
Alman heyeti Konya’ya geldi-gitti! Anadolu Mektebi Hasırca Kampı’nda
Alman milletvekilleri NATO tarafından ha-
zırlanan program kapsamında, Konya’daki 
NATO üssünde görev yapan Alman asker-
lerini ziyaret için Konya’ya geldi. Heyete 
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose 
Gottemoeller’in başkanlık etti. Alman 
milletvekillerinin Konya üssü ziyareti 
Türkiye’nin istediği şekilde NATO 
üzerinden hazırlanan programla 
gerçekleşti. Heyette Türkiye’nin terör 
örgütü PKK’ya destek verdiği için 
tepki gösterdiği Sol Parti milletve-
kili Alexander Neu da yer aldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Anadolu Mektebi tarafından 
düzenlenen ve 12 şehirden 

120 öğrencinin katıldığı kamp 
başladı. Doğa yürüyüşü yapan, 

bisiklete binen öğrenciler fikir 
alışverişinde bulundu. Tarım ve 

Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sami 
Güçlü’nün 2012’de Sakarya Üniver-

sitesi’nde küçük bir öğrenci grubuyla 
başlattığı “Okuma grubu çalışması”, Ni-

san 2017 itibariyle ülkemizin 28 şehrinde 
çok sayıda lise ve üniversite öğrencisinin 
dâhil olduğu bir mektebe dönüştü.
n HABERİ SAYFA 6’DA

İki esnafın güvercin ve tavuk hobisi Çocuklar kutsal topraklara neşe kattı
Oto Galericiler 
sitesinde esnaflık 
yapan iki amca 
çocuğu Mustafa Abaz 
ile Mustafa Abaz, 
güvencin ve tavuk 
besleyerek hobilerini 
gerçekleştiriyor. 
Güvercin ve tavuk ba-
kan amca çocukları 
hayvan sevgisinin 
aileden geldiğini 
söyleyerek, “Hobi 
olsun diye bakıyoruz” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Ailesiyle beraber 
kutsal topraklara 
gelen farklı renk ve 
cinsiyetten çocuklar, 
kutsal topraklarda 
ibadet yapan hacılara 
neşe kattı. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’ndan 
alınan bilgilere göre, 
Türkiye’den bu yıl 
yaşları 0 ila 2 arası 
değişen 88, 2 ila 12 
yaş aralığında ise 134 
çocuğun aileleriyle 
hacca gittiği belirtildi.
n HABERİ SAYFA 16’DA
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‘Bizden korkmasınlar’
Doğanlar Mahallesi’nde 
yaşanan sosyo-kültürel 
değişim ile birlikte suç 

oranları azaldı. Bölgede 
yaşayan vatandaşlar, 

mahallenin adının temize 
çıkmasını istiyor ve 

mahallede iyi bir hayat 
sürmek için her türlü 

projeye destek veriyor

SOSYO-KÜLTÜREL
DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Bir zamanlar adı sürekli olumsuz 
olaylarla anılan ve girilmeye korku-
lan Doğanlar Mahallesi, son yıllarda 
sosyo-kültürel dönüşüm yaşamaya 
başladı.  Bu durum mahalledeki ya-
şamı da olumlu yönde etkiledi. Es-
kiye göre suç oranları düştü, aileler 
çocuklarının geleceği için hayata 
daha olumlu bakmaya başladı. Ma-
halle sakinleri değişime büyük des-
tek veriyor .

DOĞANLAR YERİNE 
SULTAN MESUT 

Doğanlar Eğitim, Kültür Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği Başkan 
Yardımcısı Muhammed Ali Şengüler, 
“Değişen jenerasyon ile birlikte algı-
larda değişmeye başladı” dedi. “Do-
ğanlar imajını kaldırmak için biz de 
kentsel dönüşüme destek veriyoruz” 
diyen Şengüler, “Bu doğrultu da Do-
ğanlar isminin yerine Sultan Mesud 
Mahallesi ismini de kabul ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.  n SAYFA 17’DE

‘Konya Şeker 
küçülemez’

Külün üzerine 
park etti, yandı!

Altgeçit için
son 3 hafta!

Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifi 65. Seçimli Genel Kurul Ça-
lışmalarını Karkın’dan başlatan 
Recep Konuk, “Konya Şeker’i 
küçülterek, tarımsal üretimi 
büyütemezsiniz” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Çöpün yanındaki külün üze-
rine park edilen araç yanarak 
kullanılamaz hale geldi. Cuma 
namazına yetişmek için aceleyle 
aracını boş alana park eden 
sürücü namaz çıkışında aracını 
yanarken görünce şok yaşadı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Yaklaşık 3 sene önce Konya- 
Karaman hızlı tren çalışması 
nedeniyle yapımına başlanan 
Yaylapınar Altgeçidi’nde sona 
yaklaşıldı. Geçidin 3 hafta sonra 
tamamen bitmesi bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Büyükşehir, Aslım
Caddesi’ni yeniliyor

Erdoğan: Merkel,
yüzüme bakamaz!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehir merkezindeki 
bütün ana arterlerde ekonomik ömrünü tamamlayan, aşırı tonaj ve ağır kış 
şartları sebebiyle aşınan asfaltın yenilendiğini belirterek, Aslım Cadde-
si’nde de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türkiye karşıtı 
açıklamalara ilişkin, “Yarın bir gün, uluslararası toplantılarda ne olacak? 
Hollanda’nın başbakanı ile olduğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzüme 

bakamıyor, benim zaten yüzüne hiç baktığım yok” dedi. n HABERİ SAYFA 14’TE

3 FUAR TAM NOT 
ALDI, İLGİ GÖRDÜ 

ÇİFTÇİ YENİLİKLERİ
GÖRDÜ, BEĞENDİ 

TÜYAP Konya Fuarcılıkta açılan:

3 ayrı fuar çiftçiye heyecan kattı 

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen  “Konya 
Tohum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve 
Bitki Besleme” fuarları fuarının ikinci gününde vatandaşlar-
dan tam not alırken, fuarın bugün ve yarın çiftçiler tarafından 
yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Konya Tohum, Hayvancılık ve Sulama Teknolojileri Fuarla-
rı, çiftçilere yeni ürünleri görmeleri ve tanımaları anlamında 
imkan oluşturdu. Fuara katılan çiftçilerin görüşleri birbirin-
den farklı olsa da genel mesaj fuarın tarım sektörüne heye-
can kattığı yönünde.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE
14 Üreten bir nesil 

yetiştirmek hedefimiz 14 Yeni eğitim öğretim
sezonu başlıyor 13 Servisçiler yeni 

eğitim dönemine hazır

İHH, Arakan’a acil yardım ulaştırdı
İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın 
neresinde olursa olsun din, dil, ırk, 
millet, ülke ayrımı yapmadan savaş 
veya afetlere maruz kalmış, acil yardım 
bekleyen insanlara yardım ulaştırmaya 
devam ediyor. Bu kapsamda İHH, 
Arakan’da yaşanan krizin ilk gününden 
itibaren bölgedeki yardımlarını 
sürdürerek toplamda 32 binin üzerindeki 
Arakanlı’ya acil yardım ulaştırdı.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

M. Ali Şengüler
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TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen  “Konya Tohum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme” 
fuarları fuarının ikinci gününde vatandaşlardan tam not alırken, fuarın bugün ve yarın çiftçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor

3 fuara tam not, yoğun ilgi
TÜYAP Konya 

Fuarcılık tarafından 
düzenlenen “Konya 
Tohum”, “Konya Hay-
vancılık” ve “Sulama 
Teknolojileri ve Bitki 
Besleme” fuarları dün 
hareketlilik yaşadı.  
Fuara yurt içinden ve 
yurt dışından firmalar 
katılarak vatandaşlara 
son teknoloji ürünleri-

ni tanıtıyor.  Fuar bu-
gün  09.30-18.00 - 10 
Eylül Pazar günü ise 
09.30-17.00 saatlerin-
de ziyaretçilerle açık 
kalacak. 

Fuara katılan firma 
yetkilileri fuar tarihi-
nin tekrar gözden ge-
çirilmesini ya da tarım 
fuarı ile birleştirilmesi-
ni istiyorlar.

BAŞARI TARIM’DAN YEM KARMA MAKİNESİ

LELY, ÇİFÇİYLE KOLAYLIK SAĞLIYOR

NTSMAK’TAN, 20 YILLIK TECRÜBE

ALPARSLAN TARIM’DAN YENİ ÜRÜNLER

ŞAKİROĞLU TARIM, ÇİFTÇİNİN YANINDA

ARDENT PLASTİK’TEN İHRACAT BAŞARISI

Fuarda stant açan firmalar 
arasında yer alana Başarı Tarım, 
ürettiği yem karma makinesi 
konusunda iddialı. Basarı Tarım 
İmalat Müdürü Hasan Hüseyin 
Şahin, “Başarı Tarım olarak he-
defimiz öncelikle tarım sektörü-
ne yön verebilmek, ihtiyaçları 
giderebilen kaliteli ürünler imal 
etmek. Sektörde yatay ve dikey 
büyüme diye adlandırılan gerek 
hammadde malzeme, gerekse 
makineleşme adına her tür-
lü büyümeyi gerçekleştirmek, 
müşteri odaklı hizmetler ve ma-
muller sunabilmek hedeflerimiz 
arasında.  Kurumsallaşma olgu-
sunu tamamlamış, yeniliğe her 
zaman açık, sosyal sorumluluk 
projelerinde paydaş olan şirket-
ler topluluğu olabilmek adına ça-
lışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.  
Fuara özel yem karma makine-
leri çıkardık.  Makinelerimiz son 
teknolojiye uygundur. Elektrikli 
olarak makinelerimiz çiftçileri-
mizin işini kolaylaştırıyor” dedi.

Tarım sektöründe ulus-
lararası işletme olarak, her 
günü yenilikçi çözümler 
ve kişiye özel hizmetlerle 
çiftçilerin hayatlarını kolay-
laştırmakla geçiştirdiklerini 
ifade eden Lely Center Kon-
ya Genel Müdürü Fırat Tun-
cay, “ Bu çözümler, hasattan 
tanktaki süte kadar değişi-
yor. Yönetim sistemlerini 
kullanarak süt hayvancı-
lığı çiftliğinin nasıl akıllıca 
düzenleneceği konusunda 
tavsiyeler sunuyoruz. Vizyo-
numuz ve müşterilerimizin 
ihtiyaçları ve talepleri, bize 
yön ve ilham veriyor. Süt 
sağım robotumuz 60 baştan 
başlayarak, sağımla uğraşan 
çiftliklere sağım işini işçi ol-
madan görecek ve hatasız 
arındıracak, sağılan süt mik-
tarını arındıracak bir sistem-
dir. Hayvanlar el değmeden 
sağlıklı ve konforlu şekilde 
sağılırlar” şeklinde konuştu.

“Konya Tohum”, 
“Konya Hayvancılık” ve 
“Sulama Teknolojileri ve 
Bitki Besleme” fuarıda 
stant açan firmalardan biri 
de NTSMAK.  Tohum ele-
me sistemleri ile 20 yıllık 
tecrübesi ile sektöre hiz-
met ettiklerini ifade eden 
NTSMAK Şirketi’nin Satış 
Müdürü Uğur Hakan Far-
sakoğlu, “Firma olarak to-
hum eleme sistemlerinin 
satış ve servis işlemlerini 
gerçekleştiriyoruz. Ana 
firmamız Danimarka’nın 
CIMBRIA S.R.L firması. 
Dünyanın 6 ülkesinde 
fabrikamız mevcut.  Ülke-
miz ekonomisine büyük 
destek sağlayan bizler 
,kaliteli ve uygun fiyatlı 
makinalarımızın satışı  ve 
satış sonrası uzman kad-
romuz ile hızlı ve güvenilir 
servis hizmeti sunmakta-
yız” dedi. 

Tarım sektörünün öncü 
firmalarından biri de Al-
parslan Tarım. 1969 yılın-
dan itibaren  sektörde olan 
ve yenilikçi ürünleriyle dik-
kat çeken Alparslan Tarım,  
tüketicisine her yeni dö-
nemde daha kapsamlı daha 
teknolojik ürünler sunuyor.  
Alparslan Tarım Kurum-
sal Satış Danışmanı Yunus 
Emre Koç, “Fuarda kepçe 
abartımızı çiftçilerimiz yo-
ğun ilgi gösteriyor.  Firma 
olarak harman makineleri 
imalatı yaparak da çiftçileri-
mizin hizmetine sunuyoruz.  
Fuarımızda hareketlilik var 
ancak bizler fuar takvimi-
nin gözden geçirilmesini 
istiyoruz. Şu anda fuara ilgi 
beklediğimiz kadar olmadı. 
Ama insanların ilgisi de yok 
değil. Fakat tarih noktasında 
düzenlemeye gidilse katılı-
mın daha çok olacağına ina-
nıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şakiroğlu Tarım, “tarıma dair 
ne varsa” sloganı ile özetlediği 
gibi, tarımsal süreçlerin her 
aşamasında, tarımsal ve 
hayvansal işletmelere en doğru 
ürünleri en doğru markalarla 
sunmakta. “Şakiroğlu Tarım, 
çiftçi bir aile temelinden gelerek, 
bir çiftçinin neye, ne zaman 
ihtiyaç duyduğunun bilgisini 
elinde bulunduran tecrübeli 
bir firmadır” diyen Şakıroğlu İş 
Geliştirme ve Pazarlama Müdürü 
Fatma Turan, “Bünyemizde  
16 farklı yerli ve yabancı 
tarım firmasının bayiliğini  
bulunduran Şakiroğlu Tarım, 
Türkiye’nin en büyük ve en 
modern tarım kompleksini inşa 
ederek, sektörünün lider firması 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Fuara satmış 
olduğu traktör   ekipmanları ile bir 
çiftçinin ihtiyaç duyduğu gübre, 
tohum, ekipman, sulama, traktör, 
hasat makinaları ile çiftçilerimiz 
ile fuarda buluşuyoruz” dedi. 

1979 yılında kurul-
muş PE granul ile üretim 
hayatına başlamış 1995 
yılından bu yana sula-
ma sistemleri arasında 
yer alan Ardent Plastik 
“Konya Sulama Tekno-
lojileri ve Bitki Besleme” 
fuarında çiftçiler ile bu-
luşuyor.  Firmanın Satış 
Müdürü Mohammed 
Darawwad, “Ardent 
Plastik A.Ş. Tarımsal su-
lama projeleri yağmur-
lama sulama, damlama, 
pivot sulama sistemleri 
ile çifçilerimiz ile buluşu-
yoruz. Yurt içi ve yurt dı-
şında firma olarak ihra-
catlar gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye’nin her yerinde 
bayilerimiz mevcuttur. 
Firma olarak fuarın haf-
ta sonu ziyaretçisinde 
memnun kalacağımızı 
ümit ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

HABER

MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA 
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Konya Tohum, Hayvancılık ve Sulama Teknolojileri Fuarları, çiftçilere yeni ürünleri görmeleri ve tanımaları anlamında imkan 
oluşturdu. Fuara katılan çiftçilerin görüşleri birbirinden farklı olsa da genel mesaj fuarın tarım sektörüne heyecan kattığı 

Fuar çiftçiye heyecan kattı

Konya Tohum, Hayvancılık ve 
Sulama Teknolojileri fuarları 3. Gü-
nünde devam ediyor.Fuarlar, 7-8-9 
Eylül’de 09.30-18.00, 10 Eylül Pazar 
günü ise 09.30-17.00 saatlerinde 
gezilebilecek. Fuar alanın da incele-
melerde ve gözlemde bulunarak çift-
çilerin istek ve arzularını dinledik. Bu 
kapsamda çiftçilerin şikâyetlerinden 
bir tanesi ürünlerin televizyon ekra-
nında değil tarlada tanıtılması gerek-
tiği oldu. Gözümüze takılan olumlu 
şey ise Tarım Bakanlığına bağlı kuru-
luşların çiftçilerin yanında olmasıydı. 
Çiftçilerini şikâyetlerini ve sorunlarını 
dinleyen kuruluşlar onları yönlendire-
rek daha iyi verim almalarını sağlıyor. 
Alanda ki son teknoloji ile donatılmış 
makineler ise dikkatimizi çekti. Çift-
çilerin ‘bütçemiz el verirse alacağız’ 
sözlerine tanıklık ettik. 

ÇİFTÇİLER STANDLARDAKİ 
TV’LERDEN RAHATSIZ!

Konya Tohum, Hayvancılık ve 
Sulama Teknolojileri fuarlarını gezen 
çiftçiler bir durumdan rahatsız. To-
hum ve bitki firmalarının ürünleri-
nin arkasında durmadığını söyleyen 
çiftçiler televizyonlar gösterilen ürün 
reklamlarından da bunalmış durum-
da. Stantlarda kurulu olan televizyon-
lar ile değil de bizzat olarak ürünlerini 
arazide göstermelerini isteyen çiftçi-
ler görüşlerini ve önerilerini aktardı.  

Fuar alanını gezmeye gelen çift-
çilerden Mustafa Ceran tohum satan 
firmaların ürünleri televizyonların 
üzerinden tanıttığını söyleyerek bu 
durumdan bütün çiftçilerin şikâyetçi 
olduğunu belirtti. Ceran, bu duru-
ma tepkisini göstererek, firmaların 
ürünlerini sattıktan son araziye inip 
kontrol yapması gerektiğine de dikkat 
çekerek sözlerine şu şekilde devam 
etti; “Fuarların kurulması güzel bir 
şey. Tohum üzerine bilgilendirme-
ler alıyoruz. Herkes branşına neresi 
uygunsa orayı geziyor. Mesela ben 
tohumlarla ilgili bölümleri inceliyo-
rum. Değişikliklerin neler olduğunu 
görmek istiyoruz. Mısır ve ayçiçeğine 
yönelik araştırmalarım var. Bunları 
ben kendim ekiyorum. Yalnız fuar-
daki firmalar beni tatmin etmiyor. 
Mesela tohum firmaları ürünlerini 

televizyondan gösteriyor. Zaten ben 
bunu kendi televizyonumda evde de 
izliyorum ki. Bunu araziye yayması la-
zım firmaların. Çiftçinin ayağına gide-
rek ve ya çiftçiyi davet ederek üretmiş 
olduğu ürünü canlı canlı gösterecek. 
Televizyonda anlatılanları artık bizler 
doyduk. Eğer üretici çiftçinin yanında 
olursa verim daha da çok artar. Ama 
bütün firmaların amacı maddiyat. Her 
şey maddiyata dönüşmüş artık. Ben 
birkaç yıl önce bir firmadan Ayçiçek 
ve mısır tohumu aldım. Geçen yıl ek-
miş olduğum Ayçiçek beni tamamen 
dibe vurdu. Ama firma bana bunu 
satarken böyle demedi. Hep iyi ol-
duğunu söyledi. Ancak tohum çatlak 
çıktı. Birde firma bana bunun normal 
olduğunu söylüyor. Bütün emeğim 
boşa gitti. Benim paramı alıyor ama 
ürünün arkasında durmuyor. Kaliteli 
tohumlar üretilmesi lazım biz böyle 
yaparak bir yerlere gelemeyiz. Sat-
tıktan sonra araziye inmeleri gerekir.  
Bayram sonu olduğu için yoğun değil. 
Bir de çiftçilerde şuan iş yoğunluğu 

var. Eğer bu fuarlar büyük tarım fuarı 
ile birleşmiş olsaydı daha iyi olurdu.” 

Çiftçilerden Ali Çetin de fuar ala-
nında bulunan son teknoloji ile dona-
tılmış ürünleri incelemeye geldiğini 
söyledi. Fuarların birleşmesi gerek-
tiğinin tavsiyesinde bulunan Çetin, 
“Bütün firmalar bu fuara para verip 
geliyor. Ben buraya Ilgın’dan geldim. 
Mesleğim çiftçilik arpa ve buğday eki-
yorum. Bizim aslında fuardaki ürün-
leri alacak gücümüz yok ama tekno-
lojiyi görüyoruz ve inceliyoruz.  Ancak 
daha önceden yapılan tarım fuarı ile 
bu fuarların birleşmesi daha iyi olur” 
ifadelerini kullandı

KURULUŞLAR ÇİFTÇİDEN
 TAM NOT ALDI!

Fuar alanında bulunan tarım ba-
kanlığına bağlı kuruluşlar, çiftçilerin 
imdadına koşuyor. Çiftçilerin şikayet-
lerini dinleyen kuruluşlar böylelikle 
onlara öneriler sunarak kendilerinin 
yönlenmesini sağlıyor. Çiftçileri ise 
bu durumdan son derece memnun. 
Ancak kuruluşlar daha önceki fuarla-

ra daha çok rağbet olduğunu belirte-
rek fuarın daha çok rağbet görmesini 
bekliyor. 

BAHRİ DAĞDAŞ ÇİFTÇİLERE 
YARDIMCI OLUYOR

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet 
Naim Demirtaş, fuar alanında çiftçile-
ri yardımcı olduklarını ve kendilerinin 
sorunlarını dinlediklerini söyleyerek, 
bir numaralı kaliteli verim alabilecek-
leri ürünleri önerdiklerini söyledi. 

Enstitü’nün faaliyetlerinden de 
bahseden Demirtaş ifadelerine şu 
şekilde yer verdi; “Fuar alanında ki 
amaçlarımızdan bir tanesi yaptığımız 
yenilikleri üreticilere ulaştırmak. Bir 
diğeri de üreticilerden gelen talepleri 
dikkate almak. Üreticilerimizin karşı-
laşmış olduğu belli sorunlar da oluyor, 
bunlara da çözüm üretiyoruz.  İnsan-
larımız bitki yetiştiriciliği yapıyor ama 
iyi verim veren ürünlerden haberdar 
değil. Biz de ki en kaliteli ürünleri 
çiftçilerimizin duymaması çok ilginç. 

En büyük özelliğimiz uluslararası ol-
mamız. Orta Anadolu Bölgesi için 
kuraklığa dayanıklı ya da toleranslı 
çeşit geliştirmek de bizim en büyük 
özelliğimiz. En büyük amaçlarımız 
bunlar. Arpa, yulaf, buğday gibi bir-
çok çeşit var. Bunlar kuru şartlarda 
diğer çeşitlere göre daha yüksek ve-
rim veriyor. Bunun yanında da mısır, 
ayçiçeği, yem bitkileri ve hayvancılık 
grubumuz bulunuyor. Türkiye şartla-
rına uygun olarak geliştirdiğimiz etli 
koyun çeşitlerimizde var. Bunların ıs-
lah çalışmaları halen devam etmekte. 
Mesela şuanda enstitü de keklik üre-
timi yapılıyor. Bu projemiz orman ba-
kanlığı ile birlikte üretilen bir proje.”

Konya Tarım İl Müdürlüğü Ziraat 
Mühendisi Selman Koyuncu çiftçile-
ribölgelerine uygun tohumluklar ko-
nusunda yönlendirdiklerini belirterek, 
“Çiftçiler buraya gelerek yörelerine 
bölgelerine uygun tohumluk seçim-
leri konusunda bizlerden yardım alı-
yor. Bizde onlara o konuda yörelerine 
uygun tohumlukları tavsiye ediyoruz. 

Teknik personel, veteriner hekim per-
sonelleri olarak stantlarda bekliyoruz. 
Her türlü konuda çiftçilerimiz ile isti-
şareler yaparak onlara bilgiler veriyo-
ruz. Geçmişte yapılan tarım makine-
leri fuarı daha çok yoğundu. Açıkçası 
şuanda beklediğimiz bir potansiyeli 
bulamadık. Ama buna rağmen yine 
de verimli geçtiğini söyleyebiliriz” 
diye konuştu. 

SON TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN 
İLK MAKİNELER

Son teknoloji ile donatılmış fuar 
alanında ki ürünler çiftçilerin dikkati-
ni çekiyor. ‘Gücümüz olsa hepsini alır 
gideriz’ diyen çiftçiler büyük bir heye-
canla yeni ürünleri inceliyor. Fuar ala-
nında ki dikkat çeken makinelerden 
biride Akday Grup Makinenin üret-
miş olduğu hayvan ayağı temizleme 
makinesi. Çiftçilerin dikkatini çeken 
bu makine ilgi odağı oluyor. 

BÜTÇEMİZ EL VERİRSE ALACAĞIZ
Hayvan temizleme makinesinin 

dikkatlerini çektiğini ifade eden Ömer 
Açıkbaş, “Fuar gerçekten çok güzel 
olmuş. Teknoloji o kadar çok gelişmiş 
ki burada her şeyi görebiliyoruz. Bu-
raya biz almak için geliyoruz. Bütçe-
miz elverse hepsinden almak isteriz. 
Hayvan ayağını temizleme makinesi 
dikkatimizi çekti. Üreten firmadan Al-
lah razı olsun. Gerçekten çok beğen-
dik” dedi. 

KONYA’DA İLK OLARAK BİZ ÜRETTİK
Akday Grup Makine Yönetim 

Kurulu Başkanı Elektrik Muhendi-
si Ahmet Türkel de fuar alanında ki 
bulunan Konya’da ilk ayak temizle-
me makinesi hakkında bilgiler verdi. 
Ürettikleri günden bu yana dikkat 
çektiğini söyleyen Türkel, “Hayvan 
ayak sağlığı ile ürünler yapmaya karar 
verdik. Makineler hayvanların tırnak 
bakımlarını ve temizliğini yapıyor. 
Türkiye’de profesyonel olmayan ma-
nuel makineler vardı. 

