Cinsel performansı 
destekleyici etki
Arı Sütü, spermleri oksi-

datif hasarlardan korumaya 
yardımcıdır. İnfertil erkek-
lerde Arı Sütü kullanımı 
testesteron seviyelerini ve 
cinsel isteği artırmaya yar-
dımcı olabilmektedir.

Protein yapıda olduğu 
için oda sıcaklığında parça-
lanarak etkisini kaybeden 
Arı Sütü, Zade Vital tara-
fından liyofilizasyon olarak 
tanımlanan özel bir yöntem 
ile üretilerek oda sıcaklığın-
da bozulmaksızın muhafaza 
edilebiliyor ve pratik bir 
kullanım fırsatı sunuyor. Ay-
rıca Konya’daki Zade Vital 
Tesisleri’nde GMP (Good 
Manufacturing Practices / 
İyi Üretim Uygulamaları) 
standartlarında üretilen Arı 
Sütü, Türkiye’de sadece 
eczanelerde toplumla bulu-
şuyor.

Yorgunluk Deyip Geçmeyin; 
Halsizliğiniz Romatizmaya 

Bağlı Olabilir

Uz. Dr.
Mehmet PORTAKAL

Her derde deva

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Türk insanının kültüründe 
vardır yardım etmek.  Ne mutlu 
ki böyle bir kültürde yetişmiş 
olmak. Bununla birlikte son 
yıllarda bu kültürün kaybol-
duğunu da gördüğümüz za-
manlar olmuyor değil. Aslında 
bilimsel olarak baktığımızda 
tüm canlılar ilk olarak kendini 
düşünür. Bu hayatta kalmanın 
temel şartıdır. Bununla bir-
likte beynimiz geliştikçe algı 
ve yorumlama yapabilir hale 
geldikçe bu durumu kontrol 
edebiliriz. Zaten insan ile hay-
vanı ayıran en önemli özellik 
de budur.  Toplumsal hayatın 
gerek şartlarından biri birlikte 
yaşadığımız kişilere yardımcı 
olmaktır. Bu bilince sahip ola-
bilmek için küçüklükten beri 
başlayan bir eğitim süreci şart-
tır. Toplumumuzda yaşayanla-
ra yardım etme bilinci çocukla-
ra aynı diş fırçalamak ya da el 

yıkamak gibi öğ-
retilmelidir. Bu 
şekilde büyüyen 
tüm çocuklar 
erişkin oldukla-
rında ben toplu-
ma nasıl faydalı 
olabilirim diye 
bakarlar.  Hem 

Türk hem de Müslüman olarak 
yardım ve iyilik konusunda çok 
köklü bir geleneğe sahip olan 
bizler, günümüzde bu kültürü 
daha organize bir şekilde yeri-
ne getirme ve daha ileri taşıma 
konusunda çalışmalı ve kafa 
yormalıyız. Geçmişimizde olan 
yardımlaşma ve iyilik organi-
zasyonlarını iyi incelemeli ve 
günümüz şartlarına taşımalı-
yız.  İyilik yapma ve yardımlaş-
ma konusunda gerek devletin 
gerekse çeşitli kuruluşların or-
ganizasyonları olsa dahi hepi-
mizin birey olarak yapabileceği 
pek çok şey vardır. Genellikle 
insani yardımlar parasal ola-
rak algılansa da aslında kişisel 
olarak yapılabilecek çok yar-
dım bulunmaktadır. Örneğin 
sivil toplum kuruluşlarının pek 
çok insan gücüne gereksinimi 
vardır. Bu kuruluşlarda gönül-
lü çalışmak topluma faydalı 

olmak için önemli bir fırsattır.  
İnsanlara yardım etmek, 

topluma faydalı olduğunu 
hissetmek aynı zamanda ki-
şisel olarak da önemli bir 
tatmin duygusu yaratır. Çoğu 
zaman hayatla ilgili pek çok 
hedefini yerine getirmiş kişi-
lerin yardımlaşma konusunda 
yönelmesinin altında yatan 
temel neden de budur. Bu-
nunla birlikte iyilik yapmayı, 
yardımlaşma alışkanlığını ya 
da toplumsal görevleri hayatın 
ileriki yıllarına bırakmamak 
çocukluktan itibaren yaşamın 
içine katmak önemlidir. Bu du-
rum ruhumuzun tatmin olması 
için de önemlidir.  İşte hazır 
19 Ağustos Dünya İnsani Yar-
dım Günü yaklaşırken ben de 
sizlere hepimizin kendi maddi 
ve manevi imkanları dahilinde 
toplumsal faydaya yönelik ne-
ler yapabileceğimizi düşünme-
miz gerektiğini bir hatırlatayım 
istedim. Ülkemizin kültüründe, 
dinimizin gerekliliklerinde ve 
damarlarımızda akan kanda 
bulunan yardımlaşmayı daha 
çok hatırlayalım ve uygulaya-
lım.

Sağlıkla ve mutlulukla ka-
lın.

Değerli okurlar, geceleri yeterin-
ce uyunmasına karşın sabah yorgun 
uyanma ve sürekli yorgunluk hissin-
den dolayı çalışma isteği duymama 
gibi yakınmaların görüldüğü yumuşak 
doku romatizması (fibromiyalji), kişiye 
günlük yaşantısında büyük sıkıntılar 
yaşatıyor. Bu romatizma çeşidi, hem 
kendisinden çok şey beklenen, hem 
de çevresinden fazlaca beklentileri 
olan insanların hastalığıdır. Özellikle 
bugünlerde, sonbahar aylarında şika-
yetler artıyor.

Bu kişiler, genelde mükemmeliyet-
çi ve hassas yapıdaki insanlardır. Mo-
dern yaşam koşullarının kas romatiz-
ması olarak ta bilinen bu rahatsızlığın 
sayısını artırdığını görmekteyiz. 

Günlük yaşamda büyük sıkıntılara 
neden olan yumuşak doku romatizma-
sına, pek çok faktör etkili olabiliyor. İn-
sanların dış görünüşünü hiçbir zaman 
değiştirmez, sakat bırakmaz ancak 
tedavisi uzun sürebilir ve yaşam kali-
tesini bozabilir.  Özellikle soğuk, rutu-
betli, kasvetli havalarda, stres ve aşırı 
aktivite durumlarında artış gösteren 
fibromiyalji, işyerindeki gergin ortam-
dan tutun, telefonla konuşmaya ve ara-
ba kullanmaya dek pek çok nedenden 
etkileniyor. Ailesel özellik gösterebilir. 
Sıcak uygulamalarda, kendisini mutlu 
eden şeylerle uğraştığında ve tatilde 
bu ağrılar azalır.

En sık 20-50 yaş grubu ara-
sındaki kadınlarda görülmesine 
rağmen her yaş ve cinste ortaya çı-
kabilir. Aile öyküsü olanlarda, yu-
muşak doku romatizması görülme 
sıklığı daha fazladır. Bu hastalığın 
belirtilerinin başında “yorgunluk” 
gelir. 

Yorulmayı gerektirecek bir faa-
liyet yapılmadığı halde özellikle sabah-
ları daha belirgin olan yorgunluk akşa-
ma doğru normale döner. Bu kişilerde 
sabah tutukluğu sık görülür. Kas kay-
naklı olan bu tutukluk, yorgunluk gibi 
gün içinde uzun süre devam eder. Bu 
tutukluğu iltihaplı eklem hastalarında-
ki eklem tutukluklarıyla karıştırmamak 
gerekir. Yatağından hiç dinlenmemiş 
gibi zor kalkan bu kişiler, sabahları 
gece yattıkları zamana göre daha yor-
gun gibidirler. Uyku laboratuarlarında 
derin uykuya geçememeleri, uykuda 
diş gıcırdatmaları ve istemsiz bazı ha-
reketler yapmaları çok tipiktir.  Bu has-
talarda baş ve yüzde ağrılar, karında 
gaz ve geğirme ihtiyacı, ishal, kabızlık, 
ani idrara çıkma hissi, adet öncesi aşırı 
gerginlik, göğüs, kalp ağrısı ve çar-
pıntılar görülebilir.  Ayrıca uyuşma ve 
karıncalanmalar, kramplar, sebepsiz 
baş dönmesi ve işitme kayıpları, iştah 
değişimleri, unutkanlık ve konsantras-
yon eksikliği, psikolojik sorunlar, aşırı 
terleme, ağız ve göz kuruluğu sık tespit 

edilir.
Bu hastalığın tedavisinde değişik 

ilaçların yanısıra, hasta ve çevresinin 
eğitimi, lokal enjeksiyonlar, kuru iğne-
leme, PRP,  fizik tedavi yöntemleri, ok-
sijen-ozonterapi, lazer, radyofrekans, 
hacamat, sülük tedavisi, biorezonans, 
tıbbi masaj, uygun beslenme progra-
mı ve düzenli su içilmesi, egzersiz ve 
fitness çalışmaları, özellikle pilates, 
mihabodytec, yürüyüş, antalgic-trac, 
yüzme ve bisiklete binme yararlıdır. 

B-12 ve D vitaminleri, magnezyum, 
çinko, selenyum, koenzim Q-10, ru-
şeym, çörekotu, omega-3 ve zerdeçal 
gibi doğal gıda takviyeleri kişiye göre 
planlandığında çok güzel sonuçlar ver-
mektedir. Sevgili dostlar, kendinize ve 
sağlığınıza daha fazla zaman ayırma-
nın yanısıra yoğun çalışma sırasında 
verilen molalar da bu hastalığın teda-
visinde etkili bir yöntemdir. Hastalığın 
zamanında tespit edilip, tedavisinin 
doğru şekilde erkenden düzenlenmesi 
yaşam kalitenizi yükseltecektir.

İyilik Yap İyilik Bul...

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK
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‘Makedonya’da 300 bin Türk’ü korudular’
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-

kanı Dr. Mustafa Güçlü, kütüphane-
ci merhum Lütfi İkiz’in de anıldığı 
programda, Makedonya Türk’leri ta-
rafından 1937’de kurulan Yücelciler 
Hareketi’ni anlattı. Konya Aydınlar 
Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu Salı 
Sohbetleri’nde, “80. Yılında Make-
donya’da Yücelciler Hareketi” dile 
geldi.

Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güçlü, İl 
Halk Kütüphanesi’nde gerçekleş-
tirilen sohbette, Eski Konya Bölge 
Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü 
Lütfi İkiz’in hayatını özetlerken ondan 
“Büyük bir mütefekkir, Allah’ın bize 
bir lütfu”diye bahsetti. Lise yıllarında 
Hakî Efendi, Ziya Nur, Osman Yüksel 
Serdengeçti ile dost olan kütüphaneci 
Lütfi İkiz’in, siyasetçi Osman Bölük-
başı’nın siyasi sohbetlerine katıldığını 
ifade eden Dr. Mustafa Güçlü, daha 
sonra İstanbul’a giderek Eski Diyanet 
İşleri Reisi Hasan Basri Çantay’ın ya-
nında yetiştiğini söyledi. Bütün öm-
rünü talebe yetiştirmeye vakfeden 
Rahmi Eray’ın evinde Emin Acar’ı ve 
eczacı Sait Mutlu’yu tanıdığını belir-
ten Güçlü, “Lütfi Bey, Sait Mutlu ile 
bir gece Üsküdar’daki sabetaistlerin 
mezarı olan Bülbül Deresi’ne girip 
ölmüş tüm sabetaistlerin listesini 
çıkarıyorlar. Bunlar aslında Türk ve 
Müslüman değiller, Yahudiler. Ama 
görünüşte Türk ve Müslüman gözü-
kürler, özlerinde ise Yahudi inançla-
rını korurlar. Karakaşiler Kapaniler, 
Yakudiler diye ayrılırlar ve bizim üç 
büyük futbol takımının temelinde de 
netameli bir alan vardır” dedi. Lüt-
fi İkiz’in 60 ihtilalinden sonra Türk 
Ocakları Ankara Merkez Umum Mü-
dürlüğüne getirildiğini kaydeden Dr. 
Güçlü, Kastamonu Kütüphane mü-
dürlüğünden sonra 1973’te Konya 
Kütüphane Müdürlüğünde vazifeye 
başlar başlamaz Konya Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesi’ni kurmak için 
Hasan Yürük’le birlikte kolları sıvadı-
ğını, Çorum Milletvekili kızı olan çok 
kitap okuyan, gençlere millî ve İslâmî 
değerleri aşılayan eğitimci Gönül ha-

nımla 1979’da nasıl evlendiğini de 
anlattı. Güçlü, Süleymaniye’den son-
ra Türkiye’de ikinci büyük Bölge Yaz-
ma Eserler Kütüphanesi’nin 1984’de 
Lütfi İkiz tarafından kazandırıldığı-
nı belirtti. 1988’de emekli olunca-
ya kadar Konya’da kalan Lütfi İkiz’i 
1984’de tanıdığını belirten Güçlü, 
Yücelciler Hareketi’ni de 1929 Kır-
şehir doğumlu olan ve 2007’de Kon-
ya’da vefat ederek Üçler Mezarlığı’na 

defnedilen Lütfi Bey’den öğrendiğini 
söyledi. 

YÜCELCİLER HAREKETİ
Makedonya’da yaşayan 300 bin 

Müslüman Türk’ü korumak için 1937 
yılında, Şuayb Aziz Efendi önderli-
ğinde bir avuç Türk genci tarafından 
kurulan Yücelciler adı gizli teşkilatın; 
1943 yılında Üsküp’te bulunan Türk 
Konsolosluğu vekili Emin Vefa Ger-
çek ile irtibata geçtiklerini de hatır-
latan Güçlü, Yücelciler’le ilgili şunları 
ifade etti: “1944’de Tito’nun iktidarı 
ele geçirdiği dönemde Yücelciler Ha-
reketi “Birlik” isminde ilk defa Türkçe 
gazete çıkarıyorlar. Tiyatro kuruyorlar 
ve Türkçe ilk radyo yayınına başlıyor-
lar. Kamil Koperler adlı Belgrad Bü-
yükelçisi tarafından fişlendikleri için 
ilk gruptan 16 kişi Tito rejimi tarafın-
dan tutuklanıyor. 12 kişi çeşitli ceza-
lara çarptırılıyor ve Şuayb Aziz İshak, 
Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer 
Yakup ile Dem Ali Dem adlı dört kişi 
kurşuna dizilerek idam ediliyor. Naz-
mi Ömer, idam edilmeden önce ağ-

layanlara dönerek şu sözleri söylüyor: 
“Niye ağlıyorsunuz ki, ağlamayın.Ben 
gidiyorum ama sizi arkamdaki (Tür-
kiye’yi kastederek) milyonlarca kız 
kardeş ve kardeşe emanet ediyorum. 
Yaşasın Atatürk Türkiyesi, yaşasın 
Türkiye” diyor. 1953’te teşkilat üye-
lerinden 64 kişi Türkiye’ye göç eden 
200 bin civarında Makedonya Türk’ü 
ile birlikte Anadolu’ya yerleşiyorlar. 
Burada birbirleriyle irtibatlarını kes-
meyen Yücelciler dernek kurarak 
idam edilen arkadaşlarını her sene 
düzenlenen mevlid programlarında 
anıyorlar. Yücelciler Hareketi’yle ilgili 
1999 yılında bir hatırat ve birde 32 
sayfadan oluşan bir risaleden başka 
bir yayın yok.”

Güçlü’nün sohbeti, Balkanlar’ın 
gizli kahramanları Yücelcilerve Lüt-
fi İkiz ile Dr. Emin Acar’ın ruhuna 
okunan Fatihalarla son buldu. Sohbet 
başlamadan önce şairler, başlatılan 
gelenek üzerine Konya ile ilgili şiirle-
rini okudular. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu gençleri 
Malazgirt’e gidiyor

Selçuklu Belediyesi, Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatı üzerine her yıl kut-
lanılacak olan Anadolu’nun Fethi 
Malazgirt 1071 anma programına 
katılacak. Etkinlikler 25-26 Ağustos 
tarihleri arasında Muş’un Malazgirt 
ilçesinde gerçekleştirilecek.

Anadolu’yu ebediyete kadar 
Müslüman Türk yurdu haline geti-
ren Malazgirt Zaferi Cumhurbaşka-
nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısı ile her yıl kutlanacak. Malaz-
girt Zaferi’nin 946.yılı kapsamında 
bu yıl ilki gerçekleşecek etkinliklere 
Selçuklu Belediyesi, Gençlik Meclisi 
ile katılacak. İsmini aldığı Selçuklu 
Medeniyetini farklı platformlarda 
gururla temsil eden Selçuklu Bele-
diyesi gerçekleştirdiği birçok proje 
ile geçmişten aldığı mirası gelecek 
nesillere aktarıyor. 

Malazgirt Zaferinin Anado-
lu’nun yeni Türk yurdu olmasını 

sağlayan ve dünya tarihine yön 
veren bir zafer olduğu söyleyen 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “İnsanlık tarihinin 
aydınlık çağı olarak kayıtlara geçen 
Selçuklu Medeniyeti, İslam’ın ay-
dınlık yüzünü tüm dünyaya göste-
rerek Anadolu’yu müspet ilimlerin 
merkezi,  adalet ve hoşgörü yurdu 
haline getirmiştir. Anadolu’nun 
Müslüman Türk yurdu olmasında 
şüphesiz ilk adım Malazgirt Zafe-
ridir. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
üzerine Çanakkale Zaferi gibi her yıl 
kutlanacak olan Anadolu’nun Fethi 
Malazgirt 1071 anma programına, 
Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi 
olarak katılacağız” dedi. 

Anadolu’nun Fethi Malazgirt 
1071 anma programı, 25-26 Ağus-
tos tarihinde Muş’un Malazgirt ilçe-
sinde gerçekleştirilecek.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi iş-
birliğinde Konya’da ilk defa görme engelliler için düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan 20 kursiyer sertifikalarını aldı

Fotoğraf çekmeyi sevdiler
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları bün-
yesinde Konya’da ilk kez açılan 
“Görme Engellilere Fotoğrafçılık 
Kursu”na katılarak fotoğraf çekme-
yi öğrenen kısmi ve hiç görmeyen 
kursiyerler sertifikalarını aldı. Kur-
siyerler, fotoğraf çekmenin günlük 
hayatta kendilerine büyük kolaylık 
sağlayacağını dile getirdiler. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ve Görmeyenleri Koruma 
Derneği Konya Şubesi işbirliğinde 
Konya’da ilk defa görme engelliler 
için düzenlenen fotoğrafçılık kursu-
na katılan 20 kursiyer sertifikalarını 
aldı. 

Kursiyerlere sertifikalarını ve-
ren Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Başkan Vekili Mithat Büyükalim, 
büyük bir azim ve kararlılıkla örnek 
bir çalışmayı hayata geçiren bütün 
kursiyerlere teşekkür ederek, ortaya 
çıkardıkları eserlerden dolayı tebrik 
etti. 

GÖRME ENGELLİLER FOTOĞRAF 
ÇEKMEYİ ÇOK SEVDİ 

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 
görme engelliler için günlük hayatta 
fotoğraf çekmenin kolaylıklar sağla-

dığını belirterek, “Mesela otobüs 
tarifesini okuyamıyoruz. Ama cep 
telefonuyla fotoğrafını çekip prog-
ramlar sayesinde otobüsün hangi 
saatte kalkacağını öğrenebiliyoruz. 
Yine çeşitli gazeteler, dergiler, ki-
taplar gibi dokümanları okumak için 
hemen fotoğraf makinemizi çıkarıp 

cep telefonumuzdaki ekran okuyucu 
programlar sayesinde okuduğumuz 
şeyin içeriğini anlıyoruz. Görme en-
gelliler, görmediği manzaraların, 
tarihi yerlerin fotoğraflarını çekerek 
tam nerede olduğunu da öğrenmiş 
oldu. Bize adres bulma yönünde de 
faydası oldu. Görme engelliler ola-

rak fotoğraf çekmeyi çok sevdik. 
Arkadaşlarımız bu şekilde fotoğraf 
çekmeye devam edecek. KOMEK’e 
ve ilgili hocalarımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz” dedi. 

Sertifika aldıkları için çok mutlu 
olduklarını söyleyen kursiyerler de, 
fotoğraf çekmeyi çok sevdiklerini ve 

bundan sonra bol bol fotoğraf çe-
keceklerini belirterek, emeği geçen 
herkese teşekkür ettiler. 

FOTOĞRAFLAR SERGİLENİYOR 
KOMEK’te bir aylık eğitimin 

ardından kısmi ve hiç görmeyen 
20 kursiyere fotoğrafçılığın teknik 
konuları ve çekim esnasında neler 

yapılması gerektiği anlatıldı ve uy-
gulamalı eğitim verildi. Kursiyerle-
rin kurs süresince çektiği fotoğraflar 
KOMEK Kültürpark Sergi ve Satış 
Merkezi’nde sergilenmeye başla-
dı. Fotoğraflar daha sonra KOMEK 
merkezlerinde de sergilenecek.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü

Kursiyerler, fotoğraf çekmenin günlük hayatta kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdiler.



Dünyagöz Hastanesi Başhekimi 
Prof.Dr. Ümit Kamış biri 11 diğeri 13 
yaşında doğuştan katarakt rahatsızlı-
ğı olan kardeş hastaları ile objektiflere 
poz verdi. Prof. Dr. Ümit Kamış, çocuk 
hastalarının durumu ile ilgili, “Do-
ğuştan sağ ve sol gözde de katarakt 
rahatsızlığı vardı ve görme seviyele-
ri yüzde 10 kadardı. Biz kardeşlerin 
önce sağ gözlerine katarakt operasyo-
nu uyguladık. Bu hafta içerisinde de 
sol gözlerine yine katarakt operasyo-
nu uygulayacağız. Doğumsal katarakt 
her 250 canlı doğumdan 1 tanesinde 
görülebilen bir göz rahatsızlığıdır. 
Doğumsal katarakt çocukların gözbe-
beğinde beyazlığa, şaşılığa ve titreme 
hareketlerine sebebiyet verebiliyor. 
Ailelerin çocuklarında şaşılık, titreme 

ve gözbebeğinde beyazlık gibi bulgu-
ları fark ettikleri anda bir göz hekimi-
ne başvurmaları gerekiyor. Doğum-

dan sonraki ilk 1 ayda yeni doğanlara 
göz muayenesi öneriyoruz. Eğer bu 
süre geçirildiyse 3 yaşında veya okul 

öncesi dönemde çocukların mutlaka 
göz muayenesi yaptırmaları gereki-
yor” dedi. 

Kardeşlerin annesi Şerife Hanım 
‘Çocuklarımın bebekliklerinden beri 
göz doktorları Ümit Kamış. Hastalara 
yaklaşımı ve ilgisinden dolayı Ümit 
Bey’i tercih ettik. İki çocuğumun da 
sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. 
İki çocuğumun iki gözünde de kata-
rak rahatsızlığı vardı. Sağ gözleri için 
ameliyat yapıldı. 

