
Anadolu’nun en büyük 
yeraltı otoparkı olacak

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
inşaatındaki çalışmaları inceleyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, “Konya’nın en önemli ya-
tırımlarından birisi burada hayata 
geçiyor. Aynı zamanda Anado-
lu’nun en büyük yer altı otoparkı 
burada Konya’mıza kazandırılmış 
olacak” dedi. AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun da 
çalışmanın önemine vurgu yaptı. 
n HABERİ SAYFA 17’DE
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Aladağ’da tatlı telaş!
Hadim’deki Aladağ yöresinde bağ 

bozumuyla birlikte pekmezler 
kaynatılmaya başlandı. Bakır 

kazanlarda kaynatılan pekmezin 
kokusu Aladağ’ı sararken, 

pekmez köpüğü ise ayrı bir lezzet. 
Bu yıl bölgede pekmezin kilosu 

15-20 lira arasında satılıyor

ALADAĞ’I PEKMEZ 
KOKUSU SARDI

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez be-
sin kaynaklarından biri olan pekmez 
için hazırlıklar başladı. Pekmez üreti-
minde önemli yerlerden olan Hadim’in 
Aladağ bölgesinde pekmez; Torosla-
rın dik yamaçlarında toplanan üzüm-
lerin, saatlerce çiğnenerek şırasının 
çıkarılması yine saatlerce kaynatılarak 
oluşan pekmez emek isteyen bir sü-
reçten geçiyor.

ÜRETİCİ PEKMEZİNİ 
DEĞERİNDE SATACAK 

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadi-
mioğlu, Aladağ Pekmezinden üretici-
lerimizin zarar etmemesi adına çalış-
ma içinde olduklarını söyledi. “Köylü 
ürünü değerinde satacak” diyen Hadi-
mioğlu, “Bölge bağcılıkla bilinmiştir ve 
değerini kaybetmeyecektir. Bu nokta-
da elimizden ne gelirse hizmet etmeye 
devam edeceğiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Üreticiye üzüm
sıkma makinesi

Özel salonda 
hesap verecekler

Profesyonel 
eğitim Selçuk’ta

İlçelerde çiftçilere yönelik tarım-
sal desteklerini sürdüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, fide ve 
fidan, yüksek sistem bağ aparatı 
desteğinin yanı sıra üzüm üreti-
cisine ilk kez üzüm sıkma maki-
nesi dağıtımı gerçekleştirdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Fethullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanmasının 
(FETÖ/PDY) darbe girişimine 
ilişkin soruşturmalar kapsamın-
da, 187’si tutuklu 481 sanığın 
yargılanmasının yapılacağı dava 
için, 800 metrekarelik alanda 500 
kişi kapasiteli duruşma salonu 
hazırlandı.  n HABERİ SAYFA 12’DE

SÜ Teknik Bilimler MYO, 
bünyesinde çok sayıdaki bölüm 
başkanlıklarıyla farklı sektörlerin 
profesyonellerini yetiştiriyor. 
Prof. Dr. Ahmet Koçak, “Ülke 
bizim, memleket bizim, sevda 
bizim” dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

TAHLİYE KANALINA 
BARİYER YAPILMALI!

‘HİZMETİ HALKIMIZA 
SORARAK YAPIYORUZ’

Mahalle sakinleri yardım bekliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Altay:

Erenköy Mahallesi sakinleri Semavi Caddesi’ndeki su tah-
liye kanalının kenarına olası kazalara karşı bariyer. Ayrıca 
Karlıbel Caddesi’ne de, Zekialtındağ İlköğretim Okulu’nun 
önüne çocukların güvenliği için hız kesici bariyer istiyor.

Cuma buluşmaları kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşlar-
la bir araya geldi. Başkan Altay, “Hizmetleri halkımıza sora-
rak yapıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 12’TE
06 FETÖ elebaşına 

terörist diyemedi! 07 Diplomat Hasan 
Taşan vefat etti 14 ‘Sağlık turizminde 

ilk 5’e gireceğiz’

‘Genel Kurul bayramımız’
Pancar Ekicileri Kooperatifinin Olağan Genel Kurulu bugün

Daha önce güvenlik gerekçesiyle ertelenen Pancar Ekicileri 
Kooperatifinin 65. Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak. Bu 
kapsamda yeniden aday olan Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, adaylık çalışmalarını dün de sürdürdü.  

Recep Konuk, Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde İsmil 
ve Çumra’da çiftçilerle buluştu.  8 yıldır emaneti taşıdığını 
vurgulayan Recep Konuk, “Genel Kurul bizim bayramımız, bu 
bayramı eksiksiz kutlamalıyız” dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

KTO Karatay’ın otomobil başarısı!