El gücü ile hayvan tutuluyordu. 
Manuel olmayan makineye gerek 
olduğunu düşününce araştırmalara 
başladık ve ürettik.  Bizim makinemiz 
tamamen otomatik. Konya’da hidrolik 
olarak bir tek biz üretiyoruz” şeklinde 
konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Geçtiğimiz gün açılışı yapılan Konya Tohum, Hayvancılık ve Sulama Teknolojileri fuarları devam ediyor. Çiftçilerini şikâyetlerini ve sorunlarını dinleyen kuruluşlar onları yönlendirerek daha iyi verim almalarını sağlıyor.
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7 kişilik Alman heyeti Konya’ya geldi
Konya’daki NATO üssünde görev 

yapan Alman askerlerini ziyaret için 
NATO tarafından hazırlanan program 
kapsamında Konya’ya gelmelerine 
izin verilen Alman milletvekillerini 
taşıyan uçak Konya’dan ayrıldı.  NA-
TO’nun hazırladığı program kapsa-
mında Konya’daki 3. Ana Jet Üssünde 
yer alan NATO üssünü ziyaret edecek 
farklı siyasi partilere mensup 7 millet-
vekilini taşıyan uçak öğle saatlerinde 
Konya’ya indi. NATO Genel Sekreter 
Yardımcısı Rose Gottemoeller’in baş-
kanlık ettiği heyette Almanya Federal 
Meclis Savunma Komisyonu Başkanı 
Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik 
Partisi’nden Henning Otte, Reinhard 
Brandl ve Julia Obermeier, Sosyal 
Demokrat Parti’den Rainer Arnold, 
Yeşiller Partisi’nden Tobias Lindner 
ve Sol Parti’den Alexander Neu yer 
aldı. Buradaki yaklaşık 4 saat süren 
programlarının ardından Alman mil-
letvekilleri Konya’dan ayrıldı.

TÜRKİYE’NİN DEDİĞİ OLDU, 
VEKİLLER NATO HEYETİYLE 

KONYA’YA GELEBİLDİ
Alman milletvekillerinin Konya 

üssü ziyareti Türkiye’nin istediği şekil-
de NATO’nun hazırladığı programla 
gerçekleşti. Alman milletvekillerinin 
yer aldığı NATO heyetinin Konya’ya 
uçuşu da Almanya’dan değil, NA-
TO’nun ana karargahının bulunduğu 

Brüksel’den gerçekleştirildi. Heyette, 
Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya des-
tek verdiği için üs ziyaretlerine izin 
vermediği ve tepki gösterdiği Sol Par-
ti Milletvekili Alexander Neu da yer 
aldı. Sol Parti Milletvekili Alexander 
Neu, Konya’daki üsse ziyaret kapsa-
mında Türkiye’ye gelmesi durumun-
da ülkeden tekrar çıkabileceğine dair 
Alman Dışişlerinden güvence talep 

etmişti. Bu kapsamda Türkiye’ye ge-
len, can güvenliği isteyen milletvekili 
Alexander Neu da ziyaretinin ardın-
dan uçakla ayrıldı. Heyetle birlikte 
gelen NATO’ya ait awacs uçağı da 
Konya’dan ayrıldı. 

Öte yandan, heyette yer alan Al-
man milletvekillerinden Tobias Lind-
ner, hava üssünde selfie çekerek sos-
yal medya hesabından paylaştı. n İHA 

Çöpün yanındaki külün üzerine park edilen araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Cuma namazına yetişmek 
için aceleyle aracını boş alana park eden sürücü namaz çıkışında aracını yanarken görünce şok yaşadı

Külün üzerine park 
etti, araç kül oldu!

Yeni Gıda Toptancılar Sitesi 
10463 Numaralı Sokağa park edi-
len 42 DCN 53 plakalı araç yandı. 
Olay Cuma vaktinde meydana geldi. 
Cuma Namazına yetişmek için aracını 
çöp konteynerin yanındaki sönmemiş 

külün üzerine aceleyle park eden araç 
sahibi, namaz çıkışı aracını yanarken 
fark etti. İtfaiye ekiplerinin müdaha-
lesi ile araçta ki yangın söndürüldü 
ancak araç küle dönerek kullanılamaz 
hale geldi. Vatandaşların Cuma Na-

mazında olması sebebiyle şans eseri 
yaralanan olmadı. Çevrede ki görgü 
tanıkları ise olayın yaşandığı anı şu 
şekilde anlattı: “Aracın altında alev 
gördük. 

Sonra bir anda alevler aracı sardı. 

Galiba göremeden sönmemiş külün 
üzerine aracı park etmişler. Burada 
işyerlerimiz ve araçlarımız var. Allah 
büyük bir kazadan korudu.” Polisin 
olayla ilgili soruşturması sürüyor.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

1. Evlad-ı Fatihan 
Festivali düzenliyor

Öğretmenlere bin 50 
lira öğretim ödeneği

Hemşehri dernek ve toplulukla-
rının birlik, beraberlik ve kaynaşma 
organizasyonlarına bir yenisi daha 
ekleniyor. Konya, Karaman ve Bal-
kanlardaki akraba toplulukları Bur-
sa’da Gündoğdu Piknik alanında 
1. Evlad-ı Fatihan Kültür ve Sanat 
Festivali düzenliyor. 10 Eylül 2017 
Pazar günü saat 11.00’de başlaya-
cak festival, unutulan kültürlerin 
hatırlanması, yaşatılması ve yeni 
nesillere aktarılmasını amaçlıyor. 

Organizasyonu gerçekleştiren 
Konya ve Karaman Yöresi Derneği 
Başkanı Hakkı Sarıtaş, kadim bir 
geçmişe sahip bölgelerin topluluk-
larını 1. Evlad-ı Fatihan Kültür ve 
Sanat Festivaliyle bir araya getir-
meyi amaçladıklarını söyledi. Festi-
vale Konya-Karaman Bölgesinden 
Bursa’ya göç eden hemşehrilerin 
yanı sıra geçmişte Konya bölgesin-

de yaşayıp Balkanlara göç edenler 
ile kucaklaşma ve kaynaşma im-
kanının sağlanacağını belirten Baş-
kan Sarıtaş, BALGÖÇ, Kosova Batı 
Trakya Yörük Derneklerinin de bu 
festivalin önemli bir parçası olacağı-
nı ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Festivalin gerçekleştirilmesine katkı 
verdiğini anlatan Konya ve Kara-
man Yöresi Derneği Başkanı Hakkı 
Sarıtaş, “10 Eylül Pazar günü saat 
10.00’da bütün hemşehrilerimizi 
ve Bursa Halkını festivale davet edi-
yorum. Burada icra edilecek kültür 
ve sanat etkinliklerimiz sayesinde 
katılımcılarımız hem güzel bir hafta 
sonu geçirme imkanı bulacak hem 
de kaynaşma kucaklaşma ve kültür-
lerini yaşama fırsatı yakalayacaklar” 
dedi.
n İHA

Öğretmenler için bu sene bin 
50 lira olarak belirlenen öğretim 
yılına hazırlık ödeneği, 11 Eylül’den 
itibaren hesaplara yatırılmaya baş-
lanacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’ın imzasıyla illere gönderilen 
yazıda, Devlet Memurları Kanu-
nu’na göre, öğretmenlere her yıl ey-
lülde Bakanlar Kurulunca belirlene-
cek miktarda öğretim yılına hazırlık 
ödeneği verildiği belirtildi.

Yazıda, “Kamu Görevlilerinin 
Geneline ve Hizmet Kollarına Yö-
nelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 

2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. 
Dönem Toplu Sözleşmesi”nde öğ-
retim yılına hazırlık ödeneğinin, bu 
sene için bin 50 lira olarak belirlen-
diği kaydedildi.

Ödeneğin eğitim öğretim hiz-
metleri sınıfına dahil öğretmen un-
vanlı kadrolarda görevli olup fiilen 
öğretmenlik yapanlara verileceği 
ifade edilen yazıda, 11 Eylül Pazar-
tesi itibarıyla ödeneğin hak sahiple-
rinin hesaplarına yatırılmaya başla-
nacağı bildirildi.
n AA

Yaylapınar Altgeçidi için son 3 hafta!
Yaklaşık 3 sene önce Konya- Ka-

raman hızlı tren çalışması nedeniyle 
yapımına başlanan Yaylapınar Altge-
çidi’nde sona yaklaşıldı. Geçidin bitiş 
sürecinin uzaması nedeniyle zaman 

zaman gündeme gelen ve vatandaşla-
rın çalışmaların nihayete erdirilmesini 
istediği alt geçidin tek ayağı bayram-
da açılmıştı. Vatandaşların bayramda 
ulaşımı rahat sağlaması adına geçit 

tam olarak bitmese de tek ayağı açık 
şekilde geçiş sağlanabiliyordu. Ekipler 
4 günlük tatilin ardından geçidi tekrar 
kapattı ve alt geçidi tamamen açmak 
için mesai harcamaya başladı. 

Çalışmaların eylül ayı sonuna doğ-
ru bitmesi beklenirken, ekipler gece 
saatlerine kadar mesai yaptığı ve alt 
geçit çalışmasını bitirmek için uğraş-
tıkları öğrenildi.  n UFUK KENDİRCİ  

3. Ana Jet Üssünde yer alan NATO üssünü ziyaret edecek farklı 
siyasi partilere mensup 7 milletvekilini taşıyan uçak Konya’ya indi.
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Aslım Caddesi’nde standart yükseliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Adana ve Aksaray yollarının bağ-
lantısını sağlayan Aslım Cadde-
si’nde ekonomik ömrünü tamam-
layan, aşırı tonaj ve ağır kış şartları 
nedeniyle aşınan asfaltı yeniliyor. 
Etaplar haline ilerleyen çalışmalar 
kapsamında kaldırım ve bisiklet 
yolu düzenlemesi de yapılıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ilçe merkezleri ve mahalle yolla-
rında yürüttüğü yol çalışmaları 
ile birlikte şehir merkezindeki ana 
arterlerde yenileme ve bakım ça-
lışmalarını da sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, şehir 
merkezindeki bütün ana arterler-
de ekonomik ömrünü tamamla-
yan, aşırı tonaj ve ağır kış şartları 
sebebiyle aşınan asfaltın yenilen-
diğini belirterek, özellikle sanayi 
bölgelerine hitap eden ve yoğun 
olarak kullanılan Aslım Cadde-
si’nde de çalışmaların devam et-

tiğini dile getirdi. 
Büyükşehir Belediyesi Fen 

İşleri ekiplerinin Aksaray Yolu’nu 
Adana Yolu’na bağlayan bölün-
müş yolda trafik akışını gündüz 
kontrollü olarak sağlayarak çalış-
maları sürdürdüğünü kaydeden 
Başkan Akyürek, 10 kilometre 
uzunluğundaki caddede kaldırım 
ve bisiklet yolu düzenlemesi de 
yapıldığını kaydetti. 

Caddede altyapı kuruluşları-
nın çalışmalarını tamamlandığı 
kısımlarda asfalt yenileme ve ba-
kım çalışmaları yapıldığını belir-
ten Başkan Akyürek, çalışmaların 
etaplar halinde tamamlanacağını 
ifade etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Aslım Caddesi’nde toplamda 60 
bin ton alt temel, 50 bin ton pmt 
ve 35 bin ton bitümlü sıcak kapla-
ma kullanacak. Caddenin her bir 
asfalt platformu 13.5 metre olarak 
yapılıyor.  n HABER MERKEZİ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 65. Seçimli Genel Kurul Çalışmalarını Karkın’dan 
başlatan Recep Konuk, “Konya Şeker’i küçülterek, tarımsal üretimi büyütemezsiniz” dedi 

‘Küçülerek tarımsal
üretim büyütülemez’

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
65. Seçimli Genel Kurul Çalışmaları-
nı Karkın’dan başlatan Recep Konuk 
burada çiftçilere hitap etti. 

Karkın Düğün Salonunda yapılan 
toplantıya katılım çok yoğundu. Tık-
lım tıklım salonu dolduran üreticilere 
seslenen Başkan Recep Konuk 16 Ey-
lül’de yapılacak Genel Kurula koope-
ratif üyesi bütün üreticilerin eksiksiz 
katılmasını ve Konya Şeker’e, Torku 
markasına sahip çıkmalarını istedi. 

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişle-
ri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik 
Genel Başkanı Recep Konuk Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifinin 65. 
Seçimli Olağan Genel Kurulu için 
startı Çumra Karkın’da verdi. Karkın 
Düğün salonunda yapılan toplantıya 
bölge çiftçilerinin yanı sıra sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri de katıldı. 
Coşkulu bir kalabalığa seslenen Baş-
kan Recep Konuk yoğun katılım için 
de Karkınlılara teşekkür etti.

Aday olmak istemediğini, kol-
tuklara yapışıp kalmanın doğru ol-
madığını, kendisi hayattayken Konya 
Şeker’in Recep Konuk olmadan da 
gittiğini görmek istediğini ifade eden 
Başkan Recep Konuk ama gördük ki 
buna üretici hazır değil, Konya hazır 
değil, ülkemizi yönetme sorumluluğu 
taşıyanlar da risklerden endişeli, şim-
di tekrar aday olmaya karar verdik. 
Ama bu kararı birlikte verdik” şeklin-
de konuştu.

ÇİFTÇİ BİZE İSTEDİ DİYE 
DEVAM EDİYORUZ

Aklın ah çekmek için değil düşü-
nüp tedbir almak için var olduğuna 
işaret eden Başkan Recep Konuk, 
“Ben düşünmekle kalmadım. Konuş-
tum. Danıştım. Dinledim. Özellikle 
üretici kardeşlerim başta olmak üze-
re bu kurumla ilgili samimi bir duruş 
sergileyen herkesin haklı kaygılarını, 
endişelerini, isteklerini, ikazlarını bir 
kefeye, kendi kararımı ve bu kararda-
ki samimi niyeti yani yaşarken bu ku-
rumun bensiz de yürüdüğünü görme 
arzumu bir kefeye koydum. Zaman 
problemini hiç düşünmedim. Onun 
için kişisel konforumdan da kişisel 
kariyerimden de zaten fedakârlık 
etme konusunda bir problemim hiç 
olmadı.

Terazinin bir tarafının diğer tarafa 
ağır basmasını sağlayan ise şu oldu;

İsmini verebilirim ama verme-
yeyim, Seydişehir’den bir kardeşim 
telefon etti, tarla kiralamıştım önü-
müzdeki yıl için patates ekecektim, 
parasının bir kısmını da ödemiştim 
sen gidersen ektirmezler, patates 
elde kalır diye icardan vaz geçtim, 
mutlu musun Başkan diye sitem etti.

Yine ismini verebilirim ama ver-
meyeceğim. Altınekin’den bir üreti-
ci kardeşim tarlada işler büyüyecek 
diye traktörünü büyütme kararı almış 
traktörünü değiştirmiş, borçlanmış, 
taksitlerinin birkaçını da ödemiş. 

Traktörüyle fabrikanın kapısına da-
yandı. Ben şimdi bunu ne yapacağım 
diye sordu.

Yine ismini verebilirim ama ver-
meyeceğim. Çumra’dan beli iki bük-
lüm 70’lerini geçmiş bir amcamız 
geldi. Sen gidersen hanemiz yine vi-
ran olur diye gözyaşı döktü.

Daha onlarca örnek sayabili-
rim. Hayatını çiftçinin ekmeğini bü-
yütmeye vakfetmiş biri olarak ben 
traktörünü büyüten kardeşimin de, 
daha çok üretmek için tarla kiralayan 
hemşehrimin de sorularına verecek 
cevap bulamadım ter bastı o terler 
kefenin bir tarafına aktı. Konya Şe-
ker’in kuruluşundan bugüne kadar 
bütün tarihine şahitlik etmiş yorgun 
gözlerden damlayan gözyaşları da o 
kefede birikti ve terazinin diğer tarafı 
yani bana müsaade dememe rağmen 
müsaade yok diyenlerin tarafı ağır 
bastı” dedi.

KARKIN ANADOLU’DUR 
Karkın’ın her zaman doğrunun 

yanında yer aldığını ifade eden Baş-
kan Recep Konuk, “Karkın Anado-
lu’dur, yanlış yerde yer almaz, doğ-
runun yanında yer alır, Türkiye’nin 
yanında yer alır, biz Karkınınımızı her 
zaman bu gözle görüyoruz, istikame-
timizi buna göre beliriyoruz. Buradan 
bütün üretici kardeşlerime sesleniyo-
rum, 16 Eylülde Genel Kurula gelin, 
Kurumunuza sahip çıkın” şeklinde 
sözlerini sürdürdü.

Konya Şeker’in büyümeye de-
vam ettiğini ve edeceğini ifade eden 
Başkan Konuk, “Konya Şeker bugün 
45 fabrikasıyla Türkiye’nin gıda devi-
dir. İSO verilerine göre 31. Sıradadır. 
Konselide edildiğinde 16. büyük sa-
nayi kuruluşuyuz, Türkiye’nin en bü-
yük 5 gıda firmasından birisiyiz” dedi,

Konya Şeker’in yatırımlarını kim-
seden para toplamadan yaptığını ifa-
de eden başkan Recep Konuk, “Şimdi 

söyleyeceklerim konusunda aday 
olan arkadaşlarımı tenzih ederek 
söylediğimin altını kırmızı kalemle 
ve kalın kalın çizdiğimi belirtmek isti-
yorum. Aday olan arkadaşlarımın sa-
mimiyetinden eminim. Benim sözüm 
taşıdığımız davula dışardan tokmak 
vurmak isteyenleredir. Benim sözüm 
daha ben gitmeden kurumun teke-
den süt sağarak yaptığı yatırımları 
işaret eden sat kurtulculara; kimlerin 
iştahını kabarttığınızın farkında mısı-
nız? Kendinize gelin. Çiftçinin gele-
ceği sat kurtul ile değil kur kurtar ile 
kurtulur. Küçülerek büyünmez. Yani 
Konya Şeker gibi bir lokomotifin gü-
cünü azaltarak, kurumu küçülterek, 
tarımsal üretimi büyütemezsiniz.

Hani Anadolu’da bir söz vardır; 
sahipsiz evin kapısı anahtarsız açılır-
mış. Bu evi kimse sahipsiz sanmasın. 
Kapıyı anahtarsız açmaya da kimse 
heves etmesin. Biz daha ölmedik bu 
haneyi sahipsiz bırakacak değiliz” 
dedi.

MAKAM MEVKİ BEKLENTİSİ 
İLE DE SİYASETE GİRMEDİM

Siyasette ikbal beklediği yolunda-
ki iftiralara da değinen Başkan Recep 
Konuk konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“bir tezvirat yaymışlar. Sözüm ona 
ben siyasette ikbal elde etmek için 
Konya Şeker’i bırakıyormuşum. Ön-
celikle şunun bilinmesini istiyorum, 
ben siyasete girerken bunun gerek-
çelerini anlattım. Makam mevki bek-
lentisi ile de siyasete girmedim. 

Meclisin koridorlarına tarlanın 
toprağını bulaştırmak için siyasete 
girdiğimi, çiftçinin sesini Ankara’da 
duyurmak istediğim için aday oldu-
ğumu söyledim. Beni hepiniz tanı-
yorsunuz, çiftçi de tanıyor. Aptal biri 
sayılmam herhalde. Ben siyasete 
girerken hesabi değil hasbi davran-
dım. Hesap adamı olsam, seçildiğim 
gün Genel Kurul kararı alır, Konya 

Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Panko-
birlik hırkalarımı üstümden çıkarır-
dım. Bu emanet hırkalarını üstümde 
taşırken, yani koltuğumun altında 
iki karpuz varken üçüncü karpuzun 
sığmayacağını düşünemeyecek ka-
dar hayalperest değilim herhalde. 
Bu söylentiyi üfleyenlere soruyorum, 
böyle bir kariyer planım olsa niye iki 
yıl bekleyeyim? 2 yıl önce bu görev-
lerden ayrılır, yeni görevlere hazırım 
derdim. Ama demedim. Ben zaten 
olmayan bireysel hesaplarını 18 yıl 
önce hiç yapılmamak üzere kapat-
mış biriyim. Ben şahsi kariyer hesabı 
yerine Konya Şeker’in ticari ve sınai 
kariyerinin hesabını yapıyor, kendi 
yükselişimden çok kurumun yükse-
lişinden keyif alıyorum. Kaldı ki bu 
söylentiyi üfüren arkadaşlar, Konya 
Şeker’i halen 1990’ların Konya Şe-
ker’i sanıyor. Beyler Konya Şeker’in 
bugün geldiği nokta ve onun kaptan 
koltuğu pek çok makam koltuğundan 
daha kıymetli.

Bir dipnot bilgisi olarak söyleye-
yim Konya Şeker’in konsolide cirosu 
8 Milyar TL’nin üstünde. 10.000’in 
üzerinde çalışanı var. Yaklaşık 50.000 
çiftçiden tarımsal ürün alıyor. Yani bu 
kurumun imkân ve kabiliyetleri pek 
çok bakanlığın imkân ve kabiliyetleri 
ile boy ölçüşecek seviyeye geldi. Yani 
eğer koltukların itibarını bir yana bı-
rakıp mali yapılarının ağırlığını tar-
tacak olursak Konya Şeker’deki kol-
tuğun ağırlığı 2017 Bütçesine göre 
11 Bakanlığın ağırlığından fazla. Bu 
kurumun 1 yıl içinde döndürdüğü 
mali büyüklük Tarım Bakanlığı’nın 
bütçesinin yarısından biraz az. Bu id-
diayı üfürenlere söylemek istediğim 
şu Konya Şeker’in kaptan köşkünün 
ağırlığı ile ilgili bir bilginiz yok. Benim 
nöbeti devredeyim dediğim makam 
birçoklarının hayalini bile kuramadığı 
bir makam. Ancak siz de haklısınız. 
Türkiye’de alışmamışsınız koltuktan 
kendi isteği ile kalkana. O nedenle 
arkasında illa bir çapanoğlu arıyorsu-
nuz. Açıkladığım o kararın arkasın-
da ne bir hesap ne de bir çapanoğlu 
var. Hesapsız kitapsız dedim ki 18 yıl 
nöbet bendeydi, birine devredeyim. 
Ancak gördüm ki, bazıları Konya Şe-
ker’deki koltuğun ağırlığının farkında 
değil. Kaldı ki ben hep söylüyorum, 
benim için Konya Şeker’in kapısında 
çul olmak tacın üstünde pul olmaktan 
daha kıymetlidir.”

Siyasi gelişmelere de değinen 
Başkan Recep Konuk, yeni dönemle 
artık meclis aktif bir şekilde yasa ya-
pacak, milletin dediği olacak, şu anda 
mecliste milletvekilleri yasa yapamı-
yor, yasaları bürokratlar hazırlıyor, 
komisyonlar etkili çalışamıyor, sadece 
denetleme yapabiliyorlar ya da yasa-
larla uyumuna bakıyorlar. Başkanlık 
sistemi ile bu geride kaldı, Türkiye 
büyüyecek, Anadolu büyüyecek, 
bunu hep birlikte başaracağız” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 
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Telefonlar ha-
yatımızın önemli bir 
parçası haline geldi. 
Telefonun zararları 
maalesef yararlarını 
etkisiz hale getirmek-
tedir. Son dönemler-
de telefon kullanımı 
oldukça arttı hatta 
telefon kullanma yaşı 
6, oynama yaşı ise 2 
yaşa düşmüş durum-
dadır. Uzmanlara göre, cep tele-
fonu çocuklar tarafından kesinlikle 
kullanılmamalı ve lise çağına gel-
mediyse asla telefon alınmamalı’’ 
görüşündedirler.

Ayrıca cep telefonunun bir 
başka zararları da, görüş alanında 
daralma, kalp pilinin bozulma ris-
ki, kalp hastalıkları, hafıza zayıfla-
ması ve beyin tümörü riski, kalıcı 
işitme bozuklukları, yoğun stres 
ve yorgunluk, konsantrasyon ve 
dikkat bozulması, embriyonun ge-
lişiminin zarar görmesi, işitmede 
geçici aksaklıkların olması, kulak 
çınlaması ve kulaklarda ısınma, 
kan hücrelerinin bozulması, bağı-
şıklık sisteminin bozulması, baş 
ağrıları, yüksek tansiyon, beyaz 
kan hücresi kanseri, genetik ya-
pının bozulması, cilt kanseri ve 
beyin bariyerinin zedelenmesi 
gibi daha birçok hastalığa neden 
olmaktadır. Bu hastalıklara yaka-
lanmamak için cep telefonu kul-
lanmanız gerekiyorsa, cep telefo-
nunuzu kendinizden mümkünse 
olabildiğince uzakta tutarak kısa 
süreli kullanın, bunun yanında cep 
telefonunuzu gece yatarken yastı-
ğınızın altına koymayın veya yattı-
ğınız oda da bulundurmayın, gece 
boyunca alacağınız radyasyon ileri 
ki zamanlarda hipertansiyon, algı-
lama bozukluklarına ve ciddi kalp 
hastalıklarına yol açabilmektedir. 
Otururken bile cep telefonunuz-
dan olabildiğince uzakta durmaya 
çalışın, şarj ederken de boş bir oda 
da şarj etmeye çalışın.

Yoğun cep telefonu kullanı-
mının en azından beyin yorgunlu-
ğuna sebebiyet verdiği neredeyse 
kesin gibidir. Bütün bunların arka 
planında elektromanyetik kirliliğin 
olduğu kuvvetle muhtemeldir. 
Geçmişte ‘’dumansız hava sahası-
nı çok konuştuk ama gelecekte ise 
daha çok dalgasız hava sahasını 
konuşacağa benzemekteyiz. Hiç 
şüphesiz bu durum, bebekler ve 
çocuklar için daha da tehlikeli-
dir. Çocukların beyin gelişimleri, 
henüz tam olmadığı için, akıllı te-
lefonlardan çok daha fazla zarar 
görme ihtimali yüksektir.

Çocuklar akıllı telefonları daha 
ziyade oyun için kullanmakta, bu 
ise uzun süreler telefonla haşır 
neşir olmasına neden olmakta, 
dolayısıyla çevresi ile iletişim ek-
sikliği bir yana agresif, yerinde 
duramayan, hiç bir şeyden mutlu 
olmayan, kolay kolay disiplinize 
edilmeyen bir yapıya bürünmek-
tedirler. 