Ameliyattan sonra çocuklarım 
daha iyi görmeye başladı. Bu hafta sol 
göze de operasyon yapılacak. Emekle-
rinden dolayı Prof. Dr. Ümit Kamış’a, 
Dünyagöz Hastanesine ve personeli-
ne789 teşekkür ederiz”  dedi.
n HABER MERKEZİ
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İnşaat malzemeleri dökülen moloz çöplü-
ğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun 
uğraşları sonucunda söndürüldü.  Yangın, 
21.30 sıralarında Yazır Mahallesi mevkiinde 
bulanan inşaat malzemeleri dökülen alanda 
çıktı. Edinen bilgiye göre, çevredeki artan 
inşaat alanlarının molozlarının biriktirildiği 
alanda çıkan yangını fark eden çevredeki 
vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. 
Uzun süre devam eden yangın, çevredeki 
vatandaşlar tarafından büyük tepkiye neden 
olurken, yangının çıkış sebebi ise araştırılı-
yor.  n İHA

Karapınar’da TIR’ın çarptığı elektrikli bisik-
letteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Selçuk 
Ö’nün kullandığı 06 YB 1948 plakalı tır, 
Otogar Kavşağı’nda Hayrettin Çağıran’ın 
(78) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. 
Kazada, elektrikli bisikletin arkasında oturan, 
sürücünün eşi Emine Çağıran (73), olay 
yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bisiklet 
sürücüsü Hayrettin Çağıran ise Karapınar 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR sürücüsü 
Selçuk Ö. gözaltına alındı.   n AA

TIR bisiklete
çarptı: 1 ölü

Moloz çöplüğünde
yangın çıktı

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 
‘Bylock’ kullanıcıları oldukları tespit edilen 20 kişi gözaltına 
alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruş-
turma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve ‘Bylock’ prog-
ramı kullandıkları iddia edilen 38 kişi hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 

tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamın-
da Konya merkezli 7 ilde aralarında kadınların da bulunduğu 
20 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 18 
şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildiril-
di.  n İHA

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf ve sanatkarların kooperatif takibine intikal 
etmiş ortak borçlarının yeniden yapılandırılması çalışmasının önemli olduğunu ifade etti

‘Yapılandırma ile 
ekonomi canlanır’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Os-
man Karamercan, esnaf ve sanatkar-
ların kooperatif takibine intikal etmiş 
ortak borçlarının yeniden yapılandırıl-
ması çalışmasının önemine dikkat çe-
kerek, “TESKOMB’un aldığı bu karar 
kooperatif borcu olan esnaf ve sanat-
karlarımızı rahatlatır ve piyasalara da 
olumlu yansır” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’nin, Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliğinin (TES-
KOMB), kooperatif takibine intikal 
etmiş ortak borçların yeniden yapılan-
dırılmasına yönelik çalışma yaptığı yö-
nündeki açıklamasını değerlendiren 
KONESOB Başkanı Ali Osman Kara-
mercan, Türkiye genelindeki yaklaşık 
bin kredi kefalet kooperatifiyle yakla-
şık 1 milyon 700 bin esnaf ve sanat-
kara hizmet verildiğini ve uygulana-
cak kredi yapılandırma  çalışmasının 
da yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Başkan Karamercan yaptığı açık-
lamada, “TESKOMB’un aldığı bu ka-
rar kooperatif borcu olan esnaf ve sa-
natkarlarımızı rahatlatır ve piyasalara 
da olumlu yansır. Yapılandırma sade-
ce kooperatif borçları ile sınırlı kalma-
malı esnafın bankalara olan tüm kredi 
ve kredi kartı borçları da yeniden yapı-
landırılmalıdır” dedi.

“786 MİLYON LİRA 
YAPILANDIRILACAK”

Düzenlemenin, 31 Temmuz 2017 
tarihinden önce kredi borcu koopera-
tif takibine intikal eden esnaf ve sa-
natkarları etkileyeceğini hatırlatan 
Başkan Karamercan, “TESKOMB’a 
borçlu olan esnaf ve sanatkarlarımız 
29 Eylül 2017’ye kadar başvurmala-
rı halinde yeniden yapılandırmadan 
faydalanacaklar. Birliğe borçlu olan 
esnafın ana para tutarı 786 milyon 
TL. Bu tutar yeniden yapılandırılacak. 
Ayrıca bu borca istinaden tahakkuk 
etmiş olan 204 milyon lira tutarındaki 
gecikme faizi de silinecek” dedi.

“EKONOMİ YENİDEN CANLANIR”

Esnafın diğer bankalara da öde-
yemediği kredi ve kredi kartı borçları 
olduğunu hatırlatan Başkan Kara-
mercan, “Bu borçlarda en kısa sürede 
yeniden yapılandırılmalı. Daha önce 
2010 yılındaki küresel ekonomik kriz 
nedeniyle esnafın birçok bankaya olan 
kredi ve kredi kartı borçları yeniden 

yapılandırılmıştı. Bu da o dönemde 
ekonominin yeniden büyümesine ve 
canlanmasına büyük katkı sağlamış-
tı. Aynı uygulama bugünde yapılırsa 
ekonominin canlanmasına etkisi çok 
büyük olur” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ ESNAFININ YANINDA”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci’nin, “Esnaf ve sanatkarın 
15 Temmuz’da gece meydanlarda 
demokrasiye, gündüz iş yerlerinde 
ekonomiye sahip çıkmıştır. 15 Tem-
muz’dan sonra bazı esnaflarımızın 
sıkıntıya girdiğini gördük. Hükümeti-
miz her zaman olduğu gibi bu sıkın-
tılı günlerinde de esnaf ve sanatkarın 
yanındaydı” şeklindeki açıklamasını 
değerlendiren Başkan Karamercan, 
“Sayın Bakanımızın bu açıklamaları 
için teşekkür ediyoruz. Gerçekten es-
naf ve sanatkarımız 15 Temmuz’da 
devletine ve ülkesine sahip çıkmıştır. 
Bunu gören Hükümetimiz de esnaf-
larımıza her türlü imkanı ve kolaylı-
ğı sağlamaktadır. Esnaf Teşkilatları 
olarak bizlere desteklerini esirgeme-
yen başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, 
Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, 
kabinedeki tüm Bakanlarımıza, mil-
letvekillerimize ve siyasilerimize te-
şekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Doğumsal katarakta karşı göz muayenesi şart

ByLock kullanan 20 kişi gözaltında

TCDD’den vatandaşlara
ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) Genel Mü-
dürlüğü, Adana, Mersin, Osmaniye, 
Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Niğde, Konya, Karaman il sınırları 
içindeki demiryolu hat ve istasyon-
larında 21-27 Ağustos 2017 tarih-
leri arasında otla mücadele kapsa-
mında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD’den yapılan yazılı açıkla-
mada, “Adana, Mersin, Osmaniye, 
Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Niğde, Konya, Karaman il sınırları 
içindeki demiryolu hat ve istasyon-
larında 21-27 Ağustos 2017 tarih-
leri arasında otla mücadele kapsa-
mında ilaçlama yapılacaktır. İnsan 
ve hayvan sağlığı açısından tehlike 
oluşturan ilaçlama nedeniyle, be-
lirtilen demiryolu hat kesimleri ile 
istasyonların çevresinde vatandaş-
ların dikkatli olmaları gerekmekte-
dir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, 
insan ve hayvan sağlığını etkileyici 
özellik taşıdığından; demiryolu gü-
zergahı ve yakınındaki arazilerde 
ilaçlama tarihlerinden itibaren on 
gün boyunca vatandaşların ilaçlama 
yapılan sahaya yaklaşmamaları ve 

dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde 
hayvanlarını otlatmamaları, ot ha-
sadı yapmamaları önemle duyuru-
lur” denildi.

İLAÇLAMA PROGRAMI
Açıklamada, 21 Ağustos’ta 

Adana-Mersin istasyonları arasın-
da, 22 Ağustos ‘ta Adana, Osma-
niye ve Hatay il sınırları içerisindeki 
Adana-Toprakkale-İskenderun is-
tasyonları arasında, 23 Ağustos’ta, 
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep il sı-
nırları içerisindeki İskenderun-Top-
rakkale-Fevzipaşa istasyonları ara-
sında, 24 Ağustos’ta Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Adana il sınırları 
içerisindeki Fevzipaşa-Türkoğ-
lu-Adana istasyonları arasında, 25 
Ağustos’ta Adana, Mersin, Niğde, 
Konya il sınırları içerisindeki Ada-
na-Yenice-Ulukışla-Ereğli istasyon-
ları arasında, 26 Ağustos’ta Konya 
ve Karaman il sınırları içerisindeki 
Ereğli-Karaman-Konya istasyonla-
rı arasında, 27 Ağustos’ta Konya, 
Niğde, Mersin, Adana il sınırları içe-
risindeki Konya-Ulukışla-Yenice-A-
dana istasyonları arasında ilaçlama 
yapılacağı ifade edildi.  n İHA

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan
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‘Kudüs’e sahip çıkmak İslam’a sahip çıkmaktır’
Meram Belediyesi tarafından 

Kudüs Yılı’na özel olarak düzenlen 
Kudüs Akademi programı Prof. Dr. 
Caner Arabacı’nın “Osmanlı Döne-
minde Kudüs Tarihi” konulu eği-
timiyle devam etti. Kudüs’e sahip 
çıkmanın önemini vurgulayan Ara-
bacı, “Kudüs’e sahip çıkmanın hilâ-
le,  İslam’a, Anadolu’ya, Türkiye’ye 
sahip çıkmak olduğunun bilincini 
yeşertmek zorundayız” dedi. Meram 
Belediyesi tarafından Meram Ulusla-
lararası Gençlik Akademisi’nde Ku-
düs Yılı’na özel olarak düzenlenen 
Kudüs Akademi programları her 
hafta farklı konularda verilen eğitim-
lerle devam ediyor. 5 hafta sürecek 
olan Kudüs Akademi’nin bu hafta 
ki konuğu Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Caner Arabacı, “Osmanlı Döne-
minde Kudüs Tarihi” konulu sunum 

yaptı. Prof. Dr. Caner Arabacı, “Ku-
düs yeniden İslam medeniyetinin 3 
önemli merkezinden biri olacaksa 
Kudüs ile ilgili şairlerin ses çıkarması 
lazım. Kudüs ile ilgili romancılarımı-
zın eserler yazması lazım.  Senarist-
lerimizin Kudüs ile ilgili senaryolar 

yazması, tiyatrocuların tiyatro sah-
nelemesi lazım. Tabii en başında da 
Kudüs ile ilgili bilgi, düşünce biriki-
mini arttırmamız lazım” dedi. 

1914’TE FİLİSTİN’DE 
YAHUDİ NÜFUSU YÜZDE 6’YDI 
Osmanlı son devri, Kudüs’e 

Yahudi yerleşimi ve Siyonizm bağ-
lantılı gelişmeleri anlatan Prof. Dr. 
Arabacı, Sultan Abdülhamit’in 
tahttan indirilmesiyle birlikte Filis-
tin’de Yahudi yerleşiminin önünün 
açıldığını belirterek, “1914’e gelin-
diğinde Filistin’de Yahudi nüfusu 

genel nüfusun yüzde 6’sı civarın-
daydı. Yahudiler, Filistin’le İngiliz-
lerle birlikte Mehmetçikle savaşır. 
Çanakkale’de Siyon birliği bizimle 
savaşmaya gelir. Ondan sonra Bal-
four Deklerasyonu imzalanır. Yani 
Osmanlı devleti çekildikten sonra 

Filistin’de Yahudilerin yerleşmesi 
ve orada bir devlet kurmaları müm-
kün hale getirilir. Aynı deklerasyon 
ABD, Fransa ve İtalya ile de yapılır. 
1922’den itibaren Filistin’de bizim 
yerimizi İngilizler alır ve onların ka-
nadı altında Yahudi yerleşimi hız-
landırılır ve 1948’de Yahudi devleti 
ilan edilir. İstanbul Yahudilerinin bir 
sözü var ki hepimizi derinden yara-
lar: Sultan Abdülhamid’e 20 milyon 
altına yaptıramadığımızı İttihatçılara 
birkaç yüz bin altına yaptırdık” diye 
konuştu. 

NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, şu sözlerle tamamladı: 
“Kudüs’e sahip çıkmanın hilâle,  İs-
lam’a, Anadolu’ya, Türkiye’ye sahip 
çıkmak olduğunun bilincini yeşert-
mek zorundayız. Umarım sizler bu 
bilincin birer nüvesi olursunuz”
n HABER MERKEZİ

Ak Parti Konya Milletvekili Mu-
hammet Uğur Kaleli, Bozkır’da va-
tandaşlarla bir araya gelerek vatan-
daşların sorunlarını dinledi hasbihal 
etti.

Milletvekili Uğur Kaleli, Bozkır’da 

ilk önce Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün’ü makamında ziyaret 
etti. Daha sonra Milletvekili Kaleli 
ve Başkan Gün partililerle Çağlayan, 
Dere, Sorkun, Harmanpınar, Kara-
cahisar ve Akçapınar mahallelerini 

ziyaret ederek vatandaşlarla bir ara-
ya geldi. 

Vatandaşlarla sohbet eden Mil-
letvekili Kaleli ve Başkan Gün, va-
tandaşların sorunlarını da dinledi. 
Mahalle ziyaretlerine Ak Parti Bozkır 

İlçe Başkanı Memduh Çelmeli, Ak 
Parti Bozkır kadın Kolları Başkanı 
Fatma Taşdelen Soylu ve Ak Parti 
Bozkır Gençlik Kolları Başkanı Musa 
Gökdeniz de katıldı.
n HABER MERKEZİ

Nusaybin’de teröristlerce 
kazılan tünel bulundu

Cezaevinden FETÖ’cülere 
‘hero’ motivasyonu

Terör örgütü PKK mensupların-
ca Suriye’den Mardin’in Nusaybin 
ilçesine, kadro, silah ve mühimmat 
aktarımlarında kullanmak üzere ka-
zımı devam eden yaklaşık 40 met-
re uzunluğunda tünel tespit edildi. 
Terör örgütü PKK mensuplarınca 
Suriye’den Mardin’in Nusaybin il-
çesine, kadro, silah ve mühimmat 
aktarımlarında kullanmak üzere ka-
zımı devam eden yaklaşık 40 metre 
uzunluğunda tünel bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 
Suriye ile 151,6 kilometre sınırı olan 
Mardin’in sınır güvenliğini sağla-
mak amacıyla Valilik ve MİT Bölge 
Daire Başkanlığı koordinesinde, 70. 
Mekanize Piyade Tugay Komutan-

lığının katkılarıyla yoğun çalışmalar 
yürütüldüğü bildirildi.

“Bu çalışmalar kapsamında 
bugün PKK/KCK, PYD/YPG terör 
örgütü mensuplarınca Suriye bölge-
sinden Nusaybin ilçesine, ülkemize 
yönelik kadro, silah ve mühimmat 
aktarımlarında kullanmak üzere ka-
zılan ve yaklaşık 40 metre uzunlu-
ğunda halihazırda kazımı devam et-
mekte olan bir tünel tespit edilmiş.” 
denilen açıklamada, tünelin imhası-
na yönelik çalışmaların devam ettiği 
belirtildi. Açıklamada, terörle mü-
cadele kapsamında yürütülen çalış-
maların kararlılıkla devam edeceği 
vurgulandı.
n AA

Konya’da bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir firma, dünyanın her yerinden anında 
dosya transfer edebilen tamamen yerli, bulut teknolojisi yazılımı “Filegoes.com”u geliştirdi

Milli dosya paylaşım 
yazılımı geliştirdiler

Bilgisayar mühendisleri Gamze 
ve Mehmet Özcan çifti, 13 yıl önce 
üniversite eğitimi için geldikleri Kon-
ya’da kendi yazılım şirketlerini kurdu. 
Birçok alanda yazılım üreten Özcan 
ailesinin, bir yıl önce geliştirdiği “Fi-
legoes.com” adlı bulut teknolojisi ya-
zılımı, 5 gigabaytlık dosyayı istenilen 
mail adresine anında ücretsiz olarak 
transfer edebiliyor. Ayrıca gönderilen 
dosya, yazılım sayesinde 10 gün bo-
yunca sanal bellekte kalabiliyor.

  Kullanılmaya başlandığı günden 
bu yana günde 50 bin kişinin dosya 
transfer ettiği “Filegoes.com”un 100 
bini aşkın premium, yani bulut disk 
alan kullanıcısı bulunuyor. “Filegoes.
com”, web sitesinde 20 gigabaytlık 
bulut disk alanını kullanıcısına ücret-
siz olarak sunuyor.

Mehmet Özcan, yaptığı açıklama-
da, dünyada bulut teknolojisinin gide-
rek yaygınlaştığını söyledi. “Filegoes.
com”un kurumlarda ve iş yerlerinde 
kullanılabileceğini dile getiren Özcan, 
yazılım çalışmalarına 3 yıl önce başla-
dıklarını vurguladı.

TAMAMEN MİLLİ VE YERLİ
Özcan, konuşmasını şöyle sür-

dürdü: “Milli ve yerli olarak dünyada 
bir marka haline gelebilecek yazılımı 
tamamen biz geliştirdik. Çok bilinen 
dosya transfer bulut teknolojisi yazı-
lımlarında en fazla 2 gigabayt dosya 
gönderebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz 
dosya ise 7 gün sanal bellekte kala-
biliyor. Ancak bizim geliştirdiğimiz 
yazılımda 5 gigabaytlık dosyayı iste-
diğiniz gibi gönderebilirsiniz. Üstelik 
10 gün boyunca sanal bellekte de 
kalabiliyor.”

Yazılımın mobil uygulamasının 
da olduğunu aktaran Özcan, “Webte 
5 gigabayt olan dosya transferini mo-
bil uygulamada 20 gigabayt olarak 
belirledik. Yani 20 gigabaytlık dosyayı 
telefonunuzdan istediğiniz yere gön-
derebilirsiniz. Ayrıca web’de  dosya-

larınızı gönderdiğinizde internetin 
kesilmesi durumunda aktarımınız 
kaldığı yerden devam eder. Aynı dos-
yayı tekrar yüklemenize gerek kal-
maz.” diye konuştu. 

“BEKLEDİĞİMİZDEN 
ÇOK HIZLI YAYILDI”

Özcan, birçok özelliği ve tamamen 
yerli olması nedeniyle kullanıcıların 
yazılımı çabuk benimsediğini ifade 
ederek, şunları kaydetti: “Beklediği-
mizden çok hızlı yayıldı. Türkiye İh-
racatçılar Meclisi, bazı üniversiteler, 
sanayi ve ticaret odaları gibi birçok 
yerde kullanılıyor. Yazılımın önümüz-
deki 2 yılda Avrupa, Amerika ve Orta 
Doğu pazarlarına açılarak marka ol-
masını bekliyoruz. Dünya tarafından 
kullanılan bir yazılım olacağına ina-
nıyoruz. Ayrıca Türk Patent ve Marka 
Kurumundan (TÜRKPATENT) mar-
ka tescil belgemizi de aldık. Dünya-
da dosya transferinde bir numara ol-
mayı hedefliyoruz. Ayrıca kullanıcı 
sayısı olarak da ilk sıraya ulaşmayı 
hedefliyoruz.”
n AA

Diyarbakır’da FETÖ/PDY ope-
rasyonunda gözaltına alınan şüp-
helinin üzerinde cezaevindeki bir 
tutukludan alındığı tespit edilen 
“hero, Allah onu başımızdan eksik 
etmesin inşallah” yazılı not bulun-
du. Diyarbakır İL Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/
PDY mensuplarının saklandıkları ve 
faaliyet yürüttükleri hücre evlerinin 
deşifre edilmesine yönelik çalışma-
larda terör örgütünün “güvenli-gizli 
ev” olarak tabir ettiği “gaybubet” 
olarak kullanıldığı tespit edilen ev-
lere önceki hafta eş zamanlı operas-
yon düzenlendi. Gaybubet evinde 
gözaltına alınan şüphelilerden biri-
nin üzerinde bulunan ve cezaevinde 
tutuklu bir yakınından aldığı belirle-
nen not ele geçirildi.

Notta, “Her gün vird gibi bunla-
rı okuyun. Biraz da sen oku, o tatlı 
nameleri işit. Söyleyenden Allah 
razı olsun ‘hero’. Allah onu başımız-
dan eksik etmesin inşallah.” yazılı 
cümlelerin olduğu öğrenildi. “Hero” 
ibaresinin de altı çizili olduğu görül-
dü. Örgüt üyelerinin birbirlerini bu 

şekilde motive etmeye çalıştığı ve 
“hero” yazılı tişört giymeye teşvik 
ettiği değerlendiriliyor. “Evet günler 
baharı solukluyor” yazılı cümlenin 
de yer aldığı notla, teröristlerin dışa-
rıdaki örgüt mensuplarına dağılma-
maları ve yeni bir darbe girişimi için 
umut vermeyi amaçladıkları ortaya 
çıktı. Notta cezaevindeki bir FETÖ 
tutuklusunun gördüğü rüya şu şe-
kilde aktarılıyor: “Rüyasında efendi-
mizi görmüş, ‘Ya Resulallah benim 
bebelerim ne halde?’ diye sormuş. 
Az sonra efendimizin kucağında be-
belerini görmüş ve ona sevdirmiş. 
Diyor ki, ‘değer hocam, değer bütün 
sevdiklerimize değer.’ Evet ama bi-
raz zor geliyor bazen. Bunlar ileride 
tatlı birer hatıra olacak. Üstadın tale-
beleri gibi biz de gelecek nesle inşal-
lah bunları anlatacağız.”

Emniyet birimleri bu türden 
notlarla tutuklu FETÖ’cülerin pey-
gamberi de alet ederek dağılmak 
üzere olan örgüt mensuplarının 
güvenlik güçlerine bilgi vermesini 
engellemeye çalıştıkları değerlen-
dirmesinde bulundu.
n AA

Milletvekili Kaleli’den Bozkır’a ziyaret

Prof. Dr. Caner Arabacı, “Kudüs’e sahip çıkmanın hilâle,  İslam’a, Anadolu’ya, Türkiye’ye sahip çıkmak olduğunun bilincini yeşertmek zorundayız” dedi.

“Filegoes.com”, web sitesinde 20 gigabaytlık 
bulut disk alanını kullanıcısına ücretsiz olarak sunuyor.
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi 
konusunda lider konumda olan fabrikamıza, 
aşağıdaki mesleklerde çalışanlar alınacaktır.

* PLASTİK 
ENJEKSİYON USTASI
* MOBİLYA USTASI

* MOBİLYA 
DÖŞEME USTASI
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere

•CNC TORNA, 
• CNC İŞLEME 

MERKEZİ
•DÖVME PRES 
OPERATÖRLERİ 

Vasıflı Vasıfsız Ekip 
arkadaşları 

aramaktayız.
Müracatlar şahsen yapılacaktır

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

Ulukavak Sk.  No:05 Selçuklu/Konya

0332 239 01 51

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

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

GSM: 0533 359 55 09
Bosna  Hersek Mahallesi’nde   Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZİYAUSTA HİDROLİK LTD.ŞTİ(HİPOMAK)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
SATIŞ DESTEK ELEMANI 

ARANMAKTADIR
- EN AZ LİSE MEZUNU

- 25-30 YAŞ ARASI

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

- EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLAN

- EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İrtibat
0555 983 62 61

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59

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

İNSAN KAYNAKLARI bölümünde çalıştırılmak üzere 
eleman alınacaktır.

 Şehir içi araç kullanacak, SRC ve PSİKOTEKNİK belgesi 
bulunan Servis Şoförü alınacaktır. 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek 
BAY-BAYAN personel alınacaktır.

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

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

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/1235 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıyı ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya  numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 09/10/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 31/10/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : TATLICAK TRAFİK PARKI, TATLICAK MAH. AZİMLİ SOK NO: 5 
                             (USPET PETROL ARKASI )KARATAY / KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 1 %1 34   FV 672 Plakalı , 2011 Model , HYUNDAIMarka,MCT-
ACCENT ERA 1.5 CRDİ VGT Tipli , Rengi Gri muhtelif yerlerinde 
boya atığı ve çizikleri olan ŞASİ NO: NLHCM41VABZ210736 
OLAN , kontağı olan ruhsatı bulunmayan hususi otomobil

(İİK m.114/1,114/3)
Basın 652175 - www.bik.gov.tr
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BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, 
basının dijitali, tehdit eden bir tekno-
loji olarak değil, fırsatlar sunan, daha 
fazla gelir elde edilebilmesini sağla-
yan imkanlar olarak görmesini gerek-
tiğini söyledi. 

Avrupa Birliği’nin (AB) eğitim, 
gençlik ve spor alanındaki hibe prog-
ramı “Erasmus +” kapsamında yedi 
coğrafi bölgeyi temsilen yedi şehirde 
gerçekleştirilen “Gençlerin Katılımı 
ile Yerel Basının Dijitale Dönüşümü 
ve İnternet Yasası Çalıştayları Proje-
si”nin ikinci etabı olan “Ana Yapısal 
Diyalog Forumu” 21-22 Ağustos’ta 
gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumundan (BİK) 
yapılan açıklamaya göre, son yıllarda 
çalışmalarını dijital çağda meydana 
gelen teknolojik değişim ve dönü-
şümlerin basın sektörüne yönelik 
etkileri üzerine yoğunlaştıran BİK, 
özellikle yerel yazılı basının dijitale 
dönüşümünde yanlarında yer alarak, 
sürecin sağlıklı yürütülmesini sağla-
yacak ve hızlandıracak projeleri haya-

ta geçiriyor.
Bu çerçevede BİK tarafından 

2016 yılında Erasmus + kapsamında 
hazırlanan “Gençlerin Katılımı ile Ye-
rel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü 
ve İnternet Yasası Çalıştayları Proje-
si”, 777 başvuru arasından kabul gö-
ren 6 projeden biri oldu.

MEDYANIN ÖNEMİ 
ÜZERİNDE DURULACAK 

BİK Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ertem ve Genel Müdür Yakup 
Karaca’nın resmi açılış konuşmalarını 
yapacağı forumun ilk günkü oturum-
larına, projenin hazırlık aşamaları ve 
izlenen süreç hakkında bilgi verilerek 
başlanacak. 