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi AR-GE Toplulu-
ğu, yerli alternatif enerjili araç projesiyle, önümüzdeki yüzyıla 

yön verecek olan elektrikli otomobil sektöründe dikkat çeken bir 
başarıya imza atarak “DİRİLİŞ 1251” aracını üretti.

n HABERİ SAYFA 7’DE

Tecrübeli ve güçlü kadrosuyla hazır

Yalçın Eğitim Kurumları’nın tecrübeli ve güçlü eğitim kadrosuyla, 
yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; yeni eğitim-öğretim yılının 

Yalçın Eğitim Kurumlarının yılını olacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Söz konusu vatansa
bayrak yere düşmez’

Karaman’da, Haziran ayında Hakka-
ri’de görev yapan asker oğlunu şehit 
veren baba Alaaddin Küçük, uzman 
erbaş olan ve cenaze için izinli gel-
diği memleketinde bulunan diğer 
oğlunu asker uğurlaması düzenle-
yerek tekrar görev yerine gönderdi. 
Oğlunu yeniden birliğine gönderen 
şehit babası Alaaddin Küçük, “Söz 
konusu vatan olunca, bizde bayrak 
yere düşmez” ifadelerini kullandı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Kanal kenarına bariyer yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Erenköy 
Mahallesi Muhtarı Hasan Gülen, “Kanal boyunca araçların düşmemesi ve 

önlem alabilmeleri için bariyer talep ettik” dedi. 

Mahalle sakinleri ayrıca Semavi Caddesi’ndeki Zekialtındağ İlköğretim 
Okulu’nun önündeki 4 yolda, okulun önünde yaşanan kazalar nedeniyle hız 

kesicilerin konulmasını talep ediyor.

Erenköy Mahallesi sakinleri Semavi Caddesi’ndeki su tahliye kanalının kenarına olası kazalara karşı bariyer, Karlıbel Caddesi’ne de çocukların güvenliği için hız kesici bariyer istiyor  

Bariyer ve hız kesici şart!
Erenköy Mahallesi sakinleri halk 

dilinde büyük kanal olarak adlandır-
dıkları su tahliye kanalının kenarına 
bariyer çekilmesi gerektiğini ifade 
ediyor. Bariyer olmadığı için üzücü 
kazaların meydana gelebileceğini be-
lirten mahalle sakinleri aynı zamanda 
Karlıbel Caddesi için de hız kesicilerin 
konulmasını istiyor. 

Kanal kenarına bariyer yapılma-
sının gerekliliğine dikkat çeken Eren-
köy Mahallesi Muhtarı Hasan Gülen, 
“Bölgede büyük kanal olarak geçen 
kanalımızın bazı bölgelerinde bari-
yerler var. Bu bariyerler kazalar ve 
kazaların zararlarına karşı önlem ola-
biliyor. Ama maalesef kanalımız bo-
yunca bariyer güvenliği yok. Bu konu-
da yetkililerle toplantılarımızda büyük 
kanal boyunca araçların düşmemesi 
ve önlem alabilmeleri için bariyer 
talep ettik. Hatta bariyerin olmadığı 
kanalın bir yanında geçen hafta kaza 
yaşanmıştı. 

Bölgeyi bilmeyen vatandaşlar 
burada zorluk yaşayabiliyor. Bir de 
Semavi Caddesi ile Hira Caddesi yo-
lunda son zamanlarda yaşanan sı-
kıntılar bizlere iletiliyor. Semavi Cad-
desi’nden gelen bir sürücü için sağa 
dönüş zor. Çünkü sağ tarafta bulunan 
ev görüş alanını kısıtlıyor. Daha önce 
bu bölgeye sürücülerin görüş açılarını 
kolaylaştırmak için ayna konulmuştu. 
Ama çok fazla faydalı olmadı. Belki 
buraya yapılacak bir kasis sürücüyü 
daha dikkatli dönmeye teşvik edebi-
lir” dedi.

“DİLEKÇE YOLLADIK”
Diğer yandan Erenköy Mahallesi 

Semavi Caddesi’ndeki Zekialtındağ 
İlköğretim Okulu’nun önündeki 4 yol-
da, okulun önünde yaşanan kazalar 
yeni eğitim-öğretim yılı öncesi velileri 
tedirgin ediyor. Veliler çocukları adı-

na okulun önüne sürücülerin hızını 
yavaşlatacak bir set çekilmesi konu-
sunda hem fikirler. Bölge sakinlerin-
den Ahmet Ebiri konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Selçuklu bölgemize Zekial-
tındağ İlköğretim Okulu’nun hemen 
önündeki bu caddeye set istiyoruz. 
Çünkü burası 4 yol olarak geçiyor ve 
yoğun bir trafik yaşanıyor. Sanayiler-
den Meram yoluna geçildiği için bu 
bölgeden özellikle akşam saatlerinde 
sıkışıklık oluyor. 

