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02 Cezaevinden izinli 
çıkıp hırsızlık yaptı! 10 ‘Celal Bayar iyi 

bir komitacıdır’ 17 ASKON’dan Recep 
Konuk’a çağrı

Ribat’ta Yaz Okulu 
coşkulu geçti 

‘Doğru ilk yardım 
hayat kurtarıyor’

Hacı adaylarının 
Hira heyecanı

Ribat Eğitim Vakfı’nın düzenle-
diği ve öğrencilerin bir taraftan 
spor, gezi, kamp aktiviteleri, bir 
taraftan ise Kuran’ı Kerim, Siyer, 
ahlak, ibadetler gibi konuları 
hem öğrendikleri hem de içsel-
leştirdikleri yaz okulları progra-
mı sona erdi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

AK Parti’li kadınlara yönelik Ge-
nel İlkyardım Bilgileri Farkında-
lık Eğitim Programı düzenlendi. 
AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Sosyal Politikalar Başkanı 
Hasret Yavuz, doğru yapılan 
ilk yardımın hayat kurtardığına 
dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

Hazreti Muhammed’e ilk vahyin 
geldiği Hira Mağarası, Türk ve 
diğer hacı adaylarının ziyaret 
merkezlerinden birini oluştu-
ruyor. Sarp bir yokuşu bulunan 
mağara, hacı adaylarının en çok 
zorlandıkları yerlerden biri.
n HABERİ SAYFA 12’DE

İŞADAMI ALİ AKBAŞ, 
KONYA ŞEKER’E ADAY!

VÜCUT VE CİLT SAĞLIĞI İÇİN 
ZADE VİTAL’DEN LİKOPEN 

Ticari kurallar ön plana çıkmalı 

Cildin korunmasına fayda sağlıyor 

Yeminli Mali Müşavir, 
İşadamı Ali Akbaş, 
26 Ağustos tarihinde 
gerçekleştirilecek 
olan Pancar Ekiciler 
Kooperatifi seçimle-
rinde aday olacağını 
açıkladı. Akbaş, “Ti-
cari kural ve kaidele-
rin ön plana çıktığı bir 
yönetim anlayışının 
hâkim olmasının za-
manı gelmiştir” dedi.

Domates ve diğer kırmızı meyvelerde bulunan parlak kır-
mızı renkli bir karotenoid olan “Likopen”, yüksek antioksi-
dan özelliği nedeniyle sağlıkla yaş almaya katkı sağlıyor.  
Likopen cildin oksidatif strese karşı içerden korunmasına 
yardımcı oluyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

ECDADI TANIMAK VE 
TANITMAK İSTİYORUZ

Selçuklu Belediye Başkanı Altay: 

Selçuklu Belediyesi 
tarafından yürütü-
len “Selçuklu To-
runları Osmanlı’nın 
İzinde” projesinde 
ikinci etap tamam-
landı. Selçuklu 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
“Ecdadı tanımak 
ve tanıtmak için 
çalışıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Memurun ve emeklilerin bütün
ümitlerini masada bıraktılar’

MHP Lideri Bahçeli: Halbuki
biz sussak, tarih susmayacak

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, “4. Dönem Toplu sözleşme 
görüşmelerinde Hükümet ile yetkili konfederasyon karşılıklı olarak imzaları atarak 
memurun ve emeklilerin bütün ümitlerini bir kere daha  masada bıraktılar” dedi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçim yılı için şimdiden ısmarlama siyasi 
çalışmaların başladığını belirterek, “Ancak başaramayacaklar, amaçlarına asla 

ulaşamayacaklardır. Türk milleti gösterimde tutulan bayağı senaryonun bilincindedir. Allah’ın 
gazabından kurtulamayacaklar” dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE 

Her iki dini bayram öncesi çiftçiye Bayram 
Avansı ödemesi gerçekleştiren ve bu uygulamayı 

gelenekselleştiren Konya Şeker, Bayram 
Avanslarını bu sene Bayramdan bir hafta önce 
ödedi. Avans desteğiyle ilgili açıklama yapan 

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, büyüme 
modelini insan merkezli oluşturan Konya Şeker’in 

üreticinin yanında olduğunu belirtti.
n HABERİ SAYFA 13’TE 

Basın İlan Kurum (BİK) Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilcisi ve Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 

yeniden BİK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 
BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği 
seçiminde büyük bir başarıya imza atan 

Mustafa Arslan, yönetime tekrar seçilerek 
elde ettiği başarıyı perçinlemiş oldu. 

n HABERİ SAYFA 3’TE 

Şeker, bayram öncesi
çiftçiyi yine sevindirdi

Arslan, yeniden 
BİK yönetiminde

Traktör kazada 3 
parçaya bölündü 

Seydişehir’de, yolcu otobüsüyle 
çarpışan traktörün üç parçaya 

bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı. 
Kazada traktörün fırlayan lastiğine 
çarpan bir otomobil de takla attı. 

Kaza sonrası sebze ve meyveler ise 
yola saçıldı. n HABERİ SAYFA 6’DA 

Hasarlı ön cam ve standart dışı
plakalar ağır kusur sayılıyor!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç 
muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, yenilenen araç muayene kusur tablosu ko-
nusunda araç sahiplerini uyarıyor. Yeni kusur tablosuna göre sürücünün görüş 
alanını kısıtlayan cam hasarı ve yetkili yerler dışında basılan veya boya, vida v.b 
nedeniyle üzerindeki harf ve rakamları elektrikli denetleme sistemleri (EDS) tara-
fından okunamayan plakalara sahip olan araçlar muayeneden geçemiyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Avrupa’dan özel olarak getirilen araç ruhsat kağıtları salı günü itibariyle bitti. Bu durum 
ise hem galerici esnafını hem de sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Yurt dışından kağıt 
gelmezse plaka yenileme ve değişiklik işlemlerinin Eylül ayına sarkabileceği belirtiliyor 

Ruhsat kağıdı 
bitti, satış yok!

GÜNDE 600-650 TESCİL
İŞLEMİ GERÇEKLEŞİYOR

Konya’da araç ruhsat kağıdı 
kalmadı. Edinilen bilgiye göre 
şehirde yaklaşık olarak günde 
600-650 tescil belgesi işlemi 

gerçekleşiyor. Daha önce ruhsat 
kağıtlarının yetmeyebileceği 

uyarısına rağmen gerekli önlem 
alınmaması nedeniyle salı 

günü araç ruhsat kağıtları  bitti. 
Avrupa’dan özel olarak getirtilen 

kağıtların gümrükte yaşanan 
sıkıntı nedeniyle  bayram sonra 

gelebileceği belirtiliyor. 

SORUNUN KISA SÜREDE
ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Konya Şoför Nakliyeci 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Kemal Can, “Maalesef plakalarımız 

gibi araç ruhsat kağıtlarımız da 
ithal geliyor. Kısa sürede bu sorun 

çözülmesini bekliyoruz” dedi. 
Konya Ticaret Odası Oto Galericiler 
Komitesi Başkanı Mustafa Akkese 
ise ruhsat kağıtlarının olmadığı 

için esnafın araç satışlarının 
yapılamadığını ifade etti. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Kemal Can

Mustafa Akkese
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‘Göklerde sizler için uçtuk, sizleri temsil ettik’
Türk Hava Kuvvetleri bünyesin-

de 1992’de kurulan akrobasi timi 
Türk Yıldızlarının 25. kuruluş yılı 
dolayısıyla, ünlü sanatçıların seslen-
dirdiği şarkılardan oluşan “Yıldızlara 
Yolculuk” adlı albüm hazırlandı.

Kurulduğu günden beri yurt içi 
ve dışında ay yıldızlı bayrağı gökyü-
zünde dalgalandıran akrobasi timi, 
25. yılını kutlamanın gururunu yaşı-
yor. Bu kapsamda hazırlanan ve 15 
parçadan oluşan “Yıldızlara Yolcu-
luk” albümünde Zakkum, Mango, 
Seksendört, Direc-t ve Kurban gibi 
gruplar ile Hayko Cepkin ve Aslı 

Gökyokuş gibi ünlü isimler Türk Yıl-
dızları için şarkılar seslendirdi. 

Müzik marketlerde ilerleyen 
günlerde satışa sunulması beklenen 
albüm, Türk Yıldızlarının youtu-
be kanalında paylaşıldı. 

Tüm gelirleri şehit ailelerine 
bağışlanacak albümü internet orta-
mında paylaşan Türk Yıldızlarının, 
dinleyicilere yönelik şu notu yer aldı: 
“Türk Yıldızları olarak 25 yıldır istik-
bali, sadece engin semaların sonsuz 
maviliğinde değil, Atamızın o mas-
mavi gözlerinde ve onun temsil et-
tiği yüce Türk milletimizin gönlünde 

aradık. Göklerde sizler için uçtuk, 
sizleri temsil ettik. Yaptıklarımız, 
ulusumuzun neler yapabileceğinin 
bir resmi, dünyanın dört bir yanında 
Türk olmanın ne demek olduğunun 
görsel anlatımıydı. 25 yıl boyunca 
devam eden bu gelenekte bizleri 
motive eden ise her gösteri sonra-
sında izleyicilerimizin bakışlarında 
yakaladığımız mutluluktu. Şimdi 
aynı mutluluğu kendi bakışlarımızda 
buluyoruz. Nitekim bizler için özel 
ve anlamlı olan bu yılda bir albüm 
yapılması karşısında hissettiklerimiz 
gurur ve sevinçten başkası olamaz.

Sanatçılarımız başta olmak üze-
re özellikle gençlere ilham vereceği-
ne inandığımız ‘Yıldızlara Yolculuk’ 
adlı albümün her bir notasının mü-
ziğe dönüşmesini sağlayan herkese 
sonsuz şükranlarımızı sunarız.”

Albümde “Türk Yıldızları, 25. 
Yıl, Keşfi Alem, Benimle Uçmak İs-
ter Misin, İstikbal Göklerdedir, Uçu-
yorum, Yürek İster, Hadi Uçalım, 
Gökyüzü Olsam, Kartal Gibi, Özgür-
lük, Hadi Durma, Uçalım Mı, Göç ve 
Fly To Stay Alive” isimli parçalara 
yer verildi.
n AA

Cezaevinden izinli çıkıp
hırsızlık yaptılar!

Sokak satıcılarına 
yönelik operasyon

İki büyükbaş hayvan hırsızlığı 
olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltı-
na alınan 7 zanlı, tutuklandı.  Alınan 
bilgiye göre, Altınekin ilçesi Koçya-
ka Mahallesi’nde Ahmet Atçeken’e 
ait çiftlikten iki büyükbaş hayvan 
çalındı.  İhbar üzerine harekete ge-
çen jandarma ekipleri, hırsızların 
hayvanları bir kamyona yükleyip 
götürdüğünü belirledi.  Bölgede ça-
lışma yapan jandarma ekiplerini gö-
rünce kaçmaya başlayan şüpheliler, 
kısa süren kovalamaca sonunda ya-
kalandı.  Plakaları kapatılmış kam-

yondaki 7 şüpheli gözaltına alındı. 
Şüphelilerden Muhammet Y. 

(25) ile Ümit Ç’nin (19) hırsızlık ve 
cinsel saldırı suçlarından yattıkla-
rı Çorum Yarı Açık Cezaevinden 
izinli çıktıkları, Adem Y’nin (20) ise 
daha önce hayvanların sahibi Ah-
met Atçeken’in yanında çalıştığı 
belirlendi.

Büyükbaş hayvanlar sahibine 
teslim edilirken, işlemleri tamam-
landıktan sonra adliyeye sevk edilen 
7 zanlı, tutuklandı.
n AA

Sokak satıcılarına yönelik uyuş-
turucu operasyonunda 7 kişi gözal-
tına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuştu-
rucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 
Akşehir ilçesinde uyuşturucu tica-
reti yaptığını belirlediği bir grubu 
takibe aldı. 

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fi-
ziki takip sonrası şüphelilerin bulun-

duğu adreslere eş zamanlı baskın 
düzenlendi.  

Operasyonda 7 şüpheli gözaltı-
na alındı. Şüphelilerin yakalandık-
ları yerlerde yapılan aramalarda, 
satışa hazır halde 95 paket eroin, 
5 paket esrar maddesi, 143 tane 
uyuşturucu hap ve 2 paket bonzai 
maddesi ele geçirildi.
n AA

Avrupa’dan özel olarak getirilen araç ruhsat kağıtları salı günü itibariyle bitti. Bu durum ise hem galerici es-
nafını hem de sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Yetkililer sorununun çözümü noktasında gerekli girişim-

lerde bulundu. Ancak plaka yenileme ve değişiklik işlemlerinin Eylül ayına sarkabileceği belirtiliyor 

Ruhsat kağıdı bitti,
araç satışları durdu!

Konya’da araç ruhsat kağıdı kal-
madı. Edinilen bilgiye göre şehirde 
yaklaşık olarak günde 600-650 
tescil belgesi işlemi gerçekleşiyor. 
Daha önce ruhsat kağıtlarının yet-
meyebileceği uyarısına rağmen 
gerekli önlem alınmaması nede-
niyle salı günü araç ruhsat kağıtları 
Konya’da kalmadı. Avrupa’dan özel 
olarak getirtilen kağıtların gümrük-
te takılmasıyla birlikte yeni kağıtla-
rın bayramdan sonrasına kalabile-
ceği belirtiliyor. 

Gelen bilgilere göre konuyla 
ilgili Emniyet ve Defterdarlık Mu-
hasebe Müdürlüğü’nün arasında 
geçen görüşmede en kısa zaman 
içerisinde sorunun çözüleceği açık-
landı. Ancak kağıtların bayram 
sonrasına da kalma ihtimali de bu-
lunuyor. 

Bu durum ise esnafın da işlerin-
de aksamaya yol açmış durumda. 
Konya Ticaret Odası Oto Galericiler 
Komitesi Başkanı Mustafa Akkese, 
ruhsat kağıdı olmadığı için esnafın 
satış yapamadığını söyledi. 

İLÇELERDEN HİZMET ALINABİLİR
Peki araç ruhsat kağıtları olma-

dan hangi işlemler yapılamaz? Pla-
ka değişikliği işlemi için araç ruhsat 
kağıdı bulunmak zorunda. Ancak 
onun da dışında tescil işlemleri için 
Konya’nın  çevre ilçelerinde  tescil 
bürosu bulunan noktalarda (Yu-
nak, Kulu, Sarayönü, Güneysınır, 
Çumra gibi) araç kaydı yapılabilir. 
Konuyla ilgili Konya Şoför Nakliyeci 
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı 
Kemal Can açıklamada bulunarak 
araç ruhsat kağıtlarının neden Av-
rupa’dan ithal getirildiğini anlattı.

“ÜZERİNDE OYNANAMAZ, 
SAHTESİ YAPILAMAZ”

Başkan Can, sorunun çözümü 
ile ilgili biraz beklenilmesi gerek-
tiğini ifade ederek,  “Araç ruhsat 
kağıtları şu anda elimizde yok. Bil-
gimiz kadarıyla ithalatında yaşanan 
bir sorun nedeniyle yeni kağıtlar 
gelmemiş. Gümrükte yaşanan bir 
sorun olduğu belirtiliyor. Sanırım 
Eylül ayına kadar da ruhsat kağıtla-
rı olmayacak. Yeni araç alacak veya 
ruhsatını değiştirecek vatandaşları-
mız 10 gün beklemek durumunda 
kalabilirler. Maalesef plakalarımız 
gibi araç ruhsat kağıtlarımız da it-
hal geliyor. Örneğin plakadaki  sacı 
yapacak alüminyum yok. İthal ge-
len ruhsat kağıtları içinde üzerin-
de oynanamaz, sahtesi yapılamaz 
özelliği var. Bu yüzden yurt dışın-
dan getirtiyoruz. Kısa sürede bu 
sorun çözülmesini bekliyoruz” diye 
konuştu.
KAĞITLAR OLMADIĞINDAN DOLAYI 

ARAÇ SATIŞLARI DURDU!
Konya Ticaret Odası Oto Gale-

riciler Komitesi Başkanı Mustafa 
Akkese, ruhsat kağıtları için gerekli 
yerlerde incelemelerde bulunduk-
larını söyleyerek durumun Mali-
ye’den kaynaklandığını belirtti. 

Araç satışlarının da yapılamadı-
ğının altını çizen Akkese sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Haftalardan 
beri emniyetten araç tescil belge-
sini alamıyoruz. Bunun sebebini 
araştırmak için randevu alarak yet-
kililer ile görüştük. Ancak trafik-
ten veya emniyetten kaynaklanan 
bir sorun yok. 2 aydan beri soru-

nu maliyeye bildirdiklerini ancak 
herhangi bir çözümün olmadığını 
söylediler. Maliyeden bizlere evrak 
gelmiyor dediler. Biz buna istina-
den defterdarlığa giderek ilgili bi-
rimlerden rica ettik. Darphanede 

basılan kağıdın ithal olmasından 
dolayı bulunmadığını söylediler. 

Ne zaman geleceği de bel-
li olmayan bir durum söz konusu. 
Bundan dolayı da şuanda araç sa-
tışları tamamen durdu. Geçen yıl 

2 milyon civarında ikinci el araç el 
değiştirmiş. Bu yıl daha dolmadan 
değişen araç sayısı 4 milyona çıktı. 
Bu kağıtların bedeli zaten notere 
ödeniyor. Noterde maliyeye gide-
rek bedelini ödüyor. Burada da kaç 
tane ruhsatın el değiştirildiği görü-
lüyor.

Planlamayı tamamen darphane 
yapması lazım. Biz bunun sebebini 
tamamen Maliye Bakanlığında gö-
rüyoruz. Kazalarda ruhsat var an-
cak onlarında kendilerine anca yeti-
yor. Darphaneden ilk çıkan kağıtları 
İstanbul’a gönderiyorlar. Tamamen 
ticareti engelleyen bir olay. Şimdi 
müşteriler araç satın almaya ge-
liyor ama satış yapılamıyor. Esnaf 
bundan mağdur. Yetkililerin duru-
ma bir an önce müdahale etmesini 
istiyoruz.”
n UFUK KENDİRCİ

Türk Yıldızlarının 25. kuruluş yılı dolayısıyla, ünlü sanatçıların seslendirdiği 
şarkılardan oluşan “Yıldızlara Yolculuk” adlı albüm hazırlandı.

Kemal Can Mustafa Akkese
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Şubat ayında gerçekleştirilen BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilciliği seçiminden büyük bir başarıyla çıkan Mustafa Arslan, geçtiğimiz 
gün yapılan  BİK Genel Kurulu’nda yeniden Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Arslan, yönetime tekrar seçilerek elde ettiği başarıyı perçinledi

Arslan, yeniden BİK yönetiminde

Basın İlan Kurum (BİK) Anadolu 
Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Yeni-
gün Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan, yeniden BİK 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 
BİK Anadolu Gazete Sahipleri Tem-
silciliği seçiminde büyük bir başarıya 
imza atan Mustafa Arslan, yönetime 
tekrar seçilerek elde ettiği başarıyı 
perçinlemiş oldu. 

BİK Genel Kurulu’nun 29. Dö-
nem 3. Toplantısı sürüyor. İstanbul 
Cevizlibağ’daki Genel Müdürlük bi-
nasında 23 Ağustos 2017 Çarşamba 
günü saat 11.00’de başlayan toplan-
tıya, Basın, Hükümet ve Tarafsızlar 
grubundan toplam 30 Genel Kurul 
üyesi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasına 
yapan Basın İlan Kurumu Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem, 
üyelere katılımları nedeniyle teşek-
kür ederek, toplantının başarılı geç-
mesi temennisinde bulundu.

Başkanlık Divanı’nın oluşturul-
ması amacıyla yapılan oylama so-
nucunda, Divan Başkanlığı’na Milli 
Savunma Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Hak. Tuğg. İhsan Bülbül, 
Yazmanlıklara Anadolu Gazete Sa-

hipleri Temsilcisi Şevket Erzen ile 
TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan 
Durdu oybirliğiyle seçildi. Divan 
Başkanı İhsan Bülbül, bir teşekkür 
konuşması yaparak, toplantısının ve-
rimli geçmesini diledi.
ARSLAN YENİDEN YÖNETİME SEÇİLDİ 

Toplantı yeter sayısının belirlen-
diği yoklamanın ardından verilen Yö-
netim Kurulu önergesi doğrultusun-

da Yönetim Kurulu üyesi ve Yedek 
Denetçi seçimleri gerçekleştirildi. 
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi 
Mustafa Arslan Yönetim Kurulu üye-
liğine, TRT Genel Müdür Yardımcısı 
Erkan Durdu ise Yedek Denetçi ola-
rak seçildi.

Daha sonra Genel Kurul üyeleri, 
“gündemin kabulü” maddesini görü-
şerek kabul etti.

Yönetim Kurulu’nun ikinci 
üç aylık döneme ilişkin 
durum raporu 
Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. 
Adnan Ertem, 
Denetçiler Ku-
rulu raporu ise 
Denetçi Ankara 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Muharrem Özen 
tarafından Genel 
Kurula sunuldu.

Verilen öner-
ge kabul edilerek Genel Kurul üyeleri 
arasından Hukuk, İlan ve Mali İşler 
Komisyonlarının üyeleri belirlendi. 
Komisyon üyeleri çalışmalarına baş-
ladı.

Genel Kurul Toplantısının 25 
Ağustos 2017 Cuma günü gerçek-
leşecek son oturumunda Yönetim 

Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporla-
rı, Hukuk, İlan ve Mali İşler Komis-
yonlarının görüşleri alınarak karara 
bağlanacak.  BİK 29. Dönem 3. Top-
lantısı, üyelerin dilek ve temennileri-
nin ardından bir sonraki Genel Kurul 
Toplantı tarihinin belirlenmesiyle 
sona erecek.  n HABER MERKEZİ 

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan

İşadamı Ali Akbaş, 
Konya Şeker’e aday!

Yeminli Mali Müşavir, Eski 
Bayraktarlar MERKON Genel Mü-
dürü, başarılı İşadamı Ali Akbaş 
gazetemizi ziyarette bulundu. 26 
Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek 
olan Pancar Ekiciler Kooperatifi se-
çimlerinde aday olacağını açıklayan 
Akbaş konu ile ilgili de görüşlerini 
bildirdi. Ticari kuralların ve kaidele-
rin ön plana çıkarılması gerektiğinin 
altını çizen Akbaş, “verimlilik esası-
nı prensip edinen, kişisel duygu ve 
düşüncelerinin geri planda kalacağı, 
ticari kural ve kaidelerin ön plana 
çıktığı bir yönetim anlayışının hâkim 
olmasının zamanı gelmiştir. Bu dü-
şünceler ile inşallah 26 Ağustos’ta 
gerçekleştirilecek Pancar Ekiciler 
Kooperatifi seçimlerinde aday ola-
cağım” diye konuştu. 

ALİ AKBAŞ KİMDİR?
Konya’nın Güneysınır ilçesinde 

1949 yılında doğan Ali Akbaş ilk 
okulu Güneysınır Cumhuriyet İlk 
Okulunda tamamladı. 1960 yılın-
da mezun olduktan sonra Çumra 
Cumhuriyet Ortaokulunda okuma-
ya başladı. 

1963 yılında Çumra Cumhuri-
yet Ortaokulundan mezun olduk-
tan sonra Konya Ticaret Lisesinde 
okumaya başlayan Ali Akbaş 1967 
yılında mezun olduktan sonra aynı 
yıl içerisinde Çukurova Üniversite-
si İktisadi ve İdari Bilimler Akade-
misinde öğrenimini devam ettirdi. 
1971 yılında üniversite eğitimini 
de tamamlayan Akbaş ardından bir 

süre serbest mali müşavirlik yaptı. 
Yedek subay olarak vatani görevini 
tamamlayan Akbaş, 1977 yılında 
Bayraktarlar Holding bünyesindeki 
şirketlerde yönetim kurulu üyeliği, 
yönetim kurulu başkanlığı, Lassa 
Lastik Sanayi A.Ş’nin dağıtım şirke-
ti olan LİSA A.Ş.’de murakıp olarak 
görev yaptı. Son olarak ise Mercedes 
Benz bayisi olan Bayraktarlar Mer-
kon A.Ş. Genel Müdür olarak görev 
yaparak 2014 yılında kendi isteği ile 
emekli oldu. AK Parti hükümeti ta-
rafında çıkarılan 4562 sayılı kanun 
ile organize sanayi bölgelerine tüzel 
kişilik kazandırıldı.  Türkiye Sanayi-
sinin çok büyük ihtiyacı olan orga-
nize sanayi bölgeleri 2003 yılından 
itibaren bir düzen içinde kurumsal-
laşarak memleket ekonomisine bü-
yük bir ivme kazandırmıştır. 

Bunu fırsat bilen Ali Akbaş 
2003 yılında Konya Birinci Organi-
ze Bölgesinin 12 yıl Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yaptı. Geçmişte yap-
mış olduğu icraatları ile sanayi ve iş 
çevresinde sevilen bir kişiliğe sahip 
olan Ali Akbaş, 1994 yılında Kon-
ya Pancar Ekiciler Kooperatifinin 
iştirakı ile Konya Şekersüt A.Ş.’nin 
kuruluşunda bulunmuştur. Halen 
de bu şirketin kurucu ortağıdır. Ali 
Akbaş baba mesleği olan çiftçiliği de 
Akbaşlar Organik Tarım LTD. ŞTİ 
kurarak devam ettirmektedir. Ali 
Akbaş aynı zamanda Konya’nın ilk 
yeminli mali müşavirlerindendir.   
n HÜSEYİN MENEKŞE

Araç muayenesinde yenilenen kusur tablosu ile standart dışı plakalar ve sürücünün görüşünü 
engelleyen cam hasarları muayeneden geçemeyecek. TÜVTÜRK, bu noktada sürücüleri uyarıyor

Hasarlı ön cam ve standart dışı
plakalar ağır kusur sayılıyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı’nın belirlediği standart-
larda araç muayene hizmeti veren 
TÜVTÜRK, yenilenen araç muayene 
kusur tablosu konusunda araç sahip-
lerini uyarıyor. Yeni kusur tablosuna 
göre sürücünün görüş alanını kısıt-
layan cam hasarı ve yetkili yerler dı-
şında basılan veya boya, vida v.b ne-
deniyle üzerindeki harf ve rakamları 
elektrikli denetleme sistemleri (EDS) 
tarafından okunamayan plakalara 
sahip olan araçlar muayeneden geçe-
miyor. 