Daha sonra medya sektöründe 
yayıncı veya düzenleyici ve denet-
leyici olarak faaliyet gösteren kamu 
kurumlarının temsilcileri, “Kamu 
Gözüyle Medyanın Önemi ve Dijitale 
Dönüşümü” konulu oturumda görüş-
lerini açıklayacak. 

Forumun ikinci günde ise, genç 
sosyal medya uzmanları ve genç 
gazeteciler, katılımcılarla bir araya 
gelerek, görüşlerini paylaşacak. Sü-
reli Yayınlar Yönetmeliği’nin yazılı 
medyadan dijital medyaya nasıl ak-
tarılabileceğine yönelik tartışma otu-
rumuyla devam edecek forumun son 
oturumunda, 10 maddelik bildirgenin 
yazımı gerçekleştirilecek. 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 
YENİ AŞAMADAYIZ”

Uzun süredir kurum olarak fırsat 
buldukça dijital medyaya ve onun 
yükselişine dikkati çektiklerini vur-
gulayan Karaca,”Biz istiyoruz ki, yazılı 
basınımız dijital çağa en kısa sürede 
uyum sağlayabilsin. Basının dijitali, 
tehdit eden bir teknoloji olarak değil, 
fırsatlar sunan, daha fazla gelir elde 
edebilmesini sağlayan imkan olarak 
görmesini istiyoruz. Özellikle son iki 
yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmaları-
mızda bu gerçeği önceleyerek hareket 
ettik. Gerek Süreli Yayınlar Yönetme-
liği gerekse ‘ilan.gov.tr’nin yayın faali-
yetleri bu işin lokomotifi oldular. Yine 
gazetelerimize ait internet sitelerini 
resmi ilanların yayımı noktasında çok 
daha aktif hale getirdik. Bundan son-
rası için dileğimiz dijital medyayı için-
de bulunduğu başıboşluktan da kur-
taracak bir internet yasası. İnşallah 
bu gerçekleştiğinde, dijital medya ile 
el ele veren yazılı basınımız çok daha 
rahat edecek” diye konuştu.
n AA

‘Külliyeler yeniden hayata geçirilmeli’
GELard Genel Başkanı Prof. Dr. 

Pamir, külliyelerin semtin merkezi 
haline getirerek vatandaşlara bir çok 
alanda hizmet verilebileceğini söyle-
di.  Geleneklerimizi ve Geleceğimizi 
Araştırma, Tasarım ve Tanıtım Der-
neği (GELard) Genel Başkanı Prof. 
Dr. Haluk Pamir, külliyelerin ruhu-
nun “ölümsüz” olduğunu belirterek, 
“Şu anki çevreler anonim, şahsiyetli 
değil, şahsiyetli çevreler yapabiliriz. 
Külliyeleri de yeni merkezler ola-
rak tanımlayabiliriz. İçerisinde farklı 
hizmetler yer alabilir, insana dayalı, 
insan ölçeğine uygun bir teknoloji 
kullanarak” dedi. 

Külliyelerin bugünün ihtiyaçla-
rı dikkate alınarak yeniden hayata 
geçirilebileceğini vurgulayan Pamir, 
okul öncesi eğitimden yaşlı bakı-
mına, sağlıktan emniyet, güvenlik, 
kütüphane, sanat ve spora kadar 
hizmetlerin bütün olarak külliyeler 
üzerinden sunulabileceğini dile ge-
tirdi. 

Pamir, bulundukları şehirleri 
düzenleyen yapılı çevreler olan kül-
liyelerin, bir semtte yaşayanların bir 
araya gelmesini, hem kötü hem de 
iyi günlerinde hizmet almasını sağ-
ladığını ifade etti. 

Geçen 100 yıl içerisinde, top-
lumla mimari, kültürle mimari ve en 

sonunda da insanla mimari ilişkisini 
ön plana çıkaran yaklaşımlar oluş-
tuğunu belirten Pamir, kişilerin yaş 
grubu ve cinsiyetlerine göre yapıları 
kullanım konusunda farklı ihtiyaçları 
olduğunu aktardı.  “Bizim medeni-
yetimiz aslında hep insana dönük 
kurulmuştur.” diyen Pamir, geçmiş-
te ev, konut alanları ve külliyelerin 
bütün insanların ihtiyaçları gözetile-
rek, hayatla nasıl huzurlu ve şefkatli 

bir zevk etkileşim olabileceği düşün-
cesiyle yapıldığına dikkati çekti.

Pamir, “İnsan boyutu bizim kül-
liyelerimizde çok iyi işlenmeli. Cum-
hurbaşkanımız da ‘Duyarsız, şahsi-
yetsiz, kimliksiz yapılar’ diyor, işte 
o yapıların değişebilmesi için insana 
dayalı bir düşünce olması lazım.” 
dedi. 

İSTANBUL’DAKİ 
“SİLUET” TARTIŞMASI 

İstanbul’un silüetini bozan ya-
pılara yönelik değerlendirmede bu-
lunan Pamir, “Tarihi yarımadanın o 
ölümsüz, zamanı aşan silüetini boz-
mak çok kötü bir davranış. Bunun 
müeyyidesi nedir, nasıl uygulanır 
bilmiyorum ama bu olmalı. Sırf gö-
rüntü değil doku da bozuluyor” dedi. 

Bunun mutlaka düzeltilmesi ge-
rektiğini vurgulayan Pamir, külliye-
lerin, daha sonra inşa edilmiş yapılar 

arasında kaybolduğuna dikkati çekti. 
Pamir, bu konuda tedbirler alınması 
gerektiğini belirterek, “Bunların bir 
kısmının, silüeti ciddi bir şekilde de-
ğiştirecek olanlarının geriye döndü-
rülmesi gerekiyor. Bir kısım şeyleri 
zorlayıcı tedbirlerle çözebiliriz ama 
bir kısmını da tasarımla çözebiliriz. 
Örneğin, dokuda, zeminde olanlar 
mahalle veya semt ölçeğinde yo-
ğun doğa kullanımıyla ve enerjiye 

dayalı tasarımlarla çözülebilir. Kötü 
niyetle yapılmamış, özellikle eski 
davranışları cezalandırmak yerine 
yanlış olanların yerine yeniden tasa-
rımla ortaya çıkabilecek iyi sonuçtan 
onların da yararlanabileceğine hem 
onları inandırmak hem de bu duru-
mu gerçekleştirmek önemli olabilir. 
Tasarımın gücüne çok inanıyorum, 
tasarım birçok şeyi iyileştiriyor.” diye 
konuştu.  n AA

Prof. Dr. Haluk Pamir

Milletvekili Kalaycı
Bozkır’ı ziyaret etti

Erozyonla mücadelede
Afrika’ya örnek oluyoruz

MHP Konya Milletvekili Musta-
fa Kalaycı, Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün’ü makamında ziyaret 
etti. MHP Konya Milletvekili Musta-
fa Kalaycı, Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün’ü makamında ziyaret 
ederek, Başkan Gün’e çalışmala-
rında başarılar diledi, Bozkır’ın so-
runlarının takipçisi olduklarını iletti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, ziyaretlerinden do-
layı Milletvekili Mustafa Kalaycıya 
ve İlçe Başkanı Ata Küçükduran’a 
teşekkür etti. Ziyarete MHP Bozkır 
İlçe Başkanı Ata Küçükduran da 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Başbakan Yardımcısı Akdağ, “DASK’ın yeterince çalışmadığını, aktif biçimde sigortalı ev sayısının 
yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili hükümet nezdinde bir çalışma yürütüyoruz” dedi

‘Sigortalı bina sayısını
süratle artıracağız’

Başbakan Yardımcısı Recep Ak-
dağ, Türk Kızılayı tarafından, Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), İstanbul Valiliği ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin destekle-
riyle düzenlenen “17 Ağustos 1999 
Marmara Depremi Anma Programı 
ve Güvenli Yaşam Paneli”nde ko-
nuştu.

Marmara Depremi’nde hayatla-
rını kaybedenlere Allah’tan rahmet 
dileyen Akdağ, bir afet olduğunda 
etkin müdahaleyi kuvvetlendirmeye 
çalışacaklarını kaydederek, afet son-
rasında da yaraların en hızlı şekilde 
sarılmasını temin edecek adımları 
atacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde 
afetler konusunda attıkları ilk adım-
lardan birinin, Ulusal Medikal Kur-
tarma Ekiplerini (UMKE) hayata ge-
çirmek olduğunu anımsatan Akdağ, 
AFAD’ın kuruluş tartışmalarına da 
aktif olarak katıldığını, 2-3 sene bu 
konunun yoğun şekilde konuşuldu-
ğunu aktararak, geçmişte İçişleri Ba-
kanlığının içinde Sivil Savunma’nın, 
Afet İşleri’nin olduğu parçalı bir yapı 
olduğunu, bunun Başbakanlık çatısı 
ve otoritesi altında birleştirilmesine 
karar verildiğini söyledi.

“AFAD İLE MUTLAKA İTFAİYE 
BERABER ÇALIŞACAK”

AFAD’ın bu süreçte ortaya çıktı-

ğına değinen Akdağ, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün şunu biliyoruz ki afet-
lerle ilgili 3 ana meselenin ikincisi 
olan afete müdahale konusunda, 
birincisi olan hazırlık konusunda ve 

üçüncüsü olan yaraları sarma ko-
nusunda artık AFAD çok önemli ve 
başat bir koordinasyon rolü oynaya-
biliyor. Önümüzdeki günlerde bunu 
kuvvetlendireceğiz. Bu mücadele 
yalnızca AFAD’ın işi değil. Hatta 

AFAD’dan ziyade belediyelerimi-
zin, diğer kurumlarımızın, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımızın, Kızılayın 
üstlenmesi gereken vazifeler var. 
Ancak bütün bunların bir orkestra 
hassasiyetiyle aynı anda, aynı eseri 
ortaya koyması gerekiyor. İşte AFAD 
burada orkestra şefliği görevi göre-
cek bir kurumdur. Biz AFAD’ı bu şe-
kilde geliştirmeye devam edeceğiz.”

Akdağ, “Bir deprem sırasında 
ve sonrasında müdahaleyle alakalı 
toplumda gönüllülüğün ciddi şekilde 
artırılması gerektiğine inanıyorum. 
Elbette AFAD’ın kurtarma ekipleri 
olacak ama önümüzdeki günlerde 
AFAD ile mutlaka itfaiye beraber 
çalışacak. Bütün dünyada itfaiye 
ekipleri bu işin parçası.” şeklinde ko-
nuştu.

“SİGORTALI BİNA 
SAYISI ARTIRILACAK”

DASK sigortasının da yeterince 
çalışmadığının bilindiğini ifade eden 
Akdağ, şunları kaydetti:

“Aktif biçimde sigortalı ev sa-
yısının yetersiz olduğunu biliyoruz. 
Bu konuyla ilgili hükümet nezdinde 
bir çalışma yürütüyoruz. Bir şekilde 
sigortalanmış ev sayısının, hane sa-
yısının, bina sayısının süratle artırıl-
masını sağlayacağız. Başta deprem 
olmak üzere her türlü afete karşı...”
n AA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğünce düzenlenen 
Uluslararası Çölleşme ile Mücadele 
Eğitimi kapsamında Karapınar’da 
bir etkinlik düzenlendi.

Çölleşme ve Erozyonla Mücade-
le Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Gözükara, Karapınar Çölleşme ve 
Araştırma Merkezinde düzenlenen 
toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl 
13’üncüsünü düzenledikleri etkinli-
ğe 19 Afrika ülkesinden 28 temsilci-
nin katıldığını söyledi.

Katılımın yüksek olmasından 
dolayı memnun olduklarını ifade 
eden Gözükara, “Türkiye’nin çölleş-
meyle mücadelesini ve bu konudaki 
bilgi, birikim ve tecrübelerini en iyi 
şekilde Afrika ülkelerinden gelen 
katılımcılara aktarıyoruz. Kendi ül-
kelerinde uygulayabilecekleri ör-
nekleri gösteriyoruz. Bunlar arasın-

da ormancılık, erozyonla mücadele, 
ağaçlandırma, tarım ve hayvancı-
lıkla ilgili örnekleri de aktarıyoruz” 
diye konuştu. 

Madagastar temsilcisi Nirinaho-
elisoa Ratmison, Türkiye’nin yaptığı 
çalışmaları yakından takip ettiklerini 
belirterek, “59 senedir yaptığınız ça-
lışmayı gördük. Bundan ilham aldık. 
Bizim de buna benzer yerimiz var. 
Biz de buradaki çalışmaları kendi ül-
kemizde yapabiliriz. Ölü bir bölgeyi 
yaşanır hale getirdiniz. Çok büyük 
ve örnek bir çalışma olmuş.” dedi. 

Konuşmaların ardından, Kara-
pınar Çölleşme ve Araştırma Mer-
kezi Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek 
Mühendisi Necati Şimşekli tarafın-
dan “erozyonun dünü ve bugünü” 
konulu slayt gösterisi yapıldı.

Daha sonra, Afrikalı heyet, eroz-
yon sahasında lavanta ekimi yapa-
rak işçilerle sohbet etti.  n AA

‘Basın dijitali fırsat  olarak görmeli’

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
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Karapınar’a 5 yıldızlı 
otel yapılıyor

Hızla büyüyen Karapınar’ın ge-
leceğine katkı yapacak 5 yıldızlı bir 
otel yapımına başlandı. Son yıllarda 
güneş enerji sistemlerine yapılan 
yatırımlar ve silahlı kuvvetlerimizin 
atış sahasına yakınlığı dolayısı ile de  
artan konaklama ihtiyacına cevap 
verebilecek bir otel için temel atılı-
yor.  5 yıldızlı Hotel Divanpınar yatı-
rımını Karapınar’lı bir grup girişimci 
yapıyor. 

Karapınarlı işadamları Kemal 
Çelik, İsmail Akkaya, Nurdoğan 
Koçak, Halil Koçak, Erdoğan Koçak, 
Mehmet Koçak AKÇ Turizm Otelci-
lik Gıda San. Tic. Ltd. Şti çatısı altın-
da birleşerek bu yatırımı yapıyorlar.  
Eylül ayında temel atmaya hazırla-
nılan projenin 2019 yılında hizmete 
girmesi planlanıyor.

120 oda 240 yatak kapasitesi 
olacak olan otel 5 yıldız standart-
larında planlanmış. Mimari tasarı-
mında ise mimar Mustafa Mermer 
imzası var. Nov Otel-İbis otel, Kon-
ya Dedeman ve Bursa Hilton gibi 
projelerin de mimarı olan Mustafa 
Mermer Karapınar Hotel Divanpı-
nar projesinin özellikleri itibarı ile 
zamanının ötesinde değerli bir yatı-

rım olduğunu ve bölgeye uzun yıllar 
büyük hizmetleri olacağını söyleye-
rek. Uzun vadeli düşünebilen yatı-
rımcılarımızı kutluyorum dedi.

Otelin yatırımcısı AKÇ grup 
adına bilgi veren Mehmet Koçak 
ise şunları söyledi. “Hotel Divanpı-
nar adını verdiğimiz 5 yıldızlı otel 
projemizin öncelikle memleketimiz 
Karapınar’a ve ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum. Bu otel ya-
tırımı ile bölgemizin kalkınmasına 
hizmet etmek istiyoruz. Alkolsüz bir 
konsept planladığımız otelimizde 
çeşitli özelliklerde 120 oda ve bu-
nun yanında 400 kişilik çok amaçlı 
bir salon da bulunacak. Otelimizde 
iş adamlarına yönelik birçok detay 
planlandı. Karapınar son yıllarda 
güneş enerjisi yatırımları ile giderek 
artan bir potansiyel taşıyor. Bizde bu 
otel yatırımımız ile gelişmeye katkı 
yapacağımıza inanıyoruz. Misafirle-
rimizi rahat ettirmek için otelimiz-
de SPA-sağlık ve fitnes merkezi, 
Business Center ve çeşitli toplantı 
salonları ile de işadamlarımız için ve 
uzun süre kalacak teknisyenlerimiz 
için her şey düşünüldü.”  
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu’nun kapanış programı-
na Şehrin Tasarım Atölyesi’ni kuran Meram Belediyesi Başkanı Fatma Toru özel davetle katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan
Meram’a özel davet

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
bu yıl 8.’si düzenlenen “Türkçe Yaz 
Okulu”, görkemli bir kapanış prog-
ramı ile sona erdi. Türkiye’nin 22 
farklı şehrinde ve 23 üniversitenin 
ev sahipliğinde gerçekleşen progra-
ma katılan 57 ülkeden 700 öğrenci, 
4 hafta boyunca Türkçelerini Anado-
lu’nun kadim kültürü ile harmanladı. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ger-
çekleşen veda programında öğren-
ciler Türkiye’ye Yunus Emre’nin dili 
“Türkçe” ile veda etti.

Cumhurbaşkanlığının himayele-
rinde her yıl dünyanın 5 kıtasında on 
binlerce insanı Türkçe ile tanıştıran 
Yunus Emre Enstitüsü, 8.’sini düzen-
lediği “Türkçe Yaz Okulu” programı 
kapsamında dünyanın 57 ülkeden 
gençleri Türkiye’nin 22 şehrinde 
ağırladı. 24 Temmuz’da başlayan 4 
haftalık eğitim programında Türkçe 
öğrenen; Türkiye’yi, Türk kültür ve 
geleneklerini tanıyan gençler, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde Yunus 
Emre’nin dili ile Türkiye’ye “Türkçe” 
veda etti. 

Kapanış programına Başbakan 
Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Ba-
kanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve 
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Şeref Ateş katıldı. Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru da, Şehrin Ta-
sarım Atölyesi sorumlularıyla birlikte 
Külliye’deki final programına özel da-
vetle katıldı. Programa ayrıca Yunus 
Emre Vakfı yönetimi, büyükelçiler, 
belediye başkanları, yabancı misyon 
temsilcileri, paydaş kurum başkanla-
rı, vali ve rektörler, sanatçılar, yazar-
lar, Türkiye’de eğitim gören yabancı 
öğrenciler, kamu kurum ve kuruluş-
ların yöneticilerinin de aralarında bu-
lunduğu pek çok davetli katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
TEŞEKKÜR MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, program için yolladığı me-
sajında şunları söyledi: “Yaklaşık bir 
aydır Türkiye’de bulunan öğrenci-
lerimizin memleketimizden çok gü-
zel anılarla ayrılacağını umuyorum. 
Programa katılan herkesi ülkemizin 

ve milletimizin gönül elçisi olarak ka-
bul ediyorum. Dil özellikle de yabancı 
dil itina, ister emek ister. Dil öğren-
mek ne kadar zor ise muhafaza et-
mek de zordur. Öğrencilerimizin bu-
rada öğrendiklerini kullanmalarını ve 
Türkçelerini geliştirmeleri gerekiyor. 
Sayın başkan ve enstitü çalışanlarını 
böylesi bir katkı yaptıkları için tebrik 
ediyor, görev alan herkese şükranla-
rımı sunuyorum.”

Yunus Emre Enstitüsünü kültü-

rümüzün, dilimizin, sanatımızın dün-
yaya tanıtılması konusunda gerçek-
leştirmek üzere kurduklarını belirten 
Başbakan Binali Yıldırım, Yunus 
Emre Enstitüsünün 60 ülkede, 5 kı-
tada faaliyetlerini sürdürdüğünü, 10 
bin öğrenciye Türkçe eğitimi verdiği-
ni, ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle 
ilave olarak 20 bin öğrenciye de ulaş-
tığını söyledi. Günümüzde diploma-
sinin sadece ülkeler arasındaki resmî 
temaslarla yapılan bir iş olmadığına 

değinen Yıldırım, artık diplomaside 
gençlerin de büyük bir payının oldu-
ğunu bildirdi. Yıldırım, gençlerin ül-
kelerinde Türkiye’nin birer gönül el-
çisi olacağına işaret ederek, program 
boyunca gençlerin Türkiye’nin doğu-
sunda, batısında birçok ile gittiklerini, 
orada insanlarla tanıştıklarını, doğal 
güzellikleri gördüklerini ifade etti.
SOMALİLİ ÇOCUKLARDAN BAŞBAKAN 

YILDIRIM’A ANLAMLI HEDİYE
Başbakan Yıldırım’ın konuşması-

nın ardından Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafın-
dan Somalili öğrencilerin maddi im-
kânsızlıklar nedeniyle defter yerine 
yazı tahtası olarak kullandıkları “loh” 
adı verilen ve üzerinde “Üzülme Al-
lah bizimle” anlamına gelen Tevbe 
Suresi’nin 42. ayetinden alıntının bu-
lunduğu tahta hediye edildi. 

BAKAN KURTULMUŞ: SİZLER BİR 
GÖNÜL DİLİ ÖĞRENDİNİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan 
Kurtulmuş ise Yunus Emre Enstitü-
sünün kurulduğu günden itibaren 
Türkçe dilinin yaygınlaşması için çok 
önemli çalışmalara imza attığını ifade 
ederek programa katılan gençlere te-
şekkür etti. 

Yunus Emre Enstitüsü Başka-
nı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre 
Enstitüsü olarak 60 ülkede toplam 
135 noktada hizmet verdiklerini be-
lirterek konuşmasında şu sözlere yer 
verdi; “Bu programa katılmak için 
Türkiye’ye gelen yüzlerce genci biz-
lerle buluşturan ortak nokta dilimiz, 
Türkçemizdir. Biz dilimiz Türkçeyi 
kökleri derinlerde sabit, dalları ise 
göklere uzanan bir ağaç gibi görüyo-
ruz. Bu ağacın gölgesinde her millet 
için yer vardır. Bizler dünya üzerinde-
ki farklılıkları zenginlik olarak gören 
bir medeniyetin varisleriyiz. Farklı 
kültürler, farklı medeniyetler bize 
göre bir araya gelmenin, tanışmanın, 
kaynaşmanın vesilesidir”

Çeşitli yörelere ait halk oyunla-
rının sergilendiği programda Yavuz 
Bingöl ile birlikte sahneye çıkan Lit-
vanya’dan Ema Pavalkyte “Burası 
Muş’tur” türküsünü seslendirdi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediye Başkanı 
Yüksel Büyükkarcı, kaldırım çalışmalarını 
yerinde inceledi. Musaköy ve Uluköy’deki 
kilitli taş döşeme çalışmalarının ardından 
ulaşım yollarına da el atacaklarını söyleyen 
Yüksel Büyükkarcı, “Bu mahallelerimizle ilçe 
merkezi arasındaki ulaşım yollarını düzenle-
yerek asfaltlama çalışması yapacağız” dedi. 
Büyükkarcı, “Musaköy ve Uluköy’de muh-
tarlarımız ve mahalle sakinlerinin bir süredir 
bizden talep ettikleri kilitli taş döşeme ve 
ulaşım yollarının asfaltlanması hizmetlerini 
başlattık” diye konuştu.  n İHA

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Ça-
lışkan, belediyenin İbrahim Hakkı Konyalı 
Mahallesinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını 
yerinde inceledi.  Çalışkan, yaptığı açıkla-
mada, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi’nde 
yıpranan ve kullanılamaz hale gelen kaldı-
rımların sökülerek yenilenmesinin ardından, 
ekiplerin sıcak asfalt serim işlemine başla-
dığını belirtti. Çalışkan, “Belirli bir program 
çerçevesinde, şehrimizin ihtiyaçları doğrultu-
sunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
n İHA

Ayrancı’da 
kaldırım çalışması

Karaman’da
yollar asfaltlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Bit-
kisel Üretim İstatistiklerinden “Patates Üretimi, 2016” konu-
sunda bir basın bülteni hazırladı. 2016 yılı sonuçlarına göre;

Patates üretiminde Niğde birinci, Konya ikinci, Afyonka-
rahisar üçüncü oldu.  2016 yılında Konya’da toplam 135 bin  
824 dekar alanda 549 bin 802 ton patates üretildi ve Konya 
bu üretimle Türkiye’nin toplam patates üretiminin yüzde 

11,6’sını karşılayarak patates üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 
Üretimde birinci sırada 237 bin 851 dekar alanda 892 bin  297 
ton (yüzde 18,8) patates üretimi ile Niğde yer alırken, üçüncü 
sırada ise 139 bin 958 dekar alanda 476 bin 903 ton (yüzde 
10) patates üretimi ile Afyonkarahisar yer aldı. 2016 yılında 
ülkemizde toplam 1 milyon 449 bin 4 dekar alanda 4 milyon 
750 bin 687 ton patates üretildi.  n HABER MERKEZİ

Konya patates üretiminde ikinci sırada

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şehrin Tasarım Atölyesi 
sorumlularıyla birlikte Külliye’deki final programına özel davetle katıldı.
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Demir fiyatlarında yaşanan yüzde 30 artış inşaat sektörünü ciddi bir dar boğazla karşı karşıya bıraktı. İnşaat sektörü, "Hükümet kendi 
takdir enstrümanlarıyla demir/çelik fiyatlarını muhakkak düşürmelidir, aksi takdirde sektör krize sürüklenmektedir" çağrısında bulundu 

İnşaat sektöründe demir krizi!
İnşaat Müteahhitleri Konfederas-

yonu,  51 ildeki Müteahhitler Birliği 
yöneticiler ve 120 bin üyesiyle ‘Ye-
niden Paydos’ çağrısına hazırlanıyor. 
TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri 
Meclis Başkanı ve İnşaat Müteahhit-
leri Konfederasyonu (İMKON) Ge-
nel Başkanı Tahir Tellioğlu ve TOBB 
Müteahhitler Meclis Yönetim Kurulu 
Üyesi  KOMÜT Başkanı Şaban Topal, 
artan demir fiyatlarına yönelik açıkla-
malarda bulundu. 