Karşıdan gelen araçlar ağaçlardan 
dolayı önleri tamamen açık olmadığı 
için araçlar hızını kesmeden buradan 
ilerliyor. Eğer okulun olduğu bu cad-

deye set yapılırsa karşıdan sürücüler 
hızını düşürmek zorunda kalabilirler. 
Bu konuda mahalleli olarak kendi 
aramızda imza toparlayıp belediyeye 
ilettik. Dilekçeler yolladık. Çocukları-
mızın güvenliği için okul bölgesine set 
yapılmasını yetkililerden istiyoruz.” 

“KAZA GELİYORUM DİYOR”
Bir başka mahalle sakini Mu-

ammer Büyükkendirci ise evlerinin 
önünde hız nedenli trafik kazası ya-
şanmaması için herhangi bir önlem 
alınmadığını belirterek, “Bölgemiz 
trafik açısından çok hareketli. Bazı za-
manlarda evimden garaja gitmek için 
trafik sıkışıklığından dolayı yarım saat 

beklediğim bile oldu. 4 yol olduğu için 
sürekli araçlar geçiyor ve hızlı gidi-
yorlar. Bu konuda önlemler alınmalı. 
Geçtiğimiz senelerde burada araçla-
rın çocuklarımıza çarptıklarına şahit 
olduk. 

Kazalar maalesef geliyorum di-
yor ve tedbir gerekiyor. Buradan 
belediyemize sesleniyoruz. 4’lü set 
veya kasis ne gerekiyorsa yapılma-
lı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili 
dilekçelerimizi de gönderdik. Gerek 
çocuklarımız gerek de bölge sakinleri 
için önlem alınmasını bekliyoruz” diye 
konuştu.
n UFUK KENDİRCİ 

Erenköy Mahallesi Muhtarı Hasan Gülen

Büyükşehir’den üreticiye üzüm sıkma makinesi
Konya Büyükşehir Be-

lediyesi, tarımsal destekle-
meler kapsamında 4 ilçenin 
21 mahallesine üzüm sıkma 
makinesi dağıttı. Törene ka-
tılan Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kıl-
ca, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası 3 yılı aşkın süredir 
çiftçiye ciddi anlamda des-
teklemelerde bulunduklarını 
belirterek, yeni başlatılan 
pilot uygulama ile üreticinin 
daha kısa sürede daha çok 
ürün elde etmesi için üzüm 
sıkma makinelerini dağıttık-
larını ifade etti.

İlçelerde çiftçilere yöne-
lik tarımsal desteklerini sür-
düren Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, fide ve fidan, yüksek 
sistem bağ aparatı desteği-
nin yanı sıra üzüm üreticisi-
ne ilk kez üzüm sıkma maki-
nesi dağıtımı gerçekleştirdi. 

Hadim ilçesinde düzen-
lenen Üzüm Sıkma Makinesi Dağıtım 
Törenine katılan Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 
2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası-
nın çıkmasından sonra Kırsal Hizmet-
ler ve Koordinasyon Daire Başkanlı-
ğı’nın ve Tarımsal Hizmetler Daire 
Başkanlığı’nın kurulduğunu anımsat-
tı. Yeni Büyükşehir Yasasıyla tarım 
ve hayvancılığa yapılacak desteklerin 
Büyükşehir Belediyelerinin görev 

alanı içinde sayılmasıyla 3 yılı aşkın 
süredir üreticiye ciddi desteklemeler-
de bulunduklarını vurgulayan Kılca, 
“Bugün yeni başlattığımız bu pilot uy-
gulama üzüm sıkma makinelerini ile 
4 ilçemize 21 mahallemize vereceğiz. 
Bu makineleri daha kısa sürede daha 
çok ürün almanız için dağıtıyoruz. Sa-
atte 750 kilogram kapasitesine sahip 
makineler bunlar. Dağıtılan makine-
lerin bol kazanç getirmesini temenni 
ediyorum” diye konuştu. 

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Daire Başkanı Raşit Turan, 
üreticiye tarımsal hizmetlerin yanı 
sıra makine ekipman desteğine de 
başladıklarını ifade ederek, “Burada 
toplam 21 adet makine dağıtacağız. 
Bugün dağıtılan makineler başlangıç 
projesi. İhtiyaç olan muhtarlarımız 
müracaatlarını yapsın. 15 gün içinde 
isteyen herkese vereceğiz” dedi. 