Ülkemizde trafik ve yol güvenliği-
nin artırılması amacıyla, son 10 yılın 
araç muayene istatistikleri dikkate 
alınarak hazırlanan ve TÜVTÜRK’ün 
araç muayene hizmeti sırasında yap-
tığı incelemeleri belirleyen kusur 
tablosu güncellendi. Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tara-
fından yayımlanan yeni kusur tablosu 
3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girdi.

TÜVTÜRK, muayene hizmeti-
nin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç 
sahiplerini yeni kusurlar konusunda 
uyardı.  Buna göre, sürücünün görüş 
alanındaki cam hasarları, standart dışı 
basılan plakalar ve vida, boya, yansı-
tıcı folyo vb nedeniyle rakam ve harf-
leri elektronik denetleme sistemleri 
tarafından okunamayan plakalar ağır 
kusurlu olarak değerlendiriliyor. Bu 
araçlar, araç muayenesinden kalıyor. 

TÜVTÜRK, yeni kusur tablosuyla 
ilgili araç sahiplerinin daha iyi bilgi-
lenmesi için en çok sorulan 4 soruyu 
da cevapladı.

STANDART DIŞI PLAKA NE ANLAMA 
GELİYOR? ARACIMIN PLAKASININ 

STANDARTLARA UYGUN OLUP 
OLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLİRİM?

Yasalar gereği ülkemizde araç 
plakası basımında tek yetkili kurum, 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonu (TŞOF) olarak belirlenmiş-
tir. TŞOF’un yine yasalarla belirlenen 
karakterde harfler ve rakamlarının 
bulunduğu plakalar standart plaka 
olarak kabul edilmektedir. Plakanızın 
standartlara uygun olup olmadığını 
görmeniz için kontrol edebileceğiniz 
noktalar ise şöyle;

18 Temmuz 1997 tarihinden iti-
baren ilk kez tescil edilen veya model 
yılı 1998 ve sonrası olan araçların pla-
kalarında 1 adet TŞOF mührü ve pla-
ka üzerinde TR AY-YILDIZ ile dalga 
şeklinde bir hologram bulunmalıdır. 
Ayrıca plakanın solunda, mavi zemin 
üzerinde TR yazısı da yer almalıdır.

9 Eylül 2011 yılından önce bası-
lan plakalarda Emniyet Genel Mü-
dürlüğünün mührü ile plakayı basan 
TŞOF’un birlikte mührü bulunabil-
mekteydi. Yine geçmiş yıllarda, basıl-
dığı tarih itibari ile mavi zemin üze-
rine TR yazısı olmayan plakalar da 
vardır. Bu plakalar da muayeneden 
geçebilmektedir. Önemli olan plaka-
nın yetkili kurum tarafından basıldı-

ğının belirlenmesi ve sonradan izinsiz 
bir değişiklik yapılmamış olmasıdır.

ARACIMIN PLAKASINDA TR YAZISI 
MAVİ DEĞİL, KIRMIZI ZEMİNDE. 

MUAYENEDEN GEÇEBİLİR MİYİM?
Plakalarda yasal standartlar, ze-

minin mavi olmasını gerektirmekte-
dir. TR yazısının zemini mavi renkten 
farklı olan araçlar, muayeneden ağır 
kusur nedeniyle kalmaktadır.

PLAKANIN ÜZERİNDE BİR EKLEME 
VAR. STANDARTLARA 

UYGUN MUDUR? 
Mühürlü ve hologramlı olsa bile 

yetkili kurum tarafından basıldıktan 
sonra, harflerin ve karakterlerin boya, 
kabartma vb. yollarla değiştirilmesi, 
kenar çizgisinin kesilmesi ve boyan-
ması, plakanın folyo veya camla kapa-
tılması, plaka üzerinde karakteri de-
ğiştirme potansiyeli olan çivi, vida gibi 
her türlü izinsiz müdahale ağır kusur 
olarak değerlendirilmektedir. Ve bu 
araçlar muayeneden kalmaktadır.

ÖN CAMDA KÜÇÜK BİR HASAR VAR. 
MUAYENEDEN GEÇEBİLİR MİYİM?
Araç muayene sırasında cam ha-

sarı kontrolü sadece ön cam için ya-
pılmaktadır. Ön camda bulunan ve 
sürücünün görüş alanı içinde görüşü 
engelleyen çatlak, kırık, aşırı dere-
cedeki çizilmeler ağır kusur olarak 
tanımlanmaktadır. Bu araçlar muaye-
neyi geçememektedir.

Buna göre;
- Ön cam üzerindeki camın bü-

tünlüğünü bozan tüm hasarlar (ağır 
hasar) sürücünün görüş alanında ol-
sun veya olmasın ağır kusur olarak 
değerlendirilir. 

- Ön cam üzerindeki camın bü-
tünlüğünü bozmayan sürücünün gö-
rüş alanındaki her türlü çatlaklar ve 
kırıklar ağır kusur olarak değerlendi-
rilir.

- Ön cam üzerindeki camın bü-
tünlüğünü bozmayan sürücünün gö-
rüş alanındaki küçük taş izleri hafif 
kusur olarak değerlendirilir ve mua-
yeneden geçebilir. Ancak, taş/cisim 
çarpması nedeniyle oluşan sürücü-
nün önündeki taş izinden büyük, ha-
sar ve çatlaklar ağır kusurdur.
n METE ALİ MAVİŞ 

Eski Bayraktarlar MERKON Genel Müdürü, başarılı 
İşadamı Ali Akbaş, 26 Ağustos tarihinde yapılması düşünülen Pancar Ekiciler 

Kooperatifi seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kusur tablosu 
3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.



Hem vücudunuzu hem 
cildinizi yaşlanmaktan anti-
oksidan kaynağı Likopen ile 
koruyun.

Sağlıklı bir hayat yaşama-
nın ve yaşlanmanın etkilerini 
yavaşlatmanın yolunun doğru 
beslenmeden geçtiğini artık 
hepimiz biliyoruz. Bu kapsam-
da vücudumuzun üretemediği 
ve dışarıdan alması gereken 
vitamin ve mineraller de ol-
dukça önemli. Domates ve 
diğer kırmızı meyvelerde bu-
lunan parlak kırmızı renkli bir 
karotenoid olan “Likopen”, 
yüksek antioksidan özelliği 
nedeniyle sağlıkla yaş alma-
ya katkı sağlıyor.  Vücut tara-
fından üretilemeyen ve dışa-
rıdan almak gereken Likopen 
cildin oksidatif strese karşı 
içerden korunmasına yar-
dımcı oluyor. Ayrıca Likopen 
genel vücut sağlığının korun-
ması için de kullanılabiliyor.

Yağda çözünen bir bileşik 
olan Likopen’in yağlarla bir-
likte alımı vücut tarafından 
hem emilimini hem de biyo-
yararlamını artırıyor. Bu doğ-

rultuda Zade Vital Ar-Ge labo-
ratuvarlarında geliştirilen ve 
Zade Vital Tesisleri’nde GMP 
(Good Manufacturing Practi-
ces / İyi Üretim Uygulamaları) 
standartlarında üretilen Zade 
Vital Likopen, sadece eczane-
lerde bulunuyor. 

Zade Vital’in Likopen’e ek 
olarak kabak çekirdeği yağı 
da içeren formülü Likopen 
Plus ise, Likopen’in antioksi-
dan etkisi ve kabak çekirdeği 
yağının prostat bezi üzerine 
olan etkileri nedeniyle erkek-
lerde BPH ve prostatit tedavi-
sine destek olarak kullanıla-
biliyor.

Likopen’in faydaları say-
makla bitmiyor;

Tansiyonu düşermeye 
destek olur

Erkeklerde sperm kalite-
sini arttırmaya destek olur, 
prostat sağlığını destekler

Antioksidan ve antienfla-
matuvar özelliklere sahiptir

Gastrointestinal hastalık-
lara karşı koruyucu etkileri 
bulunmaktadır

UV hasarlarına karşı cildi 
korumaya destektir

Sağlıklı Kas ve Kemikler İçin 
Proteinin Önemi

Uz. Dr.
Mehmet PORTAKAL

Yaşlanmayı Nasıl Yavaşlatabiliriz?

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Gelecek hafta çifte bay-
ram kutluyor olacağız. İlk 
önce 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı, ardından da Kurban 
Bayramı. Bu hafta 30 Ağustos 
hakkında yazayım istedim. 
Haftaya da Kurban Bayramı-
nızı kutlarım.

Zafer Bayramı, 30 Ağus-
tos 1922’de Dumlupınar’da 
Mustafa Kemal’in başkuman-
danlığında zaferle sonuçla-
nan Büyük Taarruz’u anmak 
için Türkiye Cumhuriyeti ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nde her yıl 30 Ağustos günü 
kutlanan ulusal bayramıdır.

Büyük Taarruz, Kurtuluş 
Savaşı sırasında Türk ordu-
sunun işgalci güçlere son 
ve kesin darbeyi vurmasını 
sağlamak ve Anadolu’dan 

atmak için düşü-
nülüp planlanan 
gizli bir harekât 
idi. Türkiye Bü-
yük Millet Mecli-
si’nin 20 Temmuz 
1922’deki oturu-
munda kendisine 

dördüncü kez olmak üzere 
Başkomutanlık yetkisi verilen 
Mustafa Kemal Paşa taarruz 
kararını haziran ayında almış 
ve hazırlıkları gizli olarak yü-
rütmüştü. 

Büyük Taarruz Ağustos’un 
26’sını 27’sine bağlayan 
gece Afyon’da başlamış, 
Aslıhan civarında kuşatılan 
düşman birliklerinin Mustafa 
Kemal Paşa’nın bizzat idare 
ettiği Dumlupınar Meydan 
Muharebesi’nde yok edilme-
si sonucu Türk ordusunun za-
feriyle sonuçlanmıştı.

Zafer Bayramı işte bu ne-
denle pek çok mesaj ile do-
ludur. Tarihimizden dersler 
alarak kendimize yol çizdiği-
miz zamanlar için önemlidir.  

Hedefe ulaşma konusunda 
strateji çok önemlidir. Doğru 
bir strateji, sonucun başarılı 
olması için en önemli faktör-
dür. 

İnanmak çok önemlidir. 
İnanç ile üstesinden geline-
meyecek hiç bir iş yoktur. 
Çok zor gözüken konular bile 
inandığınız taktirde başarı ile 
sonuçlanır.  

Ekip çalışması ve doğru 
liderlik başarının anahtar-
larındandır. Ne kadar çok 
insanın olduğu değil, var 
olan insanların uyum içinde 
çalışması ve onları yöneten 
iyi bir orkestra şefinin olması 
önemlidir.

Çok zor zamanlarda çok 
zor şartlar altına başarılmış 
büyük bir zaferin mihenk 
taşlarından olan 30 Ağustos 
hepimize kutlu olsun. Bize 
bıraktığı tüm önemli öğretiler 
ve bu güzel vatan için Atatürk 
ve silah arkadaşlarına min-
netarız. 

Sağlıkla kalın.

Değerli okurlar, dengeli ve 
yeterli beslenme sağlığın te-
melidir. Beslenme durumumuz 
kas ve kemik sağlığımızı birçok 
biçimde etkileyebilir. 

Hücrenin önemli bir par-
çası olan protein, büyüme ve 
gelişme için gereklidir. Yeteri 
miktarda alınan protein sağlıklı 
kas ve kemiklerin oluşmasından 
bağışıklık sistemimizin güçlen-
mesine kadar birçok fayda sağ-
lar bedenimize. Gereğinden çok 
protein tüketmek ise kemik eri-
mesi, tansiyon yükselmesi gibi 
sağlık sorunlarına neden olabi-
lir, vücuda yük getirir.

Günümüzde insanların çoğu, 
ihtiyaçlarından fazla protein tü-
ketmektedir. Önemli olan prote-
inin düzenli ve dengeli şekilde 
tüketilmesidir. Bitkisel ve hay-
vansal protein içeren besinler 
yeterli miktarda ve gereğince 
kullanılmalıdır.

Doğru proteini, doğru şe-
kilde tüketebilmemiz için bazı 
öneriler:

• Protein ihtiyacınızın çoğu-
nu, bitkisel proteinler ve balık-

tan karşılamanız daha uy-
gun olacaktır. Mercimek, 
fasulye ve kuruyemişler 
ihmal edilmemelidir.

• Yumurta ve et en çok 
protein içeren besinler-
dendir. Fakat bu besinler 
protein açısından zengin 
oldukları kadar çabuk kilo alma-
yı da sağlar. Bu sebeple dikkatli 
davranılmalıdır.

• Yediğiniz haftalık kırmızı et 
miktarını en aza indirin. Sosis, 
salam veya hamburger köftesi 
gibi çok yağ içeren etleri tercih 
etmeyin.

• Her türlü eti, daha çok haş-
lama yöntemi ile pişirmeyi ter-
cih edin.

• Kıyma ile yemek yaparken; 
içerisine fasulye veya sebze ek-
leyin.

• Yemeğinizin hem daha do-
yurucu olmasını, hem de daha 
az kalorili beslenmenizi sağlar. 
Kesinlikle yağ ile kızartmanız 
gereken yiyecekler için; zeytin-
yağı spreyi veya mutfak fırçası 
ile tavaya yağ sürerek kullanma 
miktarını azaltabilirsiniz.

• Fasulye veya bezelye gibi 
çok protein içeren sebzeleri se-
çin. Bu sebzeleri makarna ile 
birlikte yerseniz daha az kalori 
almış olursunuz.

• Kas ve kemiklerinizin sağlı-
ğı için haftada bir balık yemeye 
çalışın, kalbiniz açısından da 
sağlıklı olacaktır.

• Süt ürünlerinin az yağlı 
veya yağsız olanlarına öncelik 
verilmelidir. Her türlü peynir çok 
fazla protein içerir. Bu nedenle 
az kalorili peynirler seçerek kilo-
nuza da dikkat edebilirsiniz.

Sevgili dostlar, sağlıklı kas 
ve kemikleriniz için yeterli mik-
tarda ama aşırıya kaçmadan, 
daha az hayvansal ve daha çok 
bitkisel protein almayı ihmal et-
meyin.

Çifte Bayram

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK

Zade Vital'den çocuk gelişimine destek
Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası 

Zade Vital® Cold Press bitkisel besin des-
tekleri ve Omega 3 balık yağı serileri ile ge-
leceğimizin temel taşları olan çocuklarımı-
zın sağlığına destek olmaya devam ediyor. 

Yapılan araştırmalar Omega 3’ ün, 
insan vücudunun sentezleyemediği ve 
mutlaka dışarıdan alınması gereken yağ 
asitleri olan esansiyel (elzem) yağ asitleri-
nin en önemlilerinden olduğunu gösteriyor 
ve bu yağ asitlerinin çocukluk yaşlarından 
itibaren çok sayıda metabolik faaliyetin 
sağlıklı devam etmesi için gerekli görüldü-
ğü vurgulanıyor.  Özellikle deniz kaynaklı 
Omega 3 yağ asitleri olan EPA ve DHA’yı 
içeren balık yağlarının çocuklarda beyin, 
sinir ve göz gelişiminin desteklenmesine 
yardımcı oluyor.

Ege Üniversitesi ARGEFAR ile işbirliği 
içinde dünyanın önemli literatür ve kıla-
vuzlarını esas alınarak geliştirilen Zade 
Vital Premium Omega 3 balık yağı serisi, 
yumuşak kapsül ve şurup seçenekleri ile 
çocuklarımıza ideal Omega 3 desteğini 
sağlamayı hedefliyor.

“Özel Buhar Teknolojisi / steam deo-
dorizasyon”) yöntemi ile koku ve tat iyileş-
tirilmesi sağlanan Zade Vital® Premium 
Omega 3 Balık Yağı Şurupları Serisi’nde 
doğal aromalar kullanılıyor. Kız ve erkek 
çocukları için ayrı tatlar belirleyerek, kız 
çocukları için çilek aromalı balık yağı şu-
rubu; erkek çocukları için portakal aromalı 
balık yağı şurubu ile küçüklerin balık yağı 
şurubunu keyifle içmesi hedefleniyor.

Rüşeym yağı zor elde edilen çok de-

ğerli bir yağdır. Doğal enerji kaynağı ola-
rak da bilinen Rüşeym yağında yapılan 
araştırmalar sınav dönemleri gibi yüksek 
enerji gerektiren zamanlarda çocukların 
günlük besin programlarına dahil edilebi-
leceğini gösteriyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL 4 FARKLI SAĞLIK 
DESTEK ÜRÜNÜ 1 PAKETTE

Çocuklar ve gençlere özel olarak ge-
liştirilen, zihin sağlığı, bağışıklık, iştah ve 
enerji desteği Combo Junior/Teens;  Cold 
Press  Ceviz yağı, Cold Press Çörek Otu 
Yağı, Yer Fıstığı Yağı, Cold Press Rüşeym 
Yağı’nı içeriyor. Kullanım kolaylığı sağla-
yan yeni Zade Vital Combo Junior/Teens 
ile bir pakette birden fazla iyilik, sadece 
doktor ve eczacı danışmanlığında, çocuk-
larımızla buluşuyor.
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Ribat Eğitim Vakfı'nın Yaz Okulları kurs programı 25 Ağustos itibari ile sona erdi. Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük, "Yaz okullarımıza 
halkımızın ve öğrencilerimizin teveccühü bizleri sevindiriyor biz de hazırlamış olduğumuz programlarla bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz" dedi 

Ribat’ta Yaz Okulu coşkulu geçti
Ribat Eğitim Vakfı’nın düzenle-

diği ve öğrencilerin bir taraftan spor, 
gezi, kamp aktiviteleri, bir taraftan ise 
Kuran’ı Kerim, Siyer, ahlak, ibadetler 
gibi konuları hem öğrendikleri hem 
de içselleştirdikleri yaz okulları prog-
ramı sona erdi.

3 Temmuz’da başlayan olan Ri-
bat Eğitim Vakfı’nın Yaz Okulları 
kurs programı 25 Ağustos itibari ile 
sona erdi.  Kız öğrenciler ile erkek 
öğrencilere ayrı ayrı binalarda hiz-
metin verildiği RİBAT Eğitim Vakfı 
Yaz Okulları’nda yurt imkânı da su-
nuldu. Geçtiğimiz yıllarda da vatan-
daşın yoğun teveccühüyle birlikte bu 
alanda da kurumsallaşmanın rahat-
lığını yaşadıklarını ifade eden Ribat 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Muzaffer Büyük, “Yaz okullarımıza 
halkımızın ve öğrencilerimizin tevec-
cühü bizleri sevindiriyor dolayısıyla 
biz de hazırlamış olduğumuz prog-
ramlarla bu teveccühe layık olmaya 
çalışıyoruz. Bu yıl da müfredatlarımızı 

özenli bir şekilde planladık ve uygu-
ladık. Öğretmen arkadaşlarımıza da 
teşekkür ediyorum, öğretmenlerimiz 
öğrencilerimize hem bilgiler aktardı-
lar hem de Ribat Eğitim Vakfımızın 

Yaz Okullarının saygınlığını muhafaza 
ederek çocuklarımızın neşeli bir yaz 
programı yapmasını sağladılar. Biz 
nesil yetiştirmenin her şeyden önemli 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için 

de öğrencilerimize eğitimi sıkmadan 
veriyoruz. Öğrencilerimize geziler dü-
zenledik, yüzme programları düzen-
ledik, spor aktiviteleri düzenledik, tur-
nuvalar yaptık. Çocuklarımızın yazın 

öğretimden daha çok oyuna ihtiyaç 
duyduklarını da bilerek hareket ettik. 
Yaz Okullarımız Ribat Eğitim Vakfı-
mızın yıllarca oluşturduğu deneyim-
ler sayesinde öğrencilerimizi geleceğe 

hazırlama noktasında çok önemli bir 
işlev üstlenmektedir.

Her öğrencinin seviyesine göre 
eğitimler verildi. Eğitimler verilirken 
çocuklarımızın oyun ihtiyaçları da dü-
şünüldü. Biz, yaz okullarının sıkıcı bir 
dünya olmasını istemiyoruz, bunun 
için de çocukların gelmek istediği, 
sevdiği bir ortamı oluşturduk, çocuk-
larımız hem eğlendiler, hem oyunlar 
oynadılar, hem de öğrendiler” ifade-
lerini kullandı. Yaklaşık 1000 öğren-
cinin katıldığı Ribat Eğitim Vakfı Yaz 
Okulları’nın son gününde etkinlik 
düzenlenerek yaz okullarına katılan 
öğrencilerin tamamına katılım belge-
lerinin de verildiği programda öğren-
cilere küçük ödüller de verilirken yaz 
okulların eğitim veren öğretmenlere 
de plaketleri Ribat Eğitim Vakfı Genel 
Merkez konferans salonunda düzen-
lenen programda Yönetim Kurulu 
Başkanı Muzaffer Büyük ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından takdim edil-
di.  n HABER MERKEZİ 

Her öğrencinin seviyesine göre eğitimler verildi. Eğitimler verilirken çocuklarımızın oyun ihtiyaçları da düşünüldü.

Güneysınır ve Sarayönü 
Şehir Konakları tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerde yapımını sürdürdüğü şehir 
konaklarından ikisini daha tamam-
ladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, ilçelere şehir 
konağı kazandırma çalışmalarının 
devam ettiğini belirtti. İlçe mer-
kezleri ile bağlı mahallelerde yatı-
rımların birer birer tamamlandığını 
belirten Başkan Akyürek, ilçelerdeki 
yaşam standardını artıracak şehir 
konaklarının da halkın hizmetine 
sunulduğunu ifade etti. Güneysınır 
ve Sarayönü ilçelerinde yapımı ta-
mamlanan şehir konaklarının ilçe-
nin sosyal ve kültürel hayatına katkı 
sağlayacağını kaydeden Başkan 
Akyürek, 5 milyon 700 bin liraya 
mal olan yatırım içerisinde yüzme 
havuzu, spor salonları, meslek edin-
dirme kursları ve çok amaçlı salon-

lar bulunduğunu dile getirdi. Şehir 
konaklarının ilçelere değer katarken 
insanların yaşam kalitesini de artır-
dığına dikkat çeken Başkan Akyü-
rek, daha önce Ereğli, Akşehir ve Il-
gın’ın hizmete girdiğini, Güneysınır 
ve Sarayönü Şehir Konakları’nın da 
tamamlanarak kısa süre sonra hiz-
met vermeye başlayacağını söyledi. 
Başkan Akyürek; Akşehir, Ereğli, 
Karapınar, Bozkır, Çumra, Cihan-
beyli, Ilgın, Seydişehir ve Tuzlukçu 
Şehir Konakları’nın yapımının ta-
mamlandığını ayrıca Beyşehir ve 
Kulu’nun da bitme aşamasına gel-
diğini sözlerine ekledi.

İlk defa Genç KOMEK Yaz Oku-
lu ile hizmete vermeye başlayan 
Güneysınır ve Sarayönü Şehir Ko-
nakları yetişkinler için ise 11 Eylül 
2017 tarihinde kayıt almaya başla-
yacak.  n İHA

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “Kamu çalı-
şanları ve emeklilerin 2018–2019 yılı 
mali ve sosyal haklarının belirlendiği 
4. Dönem Toplu sözleşme görüşme-
lerinde Hükümet ile yetkili konfede-
rasyon karşılıklı olarak imzaları atarak 
memurun ve emeklilerin bütün ümit-
lerini bir kere daha  masada bıraktılar.  
2013 ve 2015 yılında “Tarihi başarı” 
olarak ifade ettikleri ancak yaşanan 
kayıplarla “Tarihi hezimete” dönüşen 
Toplu sözleşmelere daha beteri 2017 
yılı Ağustos ayında eklendi” dedi.

“Hükümetin yüzde 3,5 + 3,5 
teklifini ‘Müzakere edilebilir ama 
kabul edilemez’ bulan ve ‘Bu teklif 
elimize kalemi vermiştir ama mürek-
kebi içine koymamıştır’ diyen yetki-
li konfederasyon 0,5 puanlık artışa 
Evet  diyerek memurlar ve memur 
emeklileri için bir kutu mürekkep 
parası dahi alamadı” diyen Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata, “1 Ağustos’ta başlanan 
Toplu sözleşmeler aslında 21 Ağustos 
gece yarısı itibariyle sona ermişti. 22 
Ağustos 2017 günü saat 11’de imza 
töreni yapıldı. Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘So-
nuçlarına katılmadığım, sonuçlarına 
saygı duymadığım, 20 milyon insanın 
beklentilerini boşa çıkaran bir imza 
töreninde sendika Genel Başkanı ola-
rak bulunmamı abesle iştigal olarak 
gördüm’ açıklamasıyla imza törenine 
katılmamıştır. Bu Toplu Sözleşme 
süreci aslında sendikacılık etiği açısın-
dan da, ‘Ben sendikacıyım’ iddiasında 

olan herkesin ibret alması gereken, 
ders alması gereken bir süreç oldu. 
Maaş zam oranlarının, diğer hakların 
vs. bunları bir kenara bırakalım ama 
bu Tolu sözleşme süreci acayip cüm-
lelerin kurulduğu, acayip ifadelerin 
kullanıldığı ama sonucunun ölü doğ-
duğu bir Toplu Sözleşme süreci oldu. 
Şimdi kendisine soralım; “Kalemin 
mürekkebi üç buçuğu dört yapınca 
mı dolmuş oldu? 0,5 artışla mı doldu? 
Kalkınmanın kapısı 0,5 puan artınca 
mı açıldı?” ifadelerini kullandı. 

Ata, “Kamu işçisine yüzde 12,5 ve 
bunların yanında ikramiyelerine 250 

TL, 3 bin TL altında alanlara 90 TL 
iyileştirme yapan aynı siyasal iktidar, 
memura gelince kesenin ağzını sıkı 
sıkı bağlıyor. Neden acaba? İşte Bu 
sendikacılık farkıdır. 2015 yılında aynı 
salonda imzalanan Toplu Sözleşme 
imza töreninde ki o da oldukça kötü 
bir toplu sözleşmeydi aslında. İşte 
bu aynı ekip alkışlarla, sloganlarla, 
“Tarihi başarı elde ettik” diye naralar 
atarak imzaladılar. Şimdi ise sesleri 
dahi çıkmadı. Yüzlerinden düşen bin 
parça. Peki neden imza atıyorsunuz 
o zaman? Size silah mı çektiler, ne-
den imza atıyorsunuz? İmza atılırken 

resimleri görün, ikisi ayakta diğerleri 
oturuyor, protesto edercesine. Protes-
to edecekseniz imza atmayacaksınız. 