“Ülkemizin dünyada demir/çelik 
üreticisi olarak ilk 5’e girmesine ve 
iç tüketimimizin yaklaşık 2 katından 
fazla üretim yapmasına rağmen, de-
mir/çelik fiyatları yılbaşından bu yana 
yaklaşık yüzde 30 fiyat artışıyla inşaat 
sektörünü zor duruma sokmuştur. 
Kanaatimiz, demir çelik üretiminde 
özellikle hurda, kömür ve elektrot 
girdilerindeki artışların başta Çin 
olmak üzere; dünya ülkelerindeki 
demir fiyatlarına yansımasını fırsat 
bilen ülkemizdeki demir/çelik üretici-
leri de ürettikleri hatta üretmedikleri 
demiri bile taahhüt karşılığı iç piya-
sadaki arz/talep dengesine bakma-
dan, yurtdışına satmış, iç piyasadaki 
bir kısım karaborsacılar tarafından 
kıtlık ve fahiş fiyatlarla sektörü zor 
durumda bırakmışlardır” ifadelerinin 
kullanıldığı açıklama şöyle: “Demir 
çelik üreticilerinin konu ile ilgili genel 
değerlendirmeleri, yurtdışında hurda 
fiyatları ve diğer maliyet artışlarıyla 
orantılı direkt fiyata yansıma olarak 
ifade etmişlerdir. Diğer taleplerin 
hızlı karşılanmaması sezona bağlı 
olduğunu ifade etseler dahi Türki-
ye’de her zaman yaz aylarında inşaat 
sektörü öteden beri hep hareketli ol-
muştur. Bu durumda bu bir gerekçe 
olamaz.  İnşaat sektörü bu durum 
karşısında ciddi bir dar boğazla kar-
şı karşıya kalmıştır. Hükümet kendi 
takdir enstrümanlarıyla demir/çelik 
fiyatlarını muhakkak düşürmelidir, 
aksi takdirde sektör krize sürüklen-
mektedir.  Fiyatların yükselmesinin 

yanında talep edilen demir tedariki-
nin karşılanmasında zaman zaman 
zorluk yaşanmaktadır.  Dolayısıyla 
inşaat sektörünün hareketli olduğu, 
seçimlerin bittiği, sektörün önünün 
tam açık olduğu bir dönemde, inşaat 
sektörüne adeta demirden perde in-
dirilerek, dur denilmiştir.”

SEKTÖR SEKTEYE UĞRATILIYOR 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 

istihdamdaki seferberlik çağrısını 
desteklediklerini; fakat sorumsuz ve 
sadece kendi menfaatlerini düşünen 
kesimlerce sektörün sekteye uğratıl-
dığını dolayısıyla Anadolu’daki Kon-
federasyonumuza bağlı 5 Federasyo-
numuz ve 120 bin üyemizin önemli 
bir kısmının iş durdurma ve paydos 
çağrısına Konfederasyon’dan izin is-
tediklerini, fakat Konfederasyon’un 
ekonomik gelişme ve istihdam sü-
recini olumsuz etkileyebileceği ge-
rekçesiyle; bağlı birliklerden gelen iş 
durdurma çağrısına şimdilik izin ver-
memiştir” denilen açıklamada, “Fakat 
Anadolu’dan hala baskın bir şekilde 
bu talep devam etmekte; kısmen ses-
sizce piyasa şartları açısından da işler 
yavaşlatılmıştır.  Nihayetinde süreç bu 
şekilde devam  edemez. Hükümeti-
miz ve ilgili Bakanlıklardan konuya ta-
leplerimiz doğrultusunda olumlu ma-
nada müdahale yapılmadığı, çözüm 

yollarının bulunamadığı takdirde; “iş 
bırakma çağrısına” kulak verilecek ve 
daha geniş kitleleri de kapsayacak şe-
kilde son çare olarak Konfederasyon 
öncülüğünde bu çağrı yapılacaktır. 
İnşaat sektörü takdir edilir ki Türkiye 
ekonomisinin ana lokomotif sektörü 
olarak 250 alt sektörü taşıyan ve yine 
TÜİK rakamlarına göre, 2 milyon 200 
bin kişiyi direkt istihdam eden önemli 
bir sektördür. Türkiye ekonomisinde 
inşaat sektörünün önemi neyse inşa-
at sektöründe de demir/çeliğin önemi 
odur. Dolayısıyla ülkemizin ekonomik 
geleceği olan inşaat sektörünün temel 
dayanağı olan demir/çelik konusu ser-
best piyasa, dış piyasa, bir kısım ka-
raborsacılar veya statükoculara terk 
edilemez. Bu Türkiye ekonomisini de 
bu yapılara terk etmek anlamına gelir. 

Demir fiyatları 2017 yılının başın-
dan bu yana yaklaşık olarak kg 1600 
TL’den 2450 TL’ye ulaşmıştır, bu da 
yaklaşık yüzde 30 fiyat artışı olarak 
yansımıştır.  Mevcut sistemde demir 

fiyatlarının satışı hemen istenilirse kg. 
2450 TL; istenildiği günün üzerin-
den, ortalama 45 gün geçilerek temin 
edilmesi halinde ortalama kg. 2200 
TL’den satışı yapılmaktadır. 

Son 3 yıldır üst üste gelen se-
çimlerden yorulan inşaat sektörünün 
yeniden hızla toparlanması, kentsel 

dönüşümün sekteye uğramaması, 
istihdamda yeni işsizlerin oluşma-
ması, taahhüde dayalı zaman süreli 
işlerin sekteye uğratılmaması için 
Hükümetimizden gerekli tedbiri alıp 
ne pahasına olursa olsun dünyada 
biraz artan bizde 2 kata yansıtılan fa-
hiş demir fiyatlarının düşürmeye ve 
tedarikinin kolay erişilebilir olmasına 
yönelik demir ve çelik üreticilerini de 
zarara uğratmadan, gerekli her türlü 
tedbiri almasını Türkiye ekonomisi-
nin lokomotifi olan inşaat sektörünün 
ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin 
ve istihdamının sekteye uğramaması 
açısından hayati önem arz etmekte-
dir. Hükümetimizden bu konuyu aci-
len çözüme kavuşturmasını saygıyla 
talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER 
İMKON Genel Başkanı Tahir Tel-

lioğlu ve KOMÜT Genel Başkanı Şa-
ban Topal, çözüm için şu önerilerde 
bulundu; 

a) Yüzde 40 olan ithalat vergisi 
yüzde 10’a düşürülse de yetersiz kal-
mıştır. İthalat vergisinin sıfırlanması, 
ihracata yüzde 10 vergi konulması.

b) Demirdeki KDV’nin yüzde 
18’den geçici olarak da olsa sıfırlan-
ması veya yüzde 9’a indirilmesi.

c) Demir üretim kapasitemizin 
yüzde 80’inin hurdadan üretilmesi, 
hammaddesi  hurda olan fiyat artışla-
rı açısından bağımlı olmamız, hem de 
hurdadan üretilen demir kalitesinin 
düşük olması sebebiyle demiri; de-
mir cevherinden üretilmesinin teşvik 
kapsamında desteklenmesi, yurtdı-
şına bağımlılık açısından inşaatın 2 
önemli ana maddesinden biri olan de-
mir/çelik üretim ve istihdam alanımı-
zın kurtarılarak, bağımsız ve kontrol 
edilebilir hale getirilerek, demir/çelik 
sektörünün bu tür fiyat manipülas-
yonlarından korunması. 

e) Kamu müteahhitlerinin demir-
deki aşırı fiyat artışından dolayı oluşan 
zararlarının fiyat farkı ödenerek gide-
rilmesi. n HÜSEYİN MENEKŞEİMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu KOMÜT Başkanı Şaban Topal
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101 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı

Kulu, organize sanayi ve 
doğal ile daha da gelişecek

Akşehir ilçesinde Diyanet İşleri 
Başkanlığının organizasyonuyla, hac 
ibadetini yerine getirecek 101 hacı 
adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Nasreddin Hoca Meydanı’nda 
düzenlenen törende yapılan duanın 
ardından hacı adayları, otobüslerle 
Konya’ya hareket etti. 

Akşehir’de yaşayan ve 2010 yılın-
da hac başvurusu yapan Oğuz ve Ha-
tice Yavuz çifti, henüz 3 aylık olan be-
bekleri Ayşe Ebrar’ın da “minik hacı” 
olacağını ifade etti. 

Baba Yavuz, yedi yıl önce 4 kişi 
diye hacca gitmek için başvurdukla-
rını belirterek, “Bebeğim için Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile görüştük. Onu da 
hacca götürebileceğimizi söylediler. 
Cenabı Allah’ın ikramı. Biz dört kişi 
olarak hacca yazılmıştık. Kızım Ayşe 

Ebrar’la 5 kişi olarak hac farizasını ye-
rine getireceğiz.” dedi.

Törene, Akşehir Belediye Başka-

nı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet 
Kardaş ile hacı adayları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. n AA

Kulu Kaymakamlığı öncülüğün-
de istişare toplantısı düzenlendi. İlçe 
merkezindeki bir çay bahçesinde dü-
zenlenen istişare toplantısıyla yatı-
rımlar ele alındı. 

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı, toplantıda yaptığı ko-

nuşmada, Kulu’nun konum itibariyle 
çok önemli bir noktada yer aldığını 
belirterek, Organize Sanayi Bölgesi ve 
doğalgaz çalışmalarının tamamlan-
masının ardından ilçenin ekonomisi-
nin daha da gelişeceğini söyledi. 

Belediye Başkanı Ahmet Yıldız da 

ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Toplantıya, Kaymakam Mehmet 
Uğuru Arslan ile AK Parti İlçe Başkanı 
Mehmet Talayhan ve daire amirleri 
katıldı. 
n AA

‘Ereğli’yi yeniden inşa ediyoruz’ Ereğli’de kentsel dönüşüm atağı
 Ereğli Belediyesi ekipleri as-

falt çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. İstasyon Caddesi’n-
deki asfalt çalışması beklenenden 
daha kısa sürede tamamladıktan 
hemen sonra Karaman Yolu asfalt 
çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları 
yakından takip eden Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan  Özgüven yerinde 
inceleme yaparak talimatlar verdi. 
Planladıkları çalışmaları tamamla-
mak için gece gündüz çalıştıklarını 
belirten Başkan Özgüven, “Yoğun 
bir şekilde çalışmaya devam edi-
yoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan 
yerlere alt yapı ve asfalt çalışmala-
rımıza aralıksız devam ediyoruz. Şu 
anda şehrimizde önemli bir mevkii 
olan Karaman Yolu Caddemizdeyiz. 
Karaman ile aramızda tek bağlantı 
yolu olan mevkiimizde alt yapı çalış-
malarımız biter bitmez asfalt çalış-
mamıza başladık. Ereğli’mize değer 
katacak kalıcı ve önemli hizmetler 

gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetle-
ri ivedi şekilde yapmak için büyük 
uğraş veriyoruz. Bu kapsamda çev-
reye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan 
dolayı özür diliyor, anlayışları için 

halkımıza teşekkür ediyoruz. Ka-
raman Yolu asfalt çalışmamızı en 
yakın zamanda tamamlayacağız” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Belediye tarafından il-
çeye yeni bir kimlik kazandırmak 
amacıyla başlatılan kentsel dönü-
şüm projesinin vatandaşa anlatıl-
ması için kurulan Kentsel Dönü-
şüm Ofisi’ni inceledi. Daha sonra 
Fatih Parkı’na geçen Başkan Öz-
güven vatandaşlarla sohbet etti ve 
kurulan bu ofisin önemini anlattı.

Ereğli’mizde Kentsel Dönü-
şüm için adımları atıyoruz diyen 
Başkan Özgüven, “Kentsel dö-
nüşüm hükümetimizin de önem 
verdiği ilçemize değer katacak 
önemli projelerden birisidir. Bu 
ofisle kentsel dönüşüm projesi 
için ilk adımı atıyoruz. Bu konuda 
vatandaşlarımızın bilgilendirme 
amacıyla kurduğumuz ofisle onla-
rın rızasını alacağız. Şehrimize mo-
dern bir kimlik kazandırmak adına 
kentsel dönüşüme ihtiyaç var. 
Bunun için gereken çalışmaları 

yapıyoruz. Şehrimizde atıl bölgeler 
ve eski binalar kaldırılarak yerine 
şehrimize yakışır modern binalar 

inşa edeceğiz. Her şey daha güzel 
bir Ereğli için” dedi.
n HABER MERKEZİ

Eğitim- İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, toplu görüşmelerde kamu çalışanlarına hükümet tarafından 2018 ve 2019 
yılları için ücret ve maaşlara yüzde 3+3 oranında zam yapma teklifinin kamu emekçilerini açlığa mahkum ettiğini söyledi

‘Yüzde 3+3 zam sorunları çözmez’
 Hükümet tarafından kamu çalı-

şanlarına 3+3 oranında zam yapılma-
sı önerisinin kamu çalışanlarını açlığa 
mahkum ettiğini belirten Eğitim- İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Genç, 
“Tüm kamu emekçileri ile onların 
emeklilerini doğrudan, ülkedeki diğer 
çalışanları ve emeklilerini ise dolaylı 
olarak ilgilendiren 2018-2019 yılları-
na ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri 
kapsamında hükümet 2018 ve 2019 
yılları için ücret ve maaşlara yüzde 
3+3 oranında zam yapma teklifinde 
bulunmuştur.  Altışar aylık dönemler 
halinde yapılması önerilen bu yüzde 
3’lük zamların yıllık ortalaması yüzde 
4,5 gibi çok komik bir orana denk gel-
mektedir. Hükümetin hiçbir zaman 
gerçekleşmeyen enflasyon hedefinin 
bile altında kalan bu önerinin tartı-
şılacak bir yanı bulunmamaktadır. 
Temmuz ayı açlık sınırının 1.498 lira 

yoksulluk sınırının 4.878 lira olduğu 
ve kamu emekçilerinin ise açlık sını-
rının üzerinde yaşamaya mahkum 
edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Sözde 
toplu iş sözleşmesi masasında oturan 
konfederasyonların sunmuş olduğu 
yüzde 10+6 oranındaki zam talebi de 
bizim açımızdan yetersizdir ve kabul 
edilemezdir. Özellikle de Sözde toplu 
iş sözleşmesi masasındaki konfede-
rasyonları ‘bu teklife kapalıyız’ diyerek 
kalktıkları toplu sözleşme masasına 
kamu emekçilerinin taleplerini karşı-
layacak bir teklif gelmediği sürece o 
masaya bir daha oturmamaya çağırı-
yoruz. Sözde toplu sözleşme masasın-
daki yandaş konfederasyon temsilci-
lerinin kamu çalışanlarının haklarını 
korumak gibi bir dertleri olmadığını 
biliyoruz. Bu nedenle de hükümetin 
her önerisini boyun eğerek kabul et-
meye hazır olduklarını gözlemliyoruz.  

Tüm kamu emekçilerini gelecekle-
ri açısından yaşamsal önem taşıyan 
haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz” 
dedi. Özgür Genç Kamu emekçile-
rinin sorunlarının yüzdelik zamlarla 
çözülemeyeceğine dikkat çekerek; 
“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 
olarak; kamu emekçilerinin sorunla-
rının yüzdelik zamlarla çözümlenme-
sinin mümkün olmadığını daha önce 
kamuoyuna duyurmuştuk. Kamu çalı-
şanlarının ücretleri, açlık sınırını karşı-
lasa da yoksulluk sınırının oldukça al-
tında kalmaktadır.  Emekli aylıkları ise 
çoğunlukla açlık sınırını güçlükle kar-
şılamaktadır. 2002’den sonra kamu 
çalışanlarının ücretleri enflasyonun 
üzerinde artırılmış olsa da milli gelir 
artışının gerisinde kalmış, bu yolla da 
kamu çalışanlarının milli gelirden al-
dığı pay azalmıştır. En düşük memur 
aylığının 2002 yılında milli gelirden 

aldığı pay kadar bir pay alabilmesini 
sağlamayı esas alan bir ücret zammı 
talep ediyoruz.  Çalışanların 2002 yı-
lından bu yana karşı karşıya kaldığı 
kayıplar yüzdelik zamlarla telafi edi-
lemeyecek bir noktaya ulaşmıştır.  
Bu nedenle, emekli memurlara da 
yansıtılabilecek şekilde kamu çalışan-
larına seyyanen bir zam yapılması ka-
çınılmazdır. En düşük memur maaşı 
dikkate alınarak öncelikle tüm kamu 
çalışanlarının maaşlarına seyyanen 
750 lira zam yapılmalı, 2018 ve 2019 
yıllarına ilişkin zam oranları da Orta 
Vadeli Programında (2018-2020) yer 
verilecek enflasyon ve GSYH büyüme 
hedeflerine uygun olarak belirlen-
melidir. Enflasyonun ve büyümenin 
hedeflenenden daha yüksek oranda 
gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark 
memur maaşlarına yansıtılmalıdır” 
şeklinde konuştu. n HASİB MUTLUEğitim- İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç
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TOFED Genel Başkanı Özcan, bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun rağbet olduğunu 
belirterek, “Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80’i tükendi” dedi

‘Otobüs biletlerinin 
yüzde 80’i tükendi’

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 
(TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 
yaptığı açıklamada, vatandaşların, ta-
tilin uzayıp uzamaması konusundaki 
belirsizlik nedeniyle rezervasyon yap-
tırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 
güne çıkmasıyla da rezervasyonunu 
yaptırdığı biletleri satın almaya baş-
ladığını, acenta ve şirketlerin internet 
sitelerinde yoğunluk görüldüğünü 
ifade etti.  10 günlük sürenin, yaz ta-
tiline çıkılabilecek güzel bir döneme 
de denk geldiğini dile getiren Özcan, 
Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik 
otobüslerde ciddi bir yoğunluk oluş-
tuğunu kaydetti.

“ŞİMDİDEN EK SEFERLERİN 
BİLETLERİNİ SATMAYA BAŞLADIK”

Uçak biletlerinin yaz ve bayram 
dönemlerinde pahalı olduğunu, bu 
nedenle vatandaşların otobüsleri ter-
cih ettiğini belirten Özcan, bayramda 
memleketine gitmek isteyenlerin de 
tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğun-
luk oluşturduğunu söyledi. Hem tatil 
hem de bayramın bir arada yaşanaca-
ğı 10 günlük sürenin çok bereketli ge-

çeceğini ifade eden Özcan, “Kurban 
Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla 
otobüs biletlerine yoğun bir rağbet 
oluştu. Şu ana kadar Türkiye genelin-
de bayrama kadar olan otobüs biletle-
rinin yüzde 80’i tükendi. Biz şimdiden 
koyacağımız ek seferlerin biletlerini 
satmaya başladık.” diye konuştu.

“BU BAYRAM ÇOK 
BEREKETLİ GEÇECEK”

Birol Özcan, şu anda yoğunluk 
olmayan bazı illere yönelik normal 
seferlerde biletler kaldığını, bunlarla 
beraber ek sefer biletlerinin satışının 
devam ettiğini belirterek, “Tatil, 26 
Ağustos’ta başlayacağı için muhte-
melen 22-23 Ağustos gibi ek seferle-
rin konulmasına izin verilir. Biz de bu 
yüzden biletlerini satıyoruz.” dedi.  Şu 
anda İstanbul’dan günde bin 500-bin 
700 otobüs çıkışı olduğunu, gelecek 
hafta bu sayının yavaş yavaş artaca-
ğını belirten Özcan, “Bu sayı 25-27 
Ağustos’ta 2 bin 500-2 bin 800’ü 
bulur. Bu bayram çok bereketli geçe-
cek.” dedi.
n AA

İnternetten alışverişte 
hedef 35 milyar lira

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) E-ticaret Meclis Başkanı 
ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget 
Kantarcı, yaptığı açıklamada, e-ti-
caretin Türkiye’de hızla büyüdüğü-
nü, çoğunlukla 28-32 yaş grubunda 
görülen internet üzerinden alışveriş 
eğiliminin giderek farklı yaş grupla-
rına yayıldığını belirtti. Tüketicilerin 
alışverişte, fiyat avantajının yanı sıra 
hızlı ve kolay olması nedeniyle in-
terneti tercih eder duruma geldiğini 
ifade eden Kantarcı, “Türkiye’de e-ti-
caret daha çok ucuz olduğu için tercih 
edilirken dünyada bu algı değişti, ar-
tık avantajlı ve çok kolay olduğu için 
kullanılıyor. Bu durum Türkiye’de de 
değişiyor. Ne alacağını bilen biri yak-
laşık 8 saniyede internetten alışveriş 
yapabiliyor. Örneğin köpek maması-
nın artık internetten alındığını görü-
yoruz. Bunun nedeni köpek maması-
nın internette daha ucuz olması değil. 
Evinize kadar getiriliyor olması.” dedi. 
İnternetten alışverişte kadınların 
oranının hızla arttığına dikkati çeken 
Kantarcı, Gittigidiyor’dan 3 yıl önce 
alışveriş yapanların yüzde 30’unu 
kadınlar oluştururken bugün oranın 
yüzde 40’a çıktığını dile getirdi. Kan-
tarcı, güvenlik mekanizmalarının ge-
lişmesinin de tüketicinin bu platfor-
ma ilgisini artırdığına işaret etti.

“GEÇEN YIL YÜZDE 25-30 
BANDINDA BÜYÜME YAKALANDI”

İnternet üzerinden perakende 
ticarette geçen yıl yüzde 25-30 ban-
dında bir büyüme oranı yakaladığını 
ifade eden Kantarcı, “Türkiye’de pe-
rakende e-ticaret hacmi 17 milyar 
500 milyon lira seviyesinde. E-ticare-
tin, toplam perakende sektöründeki 
payı yüzde 3,5 civarında. Hızlı bir bü-
yüme söz konusu. Bunu yüzde 8’lere 
ulaştırmak istiyoruz. 2020’de bu 
hacmin 35 milyar liraya taşınacağını 
düşünüyoruz. E-ticarette Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen ülkesiyiz.” diye ko-
nuştu.

KARTLI ALIŞVERİŞTE 
ONAY SÜRESİ UZATILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) Başkanı Meh-

met Ali Akben, yaptığı açıklamada, 
banka kartlarının elektronik ticarette 
kullanılabilmesi için kart hamilinin 
talebinin alınması şartı getirdiklerini, 
bunun için 16 Şubat’ta kurul kararı 
aldıklarını ve bu süreci bankalardan 
17 Ağustos’a kadar tamamlamalarını 
istediklerini anımsattı. Burada önce-
liklerinin kart sahiplerini herhangi bir 
olumsuzluğa karşı korumak, dolandı-
rılmasını önlemek ve siber saldırılara 
karşı da tedbir almak olduğunu akta-
ran Akben, bugün geldikleri noktada 
her ne kadar talepler alınmış olsa da, 
bu işin banka bazında farklı hızlarda 
yürütüldüğünü gözlemlediklerini 
kaydetti. Akben, bankaların farklı 
kanallardan müşterilerine ulaşmaya 
çalıştığını ancak yaz dönemi olma-
sı nedeniyle müşterilere ulaşmada 
birtakım güçlükler olduğunu ifade 
etti. Gelinen noktada önemli sayıdaki 
kartlara olumlu ya da olumsuz cevap 
alınamadığını vurgulayan Akben, 
“Buradaki gayemiz, kart hamillerinin 
korunması. e-ticaretin engellenmesi 
gibi bir gayemiz olamaz. e-ticarette 
herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet 
vermemek için hem bankalarımızın 
görüşlerini hem de gelen taleple-
rini aldık ve kurul olarak bu süreyi 
31 Aralık 2017’ye kadar uzattık. Bu 
süreyi yine takip edeceğiz.” şeklinde 
konuştu. 