Üstelik sürekli akıllı telefon-

larla oyun oynayan 
çocuklarda, hiperak-
tivite-dikkat eksikliği 
sendromunun geliş-
me riski de vardır. Bu 
durumda, yaramaz ve 
yerinde duramayan, 
dikkatsiz, algılama ve 
öğrenme becerileri 
azalmış bir tabloya 
girmektedirler.

Akıllı telefonların 
en olumsuz yönlerinden biri de, 
sosyal bir varlık olan insanı, gi-
derek asosyalleşme sürecine gö-
türmesidir. Siz de birçok defa bir 
kenarda yalnız başına sürekli cep 
telefonuyla uğraşan etrafıyla ilgi-
siz insanlara tanık olmuşunuzdur. 
Hatta bir ortamda birlikte oturan 
arkadaşların, birbirleriyle sohbet 
yerine sürekli cep telefonları ile 
uğraştıklarını, oyun oynadıklarını 
ya da mesajlaştıklarını görmüşsü-
nüzdür.

Maalesef insanımız, nerdeyse 
birer telefon ve mesaj bağımlısı 
durumuna gelmiş durumdadır. 
Sürekli olarak bir yerlere mesaj 
göndermek, her an telefona bak-
mak, evde, arabada, dost arkadaş 
meclislerinde hatta iş yerinde 
devamlı olarak cep telefonları ile 
meşgul olmak, sosyal medyayı 
günün belirli saatlerinde bilgisa-
yardan takip etmek yerine cep 
telefonlarıyla izlemek adet haline 
geldi. Günümüz insanı artık bir 
‘’mesaj bağımlısı’’ haline gelmiştir. 
Yakın gelecekte alkol bağımlılığı, 
madde bağımlılığı ya da bilgisayar 
bağımlılığı gibi mesaj veya sosyal 
medya bağımlılığını da konuşma-
ya başlayacağız.

Olası tehlikelere ve risklere 
rağmen bugün artık yediden yet-
mişe herkesin cep telefonu kul-
landığı ve cep telefonu olmadan 
kendini çıplak hissettiği malum. 
Bu durumda muhtemel risklerden 
korunmak için bazı önlemler al-
mamız yerinde olacaktır kanaatin-
deyim. Cep telefonları kulağa gö-
türülerek değil kulaklıkla, eğer bu 
mümkün olmazsa hoparlör açıla-
rak uzaktan görüşme yapılmalıdır. 
Cep telefonları, özellikle ilk arama 
yaparken en yoğun radyasyon 
yaymaktadır. Birini aradığınızda 
iletişim sağlanmadan kulağınıza 
götürmeyiniz. Cep telefonlarını 
belinizde ya da cebinizde değil, 
çantanızda taşıyınız ve bedeniniz-
den uzak tutunuz. Cep telefonlarını 
ve diğer elektronik cihazları, yatak 
odanızda bulundurmayınız. Cep 
telefonu görüşmeleriniz günde 
yarım saati aşmamalıdır. Sinema, 
tiyatro veya konferans gibi toplu-
luklarda tamamen kapatınız. 

Çünkü sessize alsanız bile me-
kandaki çok sayıda cep telefonu-
nun sinyal alışverişi nedeniyle risk 
oluşturacaktır. 

Eğer kulaklık kullanamıyor-
sanız cep telefonunu sürekli aynı 
kulakta tutmayınız. Görüşme ya-
parken sürekli bir kulağınızdan 
öbürüne değiştiriniz.

KULLANSAK MI, KULLANMASAK MI?

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE



Hırsızlık yapmak için geldikleri 
evde fark edilen ve kaçarken etrafa 
ateş açıp 4 kişiyi yaralayan iki hırsız-
lık şüphelisi kaçtıkları triportörü polis 
ekiplerinin üzerine sürdü. Şüpheliler 
kovalamaca sonrası kaza yapınca ya-
kalanarak gözaltına alındı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında mer-
kez Karatay İlçesi Kerim Dede Mahal-
lesi Avcılar Sokak üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet 
S, (28) Abdülkadir S.(26) sokak üze-
rinde hırsızlık yaparken suçüstü yaka-
lanınca yanlarında getirdikleri av tü-
feği ile eve, sokak üzerindeki araçlara 
ve çevreye rastgele ateş açarak kaçtı. 
Bu sırada sokak üzerinde bulunan 
Nevzat Ö. (44), Ömer Ö.(37), Hamis 
El S.(30) ve Nahide S.(35) çeşitli yer-
lerinden yaralandı. Olayın hemen ar-
dından iki şüpheli geldikleri triportör 
ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki di-
ğer vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda polis ve 112 Acil 
Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından 1’i ağır 4 yaralı am-
bulanslarla Konya Eğitim Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER POLİS EKİPLERİNİN 
ÜZERİNE TRİPORTÖR SÜRDÜ

Olay sonrası çevrede inceleme 
yapan polis ekipleri, yerde çok sayı-
da boş kartuş olduğunu, eve ve bir-
çok araca saçmaların isabet aldığını 
tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde 

incelemelerini sürdürdüğü sırada, 
kaçan şüphelilerin peşine düşen po-
lis ekipleri yaklaşık yarım saat süren 
kovalamacanın ardından şüphelilerin 
kullandıkları triportörle tekrar olay 
yerine doğru hareket ettiğini anons 
etti. Bu sırada anonsu duyan ekipler 
olay yerine hızla yaklaşan şüphelile-
rin önüne set kurarak şüphelileri ya-
kalamaya çalıştı. Bu sırada şüpheliler 
polis ekiplerinin üzerine kullandıkları 

aracı hızla sürerek engellemelere 
rağmen ekiplerin arasından kurtul-
mayı başardı.

ŞÜPHELİLER DUVARA 
ÇARPINCA YAKALANDI

Çok sayıda polis ekibinin peşine 
düştüğü şüpheliler, çıkmaz bir soka-
ğa girerek kullandıkları triportörün 
direksiyon hakimiyetini kaybedip bir 
apartman duvarına hızla çarparak 
durdu. Bunun üzerine polis ekipleri, 

kaza yaparak yaralanan şüphelileri 
gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit 
edilen hırsızlık şüphelileri gözaltı-
na alınarak Konya Eğitim Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildi. Bu sırada şüpheliler, ken-
dilerini görüntüleyen gazetecileri 
ise tehdit etti. Şüpheliler daha sonra 
ifadesi alınmak üzere emniyete götü-
rüldü.
n İHA

Karaman’da minibüsün çarptı-
ğı zihinsel engelli şahıs kaldırıldığı 
hastanede kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.  Kaza, saat 21.30 sıralarında 
Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, şehir merkezi is-
tikametine seyretmekte olan Mustafa 
Ü. (43) yönetimindeki 70 FN 052 pla-
kalı minibüs yolun karşısına geçmeye 
çalışan 47 yaşındaki zihinsel engelli 
Halim Kaya’ya çarptı. Çarpmanın et-
kisiyle yaklaşık 30 metre ileriye fırla-
yan Kaya, ağır yaralandı. Çevredeki 
vatandaşların çağırdığı ambulansla 

Karaman Devlet Hastanesine kaldı-
rılan Kaya, burada yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Kazayı duyarak 
olay yerine gelen Kaya’nın yakınları 
ise minibüs sürücüsüne hızlı gittiği 
gerekçesiyle tepki gösterdi. Bunun 
üzerine polis, tepki gösterilen sürü-
cüyü kaza yerinden alarak karakola 
götürdü. Cumhuriyet savcısının olay 
yerinde yaptığı incelemenin ardından 
minibüs çekiciyle kaza yerinden kal-
dırıldı.
n İHA
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Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik 
Caddesi Otogar Kavşağı’nda Murat Çolba 
idaresindeki 42 K 4700 otomobil, Hacı Mus-
tafa Telli yönetimindeki 26 TR 124 plakalı 
panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle otomobil içerisindeki Özmen Uçar 
yaralandı. 

Uçar, Seydişehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.   n AA

Traktörün arkasındaki römorka iple bağla-
nan köpeğin sürüklediği anlar cep telefonu 
kamerasına yansıdı.  Olay, Konya’nın Kulu 
ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’nde mey-
dana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu ile 
çektiği görüntülerde, plakası belirlenemeyen 
bir traktör arkasında bağlı olan iki römork ile 
yolda gidiyor. Bu sırada römorkun arkasında 
iple bağlanmış olan bir köpeğin yol kenarın-
da sürüklenerek gittiği görülüyor. Ne kadar 
zamandır römorka bağlı olduğu bilinmeyen 
köpeğin güçsüz kaldığı ve yuvarlanarak 
gittiği dikkat çekiyor.  n İHA

Köpek, römorka 
bağlanıp sürüklendi

Seydişehir’de
kaza: 1 yaralı

Ahırlı ilçesinde bir kişi, babasının cenazesinin toprağa ve-
rilmesinin ardından dua eden emekli imamı bıçakla yaraladı. 
Seydişehir’de kalp krizi sonucu vefat eden 60 yaşındaki Meh-
met Er’in cenazesi, doğum yeri olan Ahırlı ilçesine götürüldü. 
Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Merkez 
Mezarlığı’nda toprağa verilen cenaze sonrası emekli imam 
Hasan Örnek (63), Er için dua etmeye başladı. Burada, Er’in 

psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Serkan Er, imam 
Örnek’e, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

Saldırıda karnından yaralanan Örnek, çevredekilerin bil-
dirmesi üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Örnek’in hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi. Er ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
n AA

Dua eden emekli imamı bıçakladı

FETÖ’cüler ağır cezalardan 
sonra gerçeklerle yüzleşecek

Sincan Ceza İnfaz Kurumu 
Kampüsü’ndeki duruşmaları yerin-
de takip eden AK Parti Ankara Mil-
letvekili Emrullah İşler, devam eden 
FETÖ davalarına ilişkin AA muhabi-
rine açıklamalarda bulundu.

Akıncı Üssündeki eylemlere iliş-
kin davada savunma yapan sanıkla-
rın “inkar ve ret” taktiği uyguladık-
larına dikkati çeken İşler, “Ancak 
bu inkar taktiklerine kendilerinin 
de inanmadıklarını gözlemliyoruz. 
Ankara’yı bombalayan uçakları yön-
lendiren sanık Hakan Karakuş, aynı 
açıdan farklı koridordan çekilen fo-
toğraflarından birini kabul ederken 
diğerini de inkar ediyor.” ifadelerini 
kullandı. 
“AKILLARINI KİRAYA VERMİŞLER”

FETÖ’cü sanıkların duruşma-
lardaki tutumlarıyla hayatlarının bir 
tiyatrodan ibaret olduğunu bir kez 

daha gösterdiklerini ifade eden İş-
ler, “Bunların hayatları kendilerinin 
değil, tamamen bir tiyatro olarak 
sergiliyorlar. Bu tür insanların ortak 
noktaları akıllarını kiraya vermiş ol-
malarıdır. Bunlar, bir yılı aşkın ha-
piste bulunmalarına rağmen rahat 
tavır sergileyebiliyor.” dedi. 

Darbecilerin gerçekleri anlat-
mamaları için sahte vaatlerle yakın 
zamanda dışarı çıkacaklarına inan-
dırıldıklarını belirten Emrullah İşler, 
“Bunları sürekli diri tutmak için ‘şu 
günü, bu günü bekleyin’ diyerek 17-
25’ten sonra sürekli takvim belirli-
yorlar. Bir şey çıkmıyor, çıkmayacak 
da... Mahkemeler kararlarını verdik-
leri zaman darbeciler, ağır cezalar-
la karşı karşıya kalacak ve hayatın 
gerçekleriyle yüzleşecekler. Sonra 
uyanırlar mı, zannetmiyorum.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.  n AA

Hırsızlık yapmak için geldikleri evde fark edilen ve kaçarken etrafa ateş açıp 4 kişiyi 
yaralayan iki hırsızlık şüphelisi kaçtıkları triportörü polis ekiplerinin üzerine sürdü

4 kişiyi yaralayan
hırsızlar yakalandı

Zihinsel engelli kazada hayatını kaybetti

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler

Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü şüpheliler, çıkmaz bir sokağa girerek kullandıkları triportörün direksiyon haki-
miyetini kaybedip bir apartman duvarına hızla çarparak durdu.



Orman ve Su İşleri Bakan Yar-
dımcısı Harun Tüfekci, “İç Anado-
lu’yu Akdenize bağlayacak Alcabel 
Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor” 
dedi.

Bakan Yardımcısı Tüfekci, AK 
Parti Seydişehir ilçe teşkilatında yap-
tığı açıklamada, hızlı tren proje ihale-
sinin 2018 yılında yapılacağını söyle-
di.

Yolcu ve yük taşıma olarak pro-
jelendirildiğini ifade eden Tüfekci, 
“2017 yılında etüt projeleri yapılacak. 
2018 yılında da ihale edilerek yapım 
çalışmaları başlayacak. Akcalar Ma-
hallesi’nde Organize Sanayi Bölgesi 
yakınında istasyon kurulacak. Tren 
faaliyete geçince karayollarının yükü-
nü hafifletecek” dedi.

Vatandaşların daha konforlu 
bir şekilde seyahat edebileceklerini 
belirten Tüfekci, şöyle konuştu: “İç 
Anadolu’yu Ak Denize bağlayacak 
Alcabel Tüneli’nde çalışmalar devam 
ediyor. Seydişehir- Antalya karayolu-
nun 23 kilometresinde yapım çalış-
maları devam eden Alacabel Tüne-
li’nde 5 bin metre içeri girildi. Burası 
180 milyon liraya mal olacak. Tınaz 
Tepe Tüneli ihalesi bu yıl yapılacak. 
Tünellerin her ikisi de 2019 yılının 
sonunda tamamlanacak. Karayolun-
da bin 825 rakımdan bin 400 rakıma 
inip daha ekonomik ve daha güvenli 
gidiş gelişler olacak.” Toplantıya, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve 
partililer katıldı.   n AA
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Bozkır merkeze yeni köprü yapılıyor
Bozkır’da araçların 

geçtiği eski köprünün 
yıkımı Bozkır Belediye-
si Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri tarafından 
tamamlandı. Yıkımı ta-
mamlanan köprünün 
molozları temizlendik-
ten sonra yeni köprü-
nün yapım çalışmaları 
başlayacak. 

1 ay içerisinde köp-
rünün araç trafiğine 
açılmasını planladık-
larını söyleyen Bozkır 
Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, köprünün 
Bozkır’a hayırlı olması-
nı diledi. 

Bozkır’a yakışır bir 
köprünün ortaya çıkacağını da 
sözlerine ekleyen Başkan Gün, 
açıklamalarında şu ifadelere yer 
verdi: “1960’lı yıllarda yapılan 
köprü, zaman içerisinde gördüğü 
sel felaketleriyle birlikte yıpran-
mıştı ve geçtiğimiz kış Çarşamba 
çayının debisinin yükselmesiyle 
birlikte köprü ayaklarının bazıları-
nın yerinden oynayarak köprüde 
sallantılara neden olmuştu. Bu 
sebepten dolayı köprünün deği-

şimine ihtiyaç duyarak köprünün 
yıkımını gerçekleştirdik. Yapa-
cağımız köprü ile birlikte daha 
düzenli ve daha geniş bir köprü 
ortaya çıkacak ve ilçemize çok ya-
kışacak. Köprünün mimari tasa-
rımında Selçuklu motifleri kulla-
nıldı. Ayrıca köprü üzerinde farklı 
olarak seyir alanları oluşturuldu. 
Köprü tamamlandıktan sonra ana 
yol üzerinde bulunan kavşağın 
düzenlemesini yaparak hizmete 
sokacağız. Bu alanda tahin de-

ğirmeni veya havuz alternatifleri 
üzerinde duruyoruz. Köprünün 
1 ay içerisinde trafiğe açılmasını, 
1,5 ay sonunda da tamamlan-
masını planlıyoruz. Bu köprünün 
Bozkır’a kazandırılmasında eme-
ği bulunan bir önceki DSİ Genel 
Müdürümüz, Müsteşar Yardım-
cımız Ali Rıza Diniz’e, Milletveki-
limiz Ziya Altunyaldız’a teşekkür 
ediyor, köprününilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün

Öğrenciden “kendini 
onaran zırh” teknolojisi

Bilkent Üniversitesi İşletme Bö-
lümü öğrencisi ve TulparTech ku-
rucusu Enis Yaşar ile beraberindeki 
doktora öğrencileri, “kendini onaran 
balistik kaplama” teknolojisini yerli 
imkanlarla geliştirdi.

Bilkent Üniversitesi İşletme 
Bölümü öğrencisi Enis Yaşar, ge-
liştirdikleri “kendini onaran balistik 
kaplama” teknolojisini Mimar ve 
Mühendisler Grubu’nun (MMG) 
düzenlediği 2. MMG Ar-Ge ve İno-
vasyon Zirvesi ve Sergisi’nde tanıttı.

Kendini onaran zırh-kaplama 
teknolojisi üzerinde uzun süredir 
çalıştıklarını ifade eden Yaşar, tek-
nolojiyi ilk defa yerli imkanlarla Tür-
kiye’de geliştirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Yaşar, yerli imkanlarla geliştir-
dikleri teknolojiye ilişkin, şu bilgileri 
verdi:

“Geliştirdiğimiz ‘kendini ona-
ran balistik kaplamayı’, savaş alan-
larında ve askeri havaalanlarında 
kullanılan yakıt tankerlerinin dış 
yüzeyine, araçların yakıt muhafaza 
bölümlerine uyguluyorsunuz. Kap-
lama, muharebe esnasında yakıt 
tanker ya da tankına isabet eden şa-
rapnel ve kurşun deliklerini bir sa-
niyenin altında bir sürede onararak 
yakıtın dışarı akmasını engelliyor. 
Kendini onarma işlemi balistik ko-
ruma isteyen her türlü araca enteg-
re edilebiliyor. 

Kaplamanın içerisinde bizim 
geliştirdiğimiz iki farklı polimer var. 
Kaplamanın bütünlüğü bozulduğu 
zaman, kurşun girdiği anda, normal 
koşullarda ayrı katmanlarda duran 
bu polimerler, birbirleri ile açılan 

deliğin içerisinde temasa geçiyor ve 
kimyasal tepkimeye giriyorlar. Kim-
yasal tepkime sonucu polimerler 
şişiyor ve katılaşarak oluşan deliği 
kapatıyorlar. Kaplama içerisinde tu-
tuşma engelleyici kimyasallar mev-
cut. Bu kimyasallar da bir kıvılcım 
çıkmasını engelleyerek alevlenme 
ya da patlama gerçekleşmesinin 
önüne geçiyor.”

“YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZ 
BİTTİ”

Enis Yaşar, Türkiye savunma 
sanayisinin, bu teknolojiyi bugüne 
kadar ABD ve Fransa’dan satın aldı-
ğını hatırlatarak, Türkiye’de üretilen 
askeri kara araçlarının çoğu aksa-
mını yerli imkanlar ile ürettiklerini 
ancak tüm araçların yakıt tankları-
nın kendini onaran kaplama ile kaplı 
olduğunu anlattı. 

Yaşar, şöyle devam etti: 
“Bu ürünü yurt dışından satın 

aldığımız için maalesef bütün ara-
cı nerede ve nasıl kullanacağımızı, 
kaplamayı satın aldığımız ülkeler 
bize söyleyebiliyordu. Mesela, ‘şu-
rada kullanmayacaksın’, ‘şunlarla 
savaşırken bunu kullanamazsın’ 
diyebiliyordu. Artık bu dönem bitti. 
Kendini onaran kaplama teknoloji-
sinde yurt dışına bağımlılığımız bit-
ti. Bu teknolojinin geliştirilmesinin, 
Türkiye’de malzeme konusunda 
başka ve daha ileri teknolojileri ge-
liştirmemizin önünü açacağına ina-
nıyoruz. Öncelikli hedefimiz, Savun-
ma Sanayii Müsteşarlığı’nın açtığı 
Akaryakıt Tankeri (AKTAN) Projesi 
ile Milli Muharebe Tankı (ALTAY) 
Projesi sırasında doğacak ihtiyacı 
karşılamaktır.”  n AA

İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin başladığı günden bu yana Arakan’da toplamda 32 binin üzerindeki 
Arakanlı’ya acil yardım malzemesi ulaştırdı. Bangladeş sınırına gelen Arakanlılar’a yardımlar sürüyor 

İHH, Arakan’a acil 
yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, dün-
yanın neresinde olursa olsun din, dil, 
ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan sa-
vaş veya afetlere maruz kalmış, acil 
yardım bekleyen insanlara yardım 
ulaştırmaya devam ediyor. Bu kap-
samda İHH, Arakan’da yaşanan kri-
zin ilk gününden itibaren bölgedeki 
yardımlarını sürdürerek toplamda 32 
binin üzerindeki Arakanlı’ya acil yar-
dım ulaştırdı.  

Bölgede bulunan İHH ekipleri son 
olarak Unchiparang, Teknaf ve Cox’s 
Bazar’da Naf Nehri’ni geçiş sırasında 
Bangladeş sınırına gelen Arakanlılar’a 
yardımlarını sürdürüyor. İHH Güney 
Asya Masası Koordinatörü Münevver 
Hüseyin, “Bugüne kadar Arakan’dan 
Bangladeş’e geçen mültecilerin sayı-
sı 180 bini aştı. Bizlerde Acil Yardım 
Çalışmalarımız kapsamında 3 bin ai-
leye gıda paketi, 750 aileye mutfak ve 
yaşam malzemesi, 2 bin aileye barın-
ma malzemesi olarak branda ve ha-
sır, bin 500 aileye nakit para yardımı 
ile birlikte yine bin 500 kişiye de sıcak 

yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Ekip-
lerimiz ayrıca sınırı geçiş sırasında ge-
len insanları karşılayıp hazır gıda ve 
su gibi acil gıda malzemeleri ulaştırdı. 
Bağışçılarımızın destekleri ile bölge-
deki faaliyetlerimize hız kesmeden 
devam edeceğiz” dedi.

100 BİN KİŞİYE KURBAN ETİ
İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca 

Kurban 2017 çalışmaları kapsamın-
da Müslümanlara yapılan zulmün 

bitmediği Arakan’da toplamda 4 bin 
550 adet hisse kurban keserek yakla-
şık 100 bin ihtiyaç sahibine kurban eti 
ulaştırmıştı.
3072’YE SMS GÖNDER 5 TL BAĞIŞLA

Hayırseverler, Arakan’da ya-
şanan kriz için bütün operatörden 
“ARAKAN” yazarak 3072’ye kısa 
mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir.  

Bölgede acil ihtiyaç listesi
-Gıda malzemeleri

-İlaç ve Tıbbı malzeme
-Branda
-Çocuk maması
-Elbise
-Hijyen ve yaşam malzemeleri
İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan 

Yardımcısı Orhan Şefik de bölgede 
devam eden yardımları koordine et-
mek ve krizi yerinde incelemek üzere 
Bangladeş’e gitti.
n HABER MERKEZİ 

Tren ile karayollarının yükü hafifleyecek

İHH, bölgedeki yardımlarını sürdürerek toplamda 32 binin üzerindeki Arakanlı’ya acil yardım ulaştırdı.
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları 
üretimi konusunda lider olan

 Fabrikamızın aşağıdaki bölümleri için 
çalışanlar alınacaktır.

* MOBİLYA USTASI
* MOBİLYA DÖŞEME USTASI
* STATİK TOZ BOYA USTASI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

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

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

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

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81
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- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   Satılık 
Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59

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

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 
birimine daha önce 

alüminyum dökümde 
çalışmış tecrübeli 

personel alımı 
yapılacaktır. (Tercihen el 
haddesinde tecrübeli)

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 5/A 

Tel: 0332 285 02 85

 Bayan Çay Servis Elemanı
 21-28 Yaşa Arası Elektrostatik 

Toz Boyacılar
 21-28 Yaşa Arası Gaz Altı ve  Toz Altı 

Kaynakçıları
 CNC İşleme Merkezlerinde ve 

CNC  Torna Tezgahlarında Oparatör 
Olarak Çalışmak üzere,
18 - 28  Yaş Arası Elemanlar,

 Kaynak Makineleri İmalatında 
Bobinajcı Olarak Çalışacak,
18 - 28  Yaş Arası Elemanlar,

 CNC Abkant Pres Operatörleri,
 18-28 Yaşa Arası Elektronik 

Teknisyenleri
 21-28 Yaş Arası Vasıfsız Elemanlar 

alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma adresine 

başvurmaları rica olunur.
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Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ELEMANLAR 
ARANIYOR

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

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayanların

-Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Muayene Arkası)  

Tel: 0 332  342 57 61

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

çalıştırılmak üzere;

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 

- ELEKTRİKÇİ

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

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere; 
ekip çalışmasına ve 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum 
sağlayabilecek BAY-BAYAN 

personel alınacaktır.
Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

Başkan Dülgeroğlu’ndan
Recep Konuk’a tebrik

Konya Marangozlar 
Odası Başkanı Mustafa 
Dülgeroğlu, Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi’nin 16 
Eylül 2017 tarihinde yapıla-
cak olan seçimlerinde tekrar 
aday olacağını açıklayan Re-
cep Konuk’u tebrik etti. AK 
Parti Karaman Milletvekili, 
PANKOBİRLİK Başkanı Re-
cep Konuk ise daha önceden 
aday olmayacağını açıklamış 
ancak daha sonradan çiftçi-
lerin ısrarı üzerine geçtiği-
miz günlerde aday olacağını 
toplantıda bildirmişti. Bunun 
üzerine Konuk’u tebrik eden 
Dülgeroğlu, “Sayın Recep 
Konuk’un vermiş olduğu 
kararı olumlu buluyoruz. 
Yeniden başkan olacağına 
da inancımız tam. Çiftçilerin 
ısrarı üzerine Sayın başkanı-
mız onları kırmayarak doğ-
ru bir karar verdi. Kendisi 
de çalışkan ve üretken bir 
kişiliğe sahiptir. Konya için 
önemli yatırımlara da imza 
attı. Çiftçinin hep yanında 
oldu. Recep Konuk’a bundan 
sonra ki hayatında da başa-
rılar dileyerek ‘hayırlı olsun’ 
dileklerimi iletiyorum” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen ve 12 şehirden 120 öğrencinin katıldığı kamp 
başladı. Doğa yürüyüşü yapan, bisiklete binen öğrenciler fikir alışverişinde bulundu

Anadolu Mektebi Hasırca Kampı’nda
6-10 Eylül tarihleri arasın-

da düzenlenen Anadolu Mek-
tebi Kız Öğrenciler Kampı Es-
kişehir-Hasırca’da 12 ilden 120 
öğrencinin katılımı ile başladı.