Toplu Sözleşme masasındaki sen-
dika başkanlarının tepkilerini kamu-
oyunun takdirine bırakıyoruz. İmza 
atılmış ama, sendika başkanlarından 
iki tanesi ayağa kalkmış, diğerleri pro-
testo edercesine masada oturuyor. 
Gönüllerin razı olmadığı açıkça belli 
ama yapılan bir şey yok. En azından 
Kamu Hakem Kuruluna gitselerdi,  
8 gün daha bu konunun Türkiye’de 
tartışılmasını sağlardı. Bizler de des-
tek verirdik. Meydanlara inebilirdik. 
Hükümetin sunduğu son rakamların 
üstüne yarım puan artınca imza atan 
yetkili Konfederasyon, kamu çalışan-
larını ve emeklileri TÜİK tarafından 
açıklanan rakamların çok gerisinde 
geçinmeye mahkum etmiştir.Vergi 
dilimleri, tazminatlar, ek ders ücret-
leri, yolluk ve harcırahlar, yemek üc-
retleri gibi en temel konularda hiçbir 
gelişme sağlanamamıştır. Adaletsiz-
likler sürmeye devam edecektir. 0,5 
puan artınca mürekkep doldu. O mü-
rekkep artışı ne kadar yapıyor, biliyor 
musunuz? 0,5 puanlık artış en düşük 
devlet memuru maaşında 11,58 ku-
ruş artış, ortalama memur maaşında 
ise 15,4 artış demektir. Mürekkep 
fiyatlarını da araştırdık; dolmakalem 
mürekkebi 44,10 TL, 16TL, 14 TL’de 
var.  Yani, 11,58 TL artışla bir şişe 
mürekkep alınamıyor. Bu mürekkep 
nasıl dolmuş oluyor kamuoyunun tak-
dirine bırakıyoruz. Bu zam oranları en 
düşük dereceli memur maaşında yani 
15/1 kademede bir memur maaşında 
2018 yılının tamamı için 171,04 TL, 
2019 yılının tümü için 221,71 TL ar-
tış demek. Ortalama memur maşı için 
2018 yılı için toplam 227,49 TL; 2019 
yılında ise 294,88 TL artış anlamına 
geliyor. Yani bu zam oranları ile kamu 
çalışanlarının insanca yaşamasına 
yetecek bir artış sağlanamadı. Bütün 
devletin imkanlarını kamu çalışanları 
için kullanılsın demiyoruz. TÜİK’in 
açıkladığı rakamların çok gerisinde 
bir asgari standartla kamu çalışanları 
geçinmek zorunda bırakılıyorsa, bu 
masada o toplu sözleşmeyi imzala-
maya kimsenin hakkı yok. Onun için 
Türkiye Kamu-Sen olarak bu süreci 
bir orta oyunu gibi gördük. Aktör de 
bellidir. Sendikacılık tarihimiz iyi bir 
aktör kazanmıştır. Bu orta oyunu ve 
aktörü, kamu çalışanlarına ve emekli-
lerine hayır getirmeyecektir” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

‘Toplu sözleşme hezimete dönüştü’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata
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Akşehir yakınlarında istinat duvarına çarpan 
greyder sürücüsü hayatını kaybetti. 
Kaza, Konya’nın Akşehir ilçesi ile Ispar-
ta’nın Yalvaç ilçesi arasındaki karayolunda 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç 
istikametinden Akşehir istikametine hareket 
halinde olan Murat Bozoğlu (33) idaresindeki 
greyder, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yolun sol tara-
fındaki istinat duvarına çarptı. Yaklaşık 60 
metre duvara sürtündükten sonra durabilen 
greyderin sürücü Murat Bozoğlu hayatını 
kaybetti.  n İHA

Seydişehir’de motosikletin devrilmesi sonu-
cu 2 kişi yaralandı. Ortakaraören Mahalle-
si’nde, Ali Tünel (24) idaresindeki plakasız 
motosiklet, sürücünün yola çıkan köpeğe 
çarpmamak için manevra yapması sonucu 
yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle 
motosiklette bulunan Ömer Faruk Tünel (18) 
yaralandı.  Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 
sürücü, Konya’ya sevk edildi.  n AA

Motosiklet 
devrildi: 2 yaralı

Greyder duvara
çarptı: 1 ölü

Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama-
da, kentin giriş çıkışlarında araçlarda arama yapılırken, eğ-
lence mekanları da denetlendi.  İçişleri Bakanlığınca 81 ilde 
eş zamanlı olarak düzenlenen, “Türkiye’de Huzur Güven 7” 
uygulaması Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 
iki aşamalı yapıldı. Uygulamanın ilk bölümü saat 20.00’da 
kentin giriş ve çıkışlarında başladı. Ekipler, şehrin giriş çıkış-
ları ile şehir merkezlerinde önceden belirlenen hassas nok-
talarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama ve kimlik 

kontrolü gerçekleştirdi. Saat 22.00’de uygulamanın ikinci 
bölümünde ise eğlence mekanları ve umumi iş yerleri denet-
lendi. Polis ekipleri 28 iş yerlerinde arama yaparken herhangi 
bir suç unsuruna rastlanmadı. 

Yaklaşık bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgula-
ması yapıldı, 35 araç arandı. Diğer taraftan 5 kişiye sigortasız 
çalışmaktan, 34 kişiye ise kimlik bulundurmamaktan bin 578 
lira idari para cezası uygulandı.
n İHA

Hüyük’te iki otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında İtalyan 2 turist yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolunun 
30. kilometresindeki Hüyük yol ay-
rımı Budak Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Monia 
Balkova (39) idaresindeki 34 SZ 
4984 plakalı kiralık otomobil, Bey-
şehir’den Isparta istikametine se-
yir halinde iken Belya Hızır Tiryaki 
yönetimindeki 07 LTU 78 plakalı 
otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpış-
manın şiddetiyle İtalyan turistlerin 
içinde bulunduğu otomobil refüje 
çıktıktan sonra takla attı. Devrilen 
otomobilin sürücüsü Monia Balkova 
ile araçta bulunan Metteo Brechros-

sa (43) yaralandı. Yaralı turistler olay 
yerine sevk edilen ambulansla Bey-
şehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıla-
rak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan di-
ğer otomobilin sürücüsü Belya Hızır 
Tiryaki, Hüyük’ten Antalya istika-
metine gitmekte olduğunu belirte-
rek, “Ben Hüyük tarafından geliyor-
dum, aracı fark etmedim. Aracı fark 
ettiğimde de frene bastım ama o da 
hızlı olduğundan duramadı. Bana 
vurdu, vurunca da refüje vurup ora-
dan da takla attı” dedi.

Kaza sebebiyle karayolunda ula-
şım bir süre kontrollü olarak sağlan-
dı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı.   n İHA

Seydişehir’de, yolcu otobüsüyle 
çarpışan traktörün üç parçaya bölün-
düğü kazada 2 kişi yaralandı. Kazada 
traktörün fırlayan lastiğine çarpan 
bir otomobil de takla attı. 

Kaza, sabaha karşı Seydişe-
hir-Konya karayolu Bostandere 
Kavşağı civarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Duran D. ida-
resindeki 07 FCM 06 plakalı yolcu 
otobüsü aynı yöne seyir halindeki 
Mehmet Ç. (61) idaresindeki plaka-
sı öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. 
Kaza sırasında traktör 
üç parçaya bölünür-
ken, traktör sürücüsü 
Mehmet Ç. ile yanında 
bulunan eşi Durdane 
Ç. (65) yaralandı. Kaza 
sırasında traktörden 
koparak yola fırlayan 
lastiğe çarpan Zeki K. 
idaresindeki 42 ZA 
805 plakalı otomobil 
de yoldan çıkarak takla 
attı. Kazayı görenlerin 
haber vermesi üzerine 

olay yerine çağrılan ambulanslar ile 
yaralılar Seydişehir Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralılardan durumu ağır olan trak-
tör sürücüsü Mehmet Ç., yapılan ilk 
müdahalenin ardından Konya’ ya 
sevk edildi.

Öte yandan, kaza yapan traktör-
de bulunan karı kocanın yetiştirdik-
leri sebze ve meyveleri ilçe pazarında 
satmak üzere Seydişehir’e geldikleri 
öğrenilirken, kaza sonrası sebze ve 
meyveler ise yola saçıldı.   n İHA

Hüyük’te iki otomobil
çarpıştı: 2 turist yaralandı

Yolcu otobüsü ile çarpışan 
traktör 3 parçaya bölündü

Sarıot Yaylası’nda karpuz
ve kavun hasadı başladı

Dereköy Sarıot yaylasında Şahin 
ailesine ait olan 100 dekar araziye 
dikimi gerçekleştirilen Bozkır Yay-
lasında karpuz ve kavunlarının ilk 
hasat edilmesine başlandı.

Toros yaylalarında iki yıldır 
Karpuz ve kavun ekimi yaptıkları-
nı belirten Mustafa Şahin, “Bizlere 
dedelerimizden kalma 1800 rakımlı 
Konya il sınırları içerisindeki ve An-
talya il sınırına komşu olan Dereköy 
Sarıot Yaylasında Karpuz ve Kavun 
birinci hasadını yapıyoruz.

Burası yöresel olarak Bıyıklının 
çiftçiliği olarak bilinen ve Rahmetli 
babamızın evlatları olarak 3 kardeş 
olarak 100 dekar alanı ekiyoruz. 
Yaylamız Toros dağlarının dorukla-
rında olmasından dolayı yüksek ra-
kımda sezonun ileriki dönemlerinde 

anca hasada geçiyor ve geç dönem-
de özellikle Antalya bölgesinde 
satışa sunuluyor. Bölgemizde son 
yıllarda Karpuz üretimi ve üretilen 
karpuzların kalitesi dolayısıyla bü-
yük ilgi uyandırmaktadır. Tarımsal 
anlamda da destekleme yapılırsa 
bölgesel alanda daha fazla üretim 
ve bölge halkına ekonomik katkı 
sağlayacaktır. 

Birde bizim yaylamızda Kos-
ki’nin yapmış olduğu bir çalışma 
sonrasında damlama sulama yön-
temiyle kullandığımız suyumuz 
azaldı. Koski’nin zamanında vermiş 
olduğu sözleri yerine getirerek bi-
zim gibi Sarıot yaylasında ki bahçe 
sahiplerinin mağduriyetlerini gider-
mesi gerekmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ

81 ilde eş zamanlı huzur operasyonu

Kırmızı et tüketiminin arttığı Kurban Bayramında kalp damar hastalığı, obezite, diyabet ve böbrek 
rahatsızlığı bulunanların porsiyon kontrolüne dikkat ederek az yağlı et tüketmesi tavsiye edildi

Kurbanda aşırı yağlı
et tüketimine dikkat!

Medicana Konya Hastanesi di-
yetisyeni Merve Sena Nazlı, Kurban 
Bayramında et tüketimine dikkat 
edilmesi gerektiğini söyledi. Bayram 
denilince akıllara açılan börekler, bak-
lavalar, tatlılar ve et tüketimi geldiğini 
hatırlatan diyetisyen Nazlı, Kurban 
Bayramında fazlaca et tüketiminin 
kahvaltı dahil olmak üzere günün her 
öğününde yapıldığını, bunun da sağ-
lık problemlerini beraberinde getirdi-
ğini kaydetti.

Diyetisyen Nazlı bayramda yapı-
lan beslenme yanlışlarına değinerek, 
“Yapılan yanlışlardan bir tanesi ilk 
olarak kahvaltı da dahil olmak üzere 
kırmızı et tüketimi. Kırmızı et tüke-
timi sindirimi zor olan bir besindir. 
Mide, bağırsak rahatsızlığı olan ki-
şilerde başta olmak üzere sindirim 
problemlerine yol açar. Kurban etleri 
kesildikten sonra aslında birkaç gün 
buzdolabında bekletildikten sonra 
tüketilmesi gerekmektedir. Kırmızı 
et aynı zamanda demir, doymuş yağ 
içeriği, magnezyum ve çinko açısın-
dan zengin bir besindir. Ama fazlaca 
tüketimi doymuş yağ içeriğinden do-
layı da kolesterol yüksekliğine yol aça-
bilir. Dikkatli tüketilmesi gerekmek-
tedir. Özellikle kalp damar hastalığı 
olanlar obezite, tip iki diyabet, böbrek 
rahatsızlığı olan bireylerin bu Kurban 

Bayramı’nda tüketmeleri uygundur 
fakat miktar bizim için önemlidir. Çok 
aşırı olamamak kaydıyla ve çok aşırı 
yağlı olmamak kaydıyla tüketebilirler. 
Burada az yağlı olanını ya da yağsız 
bir şekilde et tüketmeleri ve porsiyon 

kontrolüne dikkat etmeleri gerek-
mektedir” dedi.

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, et-
lerin çabuk bozulan besinler olduğu-
nu, çözdürüldükten sonra kesinlikle 
tekrar dondurulmaması gerektiğini 

dile getirdi. Nazlı, “Etler çabuk bozu-
lan besinler arasındadır. Burada dik-
kat etmemiz gereken büyük parçalar 
halinde değil de küçük parçalara ay-
rılarak birer yemeklik olarak buzdo-
labı poşetinde ve buzdolabının buz-
luk kısmında ya da derin dondurucu 
da saklanması gerekmektedir. Etleri 
çözdürürken de oda sıcaklığında değil 
buzdolabının alt bölmesinde çözün-
dürülüp ondan sonra kullanılması 
gerekiyordur ve çözülmüş bir besin 
kesinlikte tekrar dondurulmamalıdır” 
diye konuştu.

Bayramda da normal beslenmede 
olduğu gibi üç ana üç ara öğün kura-
lına dikkat edilmesini hatırlatan Nazlı, 
“Mutlaka ara öğün yapılarak bayram 
ziyaretlerine gidilmeli, çok aç olun-
mamalıdır. Gittiğimiz yerlerde eğer 
kronik bir rahatsızlığımız yoksa tatlı 
tüketimi olabilir ama sütlü tatlılar her 
zaman tercihimiz olması gerekmekte-
dir. Bu sıcak yaz aylarında dondurma 
tercih edebiliriz. Ara öğün yapmamız 
bizim için hem kan şekerimizi den-
geleyecek hem de çok aç gitmemiş 
olacağız, hem de metabolizmamızı 
hızlandırmış olacağız. Aynı zamanda 
fiziksel aktivitemizi biraz daha artıra-
rak kilo almamızın da önüne geçebili-
riz” şeklinde konuştu.
n İHA 

Medicana Konya Hastanesi diyetisyeni Merve Sena Nazlı
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Bilim Merkezi’nde 500 okul müdürüne eğitim
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

yaptığı TÜBİTAK destekli ilk Bilim 
Merkezi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Türkiye genelindeki yak-
laşık 500 okul müdürünün katılımıy-
la “Proje Temelli Eğitim Çalıştayı dü-
zenlendi.  Konya Bilim Merkezi, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenle-
nen “Proje Temelli Eğitim Çalıştayı”-
na ev sahipliği yaptı. 

Konya’da düzenlenen çalıştay 
kapsamında Türkiye genelindeki 
proje okullarından, sosyal bilimler li-
selerinden ve fen liselerinden yakla-
şık 500 okul müdürü Bilim Merkezi-
ni ziyaret etti. Ziyaretçiler, çalıştayın 
konusu olan proje temelli eğitim uy-
gulamalarını ve materyallerini Bilim 
Merkezi’nde görme şansı elde etti. 

Konya Bilim Merkezi Genel Mü-
dürü Ali Çetinkaya’nın Bilim Mer-
kezi faaliyetlerini anlattığı sunumun 
ardından sergi galerilerini, atölye ve 
laboratuvar alanlarını rehberler eş-
liğinde gezen misafirler daha sonra 
planetaryumda film seyretti.
n HABER MERKEZİ

Halil Ürün’den Başkan
Demirhan’a ziyaret

Gevrekli Mahallesine 
prestij cadde yapılıyor

Eski Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Halil Ürün ve beraberinde-
ki bir heyet Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan’ı maka-
mında ziyaret ettiler.

Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan; makamında 
eski Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Halil Ürün, Prof Dr. Ali Ak-
maz, Ömer Lütfi Ersöz, Nihat Abay-
han, Hakim Ömer Faruk Kuntoğlu, 
Mustafa Kocaer, Ahmet Güçyet-
mez,. Mehmet Onbaşı, Mustafa Ba-
cak ve AK Parti Tuzlukçu İlçe Baş-
kanı Nevzat Kolaj’tan oluşan heyeti 
konuk etti.

Ziyarette heyet adına konuşan 
eski Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Halil Ürün” Konya’daki ar-
kadaşlarımız bir araya gelerek Yu-
nak’ta beni ziyaret ettiler. Bende 
arkadaşlarımla birlikte İlçemiz Be-

lediyesinin genç başkanı Abdullah 
Emre Demirhan’ı birlikte ziyaret 
etmeyi uygun gördük. Şimdi bura-
dayız. Özellikle son günlerde Yunak 
Belediye Başkanlığına aday olaca-
ğım konusu konuşuluyor. Ama bu 
gerçek değildir. Aday olmam söz 
konusu değildir. Yunak İlçesi için 
yapılması gereken çalışmaların her 
zaman arkasında oldum ve olma-
ya devam edeceğim. Bunun tüm 
kamuoyu tarafından bilinmesini 
istiyorum. Bizleri güler yüzüyle ve 
konuksever bir şekilde ağırlayan 
Yunak Belediye Başkanım Abdullah 
Emre Demirhan kardeşimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

Ziyaret hem makam odasında, 
hemde belediye binası önünde gü-
nün anısına çektirilen toplu fotoğraf 
ile son buldu. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti’li kadınlara yönelik Genel İlkyardım Bilgileri Farkındalık Eğitim Programı 
düzenlendi. Programda doğru yapılan ilk yardımın hayat kurtardığına dikkat çekildi 

‘Doğru ilk yardım 
hayat kurtarıyor’
 AK Parti Genel Merkez Kadın 

Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı ile 
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 
“Genel İlkyardım Bilgileri Farkındalık 
Eğitim Programı” Konya’dan başladı. 
Eğitim programının açılışında konu-
şan AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Has-
ret Yavuz, doğru ilkyardımın hayat 
kurtardığı kadar; yanlış müdahalenin 
ölüme neden olabildiği için bu tür 
eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 
Parti) Konya İl Kadın Kolları, “Genel 
İlkyardım Bilgileri Farkındalık Eğitim 
Programı” ile teşkilatlarına ilkyardım 
eğitimi verdi. 

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı 
tarafından organize edilen ve Sağ-
lık Bakanlığı tarafından desteklenen 
program, Mevlana Kültür Merkezi’n-
de yapıldı. Programa AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Sosyal Politika-
lar Başkanı Hasret Yavuz ile Başkan 
Yardımcısı Leyla Arık, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü yönetici 
ve eğitimcileri, AK Parti Konya İl Baş-
kan Yardımcısı Hayati Arık ile Can-
dan Duran, AK Parti İl Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, İl 
Kadın Kolları Yönetimi ve İlçe Kadın 
Kolları Başkan ile yönetimleri katıldı. 

Programda konuşan AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal 
Politikalar Başkanı Hasret Yavuz, 
ülkemizde ilkyardım eğitiminin çok 
önemli olduğunu söyleyerek şunları 
söyledi:

“80 milyon nüfusu olan ülkemiz-
de her yıl acillere 90 milyon başvuru 
oluyor. Ülkemizde yılda 3 bin 500 
vatandaşımız ev kazaları, 2 bin kişi 
iş kazalarında, 4 bin kişi de trafik 
kazalarında hayatlarını kaybediyor. 
Ölümlerin yüzde 40 ise kalp ve da-
mar hastalıklarına bağlı gerçekleşi-
yor. Meydana gelen kaza ve olaylar-
daki ilkyardım sonucunda ölümler 
2-3 kat azalabilmektedir. Ancak olay 
yerinde toplanan vatandaşın çok azı 
ilkyardım eğitimi almış kişilerdir. 
Dolayısıyla nasıl ki doğru ilkyardım 
veya müdahale hastanın hayatını 
kurtarabiliyorsa bu konudaki yanlış 
uygulamalar hastanın kaybedilmesi-
ne de sebep olabilmektedir. İşte bu 
nedenle ilkyardımın önemi konu-
sunda farkındalık oluşturacak etkin-
likler düzenleyerek toplumsal bilinç 
oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 
sosyal sorumluluk projeleri kapsa-
mında “Genel İlkyardım Bilgileri Far-
kındalık Eğitim Programı” Konya’dan 
başlattık. Bu programlarımızı 81 ilde 
yapacağız. İlkyardım bilincinin geliş-
tirilmesi, ilkyardım eğitimi almış kişi-
lerin sayısının arttırılması ve konuya 
gereken duyarlılığın gösterilmesini 

hedefliyoruz. Dolayısıyla herkesi ilk-
yardım eğitimini almaya davet ediyo-
ruz. Projede değerli katkılarını esirge-
meyen Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık 
Müdürlüğümüze, AK Parti İl Başkan-
lığımıza, İl Kadın Kolları Başkanlığı-
mıza ve eğitime katılan tüm teşkilat 
mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” 

USTA: ÇOK FAYDALI 
VE GÜZEL BİR EĞİTİM

“Genel İlkyardım Bilgileri Farkın-
dalık Eğitim Programı”nın Konya’dan 
başlatılmasını önemsediklerinin altını 
çizen AK Parti Konya Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin Usta; “Konya her zaman 
birçok alanda ilklerin şehri öncülüğün 
kenti olmuştur. Bu konuda da eğitim-
lerin Konya’dan başlatılmasını önem-
siyorum. İnanıyorum ki Konyalılar bu 
eğitimde alacakları eğitimle ülkemiz-
de bir farkındalık hissettirecektir. Ben 

de bir tıp doktoruyum. Gerçekten de 
ilkyardım eğitimi çok önemli. Tıp Fa-
kültelerinde aldığımız ilk derslerdi” 
dedi. 

İlkyardımın doğru yapılmasının 
hayat kurtardığını; yanlış uygulama-
nın ise hayatın sonlanmasına veya 
ömür boyu sakatlıklara neden olabi-
leceğinin altını çizen Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin Usta, kadın kolları tara-
fından başlatılan eğitimin çok faydalı 
bulduğunu söyledi. 

POÇANOĞLU: BU EĞİTİMLER 
ÖZELLİKLE EV HANIMLARININ İŞİNE 

ÇOK YARAYACAK
Eğitim programını oldukça 

önemsediklerini dile getiren AK Parti 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe 
Lütfiye Poçanoğlu ise, “Bizler özellik-
le ev hanımları, gün içinde meydana 
gelebilen küçük kazalar neticesinde 

neler yapabiliriz, ilk müdahaleyi nasıl 
yapabiliriz konusunda bilinç sahibi 
olamayabiliyoruz. Bu eğitim bir baş-
langıç. İnşallah bu eğitimlerin daha 
da ilerilere taşınması konusunda bir 
hedefimiz var. Eğitimini almadığı-
mız ilkyardım veya müdahaleler kötü 
sonuçlar verebiliyor. Dolayısıyla bu 
eğitimlere çok önem veriyoruz. İn-
şallah ülke genelinde başlayacak bu 
eğitimler yayılacak ve ilk aşamada 
hastanın hayati tehlikesini azaltacak 
uygulamalar ortaya çıkacak” ifade-
lerini kullandı. Konuşmaların ardın-
dan Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nde 
görevli eğitimciler,  ilkyardım eğitimi 
konusundaki bilgi ve tecrübelerini 
“Genel İlkyardım Bilgileri Farkındalık 
Eğitim Programı”na katılan teşkilat 
mensubu ve vatandaşlara aktardı.
n TEVFİK EFE 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Sey-
dişehir Belediyesi koordinesinde 
yürütülen ve Gevrekli Mahalle-
sinde yapılacak olan prestij cadde 
çalışmalarında sona gelindi. Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 4. 
Bölge Müdürü Memiş Kunt ile bir-
likte sıcak asfalt çalışmaları devam 
eden caddede incelemede bulun-
du.  Seydişehir Belediyesinin, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ile birlik-
te yürüttüğü çalışmaların devam 
ettiğini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, referandum çalış-
maları öncesinde Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
tarafından verilen prestij cadde sö-
zünün yerine getirildiğini kaydetti. 

Gevrekli Mahallesinin eski büyük 
kasabalardan biri olduğunu kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Referandum çalışmalarında 
Tahir Başkanımızla birlikte mahal-
lemizi ziyaret etmiştik. Bu mahalle-
miz sosyal yapı olarak Seydişehir’in 
gözde mahallelerinden. 

Prestij caddesi dediğimiz ana 
cadde ciddi anlamda bozulmuş şe-
kilde idi. Bu yolumuzun yapılması 
için söz verilmişti. Şu an alt yapı 
çalışmaları tamamlandı, sıcak asfalt 
çalışmalarında ise tamamlanmak 
üzere. Ben, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ve 
özverili çalışmalarından dolayı eki-
bine teşekkür ediyorum. Gevrekli 
mahallemize hayırlı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konya İl Kadın Kolları, “Genel İlkyardım 
Bilgileri Farkındalık Eğitim Programı” ile teşkilatlarına ilkyardım eğitimi verdi. 
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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

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR

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

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

birimine daha 
önce alüminyum 
dökümde çalışmış 
tecrübeli personel 
alımı yapılacaktır.
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
4 40 YAŞINI AŞMAMIŞ
4 KONYA'DA İKAMET EDEN
4 ELEKTROSTATİK BOYA YAPABİLCEK
4 EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

BOYACI ALINACAKTIR
4PRES VE KULLANABİLEN
4SICAK ALANDA ÇALIŞABİLECEK 
4ÖLÇÜM ALETLERİNDEN ANLAYAN
4ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

PRESCİLER ALINACAKTIR
4 DİK İŞLEM CNC OPERATÖRÜ
4 ÖLÇÜM ALETLERİNİ KULLANABİLEN
4 KUMPAS-METRE-MİKROMETRE VS
4 ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81

BAŞVURU SAATLERİ: 09:00-12:00 ARASI

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROĞRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Konya Aydınlar Ocağı’nda Celal Bayar’ı anlatan Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya, 
“Mahmut Celal Bayar safkan bir Atatürkçü ve iyi bir komitacıdır” dedi

‘Celal Bayar iyi 
bir komitacıdır’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Selçuk-
lu Salı Sohbetleri’nde, ‘Vefatının 31. 
Yılında Celal Bayar’ın hayatı ve siyasi 
kişiliği ile mücadelesi dile geldi.