“98 MİLYON CİVARINDA 
KART İNTERNET ÜZERİNDEN 

İŞLEM YAPIYOR”
Mehmet Ali Akben, Türkiye’nin 

kart açısından çok önemli bir ülke 
olduğunu, bütün kartlar sayıldığında 
175 milyona yakın kart bulunduğunu 
bildirdi. Bu sayının bankaların kartlar-
la ilgili birimlerine ciddi bir yük yük-
lediğini belirten Akben, herhangi bir 
mağduriyet oluşmaması için süreyi 
uzatma kararı aldıklarını söyledi.  Ak-
ben, 98 milyon civarında kartın inter-
net üzerinden işlem yaptığına işaret 
ederek, “Bunların önemli bir bölümü 
bu işe ret veya onay vermiş. Ama 
hala önemli sayılacak bir bölümünde 
eksiklikler var. O yüzden bu süreyi 
uzattık.” dedi. n AA

Otomobilde ‘ödemeleri erteleme’ dönemi
Türkiye otomobil ve hafif ticari 

araç toplam pazarı, 2017’nin 7 ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
2,79 daralırken, satışlarını artırmaya 
çalışan firmaların ağustos kampan-
yaları cazip fırsatlar sunmaya başla-
dı. Türk otomotiv pazarında faaliyet 
gösteren bazı firmalardan derlenen 
bilgilere göre, ağustos ayı, pazardaki 
payını büyütmek için cazip kampan-
yalarını devreye sokan markaların 
rekabetine sahne oluyor. Avantajlı ve 
alternatif ödeme seçenekleri sunan 
ağustos ayı kampanyalarında, “şim-
di al, Ocak 2018’de ödemeye başla”, 
“yarısını şimdi, kalanı 2018’de öde”, 
“araç bedelinin yüzde 50 veya daha 
fazlasını balon ödeme olarak 36 ay 
erteleme”, “4 yıla kadar vade”, “5 bin 
lira peşinat”, “20 aya kadar sıfır faiz”, 
“yüzde 2’ye kadar peşin alımı indiri-
mi”, “963 lira taksit”, “4 bin 500 li-
raya varan indirim”, “sabit kur” gibi 
fırsatlar yer alıyor. 
CİTROEN’DE 20 AYA KADAR SIFIR FAİZ

Citroen, C4 Cactus ve yeni C3 1.2 
PureTech modellerinde 30 bin lira 20 
ay sıfır faiz, diğer yeni C3 modellerin-
de ise 20 bin lira 20 ay yüzde 0,69 
faizli kredi seçeneğinden yararlandı-
rıyor. 2017 model C-Elysee, C4, C4 
Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi 
modellerinde 2 bin liralık takas indiri-
mi imkanı da sağlanıyor.

DACİA’DA “YARISINI ŞİMDİ, 
KALANI 2018’DE ÖDE”

Ağustos ayında, müşterilerini 
Sandero modelinde “yarısını şimdi, 
kalanı 2018’de öde” kampanyasın-
dan yararlandıran Dacia, bu kapsam-
da araç bedelinin yarısını satın alım 
sırasında nakit ya da takas araçla, 
kalan tutarı yüzde 1,19 sabit faiz 
oranıyla maksimum 48 aya kadar 

krediyle ödeyebilme imkanı sunuyor. 
Kampanya dahilinde kredi ödemeleri 
Ocak 2018’de başlatılıyor. Bu kam-
panyadan faydalanmak istemeyen 
Sandero müşterileri ise 20 bin lira 
peşin, 20 aya kadar sıfır faiz imkanına 
sahip oluyor. Daha fazla kredi ve vade 
taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 
sabit faiz oranı bulunuyor. Dacia’nın 
Sandero modeli 45 bin 500 liradan 
başlayan fiyatlarla müşterilere sunu-
luyor. Dokker Van ve Dokker Combi 
modellerinde 20 bin lira peşin, maksi-
mum 12 aya kadar sıfır faiz; daha faz-
la kredi ve vadelerde ise maksimum 
48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz 
oranı yer alıyor.

FİAT’TA “ŞİMDİ AL, 
OCAK 2018’DE ÖDEMEYE BAŞLA”
Fiat, “şimdi al, Ocak 2018’de 

ödemeye başla” kampanyası kapsa-
mında, Egea Sedan’ı 25 bin lira peşin, 
ayda bin 99 lira, 500L’yi 30 lira peşin, 
ayda bin 431 lira, 500X’i 41 bin lira 
peşin, ayda bin 669 lira, Egea Hatch-
back’i 30 bin lira peşin, ayda bin 99 
lira, Linea’yı 20 bin lira peşin, ayda 
bin 92 lira, Punto’yu 20 bin lira peşin, 
ayda bin 161 lira, 500’ü 25 bin lira pe-
şin, ayda bin 329 lira ve Panda’yı 20 
bin lira peşin, ayda bin 126 lira tak-
sitle satışa sunuyor.  Ticari modelleri 
Fiorino, Doblo ve Pratico’da 5 bin lira 
peşinatla araç sahibi olma fırsatı tanı-
yan firma, 30 bin liraya 24 ay sıfır faiz 
imkanı sağlarken, daha uzun vade 
ve yüksek krediler için faiz artan faiz 
oranlarıyla kredi kullandırıyor.
FORD’DAN 20 AYA KADAR SIFIR FAİZ

Ford, tüm binek ve ticari modelle-
rinde sunduğu “sıfır faiz” fırsatı ve pe-
şin alım indirimlerini ağustos ayında 
da sunmaya devam ediyor. Ağustos 
ayında devreye aldığı kampanyasıyla 

müşterilerine binek araçlarda “Her 
Şey Dahil Finans Paketi” kapsamın-
da FKasko alınması durumunda 36 
bin lira, 15 ay ve yüzde sıfır faiz kam-
panyası sunan Ford, bu paketten ya-
rarlanmayan müşterileri için de 30 
bin lira, 15 ay sıfır faiz destekli kredi 
kampanyasını sürdürüyor.  “Sıfır faiz” 
kampanyasını tercih etmeyen müş-
terilere ise yüzde 2 peşin alım indiri-
mi sağlanıyor. Ford Custom, Transit, 

Courier ve Ranger modellerinde “Her 
Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında 
FKasko satın alınması durumunda ise 
24 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz destek-
li kredi kampanyası devam ederken, 
paketten yararlanmayan müşteriler 
için 20 bin lira, 20 ay, sıfır faiz destekli 
kredi kampanyası sunuluyor.

PEUGEOT’DA 963 LİRADAN 
BAŞLAYAN TAKSİT FIRSATI

Peugeot modellerinde 963 liradan 

başlayan taksit fırsatı ve cazip kredi 
seçenekleri sunuluyor. Peugeot 208, 
54 bin 300 liradan başlayan fiyatlar-
la satılırken, Peugeot 308, 20 bin lira 
20 ay faizsiz fırsatı veya 36 bin lira 48 
ay ve 963 lira taksitli kredi kampan-
yasıyla müşterileriyle buluşuyor. Her 
üç modelde de Techno Edition fırsatı 
sağlanıyor. Yenilenen SUV Peugeot 
2008, 89 bin 900 liradan başlayan 
fiyatlarla sınırlı sayıda Techno Editi-
on fırsatı ile müşterilerini beklerken, 
Yeni Peugeot SUV 3008, 50 bin lira 
25 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla 
satılıyor. Partner Tepee’nin tüm ver-
siyonlarında geçerli 30 bin lira için 20 
ay faizsiz kredi kampanyası sunulu-
yor.

RENAULT’DA “YARISINI 
ŞİMDİ, KALANI 2018’DE ÖDE”

Renault’nun, ağustos ayında 
devreye aldığı “yarısını şimdi, kalanı 
2018’de öde” kampanyası kapsamın-
da araç bedelinin yarısı satın alım sı-
rasında nakit ya da takas araç ile öde-
nirken, kalan tutar yüzde 1,19 sabit 
faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar 
kredilendiriliyor. Kampanyada kredi 
taksit ödemeleri Ocak 2018’de başlı-
yor. Bu kampanyadan faydalanmayan 
müşteriler için ise 20 bin lira peşin, 12 
aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunulu-
yor. Daha fazla kredi ve vade taleple-
rinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit 
faiz oranı bulunuyor. 

TOYOTA KAMPANYALARI
Toyota, ağustos ayına özel baş-

lattığı kampanya ile Auris Hybrid’e 
sahip olmak isteyen müşterilerine 
24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 
30 bin liralık kredi olanağı sunuyor. 
Corolla’nın dizel modellerine sahip 
olmak isteyenler için avantajlar ağus-
tos ayında da devam ediyor. Kampan-

yada 4 bin 500 liraya varan indirime 
ilave olarak 24 ay 20 bin liralık kredi 
kullanımında yüzde 0,99 faiz oranın-
dan faydalanma imkanı sağlayan fir-
ma, ayrıca Corolla dizel modellerinde 
nakit indirim yerine 11 bin lira 12 ay 
kredi kullanımını tercih edenler için 
sıfır faiz seçeneği de sağlıyor.

HYUNDAİ, FAİZİ SIFIRLADI
Ağustos ayına özel olarak hazır-

ladığı kampanyada yine sıfır faiz uy-
gulamasını ön plana çıkaran Hyundai, 
i10 için 12 bin lira krediye 12 ay sıfır 
faiz imkanı sunuyor. i20 modelini ta-
lep eden müşteriler ise 15 bin lira kre-
diye 15 ay sıfır faiz fırsatı sağlanıyor. 
Hyundai’nin C segmentindeki yeni 
oyuncusu i30 ise 30 bin lira 15 ay sıfır 
faizli krediyle satın alınabiliyor.

VOLKSWAGEN’DE 
“BALON ÖDEME” FIRSATI

Volkswagen Auto Credit, binek 
otomobillerde araç bedelinin yüzde 
50 veya daha fazlasını balon ödeme 
olarak 36 ay sonraya erteleme fırsa-
tı sunuyor. Kalan tutarı, müşterinin 
kendi belirleyeceği peşinat ve uygun 
taksitlerle 36 ay vadede yapılandırma 
avantajı tanıyan kampanya, Polo’yu 
687 lira, yeni Golf’ü 921 lira, Jetta’yı 
917 lira, Passat’ı bin 69 lira ve Tigu-
an’ı bin 178 liradan başlayan aylık 
ödemelerle hemen kullanmaya başla-
ma imkanı sağlıyor. Taksitler bittiğin-
de ise kalan balon ödemeyi ister tek 
seferde, ister 12 ay daha vade yapa-
rak ödeyip araca sahip olma ya da ba-
lon ödemeye karşılık, yüksek geri alım 
değeriyle aracı yenisiyle değiştirme 
seçenekleri bulunuyor. Firma, ayrıca 
1 avroyu 2017 model Tiguan ve Yeni 
Golf R modellerinde 3,67, Yeni Beetle 
ve Scirocco modellerinde 3,72, Tou-
areg’de ise 3,84 liraya sabitledi. n AA

Bayramda memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki 
illerde yoğunluk oluşturduğunu belirtilirken, hem tatil hem de bayramın bir 
arada yaşanacağı 10 günlük sürenin çok bereketli geçeceğini öngörülüyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 
yılın 7 ayında yüzde 2,79 daralırken, satışlarını artırmaya çalışan firmalar, 

cazip fırsatlar sunan kampanyalarını müşterileriyle buluşturdu.
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‘Başbakan Merkel’in
açıklaması talihsizlik’

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-
ter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde basın mensuplarına günde-
me ilişkin açıklamalarda bulundu, 
soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ka-
lın, bugün 17 Ağustos depreminin 
sene-i devriyesi olduğunu hatırla-
tarak, depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlara Allah’tan rahmet dile-
di. 

MERKEL’İN AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

Kalın, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel’in Gümrük Birliğinin gün-
cellenmesi konusu ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a yöne-
lik açıklamaları sorulması üzerine, 
şunları ifade etti: “Bu açıklamalar 
tabii talihsiz açıklamalar. Alman-
ya’da devam etmekte olan seçim 
atmosferinde yapıldığını düşün-
düğümüz, düşünmek istediğimiz 
açıklamalar. Türkiye’yi böyle yüzde 
50 şurada, yüzde 50 burada gibi 
tasniflere tabi tutarak birtakım dı-
şarıdan siyasi mülahazalar yapmak 
son derece sıkıntılıdır, demokratik 
ilkelere de aykırıdır. Aynı mantıkla 
biz Almanya için benzer bir analiz 
yapsak Sayın Merkel’in tepkisi ne 
olur acaba? Ona oy vermeyen, yüz-
de 60-70-50 her neyse, kitlenin de 
bizden beklentileri var gibi birtakım 
söylemlere girsek herhalde bunları 
kendileri de hoş karşılamazlar. Do-
layısıyla bunları seçim atmosferinde 
yapılmış popülist değerlendirmeler 
olarak değerlendiriyoruz. Açıkçası 
çok da ciddiye alınmaması gerekti-
ğini düşünüyoruz.”
“ALMANYA İLE GERİLİM YAŞAMAK 

İSTEMEYİZ”
Kalın, yeni yatırımların gelme-

ye devam ettiğini, en son rüzgar 
enerjisi ihalesini Türk-Alman kon-
sorsiyumunun en iyi teklifi vererek 
kazandığını anımsatarak, şunları 
kaydetti:

“Bunlar devam edecek. İş dün-
yasının bu konudaki hassasiyetle-
rinin doğru yerde olduğunu düşü-
nüyoruz. İlgili birimlerimiz, bu bu 
konularla herhangi bir tereddüde 
mahal vermeyecek şekilde yakın 
temas içinde. Burada Türkiye-Al-
manya arasında yaşanan bu ger-
ginliği Alman makamlarının bütün 
Avrupa’ya yayma gayreti onların bir 
çaresizlik içinde olduğunu gösteri-
yor. Almanya ve herhangi bir Av-
rupa ülkesi ile herhangi bir gerilim 
yaşamak istemeyiz. ‘Bunun objektif 
nedenleri nedir?’ diye sorulduğu za-

man bununla ilgili söyleyecek söz-
lerimizin olduğunu ifade etmeliyiz. 
Kendilerinin dile getirdiği birtakım 
konular varsa, Türkiye’nin de bu 
konuda son derece meşru, güvenlik 
kaynaklı endişe ve taleplerinin ol-
duğunu ifade etmeliyiz. Örneğin şu 
anda faaliyet gösteren terör örgütle-
ri, bunların uzantıları, PKK, DHKP-C 
ve son dönemde FETÖ. Bunları kol 
kanat gerilmesi, Türkiye karşıtı grup 
ve şahıslara kapı açılması, itibar 
gösterilmesi büyük soru işaretlerine 
yol açıyor. 

Dolayısıyla Alman makamları-
nın yapması gereken, burada Tür-
kiye’yi sorgulamak, suçlamak ya 
da kendilerince birtakım ekonomik 
tedbirlerle cezalandırmaya çalış-
mak yerine bu hataları düzeltecek 
adımlar atmak olmalıdır. Cumhur-
başkanımız da ifade ettiler, bu se-
çim dönemi bittikten sonra herkes 
aklıselim ile düşünür, bu ilişkilerin 
orta ve uzun vadeli boyutlarını de-
ğerlendirir ve tekrar karşılıklı güven 
ve çıkar ilişkisine dayalı bir ilişki inşa 
etme imkanımız olur.” 
ALMANYA İLE ADİL ÖKSÜZ SORUNU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Kalın, “Adil Öksüz’ün Almanya’da 
olma ihtimaline karşı iade talebiyle 
ilgili detay verebilir misiniz?” sorusu 
üzerine, şu görüşlerini paylaştı:

“Bu konu bildiğiniz gibi bu hafta 
başında Dışişleri Bakanlığımız tara-
fından Alman makamlarına iletildi. 
Dün Alman Dışişleri Bakanı’nın 
bir açıklaması vardı, ‘Türkiye’deki 
haberleri gördüm ama doğru olup 
olmadığını bilmiyorum’ diye. Bizim 
beklentimiz tabii ki Alman makam-
larının bu konuyu çok ciddiyi bir 
şekilde incelemeleri. Çünkü biz bi-
liyoruz ki istihbarat teşkilatımız bu 
konuda Alman makamlarıyla yakın 
temas içinde, gerekli bilgilendirme-
leri düzenli olarak yapmaktadırlar. 
Bir kere öncelikle bizim talebimiz 
tabii ki Alman makamlarının bu 
kişinin Almanya’da bulunduğunu 
tespit ettiği andan itibaren Türki-
ye’ye iadesiyle ilgili gerekli işlemleri 
başlatmasıdır. Bu sabah Adalet Ba-
kanımızın, Alman Adalet Bakanı ile 
bir görüşmesi oldu. Genel hatlarıyla 
olumlu bir görüşme olduğunu söy-
leyebiliriz zira özellikle bu konuyla 
ilgili değil, diğer bütün yani bizim 
iade taleplerimizle ilgili konularda 
adalet bakanlıklarımızın, bu konuda 
yakın çalışması konusunda mutabık 
kalındı. Ama daha fazla çaba göste-
rilmesi, gayret gösterilmesi gereki-
yor.”   n AA

Son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tanımlanan Marmara Depremi’nden etkilenen kentler, 
aradan geçen 18 yılda yapılan çalışmalarla facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor

Yaralar sarıldı!

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük 
ilçesi olan ve “son yüzyılın en büyük 
depremlerinden biri” olarak tanımla-
nan Marmara Depremi’nin ardından 
geçen 18 yılda yapılan çalışmalarla 
yaralar sarılırken, facianın izleri silin-
di. Derlenen bilgilere göre, 17 Ağus-
tos 1999’da saat 03.02’de 7,4 büyük-
lüğünde meydana gelen ve 45 saniye 
süren Marmara Depremi, Kocaeli, 
Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova 
ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı. 
TBMM Deprem Riskinin Araştırıla-
rak Deprem Yönetiminde Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli 
raporuna göre, depremde 17 bin 480 
kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi 
yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin ev-
siz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 
901 iş yerinin yıkıldığı depremde, 16 
milyona yakın insan değişik düzeyler-
de etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 
bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

İSTANBUL’DA EN FAZLA 
HASAR AVCILAR’DAYDI

Marmara Depremi’nde, İstan-
bul’da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalo-
va, Düzce ve Gölcük’ten getirilen ya-
ralılardan hayatını kaybedenlerle bu 
sayı 981’e çıktı. İstanbul’da bin 880 
kişinin de yaralandığı depremde, top-
lam 41 bine yakın konut ve iş yerinde 
hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta 
ve ağır şiddetteki hasardan oturula-
maz hale geldi. İlde o dönemdeki 3 
bin 171 okuldan 820’si hasar gördü. 
Bunlardan 689’unda hafif, 118’inde 
orta, 13’ünde ağır hasar belirlendi. 
İstanbul’daki 10 bine yakın kamu bi-
nasının bin 137’sinde az, 387’sinde 
orta, 37’sinde ise ağır hasar oluştu. 
Depremden İstanbul’da en çok Avcı-
lar zarar görürken, ilçede toplam 270 
kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de 
yaralandı. Avcılar’da bin 823 konut 
ve 326 iş yeri yıkılırken ya da ağır ha-
sar görürken, 5 bin 106 konut ve 872 
iş yeri orta hasara, 3 bin 685 konut ve 
461 iş yeri de hafif hasara uğradı.

EN FAZLA EKONOMİK KAYIP 
OLUŞTURAN 6. DEPREM

Uluslararası Afet Veri Tabanı EM-
DAT sitesinde yer alan bilgiye göre, 
17 Ağustos depremi, dünyada 1900-
2009 yıllarında meydana gelen dep-
remler arasında 20 milyar dolar ile 

en fazla ekonomik kayıp oluşturan 6. 
büyük deprem olarak belirlendi.

Bakanlıklarla TOKİ ve diğer ku-
rumların iş birliğinde yapılan kentsel 
dönüşüm çalışmalarıyla depremin 
yaraları büyük oranda sarıldı. Mar-
mara depreminde yıkımın yaşandığı 
kentlerde, TOKİ, belediye ve özel sek-
tör tarafından deprem yönetmeliğine 
uygun binlerce yeni konut inşa edildi. 
Başta okullar ve hastaneler gibi kamu 
binaları olmak üzere hafif hasarlı bi-
nalar depreme karşı güçlendirildi. 
Bazı illerde depremzedeler, kalıcı 
konutların yapım sürecinde kurulan 
prefabrike evlerde hayatını sürdürdü.

KOCAELİ VE SAKARYA 
YENİDEN DOĞDU

Binlerce insanın yaşamını yitir-
diği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli 
ve Sakarya, 18 yılın ardından facianın 
acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya 
koyuyor. Bu kentlerdeki vatandaşlar, 
aradan geçen 18 yılda deprem yö-
netmeliğine uygun binlerce konuta 
kavuşmanın yanı sıra kentin dönü-
şümüne ve teknolojik gelişimine de 
tanıklık etti. Şu ana kadar Kocae-
li’de kentsel dönüşüm kapsamında, 
6 milyon 551 bin metrekarelik alan 
kamulaştırıldı, bu çalışma dahilinde 
2 bin 77 bina yıkıldı. Kocaeli’de TOKİ 
iş birliğinde 21 bin konut, Büyükşehir 

Belediyesince ise 10 bin konut yapıl-
dı, 715 milyon 868 bin lira ödeme 
gerçekleştirildi. Yıkımlar esnasında, 
kendi evlerine taşınıncaya kadar va-
tandaşlara kira yardımında bulunul-
du. Kent Konut vasıtasıyla modern ve 
hesaplı konutlar inşa edilen kentte, 
10 bin 120 daire, 90 iş yerini tamam-
landı, 924 daire ve 4 iş yerinin ise in-
şaat çalışmaları devam ediyor. Yeşil 
alan oranının 11 kat artırıldığı kentte 
ayrıca vadesi dolmuş olan SEKA Ka-
ğıt Fabrikası alanında Türkiye’nin en 
büyük endüstriyel dönüşümlerinden 
biri gerçekleştirilerek Seka Park ku-
ruldu. Türk imalat sanayisinin kalbi 
konumunda bulunan kent, depremin 
ardından ihracatını da her yıl artırdı. 
2017’nin 7 aylık dönemindeki ihra-
catı, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 26,1 artış göstererek 7 milyar 
429 milyon 377 bin dolar olan kentte, 
bu dönemde ihracat rekoru kırıldı.
SAKARYA EKONOMİSİNİ 10’A KATLADI

Marmara Depremi’nde büyük 
yıkım yaşanan Sakarya da bu süreç-
te hem kentsel dönüşüm hem de 
sanayideki hamleleriyle başarılara 
imza attı. Afet sonrası başlatılan ça-
lışmalarla yeni yerleşim alanları oluş-
turulurken, sanayici ve yatırımcılara 
sağlanan teşviklerle iş dünyası adeta 
ayağa kaldırıldı. Depremin ardın-

dan geçen 18 yıllık süreçte kentsel 
dönüşümünün yanı sıra sanayideki 
atılımlarla da dikkati çeken Sakarya, 
yerli otomobil için de konumu, oto-
motiv sektöründeki tecrübeli ve nite-
likli istihdamı, nüfus için hazırlığı ve 
özellikle lojistikteki ayrıcalıklı özelli-
ğiyle en avantajlı il konumuna geldi. 
Kentte 1999 yılında 3 olan organize 
sanayi bölgesi sayısı bu süre zarfında 
10’a ulaştı. 