Hasırca kampında bugün 
yazar Handan Acar Yıldız Ana-
dolu Mektebi öğrencilerinin 
misafiri oldu. Öğrencilerle bir 
araya gelen Yıldız çok verimli 
bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinliğin devamında doğa 
yürüyüşü yapan ve bisiklete 
binen Anadolu Mektebi öğren-
cileri daha sonra Mustafa Kutlu 
Anadolu mektebi ilkeleri üzeri-
ne fikir alışverişinde bulundu.

ANADOLU MEKTEBİ 
NEDİR?

Tarım ve Köy İşleri eski 
Bakanı Prof. Dr. Sami Güç-
lü’nün 2012’de Sakarya Üni-
versitesi’nde küçük bir öğrenci 
grubuyla başlattığı “Okuma 
grubu çalışması”, Nisan 2017 
itibariyle ülkemizin 28 şehrinde 
çok sayıda lise ve üniversite öğ-
rencisinin dâhil olduğu bir mek-
tebe dönüştü. Okuma grupları-
na 2016 yılı içerisinde “Anadolu 
Mektebi” adı verildi. Anadolu 
Mektebi Yürütme Kurulu ve 
Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
Ekim 2016’da imzalanan proto-
kol neticesinde yapılan faaliyet-
ler, sivil tarafının yanısıra resmi 
bir hüviyet de kazandı.

n METE ALİ MAVİŞ 
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Mardin’de 2 kadın 
terörist teslim oldu

Başkan Karabacak’tan 
zabıta teşkilatına ziyaret 

Avaşin-Basyan bölgesinde
teröristlere hava harekatı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 2 
terör örgütü PKK mensubunun tes-
lim olduğu bildirildi.

 Güvenlik kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, Suriye’deki terör örgü-

tü PKK/PYD’nin barınma alanların-
dan kaçan 2 kadın terörist güvenlik 
güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerle il-
gili işlem başlatıldı. n AA

Konya Minibüsçüler Odası Baş-
kanı Muharrem Karabacak, Zabıta 
teşkilatının kuruluşunun 191. yıl-
dönümü dolayısıyla, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Zabıta Dairesi Baş-
kanlığını ziyaret etti.

Konya Minibüsçüler Odası Baş-
kanı Muharrem Karabacak, Zabı-
ta Teşkilatının kuruluşunun 191. 
Yıldönümü dolayısıyla, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanı Haluk Yılmaz’ı makamın-
da ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Zabıta 
Dairesi Başkanı Haluk Yılmaz, 24 
saat esasına göre çalışan zabıtanın 
belediyelerin vitrini konumunda ol-
duğunu ifade ederek, toplumun her 
kesiminde hizmet üretmeye devam 
ettiğini söyledi. Konya Büyükşe-

hir Zabıta Daire Başkanlığının yeni 
dönemde devreye soktuğu önemli 
hizmetlere de değinen Yılmaz, En-
gelli Hakları, Trafik ekibi, Motorilize 
ekipler, ilan reklam ve denetim, Atlı 
Zabıta, Turizm Zabıtası, Mobil Park 
Polisi’nin çalışmaları hakkında bilgi 
verdi.

Konya Minibüsçüler Odası Baş-
kanı Muharrem Karabacak ise, Za-
bıta teşkilatının kuruluşunun 191. 
yıldönümünü kutlayarak, zabıtanın 
toplumun huzuru ve sağlığının ko-
runmasında önemli bir kolluk kuv-
veti görev üstlendiğini belirterek, 
Sivil Toplum Kuruluşları olarak 
Odaların kamu hizmetlerinin yürü-
tümünde her zaman devlete destek 
olduklarının kaydetti.
n HABER MERKEZİ 

Zümrüt Oğulları Isı Makine Limited Şirketi İşletmecisi Mehmet Zümrüt’ün kayınpederi 
Sıtkı Aydoğdu, hayatını kaybetti. Merhum öğle namazına müteakip Araplar Mezarlığı’na defnedildi

Zümrüt ve Aydoğdu
ailelerinin acı günü

Konya’nın tanınmış simalarından 
Zümrüt Oğulları Isı Makine Limited 
Şirketi İşletmecisi Mehmet Züm-
rüt’ün kayınpederi Sıtkı Aydoğdu 
hayatını kaybetti.  Kalp krizi geçiren 
Aydoğdu, tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Merhumun cenazesi 
Araplar Camii’nde kılınan öğle nama-
zına müteakip Araplar Mezarlığı’na 
defnedildi.

67 yaşında hayata gözlerini yu-
man merhumun 5’i kız olmak üzere 
toplam 6 çocuğu bulunuyordu. Cena-
zede Aydoğdu’nun akrabaları ile se-
venleri merhumu son yolculuğunda 
yalnız bırakmadı. Yenigün Gazetesi 
ailesi olarak merhum Sıtkı Aydoğ-
du’ya Allah’tan rahmet, kederli aile-
sine de metanet diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ  

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Bas-
yan bölgesinde, bölücü terör örgütü 
mensubu silahlı 4 teröristin düzen-
lenen hava harekatıyla etkisiz hale 
getirildiği bildirildi.

 Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan 
bölgesine hava harekatı düzenlen-

diği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından 

yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın 
kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölge-
sinde, bölücü terör örgütü mensubu 
silahlı 4 terörist düzenlenen hava 
harekatıyla etkisiz hale getirildi.
n AA

Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, “Türkiye terörle mücadele-
sinde yıllardır millete kan ağlatmış, 
özellikle bölgedeki Kürtlerin canına 
okumuş PKK’yı bugün sırtüstü yere 
yatırmış durumda” dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Ak-
dağ, NTV canlı yayınında katıldığı 
programda gündeme ilişkin açıkla-
malarda bulunarak, soruları yanıtla-
dı.

Uyuşturucu ile Mücadele Yük-
sek Kurulu’nun faaliyetlerine ilişkin 
soru üzerine Akdağ, meseleye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Yıldırım’ın doğrudan 
sahip çıkmasının önemli olduğunu 
belirtti.

Üç yıl önce kurulan Uyuşturucu 
ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun 
çatısı altında 8 bakanlığın çalışma 
yaptığını hatırlatan Akdağ, “Yeni dö-
nemde Başbakanımızın talimatlarıy-
la Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek 
Kurulu’nu, Bağımlılıkla Mücadele 
Yüksek Kurulu halinde geliştirece-
ğiz. Malum uyuşturucu ve alkolle il-
gili olarak bu kurul mücadelesini yü-
rütüyor, daha ziyade uyuşturucuya 
yoğunlaşmış biçimde, ancak bili-
yoruz ki uyuşturucu kullananların, 
madde bağımlılığına düçar olanların 
çok önemli bir bölümü, yüzde 95’ten 
daha fazlası önceden sigara içmiş ki-
şiler, sigara mücadelesini de bu çatı 
altında bütüncül yaklaşımla devam 
ettireceğiz.” diye konuştu.

Mücadeleyi bütünlük içinde yü-
rütmenin önemine değinen Akdağ, 
bunun için aileler ve gençlerde far-
kındalığın artırılması gerektiğini vur-
guladı. 

Akdağ, “Uyuşturucuya ‘Bir kere 
deneyeyim, bir şey olmaz.’ diyerek 
başlanıyor. Bu ikiye, üçe çıkıyor, 
daha sonra zaten iş işten geçmiş 
oluyor, dolayısıyla farkındalığın hem 
ailelerde hem de gençlerde artırıl-
ması çok önemli. Bunun için geçmiş-
te çalışmalar yaptık ama bu sürekli 
devam ettirilmesi gereken bir husus. 
Hem liselerimizde hem de üniversi-
telerimizde farkındalık çalışmalarına 
devam edeceğiz.” dedi.

“Son zamanlarda 
bonzai kullanımı arttı”

Akdağ, tedaviyi, rehabilitasyonu 
ve daha sonraki sosyal uyumu yeni-
den ele aldıklarını, bununla ilgili yeni 
strateji hazırladıklarını bildirdi. 

Uyuşturucu satışının önlenmesi-
nin önemine işaret eden Akdağ, “Son 
zamanlarda bonzai kullanımı arttı. 
Bunun ham maddesi bir şekilde yurt 
içine sokuluyor ve üretimin bir kısmı 
da Türkiye’de yapılabiliyor. Cezaları 
artırdık, özellikle ‘torbacı’ diye tabir 
edilen kişilerin de artık ciddi cezala-
rı var. Bir uyuşturucu satıcısı tespit 
edildiğinde, yakalandığında savcı-
lık, mahkeme mallarına el koyacak. 
Uyuşturucu satıcısı malının, uyuştu-
rucudan kazanılmış parayla elde edil-
mediğini ispatlama yükümlülüğünde 
olacak. Mücadeleyi kararlı şekilde 
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta çözüm arayışı
Kıbrıs görüşmelerine ilişkin soru 

üzerine Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştir-
diği ziyaretlerde, her kesimden mu-
hataplarla kapsamlı görüşmeler yap-
tığını belirtti. 

Rum tarafının, işi çözümsüzlüğe 
mahkum etmeyi, kendi lehine gör-
düğünü ifade eden Akdağ, Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin, uygunsuz bir 
zamanda, haksız biçimde Avrupa Bir-
liği’ne alınmasının, çözümde olumsuz 
rolü olduğunu vurguladı. 

Akdağ, çözüme ilişkin bir taraftan 
diplomatik adımlar tespit edilirken, 
diğer taraftan KKTC’nin kalkınması-

na odaklanılması gerektiğini bildirdi.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) 

ilişkilerine ilişkin Akdağ, AB’nin Tür-
kiye için hedef olmaya devam ettiği-
ni, Türkiye’nin bu konuda gereken 
hususları büyük ölçüde yerine getir-
diğini kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2019’da başkan yardımcı-
lığına eski Başbakan Tansu Çiller ve 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe-
li’yi getireceği” iddiası hatırlatılarak, 
konuya ilişkin MHP’den, “Bu tip se-
naryolar çürümüş bir zihniyetin ürü-
nüdür.” açıklamasının geldiğinin ifa-
de edilmesi üzerine Akdağ, MHP’nin 
cevabı verdiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı 
Akdağ, şöyle devam etti:

“Celal Adan kendi başına konuş-
maz. Burada mesele şu, bir hep diya-
logdan bahsetmiyor muyuz? ‘Ülkede 
diyalog olsun, siyasetçiler birbirleriyle 
görüşsün, kavga etmesinler, ülkenin 
geleceği için birlikte çalışsınlar, gayret 
etsinler.’ Bunun örneğini de anayasa 
referandumunda, 16 Nisan’da göster-
dik. MHP ile AK Parti, referandumda 
birlikte çalıştılar, halkın önüne birlikte 
çıktılar. İyi bir diyaloğun örneğiydi bu. 
Elbette yarın bir cumhurbaşkanı seçi-
leceği zaman Türkiye’ye, vatandaşla-
rımız meseleye bu gözle bakacaklar. 
Farklı bir sisteme giriyoruz. Şu anda 
CHP ile HDP, hemen hemen her ha-
disede kol kola vermiş durumdalar. 
Bizim AK Parti olarak burada MHP ile 
bir diyalog içinde olmamız bence son 
derece medeni bir siyasetin ürünü.”

“Türkiye, PKK’yı bugün sırtüstü 
yere yatırmış durumda”

“AK Parti ile MHP arasında 2019 
öncesinde bu iş birliği olur mu?” so-
rusu üzerine Akdağ, şu yanıtı verdi: 
“AK Parti’nin oyları zaten yüzde 50 
civarında, bunun için ‘Biz ortak bir 
aday çıkarıyoruz.’ demeye falan da 
gerek kalmayabilir. Vatandaşın kendi 
basireti ve feraseti yolunu buluyor. 
PKK ile kol kola duran bir HDP ile 
CHP’nin yakınlığı dikkat çekiyor. En 
son CHP’li bir milletvekilinin silahlı 
İHA’larla ilgili ifadeleri gerçekten çok 
dikkate şayandır. Ne demek istiyor-
lar? Türkiye terörle mücadelesinde 
yıllardır millete kan ağlatmış, özellikle 
bölgedeki Kürtlerin canına okumuş 
PKK’yı bugün sırtüstü yere yatırmış 
durumda. PKK artık bizim toprakla-
rımızdaki etkinliğini tamamen yitirdi. 
Bunun için herkesin sevinmesi gere-
kir.”

“Artık kursunlar da görelim”
Meral Akşener’in kuracağı ve 

“Merkez Demokrat Parti” adını taşı-
yacağı söylenen yeni siyasi oluşuma 
ilişkin soru üzerine Akdağ, “Bir tek 
tuğla bile koparamazlar, oy açısından 
söylüyorum. Türkiye böyle toplum 
mühendisliğiyle tepeden inme par-
tilerin kuruluşuna birçok kere şahit 
oldu. Milletin tabanından yükselen bir 
sesten bahsetmiyoruz burada. Artık 
kursunlar da bir görelim, bunu böyle 
sündüre sündüre, ballandıra ballandı-
ra ‘Kurduk, kuracağız.’, hadi canım. 
Er meydanına çıksınlar bir görelim 
yani neymiş.” diye konuştu.

Kurulacak partinin MHP’yi etkile-
yip etkilemeyeceğine ilişkin soru üze-
rine ise Akdağ, şunları kaydetti:

“Bizim seçmenimizi hiç etkileye-
ceğini düşünmüyorum. MHP’yi de 
önemli ölçüde etkileyeceğini düşün-
müyorum. Bir toplum mühendisliği 
ile kurulan ve arkasında da birtakım 
güçlerin, bir şekilde dolaylı olarak bir 
FETÖ desteğinin olduğunu başından 
beri görüyoruz, kurulmaya çalışılan 
partiyle alakalı olarak. Dolayısıyla bu 
tutmaz, milletin vicdanında böyle bir 
partinin önemli oy oranına sahip ola-
cağına ben hiç inanmıyorum.” n AA

‘Türkiye, PKK’yı sırtüstü yere yatırdı’

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
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Oto Galericiler Sitesi’nde işletme 
sahipleri olan amca çocukları Mustafa 
Abaz (24) ve Mustafa Abaz (31) aile-
den gelen hayvan sevgisini iş yerleri-
ne de taşıdılar. Galericilik işi ile uğra-
şan 24 yaşındaki Mustafa Abaz, 30’a 
yakın kuşları olduğunu ifade ederek, 
“Kuşlara olan ilgim babamdan ge-
liyor. Babamın küçükken kuşlarla 
ilgilendiğini görürdüm. Daha sonra 
bende de kuşlara olan sevgi başladı. 
Şimdi dükkanımızın önünde kuşlara 
bakıyorum. Yaklaşık 30’a yakın ku-
şum var.  Kümesim küçük olduğu 
için damızlık ve yavru kuşlarımı ayrı 
bir yerde tutuyorum.  Müstakil evimiz 
olsa kuşları oraya götürürdüm. Ama 
olmayınca ben de hem ticaretimi ya-
pıyorum hem de sevdiğim kuşlarıma 
bakıyorum. Bu tür kuşlar oyun kuşları 
olarak geçiyor. Kuşlarımın hepsinin 
ayrı isimleri var. Gök, Ak, Elifli, Deve 
Tüyü adını verdiğimiz kuşlardan bazı-
ları” diye konuştu. 

“PORTATİF KAFES YAPTIRDIK”
Son zamanlarda kuş hırsızlığının 

arttığını söyleyen Abaz, sözlerine şöy-
le devam etti: “Kuşlara merakı olma-
yan insanlar bile son zamanlarda kuş-
larla ilgilenmeye başladılar. Çünkü 
kuş besleyenler arttıkça düşük fiyat-
lar için bile kuşlar kaçırılmak isteni-
yor. Bizde kendi önlemimizi alıyoruz. 
Emeğimiz boşa çıkmasın istiyoruz. Bu 
doğrultuda portatif kafes yaptırdık. 
Kuşlarımızı akşamları dükkanımızda 
gündüzleri dışarıda tutuyoruz.”  

“TAMAMEN HOBİ OLSUN 
DİYE BAKIYORUM”

Galerici esnafından diğer Mus-
tafa Abaz ise dükkanının önünde ta-
vuk besliyor. Tavuklara karşı merakı 
olduğunu dile getiren 31 yaşındaki 
işletmeci, “Yaklaşık olarak 2 aydır ta-
vuk dükkanımızın önünde tavuk bes-
liyorum. Organik yumurta olsun diye 
değil tamamen kendi şahsi hobim için 
bu işi yapıyorum. Kafesimizde 5 tane 
tavuğumuz var. Bu türler Çin tavuğu 

olarak geçiyor. Diğer bir ismiyle süs 
tavuğu olarak da geçiyor. Yumurtaları 
normale göre daha küçük oluyor. Ta-
vuk bakmayı seviyorum. İşletmemi-
zin önünde olması onlara bakımımızı 
zorlaştırmıyor. Çünkü severek bu işi 
yapıyorum. Tavuklarımız için özel 
bir yer bile ayırdık.  Aileden gelen bir 
hayvan sevme merakı var. Bende bu 
merak tavuk bakmak üzerine oldu” 
diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ

HABER

Ankara’nın bombalanması emrini inkar etti
15 Temmuz’da Akıncı Üssü’ndeki 

eylemlere ilişkin açılan davada, olay 
tarihinde Akıncı Üssü 141. filoda pilot 
kurmay yüzbaşı olarak görev yapan 
ve Ankara’nın bombalanmasında ak-
tif rol oynayan Ahmet Tosun’un çap-
raz sorgusuyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki dar-
be girişimi sırasında komuta merkezi 
olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü’n-
deki eylemlere ilişkin 486 kişi hak-
kında açılan davaya, olay tarihinde 
Akıncı Üssü 141. filoda pilot kurmay 
yüzbaşı olarak görev yapan ve An-
kara’nın bombalanmasında aktif rol 
oynayan Ahmet Tosun’un çapraz sor-
gusuyla devam edildi. Sanık Tosun, 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kam-
püsündeki salonda görülen duruşma-
da, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın 
sorularını yanıtladı.

Giray, sanığa “Kandırıldığını ve 
kullanıldığını beyan ettin ancak bü-
tün ifaden boyunca ne yaptığını an-
latmadın. Hangi konuda kandırıldın, 
ne yaptın?” sorusunu yöneltti.

Tosun ise kendisine uçuşla ilgili 
görev verilmediğini, yerde bulunması 
nedeniyle böyle bir kanıya kapıldığını 
söyledi. Terörle Mücadele Harekatı 
(TMH) görevi yapılabileceğinin be-
lirtildiğini, program subayı olduğu 
için mesaiyi erken terk etmesinin 
mümkün olmadığını savunan Tosun, 
uçuşları takip etmek için filoda kaldı-
ğını, pilotların kullanacağı teçhizatın 
hazırlanmasını sağladığını ve telsizi 
açtığını söyledi.

Sanık Tosun, TMH ihtimali oldu-
ğu için normalde bu işi yapan çavu-
şun filoda bulunmadığını, telsizi ken-
disinin açtığını kaydetti.

O gün deskte kiminle konuştuğu, 
kaç uçağın kalktığı yönündeki soru 
üzerine Tosun, pilotların uçakla ilgili 
problem olduğunda deski aradığını, 
buna ilişkin koordinasyonu kurduğu-
nu ifade etti. Tosun, “Somut olarak 
‘kimlerle konuşuyordun’ derseniz, 
yaptığım konuşmaları iddianamede 
göremedim. O yüzden tamamını is-
tiyorum. Tamamen uçuşlarla alakalı 

konuşmalar konulmuş, onların da 
benimle alakası yok.” savunmasını 
yaptı.

Uçuşa giden hangi pilotlarla ko-
nuştuğu sorusuna karşılık Tosun, 
telsizden bunu tespit etmesinin 
mümkün olmadığını, sürekli desk 
bölgesinde bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Giray’ın, “Niye 
sürekli desk bölgesinde durmuyor-
sun? Önemli bir TMH görevi yapılı-
yor, çavuş yerine senin gibi önemli bir 
subayın orada bulunmasını düşün-
müşler. Seni oraya sadece pilotlara 
malzeme vermen için göndermedi-
ler herhalde.” sözleri üzerine Tosun, 
uçakların arıza yaptığında filoya çağ-
rıda bulunduğunu, aksi halde bağlan-
tı kurmadıklarını, bu nedenle sürekli 
orada olmadığını savundu.

Başkan Giray ise “Ben de onu an-
lamıyorum, desk bölgesindesin, ora-
yı boş bırakıyorsun, oraya çağrı olsa 
nereden haberin olacak?” diye sordu. 

Tosun, filonun kalabalık olduğunu, 
bütün pilotların uçuşa gitmediğini, 
deske yakın bir bölgede bulunduğu-
nu ve çağrı yapıldığında duyduğunu 
söyledi. Sanık Tosun, o anda deskte 
kim bulunuyorsa telsize cevap vere-
bildiğini ileri sürdü.

Başkan Giray’ın “TMH görevi ya-
pılıyor, ‘deskte kim varsa’ diye olur 
mu? Var sayalım ki uçakta arıza oldu. 
Orada kimsenin olmadığını düşün. 
Kimseye emanet ediyor musun ora-
yı? Çavuşlara güvenilmiyor, sen ‘ko-
ridordan geçen herhangi birisi çağrı-
ya bakabilir’ diyorsun, bu çelişen bir 
durum.” demesi üzerine Tosun, TMH 
kapsamında görevinin olmadığını, 
çavuşun yapması gereken faaliyetleri 
yaptığını, kendi aracılığıyla kimseye 
görev verilmediğini iddia etti.

Sanığın önceki ifadelerinde bir 
sürü isim verdiğini hatırlatan Gi-
ray’ın, “Bu kişiler veya yakınlarınca 
tehdit edilmen büyük olasılık. İfade-

ni değiştirmen yönünde ailene, sana 
yönelik tehdit geldi mi?” sorusuna 
karşılık Tosun, “Hayır gelmedi. Ölüm 
tehdidi almadım. O anki psikolojik 
baskıyla o şekilde ifade verdim, o ifa-
deleri kabul etmiyorum.” dedi.

Eski Akıncı Üssü harekat komuta-
nı Ahmet Özçetin’in emriyle pilotlara 
bomba atılması talimatları verdiği 
yönündeki savcılık ifadesi hatırlatılan 
Tosun, bu konuşmaların kendisine ait 
olmadığını, ifadeyi kabul etmediğini 
bildirdi. Tosun, Ankara’da bomba-
lama yaptıktan sonra pilotlara “eline 
sağlık” dediği yönündeki telsiz kayıt-
larını da inkar etti.

Önceki ifadelerinde geçen, eski 
üs komutanı Hakan Evrim, harekat 
komutanı Ahmet Özçetin ve filo ko-
mutanı Hakan Karakuş’un darbenin 
başında olduğuna ilişkin sözlerini de 
kabul etmeyen Tosun, darbeyi kimin 
yönettiğini bilmesinin mümkün ol-
madığını savundu. n AA

Suikast girişimi 
davasında gerginlik

FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a yönelik suikast girişimi 
davasının bugünkü duruşmasın-
da yerinden kalkarak konuşan eski 
Tuğgeneral Sönmezateş’i Mahke-
me Başkanı Baştoğ uyardı.

Muğla’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü’nün (FETÖ) darbe teşebbüsü 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast gi-
rişimi ve 2 polisin şehit edildiği sal-
dırıya ilişkin ikisi firari, 43’ü tutuklu 
47 sanığın yargılandığı davanın du-
ruşması sürüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkeme-
since adliye binasındaki salonların 
fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla 
Ticaret ve Sanayi Odası salonunda 
görülen davanın beşinci duruşma-
sının üçüncü oturumunda, tutuklu 
sanıklardan Özel Kuvvetler üyesi 
eski Binbaşı Şükrü Seymen’e esas 
hakkındaki savunması için söz ve-
rildi.

Seymen, MASE kayıtları üzerin-
de oynama yapıldığı, iddia maka-
mının kendi lehlerinde olan delilleri 
toplamadığını öne sürdü.

Bunun üzerine söz alan davanın 
savcısı Ali Cenk Düzgün, “Radar 
kayıtlarına göre Dalaman hava sa-

hasında tanımsız üç hava aracının 
tespit edildiği doğru. Cumhuriyet 
savcılığı bu araçların niteliğini, gü-
zergahını tespit etmek için bütün 
yazışmaları eksiksiz yapmıştır an-
cak bu araçların ne nitelikleri ne 
de kalkış ve varış noktaları tespit 
edilememiştir. Hava radarlarında 
tespit edilen araçlarla ilgili araştırma 
yapılmadığı doğru değildir.” diye 
konuştu. 

Savcılık makamının olayı her 
açıdan değerlendirdiğini vurgu-
layan Mahkeme Başkanı Emirşah 
Baştoğ ise “MASE kayıtlarını istedik 
geldi. Bilirkişiye ‘kayıtları fotoğraf 
karesi olarak koy’ dedik. O da öyle 
yapmış. Sizin uçuşlarınız da belli bir 
mesafeden sonra kayıtlara girmiş. 
Arazi şartları gibi nedenlerle söz ko-
nusu helikopterler kayıtlara girme-
miş olabilir.” diye konuştu. 