Necmeddin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup 
Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin 3. Cumhurbaşkanı olan siyaset 
ve devlet adamı Mahmut Celal Ba-
yar’ın Rumeli kökenli olduğunu fakat 
hemşerimiz de sayıldığını belirterek  
“1883 Bursa’nın Gemlik İlçesi Umur-
bey Köyü doğumlu olan Celal Bayar, 
Abdullah Fehmi Efendi’nin oğludur. 
Annesi Emine Hanım. Bu aile 93 
Harbi olarak bildiğimiz Osmanlı-Rus 
Savaşı (1877) sonrasında Türkiye’ye 
göç ederek Bursa’ya gelip yerleşiyor. 
Kökeni araştırıldığı zaman Osmanlı 
Devleti’nde ilmiye sınıfına yükselen 
Abdullah Fehmi Efendi ve ailesinin 
Konya bölgesinden iskân politikası 
gereği Balkanlara göç ettirilmiş bir 
aile olduğunu görüyoruz” dedi.

Konya Halk Kütüphanesi’ndeki 
sohbette, Abdullah Fehmi Efendi’nin 
üç çocuğundan Asım ve Behzat’ın 
verem hastalığından öldüklerini ve 
hayatta kalan Mahmut Celal’in zeki 
bir çocuk olduğunu söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Yakup Kaya,babasının Gem-
lik müftülüğüne atanmasından son-
ra tahsil hayatını Gemlik’te devam 
ettirdiği belirterek “Celal Bayar’da 
kabına sığmayan bir yapı görüyoruz. 
Gelecekte de Türk siyasetinde, Türk 
Devletinin yönetiminde, İnkılâbın 
yapılmasında, kurgulanması ve uygu-
lanmasında çok önemli bir görev ala-
cağı ilkokul, ortaokul, özellikle Rüştiye 
ve İdadide kendisini göstermiş” diye 
konuştu. 

Celal Bayar’ın Gemlik’te lise eği-
timini tamamladıktan sonra Bursa 
İpek Meslek Yüksek Okulu ile Fran-
sız Kolejinde eğitim gördüğünü ve 
memuriyet hayatına atılarak hukuk 
ve bankacılık alanlarında çalıştığını 
kaydeden tarihçi Kaya, 1907’de İt-
tihat ve Terakki’nin Bursa’daki gizli 
kolu olan Küme adlı örgüte girdiğini 
ve ardından Cemiyet tarafından İz-
mir’e görevli olarak gönderildiğini de 
ifade etti. Mütareke döneminde İzmir 

Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemi-
yeti’ne giren Celal Bayar’ın İzmir’in 
işgali tehlikesi belirince, Galip Hoca 
takma adıyla zeybek ve köy hocası kı-
lığında bölgeyi dolaşarak işgale karşı 
propaganda yaptığını da dile getiren 
Kaya, Bayar’ın siyasi mücadelesiyle 
ilgili olarak şunları söyledi:

“12 Ocak 1920’de toplanan son 
Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Saru-
han Sancağı milletvekili olarak katıl-
dı. Millî Mücadele’nin başlaması ile 
birlikte Anadolu’ya geçerek bu hare-
ketteki yerini aldı. Birinci Büyük Millet 
Meclisi’nde milletvekili olarak görev 
alan Mahmut Celal Bayar, 1921’de 
İktisat Bakanı oldu.1923 seçimlerin-
den sonra II. Büyük Millet Meclisi’ne 
İzmir milletvekili olarak girdi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda politika 
becerisi ve iktisatçı kimliği ile parladı. 
1932’de İktisat Bakanlığı’na getirilen 
Bayar, 1937’ye kadar bu görevde kal-
dı. Ayrıca 1937–1939 yılları arasında 
başbakanlık yaptı. Daha sonra siyasî 
yaşamını İzmir milletvekili olarak 
sürdürdü.Çok partili siyasî yaşamın 
başlaması üzerine 1946 yılında Ad-
nan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik 
Koraltan ile birlikte Demokrat Parti’yi 
kurdu ve başkanlığa getirildi. Partisi-
nin 1950 seçimlerini kazanmasından 
sonra 22 Mayıs 1950’de Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nce Türkiye’nin 

üçüncü cumhurbaşkanı seçildi.10 yıl 
boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 
Mayıs askerî müdahalesi ile 1960 yı-
lında uzaklaştırılan Mahmut Celal Ba-
yar, 15 Eylül 1961’de Yassıada Mah-
kemesi tarafından idama mahkûm 
edildi. Cezası daha sonra müebbet 
hapse çevrilerek Yassıada’dan Kayseri 
Bölge Cezaevi’ne nakledilen Bayar, 7 
Kasım 1964’te rahatsızlığı nedeniyle 
serbest bırakıldı.1903 yılında Reşide 
Hanım’la evlenen ve üç çocuğu olan 
Celal Bayar 22 Ağustos 1986 günü 
İstanbul’da vefat etti.”
BAYAR ATATÜRKÇÜ VE KOMİTACIDIR

Celal Bayar’ın fikir dünyasının 
oluşumunda ideolojik kimliğinin or-
taya çıkışında Bursa’daki eğitim ha-
yatı ile tanıştığı Süleyman Nazif gibi 
sürgündeki kişilerin büyük bir etkisi 
olduğuna işaret eden Kaya, Bayar’ın 
İzmir Kız Lisesi ile Altay Spor Kulü-
bü’nün kuruluşunda etkinliği oldu-
ğunu da ifade ederek “Mahmut Celal 
Bayar safkan bir Atatürkçü ve iyi bir 
komitacıdır” dedi.

Sohbetin sonunda kendisine so-
rular soruları da cevaplandıran Yrd. 
Doç. Dr. Yakup Kaya’ya Konya Ay-
dınlar Ocağı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Güçlü, kitap hediye etti. Kaya 
da bu hediyeye kitap armağan ederek 
karşılık verdi.
n HABER MERKEZİ 

Necmeddin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya
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‘Ereğli’ye kalıcı hizmetleri
kazandırmaya çalışıyoruz’

 Ereğli’de alt yapı sorunlarını 
giderme çalışmaları tüm hızıyla de-
vam ediyor. Ereğli Belediyesi, KOS-
Kİ, MEDAŞ ve ENERYA ortaklaşa 
yaptığı çalışmalarla alt yapı sorunu-
na köklü çözümler üretiyorlar.  Alt 
yapı olmadan yatırımın olamaya-
cağını belirten Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven, “Göreve gel-
diğimizde Ereğli’mizin çok büyük 
alt yapı sorunları vardı. Hemen ilk 
çalışmalarımız arasına alt yapı hiz-
metlerini aldık. Çünkü biliyoruz ki 
alt yapı tüm hizmetlerin başlangıç 
noktasıdır. Alt yapı olmazsa kalıcı 
hizmetleri yapmak mümkün değil-
dir. En önemli gayemiz olan kalıcı 
hizmetler için alt yapı sorunlarını 
çözmek adına yoğun uğraşlar veri-

yoruz. Gece gündüz demeden çalı-
şarak alt yapı hizmetlerini tamam-
layarak kalıcı hizmetleri şehrimize 
kazandırmaya devam edeceğiz. Bu 
kapsamda belediyemizle beraber 
KOSKİ, MEDAŞ ve ENERYA ku-
rumlarımızın göstermiş oldukları 
özveri ve çalışmalar için bu kurum-
larımıza teşekkür ediyorum. Amacı-
mız günü kurtarmak değil, geleceği 
kuşatmak, gelecek nesillere yaşana-
bilir sorunsuz bir şehir bırakmaktır. 
Meşakkatli ve zor olan alt yapı çalış-
malarımızda çevreye de mecburen 
geçici rahatsızlık veriyoruz bunun 
için de hemşehrilerimizden özür 
diliyor, sabırları için teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karaman’ın Taşkale köyündeki 350’den fazla mağaradan oluşan tahıl ambarlarını, bölgede turistik 
tesis olmamasına rağmen farklı mimari özelliği ile binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor

Mağaradan oluşan tahıl
ambarları ilgi görüyor

Eskiden belde olan köyde, yaşam 
koşullarının güçlüğü nedeniyle nüfu-
sun gün geçtikçe azalması nedeniyle 
ambarlar da artık kullanılmıyor. 

Köyde yıllarca gönüllü rehberlik 
yapan, bir yıldır da İl Özel İdaresince 
görevlendirilen Hasan Karaca, tarihi 
kaynaklara göre 1. yüzyılın başında 
Hatay çevresindeki Hristiyanların 
baskılardan kaçarak Toros Dağları’na 
sığındıklarını belirtti. 

Karaca, “Bu bölgeye gelen insan-
lar kayaları kazarak sığınaklar yapmış. 
Önce iki katlı büyük bir yer kazılmış. 
Burası şimdi mescit olarak kullanılı-
yor. Bölge daha sonra Türklerin ege-
menliğine geçtikten sonra gelenek 
devam ettirilmiş ve bu ambarlar ka-
zılmış. Yaklaşık 750 yılda 352 ambar 
kazılmış” diye konuştu.

Karaca, Taşkale tahıl ambarlarının 
dünyanın ender mimari eserlerinden 
biri olduğuna işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Dünyada sarp bir 
yamaca bu kadar çok sayıda kazılmış 
odaların bulunduğu başka bir yer ol-
madığını biliyoruz. 

Burası eşsiz bir yerdir diyebili-
riz. Bu yüzden dünyanın her yerinden 
görmeye geliyorlar. Özellikle yaz ayla-
rında binlerce kişi ziyaret ediyor. Ama 

gelen misafirlere sunabileceğimiz hiç-
bir imkan yok. Gelen turistin buraya 
bir katkısı olmuyor. Lokanta, konak-
lama tesisi yok. Sadece birkaç köylü 
kadın el örgü işlerini satıyor. İnsanlar 
turizmden para kazanırsa göçün de 
önüne geçilir.”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
dullah Kılıç, Taşkale’nin zengin kültü-
rü, barındırdığı tarihi eserleri ve doğal 
güzellikleriyle uğrak yerlerinden biri 
olduğunu anlattı.

Köye özellikle tahıl ambarlarını 
görmek için yerli yabancı binlerce tu-

ristin geldiğini ifade eden Kılıç, şunla-
rı kaydetti: “Tahıl ambarları herkesin 
görmesi gereken bir yer. Dünyada 
böyle bir oluşum yok diyebiliriz. En 
büyük özelliği de insan tahribatı olma-
ması. Yüzlerce yıl önce nasılsa, bugün 
de hemen hemen aynı durumda.”

Bölgenin dağ bisikletiyle gezmeye 
gelen grupların, motosiklet tutkun-
larının, fotoğraf kulüplerinin gözde 
mekanlarından biri olduğunu aktaran 
Kılıç, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşı-
layacak mekanların olmamasının ek-
sikliğinin yaşandığını dile getirdi. 

 Kılıç, bölgenin turizme daha fazla 
hizmet edebilmesi için proje hazırla-
dıkladıklarını aktararak, “Bu projeleri 
2018 yatırımına alınması için Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığına sunduk. 

Ayrıca maden ocaklarına giden 
ağır tonajlı araçların tahıl ambarla-
rına ve köydeki otantik evlere zarar 
vermemesi için İl Özel idaresinin al-
ternatif yol çalışması var. Yıl sonunda 
biteceğini düşünüyoruz” değerlendir-
mesinde bulundu.
n AA

Eskiden belde olan köyde, yaşam koşullarının güçlüğü nedeniyle nüfusun gün geçtikçe azalması nedeniyle ambarlar da artık kullanılmıyor. 



25 AĞUSTOS 201712 HABER - İLAN

Hazreti Muhammed’e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası, Türk ve diğer hacı adaylarının ziyaret merkezlerin-
den birini oluşturuyor. Sarp bir yokuşu bulunan mağara, hacı adaylarının en çok zorlandıkları yerlerden biri

Hacı adaylarının 
Hira heyecanı

Hac görevini yerine getirmek 
için kutsal topraklara gidenler za-
manlarının büyük çoğunluğunu 
Kabe’de ibadet ederek geçirirken, 
Hazreti Muhammed’e ilk vahyin 
indirildiği Hira Mağarası’nı ziyaret 
etmekten de geri durmuyor. 

Hazreti Muhammed’in yalnız 
kalmak için sık sık ziyaret ettiği bi-
linen Nur Dağı’ndaki Hira Mağa-
rası, Kabe’nin yaklaşık 5 kilometre 
uzağında ve 621 metre yüksekliğe 
sahip. 

Sarp bir yokuşu bulunan mağa-
ra, hacı adaylarının en çok zorlan-
dıkları yerlerden biri olarak kabul 
ediliyor. Çoğu hacı da mağaraya 
çıkmak için girdiği yolculuğu yarıda 
bırakmak zorunda kalıyor. 

Yolculuk sabah namazı sonrası
Hacı adayları mağara ziyareti 

için sabah namazının ardından yol-
culuğa başlıyor. 

Haccın farzlarından olmadığı 
için Suudi makamlarının yolun giri-
şine koydukları tabelalarda ise “ma-
ğaraya dönerek namaz kılmanın” ve 
“ziyaretin İslamın sünnetlerinden 
olmadığına” vurgu yapılıyor. 

Türk hacı adayları da mağaraya 
yoğun ilgi gösteriyor. Hacı adayları-
nın çoğu yanlarındaki Türk bayrak-
ları ile Hira Mağarası’na çıkıyor.

Mağarayı ziyaret etmek ve geri 
dönmek ise hacı adaylarının 3 saa-
tini alıyor. 

“YARI YOLDAN SONRA 
AYAKLARIM AÇILDI”

Kutsal topraklara Almanya’dan 
gelen Bingöllü Hüseyin Hasanoğlu, 
mağarayı bir aşk ve hevesle ziyaret 
ettiğini belirterek, herkesin kendisi-
ne mağaraya çıkamayacağına dair 
sözler sarfettiğini kaydetti. 

Tüm uyarılara rağmen hiçbir 
yorgunluk hissetmeden, büyük bir 
istekle mağaraya kolayca çıktığını 
ifade eden Hasanoğlu, “Sanki Haz-

reti Muhammed beni çağırıyordu, 
‘Sen gel, geldikçe açılırsın...’ Ger-
çekten yarı yola geldim çok zordu. 
Yolu yarıladıktan sonra bir güç gel-

di, çok güzel ayaklarım açıldı ve yol-
culuğumu tamamladım.” dedi.

Hasanoğlu, mağarada herkes 
adına dua ettiğini söyleyerek, ade-

ta kuş gibi rahatladığını ve üstünde 
hiçbir ağırlık kalmadığını dile getir-
di.
n AA

Kurbanlıklara kötü 
muameleye ceza

Astronomlar Antares 
yıldızını detaylı görüntüledi

Hayvanlara kasıtlı kötü dav-
ranan, acımasız ve zalimce işlem 
yapan, fiziksel ve psikolojik acı çek-
tirenlere 546 lira idari para cezası 
verilecek.

Kurban Bayramı sürecinde hay-
van nakilleri sırasında nakliyecile-
rin ve üreticilerin, hayvana ızdırap 
çektirmemek ve oluşabilecek sağlık 
risklerinin ortaya çıkmasını engelle-
mek için bir takım tedbirler alması 
gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığınca yapılan düzenlemelere 
göre, kurbanlık olarak hayvanlarını 
başka illere sevk eden kişiler, gıda, 
tarım ve hayvancılık müdürlükle-
rinden veteriner sevk raporu alacak. 
Hayvan nakillerini gerçekleştirenler 
kurbanlıkların yaralanmasını önle-
mek, strese maruz kalmalarını en-
gellemek gibi bir dizi tedbiri alacak. 
Nakillerde özellikle zemin yüzeyinin 
kaygan olmamasına ve hayvanların 
kaçmasını önlemek için yan koruma 
tertibatı sağlanmasına özen gösteri-
lecek. 

Araçlarda dezenfekte edilebilir 
özellikte çok dik olmayan rampalar 
bulunacak. Bindirme ve indirme 
sırasında uygun aydınlatma sağla-
nacak. 

Öte yandan hayvanlara kötü 
muamelede bulunanlar hakkında 
da idari para cezası uygulanacak. 
Hayvanlara kasıtlı olarak kötü dav-
ranan, acımasız ve zalimce işlem 
yapan, döven, aç ve susuz bırakan, 
aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bıra-
kan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel 
ve psikolojik acı çektirenlere 546 lira 
para cezası verilecek. 

Ayrıca hayvanların mekanik 
araçlarla askıda tutulması gibi kötü 
muamelenin yanı sıra kafalarından, 
gözlerinden, kulaklarından, boynuz-
larından, kuyruklarından, yünlerin-
den, derilerinden tutularak kaldırıl-
ması ya da sürüklenmesi, gereksiz 
yere acı verecek biçimde davranıl-
ması, sivri uçları olan değnek ya da 
diğer aletlerin kullanılması, sevk ve 
idarelerinde bilerek hareketlerinin 
kısıtlanması tespit edildiğinde ceza 
uygulanacak.

Pazar ve toplama merkezlerinde 
gerektiğinde hayvanların iple bağ-
lanması için donanım bulunduru-
lacak. Hayvanların suya erişimine 
imkan sağlanacak.

Hayvanların boynuzlarından 
bağlama yapılmayacak. Bağlanma-
ları için kullanılan halat, ip ya da di-
ğer benzeri ürünler normal nakliye 
koşulları sırasında kopmayacak ka-
dar sağlam, gerektiğinde hayvanla-
rın yatmalarına, yeme ve içmelerine 
imkan verecek biçimde, boğulma 
ya da yaralanma tehlikesini ortadan 
kaldıracak biçimde ve çabuk serbest 
bırakılmalarını sağlayacak mater-
yalde seçilecek.

Bakanlıkça belirlenen barınma 
yerlerine ilişkin esaslara aykırı hare-
ket edenlere hayvan başına 100 lira 
idari para cezası verilecek. 

Nakillerle ilgili esaslara aykırı 
hareket edenlere bin lira, kesim ön-
cesi ve kesim sırasındaki esaslara 
aykırı hareket edenlere 2 bin lira, 
Bakanlıktan onaylı kesim yerleri 
dışında kesim yapanlara 5 bin lira 
idari para cezası kesilecek.
n AA

Astronomlar, gökyüzündeki en 
parlak 15. yıldız sayılan kızıl üstdev 
yıldız Antares’i detaylı bir şekilde 
görüntülemeyi başardı.

Astronomlar, gökyüzündeki en 
parlak 15. yıldız sayılan kızıl üst-
dev yıldız Antares’i (Alpha Scorpii) 
detaylı bir şekilde görüntülemeyi 
başardı.

Şili ve Almanya’dan gökbilim-
ciler, Scorpius yıldız takımı içindeki 
en parlak yıldız olan, 554 ışık yılı 
uzaklıktaki Antares’in atmosferin-
deki madde hızının da bir haritasını 
çıkardı. İlk defa güneş dışında bir 
yıldızın madde hızını haritalayan 
astronomlar, Antares’in dış atmos-
ferinde umulmadık türbülanslar ol-
duğunu keşfetti.

Kuzey Şili Katolik Üniversite-
sinden Dr. Keiichi Ohnaka ve ekibi, 
Antares’in atmosferindeki gaz hare-
ketlerini doğrudan gözlemleyebil-
mek için Avrupa Güney Rasathane-
si’nin (ESO) Şili’deki Cerro Paranal 

dağında bulunan Çok Büyük Teles-
kop Girişimölçeği’ni (VLTI) kullandı.

Dr. Ohnaka, Antares gibi yıldız-
ların evrimlerinin son safhasında 
kütlelerini nasıl bu kadar hızlı kay-
bettiği meselesinin yarım yüzyıldır 
çözülemediğini ifade etti.

Dr. Ohnaka, “Antares’in dış at-
mosferindeki gaz devinimlerini öl-
çebilecek tek araç VLTI, bu ölçüm 
meselenin açıklığa kavuşmasında 
çok önemli bir adım. Bir sonraki 
zorlu aşama, türbülanslı devinimle-
re neyin sebep olduğu.” ifadelerini 
kullandı.

Gökbilimciler araştırmaları kap-
samında ilk defa Güneş haricinde 
bir yıldızın 2 boyutlu hız haritasını 
oluşturdular. Astronomlar, Anta-
res’te beklenenden daha uzakta 
dalgalı, düşük yoğunlukta gaz bul-
duklarını aktardı.

Antares’in çapı Güneş’in 700 
katına ulaşıyor.
n AA

Türk hacı adayları da mağaraya yoğun ilgi gösteriyor. Hacı adaylarının çoğu yanlarındaki Türk bayrakları ile Hira Mağarası’na çıkıyor.



Ege Deri ve Deri 
Mamulleri İhracatçı 
Birlikleri’nin ülke ge-
neli ihracat verilerine 
göre Türk deri sektö-
rü 2017 Ocak-Tem-
muz döneminde 858 
milyon dolarlık ihracat 
yaptı. Deri sektörü-
nün ihracatının yüzde 
55’ini 470 milyon do-
larla ayakkabı sektörü gerçekleştir-
di. Rusya Federasyonu’na ayakkabı 
ihracatı ise geçen yılın aynı döne-
minde 18 milyon dolar olurken bu 
yıl yüzde 129 artarak 41 milyon 
dolara ulaştı. Böylelikle Rusya pa-
zarı Irak’ın ardından ikinci sıraya 
yükseldi. 

Ege Deri ve Deri Mamulleri İh-
racatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, 
Türk ayakkabı sektörünün ihraca-
tının her yıl düzenli olarak arttığını 
söyledi. 

Türk ayakkabılarının 160 ülkeye 
ihraç edildiğini ifade eden Galiko, 
“Ayakkabı sektörümüz kısa sürede 
ihracatta 1 milyar doları geçecek 
potansiyele sahip.” diye konuştu. 

Türk ayakkabıcıların en önemli 

pazarlarından birinin Rusya oldu-
ğuna dikkati çeken Galiko, 2018 
Şubat ve Ağustos aylarında Mos-
kova’da düzenlenecek “Euro Shoes 
Moscow” fuarına ilk kez milli katı-
lım organizasyonunu gerçekleştire-
ceklerini dile getirdi.  Galiko, “Türk 
ayakkabı sektörü için kısa vadede 
hızlı sonuç alınabilecek en önemli 
pazarlardan biri Rusya’dır. Mos-
kova’da açılma hazırlıkları süren 
Türk Ticaret Merkezi (TTM) devre-
ye girdiğinde ayakkabı sektörüne 
büyük fırsatlar sunacaktır. 27-30 
Ocak 2018 tarihlerinde Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne sektörel ticaret 
heyeti organizasyonu yapacağız. Bu 
organizasyonla Ortadoğu pazarına 
yaptığımız ihracatı da artırmayı he-
defliyoruz.” diye konuştu.  n AA
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Dağ Mühendislik’ten 2019’da öde kampanyası Konutta 7 aylık satış, sektörü memnun etti
Dağ Mühendislik A.Ş., İstan-

bul’un prestijli bölgelerinden Avru-
pa Yakasında TUAL BAHÇEKENT 
ve Anadolu Yakasında TUAL ADA-
LAR ve Konya’daki DOĞAŞEHİR 
ile FLORAŞEHİRprojeleri için yeni 
bir kampanya başlatıyor. Yüzde 
5 peşin, yüzde 15’i yıl içerisinde 
herhangi bir tarihte ödeme, kalan 
miktar da 2019 Ocak’ta taksitlendi-
rilmeye başlanacak. Bugüne kadar 
bütün projelerinde satış rekorları 
kıran Dağ Mühendislik A.Ş. büyük 
bir kampanya başlatıyor. “2019’da 
öde” kampanyası ile İstanbul’da 
TUAL BAHÇEKENT projesi için 
farklı satış seçenekleri sunuluyor. 
Dağ Mühendislik A.Ş. yönetim ku-
rulu üyesi Doğan Dağ şunları söy-
ledi: “İstanbul Tual projelerimizde 
geçtiğimiz yıldan buyana satışları-
mızda rekorlar kırıyor ve ödüller alı-
yoruz. Başta İstanbul olmak üzere 
diğer illerimizden de gelen yoğun 

talepler karşısında yine rekor satış 
rakamlarına ulaşacağımızı ümit edi-
yorum. “2019’da öde” adında yeni 
bir kampanyanın son hazırlıklarını 
yürütüyoruz. İstanbul’un incilerin-
den  Avrupa Yakasında Tual Bah-
çekent, Anadolu Yakasında Tual 
Adalar ile Konya’daki Doğaşehir ve 
Floraşehir projemiz için hazırladığı-
mız yeni kampanyanın 15 Eylül-15 
Kasım tarihleri ile sınırlı tutuldu-

ğunu belirtmek istiyorum. Yüzde 
5 peşin, yüzde 15’inin müşterinin 
istediği bir tarihte (1 yıl içerisinde)  
ödeme kolaylığı gösterilen kampan-
yada kalan tutarın tamamı 2019’un 
Ocak ayında ödenmeye başlanacak. 
Ayrıca banka kredisi seçeneklerin-
den de yararlanılabileceği bilgisini 
vermek istiyor, müşterilerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Türkiye’de Ocak-Temmuz 
2017 döneminde 770 bin 232 ko-
nutun satıldığını açıkladı. 7 aylık 
satış rakamları, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 8,15 art-
tı.  Bu yılın temmuz ayında satışı 
yapılan konut sayısı ise 2016’nın 
aynı dönemine göre 42,4 artış-
la 115 bin 869 olarak gerçekleşti. 
Yabancılara yapılan konut satışı da 
yine önemli ölçüde arttı. Satışlar, 7 
ayda geçen yıla oranla yüzde 8,62 
artarken, Temmuz 2017’de geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış 
kaydetti. Temmuzda bin 726, 7 ay-
lık dönemde ise toplam 11 bin 321 
konut yabancılara satıldı. Fetullah-
çı Terör Örgütü’nün (FETÖ) geçen 
yıl 15 Temmuz’daki darbe girişimi 
nedeniyle gerileyen satışlar, iyileş-
me ortamı sayesinde tekrar topar-
landı. Sektör temsilcileri, satışların 
gelecek aylarda daha da artacağını 

ve bu ayki satış rakamlarının yeni 
rekorların habercisi olduğunu be-
lirtiyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği 
(İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Durbakayım, geçen yıl ya-
şanan olaylar nedeniyle söz konusu 
artışın göreceli olduğunun söylene-
bileceğini ancak resmin tamamına 

bakıldığında bu artışın 2017’ye yeni 
bir rekor getireceğini söyledi. 