Depremin yaralarını saran kent, 
18 yılda ekonomisini 10’a katladı. 
Sakarya’da oluşturulan ve “yeni yer-
leşim bölgesi” olarak nitelendirilen 
Camili, Korucuk ve Karaman mahal-
lelerindeki konutlar, deprem yönet-
meliğine uygun inşa edildi. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi, kent merke-
zine göre daha sağlam zemine sahip 
yeni yerleşim bölgesini cazibe bölgesi 
haline getirmek için Yenikent Park, 
Yenikent Kültür Merkezi ve Korucuk 
Park gibi sosyal donatılar oluşturdu. 
Sakarya Valiliği ve resmi kurumları 
barındıran kampüs de yeni yerleşim 
bölgesine inşa edildi. Belediye tara-
fından alınan kararla da şehirde çok 
katlı binalara ruhsat verilmeyerek, 
yaşanabilecek depremleri daha az 
kayıpla atlatabilmek amacıyla yatay 
kentleşme modeli yürütülüyor.
n AA

PTT’den hacı adaylarına kargo hizmeti Afet gönüllülük sistemi geliştirilecek
PTT AŞ’de hac ibadetini yerine 

getiren vatadaşlara yönelik kargo 
kabul işlemlerinin başladığı bildiril-
di. PTT AŞ’den yapılan açıklamada, 
hac ibadetini yerine getiren vatan-
daşlara kargo kolaylığı sağlandığı 
bildirilerek, hacı adaylarının Suudi 
Arabistan’dan satın aldıkları hurma 
ve hediyelik eşyaları PTT Kargo ara-
cılığıyla güvenli bir şekilde Türki-
ye’deki adreslerine ulaştırabilecek-
leri ifade edildi. Kargo hizmetinin, 
PTT AŞ, Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ara-
sında 2008’de imzalanan “Hac ve 
Umre Yolcularının Eşyalarının Tür-
kiye’ye Nakli, Gümrük İşlemleri ve 
PTT Eliyle Dağıtımına Dair Proto-
kol” çerçevesinde gerçekleştirildiği-
nin anımsatılarak, şunlar kaydedildi: 
“Vatandaşları yük taşıma külfetin-
den kurtararak ibadetlerini rahat ve 
huzur içinde yerine getirmelerine 
yardımcı olmayı amaçlayan hizmet, 

2008 ve 2009 yıllarında sadece hac 
döneminde sunulurken, 2010’dan 
bu yana hem hac zamanında hem 
de umre sırasında veriliyor. Diyanet 
İşleri Başkanlığınca, Suudi Arabis-
tan’da kabul edilen gönderiler uçak-
la İstanbul Atatürk Havalimanı’na 
getirilerek PTT AŞ’ye teslim ediliyor 
ve bekletilmeksizin varış yerlerine 
ulaştırılıyor.” Bu hizmet çerçevesin-

de 2016’da umre ve hac dönemin-
de 177 bin 314 adet ve 3 bin 764 
ton kargonun kabul edildiği vurgu-
landı. Bu yıl umre döneminde 99 
bin 406 adet ve 1988 ton, hizmetin 
uygulamaya girdiği 2008’den itiba-
ren de toplam 1 milyon 192 bin 76 
adet ve 26 bin 180 ton kargo kabu-
lünün yapıldığı belirtildi.
n AA

Deprem Danışma Kurulu top-
lantısında, afetler konusunda bü-
tüncül yaklaşımla ülke ölçeğinde 
afet yönetim stratejisi ve eylem 
planı hazırlanarak uygulamaya alın-
masına karar verildi. Başbakan Yar-
dımcısı Recep Akdağ başkanlığında 
dün yapılan Deprem Danışma Ku-
rulu toplantısının sonuç bildirgesi, 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 
kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, 
2012’de yürürlüğe giren Ulusal 
Deprem Stratejisi Eylem Planı (UD-
SEP-2023) belgesi, oluşturulacak 
politika laboratuvarları ile yeniden 
gözden geçirilerek eylemlerin alt 
kırılımları belirlenecek. Afetler ko-
nusunda bütüncül yaklaşımla ülke 
ölçeğinde bir afet yönetim stratejisi 
ve eylem planı hazırlanarak uygula-
maya alınacak. AFAD, üniversiteler, 
belediyeler ve ilgili kamu kurumla-
rınca deprem konusunda toplum 

tabanlı ortak çalışmalar ile afet ve 
deprem farkındalığını geliştirmeye 
yönelik eğitim faaliyetleri artırılacak. 
Afet yönetiminde afet risklerinin 
azaltılması konusuna odaklanılacak, 
afet gönüllülük sistemi geliştirilecek. 
Belirli bir program çerçevesinde ilk 
yardım eğitimi gibi toplumun afet 
direncini artırmaya yönelik eği-
timler yaygınlaştırılacak. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı koordinesinde 
belediyelerin ve ilgili paydaşların da 

katılımıyla özellikle en riskli alanlar-
dan başlayarak kentsel dönüşüm fa-
aliyetleri hızlandırılacak, bunun için 
ihtiyaç duyulan mevzuat değişikli-
ği ve yeni politikalar belirlenecek. 
Depremlere sebep olan diri fay ve 
kaynak parametreleri belirlenecek 
ve bunların yürütülmesi kararlılıkla 
devam edecek. Doğal Afetler Sigor-
ta Sisteminin etkinleştirilerek yay-
gınlaştırılmasına yönelik faaliyetler 
hızlandırılacak.  n AA

Marmara Bölgesi’nde yaşanan depremin yaraları sarıldı. Geçen 18 yılın ardından 
depremin en ağır yaralarının aldığı Gölcük, Sakarya gibi bölgeler yeniden ayağa kaldırıldı.
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‘İsrail uluslararası hukuku çiğniyor!’

BAE’de Türk yardım mallarına el konuldu

Princeton Üniversitesi Emekli Öğ-
retim Görevlisi ve Uluslararası Hukuk 
Profesörü Richard A. Falk, ‘’Filistin 
meselesinde uluslararası hukuk çok 
net ve her yönü ile Filistin’i destekler 
nitelikte.’’ dedi. Profesör Richard A. 
Falk, İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Halkalı Kampüsü’nde “Filis-
tin, Ayrımcılık ve Gelecek” isimli bir 
konferans verdi. Falk, Filistin-İsrail 
sorununun hukuki boyutunu ele aldı-
ğı konuşmasında İsrail’in Kudüs işgali 
ile başlayan süreci uluslararası hukuk 
açısından değerlendirdi. Prof. Falk, 
İsrail’in uluslararası hukuk kurallarını 

ihlal ederek Kudüs’ü işgal ettiğini be-
lirterek, “İsrail’in Kudüs’ü işgal etme-
si, Filistin şehirlerinin suyunu kesme-
si, yasa dışı yerleşime devam etmesi, 
aşırı güç kullanması tamamen ulusla-
rarası hukuka aykırı. Bu konuda çok 
net bir şey var o da İsrail’in tüm bu 
yasa dışı eylemlerine hukuki müda-
halenin önü açık.’’ diye konuştu. İsra-
il’in 1967 yılında “Altı Gün Savaşları” 
sırasında Mısır ve Ürdün’ü yenerek 
Suriye’nin Golan Tepeleri’ni ele ge-
çirdiğini anlatan Falk, İsrail’in bundan 
sonra Filistin topraklarını işgal etme-
ye başladığını kaydetti.

Kudüs’ü, İsrail’in “ebedi ve bö-
lünmemiş” başkent olduğu iddiasıyla 
işgal ettiğini söyleyen Falk, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) İsrail-Filistin sorunu-
nu çözme konusundaki başarısızlığını 
eleştirdi.

Falk, ‘’Birleşmiş Milletler’in çöz-
mesi gereken en önemli sorunlar-
dan biri Filistin sorunudur. 70 yıldır 
Birleşmiş Milletler üyesi olan İsrail’e 
bir baskı uygulanmadı ve Filistin so-
runu çözülmedi. Uluslararası hukuk 
zayıf veya güçlüye göre ayarlanmaz. 
Herkese eşit şekilde uygulanmalıdır.’’ 
şeklinde konuştu.

Filistinlilerin kendi kaderlerini 
tayin etme konusunda gösterdikle-
ri mücadelenin haklılığına değinen 
Falk, ‘’Gerçek, hukuk sisteminin vaz-
geçilmez bir ön koşuldur. Filistin so-
runu bir gerçek, Filistin halkı gerçek 
bir mücadele veriyor. Kendi kaderini 
tayin etme ve sürdürülebilir bir barı-
şı hedefliyor. Bu son derece önemli. 
Uluslararası sistem bu konuda net 
bir karar almak zorunda.’’ değerlen-
dirmesinde bulundu. Falk, ‘’Filistin 
meselesinde uluslararası hukuk çok 
net ve her yönü ile Filistin’i destekler 
nitelikte.’’ diye konuştu. n AA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türk 
yardım mallarına el koymasının per-
de arkası ortaya çıktı.

Yemen’de Birleşik Arap Emirlik-
leri (BAE) tarafından el koyulan Tür-
kiye’den ulaştırılmış yardım malları-
nın bazı tüccarlar tarafından satıldığı 
ortaya çıktı. Yemen’in Aden kentin-
deki güvenlik güçleri, kent pazarın-
da Türk yardım mallarının satıldığını 
görür görmez duruma el koydu. Aden 
Gad haber sitesi baş editörü Fethi 
Lazrak sosyal medya sitesinde yaptı-
ğı paylaşımda “Türkiye’den Aden’e 

gelen yardımların son kullanma ta-
rihinin bitmemiş olduğunu gördük. 
Geçtiğimiz haftalarda BAE tarafından 
bozuk ve son kullanma tarihi bitmiş 
bahanesiyle el koyulan yardımlar pa-
zarlarda satılmaya çalışılıyor” sözleri-
ne yer verdi.

BAE adamı olan Aden polis mer-
kezine bağlı Ma’ala limanı müdürü 
Şelal Şae’e geçtiğimiz ay Aden’e ge-
len Türk yardımlarına son kullanma 
tarihi bittiği gerekçesiyle el koymuş-
tu.
n HABER MERKEZİ

‘Irak referandumu 
istikrarı bozar!’

Bulgaristan Türkiye 
sınırına asker gönderecek!

İran Genelkurmay Başkanı Mu-
hammed Bakıri, Türkiye ziyaretine 
ilişkin İran medyasına yaptığı açık-
lamada, ‘Çeşitli bölgesel ve askeri 
konularda daha iyi bir istişare ve iş-
birliği için gerekli bir ziyaretti’ dedi. 
İran Genelkurmay Başkanı Muham-
med Bakıri, Türkiye’ye gerçekleştir-
diği ziyarete ilişkin İran medyasına 
açıklamalarda bulundu. İki tarafın 
da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-
nin Irak’tan ayrılmak için yapacağı 
referandumun istikrarı bozacağı 
noktasında mutabık olduğunu söy-
leyen Bakıri, Astana görüşmeleri ile 

Suriye’de barış sürecinde işbirliği 
noktasında hemfikir olunduğunu 
kaydetti. Bakıri, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yakın zamanda İran’ı 
ziyaret edeceğini de dile getirdi. 
Türkiye’de verimli görüşmeler ger-
çekleştirdiğini vurgulayan Bakıri, 
“Çeşitli bölgesel ve askeri konularda 
daha iyi bir istişare ve işbirliği için 
gerekli bir ziyaretti. Türkiye ile yıl-
lardır dostane ilişkilerimiz, güvenli 
sınırlarımız var. Ancak bu ziyaret 
bakışımızı değiştirmek için gerekliy-
di” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Bulgaristan Türkiye’den gelen 
kaçak göçle mücadele amacıyla sı-
nıra asker gönderiyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Krasimir 
Karakaçanov Alman ‘Die Welt’ ga-
zetesine verdiği demeçte ‘sınırların 
korunmasında daha fazla askerin 
görevlendirileceğini ve Türkiye sı-
nırının beş bölgeye ayrılacağını’ 
söyledi. Bu bölgelerden her birine 
bulunduğu mıntıkayı beklemek 

üzere bir silahlı bölük yerleştirilece-
ğini belirten Bulgaristan Savunma 
Bakanı Karakaçanov, toplam 600 
askerin bir bölümünün özel eğitimli 
muhariplerden oluşacağını söyledi. 
Bakan, uygulamaların, sınır koru-
mada askerin polisten daha etkili 
olduğunu gösterdiğini belirterek, 
ayrıca kaçak göçmen hareketlerinin 
kameralar ve insansız hava araçları 
yardımıyla gözetleneceğini açıkladı. 
n HABER MERKEZİ

FETÖ firarisi Fetin ve Fatih Kazancı kardeşlerin ABD’deki işletmeleri görüntülendi. FETÖ’nün başarısız darbe girişimine ilişkin sorulara işletme müdürü 
olduğunu belirten şahıs, “Bana göre çok bir şey değil” ifadesini kullanarak “Ben vatansızlaştım, evet. Ben aldığım paraya bakarım” diyerek cevap verdi

‘Vatansızlaştım, paraya bakarım!’
seramik ve mermer işletmeleri 

olduğunu tespit eden AA muhabirle-
ri aileye ait Tile Optima ve Firuze adlı 
mermer ve seramik işletmelerini Vir-
ginia ve New Jersey’de görüntüledi.

 Rodi Giyim için Bank Asya’dan 
100 milyon TL değerinde batık kre-
di aldığı ortaya çıkan Fetin Kazan-
cı’nın Virginia’da işlettiği Firuze adlı 
mermer ve seramik satış deposun-
da oğulları Selman ve Yasin Kazancı 
AA kameralarına yakalandı.

Sosyal medyada FETÖ lehine 
paylaşımlarıyla dikkat çeken oğul 
Selman Kazancı’nın Twitter hesa-
bından seçimler öncesi AK Parti seç-
menlerine yönelik küfür mesajları 
paylaşılmış, tepkiler üzerine hesabı-
nın hacklendiğini, mesajların kendisi-
ne ait olmadığını savunmuştu.

AA muhabirine yakalanan Yasin 
ve Selman Kazancı kardeşler, FETÖ 
şüphelisi Fetin Kazancı’nın depo-
da olmadığını, kendilerinin de Fetin 
Kazancı ile herhangi bir akrabalık 
ilişkilerinin bulunmadığını belirterek 
sadece onun işçileri olduklarını iddia 

etti.
AA muhabirinin kendisine Sel-

man Kazancı olduğunu söylemesi 
üzerine bulunduğu mermer kamyo-
netinden inip hızla içeri giren Selman 
Kazancı depolarının kapısını kapattı 
ve polisi aradı. Daha sonra dışarı çı-
kan Selman Kazancı polisi beklerken 
AA muhabirlerinin ilettiği sorulara 
net yanıt vermekten kaçındı.

Diğer taraftan abisi Yasin Kazancı 
ise AA ekibine kameralarını kapat-
masını istedi.

İşletmeye gelen polis AA ekibini 
bölgeden uzaklaştırdı.

“VATANSIZLAŞTIM, 
ALDIĞIM PARAYA BAKARIM”

Fetin ve Fatih Kazancı’nın New 
Jersey eyaletindeki “Tile Optima” 
adlı işletmesini görüntüleyen AA 
ekibi kendisini işletmenin müdürü 
olarak tanıtan Mehmet isimli şahsın 
fiziki saldırısına uğradı.

Önce AA ekibinin sorularına ce-
vap vermeyi kabul edip açıklama-
larda bulunmaya başlayan İşletme 
müdürü, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün 

başarısız darbe girişimine ilişkin so-
rulara “Bana göre çok bir şey değil” 
ifadesini kullanarak “Ben vatansızlaş-
tım, evet. Ben aldığım paraya baka-
rım.” şeklinde konuştu.

FETÖ ile ilgili sorulardan rahatsız 
olan işletme müdürü, özel mülkleri-
ne girildiğini iddia ederek, AA ekibini 
polis çağırmakla tehdit etti.

AA ekibinin durduğu yolun da 
kendilerine ait olduğunu ileri süren 
işletme müdürü, hakaretlerde bulu-

narak AA muhabiri ve kameramanı-
na saldırdı. 

İnternet sitesinde adı “Tile Opti-
ma” olarak geçen ve New Jersey’nin 
yanı sıra Virginia, Texas, Illinois, Ka-
liforniya ile Florida’da şubeleri bulu-
nan işletmenin tabelasında “Aetna 
Chemical Corporation” şeklinde farklı 
bir ismin olması dikkati çekti.                       

FATİH KAZANCI’NIN FETÖ İLİŞKİSİ 
1970’LERE DAYANIYOR  

İflas eden Rodi Giyim’in sahibi 

Fatih Kazancı, FETÖ elebaşı Fetullah 
Gülen’in İzmir’e geldiği 1970’li yıllar-
da yanında bulunan ve 1980’li yıllar-
da ise Akyaka Vakfı’nı kuran kurmay-
ları arasında yer alıyordu. 

Geçen yıl aralık ayında vakfa yö-
nelik İzmir Mali Suçlarla Mücadele 
Şubesinin düzenlediği operasyon-
da aralarında Fatih Kazancı’nın da 
bulunduğu 18 şüphelinin evlerine 
baskın yapılmıştı. Baskında şüphe-
lilerden 8’i gözaltına alınmış ve ismi 
gözaltı listesinde bulunan Fatih Ka-
zancı yurtdışında olduğu için gözaltı-
na alınamamıştı. 

Operasyon düzenlenen vakfın, 
üzerinde bulunan 50’ye yakın gayri-
menkulün geliriyle FETÖ’ye finans-
man sağladığı ileri sürülüyor. Ayrıca 
vakfın, İzmir Bayraklı’da bulunan 
Sancak Cami Derneği’ne ait 99 dük-
kanı ele geçirip örgüte buradan 2,5 
milyon liralık kaynak sağladığı belir-
tiliyor.

FETÖ’nün önde gelen finansörle-
rinden olduğu belirlenen şüphelilerin 
17/25 Aralık’tan sonra Bank Asya 

üzerinden yaklaşık 8 milyon liralık iş-
lem yaptıkları tespit edilmişti. 

 FETİN KAZANCI BANK ASYA’NIN 
BATIK KREDİLERİNİ ALMIŞTI 

Diğer taraftan, Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
(BDDK) murakıp raporlarına göre 
Fetin Kazancı’nın 2014 yılında ifla-
sın eşiğinde olan Bank Asya’dan 100 
milyon TL değerinde batık kredi aldı-
ğı ortaya çıkmıştı.

Bank Asya’nın, iflasın eşiğine 
gelen firmalara dahi kredi vererek 
hortuma göz yumduğu sıralarda 
bankanın batık kredileri 9 ayda iki-
ye katlanmıştı.  Bankanın 9 ayda 
1.5 milyar TL’ye ulaşan batık kre-
dilerinin içinde en büyük takipteki 
alacaklar arasında FETÖ’ye yakınlı-
ğıyla bilinen Fetin Kazancı’nın ortağı 
olduğu Rodi Giyim’in de bulunduğu 
raporlara yansımıştı. 

Fetin Kazancı’nın 31 Mart 2014 
tarihi itibarıyla Bank Asya’da takipte-
ki alacak bakiyesi 126 milyon 256 bin 
TL’yi bulduğu medyaya yansımıştı.
n AA

Rodi Giyim için Bank Asya’dan 100 milyon TL değerinde batık kredi aldığı ortaya 
çıkan Fetin Kazancı’nın Virginia’da işlettiği Firuze adlı mermer ve seramik satış 

deposunda oğulları Selman ve Yasin Kazancı AA kameralarına yakalandı.
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin Genel Kurulunda aday olmayacağını açıkladı. Konuk, “Çiftçi kar-
deşlerimden Allah Razı olsun, hiçbir genel kurulda başımızı önümüze eğdirmediniz. Ben de sizin başınızı önünüze eğdirmedim” dedi 

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 
26 Ağustos 2017’de gerçekleştirile-
cek Genel Kurulunda aday olmayaca-
ğını açıkladı. Konya Şeker’in 18 yılda 
Türkiye’nin en büyük 4 gıda kurulu-
şundan birisi haline geldiğini ifade 
eden Konuk, kooperatif üyelerinden 
emaneti ehline teslim etmelerini is-
tedi.

BAŞKAN RECEP KONUK, ADAY 
OLMAYACAĞINI AÇIKLADI 

Konya Pancar Ekicileri Koopera-
tifinin 26 Ağustos 2017 Cumartesi 
günü yapılacak 65. Olağan Genel 
Kurulu öncesinde AK Parti Karaman 
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pan-
kobirlik Genel Başkanı Recep Konuk 
başkanlığında istişare toplantısı dü-
zenlendi. Konya Şeker konferans sa-
lonunda yapılan istişare toplantısına; 
ilçe belediye başkanları, ziraat odala-
rının başkanları, sivil toplum kuruluşu 
başkanları ile çiftçiler katıldı.

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk, 26 
Ağustos 2017 Cumartesi tarihinde 
gerçekleştirilecek Konya Pancar Eki-
cileri Kooperatifinin 65. Olağan Genel 
Kurulunda aday olmayacağını açıkla-
dı.
ÇİFTÇİNİN BAŞINI ÖNE EĞDİRTMEDİK

Başkan Recep Konuk, konuşma-
sında şu ifadelere yer verdi: “Sözle-
rimin en başında Konya Şeker’i ku-
ranlara, yaptıranlara, ayakta tutanlara 
hayır duası etmek istiyorum. Hep-
sinden Allah Razı olsun. Aralarında 
ebediyete intikal edenlere rahmet 
diliyorum.

Bildiğiniz gibi 26 Ağustos Cumar-
tesi günü Kooperatifimizin seçimli 
Genel Kurulu’nu gerçekleştireceğiz. 
1999’da Başkan adayı olarak katıldı-
ğım Genel Kurul’dan sonra bu benim 
Başkan olarak açılışını yapacağım 
18’nci Genel Kurul. Biri Olağanüstü 
olmak üzere 5 kez seçimli genel kurul 
gerçekleştirdik.

Sizlerden, çiftçi kardeşlerimden 
Allah Razı olsun, hiçbir genel kurulda 
başımızı önümüze eğdirmediniz. Ben 
de sizin başınızı önünüze eğdirme-
dim.

Konya Şeker’de emanet hırkası-
nı teslim aldığımda 43 yaşındaydım. 
Burada, bu salonda bulunan arkadaş-
larım hatırlayacaklardır.

Ben bir gün evimde otururken, 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Başkanı olayım da makam odasında 
yayıla yayıla oturayım diye bu işe talip 
olmadım.

Çumra Belediye Başkanlığım dö-
neminde çiftçinin işi büyüsün diye 
şahsen başlattığım, arkadaşlarımla 
birlikte pişirdiğimiz, projesini tasta-
mam hazırlattığımız, ruhsatını çı-
kardığımız Çumra Şeker Fabrikasını 
Konya Şeker’e, o zamanki kooperatif 
yönetimine buyurun yapın, bu fabrika 
çiftçinin olsun diye teslim ettik. Yani 
yemeği hazırladık, çiftçinin tabağına 
doldurma işini onlara teslim ettik. 
Oyaladılar, oyaladılar, oyaladılar ve bir 
gün yapmıyoruz dediler.

Ben de o zaman çiftçinin işini bü-
yütmeyenler, büyütmek istemeyenler 
gidecek, çiftçinin işini büyütenler ge-
lecek diyerek yola çıktım. Bu kararı-
mı, niçin aday olduğumu da ilk önce 
sizinle, çiftçiyle paylaştım. Birlikte 
yürüdük ve netice aldık. Küçük olsun 
benim olsun diyenler kaybetti, büyük 
olsun, çiftçinin tarlanın işi büyüsün 
diyenler kazandı.”

ÇİFTÇİNİN İŞİNİ BÜYÜTECEK 
HAYALİMDEN VAZGEÇMEDİM

On binlerce çiftçinin işini büyüt-
mek için kurulan hayali paylaşma-
yanların, o hayale inanmayanların, o 
projeye geçer not vermeyenlerin gitti-
ğini, bu topraklar için hayali olanların, 
iş ve aş üretmek için azmi olanların 
geldiğini belirten Başkan Recep Ko-
nuk,

“Hikâye bu ya; memleketin birin-
de geçimini at yetiştirerek sağlayan 
konar göçer bizim Yörükler gibi bir 
aile varmış. Bu ailenin küçük oğlu da 
ailesinin yurt tuttuğu yerde eğitimini 
devam ettiriyormuş. 12-13 yaşlarında 
gittiği okulda öğretmeni bir ödev ver-
miş. Gelecekte ne yapmak istediğini-
ze, nerede yaşamak istediğinize dair 

bir kompozisyon yazın demiş. Çocuk 
bütün gece oturup günün birinde at 
çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini 
anlatan 7 sayfalık bir kompozisyon 
yazmış. Hayalini en ince ayrıntılarıyla 
anlatmış.