Bu sırada ayağa kalkan sanık-
lardan eski Tuğgeneral Gökhan Şa-
hin Sönmezateş, “Hava Kuvvetleri 
mahkemeyi aldatmakta ve yanılt-
maktadır.” ifadelerini kullandı. 

Baştoğ, sanığı söz almadan ko-
nuştuğu için uyardı ve tekrar etmesi 
halinde salondan çıkartılacağını söy-
ledi. n AA

Oto Galericiler sitesinde esnaflık yapan iki amca çocuğu Mustafa Abaz ile Mustafa Abaz, güvercin ve tavuk besleyerek hobilerini ger-
çekleştiriyor. Güvercin ve tavuk bakan amca çocukları hayvan sevgisinin aileden geldiğini söyleyerek, “Hobi olsun diye bakıyoruz” dedi 

Birinin hobisi tavuk
diğerinin ki güvercin!

Oto Galericiler Sitesi’nde işletme sahipleri olan amca çocukları Mustafa Abaz (24) ve 
Mustafa Abaz (31) aileden gelen hayvan sevgisini iş yerlerine de taşıdılar.
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CHP’li Tanrıkulu hakkında soruşturma ‘Radikalleşmeye verilmiş en büyük destek’
Ankara Cumhuriyet Baş-

savcılığı, CHP İstanbul Mil-
letvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu hakkında, Twitter’daki 
“devletin silahlı insansız hava 
araçlarıyla sivil vatandaşları 
vurduğu” paylaşımı nedeniy-
le soruşturma başlattı.

Tanrıkulu, sosyal payla-
şım sitesi Twitter’daki he-
sabından, “devletin silahlı 
insansız hava araçlarıyla sivil 
vatandaşları vurup öldürdü-
ğü” yönünde paylaşımda bu-
lunmuştu.

Başsavcılıktan yapılan 
açıklamaya göre, Tanrıkulu 
hakkında, “Türkiye Cum-
huriyeti devletinin manevi 
şahsiyetini aşağıladığına” 
dair somut deliller bulun-
duğundan Türk Ceza Kanu-
nu’nun (TCK) 301. maddesi 
gereğince soruşturma baş-

latıldı. TCK’nın “Türk mil-
letini, Türkiye Cumhuriyeti 
devletini, devletin kurum ve 
organlarını aşağılama” baş-
lığını taşıyan 301. madde-
si, “Türk milletini, Türkiye 
Cumhuriyeti devletini, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisini, 
Türkiye Cumhuriyeti hükü-
metini ve devletin yargı or-
ganlarını alenen aşağılayan 
kişi, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. 
Devletin askeri veya emniyet 
teşkilatını alenen aşağılayan 
kişi, birinci fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır. Eleştiri 
amacıyla yapılan düşünce 
açıklamaları suç oluşturmaz. 
Bu suçtan dolayı soruşturma 
yapılması, Adalet Bakanının 
iznine bağlıdır.” hükmünü 
içeriyor.
n AA

AB Bakanı ve Başmüzake-
reci Ömer Çelik, “Türkiye ile 
müzakereler askıya alınsın ya 
da kesilsin şeklindeki sözlerin 
bile esasında radikalleşmeye 
verilmiş en büyük destek oldu-
ğunu” AB toplantısında dile ge-
tirdiğini söyledi. AB Gayriresmi 
Dışişleri Bakanları Toplantı-
sı’na katılmak için AB dönem 
başkanı Estonya’nın başkenti 
Tallin’de bulunan Avrupa Bir-
liği (AB) Bakanı ve Başmüzake-
reci Ömer Çelik, aday ülkelerin 
de yer aldığı “Radikalleşme ve 
şiddet içeren aşırıcılıkla müca-
dele ve engelleme” başlıklı otu-
rumda konuşma yaptı.  Çelik, 
daha sonra Türkiye’nin Tallin 
Büyükelçiliğinde yaptığı basın 
açıklamasında, toplantıda Tür-
kiye ile üyelik müzakerelerinin 
durdurulmasına ilişkin değer-
lendirmelerden duyulan rahat-

sızlığı dile getirdiğini belirtti.  
Bakan Çelik, “Bunlar son dere-
ce yanlış açıklamalar. Türkiye, 
güçlü bir Avrupa devleti, güçlü 
bir Avrupa demokrasisi olarak 
bugüne kadar AB üyesi olma-
dan bu yola geldi.” dedi. AB 
üyeliğinin Türkiye için stratejik 
bir hedef olduğunu vurgulayan 
Çelik, şöyle konuştu: “Bu hedef 
korunmaktadır. Türkiye gibi 
bir ülke, nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan, laik, demokra-
tik bir siyasal rejime sahip bir 
ülke ile iş birliği yapmazsanız 
radikalleşmeye karşı bu müca-
deleyi nasıl vereceksiniz? Do-
layısıyla birilerinin Türkiye ile 
müzakereler askıya alınsın ya 
da kesilsin şeklindeki sözlerinin 
bile esasında radikalleşmeye 
verilmiş en büyük destek oldu-
ğunun altını çizdim.” 
n AA

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Dünyaya ‘insanım’ diyen hiç kimse Arakan’a karşı sessiz 
kalamaz. Hayırseverlerimizi de 1 SMS ile oraya Milletimizin merhamet elini taşıyabilir” dedi

Kızılay’dan, Arakan 
için yardım kampanyası

Kızılay, ülkeleri Myanmar’da sal-
dırıya uğrayan ve göç etmek zorunda 
kalan Arakanlı Müslümanların ya-
ralarını sarmak için büyük bir insanı 
yardım kampanyası başlattı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık, “Dünyaya ‘insanım’ diyen hiç 
kimse Arakan’a karşı sessiz kalamaz. 
Biz tüm gücümüzle yaraları sarmaya 
çalışacağız. Hayırseverlerimizi de 1 
SMS ile oraya Milletimizin merhamet 
elini taşıyabilir” dedi. 

Yüzlerce yıldır baskı altında ya-
şam mücadelesi veren Arakanlı Müs-
lümanlar, yine büyük acılar yaşıyor. 
Şiddetini artıran saldırılarda binler-
cesi hayatını kaybetti, on binlercesi 
göç yoluna düştü. Arakanlı Müslü-
manlara 2012 yılından bu yana insani 
yardımda bulunan Kızılay, bölgeden 
yükselen yardım çığlığına sesiz kal-
madı, yeniden harekete geçti. 

Kızılay, çocuk, kadın, genç, yaş-
lı yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın 
yarasına merhem olmak isteyen siz 
hayırseverler için “ARAKAN’A CAN 
OL” adıyla bir yardım kampanyası 
başlattı. 

Gerek Kızılay öz kaynaklarıyla, 
gerekse yardım kampanyasına ge-
lecek destekle Türkiye Myanmar’da 
kalmak zorunda olan veya Bangla-
deş’e geçmez zorunda kalan yüzbin-

lerce Arakan Müslümanına yardım 
ulaştıracak. 

Arakan’da yaşanan insani acıları 
Cenevre’de katıldığı Uluslararası Kı-
zılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyo-
nu Yönetim Kurulu toplantısında da 
dile getirdiğini belirten Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Arakan 
‘insanım’ diyen hiç kimsenin sessiz 
kalmaması gereken büyük bir acı ya-
şıyor. Cumhurbaşkanımızın girişim-
leri bu büyük acıyı dünya gündemine 
taşıdı. Biz de ülkelerin Kızılaylarının, 
Kızılhaçlarının gündemine taşıyoruz. 
Cenevre’de bu anlamda birçok görüş-
me yaptık. Özellikle Çin Kızılhaçı’nın 
imkanları ve nüfuz gücüyle vereceği 
destek önemliydi. Çinli mevkidaşı-
mızla bu büyük acıya birlikte çare ola-

bilmek konusunda anlaşmaya vardık. 
Arakan’da kalanların ve Bangladeş’e 
kaç bilenlerin temiz içme suyuna, 
ilaca, gıdaya ve üstlerine alacakları 
çadır yada brandalara acil ihtiyaçları 
var. Genel Müdürümüz de dahil bir 
ekibimiz Bangladeş’te hem ihtiyaç 
tespiti hem lojistik bağlantılar hem 
de yardımların önünün açılması için 
görüşmeler yapıyorlar. Biz de ülke 
çapında büyük bir yardım kampan-
yası başlattık. “Arakan’a Can Ol” 
sloganıyla başlattığımız yardım kam-
panyası ile Arakan’lı kardeşlerimizin 
acılarını dindirmeye gayret edeceğiz. 
Tüm hayırseverlerimizi kampanya-
mızı desteklemeye davet ediyorum. 1 
SMS ile çok şeyi değiştirebilirler” diye 
konuştu. 

KIZILAY, 2012 YILINDAN 
BU YANA ARAKAN’DA

Bangladeş’e sığınan Arakanlı 
Müslümanlara yardım için 2012 yı-
lından bu yana ülkede insani yardım 
faaliyete yürüten, daimi delegasyon 
bulunduran Kızılay, sığınmacı kamp-
larında gıda ve diğer yardım malze-
meleri dağıtıyor. Özellikle Ramazan 
ve kurban dönemlerinde Arakanlı 
Müslümanlara yardımlarını artıran 
Kızılay, 2012 yılında Myanmar’da 
da daimi temsilcilik açmış, Arakanlı 
Müslümanlara bu temsilcilik üzerin-
de birkaç yıl boyunca insani yardımda 
bulunmuştu.

BAĞIŞ NASIL YAPILIYOR?
-Tüm Bankalardaki Kızılay hesap-

ları
-www.kizilay.org.tr üzerinden 

kredi kartıyla
-Tüm operatörlerden 2868’e 10 

TL değerinde 1 SMS atarak
-168 ücretsiz çağrı merkezini ara-

yarak 
-PTT şubelerinden posta çekiyle 

veya tüm Kızılay şubelerinden elden 
bağış yapabilirler

Yurtdışından bağışta bulunmak 
isteyenler Almanya’daki Ziraat Ban-
kalarının Kızılay hesap numarası 
aracılığı ile “ARAKAN” notuyla şartlı 
bağışta bulunabilir. n HABER MERKEZİ

Asıl adı, Talha b. 
Ubeydullah b.Osman 
et-Teymi el- Kureşi 
olup nesebi Mürre 
‘de Hz peygamber 
ile Amr b.Ka’b’da Hz. 
Ebu Bekir ile birleşir. 
Annesi Sa’be bint 
Abdullah’tır. Sa’be, 
sahabeden Ala b. 
Hadrami’nin kızıdır. 
Hz. Talha, Hz. Ali ile aynı yıl doğ-
duğu söylense de öldüğünde en 
az altmış yaşında olduğuna göre 
daha önce doğmuş olmalıdır. İki 
erkek kardeşinden Osman Müs-
lüman olmuş diğeri ise Bedir 
savaşında müşriklerin saflarında 
öldürülmüştür.

Hz. Talha, İslam öncesi, 
Mekke’de ticaretle uğraşıyor-
du, ticaret için gittiği Busra’da 
karşılaştığı bir rahipten Hz. Mu-
hammed’in peygamberliğini 
öğrenmiş ve hemen Mekke’ye 
dönerek Hz. Ebu Bekir’inde va-
sıtasıyla İslamiyet’i seçerek ilk 
Müslümanlardan olmuştur. Va-
hiy kâtipliği yapan Talha hem 
cennetle müjdelenen on saha-
beden, hem de Rasülullah’ın ha-
varisi diye bilinen on kişiden bi-
ridir. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Talha 
aynı ipe bağlanarak işkence gör-
dükleri içinKARİNEYNyani yakın 
dost diye anılır. Suriye’de bu-
lunduğu sırada gerçekleşen Ha-
beşistan hicretine katılamamış, 
Resul-i Ekrem Medine’ye hicret 
ettikten sonra Hz. Ebu Bekir’in 
ailesini Medine’ye götürmüştür. 
Mekke’de Zübeyr b.Avvam ile 
Medine’de Ka’b b. Malik ile kar-
deş ilan edilmiştir. Yine Şam’da 
olduğu bir sırada gerçekleşen 
Bedir savaşına katılamadıysa da 
birçok kaynakta Peygamberimi-
zin onu Said b.Zeyd ile birlikte 
Şam yoluna istihbarat için gön-
derdiği zikredilmektedir. Nitekim 
savaş bittikten sonra peygam-
berimiz onlara savaş ganimet-
lerinden pay vermiştir. Uhud 
savaşından itibaren bütün sa-
vaşlara katılmış ve kahramanca 
savaşmıştır. Ayrıca Uhud sava-
şında peygamberimizi korurken 
birçok yaralar almış ve eli çolak 
kalmıştır. O gün üzerinde iki zırh 
bulunan Resul-i Ekrem dağa çı-
kamamış Talha’nın sırtına basa-
rak  oraya çıkmıştır. Bu sebeple 
Peygamberimiz Talha’ya cennet 
vacip oldu buyurmuşlardır. Tal-
ha Peygamberimizin hanımların-
dan dördünün kız kardeşleriyle 
evlenmiş ve on beş çocuğu ol-
muştur. Bunlar arasında en çok 
tanınanları Muhammed, Musa, 
İmran ve Aişe’dir. Hz. Ebu Be-

kir halife seçildikten 
sonra hemen biat etti 
ve o zaman da yaşa-
nan Ridde olaylarının 
bastırılmasında bü-
yük rol oynadı. Fakat 
Hz. Ebu Bekir’in ken-
disinden sonra Hz. 
Ömer’i halife tayin et-
mesini sorguladı. Hz. 

Ömer’in üçüncü halife seçilmesi 
için belirlediği altı kişilik heyette 
olmasına rağmen Medine’de bu-
lunmadığından bir sırada seçim-
de yer almadı. Medine’ye dön-
düğünde herkesin Hz. Osman’a 
biat ettiğini görünce oda biat etti. 
Fakat Hz Osman’ın hilafetinin 
ikinci döneminde yönetim zaaf-
larını eleştirenler arasında Tal-
ha’da vardı. Hz. Osman’ın şehit 
edilmesinden sonra Hz. Ali’ye 
biat ettiyse de bu biatın kendi-
sinden zorla alındığını söyledi. 
Hz. Ali’nin yeni valiler tayin ede-
ceğini öğrenince kendisine ait 
geniş toprakların ve taraftarları-
nın olduğu Basra valiliğini istedi 
fakat Hz. Ali bunu kabul etmedi. 
Bunun üzerine Zübeyr b.Avvam 
ile birlikte Hz. Osman’ın katilleri-
nin cezasının verilmesini isteyen 
Hz. Aişe’nin safına katıldı. Onun 
ve Zübeyr’ in bu tutumunda Hz. 
Osman’a karşı yapmış oldukları 
şiddetli muhalefetten duydukları 
pişmanlıktan dolayı olduğu ri-
vayet edilmektedir. Basra valisi 
Abdullah b. Amir’in ısrarı üzerine 
Basra yakınlarında Hz. Ali’nin or-
dusuyla karşılaştılar. Burada Hz. 
Ali ile görüşen Talha savaşmak-
tan vazgeçti, geri saflarda durdu. 
o sırada çarpışmanın olmayaca-
ğı düşünülüyordu fakat iki ordu 
Cemel Vakası olarak bilinen çar-
pışma meydana geldi.  Talha bu 
sırada kendisini Hz. Osman’ı öl-
dürenler arasında olmakla suçla-
yan Mervan b. Hakem tarafından 
öldürüldü.

Hz. Talha’nın mezarı Bas-
ra’nın dışındadır. İyi bir hatip, 
zenginliği ve cömertliğiyle ta-
nınan Talha Hz. Peygamber 
tarafından hayr, feyyaz, cud sı-
fatlarıyla anılmıştır. Sahabenin 
en zenginlerinden biri olduğu 
için geride çok büyük bir miras 
bırakmıştır. Cemel vakasında el 
konulan bazı gayrimenkulleri Hz. 
Ali tarafından çocuklarına geri 
verilmiştir. 

Kaynak: Türkiye diyanet vakfı 
İslam ansiklopedisi

YAKIN DOST; HZ. TALHA

Milli Savunma Bakanı Canikli,”-
Silahlı İHA’larla bugüne kadar hiç-
bir sivile zarar gelmemiştir, sadece 
teröristler imha edilmektedir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, 
“Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde milletvekili olarak görev 
yapacaksın, bu milletin ekmeğini 

yiyeceksin ama terör örgütünün 
sözcülüğünü yapacaksınız. Terör 
örgütü bu güne kadar binlerce sivili 
katletti onu görmeyeceksin, silahlı 
İHA’larla bugüne kadar hiçbir sivile 
zarar gelmemiştir, sadece teröristler 
imha edilmektedir, sadece terörist-
ler” dedi. n AA

Silahlı İHA’larla hiçbir 
sivile zarar gelmedi

haber@konyayenigun.com
TEFİK EFE

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer ÇelikCHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
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CHP’de ‘büyük kurultay’ takvimi işliyor ‘Aileler, öğrenciler ve okullar yoruldu’

CHP’nin 36. Olağan Kurultay 
süreci kapsamında, muhtarlık böl-
gesi delegeleri ve parti içi önseçmen 
seçimleri için ülke genelinde 10 Ey-
lül’de sandıklar kurulacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye 
göre, Merkez Yönetim Kurulunun 
(MYK) 3 Mayıs’ta aldığı karar doğrul-
tusunda işleyen kongreler takvimi, 
Çanakkale’de 26-30 Ağustos arasın-
da gerçekleştirilen “Adalet Kurultayı” 
ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 
yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda, CHP Genel Sek-
reteri Kamil Okyay Sındır’ın imzasını 
taşıyan “olağan kongreler takvimi”-
nin son hali, partinin 81 il ile ilçe baş-
kanlıklarına gönderildi.

Takvim doğrultusunda, muh-
tarlık bölgesi delegeleri ve parti içi 
önseçmen seçimleri için 10 Eylül’de 
sandıklar kurulacak. Mahalle delege-
lerinin belirlenmesinin ardından, 21 
Ekim-26 Kasım arasında ilçe kongre-
leri, 27 Kasım-31 Aralık arasında ise 
il kongreleri yapılacak.

İl kongrelerinin de tamamlan-
masıyla, Parti Meclisinin (PM) alacağı 
karar doğrultusunda 2018’in ilk ayla-
rında büyük kurultay gerçekleştirile-
cek.

Öte yandan, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Tekin Bingöl, tüm seçim-
lerin sandık kurularak, şeffaf, parti 
tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen 
kurallara uygun yapılması için il ve 

ilçe başkanlıklarına “Kongreler Kıla-
vuzu” gönderdi.

Kılavuzda, hedeflerinin özgürlük-
çü ve çoğulcu demokrasinin, hukuk 
devletinin, temelinde insan hakları 
olan bir düzenin inşa edilmesi oldu-
ğunu belirten Bingöl, toplumla bü-
tünleşmesi ve geniş tabanlı bir katı-
lımın sağlanması için siyasi partilerin 
demokratik ölçütlere göre örgütlen-
mesinin ve faaliyetlerini buna göre 
yapmasının önemine işaret etti. 

Yeni yönetimler belirlenirken, 
yüzde 33’lük kadın ve yüzde 10’lun 
genç kotasına uyulmasını isteyen 
Bingöl, seçimlerin “gizli oy, açık sa-
yım” yöntemiyle yapılması talimatını 
verdi. n AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 
Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 15 
yılda ne eğitim sisteminin ne sınav 
sisteminin rayına oturduğunu, hiçbir 
öğrencinin başladığı sistemle ve müf-
redatla mezun olamadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcı-
sı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 
Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 
Mecliste düzenlediği basın toplantı-
sında, AK Parti’nin iktidarda olduğu 
15 yılda en büyük zararı yap-boz tah-
tasına dönüştürdüğü eğitim sistemi-
ne verdiğini öne sürdü.

“Bu dönemde MEB ve milli eğitim 
sistemi, AKP teşkilatlarının, tarikat ve 
cemaatlerin, vakıf ve derneklerin, Di-
yanet İşleri Başkanlığının ve yandaş 
sendikaların oyuncağı ve nesilleri 

ideolojik olarak şekillendirme merke-
zi haline geldi.” diyen Karabıyık, 15 
yıl içinde, dünyayı okuyabilen çağdaş 
insan sisteminden uzaklaşıldığını ve 
sorgulamayan insan modeline eğilim 
olduğunu savundu. Karabıyık, “En 
büyük kırılma ise 2004 yılında baş-
lamıştır. Ancak en önemli tahribat, 
2016 taslak programında karşımı-
za çıkmıştır. Açıklanan programla, 
Atatürkçü düşünce sistemi eğitim 
sisteminden çıkarılarak laik eğitim 
anlayışı sonlandırılmak; eğitim siste-
mi çağdaş bilimsel normlardan uzak-
laştırılmak; AKP politikalarının okul-
larda anlatılması amaçlanmaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

15 yılda ne eğitim sisteminin ne 
sınav sisteminin rayına oturduğunu, 

hiçbir öğrencinin başladığı sistemle 
ve müfredatla mezun olamadığını 
dile getiren Karabıyık, ailelerin de 
öğrencilerin de okulların da yoruldu-
ğunu söyledi.

13 bin 800 köy okulunun ka-
patıldığını, yatılı ilköğretim bölge 
okullarının sayısının azaltıldığını, 
“Karaman’da, Aladağ’da olduğu gibi 
yoksul ailelerin çocuklarının vakıf ve 
derneklerin eline teslim edildiğini” 
ifade eden Karabıyık, “MEB, yaptığı 
protokollerle İlim Yayma Cemiyeti, 
Ensar Vakfı ve Birlik Vakfının eğitim 
alanına girmesine neden oldu. Proto-
koller incelendiğinde vakıfların iste-
dikleri gibi eğitim alanlarında faaliyet 
yapabileceği görülmektedir.” dedi.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türkiye karşıtı açıklamalara ilişkin, “Yarın bir gün, uluslararası toplantılarda ne 
olacak? Hollanda’nın başbakanı ile olduğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzüme bakamıyor, benim zaten yüzüne hiç baktığım yok” dedi

‘Merkel, yüzüme bakamaz!’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Kazakistan’a hareketinden 
önce Atatürk Havalimanı’nda düzen-
lediği basın toplantısında gazetecile-
rin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD’de tutuklu bu-
lunan Rıza Sarraf’ın dahil olduğu 
davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’ın da dahil edildiği iddiala-
rının hatırlatılması üzerine, “Bu konu 
gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu 
anda bunu hukuki bir mantık içerisin-
de yorumlamak zaten mümkün değil. 
Burada bizim eski Ekonomi Bakanı-
mıza yönelik atılan bu adımı, açık söy-
lüyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne yönelik bir adım olarak de-
ğerlendiriyorum. Zira burada şahsına 
yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş 
değiller.” dedi.

‘BU İŞLERİN ARKASINDAN 
ÇOK PİS KOKULAR GELİYOR’

ABD’nin, Çağlayan’ın “İran’a yö-
nelik yaptırımları deldiği” iddiasını 
öne sürdüğüne dikkati çeken Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İran’a 
biz bir defa herhangi bir yaptırım uy-
gulama kararı Türkiye olarak almadık 
ki... Bizim İran ile ikili ilişkilerimiz 
var, hassas ilişkilerimiz var. İran’dan 
özellikle doğal gazımızın, petrolün 
bir kısmını oradan alıyoruz. Biz bunu 
kendilerine de o zaman söyledik. Ben 
bunları Sayın Obama’ya da söyledim, 
diğer bu konularla ilgilenen kişilerine, 
başta Dışişleri Bakanları olmak üze-
re onlara da söyledik. Yani dedik ‘Biz 
burada böyle bir yaptırım içerisine 
girmeyiz.’ Bu ekonomik ilişkileri yü-
rüten bakanımız kim? Ekonomi Baka-
nı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı 
adıma ne yapacaktır? Uygulayanlar-
dan bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla 
atılan bu adımlar tamamen siyasidir. 
ABD bir defa bu konuyu -tabii bu gi-
dişimizde orada da inşallah görüşme 
fırsatı buluruz- gözden geçirmesi la-
zım. Bu işlerin arkasından çok pis ko-
kular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öy-
ledir. Halk Bankamızın Genel Müdür 
Muavini Hakan Bey ile ilgili konu da 
öyledir. Bunların hepsi. Diğer isimler 
yine öyledir.”

ABD’DE KORUMALAR HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILMASI

Erdoğan, ABD’ye yaptığı son zi-
yarette, Washington’da PKK terör ör-
gütü mensuplarının kendilerine adeta 
saldırıyor havasına girdiğini de hatır-
latarak, şöyle devam etti:

“ABD güvenlik güçlerinin orada 
kalkıp da herhangi bir tedbir alma-
ması, onları oradan derdest etmemesi 
de bu pis kokunun bir ifadesidir. O 
olayla ilgili biliyorsunuz, benim koru-
malarım hakkında soruşturma açtılar. 

Hatta hatta, olay günü orada olmayan 
korumalarım hakkında, eşimin iki 
koruması bayan, onlarla ilgili de aynı 
şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika 
yönetiminin düşmüş olduğu aczi gös-
teriyor. Kendilerine de bunlar bildi-
rildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama 
adil devlet olmak başka bir şeydir. 
Sıkıntı burada. Onun için de adil bir 
devlet olmak, hukuk sisteminin adil 
işlemesinden geçer. Eğer hukuk siste-
miniz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sü-
rekli olarak o pis kokuları da getirir.”