Bu yılın 7 ayındaki satış rakamı-
nın, 2013’ten bu yana gerçekleşen 
en yüksek seviye olduğunu vurgu-
layan Durbakayım, bu artış eğilimi-
nin yılın son çeyreğinde katlanarak 
artmasını beklediklerini kaydetti.
n AA

Mobilyada KDV indirimi 
sonrası rekor kırıldı

Rusya’ya ayakkabı
ihracatı ikiye katlandı

 Banka ve kredi kartlarıyla ya-
pılan mobilya harcamaları, şubat 
ayının ilk haftasında başlayan yüzde 
10’luk KDV indiriminin etkisiyle ilk 
yarıda rekor kırdı. 

Mobilya Sanayi İş Adamları Der-
neği (MOBSAD) Başkan Vekili Cü-
neyt Yanıkçıoğlu, 2016’yı 2,5 milyar 
dolarlık ihracatla kapatan mobilya 
sektörünün, KDV indirimiyle bir-
likte iç pazarda hedef büyüttüğünü 
söyledi. Yanıkçıoğlu, Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 
yılın ilk yarısında banka ve kredi 
kartlarıyla en çok mobilya ve de-
korasyon alışverişi yapıldığını, ilk 6 
ayda mobilya ve dekorasyon işlem-
lerine banka kartlarıyla 927 milyon 
lira ve kredi kartlarıyla 11 milyar 
149 milyon lira olmak üzere 12 
milyar 76 milyon lira harcandığını 
bildirdi. 

Nisan ayında yapılan referandu-
ma karşın yaşanan artışın ana ne-
deninin yüzde 10’luk KDV indirimi 
olduğunu belirten Yanıkçıoğlu, şun-
ları kaydetti: 

“KDV indirimi sektörümüz için 
can suyu oldu. Düğünler ve ev ta-
şınmalarının mart ayında başla-
masıyla bahar aylarından itibaren 
satışlarımızda bir artış söz konusu 
oldu. Eylül sonuna kadar uzatılan 
KDV indirimi, firmaların özel kam-
panyalarıyla birleşince satışlarımıza 
olumlu yansıdı. KDV indirimi mobil-
ya harcamalarında zirve yaptırdı. Bu 

artışların 3’üncü çeyrekte daha iyi 
gelmesini bekliyoruz.” 

Yanıkçıoğlu, bankaların taksit-
lendirme kampanyalarının da sa-
tışlarda olumlu etkisi bulunduğunu 
ifade ederek, kredi kartına yapılan 
taksitlendirmenin önemine işaret 
etti.

Mobilya Sanayicileri ve İş 
Adamları Dernekleri Federasyonu 
(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç 
de 3 Şubat’ta başlayan KDV indiri-
minin sektörü hareketlendirdiğini, 
indirimle bir süredir bekleyen va-
tandaşlarda mobilyalarını yenileme 
isteği doğduğunu söyledi.

Güleç, referandum olduğu için 
mayıs ayına kadar KDV indirimin-
den istenilen verimi alamadıklarını 
belirterek, “Ramazan ayının girmesi 
ve KDV indiriminin 30 Eylül’e uza-
tılması da vatandaşın yavaş hareket 
etmesine neden oldu. Bu yüzden 
kartlı alışverişlerde ilk yarıda yaka-
lanan yüzde 6,5’lik artış, istediğimiz 
gibi değil. Bu artışın KDV indiri-
minin biteceği endişesiyle 3’üncü 
çeyrekte çok daha yüksek olacağına 
inanıyoruz.” şeklinde konuştu. 

KDV indiriminin başından bu 
yana satışların yüzde 40’a varan 
oranlarda arttığını bildiren Güleç, 
eylül sonuna kadar geçecek toplam 
9 aylık sürede geçen yılın aynı döne-
mine göre en az yüzde 30’luk artış 
beklediklerini kaydetti. 
n AA

Her iki dini bayram öncesi çiftçiye Bayram Avansı ödemesi gerçekleştiren ve bu uygulamayı 
gelenekselleştiren Konya Şeker, Bayram Avanslarını bu sene Bayramdan bir hafta önce ödedi

Şeker, bayram öncesi 
avans ile sevindirdi

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı Pankobirlik Ge-
nel Başkanı Recep Konuk’un 1999’da 
göreve gelmesinden sonra Ayni ve 
Nakdi Avans ödemelerini hem daha 
çok çeşitlendiren hem de avans öde-
melerinin miktarını arttıran Konya 
Şeker, Bayram Avansı ödemesini 
de gelenekselleştirmişti. Çiftçinin, 
ihtiyaçlarını dara düşmeden gidere-
bilmesi, bayram alışverişini huzur 
içinde yapabilmesi ve bayramda ba-
şının öne eğilmemesi için her bayram 
öncesi çiftçisine nakit avans ödemesi 
gerçekleştiren Konya Şeker, Kurban 
Bayramı öncesi Bayram Avansını da 
üreticilerinin hesabına 25 Ağustos 
Cuma günü yatırdı. Bu avansla bir-
likte bu yıl çiftçiye ödenen para 210 
milyon 968 Bin TL’yi aştı. Konya Şe-
ker’in hayatın içinde ve halden anla-
yan bir şirket olduğunu söyleyen Baş-
kan Recep Konuk, “Üreticilerimizin 
içinde eli bol olanda, eli darda olanda 
vardır. Bu kurum eli darda olan kar-
deşlerimizin Bayramlarda gönülleri-
nin de daralmasına müsaade etmedi, 
bundan sonra da etmeyecek” dedi. 

BAYRAM AVANSI, KONYA 
ŞEKER’İN ARTIK GELENEKSELLEŞMİŞ 

UYGULAMASI
Hayata geçirdiği projelerle sadece 

Türkiye’de değil, bütün dünyada ör-
nek alınan Konya Şeker, yatırımlarına 
devam ederken çiftçiyi de hem üre-
tirken tarlada hem de Bayramlar gibi 
özel günlerde desteksiz bırakmıyor. 
Bütün programlarını üretici odaklı 
yapan Konya Şeker, Kurban Bayramı 
öncesinde de çiftçiye avans ödemesi 
gerçekleştirdi.

Bayramdan bir hafta önce 25 
Ağustos Cuma günü üreticilerin 
hesaplarına yatırılan nakdi avans 
ile birlikte Konya Şeker’in 2017-18 
kampanya döneminde üreticilerine 
ödediği ayni ve nakdi avansın toplam 
tutarı bu ödeme ile birlikte 210 mil-
yon 968 Bin Liraya ulaştı. AK Parti 
Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Baş-
kanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, avans dağıtımıyla ilgili 
yaptığı açıklamada Konya Şeker’in, 
ürünü teslim almadan ürün bedelinin 
yaklaşık yarısı kadar bir meblağı üre-
ticisine peşin olarak ödediğini söyle-
di. Konuk, Konya Şeker’in sözde değil 
özde üreticinin yanında olduğunu 
ve sanayi ile ticaretteki başarılarıyla 
elde ettiği ekonomik güç sayesinde 
üreticiye yaz, kış, tarlada, bayramda 
destek olmaya devam ettiğini belirtti.

KONYA ŞEKER’İ FARKLI KILAN, 
HALDEN ANLAMASI

Konya Şeker’in; üretimin, üreti-
cinin, tarlanın, ağılın, ahırın, bağın 
bahçenin teminatı olduğunu ifade 
eden Başkan Recep Konuk, fabrika-
ları, üreticinin daha çok üretmesi ve 
ürettiğinden daha çok kazanması için 
kurduklarını, Konya Şeker’in erişti-
ği nokta itibarıyla ovadaki üretimin 
ve hemen hemen her ürün grubu 
için hem üretimde süreklilik hem 
de ürün fiyatları açısından güvence 
sigorta işlevi gördüğünü vurguladı. 

Konya Şeker’in büyüme stratejisi-
nin “büyüyerek büyütmek” olduğu-
nu belirten Başkan Konuk, büyüme 
modelini insan merkezli oluşturan 
Konya Şeker’in üreticinin yanında 
olduğunu belirtti ve “Konya Şeker’i 
tüm iktisadi işletmelerden ayıran 
en önemli özellik, halden anlama-
sı, anlamakla da kalmayarak üstüne 
düşenin gereğini ihtiyaç anında ve 
ihtiyaç duyulduğunda yapmasıdır. 
İhtiyaç anında, çiftçinin yanında nasıl 
olursunuz? Ekonomik gücünüz varsa 
çiftçiyi desteksiz bırakmaz, ihtiyaç 
anında da yanında olursunuz. Yani 
niyet yetmez imkânınız da olacak. 
İşte Konya Şeker, sanayide, ticarette 
elde ettiği başarılar sayesinde oluşan 
ekonomik güç sayesinde çiftçiyi tar-
lada destekleyebiliyor, bayramlarda 
avanssız bırakmıyor. Konya Şeker’in 
bu yıl üreticiye yapmış olduğu öde-
menin bedelinin 2 milyarı geçmesi 
bekleniyor. Bu aynı zamanda çarşı-
daki, pazardaki esnafında yüzünün 
gülmesi anlamına geliyor, Konya Şe-
ker Konya ekonomisinin bel kemiğini 
oluşturmaktadır” dedi.

KONYA ŞEKER, MESULİYETLERİNİ 
EKSİKSİZ YERİNE GETİRİYOR

Konya Şeker’in, bölge ekonomi-
sine ve ülke tarımına ciddi anlamda 
katkı sağladığını ve yapılan yatırım-
larla hem tarlanın daha çok ve daha 
çeşitli üretmesini, hem bağın bah-
çenin ürettiklerinin değerlendirilme-
sini hem de bölgede hayvancılığın 
büyümesini sağladığını dile getiren 
Başkan Recep Konuk, Konya çiftçi-
sinin dünyanın en maharetli çiftçisi 
olduğunu, üreticinin üretmekten 
yana problemi olmadığını her zaman 
söylediğini belirttiği açıklamasında, 
bunun ispatının da üretimi tetikleye-
cek tesisler yapılınca Türk çiftçisinin 
dünya ile rekabette ne kadar başarılı 

olabileceğini Konya’da yaptıklarıyla 
kanıtladığını kaydetti. Başkan Recep 
Konuk, “Konya Şeker’de kurduğu-
muz sistem sayesinde bugün bölge-
mizdeki pancarın yanı sıra, patates 
ekiminin, ayçiçek ekiminin, mısır 
ekiminin, buğday, arpa ekiminin, 
elma, üzüm gibi meyvelerin geleceği 
kurtulmuştur. Bölgede üreticisi için 
hayvancılık yatırımı yapılabilir hale 
gelmiş, üretici korkmadan hayvan 
sayısını arttırabilmiş, ahırını büyüte-
bilmiştir. Bu yatırımlar sadece bölge-
mizi değil bütün ülkemizdeki tarımı 
olumlu yönde etkileyen yatırımlar-
dır” diye konuştu.
ÇİFTÇİNİN BOYNUNUN BÜKÜLMESİNE 

İZİN VEREMEYİZ
Üreticinin ihtiyaçlarının çok 

önemli olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Recep Konuk, “Konya Şeker’de 
önce üreticiye ve üretime destek 
planlanır, ondan sonra diğer işlere 
bakılır. Kurumları kökleştiren ayakta 
tutan gelenekleridir. Yaklaşımlarıdır. 
Tutum ve tavırlarıdır. Bu kurumda 
gelenekleri olan, artık gelenekselleş-
tirdiği uygulamalara sahip olan bir 
kurumdur. Bunlardan biri de Bayram 
Avansıdır. Bayram Avansı bu kuru-
mun durduğu yerin göstergesidir. O 
yer çiftçinin yanıdır. Bayramlar bizim 
inanç iklimimizin en özel ve özellikli 
günleridir. Bu özel günlerde herkesin 
kapısını çalanı gönlünce ağırlamak, 
bayram sevincini coşkuyla yaşamak 
hakkıdır. 

En başta da bu ülke için çok çalı-
şıp çok üreten çiftçinin hakkıdır. Çift-
çi ücretliler gibi düzenli gelire sahip 
değildir. Yani bayram elinin darda 
olduğu güne de bolda olduğu güne 
de gelebilir. O nedenle biz eli darda 
olan çiftçilerimizin bayramda gönül-
lerinin de daralmaması için Bayram 
Avansını başlattık. Bu artık bir Kon-

ya Şeker geleneğidir ve bundan geri 
dönüş mümkün değildir. Önümüz 
Kurban Bayramı. Üreticilerimizin 
içinde eli bol olanda eli darda olanda 
vardır. Bu kurum eli darda olan kar-
deşlerimizin bayramlarda gönülleri-
nin de daralmasına müsaade etme-
di, bundan sonra da etmeyecek. Bu 
topraklardaki herkes gibi üreticinin 
de bayramları kaygıdan, hele hele 
maddi kaygılardan uzak karşılamaya 
hakkı var. Bu ülkenin en muteber 
insanları olan üreticilerin maddi im-
kânsızlıklar nedeniyle kurban ibade-
tini yerine getirememek gibi bir endi-
şeye kapılmasına Konya Şeker olarak 
müsaade edemeyiz, bu güne kadar 
etmedik, bundan sonra da etmeyiz. 
Biz üreticimizin, evlatlarının karşısın-
da boynunun bükülmesine izin vere-
meyiz. Bizim çiftçilerimizin çocukları 
da herkesin çocukları kadar kıymetli 
ve onlar da bayramlarda sevinmeyi, 
sevindirilmeyi hak ediyor. Çünkü çok 
çalışıyor, çok üretiyor ve bu ülkeye 
herkesten çok değer katıyorlar. Kon-
ya Şeker için üreticilerimizin yüzün-
deki tebessüm ile onların evlatlarının 
yaşadığı bayram coşkusu ve üretici-
lerimizin hanelerinde bayramların 
bayram gibi geçmesi her türlü ticari 
başarıdan, binlerce fabrikadan daha 
kıymetlidir. On binlerin yüzündeki 
gülümseme, on binlerce hanede-
ki huzur her şeyden değerlidir. Her 
bayramda olduğu gibi bu bayramda 
da üreticimize sunduğumuz desteğin 
hem üreticilerimizin hem de aileleri-
nin bayram sevincine coşku katma-
sını, derde derman olmasını, yüce 
Allah’ın sağlık ve huzur içinde daha 
nice bayramlara hepimizi eriştirme-
sini temenni ediyor, tüm üreticileri-
mizin mübarek Kurban Bayramlarını 
kutluyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ  

Hayata geçirdiği projelerle sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada örnek alınan Konya Şeker, yatırımlarına devam eder-
ken çiftçiyi de hem üretirken tarlada hem de Bayramlar gibi özel günlerde desteksiz bırakmıyor.
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Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Akşehir’de, Taarruz hazırlıklarının sona ererek, 
Karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen “Akşehir Onur Günü” etkinlikleri bu yılda coşkuyla kutlandı

Akşehir’de Onur Günü coşkusu
24 Ağustos Akşehir Onur Günü 

etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sunma töreni yapıldı. Program 
kapsamında kutlama komitesi adına 
Kaymakam, Garnizon Komutanı ve 
Belediye Başkanı tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasının ardından Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya 
günün anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yaptı.

Akşehir’in Kurtuluş Savaşı’n-
da çok önemli bir rol üstlendiğine 
dikkat çeken, “İstiklal ve İstikbal 
mücadelemizde; 1921 Kasım ayı 
ortalarında, Alagöz’den Akşehir’e 
taşınan Batı Cephesi Karargahı’na 
9 ay 10 gün ev sahipliği yaparak, 
Büyük Taarruz Kararları’nın alın-
masıyla, bağımsızlık mücadelemizin 
kazanılmasında, hayati bir role maz-
har olan şehrimiz Akşehir’de, Onur 
Günümüzün 95. Yıldönümünü bü-
yük bir gurur ve heyecanla kutlu-
yoruz. Akşehir, zafere giden yolda, 
coğrafi konumu, ekonomik gücü, 
işgücü kaynağı ve demiryolu hattı 
üzerinde bulunması nedeniyle et-
kin bir görevi yerine getirmiştir. İşte 
yeniden dirilişin destanının yazıl-
dığı topraklarımızda, düşmana son 
darbenin vurulmasında şehrimizin 

büyük önemi bulunmaktadır. Yani 
büyük zaferin besmelesi Akşehir’de 
çekilmiştir. Bu vatan savunmasında 
Akşehirliler kanları, canları ve mal-
larıyla yek vücut olmuşlar, askeri-
mize her türlü lojistik desteği sağla-
yarak cephe gerisinin kahramanları 
olarak tarihteki yerini almışlardır. 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 
28 Temmuz 1922’de, Taarruza iliş-
kin yapılacak savaş hazırlıklarının 
düşmana fark ettirilmemesi için 
düzenlenen, futbol müsabakası da, 

Akşehir’in ne denli önemli bir yer ol-
duğunu gösteriyor. Akşehir’e gelen 
üst düzey komutanlar, Büyük Ta-
arruz konusunda bilgilendirilmişler, 
onların fikir ve önerileri de alınarak, 
hazırlıkların en kısa sürede tamam-
lanması istenmiştir. Akşehir Batı 
Cephesi Karargahı’nı, 24 Ağustos 
1922’de dualarla ve büyük bir coş-
ku ile uğurlamış ve 26 Ağustos’ta 
başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağus-
tos 1992’de Türk Milleti hürriyet ve 
bağımsızlık içinde yaşama onuruna 

kavuşmuştur. Bu zaferle, aynı za-
manda Türkiye Cumhuriyeti’nin de, 
temelleri atılmıştır. İstiklalimizin ve 
İstikbalimizin kazanılmasında, vatan 
toprağının her karışını, kanlarıyla 
sulayan ecdadımızla, ne kadar iftihar 
etsek azdır. İnanıyorum ki milleti-
miz, her aşaması eşsiz vatanseverlik 
ve kahramanlık destanlarıyla dolu 
olan Milli Mücadele sonucunda ka-
zandığı bağımsızlığını, milli birlik ve 
beraberlik anlayışıyla her zaman ko-
ruyacaktır. Yaşadığımız 15 Temmuz 

sürecinde; tek yürek olan, şanlı bir 
tarihi geçmişe sahip olan, bu büyük 
milletin sergilediği birlik ve beraber-
lik, ülkemizi işgal etmeye çalışanlara 
karşı verdiği bu büyük mücadele, 
aynı zamanda ülkemizin geleceğine 
olan güvenli bakış açımızı bir kez 
daha perçinlemiş ve ülkemizi içten 
ve dıştan yıkmak isteyenlere de çok 
anlamlı bir mesaj vermiştir. Büyük 
Türk milleti, milli ruhunu bir kez 
daha bütün dünyaya göstermiştir. 
Bu duygu ve düşüncelerle Onur Gü-

nümüzün 95. yıldönümünde; Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, Türkiye Cumhuriye-
tinin kuruluşu ve bekası için canını 
veren aziz şehitlerimizi saygı, sevgi, 
rahmetle, kahraman gazilerimizi de 
şükranla anıyorum. Şehitlerimizin 
Ruhları şad olsun” diye konuştu

Başkan Akkaya’nın konuşması-
nın ardından Akşehir Garnizon Ko-
mutanı Orkun Turaçlı’da bir konuş-
ma yaptı. Törene katılan protokol ve 
katılımcılar mehter gurubu eşliğinde 
Akşehir Batı Cephesi Karargahı Mü-
zesine gitti. Yürüyüşteki atlılar ve 
Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mer-
mi taşıyan kağnıların temsil edildiği 
gösteriler renkli görüntüler oluştur-
du. Batı Cephesi Karargahı Müze-
si’ni ziyaret eden heyete, Akşehir 
Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan 
tarafından Batı Cephesi Karargahı 
Müzesi hakkında bilgiler sunuldu. 
Buradaki etkinlik Batı Cephesi Ka-
rargahı Müzesi önünde çekilen hatı-
ra fotoğrafı ile son buldu.

Törene Akşehir Kaymakam Ve-
kili ve Ilgın Kaymakamı Yücel Gemi-
ci, Garnizon Komutanı Albay Orkun 
Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı 
Dr. Salih Akkaya, İlçe protokolü, 
kamu kurum müdür ve amirleri, 
şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar 
katıldı.
n İHA  Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Akşehir’de, kutlama etkinlikleri düzenlendi. 

Karaman çok güzel
bir Anadolu şehri

Son çıkan kararname ile Kara-
man Emniyet Müdürlüğü görevine 
atanan Fikret Bayraktar, şehirde 
görev yapan ulusal ve yerel basın 
temsilcilerini makamında kabul etti. 

Ziyarete ise Karaman basını bü-
yük ilgi gösterdi. Sohbet ortamında 
geçen tanışmada, basın mensupla-
rına açıklamada bulunan Emniyet 
Müdürü Bayraktar, Karaman’ı çok 
güzel bir Anadolu şehri olarak gör-
düğünü söyledi.

Emniyet Müdürü Fikret Bayrak-
tar yaptığı açıklamada, “Vatandaşla-
rımız gördükleri her olumsuz şeyleri 
bizlere bildirsinler. Bunun için ihbar 
telefonlarımız ve ihbar hatlarımız 
var. Olumsuz olan her hareketin 
ihbarı bizim çalışmamızı kolaylaştı-
racak. Tüm Karaman halkından bize 
destek olmalarını bekliyoruz. Benim 
buraya tayinim çıktığında internet-
ten Karaman’a baktım ve yaklaşık 
30 yıllık bir il olduğunu öğrendim. 
Karaman çok güzel bir Anadolu şeh-
ri. Yeni göreve başladığım şu ana 
kadar fazla gezme imkanım olma-
dı. Ördüğüm kadarıyla fazla sorunu 
olmayan halkının çok cana yakın ol-
duğunu gördüm. Çok enteresan bir 
şey oldu. Cumartesiyi Pazar’a bağ-
layan gece Karaman açıklandı. Cep 
telefonumu elime aldım ve birde ne 
görsem, Facebook’tan öyle arkadaş-

lık teklifleri gelmiş ki, adeta inana-
madım. Alt yazılarını okuduğumda 
ise hepsinin Karaman’dan geldiğini 
gördüm ve buda benim çok hoşuma 
gitti. Halk bizimle tanışmak ve kay-
naşmak istiyor. Buda çok güzel bir 
şey. İnşallah anlımızın akıyla bizde 
bu işi yaparız. Son iki emniyet mü-
dürümüzü de yakında tanıyorum. O 
arkadaşlarımız bayrağı almış ve bir 
yere kadar getirmişler. İnşallah hal-
kın desteğiyle o bayrağı bizde götü-
rebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. 
Anlımızın akıyla görevimize devam 
edeceğiz. Kapımız her zaman açık-
tır” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Emniyet Mü-
dürü Fikret Bayraktar, basın men-
suplarıyla hatıra fotoğrafı çektir.
n HABER MERKEZİ

Aradığı cevapları bulursa Müslüman olacak!
Polonyalı mühendis Kristian 

Bergier, hac için 9 ay önce atlarıy-
la çıktığı Kudüs yolunda Karaman’a 
ulaştı. Hristiyan mühendis Bergier, 
hac yolculuğuna İslam dinini tanı-
mak için çıktığını ve aradığı cevap-
ları bulursa Müslüman olacağını 
belirtti. 

32 yaşındaki Bergier, eşi ve iki 
çocuğunu Polonya’da bırakıp, yanı-
na aldığı giysileri, yaşam malzeme-
leri ve 2 atı ile hac vazifesini yerine 
getirmek için Kudüs’e doğru yola 
çıktığını söyledi. Karaman’a iki gün 
önce gelen Kristian Bergier, atlarını 
bir at çiftliğinde dinlendirirken, bu 
sabah yeniden yola koyuldu. Yola 
çıkmadan önce atları hazırlayan 
Kristian Bergier, Sırasıyla Slovakya, 
Romanya, Macaristan, Bulgaristan 
ve Yunanistan üzerinden Türkiye’ye 
Edirne’den giriş yaptığını belirtti. 
Suriye veya Irak üzerinden Kudüs’e 
ulaşmak istediğini anlatan Bergier, 
“Bazı soruların cevabını aradığım 
için bu şekilde yola çıktım. Kudüs’e 
ulaştıktan sonra yine atlarımla Mek-
ke ve Medine’ye de gitmek istiyo-
rum. Eğer aradığım cevabı Kudüs’te 
bulursam geriye döneceğim, bula-
mazsam Mekke ve Medine’ye kadar 
gideceğim” dedi.
“KUDÜS’E ULAŞMAK İÇİN ELİMDEN 

GELENİ YAPACAĞIM”
Duruma göre Suriye veya 

Irak’tan Kudüs’e gideceğini söyle-
yen Kristian Bergier, buradan pati-
ka yolları kullanarak önce Mersin’e, 
sonrada Hatay üzerinden Suriye’ye 
girip yoluma devam edeceğim. Bu 
güzergah olmaz ise Hakkari’den 
Irak’a geçeceğim” diye konuştu. 

Geçeceği iki ülkede iç savaş ol-
duğunu bildiğini de belirten Ber-
gier, ”Bu ülkelerin tehlikeli oldu-
ğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki 
bu yolda başarılı olacağım. Kudüs’e 
ulaşmak için elimden geleni yapa-

cağım” şeklinde konuştu.
Türk insanının konuk severliği-

ne hayran kaldığını da anlatan Ber-
gier, “Türkiye’nin bu maneviyatı ve 
tarihi yerlerini çok sevdim. Türkiye 
bana büyük bir deneyim sağladı. 
Zaman zaman yollarda sıkıntı çek-
sem de, polis ve jandarma durdursa 
da ben yoluma devam edeceğim” 
ifadelerini kullandı. 