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu da, tarımsal alanda ver-

diği hizmetlerden dolayı Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür etti. 

Dağıtılan üzüm sıkma makinele-
rinin faydalı olacağını düşünen üreti-
ciler de desteklerinden dolayı Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti.  Konuşmaların ardından üzüm 
sıkma makinelerinden 12’si Hadim’e, 
4’ü Taşkent’e, 3’ü Bozkır’a ve 2 tanesi 
de Güneysınır’da belirlenen üreticile-
re dağıtımı gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası
 3 yılı aşkın süredir çiftçiye ciddi anlamda desteklemelerde bulunduklarını belirtti. 
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Çocukların özellikle bu aylarda zayıflayan bağışıklık sistemi; sağlıklı, dengeli ve düzenli 
beslenmenin yanı sıra besin desteklerine ve Omega 3 takviyesine ihtiyaç duyuyor

Zade Vital’den çocuklar
için Omega 3 desteği

Okullar açılıyor, peki çocukları-
mızın bağışıklık sistemini güçlendir-
mek için neler yapmalı?

Okulların açılması ve sonbaha-
rın gelmesi ile birlikte kapalı ve ka-
labalık ortamlarda daha fazla vakit 
geçiriliyor. Çocuklar için ise pek çok 
hastalığın yaygınlaştığı bir dönem. 
Çocukların özellikle bu aylarda za-
yıflayan bağışıklık sistemi; sağlıklı, 
dengeli ve düzenli beslenmenin yanı 
sıra besin desteklerine ve Omega 3 
takviyesine ihtiyaç duyuyor. Bu dö-
nemde çocukların bağışıklık sistem-
lerini güçlendirmek, vücut dirençle-
rini artırmak için neler yapmalıyız?

Bağışıklık sistemi, vücudu hasta-
lıklara karşı koruyan, bakteri ve virüs 
gibi birçok mikro organizmayı tanıyıp 
onları yok eden işleyişlerin tümüdür. 
Bağışıklık sisteminin desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi, hastalıklara karşı 
direnç kazanmak ve soğuk algınlığı, 
grip gibi hastalıklardan etkilenme 
olasılığını azaltmak için çok önemli 
rol oynuyor. Salgın hastalıklar konu-
sunda özellikle dikkat etmemiz ge-
reken kış aylarında vücut bağışıklığı 
güçlü değil ise tehlike çanları bizler 
için çalıyor demektir. 

Bu durumdan en çok etkilenen 
ise çocuklar… Yapılan araştırmalar, 
bağışıklık sisteminin çocukluk döne-
minde kuvvetlendirilmesinin yetiş-
kinlik döneminde sağlıklı bir yaşam 
sürdürülebilmesi açısından büyük 
önem taşıdığını ortaya koyuyor. 

Düzenli beslenmenin yanı sıra, 
çocukların sağlıklı ortamlarda büyü-
mesi, besin destekleri ve Omega 3 
takviyelerinin alınması da bağışıklık 
sisteminin gelişmesinde önemli bir 
rol oynuyor.

İşte Bağışıklık Sistemini Güçlen-
dirmeye Yardımcı Olan Bitkisel ve 
Deniz Kaynaklı Besin Destekleri:

COLD PRESS ÇÖREK OTU YAĞI:
Bazı besin destekleri, bağışık-

lık sistemi üzerinde olumlu katkılar 
sağlıyor. Bu desteklerin başında da 
Cold Press Çörek Otu Yağı geliyor. 
Günümüzde çörek otu tohumları ve 
yağı üzerinde yapılmış çok sayıda 
klinik çalışma bulunuyor. Tarihte de 
en çok kullanılan ve değer verilen to-
humlar arasında çörek otu yer alıyor. 
Vücudumuz tarafından üretilmeyen 
ve dışarıdan alınması gereken esan-
siyel yağ asitleri içeriği açısından 
zengin olan çörek otu yağı,  bağışık-

lık sistemini güçlendirmeye destek 
oluyor.

Yapılan klinik çalışmalar sonucu, 
çörek otu yağının alerjik hastalıkların 
tedavisinde kullanımının olumlu et-
kileri olabileceği belirtilirken, sindiri-
min rahatlatılmasına da destek ola-
rak kullanılabileceği ortaya çıkıyor. 
Elde edilen araştırmaların sonuçları 
çörek otu yağı kullanımının;

• Burun tıkanıklığı,
• Burun kaşıntısı,
• Burun akıntısı ve hapşırma 

ataklarını azaltabileceğini gösteriyor.

Cold Press Çörek otu yağını Zade 
Vital Tesisleri’nde GMP (Good Ma-
nufacturing Practices / İyi Üretim 
Uygulamaları) standartlarında ve 
%100 doğal olarak üreten Zade Vi-
tal, yumuşak kapsül ve sıvı formları 
ile sadece eczanelerde yer alıyor.