‘AB 15 YILDIR BU TÜR 
AÇIKLAMALARLA OYALIYOR’

Bir gazetecinin “Son günlerde 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Tür-
kiye’nin üyelik sürecine ilişkin farklı 
açıklamalar geliyor. Seçim atmosfe-
rindeki Almanya’da Merkel’in ‘Tür-
kiye AB’ye üye olmamalı’ şeklinde 
bir açıklaması var. Buna karşı Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’un ‘Türki-
ye önemli ortak’ şeklinde açıklaması 
oldu. Yine AB yöneticilerinin de ‘Tür-
kiye ile müzakereler devam etmeli’, 
‘Türkiye çok önemli partner’ şeklinde 
açıklamaları oldu. Siz bu açıklamaları 
nasıl yorumlamak istersiniz?” soru-
su üzerine Erdoğan, bu açıklamalara 
yabancı olmadıklarını, 15 yıldır bu tür 
açıklamalarla oyaladıklarını, hala aynı 
açıklamaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’deki referandum öncesinde Av-
rupa ülkelerinin takındığı tavrın çok 
açık, net ortada olduğunu belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bunları kendilerine sordu-
ğumuz zaman da hiç bir cevap vere-
mediler. Çünkü bunların hayatı hep 
böyle geçti. Şu anda da kendi içle-
rinde birbirlerine girdiler. Yatıyorlar, 
kalkıyorlar AK Parti, Türkiye, Erdo-
ğan...Tamam da bizimle ne işiniz var. 
Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz. 
Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. 
Erdoğan’a vurmak, Türkiye’ye vur-
mak size oy mu kazandıracak? Bunu 
nereye kadar böyle götüreceksiniz?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın 
bir gün, uluslararası toplantılarda ne 
olacak? Hollanda’nın başbakanı ile ol-
duğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzü-
me bakamıyor, benim zaten yüzüne 
hiç baktığım yok. Daha hükümet ku-
ramadı. Ne hale düştü. Yarın Alman-
ya’da da benzer şeyler olabilir” dedi.

Erdoğan, “Almanya’nın elinde 
bulundurduğu güç Türkiye’nin özel-
likle sosyopolitik gücünü yok etmeye 
muktedir değildir. Bizim bu noktadaki 
gücümüz çok çok farklı. Artık Türkiye 
bir çok şeyi aşmış vaziyette. Bu ufku, 
Türkiye açtığı için de zaten bunlar 
rahatsız oluyor. Bundan sonra hedef 

artık 2023’tür. 2023’te sosyolojik ol-
sun, ekonomik olsun, iktisadi olsun, 
kültürel olsun, bütün bu alanlarda 
Türkiye’yi inşallah çok daha farklı bir 
yere, inşallah 2019 Başkanlık siste-
mindeki atılan yeni adımla birlikte çok 
daha farklı bir yere taşımış olacağız.” 
değerlendirmesini yaptı.

‘HERKES BİR DEFA YERİNİ, 
KONUMUNU BİLSİN’

“Sayın Devlet Bahçeli’nin süreç 
başladığında sizin yardımcınız olacağı 
yönünde bir takım iddialar var. Bu id-
dialarla ilgili ne söylemek istersiniz?” 
sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı 
verdi: “Değerli arkadaşlar, bunların 
hepsi yani suyu bulandırmaktan baş-
ka bir işe yaramıyor. Hep söylüyoruz, 
bunlar doğmamış çocuğa don biçiyor-
lar. Herkes bir defa yerini, konumunu 
bilsin. Biz Türkiye’de siyaset yapıyo-
ruz. Yani Sayın Bahçeli ile şu süreçte 
partimiz gayet güzel bir diyalog içinde 
oldu ve bundan sonraki süreçte de bu 

diyaloğun, bu dayanışmanın temenni 
ederim ki güçlenerek devamı Türki-
ye’nin geleceği bakımından çok çok 
önem arz etmektedir ve bu geleceği 
inşa ederken, ihya ederken görüşme-
ler neticesinde her şey olabilir. Bunu 
kimsenin bir kenara atmasına hakkı 
yok. Ana muhalefet partisi Kandil ile 
irtibat kuruyor, bunu hiç gündeme 
getirmiyorlar da bu ülkede yerli ve 
milli davranan liderlerin veya partile-
rin görüşmeleri, konuşmaları bunları 
niye rahatsız ediyor? Bizim bir defa 
çok önemli bir yanımız var; yerliyiz 
ve milliyiz. CHP ve HDP’ye baktığınız 
zaman bunların yerli ve milli bir yanı 
yok. Tam aksine bunlar bu ülkeye 
saldıran, bu ülkeyi her yere, Batı’ya, 
dünyaya şikayet etmek suretiyle ne-
reden önünü keseriz, bunun gayreti 
içinde olanlarla koalisyon halindeler.”

CHP İstanbul Milletvekili Sez-
gin Tanrıkulu’nun, terörle mücade-
lede kullanılan silahlı insansız hava 

araçlarıyla (SİHA) ilgili eleştirisini 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Neymiş? Sivilleri vurmuş... Nerede o 
siviller?” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, şöyle devam etti: “SİHA’lar 
teröristleri vuruyor ve silahlı kuvvet-
lerimiz, güvenlik güçlerimiz çok daha 
güçlü hale gelmek suretiyle terörizm-
le, teröristlerle, terör örgütleriyle bu 
mücadelesini sürdürecektir ve bunu 
CHP’nin temsilcileri, vesaireleri dur-
duramaz. Ben beklerdim ki CHP’nin 
genel başkanı çıksın ‘Ey Tanrıkulu, 
sen kimden yanasın, teröristlerden 
yana mısın yoksa bu ülkenin güvenlik 
güçlerinden yana mısın?’... Bugüne 
kadar bu kadar bizim güvenlik gücü-
müz şehit oldu, bu kadar sivilimiz bi-
zim şehit oldu, bunların sesi çıktı mı? 
Çıkmadı. Biz şimdi silahlı İHA’larımızı 
yaptık, tabii terör örgütü artık kaçacak 
delik arıyor. Böyle bir dönemin içinde 
de bu beyler, ölen teröristleri savunur 

hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten. 
Siz bunların cenazelerine katılır, on-
larla beraber hareket eder, onların 
gittikleri yerlerde beraber olur, bütün 
bunlardan sizi tanıyoruz. Tek farkınız 
var siz CHP’siniz, onlar HDP.”

“BÖYLE YÜRÜMEYECEĞİNE 
KARAR VERDİK”

Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu 
Başkanı Mehmet Bostan’ın görevden 
alınmasına ilişkin soru üzerine, Varlık 
Fonu’nda hedeflenen, arzulanan bir 
sürecin olmadığını söyledi. 

Türkiye Varlık Fonu’nun, Başba-
kan Binali Yıldırım’a bağlı olduğunu, 
Cumhurbaşkanı olarak kendisiyle bir 
bağlantısı olmadığını anlatan Erdo-
ğan, “Ama biz Sayın Başbakan ile de 
istişarelerimizi yaparak bu konuda 
kararımızı alırız. Sayın Başbakan da 
ben de bu gelişmeleri gördük. Böyle 
yürümeyeceğine karar verdik. Bu ka-
rar neticesinde de ‘bu adımın atılması 
isabetlidir’ dedik. Sayın Başbakan da 
bu konuda adımını attı. ‘Hayırlı olsun’ 
diyeceğiz. Çünkü Varlık Fonu’nu bi-
zim yeniden reorganize etmemiz şart. 
Onun da adımını, inşallah Kazakistan 
sonrası Sayın Başbakan ile değerlen-
dirip, atacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel-
likle Arakan’da yaşanan insani dra-
mın son bulması için çok taraflı bir 
diplomasi yürüttüklerini ifade ede-
rek, “Mübarek Kurban Bayramı sü-
resince bu konuyla ilgili olarak 20’yi 
aşkın liderle telefon görüşmesi ger-
çekleştirdim. Ayrıca eşim ile Dışişleri 
Bakanımız, oğlum ve Sosyal Politika-
lar Bakanımız da, genel başkan yar-
dımcım Ravza Hanım da Bangladeş’e 
sığınan Rohingyalı Müslümanları zi-
yaret ettiler. Sorunun tüm muhatap-
larıyla görüşüyor, bir taraftan da insa-
ni yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz” dedi.

Türkiye’nin gayretleri sonucunda 
yavaş da olsa bazı konularda netice 
almaya başladıklarını belirten Erdo-
ğan, “ TİKA, bin tonluk insani yardım 
malzemesinin dağıtımını gerçekleş-
tirdi. İkinci etapta yine 10 bin tonluk 
gıda, ilaç, giysi vesaire bunları planlı-
yoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız da 
sadra şifa olmak için tüm imkanları-
nı seferber ediyor. İnşallah bu zirve, 
yaşanan zulme karşın İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın sesinin daha gür çıkma-
sı açısından bir fırsat olacaktır. Şu an-
daki çadır kamplarının ne yazık ki ya-
şanır bir durumu yok. Eğer Bangladeş 
yönetimi orada bize bir bölgeyi tahsis 
edebilirse orada daha yaşanılabilir 
çadır kampları kurmayı planlıyoruz” 
diye konuştu.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



Araç kiralama sektöründe 
2012’de 17 bin 285 olan müşteri sa-
yısı 2016 sonunda 56 bin 701’e yük-
seldi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları 
Derneğinin (TOKKDER) bağımsız bir 
araştırma şirketine hazırlattığı “Ope-
rasyonel Kiralama Sektör Raporu”na 
göre, Türkiye ekonomisindeki büyü-
meden payını alan araç kiralama sek-
törü, son beş yılda müşteri sayısında 
üç, otomobil sayısı ve araç alımlarında 
iki kattan fazla büyüdü. 2012 yılında 
17 bin 285 olan müşteri sayısı, 2016 
yılında 56 bin 701 olarak kayıtlara 
geçti. 

Araç kiralama şirketlerinin beş 
yıllık büyüme trendini gösteren oto-
mobil alım sayısındaki artış da dikkati 
çekti. Geçen yıl araç kiralama şirketle-
ri, Türkiye’de satılan sıfır binek araç-
ların yüzde 20,5’ini aldı. 2012 yılında 
67 bin olan araç alımı sayısı geçen yıl 
147 bini buldu. 

Rapora göre, kiralık araçların yüz-

de 95’i dizel yakıtlı ve yerli otomobil-
lerden oluşuyor. Araçlar 2 yılda bir 
yenilenirken, uzun dönemli araç kira-
lama sözleşmelerinin yüzde 80’i av-
royla yapılıyor. Şirketler, iki yıl ve üstü 
sürelerle kiralamayı tercih ediyor. 

TOKKDER Genel Koordinatö-
rü Tolga Özgül, yaptığı açıklamada, 
sektördeki araç sayısının günlük ki-

ralananlarla birlikte son beş yılda 170 
binden 365 bine çıktığını kaydetti. 
Özgül, “Beş yıl önce 67 bin civarında-
ki araç alım sayımız 2016’da 147 bine 
yükseldi. Geçen yıl 24,6 milyar liralık 
aktif büyüklüğe ulaştık” dedi. Dünya-
da otomobil sahibi olmaktan ziyade 
kiralamaya yönelişin devam ettiğine 
işaret eden Özgül, uzun dönemli ki-

ralama olarak bilinen operasyonel 
kiralamanın hem bireyler hem de 
kurumlar tarafından tercih edildiğinin 
altını çizdi. 

Araç kiralama sektörü, günlük 
‘rent a car’ ve uzun süreli ‘operasyo-
nel kiralama’ olarak iki şekilde ger-
çekleşiyor.  Seyahat ihtiyacının art-
ması ve havayolu taşımacılığının ülke 
genelinde yaygınlaşarak ucuzlama-
sıyla günlük araç kiralamaya ilginin 
artması dikkati çekiyor. 

Yeni otomobil satın almayı düşü-
nen birçok kişinin marka ve model 
tercihlerini, ilgilendikleri araçları önce 
günlük kiralayıp denedikten sonra 
belirledikleri ifade ediliyor. 

Sektörün lokomotifi olan operas-
yonel kiralama ise avantajlı koşulları 
ve cazip fiyatlarıyla çoğunlukla şir-
ketler tarafından tercih ediliyor. Bu 
tür kiralama, hacim olarak sektörün 
yüzde 90’ını oluşturuyor.
n HABER MERKEZİ
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Akaryakıta 1,5 milyar lira harcandı Yaz kuraklığı bal üretimini azalttı
Türkiye’de 30 Ağustos Zafer 

Bayramı ve Kurban Bayramı tati-
lini de içine alan 6 günlük sürede 
tüketilen 324,3 milyon litre benzin 
ve motorin için yaklaşık 1,5 milyar 
lira ödendi.

AA muhabirinin Enerji Piyasa-
sı Düzenleme Kurumunun (EPDK) 
akaryakıt otomasyon sistemi veri-
lerinden derlediği bilgiye göre, 30 
Ağustos Çarşamba günü başlayan 
ve 4 Eylül günü biten 6 günlük tatil 
boyunca 257,1 milyon litre motorin 
ve 67,2 milyon litre benzin tüketildi.

Bayram tatiline çıkan vatandaş-
lar bu sürede 1 milyar 164 milyon 
520 bin 268 lirası motorin ve 351 
milyon 702 bin 327 lirası da benzin 
olmak üzere akaryakıt için toplam 1 
milyar 516 milyon 222 bin 595 lira 
harcadı.

Toplam satışların yüz-
de 79,27’sini motorin, yüzde 
20,73’ünü ise benzin satışlarının 

oluşturduğu tatilde, benzinin litresi 
ortalama 5,23 lira, motorininki 4,53 
liradan satıldı.

En çok benzin arife günü satıldı
Tatil süresince en çok moto-

rin 52 milyon litre ile 30 Ağustos 
Çarşamba günü, en çok benzin ise 
12,6 milyon litre ile 31 Ağustos Per-
şembeye denk gelen arife gününde 

satıldı. 
Söz konusu dönemde en az 

akaryakıt satışı 41,1 milyon litre ile 
Kurban Bayramı’nın birinci günü 
olan 1 Eylül’de gerçekleşti. Bayra-
mın ilk gününde 31,3 milyon litre 
motorin ve 9,8 milyon litre benzin 
satışı yapıldı.
n AA 

Yaz aylarının sonuna kadar sü-
ren sağım döneminde elde edilen 
verim, yıl boyunca tüketeceğimiz 
balın miktarını belirliyor. Yaşanan 
aşırı sıcaklık, flora çeşitliğini düşür-
mesinin yanı sıra bitkilerin nektarı-
nın olgunlaşmasını engellediği için, 
bal üretiminin geçen yıla oranla 
düşük olduğu belirtiliyor.  İlkba-
harda kış uykusundan uyanan bal 
arıları, yaz boyunca bal üretmek 
için yaylaları dolaştı. Mayıs ayında 
başlayan ve ağustos sonuna ka-
dar süren sağım döneminde elde 
edilen verim, yıl boyunca tükete-
ceğimiz balın miktarını belirliyor. 
Sağım döneminin verimli geçmesi 
ise, hava koşulları ile doğru orantılı. 
Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklık, 
flora çeşitliğini düşürmesinin yanı 
sıra bitkilerin nektarının olgunlaş-
masını engellediği için, bu yıl bal 
üretiminin düşük olduğu belirtili-
yor. Ancak uzmanlar, arıcıların bi-

reysel çabaları ile kuraklığın neden 
olacağı hasarların ve üretimdeki 
kayıpların önlenebileceğine işaret 
ediyor. Hava koşullarının yıllık üre-
timde belirleyici olduğunu belirten 
Honeyci markasının kurucusu ve 
32 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran 
Aksoy, “21 Haziran’daki gün dö-

nümü öncesi ülke genelinde ciddi 
bir soğuk yaşandı. Yaza geçişten 
itibaren yaşanan kuraklık ise, flora 
zenginliğini düşürdü. Bir arıcı geç-
tiğimiz yıl ortalama 2-3 ton bal elde 
ederken, bu sene 1-1 buçuk ton bal 
elde edildi” ifadelerini kullandı. 
n İHA

‘Fipronil iddiaları yumurta 
ihracatını etkilemeyecek’

Sanayi üretimi yüzde 
25,6 oranında arttı

YUM-BİR Genel Sekreteri Sun-
gur, Türkiye’deki yumurtalarda 
böcek ilacı “fipronil” maddesi bu-
lunduğuna dair iddiaların asılsız ol-
duğunu ve ihracatı olumsuz etkile-
meyeceğini söyledi.

Yumurta Üreticileri Merkezi 
Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri 
Hüseyin Sungur, Türkiye’deki yu-
murtalarda fipronil bulunduğuna 
yönelik iddiaları değerlendirdi. 

Türkiye’nin yılın 8 ayında yap-
tığı yumurta ihracatının geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 48 ar-
tarak 240 milyon dolara ulaştığını 
bildiren Sungur, ihracatın artış tren-
dine girdiğini söyledi. Sungur, Tür-
kiye’nin dünya yumurta üretiminde 
9. sırada olduğuna dikkati çekerek, 
“Türk yumurtası dış pazarlarda ka-
litesi ve güvenilirliği ile yer edinmiş, 
hiçbir ülkeden sağlık nedeniyle geri 
dönmemiştir. AB ülkelerinin fipronil 
iddiaları ülkemizin ihracatını etkile-
meyecektir. Türkiye, yumurta ihra-
catında ABD ve Hollanda’da sonra 
3. sırada. Bu sene AB’deki bu so-
rundan dolayı muhtemelen 2. sıra-
ya yükseleceğiz” değerlendirmesin-
de bulundu.  AB’nin kendi pazarını 
korumak adına fipronil sorununu 

dünyanın her yerinde varmış gibi 
göstermeye çalıştığına işaret eden 
Sungur, “Bu, ülkemize ve yumur-
ta üreticilerine atılmış bir iftiradır. 
Türkiye’nin adının geçirilmiş olma-
sını tamamen kasıtlı buluyor” diye 
konuştu. Sungur, Türkiye’nin AB 
ile yumurta ticareti olmadığını, bu 
sebeple ürünlere yönelik herhan-
gi bir test yapılamayacağının altını 
çizerek, “Bu iddialar tamamen so-
runu, suçu yaygınlaştırarak kurtul-
maya çalışmak için üretiliyor. Çok 
güçlü ve kapsamlı bir gıda mevzuatı 
olduğunu iddia eden AB, bunu iş-
letememekte ve bunun sonuçlarını 
bu sene yumurta da olduğu gibi her 
yıl değişik ürünlerde yaşamaktadır. 
Bundan önce at eti, dioksin, salmo-
nella ve deli dana krizleri yaşanmış-
tı. AB’nin gıda güvenliği sistemi 
çökmüştür” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki işletmelerin belirli 
periyotlarda denetlendiğini ve gıda 
mevzuatına göre analizler yapıldı-
ğını kaydeden Sungur, bugüne ka-
dar yapılan testlerde yumurtalarda 
insan sağlığını riske edecek fipronil 
veya benzeri herhangi bir maddeye 
rastlanmadığını vurguladı.
n AA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Milli İstihdam Projesi kapsamında 1 milyon 817 bin istihdamın 
sağlandığını belirterek. Bu önemli bir rakam. İstihdamı sağlarken büyümeyi de yakaladık” dedi 

1 milyon 817 bin 
istihdam sağlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, “Allah’a hamdolsun 
2017’de ihracatımız büyümeye 
olumlu anlamda katkı veriyor. Her ay 
yüzde 10’luk ortalama bir artışı yaka-
ladık ve orta vadeli büyüme planları-
mızdaki 153 milyar dolarlık ihracatı 
şimdiden yakaladık. Yıl sonunda da 
bu rakamın çok üzerine çıkacağımıza 
da inancım tam” dedi. 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında 
düzenlenen Sivas’a Değer Katanlar 
Ödül Töreni’nde konuşan Tüfenkci, 
Sivas’ta olmaktan ve iş dünyasının 
arasında bulunmaktan dolayı mutlu 
olduğunu söyledi.

Ödül alacak girişimcilere ve iş 
adamlarını tebrik eden Tüfenkci, ba-
şarılarının devamını diledi. Gerek kü-
resel ekonomik görünüm ve gerekse 
yurtta yaşanan hadiseler dolayısıyla 
2016 yılının zor geçtiğine işaret eden 
Bakan Tüfenkçi, hükümetin almış ol-
duğu tedbir ve teşviklerle 2017 yılına 
ekonomik anlamda güçlü bir şekilde 
girildiğini belirtti.

Tüfenkci, Türkiye’nin ilk çeyrek-
teki büyüme oranının dünyayı şa-
şırttığına dikkati çekerek, “Yüzde 5 
büyüme oranını yakaladık. 2017’nin 
ikinci çeyreğinde de Allah’ın izniy-
le yüzde 5’in üzerinde bir büyümeyi 
yakalamış olacağız. Üçüncü çeyrekte 
yüzde 7’leri veya daha üzerinde bir 
büyümeyi inşallah Türkiye görmüş 
olacak.” diye konuştu. 

Darbe girişimin hemen arkasın-
dan Türkiye’nin siyasi olarak, objek-
tiflikten uzak notlarını kıran kredi 
derecelendirme kuruluşlarının bu-
günlerde Türkiye’nin büyüme oran-
larını yukarı doğru revize ettiğini dile 
getiren Tüfenkci, bütün bunların hü-
kümetin iş dünyasına, ekonominin 
gelişmesine ve büyümesine yönelik 
almış olduğu tedbirlerin bir eseri ol-

duğunu ifade etti.
“BİR MİLYON 817 BİN KİŞİ 

İSTİHDAM EDİLDİ” 
İstihdamın önemli olduğunu vur-

gulayan Bakan Tüfenkci, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın is-
tihdam seferberliği çağrısına destekte 
bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğine teşekkür ederek, “O çağrı-
dan sonra Türkiye’de bir milyon 817 
bin istihdam sağlandı. Bu önemli bir 
rakam. Biz bu istihdamı sağlarken 
sadece iş bulma adına değil, özel-
likle üretimi de büyütmek amacını 
taşıyorduk. Çünkü oradaki istihdam 
yükünü kaldırdık ve hükümet olarak 
üzerimize aldık. Her bir istihdam kar-
şılığı devlet olarak 766 lirayı hükümet 
olarak üstlenmiş olduk” ifadelerini 
kullandı. 

Tüfenkci, buradaki amacın Türki-
ye’nin daha fazla üretmesi, daha fazla 
kazanması ve daha fazla insana adil 
bir şekilde bu geliri bölüştürmek ol-

duğunu dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Allah’a hamdolsun 2017’de ih-
racatımız büyümeye olumlu anlam-
da katkı veriyor. Her ay yüzde 10’luk 
ortalama bir artışı yakaladık ve orta 
vadeli büyüme planlarımızdaki 153 
milyar dolarlık ihracatı şimdiden ya-
kaladık. Yıl sonunda da bu rakamın 
çok üzerine çıkacağımıza da inan-
cım tam. Cumhurbaşkanımız 500 
milyarlık ihracat hedefi koydu, 2023 
hedeflerini koydu. Birileri bunlara 
olur, olmaz derken Cumhurbaşkanı-
mız Türk girişimcisine, Türk milleti-
ne ve Türk iş adamlarına güvenerek 
bu hedefi koydu. İnşallah 2019’daki 
seçimlerle beraber biz bu istikrarı, 
güveni, devam ettirdiğimiz sürece 
2023 hedeflerine yaklaşacağımıza 
inanıyorum. Biz enerjimizi boşa har-
camak istemiyoruz. İnsanımızın işini, 
aşını büyütmek istiyoruz, insanımızı 
gelişmiş ülkelerdeki insanlarla reka-

bet edebilir hale getirmek istiyoruz. 
Etrafımız biliyorsunuz ateş çemberi 
buna rağmen biz birlik ve beraberlik 
içerisinde Türkiye’yi bölgesinde par-
layan yıldız haline getirmek için çalışı-
yoruz. Onun için de her bir insanımız 
bizim için önemli. İnsanlarımızı hiçbir 
zaman ötekileştirmedik, ayrıştırma-
dık ve ayrıştırmayız da. 80 milyonun 
birliği, beraberliği için mücadele eden 
her bir kardeşimiz bizim için değerli-
dir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 
gibi tek millet, tek devlet, tek bayrak 
ve tek vatan ülküsü etrafında birleşen 
herkesle yol alırız.”

Bakan Tüfenkci, Sivas’ta yapı-
mına başlanan Gümrük Müdürlüğü 
binası inşaatının 2018 yılı bütçesine 
konulduğunu müjdeledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Osman Yıldırım tarafından 
Bakan Bülent Tüfenkci’ye Kangal 
yavrusu hediye edilirken, program 
ödül töreni ile sona erdi.  n AA 

Takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksi temmuzda 
yıllık bazda yüzde 14,5 arttı. Mev-
sim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi ise bir önceki 
aya göre yüzde 2,3 artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
temmuz ayına ilişkin sanayi üretim 
endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna 
göre, mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi, tem-
muzda haziran ayına göre yüzde 
2,3 yükseldi. Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi ise geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artış 
gösterdi. Öte yandan, arındırılma-
mış sanayi üretim endeksinde, tem-
muzda geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 25,6 artış kaydedildi.

Buna göre, arındırılmamış sa-

nayi üretim endeksi, temmuzda ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 
arttı. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayinin alt sektörleri 
incelendiğinde, temmuzda maden-
cilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalır-
ken, imalat sanayi sektörü endeksi 
yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtı-
mı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı. 
Aynı dönemde söz konusu sektör-
lerde en yüksek düşüş yüzde 6,6 ile 
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu 
azalışı yüzde 5,4 ile makine ve ekip-
manların kurulumu ve onarımı ve 
yüzde 3,4 ile deri ve ilgili ürünlerin 
imalatı izledi.
n AA

Araç kiralamaya talep 5 yılda 3’e katlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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Çocuklar kutsal topraklara neşe kattı
Ailesiyle beraber kutsal toprak-

lara gelen farklı renk ve cinsiyetten 
çocuklar, kutsal topraklarda ibadet 
yapan hacılara neşe kattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 
alınan bilgilere göre, Türkiye’den bu 
yıl yaşları 0 ila 2 arası değişen 88, 2 
ila 12 yaş aralığında ise 134 çocuğun 
aileleriyle hacca gittiği belirtildi.

Kabe’deki tavaf alanında ve şey-
tan taşlama alanlarında yaptıkları 
sevimli hareketlerle ilgi odağı haline 
gelen minikler, hac farizasını yerine 
getiren büyüklerine eşlik etti.