“EŞİM VE ÇOCUKLARIMI 
ÇOK ÖZLÜYORUM”

Yaklaşık 9 aydır eşi ve çocuk-

larından ayrı olduğunu ifade eden 
Kristian Bergier, “Eşim ve çocukla-
rımdan ayrılmak çok zordu. Şu an 
onları çok özlüyorum. Bu yolculukta 
benim en büyük destekçim eşimdir. 
Bu yolculuk eşimin sayesinde olu-
yor” diyerek sözlerini tamamladı. 

Polonyalı Bergier’i Karaman’da 
tanıştığını ifade eden Vedat Koraş, 
“Böyle bir insanla tanıştığım için 
çok memnun oldum. Kalbi çok te-
miz bir insan. Kudüs’e umarım sağ 
salim varır” dedi.  n İHA 

Hristiyan mühendis Bergier, hac yolculuğuna İslam dinini tanımak için çıktığını ve aradığı cevapları bulursa Müslüman olacağını belirtti. 

Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar
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‘Vietnam, Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor’
Başbakan Binali Yıldırım, resmi 

temasları kapsamında konakladığı 
Melia Otel’de, 4 gün süren Singapur 
ve Vietnam ziyaretine ilişkin gazete-
cilere açıklamalarda bulundu.

Her iki ülkede de resmi temas-
larda bulunduklarını ifade eden Yıl-
dırım, Singapur ile Türkiye arasın-
daki ilişkilerin mükemmel düzeyde 
seyrettiğini, herhangi bir siyasi soru-
nun olmadığını, ekonomik ilişkilerin 
günden güne arttığını belirtti.

Özellikle Singapur’un Güneydo-
ğu Asya’ya açılan kapı niteliğinde 
olduğunu anlatan Yıldırım, Singa-
pur’un iki önemli kuruluşu TEMA-
SEK ve Singapur Yatırın Fonu’nun 
Türkiye’ye yatırım yaptığını, Tür-
kiye’de ortaklıkları bulunduğunu 
anımsattı. 

Singapur ziyaretinin, yeni nesil 
serbest ticaret anlaşmasının ardın-
dan ticari ve ekonomik faaliyetleri 

daha da ileri taşıma amacıyla yaptık-
larını anlatan Yıldırım, “Singapur’un 
ASEAN Topluluğu içinde önemli bir 
yeri var. Bu topluluk içinde daha 
fazla nasıl faaliyetlerde bulunabiliriz 
bunları ele aldık. Özellikle bilgi tek-
nolojileri, siber güvenlik, liman ve 
havayolu konularında iş birlikleri, 
Singapur ile üzerinde durduğumuz, 
mutabakata vardığımız hususlar.” 
diye konuştu. Başbakan Yıldırım 
Vietnam’ın ise ilginç bir ülke oldu-
ğunu, son 10 yılda atağa kalktığını, 
ülkenin her yıl yüzde 6-7 oranında 
büyüme gerçekleştirdiğini aktardı.

Vietnam’ın hem nüfusu hem do-
ğal kaynakları hem de insan kapasi-
tesi ile ümit vadettiğini vurgulayan 
Yıldırım, “Türkiye ile benzer yönle-
ri olan bir ülke. Hem nüfus olarak 
benzerlik var. Türkiye ve Vietnam 
etrafındaki coğrafya bakımında çok 
büyük imkanlar barındıran iki ülke. 

Vietnam’da 16 Türk firmasının 700 
milyon dolarlık yatırımı var. Tekstil, 
turizm ve madencilikten endüstri 
tesislerine kadar. Bu çok sevindirici. 
Bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. 
Vietnam Türkiye ile ticari ilişkilerini 
çok daha fazla geliştirmek istiyor. 
Altyapının geliştirilmesi gerekiyor 
burada. İyi bir altyapı ihtiyacı var. 
Savunma alanında ilişki geliştirmek 
istiyorlar. Ülkemiz adına güzel so-
nuçlara vesile olacak bir ziyaretler 
yaptık.” değerlendirmesinde bulun-
du. Başbakan Yıldırım, “Vietnam ile 
savunma alanında nasıl bir işbirliği 
söz konusu?” sorusu üzerine, “Viet-
nam’dan bir heyet İstanbul’da dü-
zenlenen Savunma Sanayi Fuarı’na 
geldi. Onların ilgilendikleri konular 
var. Beraber araştırma ve geliştir-
me yapmak istiyorlar. Vietnam ile 
iş birliğinin kapsamı daha ziyade 
araştırma ve geliştirme üzerine ola-

cak. Bunlar üniversiteler ve her iki 
ülkenin savunma sanayi ile ilgili ku-
ruluşları içinde olabilir. Bunlarla ilgili 
prensipte bir mutabakat sağlandı. 
Gerekli çalışmalar yapılacak.” yanı-
tını verdi.

Yıldırım Vietnam’dan ayrıldı
Başbakan Binali Yıldırım, gaze-

tecilere açıklamalarda bulunmasının 
ardından, özel uçak “TUR” ile TSİ 
saat 10.30’da Noi Bai Uluslararası 
Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket 
etti.

Yıldırım ile Başbakan Yardım-
cıları Mehmet Şimşek ve Recep 
Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti 
Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş 
ve Mehmet Muş ile AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Harun Kara-
can’da Ankara’ya gitti.  n AABaşbakan Binali Yıldırım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
atletli fotoğraf  mizansen değildi

Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayının-
da gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu, soruları yanıtladı. 

Bugün toprağa verilen Prof. Dr. 
Şükrü Kızılot ile 40 yıllık dostlukları 
bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 
Kızılot’a Allah’tan rahmet diledi. 

MİT TIR’ları davası ve İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-
tuklanmasına değinen Kılıçdaroğlu, 
“Şimdi bizi radyodan dinliyor, çün-
kü televizyonunda NTV yokmuş ga-
liba. Suç mu işledi Enis Berberoğlu? 
Suç yok ki ne suçu? Rehin alınan bir 
kişi. CHP’ye operasyonun ilk ayağı. 
Enis Berberoğlu’nun MİT tırları ile 
ilgili hiçbir şeyi yoktur. MİT tırları 
olayı, Enis Berberoğlu olayından 
çok ama çok önce, Cumhuriyet’in 
yazmasından çok ama çok önce bü-
tün gazetelerde yer aldı. Herkesin 
bildiği devlet sırrı olur mu?” diye 
konuştu. 

Bir gazetenin, “Kılıçdaroğlu bu 
devlet sırrını daha önce açıklamış-
tı” şeklinde manşet attığını aktaran 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
“Evet açıkladım. Buradan söylü-
yorum; Suriye’ye silah götüren bir 
şoförün mahkemede verdiği ifadeyi 
salı günü grup toplantısında oku-
dum ve açıkladım. Meşru bir devle-
ti gayrimeşru bir olayın içine soka-
mazsınız.” ifadesini kullandı. 

Bu olayın devlet sırrı olması için 
MİT tırlarının geçtiği yerlerdeki va-
lilerin de haberinin olması gerekti-
ğini savunan Kılıçdaroğlu, tırlardan 
hiç kimsenin haberinin olmadığını 
söyledi. 

Kılıçdaroğlu, “Bunun neresi 
devlet sırrı oluyor? Bu birilerinin 
sırrıdır, devletin sırrı değildir” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

Berberoğlu’nun olayla hiçbir 
ilgisi olmadığını tekrarlayan Kılıç-
daroğlu, Can Dündar’ın kitabındaki 
“Flaş diski solcu bir milletvekilin-
den aldım” sözünün delil sayıldığını 
belirtti. 

O tarihte Berberoğlu’nun mil-
letvekili olmadığını bildiren Kılıç-
daroğlu, “Boş dosya ile müebbet 
hapse mahkum edeceksiniz, iyi hal 
nedeniyle 25 yıl ağırlaştırılmış ceza-
ya mahkum edeceksiniz. Bu ülkede 
adalet yoktur. Bu ülkede hiçbir va-
tandaşın can ve mal güvenliği yok-
tur” görüşünü paylaştı. 

Enis Berberoğlu’nun tutuklan-
masına tepki amacıyla Ankara’dan 
İstanbul’a yaptığı yürüyüş sırasında 
çekilen atletli fotoğrafın sorulma-
sı üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, bu 
yürüyüşün pek çok kişinin ezberi-
ni bozduğunu söyledi. Söz konusu 
fotoğrafta kesinlikle bir mizansen 
olmadığını vurgulayan Kemal Kı-
lıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Eminim 
yediğim yemeğe bozulmuştur. ‘Kı-
lıçdaroğlu niye yoğurt yiyor, niye 
şunu yiyor, bunu yiyor, aç kalsaydı’ 
diye. İçinden öyle geçiyordur. Ek-
meğim de naylon bir poşette duru-
yor. Ben böyle bir insanım. Huzur 
içinde oturmuşum çünkü ondan 
sonraki yürüyüşe kendimi ruhen, 
fiziken hazırlamam lazım. Şimdi 
siz kalkıyorsunuz bu fotoğraf üze-
rinden bana saldırıyorsunuz, ‘Vay 
efendim atletliymiş.’ Ben ‘adalet’ 
diyorum, o ‘atlet’ diyor. Evet arka-
daş o atlet bendeydi. Ben o atleti 
giydim. Evet çok sıcaktı, 40 dere-
ceydi. Ben o atletle yemeğimi ye-
dim. Kim ile beraber? Kızımla. Na-

sıl? Huzur içinde yedim. Görevini 
yapmış bir baba gibi.”  O fotoğrafta 
asla kibir, birilerine tepeden bakma 
olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 
sıradan, sade bir vatandaş olmak-
tan gurur duyduğunu ifade etti. 

“MERAL HANIM, ARKADAŞLARI 
SİYASETE BİR DÜZEY GETİRİRLER”

CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu, Meral Akşener’in parti kur-
masına ilişkin, “Siyaseti olumlu 
etkilemesini beklerim. Meral Ha-
nım, arkadaşları siyasete bir düzey 
getirirler. Bir kadının genel başkan 
olması, bizim siyasi kültürümüz 
açısından da çok önemlidir. Ben, 
siyasi tarihimiz açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum. Kurmaya 
çalıştığı alanda bugün bir boşluk 
var. O boşluğu eğer doldurabilirse, 
Türkiye bugün içinde bulunduğu 
girdaptan kurtulabilir” dedi. 

 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı 
adayı konusunda, “Hiç meraklan-
masınlar, tanınmış bir kişi çıkacak. 
Toplumun sevdiği, saydığı, güven 
duyduğu, 80 milyonu kucaklayan, 
vatandaşları arasında ayrım yap-
mayan, gerçekten de cumhurun 
başkanı olacak niteliklere sahip 
olan, yaşantısıyla mütevazi olan, 
kibirli olmayan, vatandaşına küf-
retmeyen, kızmayan, dövmeyen, 
yumruklamayan, tarihine saygılı 
olan bir insan çıkacaktır. Bizim ara-
dığımız cumhurbaşkanının nitelik-
leri budur” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: 
“Bana Alman Focus dergisi sordu, 
‘FETÖ’cüler Türkiye’ye iade edil-
sin mi?’ ‘Tamamının iade edilmesi 
lazım’ dedim. Terör örgütü men-
suplarını kendi ülkende tutarsan 
elbette Türkiye kızar buna, elbette 
bu yanlıştır. Yani ben Almanya’da 
terör eylemi yapan birisi Türkiye’ye 
geldiği zaman ben sırtını mı sıvaz-
layacağım onun? Bunu asla kabul 
etmiyoruz, asla. Teröre bulaşan 
birisi varsa hesap vermesi gerekir, 
hesabın verileceği yer Türkiye’dir, 
yakalarsın, getirirsin Türkiye’ye. 
Oturursun, konuşursun ya da otu-
rursun anlaşırsın. Bunların Türki-
ye’ye gelmesi lazım. Yarın Türki-
ye’ye vermezseniz bunları yarın 
bunlar Almanya’da sizin başınıza 
bela olacak.”
“AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE’YE KAR-

ŞI SAMİMİ DAVRANMAMIŞTIR”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğ-

lu, “Avrupa Birliği Türkiye’ye karşı 
samimi davranmamıştır. Ek şartlar, 
üyeliği zorlaştırmak için elinden 
gelen her şeyi yapmıştır ve ben 
bunu doğru bulmuyorum. Avrupa 
Birliği’nin kesinlikle bugünkü AKP 
hükümetini görerek Türkiye’ye 
yeni fasıllar açmamasını doğru bul-
muyorum, bunu da söyledim. Sayın 
Merkel’e de söyledim, diğer bakan-
lara da başbakanlara da söyledim.” 
şeklinde konuştu.
n AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçim yılı için şimdiden ısmarlama siyasi çalışmaların 
başladığını belirterek, “Ancak başaramayacaklar, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır” dedi

‘Amaçlarına asla 
ulaşamayacaklar’

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, parti genel merkezinde düzen-
lediği basın toplantısında gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Ekim ayında, Türkiye’nin havadan, 
İran’ın havadan Kandil ve Sincar’a 
operasyon düzenleme taahhütlerinin 
belli çevreleri ürküttüğünü belirten 
Bahçeli, “Diyoruz ki, Kandil, Sincar, 
Afrin ve melanetin yerleştiği her nere 
varsa yok edilmelidir. Kandil düm-
düz edilmeli, ihanet söküp atılmalı, 
hainlerin başına dünya yıkılmalıdır. 
Afrin-Ayn El-Arab bağlantısını kura-
mayan terörizm bekçilerine öldürü-
cü vuruş derhal yapılmalıdır. Bunun 
yanı sıra, Barzani’nin Türkmen kent-
lerini kapsamına alan referandum 
hazırlığının sonuna kadar karşısında 
yer almalıdır. Bilinmelidir ki, muhte-
mel bu referandum Kürdistan prova-
sıdır. Bu referandum Türkmenlerin, 
Türkiye’nin tamamen aleyhinedir. 
Bu referandum Türkiye için gere-
kirse savaş sebebi sayılmalıdır. Türk 
devleti sınır ötesinden silah çeken, 
bomba fırlatan, Türkiye’nin bölünme 
dinamiklerini harekete geçirmeyi ak-
lından geçiren kim varsa haddini bil-
dirmeli, kafasını koparmalıdır” dedi.

Küresel silah ticaretinin istikrarlı 
yükseliş halinde olduğunu anlatan 
Bahçeli, “Sadece 2016 yılında silaha 
harcanan para 1 trilyon 686 milyar 
dolardır. En büyük silah üreten ve 
satan ülkeler sıralamasında ABD, 
Rusya, Çin, Fransa ve Almanya’nın 
ilk beşe girmesi kanlı bulmacanın, 
çok bilinmeyenli bulanık denklemin 
çözümü hakkında ipucu vermek-
tedir. Silah satışlarının yüzde 74’ü 
adını saydığım bu 5 ülke tarafından 
yapılmaktadır. ABD’nin tek başına 
silah ticaretinden aldığı pay ise yüzde 
33’e dayanmıştır. Almanya’da üreti-
lip satılan, ABD’de üretilip Suriye’de 
dağıtılan, Rusya’da yapımı tamamla-
nıp Türkiye’de canilerin önüne atılan 
kanlı silahlar beşeriyetin ve coğraf-
yaların mahvına hizmet etmektedir” 
diye konuştu.
FETÖ, ALMANYA’DADIR. PKK, ALMAN-

YA’DA CİRİT ATMAKTADIR
Bahçeli, konuşmasına şöyle 

devam etti: “Özellikle Alman si-
yasetçilerin ipe sapa gelmez ve iç 
siyasetlerini tahkim için yaptıkları 
değerlendirme hataları, skandal açık-
lamaları, yanlı ve terör örgütleriyle 
aynı kareye düşen sorumsuz ve sakat 
tavırları gözümüzden kaçmamakta-
dır. Almanya yeri gelince demokrat, 
yeri gelince özgürlükçü, yeri gelince 
gelişmiş ülke pozunu bürünürken, 
terör örgütlerine el altından vermiş 
olduğu örtülemez katkı ve desteklerle 
de suçüstü yakalanmaktadır. FETÖ, 
Almanya’dadır. PKK, Almanya’da ci-
rit atmaktadır. Adil Öksüz isimli terö-
ristin Türkiye’den nasıl çıktığı, hangi 
yol ve vasıtalarla çıkarıldığı, kimlerle 
telefonlaştığı muammadır, gizemini 
korumaktadır. Almanya firari sanıkla-
rı derhal, beklemeksizin, bekletmek-

sizin ülkemize iadesini sağlamalıdır.”
Bahçeli, 24 Eylül’de Almanya’da 

yapılacak genel seçimler öncesi Tür-
kiye’nin iç siyasete fütursuzca mal-
zeme yapıldığını belirterek, “Kor-
kuya kapılan Merkel dilinin ayarını 
kaçırmaktadır. Tehditvari bir üslüpla 
Gümrük Birliği Anlaşmasının gün-
cellenmeyeceğini söyleyerek AB’nin 
diğer 27 ülke ülkesinin iradesini yok 
saymıştır. Alman yönetimine sesleni-
yorum, tehdit korkak ve basit insan-
ların marifetidir. Teröristlerle düşüp 
kalkanlar, darbecilerle bir olup tezgah 
kuranlar biraz utanmaları varsa, biraz 
medeniyet mürekkebi yalamışlarsa 
girdikleri uçurumlarla dolu yoldan 
dönmenin çarelerini aramalıdırlar. 
Türk milleti, Almanya’nın şamar 
oğlanı, kum torbası, stres topu, canı 
sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz 
bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. 
Herkes haddini bilecektir” şeklinde 
konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun tutuklanmasına ilişkin 
polemiklerin demokrasi hayatına 
zarar verdiğini ve siyasi havayı kir-
lettiğini belirten Bahçeli, “Bilinçli, 
sistematik, defolu, kara bir kampan-
ya tedavüldedir. CHP ise bundan 
siyasi çıkar sağlama hevesindedir. 
Türkiye’yi yabancı ülkelere şikayet 
eden Sayın Kılıçdaroğlu’nun orta-
da fol yok yumurta yokken, yalnızca 
Cumhurbaşkanı’nın anlık bir beya-
nından anormal sonuçlar üretmesi, 
muhalefetin güçlenmesini kelepçe-
ye bağlaması bize göre trajikomik-
tir. Kanunlar önünde herkes eşittir. 
Mevki ve makanı ne kadar yüksek 
olursa olsun, bir suça karışmış veya 
taammüden suç işlemiş birisi varsa 

elbette her sade Türk vatandaşı gibi 
hukuki sorumluluğu doğaca ve ha-
kim önüne çıkacaktır. Milletvekilliği 
dokunulmazlığının hangi hallerde ge-
çerli olacağı ise bilinen bir gerçektir. 
Bu nedenle, CHP lideriyle ilgili sıcak 
tartışma ortamının kasten dolaşımda 
tutulduğunu, bunun iç ve dış ayakla-
rı olduğunu açıkça görmek lazımdır” 
ifadelerini kullandı.
“MHP, DIŞ POLİTİKADA HÜKÜMET VE 

DEVLETİN YANINDADIR”
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 

“Türk milleti, Almanya’nın şamar 
oğlanı, kum torbası, stres topu, canı 
sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz 
bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. 
Herkes haddini bilecektir. Türkiye 
Cumhuriyeti, önüne gelenin posta 
koyacağı, parmak sallayıp hizaya ge-
tireceği yeni yetme çadır devleti hiç 
değildir. Bu çerçevede MHP, dış poli-
tikada hükümet ve devletin yanında-
dır, Almanya’ya karşı izlenen politika-
ları doğru bulduğundan, samimiyetle 
desteklemektedir.” dedi.

AKŞENER’İN CUMHURBAŞKANLIĞI 
ADAYLIĞINA YÖNELİK TARTIŞMALAR

“2019 seçim yılı için şimdiden 
ısmarlama siyasi çalışmalar başla-
mıştır” diyen Bahçeli, “Ancak ba-
şaramayacaklar, amaçlarına asla 
ulaşamayacaklardır. Türk milleti gös-
terimde tutulan bayağı senaryonun 
bilincindedir. Kötü niyetli tarafları ta-
nımakta, bunların kumpas ve komp-
lolarını görmektedir. Son olarak yaşa-
nanlarla ilgili Sayın Sezai Karakoç’un 
şu muhteşem dizelerini duygularımı-
za tercüman olması bakımından siz-
lerle paylaşıyorum, ‘Onlar sanıyorlar 
ki biz sussak mesele kalmayacak. 
Halbuki biz sussak, tarih susmaya-

cak. Tarih sussa, hakikat susmaya-
cak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kur-
tulsalar mesele kalmayacak. Halbuki 
bizden kurtulsalar vicdan azabından 
kurtulamayacaklar. Vicdan azabın-
dan kurtulsalar, tarihin azabından 
kurtulamayacaklar. Tarihin azabın-
dan kurtulsalar, Allah’ın gazabından 
kurtulamayacaklar” açıklamasında 
bulundu.

KUZEY IRAK’TA REFERANDUM 
SAVAŞ NEDENİ SAYILMALI 

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, IKBY’nin 25 Eylül’de yapmayı 
planladığı referandum kararına iliş-
kin, “Barzani’nin, Türkmen kentle-
rini kapsamına alan referandum ha-
zırlığının sonuna kadar karşısında yer 
alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel 
bu referandum, Kürdistan provasıdır. 
Bu referandum Türkmenlerin, Tür-
kiye’nin tamamen aleyhinedir. Bu 
referandum Türkiye için gerekirse 
savaş sebebi sayılmalıdır” ifadelerini 
kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun tutuklanacağı iddialarına 
ilişkin, şunları kaydetti: “Bize göre 
anamuhalefet partisi liderinin tutuk-
lanmasıyla ilgili polemikler demokra-
si hayatımıza zarar vermekte, siyasi 
havayı kirletmektedir. Bilinçli, siste-
matik, defolu, kara bir kampanya te-
davüldedir. CHP ise bundan siyasi çı-
kar sağlama hevesindedir. Türkiye’yi 
yabancı ülkelere şikayet eden Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun, ortada fol yok, yu-
murta yokken, yalnızca Cumhurbaş-
kanının anlık bir beyanından anor-
mal sonuçlar üretmesi, muhalefetin 
güçlenmesini kelepçeye bağlaması 
bize göre trajikomiktir.”  n İHA

MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli



ABD’nin New York kentinde bir 
grup sivil toplum kuruluşu (STK), Mı-
sır’da darbeyle görevinden uzaklaş-
tırılan Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin, ailesi ve avukatlarıyla gö-
rüştürülmemesini kınayarak ulusla-
rarası toplumu göreve çağırdı.

Uluslararası Eylem Merkezi’nde 
(International Action Center), “Mur-
si’nin konuşmasına izin verin” başlıklı 
panelde yayımlanan bildiride, Mısır 
tarihinde demokratik olarak seçilen 
ilk cumhurbaşkanı olan Mursi’nin ko-
nuşma ya da açıklama yapmasına izin 
verilmemesi kınandı.

Mursi’nin, ailesi ve avukatları ile 
görüşmesine ya da sağlık durumu ve 
kendisine uygulanan muameleye iliş-
kin açıklama yapmasına izin verilme-
diği vurgulanan bildiride, “Başta BM 
olmak üzere uluslararası toplumun 
Mısır rejimine baskı yapmasını istiyo-
ruz. Sağlık durumundan endişe etti-
ğimiz Cumhurbaşkanı Mursi’nin bir 
heyet tarafından sağlık kontrolünden 
geçirilmesini ve sonuçlarının kamuo-
yu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.” 
ifadelerine yer verildi. Ayrıca bildiri-
de, uluslararası toplumdan, ulusla-
rarası hukuk, Mısır yasaları ve insan 

hakları prensiplerine riayet etmeleri 
konusunda Mısır rejimine baskı yap-
maları istendi.

Bildiriyi International Action Cen-
ter, Global Center for Peace, BE Ma-
gazine, Code Pink ve Türk-Amerikan 
Medya ve Gazeteciler Derneğinin 
(TAMJA) desteklediği belirtildi.

Panelde konuşan İnsan Hakları 
İzleme Örgütü (HRW) Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika İcra Direktörü Sarah 
Leah Whitson, Mısır’da yaşanan in-
san hakları ihlallerine uluslararası 
toplumun sessiz kalmasını eleştirdi. 

Ülkede yaşanan ihlalleri belgeledikle-
rini hatırlatan Whitson, “10 yıl önce 
Mısır’ın bu hale geleceğini söyleseler 
kesinlikle inanmazdım.” dedi.

İnsanların kaçırıldığını, infaz edil-
diğini, binlerce kişinin hapsedildiğini, 
cezaevlerinde yaygın ve sistematik iş-
kence uygulandığını anlatan Whitson, 
savcıların işkence iddialarını ciddiye 
almadığını söyledi. Hükümetin tüm 
muhalefeti terör bahanesiyle sustur-
duğunu, gösterilere katılan gençlerin 
evlerinden ve okullarından gözaltına 
alındığını kaydeden Whitson, “Mı-

sır’da hükümet ülkede kötü giden her 
şey için Müslüman Kardeşleri suçlu-
yor.” diye konuştu.

Siyaset Bilimci ve Aktivist Nor-
man G. Finkelstein ise Mısır’da Cum-
hurbaşkanı Mursi’nin darbeyle görev-
den alınmasının Gazze halkına olan 
etkileriyle ilgili değerlendirme yaptı.

“Mursi döneminde Gazze halkı 
nefes alabiliyordu.” diyen Finkelstein, 
Refah Sınır Kapısı ile Sina Yarımada-
sı’na çıkan tünellerin İsrail blokajı al-
tında yaşayan Gazze halkının bir neb-
ze olsun ihtiyaçlarını gidermelerine 
imkan sağladığını bildirdi.

İsrail’in, Hüsnü Mübarek ve Ab-
dülfettah es-Sisi dönemlerinde yaptı-
ğı iki Gazze saldırısında binlerce kişi-
nin öldüğünü anımsatan Finkelstein, 
Mursi döneminde Mısır’ın uyguladığı 
politikalar sayesinde İsrail’in Gazze’ye 
sınırlı bir baskın yapabildiğini ve gö-
rece az can kaybı yaşandığını söyledi.