OMEGA 3 BALIK YAĞI:
Bilim insanlarının ortak tavsiyesi 

olan Omega 3 balık yağı takviyesi, 
insan vücudunun sentezleyeme-
diği ve mutlaka dışarıdan alınması 
gereken yağ asitleri olan esansiyel 
(elzem) yağ asitlerinin en önemlileri 
arasında yer alıyor.  Omega 3 balık 
yağı, çocukluk yaşlarından itibaren 
çok sayıda metabolik faaliyetin sağ-
lıklı devam etmesi için gerekli görü-
lüyor.

Deniz kaynaklı Omega 3 yağ asit-
leri olan EPA ve DHA’yı içeren balık 
yağı; çocuklarda beyin, sinir ve göz 
gelişiminin desteklenmesine yar-
dımcı oluyor. Yapılan araştırmalarda 
çocukların sağlıklı büyümelerinin 
yanı sıra Omega 3 balık yağı takvi-
yesinin astım gibi solunum yolu has-
talıklarının görülme sıklığının düşü-
rülmesinde, obez çocuklarda insülin 
direncinin azaltılmasında, kilo kont-
rolünün sağlanmasında, dikkat ek-
sikliği ve hiperaktivite sendromunda 
ve bağışıklık sisteminin güçlendiril-
mesinde yardımcı olarak kullanılabi-
leceği belirtiliyor.

Omega 3 balık yağı seçiminde, 
çocuklar için ideal EPA – DHA oran-
ları içerip içermediğine, ağır metal 
bulundurmamasına dikkat etmek 
gerekiyor. Zade Vital, Ege Üniver-
sitesi ARGEFAR ile işbirliği içinde 
dünyanın önemli literatür ve kıla-
vuzlarını esas alarak balık yağı yu-
muşak kapsül ve balık yağı şurupları  
ile doğru Omega 3 desteği sağlıyor.
n HABER MERKEZİ 

Çocukların sağlıklı ortamlarda 
büyümesi, besin destekleri 
ve Omega 3 takviyelerinin 

alınması da bağışıklık 
sisteminin gelişmesinde 
önemli bir rol oynuyor.

Yalçın Eğitim Kurumları’nın tecrübeli ve güçlü eğitim kadrosuyla, 2017–2018 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu belirten Yalçın Özel 
Öğretim Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; yeni eğitim-öğretim yılının Yalçın Eğitim Kurumları’nın yılını olacağını söyledi

Tecrübeli ve güçlü eğitim

Yalçın  Özel Öğretim Kursu, yeni 
eğitim ve öğretim sezonu öncesinde 
bir otelde araya gelerek 2017-2018 
eğitim öğretim yılı öncesinde çalış-
malarını değerlendirdi.  Başarılısıyla 
çalışmalarına devam eden Yalçın Özel 
Öğretim Kursu  başarıya ulaştıran öğ-
retmen kadrosunu koruyup bünyesi-
ne kattığı yeni ve etkili isimlerle kad-
rosunu ve gücünü daha da arttırdı.

‘BAŞARININ ALTINDA 
ÇALIŞMAK YATIYOR’

Yalçın Özel Öğretim Kursu 2017-
2018 eğitim – öğretim yılı değerlen-
dirme toplantısı yapıldı. Programa 
Yalçın Özel Öğretim Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın,idare-
ciler ve öğretmenler katıldı.  Konya’da 
ilk defa sadece Yalçın Özel Öğretim 
Kursu’nda kullanılacak internet ta-
banlı 7/24 etüt alma sistemi eğitim-
cilere tanıtıldı. Yalçın Özel Öğretim 

Kursu Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Yalçın Konya’da Özel Öğretim 
Kurumlarına bakış açılarını değiştir-
diklerini belirterek, “ 2017-2018 eği-
tim- öğretim yılı inşallah Yalçın Özel 

Öğretim Kursu’nun yılı olacak. Başa-
rının altında çalışmak yatıyor. Yalçın 
Özel Öğretim Kursu olarak kursu-
muzda son teknoloji ile öğrencilerimi-
ze hizmet vermekteyiz.  2017-2018 

eğitim – öğretim yılında tüm meslek-
taşlarıma ve öğrencilerimiz ile  tüm 
eğitim camiasına başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2017- 2018 Eğitim-Öğretim yılı 18 Eylül 2017 pazartesi günü start alacak Yalçın 
Özel Öğretim Kurumları 2017–2018 Eğitim Öğretim yılı öncesi öğretmenler 

genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
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Hadim’deki Aladağ yöresinde bağ bozumuyla birlikte pekmezler kaynatılmaya başladı. Bakır kazanlarda kaynatılan pekmezin kokusu Aladağ’ı sararken, pekmez 
köpüğü ise ayrı bir lezzet.  Bu yıl bölgede pekmezin kilosu 15-20 lira arasında satılıyor. Üreticiler ise hileli Aladağ pekmezi satanlara karşı alıcıları uyarıyor 