Türkiyeli hacıların yanı sıra özel-
likle Suudi Arabistanlı ve ülkede yer-
leşik yabancı aileler de çocuklarıyla 
beraber hac görevini yerine getirdi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA HAC KREŞİ
Suudi Arabistan Eğitim Bakan-

lığı ile Hac Bakanlığı, bu yıl aileleri 

hac ibadeti yapacak çocukları hac 
dönemi sonrasına kadar barındıra-
cak yeni bir proje başlattı.

Mekke-i Mükerreme kentinin 
pilot bölge seçildiği 41 çocuk ile baş-
latılan uygulamada, aileleri hacca gi-
den çocuklar kreşte yatılı olarak hac 

sezonu sonrasına kadar bakıldı.
Çocuklarını hac döneminde baş-

ka bir yere bırakamayacak durumda 
olan aileler için çok büyük kolaylık 
getirmesi beklenen uygulamanın 
ilerleyen yıllarda tüm ülkede yaygın-
laştırılması bekleniyor.  n AA 

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Myanmar’ın Arakan eyaletinde, ordunun 
Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarıyla ilgili büyük endişe duyulduğunu bildirdi

‘İsveç, Arakan halkı için 
büyük endişe duyuyor’
İsveç Dışişleri Bakanı Margot 

Wallström, Myanmar’ın Arakan 
eyaletinde, ordunun Arakanlı Müs-
lümanlara yönelik saldırılarıyla ilgili 
büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Margot Wal-
lström, yaptığı yazılı açıklamada, 
“Hükümetimiz, Arakan halkına 
Myanmar’da yapılan saldırılarla ilgi-
li derin endişe duyuyor. Arakan’da 
saldırılar nedeniyle 123 bin kişi evi-
ni terk ederek, Bangladeş’e göç etti. 
Myanmar ordusunun, ağustos ayı so-
nunda kaçan sivillere yaptığı saldırları 
kesinlikle kabul edilemez buluyoruz” 
ifadesini kullandı.

Ordunun sivillere yönelik saldı-
rılarının derhal durdurulması çağ-
rısında bulunan Wallström, şunları 
kaydetti:

“İnsani yardımların derhal mağ-
durlara ulaştırılması lazım. Sivil halka 
yapılan saldırı hemen durdurulmalı. 
Kuzey Arakan’da geçici insani yar-
dım kampları kurulmalı. Orada neler 
olduğuna ilişkin medyanın sağlıklı 
haber alabilmesi sağlanmalı. Myan-
mar hükümeti ile Dışişleri Bakanı ve 
Devlet Başkanlığından Sorumlu Dev-
let Bakanı Aung San Suu Çii de buna 
yardımcı olmalı.’’

‘’BMGK ÖNEMLİ ADIMLAR ATMALI’’
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avru-

pa Birliği’nin (AB) geçen haftaki açık-
lamalarına işaret eden Wallström, 
Arakan’da yaşanan gelişmeleri görü-
şen Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi’nden (BMGK) daha önemli adım-
lar atmasını beklediklerini vurguladı.

Suu Çii’nin, geçen haziran ayı-

da İsveç’i ziyaret ettiğini anımsatan 
Wallström, “Hükümetimiz ve ba-
kanlarımız, Çii’ye, Arakan halkının 
sorunlarını dile getirdi. Çatışmaların 
temel nedenlerini masaya yatırdık 
ve çözümün diyalog, tolerans, etnik, 
dini gruplar arasında hoşgörünün 
geliştirilmesi ve insan hakları ihlalle-
rinin araştırılması gerektiğine dikkati 
çektik. Arakan eyaletinde vatandaşlık 
mevzuatı değiştirilmeli, Arakan hal-
kına da diğer etnik gruplara da tüm 
hakları verilmeli. Bu tavsiyelerimiz, 
eski BM Genel Sekreteri ve Arakan 
Danışma Komisyonu Başkanı Kofi 
Annan’ın yakın zamanda sunduğu 
Arakan raporun da da var.’’ değerlen-
dirmesinde bulundu.  n AA

ABD, Arakan’dan “doğru haber” 
alınamadığından şikayetçi

Varlık içinde yokluk 
çeken ülke: Burkina Faso

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müs-
lümanlara karşı katliamlar yaşanan 
Arakan’dan yeterince “doğru ha-
ber” alınamadığını belirterek Myan-
mar hükümetinin gazetecilerin 
bölgede çalışabilmesine yardımcı 
olmasını istedi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü-
sü Heather Nauert, günlük basın 
toplantısında Myanmar hükümeti-
ne bağlı silahlı güçler ile Budist ra-
hipler tarafından katliama uğrayan 
Arakanlı Müslümanlar hakkındaki 
soruları yanıtladı.

Arakan bölgesinde yaşanan 
olaylardan dolayı “kaygı” duyduk-
larını anlatan Dışişleri Sözcüsü, çok 
sayıda insanın evlerini terk etmek 
zorunda kaldığını vurguladı.

Müslümanlara yönelik insan 
hakları ihlallerini “iddialar” olarak 
tanımlayan Sözcü Nauert, bölgeden 
yeterince “doğru” bilgi alınamadığı-
nı kaydetti.

Myanmar hükümetine çağrı-
da bulunan Nauert, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Myanmar hükümetine, 
muhabirlere ve gazetecilere doğru 
bilgiye ulaşabilmeleri ve ne olup 
bittiğini anlamaları adına imkan 

tanıması çağrısı yapıyoruz. İnsani 
durumlar da söz konusu çünkü in-
sani yardım kuruluşlarının buraya 
gitmesi ve gerekli yardımı sağlama-
sı çok zor. Hükümetle sadece ya-
şanan şiddet olayları üzerine değil, 
gazetecilerin durumunu ve daha da 
önemlisi insani yardımlar hakkında 
görüşmeye devam ediyoruz.”

Nauert’e Arakan’da yaşanan 
insanlık dramına vurgu yapılarak 
ABD’nin Myanmar hükümetine 
karşı herhangi bir yaptırım uygu-
lamayı düşünüp düşünmediği de 
soruldu. Nauert ise Myanmar hü-
kümetiyle görüşmelerin devam et-
tiğini dile getirerek böyle bir ihtima-
lin söz konusu olmadığını söyledi. 
Daha sonra ABD’nin bölgedeki ge-
lişmeleri yakından takip ettiğini be-
lirten Nauert’e Dışişleri Bakanı Rex 
Tillerson’ın Myanmarlı yetkililerle 
konuya ilişkin herhangi bir telefon 
görüşmesi yapıp yapmadığı sorusu 
yöneltildi. Tillerson’ın, Myanmar 
hükümetiyle yaptığı bir telefon gö-
rüşmesine ilişkin elinde bildiri olma-
dığını kaydeden Nauert, diplomatla-
rın konuyu takip ettiğini aktardı.
n AA

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, 
etnik çeşitliliği, gelenekleri, sanat 
değerleri, çok sayıda kültürel et-
kinliklerinin yanı sıra doğası, kabile 
yaşamları, yeraltı kaynakları, timsah 
gölleri ve safari yapılabilecek hayva-
nat bahçeleri gibi birçok doğal gü-
zellikleri ile dikkat çekiyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri 
arasında bulunan Burkina Faso, 13 
bölge ve 45 şehirden oluşuyor. Ka-
yıtlara göre 18 milyonluk nüfusun 
yüzde 70’i Müslüman olan ülkenin 
Devlet Başkanlığı’nı, İlerleme İçin 
Halk Hareketi Partisi’nin (MPP) Ge-
nel Başkanı ve ülkenin en büyük 
kabilesi Mossi üyelerinden Roch 
Marc Christian Kabore yürütüyor. 
2015 yılında gerçekleştirilen genel 
seçimlerde oyların yüzde 50’sinden 
fazlasını alarak göreve başlayan Ko-
bare’nin Hristiyan olmasına rağmen 
din ayrımı yapmadan siyaset yaptı-
ğı belirtiliyor. “Onurlu insanların 
yaşadığı anayurt” anlamına gelen 
Burkina Faso’da, Fransızca’nın yanı 
sıra 63 kabile dili konuşuluyor. Bu 

dillerden Moore, Fulfulde ve Dioula 
ülkenin resmi dilleri olarak anayasa-
da yer alıyor. Para birimi CFA Frangı 
olan ülkede şehiriçi ulaşımı ağırlıklı 
olarak motosiklet ve bisiklet ile sağ-
lanıyor.

Ülkedeki altın, fosfat, bakır ve 
magnezyum gibi yeraltı kaynakla-
rını Fransa ve İngiltere başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesine ait 
şirket gün yüzüne çıkarmak için 
aralıksız çalışıyor. İnsanların yüzde 
90’ının tarımsal çalışmalarla geçi-
mini sağladığı ülke, Afrika’nın en 
büyük altın üreticilerinden olmasına 
rağmen altın rezervlerinden çıkarı-
lan madenlerden ancak yüzde 10’a 
yakın pay alabiliyor. Varlık içinde 
yokluk çeken ülkenin rezervleri iş-
leyebilecek milli şirketi bulunmu-
yor. Burkina Faso’da Türkiye insani 
yardımlarıyla ön plana çıkıyor. Fran-
sızlar daha çok yeraltı kaynakları ve 
ticaret için ülkeyi ziyaret ederken, 
Türkiye’den gelenler ülkeler arası 
diyalog ve insani yardımlar için bu-
rada bulunuyor.  n AA

Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak
Myanmar’daki durumla ilgili bil-

gilendirme turu çerçevesinde Malez-
ya’da bulunan Arakanlı aktivist İmran 
el-Arakani, Myanmar hükümetinin, 
Rohingyaları (Arakan’daki Müslü-
manlar) Arakan eyaletinden çıkararak 
bölgeyi Budistlere ait yerleşim yerine 
çevirme planı olduğu uyarısında bu-
lundu.

AA muhabirine açıklamalarda 
bulunan Arakani, Myanmar hükü-
metinin Arakan eyaletindeki planı-
nın, kargaşa çıkartıp, Rohingyaları 
Arakan’dan tasfiye ederek bölgeye 
Bangladeşli, Sri Lankalı ve Taylandlı 
Budistleri yerleştirmek olduğunu dile 

getirdi. Arakani, “Myanmar hüküme-
ti Arakan’da baskı uygulamak için fit-
neyi her bir ya da iki senede yeniden 
alevlendiriyor. Şimdi de planını uygu-
lamak için bu zamanlardan yararlanı-
yor gibi görünüyor. 

Myanmar hükümetinin demok-
ratik dönüşüm iddialarından sonra 
bile zulüm devam ediyor ve özellikle 
de Kasım 2010 seçimlerinden sonra 
Rohingyaların durumu değişmedi. 
Myanmar hükümetinin askeri rejimi 
demokratik rejim ile değiştirdiğini 
duyurmasına rağmen Müslümanla-
rın Arakan’dan çıkarılması planı hala 
mevcut.” dedi.

Aktivist Arakani, “Askeri tehdit 
altında gerçekleştirilen seçimlerle 
değişim olmayacak. Rohingyalar hak-
larını sadece iki yoldan biri ile elde 
edebilir, ya Arakan bağımsız bir İslam 
devleti olacak ya da Arakan’da seçim-
ler Birleşmiş Milletler (BM) gözeti-
minde yapılacak. Uluslararası toplum 
ve İslam ülkelerindeki hükümetler 
Arakan’daki Müslümanların hakları 
için sessiz kalırsa Arakanlı Müslü-
manlar yok olacak.” diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların ölü sayı-
sıyla ilgili çelişkili rakamların sebeple-
rine de değinen Arakani, olayların çok 
korkunç olduğunu ve herhangi bir 

medya kuruluşunun ya da diğer bir 
kuruluşun bölgeye girerek saha araş-
tırması yapamadığını aktardı.

Bazı batılı basın kuruluşlarının 
2012’den beri Arakan’a ışık tutmaya 
başladığını, ancak büyük devletlerin 
orayı çatışma bölgesi olarak görme-
diğini belirten Arakani, bölgede Ro-
hingyalardan dünya dillerini konuşan 
basın mensubu bulunmaması, dünya 
dillerinde yayın yapan ve Arakan da-
vasını dünyaya yayan internet sitele-
rinin olmaması sorunu yaşandığını, 
var olanların da uluslararası basın se-
viyesine ulaşmadığını kaydetti.
n AA

Dışişleri Bakanı Margot Wallström, “Myanmar ordusunun, ağustos ayı sonunda 
kaçan sivillere yaptığı saldırları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz” dedi. 
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Bir zamanlar adı sürekli olumsuz olaylarla anılan ve girilmeye korkulan Doğanlar Mahallesi’nde yaşanan sosyo-kültürel değişim ile 
birlikte suç oranları azaldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, mahallenin adının temize çıkmasını ve bölgeye yatırımların yapılmasını istiyor

Gerek yazılı gerek-
te sosyal mecralarda 
yayınlanan bir habere 
göre, Türkiye’nin en 
tehlikeli 20 mahallesi 
arasında Konya Do-
ğanlar Mahallesi de yer 
aldı. Doğanlar, yayınla-
nan bu haberlerde suç 
oranlarıyla ve tehlike 
potansiyeliyle ön plana 
çıkartılıyor. Ancak geç-
tiğimiz 10 yıllık süreçte 
Doğanlar Mahallesi’ndeki sosyo-kül-
türel değişim fark ediliyor. Doğanlar 
Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneği Başkan Yardımcısı 
Muhammed Ali Şengüler, mahallede 
yaşanan değişimi ve gelişimi gazete-
mize anlattı.

“ESKİDEN MAHALLEYE 
YABANCI GİREMEZDİ” 

Doğanlar Mahallesi’nde geçtiği-
miz senelerde işlenen suçların yüksek 
olduğunu anlatan Muhammed Ali 
Şengüler, günümüzdeki bu anlayışın 
yavaş yavaş değiştiğini belirterek, 
“Bize büyüklerimizin anlattığı hikaye-
lere göre eskiden mahallemize yaban-
cı birisi giremezmiş. Hem dışarıdan 
birisi buraya gelmek istemez hem de 
mahalleli yabancıları sevmezmiş. Fa-
kat şu an durum öyle değil. Artık dışa-

rıdan kız alınıp-verilme-
ye başlandı, sohbetler 
arttı. Bu dışarıya açılım 
insanların bize bakışla-
rıyla da alakalı. İnsanlar 
bize nasıl davranıyorsa 
biz de aynı şekilde dav-
ranıyoruz. Bir zamanlar 
seni Doğanlar’a veririm 
bak diye korkutan aile-
ler vardı. Yani bu korku 
çocukluktan da geliyor. 
Suç oranlarına gelirsek 

eskiye baktığımızda buralarda kav-
ga ve gürültü eksik olmazdı. Son 10 
yıla şöyle bir baktığımızda ise Do-
ğanlar’daki suç oranının azaldığını da 
görüyoruz. Sorunların bittiği söylene-
mez ama azaldığı bir gerçek. Değişen 
jenerasyon ile birlikte algılarda değiş-
meye başladı” diye konuştu.

“15 TEMMUZ BİZİ DE ETKİLEDİ”
Mahallede yaşayan kimsenin suç 

işlemek istemeyeceğini ifade eden 
Şengüler, dernek faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. Muhammed Ali Şengüler, 
“Mahallemizdeki insanların kültürel 
değişimi zamanla gerçekleşti. Fakat 
bazı insanlar halen daha kimliğimize 
bakıp ön yargı besliyorlar. İnanın bu-
radaki herkes ekmeğini kazanıp, suça 
bulaşmak istemez. Örneğin hurdacı-
lık ve simitçilik yapan kardeşlerimiz 

vardı bizim. Ancak Belediye kararı ile 
artık bu işi yapamıyorlar. İnsanların 
ekmekleriyle oynanmamalı ve kim-
liğe göre suç yapıştırılmamalı. Biz de 
her insan gibi kimliğimizi bilmeden, 
karar vermeden doğduk. Potansiyel 
suçlu veya kaçınılması gereken biri 
gibi bize bakılmamalı. Geçtiğimiz 
günlerde uyuşturucu ile ilgili burada 
yürüyüş yapıldı. Çünkü uyuşturucuyu 
satan kişi bile bu işi yapmak istemi-
yor, mecburiyetten yapıyor. Onun ye-
rine Doğanlar kimliğine bakılmadan 
insanlar iş verseler, yetkililer buraya 
yatırımda bulunsalar işler çok kolay 
değişir. Mesela ülkemizden yurt dı-
şında zulüm gören insanlara tırlarla 
yardım iletiliyor. Biz de bu yardımları 
destekliyoruz. Ama o tırlardan birisi 
bile bu mahalleye gelse onlarca kişi 
mutlu olabilir. Mahalleye gelip de siz 
ne istiyorsunuz, ihtiyacınız var mı 
diye sorun yok. Bizler uyuşturucu ve 
diğer suçlarla mücadele için Doğanlar 
Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği’ni 3-4 yıl önce açmış-
tık. Derneğimizin çalışmalarında za-
rarlı alışkanlıklara karşı bilgilendirme 
yapılıyor, yaklaşık 10-15 çocuğumuza 
eğitim desteği veriyorduk. Ancak 15 
Temmuz’dan sonra dernek faaliyet-
lerimiz azaldı. Çünkü darbe girişimi 
ile birlikte kimse derneklere yardım 

yapmaz hale geldi. Bizler de hiçbir 
suçumuz olmamasına rağmen yar-
dım alamayınca faaliyetlerimiz durdu. 
Belki de önümüzdeki günlerde destek 
alamazsak derneğimiz kapanadabilir” 
dedi. 

DOĞANLAR YERİNE 
SULTAN MESUD MAHALLESİ

Doğanlar Mahallesi isminin önü-
müzdeki günlerde değişeceğini ifade 

eden Şengüler sözlerine şöyle devam 
etti: “Burada bir kentsel dönüşüm ya-
pılmak isteniyor. Tapusu olan evlere 
belediye ev vereceğine dair bilgi var. 
Ama bu dönüşüm ne zaman olur, ta-
pusu olmadan yaşayan vatandaşlar 
nereye gideceğine dair akıbeti bilmi-
yoruz. Doğanlar imajını kaldırmak 
için biz de kentsel dönüşüme destek 
veriyoruz. Bu doğrultu da Doğanlar 

isminin yerine Sultan Mesud Mahal-
lesi ismini de kabul ediyoruz. 2019 
veya 2020 yılında bu isim değişikliği 
olacak gibi görünüyor. Biz mahallenin 
ismini ve imajını değiştirmek için her 
şeyi yapıyoruz. İsteğimiz bu iyi niyet-
lere karşı yatırımlar olsun, insanlar 
bizden korkmasınlar. Birlikte güzel bir 
şekilde yaşamak istiyoruz” 
n UFUK KENDİRCİ 

Suç azaldı, yatırım bekleniyor!

Muhammed Ali Şengüler

Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Doğanlar Mahallesi’ndeki sosyo-kültürel değişim fark ediliyor.
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Antalyaspor ve Galatasaray 43.kez karşılaşacak
Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacak Antalyaspor ile 

Galatasaray 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper 
Lig’de ise 43. kez birbirlerine rakip olacak. Süper Lig’de 3 
hafta sonunda 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2 puanla 15. 
sırada yer alan Antalyaspor, sahasında oynayacağı Galata-
saray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile 
sarı-kırmızılılar toplamda 53, Süper Lig’de ise 43. kez karşı 
karşıya gelecek.

GALATASARAY FARKLI ÜSTÜN
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi sarı-kırmızılı ekip 52 

kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 52 
maçta 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 30 yenilgi aldı. Antalya’da 
oynanan 26 maçta ise Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 
14 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de ise 42 kez karşılaştı. 42 
mücadele sonunda Antalyaspor 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 
25 de yenilgi aldı.

EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL
Akdeniz ekibi ile Galatasaray ilk kez 1981-1982 yılında 

Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 
Galatasaray 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Antalyaspor ile Cim-
Bom arasında oynanan 52 maçta en çok golün atıldığı iki maç 
ön plana çıkıyor. 1986-1987 yılında Türkiye Kupası maçında 
oynanan ve 6-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren maç 

ile 1999-2000 yılında yine Türkiye Kupası maçında normal sü-
resi 3-3 biten ve uzatmalarda Galatasaray’ın 5-3 galibiyetiyle 
biten maçlarda atılan toplam 8 gol iki takım arasında en gollü 
geçen maçlar olarak tarihteki yerini aldı. İki takım arasında en 
farklı biten maç ise 1994-1995 yılında Süper Lig’de oynanan 
ve Galatasaray’ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç oldu.

ANTALYASPOR 53, GALATASARAY 98 GOL ATTI
Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1981-1982 sezo-

nundan bu sezona kadar oynanan 52 maç sonunda iki takım 
toplam 151 gol kaydetti. Antalyaspor rakip kaleye 53 gol atma 
başarısı gösterirken, Galatasaray ise 98 golle karşılık verdi.

ANTALYASPOR’DA 3 OYUNCU SAKAT
Antalyaspor’da zorlu mücadele öncesi sakatlığı bulunan 

Deniz Kadah, Zeki Yıldırım ve Sandro sakatlıklarından dolayı 
zorlu maçta forma giyemeyecek.

MENEZ VE VAİNQUEUR İLK KEZ OYNAYABİLİR
Antalyaspor’un Fransa’nın Bordeaux takımından trans-

fer ettiği ve yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 haftadır forma gi-
yemeyen Jeremy Menez ve Roma’dan yeni transfer edilen 
Vainqueur ise Teknik Direktör Rıza Çalımbya’ın görev ver-
mesi halinde Galatasaray maçında görev alması bekleniyor. 
Çalımbay’ın Jeremy Menez’e ilerleyen dakikalarda, Vainqu-
eur’e ise ilk 11’de şans tanıması bekleniyor.  n İHA

Yusuf Erdoğan 
Bursaspor’da

Bursaspor, Trabzonspor’un 25 yaşındaki oyuncu-
su Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı 
kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu Trab-
zonspor’un sol kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan’ı 
renklerine bağladı. Dün akşam yapılan görüşmele-
rin ardından her konuda anlaşma sağlanan 25 ya-
şındaki oyuncunun sabah saatlerinde Trabzon’dan 
ayrıldığı, gün içerisinde Bursa’ya gelerek yapılacak 
son görüşmelerin ardından 3 yıllık resmi sözleşmeye 
imza atacağı bildirildi. Öte yandan Bursaspor Kulübü 
de resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda 
Yusuf Erdoğan’ın transferi konusunda Trabzonspor 
Kulübü’yle her konuda anlaşma sağlandığını, oyun-
cuyla yapılacak son görüşmenin ardından resmi söz-
leşmenin imzalanacağını açıkladı.  n İHA

Göztepe, Milos ile 
anlaşma sağladı
Göztepe, Standart Liege forması giyen 27 yaşın-

daki defans oyuncusu Milos Kosanovic’i kadrosuna 
kattı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Bel-
çika ekibi Standart Liege forması giyen 27 yaşındaki 
defans oyuncusu Milos Kosanovic’i 1 yıllık kiralık ola-
rak, satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattı. 28 Mayıs 
1990 tarihinde Conoplja’da dünyaya gelen Kosanovic 
ülkesinin ekiplerinden Miadost Apatin takımında for-
ma giydikten sonra 2010-2011 sezonunda Polonya 
ekibi Cracovia Krakow’a transfer oldu. Polonya’da 3,5 
sezon forma giyen Kosanovic 83 lig maçında görev 
alırken bu maçlarda 9 gol kaydetti. 2013-2014 sezonu 
devre arasında Mechelen’e transfer olarak Belçika ka-
riyerine başlayan Kosanovic’in kariyerinde Mechelen 
ile 80, Standart Liege ile ise 36 müsabaka yer alırken 
27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol, 11 
asist istatistikleri ile oynadı.  n İHA

Karabükspor’da 
sol bek takviyesi
Kardemir Karabükspor, Latovlevici’nin Galatasa-

ray’a transfer olmasının ardından Trabzonspor’dan 
Luis Ezequiel Ibanez’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosu-
na kattı. Hikmet Ferudun Tankut Tesisleri’nde Futbol 
Şube Sorumlusu Tolga Gül’ün katılımı ile kırmızı-ma-
vili ekibe kiralık olarak 1 yıllığına imza atan Arjantinli 
Luis Ezequiel Ibanez, takıma katkı vermek için elinden 
gelen her şeyi yapacağını söyledi.  Futbol Şube so-
rumlusu Tolga Gül ise Latovlevici’nin Galatasaray’a 
transfer olmasının ardından sol bek pozisyona takviye 
yapmak için 2 gün boyunca çalıştıklarını söyleyerek, 
“Bu noktada Trabzonspor’dan Arjantinli Ibanez ile 1 
yılık sözleşme yaptık. Takıma katkısı olacağını inanı-
yoruz” dedi.  n İHA

Sivasspor, N’Dinga ve Rybalka ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 29 ya-

şındaki Kongolu orta saha oyuncusu Delvin 
N’Dinga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trans-
fer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Rusya 
Premier Lig ekiplerinden Lokomotif Moskova 
forması giyen Kongolu orta saha oyuncusu 
Delvin N’Dinga ile kulüp tesislerinde Başkan 
Mecnun Otyakmaz’ın katılımıyla 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. 14 Mart 1988’de Kongo’nun 
Pointe-Noire kentinde dünyaya gelen Delvin 
N’Dinga futbola Diables Noirs Brazzaville ta-
kımında başladı. Ardından Fransa’nın yolunu 
tutan 29 yaşındaki sporcu Auxerre’a transfer 
oldu. Daha sonra Monaco ve Olimpiakos’un 
formasını terleten N’Dinga son olarak Rus-
ya’da Lokomotif Moskova takımında görev 
aldı. 1.81 boyundaki N’Dinga ön libero mev-
kinde görev yapıyor. Kariyerinde 223 maça 
çıkan Kongolu futbolcu 5 gol 7 de asistlik per-
formans ortaya koydu.Kongo Cumhuriyeti’nin 

formasını da 37 kez giyen N’Dinga 1 kez gol 
sevinci yaşadı.