Finkelstein, Mısır’daki darbeye 
uluslararası toplumun tepki verme-
mesine anlam veremediğini ifade 
ederek, “Kayıtlara göre en az 800 kişi 
öldürüldü ancak Batı dünyası hiçbir 
şey olmamış gibi davrandı.” değer-
lendirmesinde bulundu. 
n AA 
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Rusya’dan Körfez ülkelerine ‘itidal’ çağrısı Katar, Tahran büyükelçisini gönderiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü-

sü Zaharova, Katar ve Körfez ülke-
lerine itidal çağrısı yaparak, “Krizin 
tüm taraflarına sorunların masada 
çözülmesi çağrımızı yineliyoruz” 
dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Mariya Zaharova, başkent 
Moskova’da düzenlenen basın top-
lantısında, Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov’un, krizi istişare et-
mek üzere 27-30 Ağustos’ta Birle-
şik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ka-
tar’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri ara-
sındaki krizin tüm taraflarına itidal 
çağrısı yapan Zaharova, “Tarafların 
birbirlerine karşı sert ifadelerden 
kaçınmaları gerekir. Rusya olarak 
sorunların masada çözülmesi çağrı-
mızı yineliyoruz.” diye konuştu.

Zaharova, ABD Başkanı Do-
nald Trump tarafından geçtiğimiz 
günlerde açıklanan yeni Afganistan 

stratejisine ilişkin değerlendirme-
lerde bulunarak, şunları kaydetti:

“ABD’nin, Afganistan’daki du-
rumun çözümü için askeri seçe-
nekleri ön plana almasını üzüntüyle 
karşılıyoruz. ABD’nin yeni strateji-
sinin, Afganistan’da DEAŞ’ın oluş-

turduğu tehdidi yansıtmadığını 
görüyoruz. Beklentimiz, ABD as-
kerlerinin etkinliğini artırmaya yö-
nelik bu stratejinin, Afganistan’ın 
toprak bütünlüğüne ve bölgedeki 
ülkelerin ulusal çıkarlarına zarar 
vermemesidir.”  n AA 

Katar’ın, İran’ın başkenti Tah-
ran’dan çektiği büyükelçisinin dip-
lomatik görevlerini sürdürmek üze-
re bu ülkeye döneceği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının in-
ternet sitesindeki açıklamaya göre, 
Doha yönetiminin 2016 yılının ocak 
ayında çektiği Tahran büyükelçisi-
nin diplomatik görevlerini yürüt-
mek üzere İran’a döneceği belirtildi.

“Katar’ın Tahran ile ikili ilişki-
lerini geliştirmeyi amaçladığı” vur-
gulanan açıklamada, büyükelçinin 
İran’a döneceği tarih konusunda 
bilgi verilmedi.

İran’daki Suudi diplomatik tem-
silciliklerine yönelik saldırılar sonra-
sında Suudi Arabistan, Bahreyn ve 
Kuveyt’in ardından Katar da Ocak 
2016’da Tahran büyükelçisini geri 

çağırmıştı.
Katar’ın Tahran büyükelçisini 

görevini sürdürmek üzere İran’a 
geri göndermesi, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn 
ve Mısır yönetimlerinin 5 Hazi-
ran’da Katar ile tüm diplomatik iliş-
kilerini kesmelerinin ardından baş-
layan Körfez krizinden sonra geldi.
n AA 

Endonezya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hayranı 4 kişi tarafından 
kurulan hesabın takipçi sayısı 250 bine ulaştı. Hesap, ülkede birçok resmi hesabı geride bıraktı

Endonezya’da ‘Erdoğan 
Dostu’ hesaba büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Endonezyalı hayranları ta-
rafından açılan sosyal medya hesabı 
“Erdoğan Dostu” büyük ilgi görüyor.

Erdoğan hayranı 4 Endonezyalı 
tarafından kurulan yerel dilde “Sa-
habat Erdogan (Erdoğan Dostu)” adlı 
Facebook hesabının takipçi sayısı 250 
bine ulaştı. 

Hesap, Türkiye ve Erdoğan hak-
kındaki haberlerin sağlıklı bir şekilde 
Endonezyalılara ulaştırılmasını amaç-
lıyor.

Hesap yöneticilerinden Gibraltar 
Hilal, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, “Biz Müslümanlar olarak 
Erdoğan’ın doğru bir liderlik yaptı-
ğını düşünüyoruz. Türkiye üzerinde 
oynanan oyunları deşifre etmek ve 
doğru bilgilerin Endonezya’ya ulaş-
masını sağlamak amacıyla bu hesabı 
açtık. Bu hesap, ülkedeki birçok resmi 
kurumdan daha çok takipçiye sahip. 
Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızı 
ve Endonezyalıların Türkiye sevgisini 
gösteriyor.” dedi.

Hilal, hesabı 2014’te açtıklarını 
belirterek, “Hesabımız hiçbir profes-
yonel destek almadan büyük bir kit-
leye ulaştı. Bu kitle de her geçen gün 
artmaya devam ediyor. Hesabımız 
sadece Endonezya’da değil, Malezya, 
Myanmar ve Bangladeş gibi komşu 
ülkelerden de takip ediliyor.” diye ko-
nuştu.

“ERDOĞAN’IN DAVASINA 
İNANIYORUZ”

Hilal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yürüdüğü yolda yalnız olmadığını vur-
gulayarak, “Biz Endonezyalı Müslü-
manlar olarak bu hesapla Erdoğan’ın 
ve Türkiye’nin yalnız olmadığını or-
taya koymak istedik. Takipçilerimizin 

sayısı ve tepkilerinden de bunu gör-
dük. Özellikle Endonezya’da yabancı 
medya aracılığıyla ortaya atılan Tür-
kiye aleyhindeki bazı yalan yanlış bil-
gilerin doğrusunu hesabımızda pay-
laşarak yanlış anlaşılmaların önüne 
geçmeye çalışıyoruz.” dedi.

‘KAYNAK OLARAK 
AA’YI KULLANIYORUZ’

Referans olarak Anadolu Ajansı 
(AA) haberlerini aldıklarını dile geti-
ren Hilal, “Özellikle de devlete bağlı 
birimlerin bilgilerini kullanıyoruz. 
Paylaşımlarımızda AA’nın yaptığı 
haberleri doğrudan Endonezya diline 

tercüme ederek paylaşıyoruz. AA’yı 
güvenilirliği için tercih ediyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Facebook hesabının kurucuları, 
açtıkları internet sitesinden de takipçi 
kitlesini büyütmeyi hedefliyor.

Hesabın büyük ilgi gördüğüne ve 
olumlu tepkiler aldıklarına dikkati çe-
ken Hilal, bu kadar ilerlemişken yap-
tıkları çalışmaları bir internet sitesine 
taşıdıklarını ve sitenin halihazırda test 
aşamasında olduğunu söyledi.

Osmanlı ve Türkiye’yi tanıtıyorlar
Hilal, aynı zamanda Türk kültürü, 

Türkiye’nin turistik yerleri ve Osman-

lı’yı tanıtan paylaşım da yaptıklarını 
belirterek, ”Türkiye zor zamanında 
her zaman Endonezya’nın yanında 
oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler, Os-
manlı zamanına dayanmaktadır. Os-
manlı tüm Müslüman dünyası için 
önem taşımakta. Bu nedenle Endo-
nezya’da Osmanlı İmparatorluğu’nu 
az tanıyan kişilere yaptığımız pay-
laşımlarla bilgi vermeye çalışıyoruz. 
Ayrıca iki ülke ilişkilerinin daha da 
artması için Türkiye hakkında hemen 
hemen her şeyi görsel olarak paylaşı-
yoruz.” şeklinde konuştu.
n AA

Çavuşoğlu: Irak’ın toprak
bütünlüğünü  savunuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, bölgenin huzurunu ve ba-
rışını istediklerini belirterek, “Irak’ın 
toprak bütünlüğünü destekliyoruz. 
Kürt bölgesel yönetiminin haklarını 
ve Kürt kardeşlerimizin haklarını 
her zaman net bir şekilde savunu-
yoruz” dedi.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’nin (IKBY) Başkanı Mesut 
Barzani ile görüşmesinin ardından 
Erbil’deki Divan Hotel’de basına 
açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat’ta 
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 
Irak Başbakanı Haydar el-Abadi ve 
Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi 
ile çok verimli görüşmeler gerçek-
leştirdiklerini ve Erbil’de Barzani 
ile DEAŞ’a karşı operasyon, PKK ve 
aynı zamanda gündemde olan refe-
randumu konuştuklarını söyledi.

Türkiye’nin referandum konu-
sundaki düşüncelerini Barzani’ye 
net biçimde ilettiklerini vurgulayan 
Çavuşoğlu, “Biz bu bölgenin huzu-
runu ve barışını istiyoruz. Irak’ın 
toprak bütünlüğünü destekliyoruz. 
Kürt bölgesel yönetiminin haklarını 
ve Kürt kardeşlerimizin haklarını 
her zaman net bir şekilde savunu-
yoruz.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, referandumun böl-
geye huzur ve istikrar getirmeye-
ceğine inandıklarını belirtti. Daha 
önce Kerkük’te kamu binalarına 
bayrak asılmasını doğru bulmadık-
larını hatırlatan Çavuşoğlu, referan-
dumun da doğru olmayacağını mu-
hataplarına söylediklerini aktardı.
“TÜM BÖLGENİN HUZURU, İSTİKRA-

RI VE BARIŞI İÇİN BAKIYORUZ”
Çavuşoğlu, “Türkiye IKBY’de 

meydana gelecek bağımsız bir Kür-
distan’a destek verir mi?” sorusuna 
şöyle cevap verdi: 

“Biz bölgenin istikrarı için çok 
destek verdik ve çaba da sarf ettik. 
Ayrıca bölgesel yönetimin güçlen-
mesi ve ekonomisi için ve ikili iş 
birliğinin artması için de her zaman 
yapıcı olduk. Bizim Kürt kardeşleri-
mizle sorunumuz yok. Bizim PKK 
ve YPG ile sorunumuz var. Zaten 
PKK ile YPG buradaki (Kuzey Irak) 
Kürtlerin de düşmanıdır. Bölgesel 
yönetimin de düşmanıdır. Ama biz 
Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta Kürt 
kardeşlerimizle ve PKK gibi terör 
örgütlerini ayırt ediyoruz. Kürt kar-
deşlerimizin de haklarını her zaman 
savunduk. Geçmişte yine Baas dö-
neminde kimyasal silahla vurulur-
ken yine Kürt kardeşlerimize biz 
sahip çıktık. Çok sayıda Peşmerge 
ve Kürt kardeşimiz Türkiye’ye geldi. 
Türkiye her zaman ikinci evleridir 
ve bunda bir problem yok.”

“Biz meseleye sadece Türki-
ye’nin ekonomik çıkarları açısından 
bakmıyoruz.” diyen Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin enerji 
güvenliği bakımından çok önemli 
adımlar attığına, bu önemli projele-
rin merkezi olduğuna dikkati çekti. 

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam 
etti:

“İşte TANAP Projesi bitmek 
üzere, Türk Akımı Projesi başlıyor. 
Bu bölge ile iş birliğimiz var an-
cak bu sadece Türkiye veya enerji 
meselesi değil. Bölgenin istikrarı, 
güvenliği meselesidir. Yani bu ba-
kımdan çok ciddi riskler oluşuyor. 
Biz bunu açık bir şekilde söylüyoruz. 

Meseleye bağımsızlık ve menfaat 
olarak bakmıyoruz. Burada yaşayan 
başka halklar da var. Türkmenlerin 
hakkını da koruyup, kollamak duru-
mundayız. Bağdat’ta onlarla da bir 
araya geldik. Yani mesele sadece 
‘Türkiye’nin enerji ihtiyacı var, böy-
le olursa Türkiye enerji alır.’ diye bu 
kadar basit değil. Bu meseleye sa-
dece kendi açımızdan bakmıyoruz. 
Tüm bölgenin huzuru, istikrarı ve 
barışı için bakıyoruz.”
“SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ” 

Çavuşoğlu, gazetecilerin, “IK-
BY’nin referandumu düzenlemesi 
halinde Türkiye sınırları kapatacak 
mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Herhangi bir şart koymadık. Biz 
her iki taraftan (Erbil ve Bağdat’tan) 
sorunların diyalogla çözülmesini ta-
lep ettik. Ayrılık için verilen referan-
dum kararı iyi bir fikir değil. Bunun 
bizim bölge ile yaptığımız ticaretle 
bir alakası yok. IKBY ve Kürt kar-
deşlerimizle diğerlerini de destekli-
yoruz. Herhangi bir şart koşmadık. 
(Sınır kapılarının kapatılması) Bu se-
viyeye henüz gelmedik ancak her iki 
tarafla da görüşme içerisindeyiz ve 
sorunu çözmeye çalışıyoruz.”

Barzani ile görüşmelerinde te-
rörle mücadelenin de ele alındığını 
kaydeden Çavuşoğlu, “Hem DEAŞ 
hem PKK burada sadece bizim için 
tehdit değil hepimizim ortak düş-
manı. Irak halkı ve hükümetinin 
de düşmanıdır. Her ikisi de aynı za-
manda Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
düşmanıdır. Birinci hedefi bölgesel 
yönetim ve ikinci hedefi ise Türki-
ye’dir. Bu terör örgütlerine karşı hep 
birlikte mücadeleyi sürdürmemiz 
lazım. Bu konuda bir irade de var 
kararlılık da var. Bu ziyarette onu 
gördüm.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kubat Talabani 
ve Sadi Ahmed Pire ile ayrı ayrı gö-
rüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi’nin (IKBY) Başbakan Yardımcısı 
Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, IKBY’nin Erbil ken-
tindeki temasları çerçevesinde Di-
van Oteli’nde Talabani ve Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro 
Üyesi Sadi Ahmed Pire ile görüştü.

Çavuşoğlu, Komel Lideri Ali Ba-
pir ile görüştü

 Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’ndeki (IKBY) İslami Top-
lum Partisi (Komel) Lideri Ali Bapir 
ile bir araya geldi. 
n AA

‘Mursi döneminde Gazze nefes alabiliyordu’

Facebook hesabının kurucuları, açtıkları internet sitesinden de takipçi kitlesini büyütmeyi hedefliyor.
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Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesinde ikinci etap tamamlandı. İki etabın sonunda 2 bin 600 Selçuklu 
Torunu Bilecik ve Söğüt’ü ziyaret ederek dua etti. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ecdadı tanımak ve tanıtmak için çalışıyoruz” dedi

Ecdada ziyaret ve dua
Konya’nın en büyük kültür orga-

nizasyonlarına imza atan Selçuklu Be-
lediyesi,  Bilecik-Söğüt kültür gezileri 
ile de ses getirdi. “Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde” ismiyle düzenle-
nen ve yoğun ilgi gören projede ikinci 
etap tamamlandı . Gezi kapsamında 
2600 Selçuklu Torunu ecdada dua 
için Bilecik ve Söğüt’e gitti. 

Selçuklu ve Osmanlı’ya başkentlik 
yapmış iki tarihi şehri buluşturan tari-
hi ve kültürel gezi organizasyonu kap-
samında her gün 40’arlı gruplar ha-
linde Konya Tren Garı’ndan 06:50’de 
YHT ile Bilecik’e hareket ediyor. Bu-
rada profesyonel rehber tarafından 
karşılanan Selçuklu Torunları, Bile-
cik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Os-
man Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin te-
mellerini attığı ve bir dönem Osmanlı 
Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt 
ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul 
Gazi’nin kabristanını ziyaret ediyor.  
Bilecik’te Şeyh Edebali’nin kabrini de 
ziyaret eden vatandaşlar Şeyh Ede-
bali’nin Osman Gazi’ye “Ey oğul” ile 
başlayan ve  “Nereden geldiğini unut-
ma ki; nereye gideceğini unutmaya-
sın” tavsiyesi ile biten son cümlesini 
hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri 
kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt 
Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Peli-

tözü Göleti’ni de ziyaret eden Selçuk-
lu Torunları, buradaki tarihi ve doğal 
güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. 
Projeye katılan ziyaretçiler daha son-
ra Yüksek Hızlı Tren ile Konya’ya geri 
dönüyor.

Selçuklu Belediyesi’ne düzenle-
nen kültür organizasyonu dolayısıyla 
bir teşekkür de Bilecik Belediyesi’n-
den geldi. Bilecik Belediyesi, Selçuklu 
Belediyesi tarafından düzenlenen kül-
tür turlarına katılan vatandaşlara gezi 
anısına Osmanlı Devleti’nin 700 yıllık 
geleneği olan ve Bilecik’e özgü mey-

velerin püresinden oluşan Osmanlı 
lokumu ve Osmanlı şerbeti ikramında 
bulunuldu. 
SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN KUSUR-

SUZ ORGANİZASYON  
Bilecik ve Söğüt gezisine katı-

lan vatandaşların memnuniyetini 
ön planda tutan Selçuklu Belediyesi 
gezi boyunca en iyi hizmeti sunarken 
% 100’e yakın memnuniyet sağla-
dı. Tüm detayları en ince ayrıntısına 
kadar düşünülen etkinlik kapsamın-
da yüksek hızlı tren konforu, kaliteli 
mekanlarda yemek organizasyonu, 
sorunsuz ulaşım, anket ve değerlen-
dirmelerle geri dönüşün sağlanması, 
sağlık ve diğer sorunlara karşı acil 
durum aracının gezi boyunca kafileye 
eşlik etmesi ve yine gezi anısına çeki-
len fotoğrafın çerçeveli bir şekilde va-
tandaşlara hediye edilmesi gibi birçok 
detayın düşünülmesi de geziyi başarı-
lı kılan faktörler arasında yer aldı. 

 BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR 
Konya’dan günübirlik Bilecik ve 

Söğüt’e giden ziyaretçiler kültür tur-
larından duydukları memnuniyeti dile 
getirerek Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti-
ler. Ziyaretçiler “Ecdadımızın yaşadığı 
ve Osmanlı Devleti’nin temellerinin 
atıldığı tarihi yerleri gezip görmek ve 

ecdada dua etmek bizi çok mutlu etti. 
Gezi ile Şeyh Edebali’nin,”Geç-

mişini bilmeyen geleceğini bilemez” 
öğüdünü yeniden hatırlamış olduk. 
Bizlere bu toprakları vatan olarak bı-
rakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Bu-
rada hem ecdadın izlerini görüyoruz 
hem de onların manevi şahsiyetlerine 
dua ediyoruz. Allah tüm geçmişleri-
mizden razı olsun” şeklinde konuş-
tular.

TARİHİ VE KÜLTÜREL 
ORGANİZASYONLAR SÜRECEK 

Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde projesinde ikinci etabı tamam-
lamanın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay,” Selçuklu Bele-
diyesi olarak özellikle Çanakkale’ye 
yapmış olduğumuz ziyaretlerden 
sonra Bilecik gezisi de çokça talep 
gören bir program oldu. Yoğun ilgi 
üzerine ikinci etabını gerçekleştirdi-
ğimiz proje kapsamında toplam 2600 
hemşehrimiz Bilecik ve Söğüt gezisi-
ne katıldı. Selçuklu Belediyesi olarak  

ismimizi aldığımız Kadim Selçuklu 
Medeniyetine olan vefa borcumuzu 
her fırsatta hatırlıyor, ecdadı tanımak 
ve tanıtmak için çalışıyoruz. Bu kap-
samda gezimize yoğun ilgi gösteren 
tüm hemşehrilerimize bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Projelerimize 
gösterilen yoğun ilgi bizleri yenilerini 
düzenleme konusunda teşvik ediyor. 
Selçuklu Belediyesi olarak kültürel ve 
tarihi organizasyonlar düzenlemeye 
devam edeceğiz” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

Fırat Kalkanı bölgesine 
5 bin öğretmen gönderilecek

ASKON’dan Recep Konuk’a 
‘Göreve devam et’ çağrısı

ASKON Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, görevi 
bırakacağını açıklayan Recep 
Konuk’a çağrıda bulunarak, 
“Göreve devam edin” talebin-
de bulundu

Anadolu Aslanları İşadam-
ları Derneği (ASKON) Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifi(PANKOBİRLİK) Başkanı 
Recep Konuk’un yeni dönem-
de aday olmayacağını açıkla-
masına ilişkin değerlendirme 
yaptı.

Recep Konuk gibi bir de-
ğerin bu önemli görevi sür-
dürmesi gerektiğini savunan 
Başkan Yıldırım, kendilerinden 
görevde kalmasını rica ettik-
lerini bildirdi. Başkan Yıldı-
rım, “ASKON’umuzun önemli 
üyelerinden olan Konya Şe-
ker’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Recep Konuk, malum 
olunan üzere genel kurulda 
aday olmayacağını açıklamış-
tır. Dünya markalarının kriz 
yaşadığı bu günlerde hedefine 
emin adımlarla yürüyen Kon-
ya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Başkanı sayın Recep Konuk’un 
aday olmayacağı konusundaki 
açıklamaları ASKON Konya 
Şubesi olarak bizleri derinden 
üzmüştür. 

Yürüttüğümüz projelerde 
her zaman yanımızda olan, 
manevi desteğini her daim 
hissettiren Recep Konuk beyin 
görevi bırakmasını kesinlikle 
istemiyoruz. Konya’nın eko-
nomik ve bilinirlik açısından 
önemli noktaya gelmesinde büyük 
emeği olan, tek kaygısı Konya olan, 
gıda sektöründe Konya çiftçisinin 
ürettiği ürünleri dünyaya tanıtan, 
Torku adı altında küresel bir marka-
nın doğuşuna vesile olan, gerek siya-
si gerek ticari alanda herkese örnek 
bir kişilik olan Recep Konuk’un bu 
kararını tekrar gözden geçirmesini 

rica ediyoruz. Konya sivil toplum ör-
gütlerine, mesleki kuruluşlara, der-
neklere, siyasilere ve olayın direkt 
muhatabı Konyalı çiftçilere Recep 
Konuk’u bu kararından vazgeçirmek 
için hep birlikte hareket etmesi nok-
tasında görev düşüyor. Konya’nın 
menfaatleri, çiftçinin kazanımları, 
üreticinin ürettiği ürünün katma de-
ğerinin daha çok değer kazanabilme-

si için Recep Konuk’un bizleri de an-
layıp, yeni dönemde görev almama 
kararından vazgeçmesini arzu ediyo-
ruz.  Recep Konuk’un kaldığı yerden 
hizmet etmeye devam edeceğine yü-
rekten inanıyor ve ASKON Yönetim 
Kurulu  olarak her zaman yanında 
olduğumuzu da bildirmek istiyoruz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ  

Geçici Eğitim Merkezlerinde 
görev yapan Suriyeli öğretmenlerin 
Eğitici Eğitimi Semineri Değerlen-
dirme Toplantısı Konya’da yapıldı. 

Değerlendirme toplantısına 
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza 
Altunel, Konya İl Milli Eğitim Mü-
dür Vekili Servet Altuntaş, Geçici 
Eğitim Merkezlerinde görev yapan 
Suriyeli Öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali 
Rıza Altunelyaptığı konuşmada, 
herkesin tatil yaptığı bir dönemde 
bu eğitime katılan öğretmenlerin 
eğitime verdiği önemden dolayı 
kendilerine teşekkür etti.

Altunel, ülkemizdeki Suriyelile-
rin Türkçe öğrenmelerinin önemi-
ne değinerek şunları söyledi: “Bu, 
evlatlarımızın eğitimi konusundaki 
hassasiyetinizin bir göstergesidir. 

Onun için hepinizi saygıyla sev-
giyle selamlıyorum.Geldiğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum.Geçici 
Eğitim Merkezlerinde çocuklarımı-
za çeşitli eğitimlerin yanında 15 
saat Türkçe dersi de veriyoruz. Ço-
cuklarımızın kitaplarını ücretsiz bir 
şekilde veriyoruz. Bu sene çok daha 
düzenli bir şekilde kitap verme-

ye devam edeceğiz. Geçici Eğitim 
Merkezleri, Suriyeli öğrencilerimi-
zin eğitim sistemimize entegrasyo-
nu için kurulmuş merkezlerdir.”

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali 
Rıza Altunel zaman zaman yaşanan 
ufak çaplı gerginliklerin dış destekli 
fitne odakları tarafından çıkarıldığı-
nı ve buna dikkat edilerek kardeşlik 
hukukunun korunması gerektiğini 
ifade etti.

Altunel, sadece burada değil, 
burada eğitim alan öğretmenlerle 
Fırat Kalkanı bölgesinde de eği-
timin kalkındırılması için çalışma 
yaptıklarını ve o bölgeye de yakla-
şık beş bin öğretmen göndererek 
iki yüz bin Suriyeli çocuğun eğiti-
mini sağlayacaklarını söyledi.

Toplantı öğretmenlerin sorula-
rının cevaplanması ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Ali Rıza Altunel

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Recep Konuk
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Guen: Doğru yolda olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapacağız
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le 

Guen, Beşiktaş ile oynayacakları maça 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, “On-
ları rahatsız etmek, huzursuz etmek, 
doğru yolda olduğumuzu göstermek 
için elimizden geleni yapacağız. Zor 
bir maç. Hepimiz bunun farkındayız 
ama umuyorum ki İstanbul’dan bir 
şeyler alarak döneceğiz” dedi. Spor 
Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplas-
manda Beşiktaş ile karşılaşacak olan 
yeşil-beyazlı ekipte hazırlıklar sürüyor. 
Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde 
yapılan antrenman öncesi Fransız tek-
nik adam Paul Le Guen, basın mensup-
larının sorularını yanıtladı. Zor bir maç 
olacağını ifade eden Le Guen, “Bizim 
için güzel bir macera ve deneyim ola-
cak. Biz belki favori değiliz, onlar favori 

ama iyi bir sonuç almak için elimiz-
den geleni yapacağız. Onları rahatsız 
etmek, huzursuz etmek, doğru yolda 
olduğumuzu göstermek için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.
“MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIM”

Maçın önemini bildiğini dile ge-
tiren Fransız çalıştırıcı, “Gelmeden 
önce de biliyordum ama burada geçir-
diğim süre içerisinde daha fazla farkı-
na vardım bu maçın ne kadar önemli 
olduğunun. Şehir içinde zaman zaman 
taraftarlar ile denk geliyoruz. Onlar da 
bu konunun altını çok fazla çiziyor. Ta-
mamen farkında olduğumu söyleyebi-
lirim. İşte o yüzden de hafta başından 
beri sahadaki çalışmalarımız ve kon-
santrasyonumuz daha üst seviyede. 
Herkes elinden gelenin fazlasını yap-

maya çalışıyor. Zor bir maç. Hepimiz 
bunun farkındayız ama umuyorum ki 
İstanbul’dan bir şeyler alarak dönece-
ğiz” diye konuştu.