200 dekarlık bir arazi. İçinde ahır-
lar, padoklar, yürüyüş ve koşu yolları 
olan bir kroki bile çizmiş. Arazide aile-
siyle yaşayacağı evi de krokiye yerleş-
tirmiş. Ödevini gururla öğretmenine 
takdim etmiş. Sonuç; ödev kâğıdının 
üstünde kırmızı kalemle kocaman bir 
“sıfır”. Canı sıkılmış çocuğun, nedeni-
ni sormuş.

Hocası; gerçekçi değil, demiş ve 
eklemiş;

Paran yok. Gezgin bir aileden ge-
liyorsun. At çiftliği kurmak için büyük 
para lazım. Önce arazi alacaksın. Da-
mızlık alacaksın. Onların üremesi için 
işletme sermayesine ihtiyacın olacak. 
Ödevini yeniden gerçekleştirilebilir 
bir hayal kurarak yazarsan notunu 
tekrar gözden geçiririm demiş, öğ-
retmen. Çocuk 1 hafta oturmuş, boşa 
koymuş olmamış. Doluya koymuş 
almamış. Hayal etmediklerini yazmış 
içine sinmemiş. İçine sinenleri yaz-
mış, aynı hayal çıkmış. Fazla uzatma-
yayım. Eski ödevine unuttuğu bir iki 
detayı ekleyip, aynı kâğıdı götürmüş 
öğretmenine.

Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin 
ben de hayallerimi demiş.

Sonuç o öğretmen, emekli olma-
dan hemen önceki 3-5 sene art arda 
öğrencilerini o öğrencisinin at çiftli-
ğine yılda en az bir kere ata binmeye 
götürme fırsatını yakalamış. Değişti-
rilmeyen hayaller ve hayalinin peşin-
den giden inançlı bir genç sayesinde.

Bizim de hayalimize kırmızı ka-
lemle kocaman bir kırmızı çizgi çek-
tiler. O parlak hayali karartmaya ça-
lıştılar. Sadece o dönemin kooperatif 
yönetimi değil, bu projeye finansman 
bulmak için gittiğimiz bankacılar 
da kırmızı kalemle olmazı yazdılar. 
Onlar tavrını değiştirmedi, ben de 
çiftçinin işini büyütecek hayalimden 
vazgeçmedim. Sonuç, kredi verme-
diler, kaynak oluşturmayı öğrendik. 
Eski fabrikayı rehabilite ettik, melasta 
kalan şekeri almayı başardık, ener-
jiden, işçilikten tasarruf ettik, kendi 
kaynağımızı toparladık. O fabrikanın 
temelini attık, bitirdik. Yapmıyoruz 
diyenler, Konya Şeker’in 1999’daki 
bilançosuna bakıp, kredi notunuz sı-
fır bu projeyi yapamazsınız diyenler 
hayalimizin Konya Ovasında vücut 
bulmasını ancak ve ancak 4-5 sene 
geciktirebildiler, o kadar.

Vazgeçmediğimiz o hayalimizin 
yani Çumra Şeker Fabrikasının teme-
lini attığımız dönemde arkadaşlarımız 
o kadar heyecanlı, o kadar gayretliydi 
ki, gece Çumra’daki o çorak arazide 
kaldığımız,  inşaatın sorunsuz ilerle-
mesi için 3-5 gün eve gitmediğimiz 
oluyordu. Bu gayret ve bu heyecanı 
sergileyen arkadaşlarıma şunu de-
dim; bakın hepimiz bu işe kellemizi 
koyduk ama unutmayın burası bir 
kooperatif, mahkeme kadıya mülk 
değil. Unutmayın mahkeme baki, 
kadı fani, burada da Konya Şeker baki 
biz faniyiz dedim. Bir gün gelecek ve 
ben dahil hepimiz şimdi temelini attı-
ğımız bu fabrikanın kapısından kimlik 
bırakarak içeri gireceğiz. Eğer o gün 
geldiğinde bugün sarf ettiğiniz eme-
ğe, gösterdiğiniz fedakârlığa ah vah 
edecekseniz bu işle hiç uğraşmayın, 
dedim” dedi.

KENDİ KAYNAĞIMIZI OLUŞTURDUK
Kredi verilmemesine rağmen kay-

nak oluşturmayı öğrendiklerini, eski 
fabrikayı rehabilite ettiklerini, melas-
ta kalan şekeri almayı başardıklarını, 
enerjiden, işçilikten tasarruf ettikleri-
ni, kendi kaynaklarını toparladıklarını 
hatırlatan Başkan Recep Konuk, “İşte 
o gün geldi. Ben de artık inşa ettiğim, 
inşasında emeğim olan 45 üretim 
tesisini barındıran 8’i kampüs olmak 
üzere 11 yerleşkenin nizamiye kapı-
sından kimlik bırakarak gireceğim. 
1999’da çiftçinin huzurunda adayım 
dedim, bugün de çiftçinin huzurunda 
aday değilim demek için sizi davet et-
tim. Konya Şeker’e gelirken sırtımda 
bir ceketim kafamda yapacaklarım 
vardı. Şimdi giderken, daha doğrusu 
emaneti teslim ederken yine sırtımda 
bir ceketim, gönlümde de kafamdaki-
leri yapmış olmanın huzuru var.

Bu bir ayrılık mı? Hayır. Bu bir 
ayrılık değil. Bir nöbet değişimidir. 
Recep Konuk ile Konya Şeker’in ay-
rılması, ayrı düşmesi elbette ki müm-
kün değil. Bu sadece bu aile içinde 
oturacağım yerin değişmesinden iba-
rettir. Önde olmak yerine kalabalığın 
arasına karışmaktan ibarettir. Ben 
yine Konya Şeker’in işlerine koşaca-
ğım. Ben yine Konya Şeker’in gidişini 
takip edeceğim. Ben yine dinlemek is-
terse emaneti teslim alacak arkadaş-
larımla önerilerimi paylaşacağım. Ben 
yine Konya Şeker’in, çiftçinin işlerinin 
büyümesi için akıl terleteceğim. Bu 
18 yılda Recep Konuk ile Konya Şeker 
o kadar iç içe geçti ki ben istesem de 
Konya Şeker’le ayrı düşemem. Benim 
Zihnimden Konya Şeker’i çıkarmak, 
kekin içinden tek tek un tanelerini 
ayıklamaktan zordur. Sakın yanlış 
anlaşılmasın, zorluk Konya Şeker için 
değil benim içindir. Bir insanın haya-
ta nasıl ve nerde başladığı değil nasıl 
tamamladığı önemlidir. Recep Konuk 
olarak ben hayata köyde ve bir köy 
çocuğu olarak başladım. Öğretmenlik 
yaptım. Ticaretle meşgul oldum. Be-
lediye Başkanlığı yaptım. Ve nihayet 
Konya Şekerli oldum. Bu öyle de kala-
cak” şeklinde konuştu.

BİZ FANİYİZ, KONYA ŞEKER BAKİ
Başkan Recep Konuk “Aranızda 

aday olmayacağınızı keşke daha önce 
ilan etseydin diyenler olabilir. Bunu 
ben de düşündüm. Daha erken açık-
lamadım çünkü, başında olmayaca-
ğınız bir yerde erkiniz olmaz. Bundan 
da kurum zarar görürdü. İş anlaşması 
yapacağınız şirketler karşısında ku-
rum zayıf düşerdi.

Bu nöbet değişimi gerekli mi? 
Evet gerekli. Sağda solda birileri yine 
laf edecektir. Bu nöbet değişimine 
çeşitli manalar yüklemek isteyenler 
olacaktır. Hiçbirine itibar etmeyin. 
Unutmayın ki, ben bu şirkette ema-
nete talip olduğumda zorluluklarla 
boğuşan bir kuruma talip oldum. 
Koşturmaya, durmadan çalışmaya 

talip oldum. Bu şirketin önünde yine 
zorluklar olsa nöbet değişiminin sırası 
değil diyecek olan da benim. Bunu en 
iyi siz bilirsiniz. Daha 7-8 sene önce 
içimizden dışımızdan gelen her türlü 
iftiraya, her türlü yalana karşı bu ku-
rumun zarar görmemesi bu kurumun 
işlerinin sekteye uğramaması için 
kendi itibarımı ortaya koyan benim. 
Bu kurumu ve çiftçinin işini hedef 
alanlara karşı kalkan oldum. Derdini-
zi benle halledin dedim. Ne tehditle-
re, ne iftiralara, ne yalanlara ne ayak 
oyunlarına pabuç bırakmadım.

Şimdi işleyen bir sistemimiz var, 
önümüzde parlak bir gelecek var ve 
ben, benim gibi bir fani olmadan da 
bu kurumun, ilelebet baki kalacak bu 
kurumun işlerinin yürüdüğünü gör-
mek ve bunu görerek daha da huzur-
lu olmak istiyorum.

Bu nöbet değişimini gerekli kılan 
ikinci ve asıl büyük neden ise kuru-
mun eriştiği hacimdir. Bu kurumun 
işleri o kadar büyüdü, o kadar arttı ki 
artık zaman zaman, zaman ayırarak 
yürütülecek evreyi çoktan aştı. Şahsı-
mın durumu hepinizin malumu. Ben 
bu kurumda geçirdiği 18 yılda hiçbir 
zaman elimden gelenin en iyisini yap-
mayı yeterli görmedim. Benden hiç 
biriniz hiçbir zaman elimden gelen bu 
lafını duymadınız. Ben elimden gelen 
kadarını yapmakla yetinmedim. Bu 
kurum ve üretici için yapmam gere-
ken ne kadar iş varsa hepsini eksiksiz 
yapmaya çalıştım. 18 yıl uykusunda 
bile Konya Şeker’i yaşayan birisi ola-
rak başka mesuliyetlerim sebebiyle 
o mesuliyetleri yerine getirmek için 
harcadığım ve harcamaya mecbur 
olduğum zamanı, Konya Şeker’in 
kaybettiği zaman gibi düşünüyorum. 
Başka işlere ayırmak zorunda oldu-
ğum zamanı amiyane tabirle Konya 
Şeker’in heder edilmiş zamanı olarak 
görüyor, kendimi suçlu hissediyor ve 
o nedenle de Konya Şeker’e zaman 
kaybettirmemek için bu nöbet deği-
şiminin tam zamanı diye düşünüyo-
rum.

Konya Şeker’de ben bir ağaç dik-
tim, suladım, büyüttüm.  O ağaç mey-
ve verdi. Ülkemizin içinde bulunduğu 
ve bir ağacın büyümesi için 2002’den 
sonra AK Parti iktidarıyla başlayan 
ve bu süreçte görev yapan tüm hü-
kümetlerimizin oluşturduğu olumlu 
yatırım iklimi de o ağacın ve o ağacın 
verdiği filizlerin hızlı büyümesi için el-
verişli bir ortam sundu. O meyveler-
den yeni fidanlar yeşerttik, onları da 
büyüttük. 18 yılın sonunda bir baktık 
ki, bahçemizde 45 tane fidan büyü-
müş, ağaç olmuş. Bunların sayısını 
daha da çoğaltmak bundan sonra nö-
beti devralacakların işi. Kurutmamak 
ise hepimizin işi.

18 yılda Konya Şeker’de 3,8 Mil-
yar doların üzerinde yatırımla 45 üre-

tim tesisini tamamladık. Borcumuz 
var mı? Elbette var. Bu 3,8 Milyar Do-
ların 2,5 Milyar Doları ödenmiş. Kalan 
bakiyenin de 2031’e kadar vadesi var. 
Burası yılda 1 Milyarın üzerinde kar 
üreten Türkiye’nin elit şirketlerinden 
biri. Bu 3,8 Milyar Dolar yatırımı ya-
parken Konya Şeker eline makbuz 
alıp kimseden para toplamadı. Apel 
kesmedi. Bu yatırımları yaparken 
çiftçiden aldığı pancara, buğdaya, ay-
çiçeğine, patatese az para mı ödedi? 
Hayır. Aksine çiftçinin ürününe en 
iyi fiyatı da Konya Şeker verdi. En az 
yatırımlar kadar kıymetli olan, ma-
nevi kıymetinin yanında maddi kıy-
meti de büyük bir marka oluşturduk. 
Üretim tesisleri, ürettiği ürünler hariç 
markanın sadece logo değeri, yani bu 
markanın sadece isminin ve logosu-
nun değeri 720 Milyon dolar.  Bunun 
içinde bina yok. Arsa yok. Makine teç-
hizat yok. Onlar olmadan Torku Mar-
kasının kullanım hakkı ve logosunun 
değeri bu.

Üreticisinden sadece şeker panca-
rı alabilen Konya Şeker bugün şeker 
pancarının yanında üretici ortakla-
rından buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, 
patates, kanola, üzüm, elma, havuç, 
tritikale, süt ve besi hayvanı olmak 
üzere 17 kalem tarımsal ürün alıyor. 
Bu tesisler gerekli miydi? Evet. Mec-
burduk. Hepimizin malumu buğda-
yın, patatesin, mısırın yani tarımsal 
ürünün fiyatı yıldan yıla değişir. Bazı 
yıllar düşer bazı yıllar yükselir. Fi-
yatı değişmeyen hatta sürekli artan 
ürünler bunlardan üretilen mamul 
ürünlerdir. Mesela buğdayın fiya-
tı düşünce bisküvinin, makarnanın, 
krakerin fiyatı düşmüyor. O neden-
le çiftçinin kendi ürününü işleyecek 
tesislerin de sahibi olması üreticinin 
ürettiği ürünün de fiyat garantisidir. 
2000 yılında çiftçisine tarımsal ürün 
bedeli olarak 77,6 Milyon $ ödeyebi-
len, onu da gecikmeli ödeyebilen bu 
kurum şimdi 444,6 Milyon $ tarımsal 
ürün bedelini Türkiye’de her şirket-
ten, her kurumdan önce ödüyor. Yani 
beni ve yönetimimi tartıya koyarsanız 
çiftçi açısından 18 yılın özeti şudur. 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi için-
de sadece 2 şeker fabrikasıyla 31’inci 
sıraya yükselmiş bir kurum. Tüm şir-
ketleri dahil edildiğinde Türkiye’nin 
16 büyük şirketi olmuş, ülkemizdeki 
gıda şirketlerinin içinde de 4’üncü sı-
raya yükselmiş bir kurum. Yani, daha 
çok ürün parası ödeyen, daha çok ve 
daha çeşitli ürün alan bir Konya Şe-
ker. Bizim ve bizden sonra emaneti 
taşıyacakların tartıya çıkacağı asıl kri-
ter budur. Gerisi teferruattır.

Konya Şeker bir eşiği artık atladı. 
O pazara girdiğimiz dönemde önü-
müze çekilmek istenen setler yıkıl-
dı. Biz bir kapı araladık ve o kapıdan 
girip daha önce adım atamadığımız 
market raflarını, pazarları fethetmeye 
başladık. Karşımızda mevzi tutanların 
mevzileri şimdi bizim elimizde. Artık 
buradan geriye dönüş yok.

Tarık Bin Ziyad, 19 Temmuz 
711’de, 12.000 kişilik ordusuyla İs-
panya’ya geçer. İslam’ın bayrağını 
dikmek için.  Askerlerini indirdikten 
sonra, bütün gemileri ateşe verip yak-
tırır. Bu arada İspanya Kralı Rodric’in 
100.000 kişilik ordusuyla üzerine gel-
diğinin haberini alır.  Askerlerine şu 
tarihi sözü söyler:

Arkanızda düşman gibi deniz, 
önünüzde deniz gibi düşman. Düş-
manın silahı, teçhizatı, erzakı boldur.  
Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız,  
erzak olarak da düşmanın elindeki 

sahip olabilecekleriniz var. Sonuç, O 
12.000 kişi deniz gibi düşmanı mev-
zilerinden söküp attı ve Endülüs Eme-
vi Devleti’ni kurdu.

Biz de çiftçinin ürününü bir mar-
ka altında pazara sokarken gemileri 
yaktık. Bizim elimizde de silah ola-
rak üretmek için kullandığımız çapa, 
kürek, kazma, pulluktan başka bir 
şey yoktu, kasalarımızda ya da ban-
kada deste deste dizilmiş paramız 
yani erzakımız yoktu. O erzaka yani 
ekonomik güce kazma ile kürek ile 
işleyip alın teri ile sulayıp ürettikleri-
mizi kendimiz işleyerek ulaşabilirdik. 
Biz de onu yaptık.  Artık geri dönüş 
yok. Biz de kendi ekonomik hâkimiyet 
alanımızı kurduk. Elimizde yabancı 
memleketlerde taklitleri üretilen bir 
marka ve yüzlerce ürün çeşidi var. 
Rakiplerimizin ayağına basa basa 
kendimize yer açtık. Şimdilik geriye 
çekildiler, kabullendiler. Bükemedik-
leri bileğin ucundaki eli sıktılar. Ancak 
kimse unutmasın ki, özellikle emaneti 
devralacak arkadaşlarım unutmasın 
ki gözleri hala ellerinden aldığımız 
mevzilerdedir.

Tam da bu noktada bir vazifeyi 
yerine getirmek zorundayım. Konya 
Şeker bir yarışta. Bu yarışta bayrak 
değiştirme zamanı. İnşallah ben bay-
rağı nefesi ve ayakları güçlü bir arka-
daşıma teslim ederim.

Yıl 1969, Amerika ile Rusya o 
dönemde Ay’ın fethi yarışına tutuş-
muşlar. Her iki ülke de Ay’a ilk ayak 
basan insanın kendi astronotu olması 
için amansız bir yarışın içinde. Uzay 
araçları astronotları aya götürecek, ilk 
giden astronot vatandaşı olduğu ül-
kenin bayrağını aya dikip tekrar geri 
dönecek. Amerika hepinizin bildiği 
gibi 1969’un Temmuz ayında iki ast-
ronotunu aya gönderip geri getirmeyi 
başardı ve o zaman ki yarışı kazandı. 
Kazananın niçin kazandığını ve şanlı 
zaferini hepimiz o dönemde aylarca 
dinledik, okuduk. Ya kaybeden niye 
kaybetti? Amerikalıların Apollo’sun-
dan önce o dönemki Sovyetlerin de 
bir denemesi oldu. Apollo’nun hare-
ketinden üç dört hafta önce onlar da 
bir roketi ateşlediler, ancak kalkışa 20 
saniye kala roket yerden havalanama-
dan patladı. Sebep uzun incelemele-
rin ardından belli oldu. Bir cıvatanın 
sıkılması unutulmuştu. O cıvata sıkıl-
dı da gevşetildi mi? Yoksa hakikaten 
de sıkılması mı unutuldu? Bu sorula-
rın cevabını bir tek Allah biliyor.

Konya Şeker olarak biz de şimdi 
cıvata değiştireceğiz. Bu yapıya uyan 
cıvatayı hem bulmakla hem de o cıva-
tayı sıkmakla mükellefiz. Bu görev en 
başta üretici ortaklarımızın, onların bu 
feraseti göstereceğine eminim. 18 yıl 
önce o cıvatayı bulup taktılar kurum 
roket gibi fırladı. Şimdi de bulacaklar-
dır. Bu sözüm üreticiyedir, kooperatif 
ortaklarımızadır; iyi ölçün, tartın, biçin 
emaneti ehline teslim edin. Unutma-
yın ki, acemi kasap ne satır bırakır ne 
masat.

Hepimizin, tüm üretici ortakla-
rımızın unutmaması gereken husus 
şudur; Konya Şeker dün patika yol-
da traktörle ilerliyordu. 20-30 ile gi-
derken direksiyon boşluk kaldırır, bir 
kazaya sebebiyet vermez. Ama şimdi 
Konya Şeker otobanda ilerliyor. Dün-
yanın en büyük 5 gıda şirketi arası-
na girmek istiyorsanız, çiftçinin işini 
büyütmek istiyorsanız buna mec-
bursunuz. Yani büyümeye ve hızla 
büyümeye mecbursunuz. Konya Şe-
ker’de otobana çıktı ve hedefine hızla 
ilerliyor. 200-250 ile ilerliyor. Burada 
direksiyon boşluk kaldırmaz. Bu hızda 
hataya yer yok. O nedenle bizim vazi-
femiz, hepimizin vazifesi direksiyona 
usta birini bulmak, hata yapmayacak 
birinin geçmesini sağlamaktır.

Bu sözüm de emanete talip ola-
caklaradır. Bugünden itibaren mev-
ziinin gerisinde bekleyenlerin bizim 
mevzilere ilerlemek için gözleri bu 
kurumun üzerindedir. Birliğimize ze-
val vermeyin. Cıvataları gevşetmek 
için fırsat kollayanlara fırsat verme-
yin. Unutmayın ki, dün ile bugün, 
hatta bugünün kendi içinde kavga çı-
karsa kaybeden yarın olur. Son sözüm 
ise her zaman olduğu ve olacağı gibi 
Konya Şeker ve Konya Pancar Ekici-
leri Kooperatifi içindir; Konya Şeker 
büyüsün, Konya çiftçisi zenginliğe, 
refaha durmadan yürüsün. Hepiniz 
Hakkınızı helal edin, Allah’a emanet 
olun” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Çiftçinin başını öne eğdirtmedik’

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk
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Paul Le Guen: Hala iyi oyuncular bekliyorum
Bursaspor’un Teknik Direktörü Paul 

Le Guen, transfer çalışmalarının sür-
düğünü belirterek, “Umutluyum ama 
hala oyuncu bekliyorum. Kanat ve sağ 
bek konusunda çalışmalarımız sürü-
yor” dedi. Yeşil-beyazlı takımın teknik 
patronu Paul Le Guen, antrenman ön-
cesinde saha kenarında açıklamalarda 
bulundu. Cumartesi günü oynanacak 
Aytemiz Alanyaspor maçıyla alakalı 
konuşan Fransız teknik adam, “Bence 
önemli bir gün olacak Bursaspor için. 
Çünkü evimizdeki sezonun ilk maçını 
oynayacağız. Beklenti büyük ve taraf-
tarımız beklentiyle stadı dolduracak 
biliyoruz ama biz bu baskıyla başa 
çıkabileceğimizi biliyoruz. İyi perfor-
mans gösterdiğimiz bir maç olmasını 
istiyoruz. İlk maçın ardından yaptığım 
açıklamalarda doğru yolda olduğumu-
zu söylemiştim. Bunun arkasındayım 

hala. Umarım takımdaki her oyuncum 
da hafta sonu yapacağımız karşılaşma 
için kendisini hazırlar. İyi karşılaşma 
ortaya koyabiliriz. Umutluyum ama 
aynı zamanda dikkatliyim. Çünkü yeni 
kurulan kadromuz var ve en iyi günü-
müzde olmamız gerekiyor kazanmamız 
için” diye konuştu.

“DENİZ, SAKATLIĞI SEBEBİYLE 
KADRODA OLMAYACAK”

Takımdaki eksiklikler hakkında bil-
giler veren Le Guen, “Badu iyi ve oyna-
yabilecek durumda. Deniz sakatlığı ne-
deniyle kadroda olamayacak. Bence bu 
bizim için çok büyük bir eksiklik. Deniz 
tam da iyi performansa geri dönüyordu. 
Başakşehir’e karşı iyi oynadı, antren-
manlarda da Deniz’den memnunum. 
Tam geri dönüyordu, ritmini yakalı-
yordu. Bizim için sahada olamayacak 
olması eksiklik. Delarge’ın ilk 11’inde 

olmasını beklemiyorum. Henüz 90 da-
kika oynayabileceğini düşünmüyorum. 
Kısa bir süre bizimle, kadroda olacak” 
açıklamasını yaptı.

“HALA İYİ OYUNCULAR 
BEKLİYORUM”

Transfer çalışmalarıyla alakalı ko-
nuşan Le Guen, şunları söyledi:

“Hala iyi oyuncular bekliyorum. 
Transfer pazarının gerçekleri var. Her 
yerde zor bir transfer pazarı var. Umut-
luyum ama hala oyuncu bekliyorum. 
Kanat ve sağ bek konusunda çalışma-
larımız sürüyor. Forvette olabilir, ama 
zor. İyi bir forvet getirmek isterseniz iyi 
bir ücret ödeyeceksiniz. Teknik direktör 

olmama rağmen transfer pazarının zor-
luklarının farkındayım ve bununla başa 
çıkmaya çalışıyorum.”

“BİLAL BEN GELDİĞİMDEN 
BERİ SAKAT”

Takımda uzun süreli sakatlıklar ol-
duğuna değinen başarılı teknik adam, 
“Bilal ben geldiğimden beri sakat. 