Aladağ’ı pekmez kokusu sardı

Pekmezden daha lezzetli olan köpüğü yemek için çocuklar ellerinde kaşıklarla adeta nöbet tutuyor. Kabaktan yapılan kevgirlerle pekmezin savrulmasıyla oluşan köpüğü yemek için çocuklar birbiriyle yarış yapıyor. 

Romalılar döneminden itibaren bağcılığın yapıldığı bölge kuru üzümü ve pekmezi ile meşhur.  Tamamen doğal olan pekmez. Doğallığı nedeniyle Türkiye’nin her yerinde aranan isim olan Konya Aladağ Pekmezi’nin ise yapımı oldukça zor.

Soğuk kış günlerinin vazgeçil-
mez besin kaynaklarından biri olan 
pekmez, Türkiye’nin dört bir yanında 
farklı yöntemlerle üretilirken, içeri-
ğindeki zengin mineral ve vitaminler 
nedeniyle kahvaltı sofralarının baş 
köşesinde yer alıyor. Bugüne kadar 
‘’Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, 
pekmezi küpüyle’’, ‘’Pekmez gibi ma-
lın olsun’’, ‘’Küpün içinde pekmez, bu 
pekmez bize yetmez, bizim köyün kız-
ları davulsuz gelin gitmez’’, ‘’Dolapta 
pekmez yala yala bitmez’’, ‘’Kavutu 
olan pekmeze katar, aklı olan öğüt 
tutar’’ gibi bir çok atasözü, deyim ve 
tekerlemeye de konu olan pekmez, 
günlük kalsiyum, demir, potasyum ve 
magnezyum ihtiyacını karşıladığı gibi 
çocukların beslenmesinde de önemli 
rol oynuyor. 

Konya da pekmez üretiminde 
önemli illerin başında yer alıyor. Özel-
likle Hadim’deki Aladağ bölgesi en 
meşhur yerlerden biri. Doğa harikası 
Yerköprü Şelalesinin de içinde bulun-
duğu, pek çok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış, Torosların dik yamaçların-
da ki bereketli toprakların yer aldığı 
Aladağ boğazı etrafında kurulu olan 
mahalleler bağ yetiştiriciliği ile Türki-
ye’de öne çıkıyor. 

Romalılar döneminden itibaren 
bağcılığın yapıldığı bölge kuru üzümü 
ve pekmezi ile meşhur.  Tamamen 
doğal olan pekmez. Doğallığı nede-
niyle Türkiye’nin her yerinde aranan 
isim olan Konya Aladağ Pekmezi’nin 
ise yapımı oldukça zor. 

Torosların dik yamaçlarında top-
lanan üzümlerin, saatlerce çiğnene-
rek şırasının çıkarılması yine saatlerce 
kaynatılarak oluşan pekmez emek is-
teyen bir süreçten geçiyor. 

HADİM’DE ÜZÜM 
YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇOK ESKİ  

Bölge halkı yüzyıllardır Aladağ’da 
yetiştirdiği lezzetli üzümlerden, rengi, 
tadı ve kendine has kokusuyla doğal 
pekmez üretiyor. Pekmez ve kuru 

üzüm üretimi için ekşikara (kecimen) 
adı verilen üzüm cinsi tercih ediliyor. 
Bu üzümden diğer çeşitlere göre daha 
çok pekmez şırası ve kuru üzüm elde 
edilebiliyor.Aladağ ya da Hadim pek-
mezi olarak adlandırılan pekmezin en 
önemli özelliği ise 5-6 saat ardıç odu-
nuyla kaynatılması. Ardıcın pekmeze 
farklı bir lezzet kattığı belirtiliyor. Ay-
rıca bakır kazanlarda kaynatılan pek-
meze istenilen kıvamın verilebilmesi 
için yöreden çıkan beyaz toprak da 
karıştırılıyor. 