“DELARGE VE EKOKO 
KADRODA OLACAKLAR”

Delarge ve Ekoko’nun Beşiktaş 
maçında oynamasının muhtemel ol-
duğunu ifade eden Le Guen, “Henüz 
rekabetçi seviyeye hazır değiller, ant-
renman eksiklikleri, maç eksiklikleri 
var ama mutlaka kadroda olacaklar. 
İlk 11’demi başlarlar, yedek mi olurlar 
emin değilim ama ikisinin de kadroda 
olacakları kesin” şeklinde konuştu.

“EKOKO TRANSFERİ 
BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Transfer çalışmalarına ilişkin so-
rulan sorulara ise Le Guen, şu yanıtı 

verdi: “Beşiktaş maçından sonra bu 
konuyla alakalı durumlara bakacağız. 
Daha fazla eğileceğiz. Şu anda sadece 
bu maça konsantre olmak istiyorum. 
Şu an sadece bu maçta kadroda olabi-
lecek oyuncularıma eğilmek istiyorum. 
Sonrasında mutlaka ki kadroya destek 
olabilecek oyuncularla alakalı çalış-
malarımızı yürüteceğiz ama transferde 
adım adım gidiyor olmamız gerçekten 
hoşuma gidiyor. Ekoko transferi beni 
çok memnun etti. Bir fırsat transferi as-
lında. İyi bir oyuncu ve serbest bir oyun-
cuydu. En iyi durumuna geri dönmesi 
için en az 3 hafta daha antrenmanlara 
devam etmesi gerecek. Genel olarak 
iyi bir transfer olduğunu söyleyebili-
rim.”
n İHA

Efecan Karaca 
sabır istedi

Süper Lig’in ilk 2 maçında mağlup olan Alan-
yaspor’da 27 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Efecan 
Karaca, alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu belir-
ti. İlk 2 haftaya kötü başladıklarını aktaran Efecan Karaca, 
“Taraftarımızı üzdük. Bizde böyle olmasını istemezdik. 
Kasımpaşa maçının ilk 30 dakikasını iyi oynadık ama ra-
kibimizde aslında çok iyi oynamadı. Üç kez gelip üç gol 
attılar. Bursaspor maçının da ikinci yarısında iyi oynadık. 
2-0’dan 2-2’ye getirdik. Üçüncü golü de bulabilirdik. 
Maalesef bunu Bursaspor yaptı ve 90 artıda gol yedik. 
İki haftadır yaşadığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz. 
Taraftarlarımızı üzdük ama ben onlardan şunu istiyorum. 
Sabretsinler. Bu takım iyi işlere imza atacak. İnşallah ilk 
üç puanımızı Karabükspor maçında alacağız. Ardından 
da galibiyet serisi yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
n İHA

Malatyaspor’da 
Antalya hazırlıkları
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında 

sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını 
sürdürüyor. Süper Lig’de 2 hafta sonunda 3 puan topla-
yan sarı-siyahlılar, evinde oynayacağı Antalyaspor ma-
çının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı 
antrenmanla devam etti. Malatya ekibinde, yeni transfer 
Arturo Mina ve orta saha oyuncusu Barazit performansla-
rıyla hocalarına ‘hazırız’ mesajı verdiler. Teknik Direktör 
Sağlam antrenman öncesi yaptığı toplantıda oyuncuları-
na uyarılarda bulunarak, Antalyaspor’un güçlü bir rakip 
olduğunu paylaştı.
n İHA

Fenerbahçe’ye 
para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in ikinci haftasında 
Trabzonspor’u konuk eden Fenerbahçe’ye para cezası 
verdi. TFF’den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor kar-
şılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları 
sebebiyle Fenerbahçe’ye 45 bin lira para cezası uygu-
landı. Fenerbahçeli taraftarların neden olduğu çirkin ve 
kötü tezahürat gerekçesiyle de maraton üst B, H ve kale 
arkası Migros D bölümlerine elektronik bilet bloke cezası 
verildi. Kurul ayrıca, Bursaspor-Alanyaspor maçının ha-
kemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 
konuk ekibin kaleci antrenörü Fevzi Layiç’i 1 maçla ce-
zalandırdı.
n AA

Yanal, istikrarı ön planda tutuyor
Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren 

toparlanma sürecine giren ve istikrarı ön plan-
da tutan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun 
Yanal, iskelet kadroyu oluşturmada taviz ver-
miyor. 

Geçtiğimiz sezon dip yaptığı dönemde 
önemli hamleler yaparak yeniden yükselişe 
başlayan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun 
Yanal yönetiminde son 1 sezonda istikrarlı 
gidişten taviz vermiyor. 

Acele etme yerine kademe kademe iler-
lemeye özen gösteren, transferlere de buna 
göre yön veren Karadeniz ekibinde deneyimli 
teknik adam iskelet kadroyu oluşturmak için 
büyük bir mesai harcıyor.

Bordo-mavililerin sahasında oynadığı 
Atiker Konyaspor ve deplasmanda oynadığı 
Fenerbahçe maçlarında, Yanal’ın oluşturmak 
istediği iskelet kadronun temellerini görmek 
mümkün. 

Deneyimli teknik adam 1 galibiyet ve 1 
berebarlik elde ettikleri son iki maçta iki deği-
şiklik yaptı. Esteban’ın yerine kaleyi cezası bi-
ten Onur’a teslim eden Yanal, Bongonda’nın 
yerine ise Bero’ya şans verdi. Son iki maçta 
sahaya sürdüğü ilk on birin 9’unu değişmeyen 
Yanal, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, 
Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı ve Burak 
Yılmaz gibi performansına ve kalitelerine gü-
vendiği isimleri değişmedi.

TAKVİYELER KADROYU 
BELİRLEMEDE ETKİLİ OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 
zirveye oynayacak alternatifli oyuncu grubu-
nu oluşturmak için yönetim kurulu ile birlikte 
yoğun bir çaba harcıyor. Savunma ve orta sa-
haya önemli isimlerin katılması beklenen Trab-
zonspor’da gelecek olan oyuncuların durumları 
iskelet kadroyu oluşturmakta belirleyici olacak. 
Savunma bölgesine yapılacak olan transfer Du-
rica ve Uğur Demirok’un yerlerini sollayacak. 
Orta sahaya yapılacak olan 10 numara transferi 
ise Teknik Direktör Ersun Yanal’ın son iki maçta 
Bongonda ve Bero değişikliğini yaptığı bölgeyi 
direk etkileyecek. n İHA

Sarı kırmızılılar 
galibiyet istiyor
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, bugün saat 21.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda 

Sivasspor ile mücadele edecek. Süper Lig’de ilk iki haftayı galibiyetle kapatan sarı-
kırmızılılar, Sivasspor’u mağlup ederek Milli Takım arasına kayıpsız girmek istiyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oyna-
yacağı Sivasspor maçından galip ayrılması 
durumunda 2009-2010 sezonundan sonra ilk 
defa ligde ilk 3 haftayı 3 puanla tamamlamış 
olacak. 

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı 
müsabakadan 3 puanla ayrılması durumun-
da 8 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak. 

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in ilk 3 hafta-
sını 3 galibiyetle geçmeyi en son 2009-2010 
sezonunda yaşamıştı. 

O dönem takımın başında Hollandalı ça-
lıştırıcı Frank Rijkaard bulunuyordu. 

Sarı-kırmızılılar, ilk 3 haftayı 3 galibiyetle 
kaparken, rakip fileleri de 11 kez havalandır-
mıştı.

23. RANDEVU
Galatasaray ile Sivaspor, Süper Lig’de 

bugüne kadar 22. kez karşı karşıya geldi. Bu 
maçlarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan 
galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da rakibini 
3 kez mağlup edebildi. 4 müsabakada ise ka-
zanan taraf çıkmadı.

ASLAN SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper 

Lig’in son 4 haftasında rakiplerini mağlup 
etmeyi başarmıştı. 

2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve 
Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 
2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet 
sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor’u 
mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.

GOMİS ATTIKÇA 
GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray’ın bu seneki transferlerinden 
olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, perfor-
mansıyla göz dolduruyor. Süper Lig’de oyna-
dığı iki maçta alınan galibiyetlerde büyük rol 
oynayarak, rakip fileleri 3 kez havalandıran 
yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlün-
de taht kurmaya başladı. Sahadaki perfor-
mansının yanı sıra sosyal medyada da etkili 
olan Gomis, taraftarla bağlarını sıkı tutuyor. 
Sarı-kırmızılıların oynayacağı Sivasspor ma-
çında da en büyük kozu Fransız golcü olacak.

8 YIL SONRA GOL SAYISINDA BİR İLK 
Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı Kay-

serispor ve Osmanlıspor maçlarında rakip 

fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda 
bu 7 golün 3’nü Gomis, 2’sini Tolga Ciğerci, 
Maicon ve Rodrigues kaydetti. Aslan, en son 
2009-2010 sezonun ilk iki haftasında 7 gol 
kaydetmişti.

TÜRK TELEKOM STADYUMU’NDA 
50 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Süper Lig’e hızlı başlayan Galatasaray, 
geçmiş sezonlarda taraftarlarıyla bozuk olan 
arasını düzeltti. Kayserispor ve Osmanlıspor 
maçlarında alınan galibiyetlerden sonra sa-
rı-kırmızılılar taraftarlar, sosyal medyadan 
başlattıkları kampanya ile bu hafta Türk Te-
lekom Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor 
maçında 50 bin kişi olmak için mesajlar attı.
n İHA
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Mustafa Alper Avcı: Gelecek adına çok ümitliyim

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor Teknik Direktörü Mus-
tafa Alper Avcı, sezona galibiyet alarak 
iyi başlamak istediklerini belirtti. Alper 
Avcı, “Mental anlamda ve takım olma 
açısından sezona iyi bir skorla başlangıç 

yapmanın çok önemli olduğunu düşünü-
yorum” dedi.

‘SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ 
YAPMAK İSTİYORUZ’

Sezonun ilk haftasında Pendikspor 
ile iç sahada oynanacak karşılaşmadan 

galibiyet ile ayrılmak istediklerini belir-
ten Konya Anadolu Selçukspor Teknik 
Direktörü Alper Avcı yaptığı açıklamada, 
“İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 

Çok özverili bir çalışma ortamı 
oluştu. Oyuncular da beklediğimiz 

performansı gösterdiler o yüzden ge-
lecek adına çok ümitliyim. Bu hafta 
tam olarak hazırlıklarımızı tamamla-
yacağımızı düşünüyorum.  Pendikspor 
karşılaşması iç sahada oynayacağımız 
ilk karşılaşma. Sezona iyi bir başlangıç 

yapmak istiyoruz. Çünkü yeni oluşan bir 
takımız. Mental anlamda ve takım olma 
açısından sezona iyi bir skorla başlangıç 
yapmanın çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Bu anlamda Konya şehrinden 
ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. 

İnşallah onlarda yanımızda olurlar. Cu-
martesi günü saat 19.00’da başlayacak 
müsabakada bizi destekleyenlere iyi fut-
bol oynayarak güzel bir galibiyet hediye 
etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Yılmaz Fazıloğulları’nın 
hedefi Dünya Şampiyonluğu

03-09 Eylül 2017 tarihleri arasında 
Macaristan’ın Budapeşte kentinde ya-
pılacak olan Bedensel Engelliler Dünya 
Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Konya’nın 
milli sporcularından Yılmaz Fazıloğulları 
madalya mücadelesi verecek. Beden-
sel Engelliler Bilek Güreşi’nde 2 Avrupa 
Şampiyonluğu ve 1 Dünya ikinciliği bu-
lunan Meram Belediyespor Kulübü spor-

cusu Yılmaz Fazıloğulları Macaristan’da 
yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda 
75 kilo sağ kolda Konya’yı ve ülkemizi 
temsil edecek.  Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü yayınladığı mesaj 
ile Bedensel Engelliler Dünya Bilek Gü-
reşi Şampiyonası’nda mücadele edecek 
olan Yılmaz Fazıloğulları’na başarı diledi.
n SPOR SERVİSİ

Seydişehir Belediyesi’nden öğrencilere gençlik kampı

Seydişehir Belediyesi ve İlçe 
Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü 
tarafından yaz spor okulları kapsa-
mında 12-16 yaş arası çocukları 
Gençlik kampına götürüldü. Sey-
dişehir Belediyesi öncülüğünde 
düzenlenen “Gençlik kampı” etkin-
liği Beyşehir’de gerçekleştirilecek. 
Seydişehir İlçe Gençlik Hizmetleri 
Spor Müdür Vekili Soner Balcı’nın 
da katılacağı ve 4 gün devam ede-

cek gençlik kampında eğitmenler 
tarafından çeşitli etkinlikler düzen-
lenecek. 

ÖĞRENCİLERE 
EĞİTİMLER VERİLECEK

Yaz Spor Okulları bünyesinde 
öğrencilerin dört günlük bir kampa 
gönderildiğini ifade eden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, konuyla il-
gili yaptığı açıklama, “Kamp süre-
since çocuklara, kampçılık ilkeleri, 

doğada yön bulma, ip ve düğüm 
atma, güvenli yaşam kültürü, kar-
deşlik vb. gibi eğitimler verilecek. 
Seydişehirli çocuklar bu kampta, 
kendileri için özel olarak hazırlanan 
sportif faaliyetler, gece yürüyüşle-
ri, çeşitli eğitici ve sanatsal faali-
yetler gibi etkinliklerle keyifle vakit 
geçirirken aynı zamanda doğada 
yaşam koşullarını da öğrenecek. 
Futbol, müzik, basketbol, sinema, 

voleybol, satranç, okçuluk, paint-
ball, matrak, zeka oyunları, gele-
neksel çocuk oyunlarının uygulama 
olarak yer alacağı kampta değerler 
eğitimi, adalet, yardımlaşma, yurt 
sevgisi, milli manevi değerler ve 
sorumluluk bilincini geliştirme 
noktasında eğitimde verilecek.  
Kampta ayrıca kitap okuma saatleri 
de olacak” ifadelerine yer verdi.  
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’nun ilk maçını 
Yasin Kol yönetecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, 2017-2018 sezonundaki ilk maçında iç 
sahada Pendikspor’u konuk edecek. Türkiye Futbol 
Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapı-
lan açıklamaya göre temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor’un 26 Ağustos Cumartesi günü saat 
19.00’da Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sta-
dı’nda oynayacağı Pendikspor karşılaşmasını Yasin 
Kol yönetecek. Yasin Kol’un yardımcılıklarını Meh-
met Şengül ve Cemil Tunç yapacak. Karşılaşmanın 
4.hakemi ise  Metehan Alpat olacak. Yeşil beyazlılar 
2017-2018 sezonundaki ilk maçında iç sahada Pen-
dikspor’u konuk edecek.  n SPOR SERVİSİ

Yasemin Adar 
tarih yazdı

Daha önce Avrupa Şampiyonu olarak adını ta-
rihe yazdıran Yasemin Adar, Fransa’nın başkenti 
Paris’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 
da bir ilke imza attı. 75 kiloda mindere çıkan Yase-
min Adar, 1/8 turunda Alman rakibi Maria Selmaier’i 
tuşla, çeyrek finalde 2017 Asya Şampiyonu Japon 
rakibi Hiroe Suzuki’i 6-1 skorla ve yarı finalde Avrupa 
ve Dünya üçüncüsü Estonyalı rakibi Epp Mae’yi 8-5 
yenerek finale uzandı. Yasemin finalde karşılaştığı 
Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’5-4 skorla devirdi 
ve Dünya Şampiyonu oldu. Yasemin Adar, bu başa-
rısıyla Türkiye’nin kadınlardaki ilk dünya şampiyon-
luğunu kazandırarak tarihe geçti.  n İHA

Musab’ın hedefi büyük
Antalya’da 11-14 Ağustos’ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan 

12 yaşındaki Musab Aydın, başarısıyla hem ailesini hem de kulübünü sevindirdi. Tekvandoda miniklerde 
+57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Musab Aydın, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da madalya hedefliyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Konya Şubesi Spor Kulübü adına 
tatamiye çıkan Musab, yaptığı açıkla-
mada, hedeflerini anlattı. Arkadaşlarına 
özenerek tekvandoya başladığını belirten 
Musab, ilk defa geçen yıl katıldığı Türkiye 
Minikler Tekvando Şampiyonası’nda ikinci 
olduğunu söyledi. 
MUSAB: BABAM SPOR MALZEMELERİNİ 

KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI
Bu sene şampiyonaya daha fazla çalı-

şarak katıldığını ifade eden Musab, “Allah, 
Türkiye şampiyonu olmayı nasip etti. Çok 
mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim Av-
rupa ve dünya şampiyonu olmak. Her 
sporcunun hayali olan Avrupa ve dünya 

şampiyonalarında İstiklal Marşı’mızı oku-
tup Türk bayrağını göndere çektirmek isti-
yorum. Sonrasında olimpiyatlara katılarak 
en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyorum.” 
diye konuştu.

Anne ve babasının, spora başlamak 
istediğini öğrendiğinde çok sevindiğini 
anlatan Musab, şöyle devam etti: “Hem 
sağlığım hem de geleceğim için çok güzel 
olacağını söylediler. Bana her zaman des-
tek verdiler. Babam spor malzemelerini 
kendi elleriyle hazırladı. Benim için evde 
çalışma alanı kurdu. Onun bu gayreti beni 
bu spora daha fazla yöneltti ve sonucunda 
Türkiye şampiyonluğu geldi. Gururlu ve 
sevinçliyiz. İnşallah diğer şampiyonalarda 

da başarı gösterip ülkemi ve beni seven-
leri gururlandırırım.” Yaklaşık 3 yıldır spor 
yaptığını aktaran Musab, “10 yaşındaki kız 
kardeşim de bana özeniyor. O da şampi-
yon olmak istiyor. İnşallah olacak.” ifade-
sini kullandı.

ANTRENÖR TOPRAK:
 YENİ ŞAMPİYONLAR 

YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Milli Takım Antrenörü Hüseyin Toprak 

da yaptığı açıklamada, şampiyonaya çok 
iyi hazırlandıklarını ve bu emeğin karşılığı-
nı aldıklarını vurguladı. Küçük yaşta çalış-
maya başladıkları bir sporcu ile başarıya 
ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarına dik-
kati çeken Toprak, şunları kaydetti: “Mu-

sab, temelden aldığımız bir sporcumuz. En 
büyük avantajı ailesinin kendisine her za-
man destek çıkması. Çok çalışkan ve azim-
li bir sporcu. Çalışmalara hiç ara vermedi. 
Müsabakalara ciddi şekilde hazırlandık. 
Geçen yıl Türkiye ikinciliğini kazandığımız 
şampiyonada bu sene üstün gayretleriyle 
birinci oldu. TSYD Konya Şube Başkanı 
Recep Çınar ve yönetim kuruluna, verdik-
leri destekten dolayı teşekkür ediyorum. 
Turnuvaya sadece bir sporcu götürdüm, o 
da şampiyon oldu. Geçen ay Samsun’da 
gerçekleştirilen 2017 İşitme Engelliler 
Olimpiyatları’nda da bir şampiyon çıkar-
dık. Bundan sonra da yeni şampiyonlar 
yetiştirmek için çalışacağız.”  n AA



Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 3.hafta ma-
çında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak temsil-
cimiz Atiker Konyaspor dün akşam yaptığı antrenmanla hazır-
lıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa 
Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen 
çalışmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. Futbolcular 
daha sonra sahada gruplar halinde koşu ve koordinasyon-ça-
bukluk çalışması yaptı. Topla oyun ile devam eden antrenman 
çift kale maç ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da 
Başakşehir 

hazırlıkları sürüyor

Avrupa Ligi için kura zamanı
Çalkantılı bir dönemden ge-

çen Atiker Konyaspor’un gözü Av-
rupa Ligi’nde. UEFA Avrupa Ligi 
2017-18 sezonu grup aşamasında 
mücadele edecek  temsilcimizin 
rakipleri bugün belli olacak. Av-
rupa futbolunun kulüp düzeyindeki 
en önemli ikinci turnuvası UEFA 
Avrupa Ligi’nde, kura çekimi 
bugün 14.00’te Monaco’daki Gri-
maldi Forum’da gerçekleştirile-
cek

Atiker Konyaspor’un UEFA 
Avrupa Ligi macerası başlıyor. 
Geçen sezon Ziraat Türkiye Ku-
pası’nı kazanan ve Avrupa Ligi’ne 
direkt olarak katılma hakkı kaza-
nan Atiker Konyaspor’un, gruptaki 
rakipleri bugün belli olacak. Avru-
pa futbolunun kulüp düzeyindeki 
en önemli ikinci turnuvası UEFA 

Avrupa Ligi’nde grup aşamasının 
kura çekimi, bugün TSİ 14.00’te 
Monaco’daki Grimaldi Fo-
rum’da gerçekleştirilecek. Avrupa 
Ligi’nin grup aşamasında ilk maç-
lar 14 Eylül’de, son karşılaşmalar 
ise 7 Aralık’ta oynanacak.

KARTAL 4. TORBADA
Konyaspor bugün çekilecek 

UEFA Avrupa Ligi kurasına 4. tor-
badan katılacak. Konyaspor’un 
muhtemel rakipleri arasında 
Arsenal, Milan, Lyon gibi güçlü 
ekipler bulunuyor. Tarihinde ilk 
kez geçen sezon Avrupa Ligi’nde 
mücadele eden Atiker Konyaspor, 
Braga, Gent, Shakhtar Donetsk 
takımlarının olduğu grupta müca-
dele etmiş ve 6 maç sonunda 1 
puanla gruptan çıkamamıştı.   
n SPOR SERVİSİ

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

Rezervasyon: 0332 221 60 00
www.hiltongardeninnkonya.com.tr

Başakşehir maçının hakemi Cüneyt Çakır
Atiker Konyaspor’un TFF Süper Lig 2. 

Hafta maçında deplasmanda Başakşehirspor 
ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli 
oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre yeşil 
beyazlıların bu zorlu maçını hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Çakır’nı yardımcılıklarını Ba-
hattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, maçın 
4. Hakemi ise Abdülkadir Bitigen.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan 
açıklamayla Süper Lig’in 3. haftasında 25, 26 
ve 27 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalarda 
düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın 
karşılaşmaları ve yönetecekler hakemler şöy-
le:

25 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 

Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 
Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antal-

yaspor: Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat 

Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Kon-

yaspor: Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit 

Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa: 

Mustafa Öğretmenoğlu 
n İHA

Ceza onandı
Süper Kupa maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası 

alan Konyaspor, bu cezayla itiraz etmiş ve konuyu Tahkim Kurulu’na taşımıştı. Ancak Tahkim 
Kurulu Konyaspor’un itirazını reddetti. Taraftar ise tahkimin kararına büyük tepki gösterdi
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Sü-

per Kupa finalinde yaşanan taraftar olay-
ları nedeniyle aldığı 5 maçlık ceza Tahkim 
Kurulu tarafından onandı. Hatırlanacağı 
gibi Konyaspor PFDK’nın verdiği 5 maçlık 
seyircisizi oynama cezasına itiraz etmiş 
ve konu tahkime gitmişti. Tahkim Kuru-
lu’ndan yapılan açıklamada Konyaspor’un 
itirazının reddedildi belirtildi.

Açıklama şöyle: Atiker Konya Spor 
Kulübü’nün, PFDK’nın 10 Ağustos 2017 
tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/3 
sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan 
müzakere neticesinde; Atiker Konya Spor 
Kulübü’nün, taraftarlarının neden oldu-
ğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. 

maddesi uyarınca 5 resmi müsabakayı 
kendi sahasında seyircisiz oynama ve 
250.000 TL para cezası ile cezalandırılma-
sında sübut, hukuki niteleme ve cezanın 
tayini bakımından bir isabetsizlik bulun-
madığı anlaşıldığından, başvurunun reddi 
ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, 
Atiker Konya Spor Kulübü’nün, taraftarları-
nın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat 
nedeniyle Süper Kupa Statüsü’nün 10/D-3 
maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası 
ile cezalandırılmasında sübut, hukuki ni-
teleme ve cezanın tayini bakımından bir 
isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, 
başvurunun reddi ile cezanın onanması-
na, oybirliği ile Karar verilmiştir” denildi.

AHMET BAYDAR’IN CEZASI KALDIRILDI
Atiker Konyaspor’un 5 maçlık seyir-

cisiz oynama ve 350 bin liralık cezasının 
onanmasının yankıları sürerken aynı sü-
reçte açıklamaları nedeniyle 45 gün hak 
mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına 
çarptırılan Ahmet Baydar’ın cezası ise kal-
dırıldı. Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıkla-
mada, “Atiker Konya Spor Kulübü yönetici-
si Ahmet Baydar’ın, PFDK’nın 17.08.2017 
tarih ve E.2017-2018/8 - K.2017-2018/7 
sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan 
müzakere neticesinde;Atiker Konya Spor 
Kulübü yöneticisi Ahmet Baydar hakkında 
sportmenliğe aykırı açıklamada bulun-
masından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi 

uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti 
ve 30.000 TL para cezasının kaldırılması-
na, oyçokluğu ile, karar verilmiştir” denil-
di.

KONYASPOR TARAFTARI TEPKİLİ
Atiker Konyaspor’un cezasının onan-

masının ardından Konyaspor taraftarı 
duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal med-
yadan tepkilerini dile getiren yeşil beyazlı 
renklere gönül verenler, umdukları ceza 
indiriminin gelmemesinin hayal kırıklığına 
uğradı. Türkiye Futbol Federasyonu’nu he-
def alan taraftarlar, cezanın indirilmesi için 
elinden geleni yapacağını söyleyen Başba-
kan Binali Yıldırım’a da tepki gösterdi.  
n SPOR SERVİSİ
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