Sercan uzun süreli sakatlık yaşadı. 
Kadromuzu belli bir oranda tutmamız 
gerekiyor. Daha iyisini tabii ki istiyorum 
oyuncularımdan performans olarak. 
Lig seviyesi çok yüksek. İyi rakiplere 
karşı mücadele etmemiz gerekiyor. İyi 
transferler yaptılar. Ancak ilk maç gös-
terdi ki iyi durumdayız. Ben mutluyum 
ilk maçın performansından ötürü. İyi 
transferler yaptığımızı düşünüyorum. 
Doğrusunu söylemek gerekirse Başak-
şehir gibi rakibe karşı onların sahasın-
da 1-0 yenilmek bir utanç değil. Çünkü 
iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 
Daha iyisini istiyoruz ve olacağız. Daha 
iyi bir takım olacağız. Transfer istiyo-
rum ama gerçeklerin de farkındayım 
sabırsızlığın da bizi hataya sürükleme-
sinden kaçınmak istiyorum” açıklama-
sında bulundu.
n İHA

Fenerbahçe’de 
imzalar bugün

Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 3 isim için bugün 
imza töreni düzenleyecek. Mauricio Isla, Giuliano Victor 
de Paula ve Roberto Soldado, bugün basın mensupları-
nın karşısına çıkacak ve medyanın sorularını yanıtlaya-
cak. Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 3 yıldız isim Ma-
uricio Isla, Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado, 
basın önünde sözleşme imzalayacak. Ülker Stadyumu 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 
15.30’da gerçekleşecek olan imza töreninin ardından 3 
isim, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
n İHA

Issam Chebake 
iddialı konuştu

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Malatyaspor defans oyuncusu Che-
bake iddialı konuştu. Takımın maç oynadıkça daha hazır 
hale geleceğini kaydeden Chabake, Sivassor maçının 
zor geçeceğini ifade etti. Takımın maç oynadıkça daha 
hazır hale geleceğini belirten Issam Chebake, “Çok iyi 
bir hazırlık dönemi geçirdik. Bize biraz zaman lazımdı. 
Hala biraz zamana ihtiyacımız var. Takımımız her geçen 
gün daha da iyi olacaktır. Seyircisiz olmasına rağmen 
sezonun ilk maçı olması bizim açımızdan en büyük moti-
vasyon kaynağıydı. Şuan da yüzde 100 hazırım. Sadece 
hepimizin maç eksiği var. Sivasspor ilk hafta kayıp ettiği 
puanların telafisini arayacaktır. Bizim açımızdan da zor 
bir maç olacak. Sonuç olarak ilk hafta kazandığımız 3 
puana bir 3 puan daha eklemeye çalışacağız” İfadelerini 
kullandı. n İHA

Ersun Yanal’ın 
Fener karnesi

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran ve şampiyon-
luk yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 
bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertli takıma karşı 
İstanbul’da oynadığı son üç maçı kaybetmedi. Süper 
Lig’in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasman-
da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da tüm 
hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Sarı-lacivertli takım 
karşısında 20 yıllık deplasman galibiyeti özlemine son 
vermek isteyen bordo-mavililer, ligde 2’de 2 yaparak 
taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. 2013-14 sezonunda 
Fenerbahçe’yi çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Tek-
nik Direktör Ersun Yanal, iki kulübü de yakından tanı-
yor. Trabzonspor’un başında Fenerbahçe ile İstanbul’da 
oynadığı son üç maçta sahadan beraberlikle ayrılan 
deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında 
Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda ise 
2 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
n İHA

Bülent Uygun’dan Galatasaray’a gözdağı 
Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında 

sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan 
Osmanlıspor’da, maçın hazırlıkları sürüyor. 
Teknik Direktör Bülent Uygun, hiçbir takımın 
yenilmez olmadığını vurgulayarak, “Zor bir 
maç bizi beklese de hafta sonunda elimizden 
gelenin en iyisini yaparak futbol adına bütün 
güzellikleri yansıtmak istiyoruz” dedi. Spor 
Toto Süper Lig’in ikinci haftasında 19 Ağus-
tos Cumartesi günü Osmanlı Stadyumu’nda 
Galatasaray ile karşılaşacak olan Başkent 
ekibi, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla 
sürdürdü. Antrenman öncesi basın men-
suplarına açıklamada bulunan Osmanlıspor 
Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasa-
ray’ın güçlü bir ekip olduğunu, ancak saha-
ya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, 
“Kayserispor gibi güçlü bir takıma karşı bile 
takım halinde mükemmel oynadılar ve farklı 
bir skor ile kazandılar. Baktığımızda; eksikleri 
de göz önüne aldığımızda hafta sonu zor bir 
maç bizi bekliyor. Yeni yapılanma sürecinde 

takımızdan 6-7 futbolcu ayrıldı. Takımımıza 
yeni katılan transferlerimizi bu hafta içeri-
sinde monte edeceğimizi düşünüyoruz” diye 
konuştu.

“HİÇBİR TAKIM YENİLMEZ DEĞİLDİR”
Kendilerini zor bir mücadelenin bekle-

diğini ifade eden Uygun, şunları kaydetti: 
“Galatasaray maçına hazır bir şekilde çık-
mak istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. 
Fakat rakibin kim olduğu değil, biz Osman-
lıspor olarak nasıl bir mantalite ile, nasıl bir 
oyun felsefesiyle sahada olacağız o önemli. 
Futbolcuların benim düşündüğümü sahaya 
yansıtmalarını, kazanmak adına da rakip kim 
olursa olsun bunu en iyi şekilde göstermeleri-
ni bekliyorum. Başaracağız. Hiç kimse yenil-
mez değildir. Yeter ki kendinizin, gücünüzün, 
yeteneğinizin farkına varın. Takım halinde 
bunu sahaya yansıtın. Başarırsınız. Zor bir 
maç bizi beklese de hafta sonunda elimizden 
gelenin en iyisini yaparak futbol adına bütün 
güzellikleri yansıtmak istiyoruz.” n İHA

Çalımbay: Akhisar 
maçını kazanacağız

Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 2. haftasında sahalarında karşılaşacakları Akhisar Belediyespor 
maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakat 

oyuncularına rağmen Akhisar Belediyespor maçını mutlaka kazanacaklarını kaydetti
Ligin ilk haftasında deplasmanda karşı-

laştıkları ve 2-0 yenildikleri Beşiktaş maçını 
değerlendirerek konuşmasına başlayan 
Çalımbay, o karşılaşmada ilk 15 dakika iyi 
oynayamadıklarını ama ikinci yarıda oyuna 
ortak olduklarını vurguladı. İyi pozisyonlar 
yakaladıklarını belirten Çalımbay, “Son 
dakikada net gol pozisyonumuz vardı. O 
gol olsa olay farklı olurdu. Maç kolay ol-
madı, zordu. Beşiktaş, Türkiye’nin en hazır 
takımıydı. Kolay olmayacaktı. Taraftarın 
olmaması bizim açımızdan avantaj olsa da 
atmosfer açısından dezavantaj oldu. Bazı 
şeylerden memnunum ama temposuz ve 
silik oyundan memnun değilim” dedi.

“BEŞİKTAŞ HAKEMİNE ELEŞTİRİ”
Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Ça-

kır’ı hatalarından dolayı eleştiren Çalım-
bay, “Penaltı vermemesi gerekirdi. Cüneyt 
Çakır gibi hakemin verdiği penaltıyı hayret-
le karşıladık, üzücü bir olay. Ama bana göre 
yapmaması gerekirdi. Çok büyük bir hatay-
dı. Oyundan ya da başka bir şeyden şikaye-
timiz yok ama hatayı affetmiyoruz. Önemli 
olan bundan sonraki maçlar. Kazansak da 
kaybetsek de bir maçla lig bitmiyor. Çok 
kritik maçlar oynayacağız. Diğer maçlara 
hazır olmamız gerekiyor. Geçen sezon ba-
şarılı olmamızın nedenlerinden biri yöneti-
min sürekli takımın yanında olmasıdır. Bu 
durumun aynı şekilde devam etmesi gere-
kiyor. Yoksa sıkıntılı günler başlar. Taraftar 
ve yönetimimiz yanımızda olmalı. Geçen 
seneki başarımızın arkasında yönetim ve 
taraftarımız var. Akhisar Belediyespor maçı 
göründüğü kadar kolay değil, zor olacak” 
diye konuştu.

4 SAKAT
Sakat olan Menez, Drole, Deniz Ka-

dah’ın yanına Sandro’nun da eklendiğini 
dile getiren Çalımbay, “Sakatlıklarımız de-
zavantaj. Akhisar maçını kazanmak istiyo-
ruz sahada ne gerekirse yapacağız. Takımı-
mız net şekilde oturması için sakatlarında 
takıma kısa sürede gelmesi gerekiyor. Milli 
maç arasından sonraki Galatasaray maçına 
tam takım halinde çıkacağız. Eksikliklerimi-
ze rağmen Akhisar maçını mutlaka kazan-

mamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile Antalyaspor yöneticileri 

arasında yaşanan gerginliğe de değinen 
Çalımbay, sorunların kısa sürede çözülme-
sini beklediğini söyledi.

JOSUE TRANSFERİ
Galatasaraylı Josue transferi ile ilgili de 

konuşan Çalımbay, “Öyle bir düşüncemiz 
yok. İki transfer düşüncemiz var. Bunları 
yapmaya çalışacağız. Uğraşıyoruz. Oyun-
cuya göre pozisyonumuz değişecek. Araş-
tırıyoruz” açıklamasını yaptı.

“BU YIL LİG DAHA ZOR GEÇECEK”
Bu sezon başta 4 büyükler olmak üzere 

tüm takımların büyük transferler yaptığını 
kaydeden Rıza Çalımbay, “Lig baya bir 
zor geçiyor. Çok renkli geçecek. Bizim çok 

dikkat etmemiz gerekiyor. Başarılı olmamız 
gerekiyorsa iyi de transfer yapmamız gere-
kiyor” dedi.

Çalımbay, eksiklikleri bulunan Johan 
Djourou’yu bu hafta kadroya alacağını bir 
iki hafta içinde direkt oynamaya başlayaca-
ğını vurguladı.

VİDEO HAKEM YORUMU
Bir soru üzerine video hakem uygula-

ması hakkındaki düşüncelerini de paylaşan 
Çalımbay, “Video hakem olsaydı Beşiktaş 
maçında ikinci gol olmazdı. Hakem temas 
ve faul olmadığını görürdü. Ligin devre ara-
sına kalmadan video hakem uygulaması 
ligimize gelmelidir” değerlendirmesini 
yaptı.
n İHA
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Yavru Kartal taktik çalıştı Konyaspor’da Gençlerbirliği 
hazırlıkları devam ediyorSpor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta 

sezonun ilk maçında 26 Ağustos 
Cumartesi Pendikspor ile iç sahada 
karşılaşacak olan temsilcimiz Kon-
ya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını 
sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımda 
dün Teknik direktör Alper Avcı ve 
yardımcıları nezaretinde gerçekleşti-
rilen antrenman koşu ve dar alanda 
yapılan pas çalışmaları ile başladı. 
Futbolcular daha sonra hücum ve 
savunma organizasyonları ile gol vu-
ruşları üzerine çalışma gerçekleştirdi. 
Konya Anadolu Selçukspor’da çalış-
maları Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
Yönetim Kurulu futbol komitesi üyesi 
Mehmet Ay, Mali İşlerden sorumlu 
yönetim kurulu üyesi Kazım Küçükçö-
ğen ve kulüp menajeri Alim Öztaş da 
takip etti.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor dün akşam saat 
18.00’de Kayacık Tesisleri’nde yaptığı 
günün ikinci antrenmanı ile Gençler-
birliği karşılaşmasının hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa 
Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler 
gözetiminde gerçekleşen ve tüm 
oyuncuların katıldığı antrenman koşu 
ve ısınma hareketleri ile başladı. Top-
la oyun ve atak sonlandırma çalışması 
ile devam eden antrenman dar alan-
da oyun ve taktik maç ile sona erdi. 
Konyaspor’un antrenmanını Başkan 
Yardımcısı Abdullah Şanlı ve Yöne-
tim Kurulu üyelerinden Ercan Yılmaz, 
Sportif Direktör Yardımcısı Seçkin Öz-
dil ile birlikte izledi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un maçını
Kardeşler yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 

21 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ve temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’un Gençlerbirliği’ni konuk edeceği 2.hafta 
maçında Arda Kardeşler’in düdük çalacağını açıkladı. 
Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve 
Osman Gökhan Bilir yaparken, maçın dördüncü hakemi 
Caner Ak olacak. Yeşil beyazlı takımın ilk hafta oynanan 
Trabzonspor maçını Hüseyin Göçek yönetmiş ve verme-
diği kartlar ile ağır eleştiriler almıştı.
n SPOR SERVİSİ

Başakşehir – Konyaspor 
maçının saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu ligin 3.haftasında oy-

nanacak olan Medipol Başakşehir – Atiker Konyaspor 
maçının saatinde değişiklik yaptı. 27 Ağustos Pazar günü 
saat 20.00’de oynanacak olan mücadele 19.45’e alındı. 
Yapılan açıklamada, “Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 2 
ve 3. haftada oynanacak 5 maçın başlama saatinde yayın 
programında gerçekleştirilen düzenleme nedeni ile deği-
şiklik yapıldı. Buna göre, 27.08.2017 tarihinde oynana-
cak Medipol Başakşehir FK-Atiker Konyaspor müsabaka-
sının daha önce açıklanan başlama saati 20.00’den saat 
19.45’e alındı” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Oğuz Tongsir’den 
Osman Bak’a ziyaret
TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve yöneticiler, 

kısa bir süre önce göreve gelen Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulun-
du. Bakan Osman Aşkın Bak’ın makamında gerçekleşen 
buluşmada, sporun şiddetten, gençlerin kötü alışkan-
lıklardan kurtulması adına, TSYD ile bakanlık arasında 
işbirliği içinde yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikirler ön 
plana çıktı.
n İHA

Yaz Spor Okulları dolu dolu geçiyor

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Yaz Spor Okulları 22 branşta 
toplam 10 bine yakın çocuk ve gençlerle 
çalışmalarına devam ediyor. 

Her yıl çok sayıda başvurunun yapıl-
dığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak 
için tercih ettiği özellikle ilköğretim çağın-

daki çocukların tatile girdiği yaz aylarında 
serbest zamanlarını, uzman antrenörler 
nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde 
değerlendirmeleri için mükemmel bir 
imkân olan spor okulları, aynı anda bin-
lerce çocuk ve gence spor yapma imkânı 
sağlıyor.

ÜCRETSİZ SERVİS İMKANI
29 Haziran’da başlayıp 15 Eylül 2017 

tarihinde tamamlanacak yaz döneminde 
5-18 yaş arası çocuk ve gençler ücretsiz 
olarak faydalanıyor. Atletizm, Badminton, 
Basketbol, Güreş, Halter, Judo, Karate, 
Masa Tenisi, Tenis, Tekvando, Voleybol, 

Yüzme (ücretli), Halk Oyunları, Kick Boks, 
Bisiklet, Cimnastik, Hentbol, Wushu, Boks, 
Okçuluk, Özel Sporcular ve Step-Aerobik 
branşlarında kurs gören öğrenciler belli gü-
zergâhlarda ücretsiz servis imkânlarından 
da yararlanıyor.
n SPOR SERVİSİ

‘Atiker Konyaspor’u 
sahipsiz sanmasınlar’

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve beraberindeki heyet Konyaspor 
başkanı Ahmet Şan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Faruk Okka tebrik ziyaretinde 

bulunurken PFDK’nın vermiş olduğu cezayla ilgili tepkilerini dile getirdi
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’n-

da bulunan idari binada gerçekleşen ziyarette 
konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka Konya aynı zamanda Anadolu ta-
kımlarını da temsil etmektedir. Tatsız olayla-
rın faturasının sadece Konyaspor’a kesilmiş 
olması kabul edilecek bir durum değildir 
dedi.

BAŞARILARI ALIŞKANLIK HALİNE 
GETİRENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Okka konuşmasını şöyle sürdürdü, 

“Atiker Konyaspor’umuzu Süper Kupa’yı 
kazanmasından dolayı tebrik ediyoruz. Kon-
yaspor’umuzun son dönemde göstermiş 
olduğu performans ve kazanmış olduğu ku-
palar bizleri gururlandırıyor. Şehrimiz temsil 
etme noktasında ve bu üstün başarılarından 
dolayı tekrar kutluyorum. Ancak Süper Kupa 
maçında meydana gelen bu tatsız olayların 
faturalarının sadece Konyaspor’a kesilmiş 
olması ve bu kadar ağır cezaların verilmiş 
olmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu hem 
şehrimizi temsil eden hem de Anadolu takım-
larını temsil eden Konyaspor’a yapılan bir 
haksızlıktır. Bu konularda hak eden suçlulara 
cezaları verilmeli ama sadece Konyaspor’a 
ağır ceza vererek bu ceza kapatılmamalı. Bu 
konuda biz MÜSİAD Konya olarak ve şehrimiz 
olarak Konyaspor’umuzun sürekli arkasında-
yız ve destekçisiyiz. Konyaspor’u hiç kimse 
sahipsiz zannetmesin, desteği olmadığını 
zannetmesin, yalnız başına zannetmesinler. 
Elimizden gelen ne varsa her türlü destek 
konusunda yapmaya hazırız. Tekrar bu başa-
rıları Konya’ya alışkanlık haline getiren Baş-
kanımıza, yönetimimize, futbolcularımıza, 
takımımıza taraftarımıza teşekkür ediyoruz.

KONYA’MIZ HER YÖNÜYLE 
YÜKSELİŞ DÖNEMİNE GİRMİŞTİR

MÜSİAD heyetinin ziyaretinde konuşan 
başkan Ahmet şan ise, “Atiker Konyaspor 
ailesini ziyaret eden MÜSİAD Konya Şubesi 
değerli başkanımızı ve yöneticilerine teşek-
kür ediyorum. Biz hep söylüyoruz ya ‘Birlikte 
Konya’yız’ diye. Bu ziyareti de bu doğrultuda 

önemli buluyoruz.  Tabi Konyaspor şehri-
mizi temsil ediyor, bunu da en iyi şekilde 
yapmaya çalışıyor. Sportif başarı tesadüfi 
değil. Konya Büyükşehir Belediyemiz yeni 
stadımızla bunun için gerekli ortamı sağladı. 
Tüm şehir ve taraftarlarımız kenetlendi. Ba-
sınımız, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve 
yöneticilerimiz, mülki amirlerimiz hep bera-
ber bu başarıda bir payı oldu. Bugüne kadar 
desteğini esirgemeyen herkese teşekkür edi-
yorum. Tabi bu bir başlangıç. Konya’mız hak 
ettiği yerde sonuçta tarihte başkentlik yapmış 
bir şehirdir. Yine şairin dediği gibi ‘bir baş-
kent daima başkenttir’ yakışanını yapacaktır. 
Başarılarımız şu anda tarihte yerini almıştır, 
diğer konular gelip geçicidir. İnşallah onlar 
yarın unutulacak ama unutulmayacak bir şey 
varsa Konya’mızın her yönüyle bir yükseliş 
dönemine girdiğidir. Yıllardan beri MÜSİAD 
camiası Konya’nın ekonomisinden, sanayi-
sine kadar tüm meseleleri ele alıyor. Sağlık, 
eğitim, ulaşım, sanayi, teknolojide alınan 
mesafeler, şehrin tanıtımını yakından ilgilen-
diriyor.  Bizler de kulüp olarak kendimizi şeh-
rin tanıtımını tamamlayıcı bir unsur olarak 
görüyoruz. Bunu inşallah bizden sonra gele-
cek olan yöneticiler bu başarıyı, bu bayrağı 
daha yükseğe asacaklardır. Destekleriniz için 
de teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon yine 
zorlu bir sezon bizi bekliyor. Başlangıç olarak 
biraz talihsiz sakatlıklarla başladı. İnşallah 
ilerleyen haftalarda yine o özlenen tarafta-
rıyla milli bir duruş sergileyen taraftarıyla 
bütünleşip Konyaspor’umuzun yine Süper 
Lig’de başarılı olacağına inanıyorum. Tüm 
hemşerilerimiz ve taraftarlarımız da rahat ol-
sunlar. Bunlar gelip geçici konular. Herkes bu 
olaylardan gerekli dersi çıkardı. Konyaspor 
Kulübü olarak da biz gerekli tedbirleri aldık. 
İnşallah emniyetimiz de federasyonumuz da 
bundan sonra gerekli tedbirleri alırlar. Gerek-
li müracaatları da yaptık, Tahkim’in vereceği 
kararı bekliyoruz şu anda. Hayırlısı neyse o 
olsun” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ



Atiker Konyaspor 24 yaşındaki Nijeryalı 
forvet Patrick Friday Eze ile 3 yıllık sözleşme 
imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu ba-
sın toplantı salonunda gerçekleşen imza tö-
renine Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Ba-
sın Sözcüsü Ahmet Baydar, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Zeren ve Sportif Direktör Bülent 
Akın katıldı. Törende konuşan Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcümüz Ahmet Baydar 
“Atiker Konyaspor’umuz bugün kendisinden 
büyük katkılar beklediğimiz bir futbolcuyu 
renklerine bağlıyor. 24 yaşındaki Nijeryalı 
santrafor Patrick Friday Eze ile her konuda 
anlaşmış bulunmaktayız. Konyaspor’umuz 
kupada ve ligde oynadığı iki karşılaşma-
da futbolseverlerin beğenisini toplayan bir 

performans sergiledi. Ancak 3. bölgedeki 
etkinliğimizi artırmamız gerekiyordu bunun 
için en doğru seçimin Patrik olduğuna karar 
kıldık ve kendisiyle 3 yıllığına sözleşme im-
zaladık. Eze’nin bir an önce forma giymesini 
ve takımımıza katkı sağlamasını sabırsızlıkla 
bekliyoruz.  Her iki tarafa da hayırlı olsun. Ati-
ker Konyaspor’a hoş geldin Patrick” şeklinde 
konuştu.

BÜYÜK BİR CAMİAYA 
GELDİĞİMİ ANLADIM 

Yeni transfer Patrick Friday Eze ise “Çok 
güzel bir gün oldu benim için, çok heyecanlı-
yım. Gerçekten kalbimden bunu hissederek 
söylüyorum. Büyük bir camiaya geldiğimi 
şehri ve stadı görerek anladım” dedi.

KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ 
GÜNLERİNİ GEÇİRECEĞİME 

İNANIYORUM
Başarılı olmak istediğini belirten genç 

oyuncu, “Konyaspor’un benimle ilgilendiği 
haberleri bana ulaştığında hiç tereddüt et-
meden kulübe karşı adım atmaya başladım. 
Şimdi 3 senelik imza attım burada kariyeri-
min en önemli günlerini geçireceğime inanı-
yorum” ifadelerini kullandı.

TARİHE İSMİMİ 
YAZDIRMAK İSTİYORUM

Konyaspor’un ciddi başarılar yakala-
dığını hatırlatan genç golcü, “Tabii ki bir 
golcü olarak hedefim var, ilk hedefim çok 
gol atmak, Konyaspor’u ve taraftarları sevin-

dirmek. Şunu da söylemek istiyorum tarihe 
ismimi yazdırmak istiyorum Konyaspor’da” 
diye konuştu.

TARAFTARA GOLLER ATARAK 
TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Konyaspor taraftarına da değinen Eze, 
“İnternette taraftarlarla ilgili bazı videolar 
izledim gerçekten çok iyiler, deli dolular 
biraz. İnanılmaz görüntüler gördüm. En 
kısa zamanda onlarla bunu yaşamak is-
tiyorum, onlara da teşekkür etmek istiyo-
rum. Şu şekilde teşekkür etmek istiyorum, 
goller atarak ve kendimin en iyisini vererek” 
dedi.

Nijeryalı genç golcü Atiker Konyaspor’da 
45 numaralı formayı giyecek.n TEVFİK EFE
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Atiker Konyaspor’un genç golcüsü Patrick Friday Eze Konyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Konyaspor’un ken-
disine teklifte bulunduğunda hiç tereddüt etmediğini belirten genç golcü, Konyaspor tarihine geçmek istediğini belirtti

Tarihe geçmek istiyorum

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Trabzonspor maçının 

ardından yaptığı açıklamalardan sonra Profesyonel Disiplin 
Kurulu’na sevk edilmişti.

Baydar’ın cezası belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, 
“Atiker Konyaspor kulübü yöneticisi Ahmet Baydar’ın, 
sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 

takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-tl 
para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Federasyondan  
Baydar’a ceza