BAŞKAN HADİMİOĞLU: 
ÜRETİCİ DEĞERİNDE SATACAK 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 

Hadimioğlu da, lezzeti dünyaya ya-
yılmış olan Aladağ Pekmezinden 
üreticilerimizin zarar etmemesi adı-
na çalışma içinde olduklarını söyledi. 
“Köylü ürünü değerinde satacak” 
diyen Hadimioğlu, “Bu noktada pek-
mez üretim merkezinin kurulması 
gibi projemiz var. Aladağ bölgesinde 
kurmayı düşündüğümüz bu tesis ile 
üreticilerimizin pekmezi değerinde 
satmasını ve ekonomik olarak kalkın-
masını sağlayacağız. Ayrıca Aladağ 

pekmezi diye glikoz şurubu satan, 
doğal pekmezin içine su karıştıran hi-
lecilerin, sahtekarların önüne de geç-
miş olacağız. Çünkü hileci tüccarlar 
hem ürünü ucuza alıyor hem de hile 
yaparak Hadim pekmezinin adını kir-

letiyor. Aldığı pekmeze glikoz şurubu 
(şeker) katıyor, su ilave ediyor. Alan 
kişi ise Hadim pekmezi aldığını sanı-
yor ama kandırılıyor. Öğrendiğinde 
ise bir daha bizim yöreden pekmez al-
mıyor. Onun için bu sıkıntıların önüne 
geçmek için de tesisi önemsiyoruz. 
Bölge bağcılıkla bilinmiştir ve değe-
rini kaybetmeyecektir. Bu noktada 
elimizden ne gelirse hizmet etmeye 
devam edeceğiz” dedi. 

PEKMEZIN YAPIMI ZAHMETLİ, 
KÖPÜĞÜ AYRI BİR LEZZET 

3-4 kazanın yan yana konulma-
sıyla kaynatılan kilolarca pekmezin 
yapımı da oldukça zahmetli.  Hadim’e 
bağlı Göynükkışla’da oturan Hüda-
verdi Kılıçarslan, pekmezin yapımını 
ise şöyle anlatıyor: “Eylül ayının gel-
mesiyle birlikte bağlardaki üzümler 
iyice olgunlaşır. Bağlarımızda bizim 
pekmezlik diye adlandırdığımız suyu 
bol olan üzümler vardır. Bu üzüm-
leri bağlardan toplarız. Topladığımız  
üzümleri kapalı ve temiz bir yerde 
toplayıp  çiğneriz. Çiğneme sonucun-
da üzümlerin suyunu yani şırayı be-
yaz toprakla karıştırırız. Toprak pek-

meze renk verir ve kıvamını ayarlar. 
Daha sonra bu suyu çökmeye bırakı-
rız. Çöktükten sonra şırayı tekrar ala-
rak altında ateş yanan, fırın dediğimiz 
tavalarda kaynatırız. 3 saat kaynadık-
tan sonra pekmez olur. Bu pekmezi 
bakır kazanlara koyarak soğuturuz.”  

Pekmezin zahmetinin yanından 
en iyi yerini köpüğünün oluşturduğu-
nu belirten Hüdaverdi Kılıçarslan, kö-
püğü yedikten sonra tüm yorgunluk-
ları üzerinden attıklarını ifade ediyor. 
Kılıçarslan, “Pekmezden daha lezzetli 
olan köpüğü yemek için çocuklar el-
lerinde kaşıklarla adeta nöbet tutu-
yor. Özel kabaktan yapılan kevgirlerle 
pekmezin savrulmasıyla oluşan köpü-
ğü, ayrı bir kaba alınarak alanda bulu-
nanlara ikram ediyoruz” dedi. 

BİNBİR EMEKLE ÜRETİLEN 
PEKMEZ PARA ETMİYOR 

Köylülerin en büyük şikayeti ise 
bin bir emekle hazırladıkları pekme-
zin para etmemesi.

Üreticiler bu yıl pekmezin kilosu-
nu 15-20 liradan satıyor. Fakat tüc-
carlar genelde daha düşük fiyattan 
alma yoluna bakıyor. Böyle olduğu 

içinde de Orta Toros dağlarında ek-
meğini taştan çıkartarak geçinimi 
sağlayan köylü mağdur oluyor. Ha-
dim’de pekmez üretim tesisinin 
kurulması gerektiğini belirten Hü-
daverdi Kılıçarslan da, “Bu tesisinin 
kurulması iyi olur. Ancak kurulacaksa 
da Yerköprü Şalelesi’nin üzerindeki 
yerleşim yerlerinde kurulmalı. Çünkü 
Bağcılık esas itibariyle bu bölgede ya-
pılıyor. İklimi nedeniyle en iyi üzüm-
ler bu tarafta yetişiyor. Diğer taraftan 
elde kaynattığımız pekmezlerin Türk 
Gıda Kodeksine göre kaynatılmadığı 
gibi iddialar var. Bu iddiaların gerçek-
liği yoktur. Çünkü bölgede yüzyıllardır 
pekmez üretimi yapılıyor ve Aladağ 
Pekmezi marka olmuş. Fazla kaynatıl-
dığını bahane edip üreticiler mağdur 
edilmemeli. Türkiye’nin en iyi pek-
mezinin Aladağ’da üretildiği bilinen 
bir gerçektir. Onun için Türkiye’nin 
dört bir yanından alıcılar bölgeye pek-
mez almaya geliyor. 