BİR ORTA SAHA DAHA
Kırmızı-beyazlı ekip transfer sezonunun 

son gününde Ukrayna Premier Ligi ekiplerin-
den Dinamo Kiev forması giyen 27 yaşındaki 
Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka 
ile Başkanvekili Erdal Sarılar’ın da katıldığı tö-
renle 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

1 Nisan 1990’da Ukrayna’da dünyaya ge-
len Sergiy Rybalka futbola Arsenal Kharkiv’de 
başladı. Burada çeşitli yaş kategorilerinde 
forma terleten Rybalka daha sonra Dinamo 
Kiev’in alt yapısına geçti. 2013 yılında Çekya 
Ligi ekiplerinden Slovan Liberec’e kiralık ola-
rak gitti. 2014 yılında döndüğü Kiev ekibinde 
A takıma yükselerek forma giymeye başladı. 
27 yaşında ve 1.76 boyundaki futbolcu orta sa-
hada görev yapıyor. Rybalka 9 kez de Ukrayna 
milli takımının formasını giydi.  n İHA

Galatasaray’da 
3 isim imzaladı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna son olarak Manchester City’den De-
nayer, Kardemir Karabükspor’dan Iasmin Latovlevici ve kaleci Cedric Carrasso’yu kadrosuna katmıştı. 

Sarı-kırmızılılar, Carrosso, Denayer ve Latolevici için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenledi

Galatasaray, yeni transferleri Jason 
Denayer, Iasmin Latovlevici ve Cedric 
Carrasso ile sözleşme imzaladı. Törene 
başkan Dursun Özbek de katıldı. Yaz sezo-
nu transfer dönemini bitirdiklerini belirten 
Dursun Özbek, “Yeni katılan oyunculara 
başarılar diliyorum. Yeni sezonda daha 
kuvvetli, güçlü ve şampiyonluğun en bü-
yük adayı olarak Galatasaray’ı izleyeceğiz” 
şeklinde konuştu.İmza töreninden ardın-
dan Başkan Özbek ve futbolcular, basın 
mensuplarına formaları ile poz verdi. Car-
rasco 16, Denayer 64 ve Latovlevici ise 
33 numaralı forma ile bu sezon mücadele 
edecek.

‘TUDOR İLE GÖRÜŞMEDİM’

Galatasaray, Kardemir Karabüks-
por’dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovle-
vici için Türk Telekom Stadyumu’nda imza 
töreni düzenledi. Törende açıklamalarda 
bulunan Iasmin Latovlevici, “Galatasa-
ray’a gelmeden önce Tudor ile görüşme-
dim. Kendisi beni Karabükspor’dan tanı-
yordu. Ajanslarımız görüştü ve sonrasında 
buraya gelmem sağlandı” diye konuştu. 31 
yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda daha 
önce forma giyen Hagi ve Popescu gibi 
performans sergilemek istediğini belirtti. 
Rumen futbolcu Tudor’un kendisini seçme-
sinde oyun sistemiyle alakalı olduğu için 
tercih ettiğini söyledi.

‘TUDOR’UN FARKLI BİR STİLİ VAR’

Galatasaray’ın yeni transferi Jason 
Denayer, Teknik Direktör Igor Tudor’un sol 
bekte görev vermesi halinde oynayabilece-
ğini fakat tercih etmediğini söyledi. Gala-
tasaray, Manchester City’den kiralık olarak 
kadrosuna dahil ettiği Belçikalı futbolcu Ja-
son Denayer ve serbest oyuncu olan Fran-
sız kaleci Cedric Carrasso Türk Telekom 
Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Tö-
rende basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Denayer, sarı-kırmızılı taraftarlara 
ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, “Her 
şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu-
rada bana iyi davranıyorlar. Bundan dolayı 
bir kaynaşma oldu aramızda” ifadelerini 
kullandı. Denayer sol bekte oynamayı ter-

cih etmediğini belirterek, Tudor’un karar 
vermesi halinde oynayabileceği söyledi. 
Teknik Direktör Igor Tudor’un farklı oyun 
stili olduğunu ve baskıcı bir oyun stili ile 
takımı oynattığı vurguladı.

‘TÜRKİYE’DEN ÇOK TEKLİF ALDIM 
AMA BUNLARI AÇIKLAMAYACAĞIM’
Carrasso ise Türkiye’den çok teklif aldı-

ğı ama bunları açıklamayacağını söyleye-
rek, “Burada önemli olan Galatasaray’da 
olmam ve oynamam” dedi. Uzun bir ka-
riyerin olduğunu altını çizen 35 yaşındaki 
futbolcu, “18 yıl oynadım. Burada asker 
gibiyim. Burası için mücadele edeceğim 
ve nereye giderlerse onlarda gideceğim” 
ifadelerini kullandı.   n İHA
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Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda son 16 heyecanı başlıyor
Türkiye’nin de ev sahibi ülkeler arasında yer 

aldığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın 
grup aşamasının ardından gözler son 16 turu he-
yecanına çevrildi. 

Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün başla-
yacak ve iki gün sürecek son 16 turu karşılaşma-
larında takımlar, çeyrek finale çıkmak için müca-
dele edecek. 

D Grubu’ndaki maçlarına 76-73 Rusya yenil-
gisiyle başlayan Türkiye, Büyük Britanya’yı 84-70, 
Belçika’yı 78-65 mağlup etti. Sırbistan’a 80-74, 
son maçında da Letonya’ya 89-79 yenilen A Milli 
Takım, son 16 turunda tüm maçlarını kazanarak 
C Grubu’nu lider tamamlayan İspanya ile eşleşti.

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katı-
lan İspanya ise 99-60 Karadağ galibiyetiyle iyi bir 
başlangıç yaptığı organizasyonda, Çekya’yı 93-
56, Romanya’yı 91-50, Hırvatistan’ı 79-73, Maca-
ristan’ı da 87-64 yendi. Ay-yıldızlı ekibin İspanya 
ile yapacağı mücadele yarın 18.45’te başlayacak.

 Türkiye’nin yanı sıra Finlandiya, İsrail ve 
Romanya’da oynanan beşer maçın ardından A 
Grubu’nda sırasıyla Slovenya, Finlandiya, Fransa 

ve Yunanistan, B Grubu’nda Litvanya, Almanya, 
İtalya ile Ukrayna, C Grubu’nda İspanya, Hırva-
tistan, Karadağ ve Macaristan, D Grubu’nda da 
Sırbistan, Letonya, Rusya ile Türkiye tur atlayan 
takımlar oldu. Gruplarında son iki sırayı alan Po-
lonya, İzlanda, Gürcistan, İsrail, Çekya, Roman-
ya, Belçika ve Büyük Britanya ise turnuvaya veda 
etti.

İSPANYA SINAVI YARIN
Şampiyonanın son 16 turunda cumartesi ve 

pazar günü dörder karşılaşma yapılacak. Prog-
ram şöyle:

Bugün
12.30 : Slovenya-Ukrayna 
15.15 : Almanya-Fransa
18.45 : Finlandiya-İtalya
21.30 : Litvanya-Yunanistan

Yarın
12.30 :  Letonya-Karadağ
15.15 : Sırbistan-Macaristan
18.45 : İspanya-Türkiye
21.30 : Hırvatistan-Rusya

n AA

Bedensel Engelli 
Okçular Çin’e gitti

Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, Dünya 
Şampiyonası’na katılmak üzere Çin’e gitti. Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan 
bilgiye göre, milli takım, 10-18 Eylül’de Çin’in baş-
kenti Pekin’de yapılacak Bedensel Engelliler Okçuluk 
Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek. Antre-
nörlüklerini Özcan Ediz ve Hasan Bahri Hancı’nın 
yaptığı milli takımda şu sporcular yer alıyor:   Erdo-
ğan Aygan, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Handan 
Biroğlu, Burcu Dağ, Naci Yenier, Ömer Aşık, Oğuz-
han Polat, Sadık Savaş, Zehra Özbey, Merve Nur 
Eroğlu, Abdullah Korkmaz, Yiğit Caner Aydın.   n AA

Zeynep Yetgil, bir 
daha madalya aldı

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası 49 kiloda 
Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, 
bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi 
Natallia Varakina’yı 5-0 yenerek ikinci defa Dünya 
üçüncüsü oldu. Yunanistan’ın başkenti Atina’da de-
vam eden Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda 
dördüncü gün müsabakaları kadınlar serbest stilde 
devam etti. 49 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli 
güreşçi Zeynep Yetgil yarı finale kadar geldiği turda 
Japon rakibine yenildi ve üçüncülük maçına çıktı.

Zeynep, bronz madalya mücadelesi verdiği maç-
ta Belaruslu Natallia Varakina’yı 5-0 yenerek ikinci 
kez bronz madalyayı boynuna taktı. Ayrıca Zeynep, 
2 ay önce Bosna Hersek’in Sarajevo kentinde düzen-
lenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda da 
Avrupa ikincisi olmuştu.  n İHA

Uğur Selçuk’un hedefi artık Dünya Şampiyonluğu
Küçük yaşlarda başladığı kick boks spo-

runda, bugüne kadar 7 Türkiye şampiyonlu-
ğu bulunan 28 yaşındaki milli sporcu Uğur 
Selçuk Öner, katılmaya hak kazandığı Ma-
caristan’ın Budapeşte kentinde yapılacak 
Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 
altın kazanmak istiyor.

Mili takım antrenörü Kenan Karık yöneti-
minde çalışmalarını sürdüren tecrübeli spor-
cu, Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda milli 
formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyor. Point 
fighting branşında 74 kiloda ringe çıkacak 
dövüşçü, kariyerine dünya şampiyonluğunu 
eklemeyi hedefliyor.

Öner, yaptığı açılamada, haftanın altı 
günü şampiyonaya hazırlandığını ve altın 
madalyaya ulaşacağına inandığını söyledi.

İyi antrenörle çalışmanın da sonucu ola-
rak bugüne kadar birçok başarı elde ettiğini 
aktaran Öner, “Şampiyonalardan tecrübem 
var, kendime güveniyorum, rakiplerimi de 
takip ediyorum. Hızlı ve çevikler, ben de hızlı 

ve çeviğim, onlardan daha tecrübeliyim. İşi-
min kolay olmadığını biliyorum. Haftada altı 
gün çalışıyorum. Avrupa ve dünya şampiyo-
nalarında başarılı olabilmek için 4-5 maç ka-
zanmak durumundayız. Bunu başaracağıma 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Spora 1999’da başladığını anlatan Öner, 
şöyle devam etti: “Antrenör ile sporcu ara-
sındaki bağın önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Bunu Kenan hocamla iyi yakaladık ve 
aramızdaki bağ hiç kopmadı, çeşitli başarı-
lar elde ettim. Uluslararası müsabakalara 
katıldım. Bu yıl Bolu’da düzenlenen Türkiye 
Şampiyonasında 74 kiloda şampiyonluk elde 
ederek Macaristan’da yapılacak Büyükler 
Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazan-
dım. Rakiplerimizin büyük bir çoğunluğu her 
ay başka ülkelere çeşitli turnuvalara gidiyor-
lar. Bu da onlara tecrübe kazandırıyor. Biz ise 
ülkemizde yılda 2-3 kez turnuvalara katılabi-
liyoruz. Burada yöneticilerimize büyük görev 
düşüyor. Onların desteği ile büyük başarılar 

elde edebiliriz.”
‘DOĞRU SPORCUYU BULMAK ÖNEMLİDİR’

Antrenör Kenan Karık da çocuk yaşta 
çalıştırmaya başladığı sporcusu Öner’in 
dünya şampiyonluğundan ümitli olduğunu 
dile getirdi.  Öner’in iyi bir altyapısı olduğu-
nu, büyük hedeflere ulaşabilmek için çok 
çalıştığını aktaran Karık, “Doğru sporcuyu 
bulmak önemlidir. İşte bu doğru sporcular-
dan biri Uğur Selçuk Öner’dir. Henüz ilko-
kuldayken tanıştığımız sporcumuz disiplinli 
ve planlı çalışmasının sonucu bugüne kadar 
birçok başarı elde etti. Tarihimizden bu yana 
bizler savaşçı bir milletiz. 

Bu özelliğimiz genetik olarak var. Sade-
ce kick boks değil, diğer bireysel sporlarda 
da büyük başarılara imza atıyoruz. Takım ha-
linde Avrupa ve dünya şampiyonalarında de-
receler elde ediyoruz. Bu başarıların devamı 
açısında destek büyük önem taşımaktadır.” 
şeklinde konuştu.
n AA

Çağlayan: İyi bir 
ekip oluşturduk

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 2.hafta maçında yarın Gümüşhanespor’a 
konuk olacak. Kupada da mücadele edecek olan yeşil beyazlı takımın Basın Sözcüsü Hakan Salim 
Çağlayan, yaptığı açıklamalarda yoğun tempoyu kaldıracak, iyi bir ekip oluşturduklarını ifade etti

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un pilot takımı Konya Anadolu 
Selçukspor, ligin ilk haftasında Pendikspor’u sahasında 3-1 mağlup 
etmişti. 2.hafta maçında yarın Gümüşhanespor’a konuk olacak olan 
yeşil beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Anadolu Bağ-
cılarspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Anadolu Selçukspor Basın 
Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan, lig ve kupa için yaptığı değerlendir-
melerde, genç ancak yoğun tempoda ayakta kalabilecek oyuncular-
dan kurulu bir ekip olduklarını bildirdi.

YOĞUN TEMPO BAŞLAYACAK
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminde İstanbul ekibi Ana-

dolu Bağcılarspor ile eşleşen Konya Anadolu Selçukspor’da Basın 
Sözcümüz Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan yaptığı açıklamada: “Lig 
maratonunun yanında ayrı bir renk olan ve geçtiğimiz sezon A takımı-
mız Atiker Konyaspor’un şampiyonluğu ile tamamlanan Ziraat Tür-
kiye Kupasında mücadele edecek tüm ekiplere başarılar diliyorum. 
Kura sonucu İstanbul ekiplerinden Anadolu Bağcılar kulübü ile eş-
leştik. 16 Eylül Cumartesi günü iç sahada oynayacağımız Zonguldak 
Kömürspor karşılaşmasının ardından İstanbul deplasmanında rakibi-
miz Anadolu Bağcılar ile karşılaşacağız. Sonrasında ise lig maçında 
Kahramanmaraşspor’a konuk olacağız” ifadelerini kullandı.

KADRO TEMPOYU KALDIRABİLİR
TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda art arda maçlar oynaya-

caklarını ifade eden Çağlayan, “Genç ve koşan bir ekibiz ancak, sa-
hada mücadele etmenin değil, 3-4 gün içerisinde İstanbul ve hemen 
ardından Kahramanmaraşspor deplasmanına gidecek olmanın bize 
yorgunluk vereceğini düşünüyoruz. Sezon başı yönetim kurulumuz ve 
teknik heyetimizin özverili çalışmaları neticesinde ligin yoğun maç 
temposunu kaldırabilecek bir kadro kurulması için çalıştık. İyi bir ekip 
olduğumuza inanıyoruz. Sezonun ilk maçında gösterilen performans 
ve alınan sonuçta bunu ortaya koydu” şeklinde görüşbildirdi.

‘LİGDE ADIMIZDAN SÖZ ETTİRECEĞİZ’
Son olarak ligde başarılı sonuçların yanında Konyaspor’a oyun-

cu göndermek istediklerini belirten Hakan Salim Çağlayan, “Teknik 
ekibimizin ve futbolcularımızın ligde olduğu gibi kupa maçlarında da 
şehrimizi ve Kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancı-
mız tamdır. Rakibimize saygı duyarak sahaya çıkacağız ve bir üst tura 
geçebilmek adına mücadelemizi vereceğiz. Bunun yanı sıra ligde de 
adından söz ettiren ve A takımımız olan Atiker Konyaspor’a oyuncu 
hazırlayan bir kulüp olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi.
n SPOR SERVİSİ

Hakan Salim Çağlayan



Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un bu-
gün evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ligin üç 
haftalık bölümünde isteği sonuçları alamadı. Oynanan 
üç maçın ardından sadece 1 puan toplayabilen Akde-
niz ekibi, puan durumunda 16.sırada yer aldı. Lige Ka-
sımpaşa mağlubiyeti ile başlayan Alanyaspor, 2.hafta 
Bursaspor’a yenildi. Yeşil turunculu ekip, ilk puanını 
son oynanan maçta Karabükspor’dan aldı. Aytemiz 
Alanyaspor, geçen sezonun ikinci yarısında iyi bir çıkış 
yakalamış ve ligi 12.sırada bitirmişti.
n SPOR SERVİSİ

Alanyaspor lige 
kötü başladı

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

Bakkal: Konyaspor sistemle başarılı oldu
Gençlerbirliği Teknik Direktörlüğü görevine getirilen 

Mesut Bakkal gündeme dair açıklamalarda bulundu. 
Kulüplerin teknik direktörlere gereken güveni duyma-
dığını belirten Bakkal, başarının sistem işi olduğunu 
Konyaspor üzerinden örneklendirdi. Konyaspor’un geç-
tiğimiz yıllardaki başarısının Konyaspor yönetiminin Ay-
kut Kocaman’a biat etmesiyle geldiğini belirten Bakkal, 
“Kadro iyi değil ama alıp götürdü. Türkiye Kupası’nı 
kazandılar. Ne var, sistem. Hoca bu sistemi 2 yıl içinde 
kurdu” dedi. Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı ile Atiker Konyaspor’da görev al-
dığı dönemde yaptıklarına ilişkin Fenerbahçe’nin teknik 
direktörü Aykut Kocaman’ı övdü. “Medipol Başakşehir’i 
takdir ediyorum. Hocanın takımı kimin gelip gittiğinin 
önemi yok.” değerlendirmesini yapan Bakkal, şunları 
aktardı: “Yönetimler de hocanın dediğini mi yapacağız, 
kendimiz mi alacağız çelişkisi yaşıyor. İşin sırrı uzun süre 
çalışıp, bir sistem kurup, o sistemde devam etmek. Bu 
aslında kulübün sistemi olmalı. 14 yabancı transferinde 
2 iyiyi herkes bulur. Geçen sene Atiker Konyaspor, Ay-
kut hocanın takımı. Hocanın tekelinde, idarecilerin biat 
etmesi ve doğru işlerin yapılması iyi sonuçları da bera-
berinde getirdi. Kadro iyi değil ama alıp götürdü. Türkiye 
Kupası’nı kazandılar. Ne var, sistem. Hoca bu sistemi 2 
yıl içinde kurdu. Abdullah Avcı ve İstanbul Büyükşehir’in 
yaptığını da takdirle karşılıyorum. Tesisini, stadını yaptı 
şimdi de kaliteli oyuncular alıyor.” İfadelerini kullandı.
n AA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Perşembe günü 
deplasmanda Olimpik Marsilya ile karşılaşacak temsilci-
miz Atiker Konyaspor’dan maça gidecek taraftarına uyarı 
geldi. Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan 
açıklamada “Atiker Konyaspor’umuzun UEFA Avrupa Ligi 
I Grubu’nda 14 Eylül 2017 tarihinde Fransa’nın Olimpik 
Marsilya takımı ile deplasmanda oynayacağı karşılaş-
maya bilet almak isteyen taraftarlarımızın dikkatine: Maç 
bileti konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması 

adına,14 Eylül’de oynanacak Olimpik Marsilya – Atiker 
Konyaspor maçını izlemeye gidecek taraftarlarımızın 
Türk vatandaşıysa pasaport fotokopisini, yabancı ülke 
vatandaşıysa ülkesinde kullandığı kimlik fotokopisini 
marsilyadeplasmanbileti@konyaspor.org.tr adresine 12 
Eylül 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. 
Bilet bedeli 15 Euro olup, bilet teslim yeri ve tarihi daha 
sonra bildirilecektir. Bilet tesliminde 15 Euro tahsil edile-
cektir” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan bilet uyarısı

Konyaspor’dan Mevlana 
Kupası organizasyonu Süper Lig’de 4. hafta 

hızlı başlayacakAtiker Konyaspor Futbol Gelişim Aka-
demisi Altınordu, Galatasaray ve İstanbul 
Başakşehir kulüplerinin katılacağı Mevla-
na turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Atiker Konyaspor Futbol Gelişim Aka-
demisi büyük bir organizasyona ev sahip-
liği yapmaya hazırlanıyor.  Dörtlü turnuva 
11-13 Eylül 2017 tarihleri arasında, U15 
ve U16 takımlarının katılımıyla Selçuklu 
Cumhuriyet sahasında gerçekleştirilecek. 
Turnuvaya Atiker Konyaspor’un yanı sıra 

Altınordu, Galatasaray ve İ.Başakşehir ku-
lüpleri katılacak. Futbol Gelişim Akademisi 
tarafından ilk kez organize edilen Mevlana 
Kupası Konya’nın tanıtımı ve akademi ta-
kımlarının gelişim sürecine katkıları açı-
sından son derece önem arz ediyor. Orga-
nizasyon kapsamında Mevlana Müzesi’nin 
yanı sıra, Büyükşehir Belediye Stadyumu 
ve Konyaspor Müzesi ile şehrimizin öne 
çıkan yerlerine ziyaret turları gerçekleştiri-
lecek.  n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
evinde Alanyaspor’u ağırlayacağı haftanın 
açılış gününde Süper Lig’de birbirinden 
önemli maçlar oynanacak. Günün ilk ma-
çında Kardemir Karabükspor, Beşiktaş’I 
ağırlayacak. Saat 17.00’de başlayacak 
karşılaşma Ali Palabıyık düdük çalacak. 
Saat 17.00’de başlayacak bir diğer kar-

şılaşmada ise ligin yeni ekibi Sivasspor, 
Kayserispor’u ağırlayacak. Yeni Sivas 
4 Eylül Stadı’nda oynanacak maçı Halil 
Umut Meler yönetecek. Günün en önemli 
maçında ise Fenerbahçe evinde İstanbul 
Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç 
saat 20.00’de başlayacak ve Fırat Aydınus 
görev yapacak.  n SPOR SERVİSİ

Kartal Alanya’yı ağırlıyor
Süper Lig ve Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor ligin 4. haftasında bugün evinde Alanyaspor ile zorlu bir maça çıkacak. Saat 

20.00’de başlayacak zorlu mücadele Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak ve hakem Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek

Süper Lig’in ilk 3 haftasını 3 
puan ile kapatan temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor, lige verilen milli 
aranın ardından sahalara Alan-
yaspor maçı ile yeniden dönüyor. 
Yeşil beyazlı temsilcimiz, ligin 4. 
haftasında bugün evinde Alan-
yaspor ile zorlu bir mücadeleye 
çıkacak. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Stadı’nda oynanacak karşı-
laşma saat 20.00’de başlayacak 
ve hakem Bülent Yıldırım yönete-
cek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını 
Serdar Diyadin ve Asım Yusuf Öz 
yaparken, maçın dördüncü hake-
mi Ali Şansalan olacak.

KARTAL TABLO DÜZELTECEK
Sezona zorlu bir fikstür ile 

başlayan Atiker Konyaspor dep-
lasmanda oynadığı zorlu maçların 
aksine evinde kendine yakın güç-
teki ekiplerle karşılaşıyor. Zorlu 
deplasman maçlarındaki puan 
kayıplarını bu iç saha maçlarında 
alacağı puanlarla telafi etmek iste-
yen Anadolu Kartalı, Gençlerbirliği 
ile içerde oynanan maçta bu hede-
fini gerçekleştirmişti.  

Bugün de Alanyaspor’u mağ-
lup ederek puan tablosundaki ye-
rini düzeltmek isteyen yeşil beyaz-
lılar, cezası nedeniyle yine taraftar 
desteğinden yoksun olacak.

ALİ TURAN YOK 
DEFANS MERAK KONUSU
Konyaspor’un bugün oynaya-

cağı Alanyaspor maçına teknik di-
rektör Mustafa Reşit Akçay’ın nasıl 
bir 11 ile çıkacağı merak konusu. 

Ali Turan’ın Başakşehir maçında 
gördüğü kırmızı kart nedeniyle 
oynamayacak olması nedeniyle 
deneyimli teknik adamın sezon 
başından beri kullandığı Ali Turan 
– Moke savunma ikilisini bozmak 
zorunda kalacak. Ancak Mustafa 
Reşit Akçay’ın Ali Turan’ın yanı 
sıra performansı tartışılan Moke’yi 
de oynatmayabileceği öğrenildi. 
Akçay Flipovic – Selim savunma 
ikilisini tercih edebilir. Öte yandan 
sezona santraforsuz başlayan Kon-
yaspor’un bugünkü  maça Malick 
Evouna ve ya Eze ikilisinden biri ile 
çıkması öngörülüyor. 
MARSİLYA MAÇI ÖNCESİ MORAL

Konyaspor’un bugün oynaya-
cağı Alanyaspor maçı Avrupa Ligi 
ilk maçında deplasmanda karşıla-
şacağı Marsilya maçı açısından da 
büyük önem taşıyor. Bu sezon Av-
rupa Ligi’nde gruptan çıkmayı arzu 
eden yeşil beyazlılar Marsilya ile 
oynanacak zorla maç öncesi Alan-
yaspor’u mağlup ederek Fransa’ya 
marilli gitmeyi planlıyor.
TARAFTARDAN MORAL ZİYARETİ

Süper Kupa maçında yaşanan 
olaylar nedeniyle 5 maç ceza alan 
ve Alanyaspor maçında da taraf-
tar desteğinden mahrum kalacak 
olan Konyaspor’a taraftarından 
moral dopingi geldi. Nalçacılılar 
Taraftarlar Derneği dün stadyum-
da yapılan antrenmanı binlerce 
kişi ziyaret ederek, oyunculardan 
galibiyet sözü aldı.
n SPOR SERVİSİ RPS