Onun için bu asılsız iddialar karşı-
sında pekmez üretim tesisinin kurul-
masını bölge halkı olumsuz bakmıyor. 
Ama yeri konusunda iyi bir çalışma 
yapılmalı. Aladağ geniş bir bölgedir. 
En yoğun şekilde bağcılık da Yerköprü 
Şelalesi’nin üstündeki yerleşim yerle-
rinde yapılmaktadır. Burası tercih edi-
lirse tesis daha iyi anlam kazanır. Biz 
ürünümüzü yüzyılların vermiş olduğu 
tecrübe ile doğal olarak yapıyoruz ve 
değerinde satmak istiyoruz. Ancak  
pekmezi alan tüccar, saf Aladağ pek-
mezine şeker ve su katıyor. 50 kilo 
pekmez oluyor 100 kilo. Bunların  bu 
hilesi Aladağ pekmezinin ismini kir-
lettiği gibi ekonomik olarak da bizleri 
mağdur ediyor. Üreticiler olarak hile-
karların ve sahtekarların oyunlarına 
karşı yapılacak her çalışmaya, yatırı-
ma destek vermeye hazırız. Bölgemi-
zin asıl geçim kaynağı bağcılık. Bağ-
cılığın bitirilmemesi adına doğallığı 
bozmadan üretime devam edeceğiz” 
diye konuştu.   n HASAN AYHAN

Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, lezzeti dünyaya 

yayılmış olan Aladağ Pekmezinden 
üreticilerimizin zarar etmemesi adına 

çalışma içinde olduklarını söyledi.
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‘Diş hekimliğinde paradigmalar yıkılmaya başladı’
İsviçre Zürih Üniversitesi Den-

tal Materyaller Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mutlu Özcan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Rekonstrüktif Mater-
yallere Adezyon: Teknik ve Klinik 
Protokoller” adlı programa konuş-
macı olarak katıldı.  Meram Tıp 
Fakültesi Asım Duman Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen progra-
mın açılışını gerçekleştiren Diş He-
kimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yağmur Şener, Prof. Dr. Mutlu Öz-
can gibi diş hekimliği alanına yap-
tığı akademik çalışmalarla önemli 
katkılar sağlamış, dünya çapında 
tanınan bir ismi üniversitelerinde 
görmekten büyük mutluluk duy-
duklarını söyledi. Özcan’ın çok 
sayıda uluslararası ödülün sahibi 
olduğunu, 400’den fazla bilimsel 
yayınının bulunduğunu hatırlatan 
Şener: “Geçtiğimiz Temmuz ayın-
da İngiliz Kraliyet Üniversitesi’nin 
sadece tıp ve diş hekimliği men-
supları içinden seçilen ve senede 

bir kişiye verilen onur unvanına 
layık görülmüştür.” dedi.   

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KORUYUCU 
YAKLAŞIMLAR ÖN PLANA ÇIKTI
Daha sonra konferansa geçildi. 

Katılımcıları adezyon konusundaki 
gelişmeler hakkında bilgilendiren 
Prof. Dr. Mutlu Özcan, “Adezyon 
alanındaki gelişmeler, diş hekimli-
ğinde hem protetik hem restoratif 
diş hekimliğini çok değişik boyut-
lara getirdi. 

Meslek son 50 – 60 yıldır de-
ğişik dönemlerden geçti. Bazı pa-
radigmalar yıkılmaya başladı. Bazı 
konular da artık dogma olarak de-
ğerlendiriyoruz. 

Ancak gurur duymamız ge-
reken bir tane nokta var o da diş 
hekimliği giderek minimal invaziv 
olmaya başladı. İnvaziv girişimler-
den uzaklaşmaya başladık. Koru-
yucu yaklaşımlar ön plana çıktı” 
dedi. 

NE ÖĞRENDİYSEM 
TÜRKİYE’DE ÖĞRENDİM

Katılımcıların sorularını da 
cevaplandıran Özcan, Türkiye ve 
yurt dışındaki diş hekimliği ala-
nındaki eğitim ve uygulamaların 
mevcut durumu hakkında değer-
lendirmelerde bulundu. Özcan: 
“Eğitimimizi karşılaştırıp biz daha 
mı kötüyüz diye düşünmeyin. Ger-
çekten eğitimimiz çok güzel. Çok 
ağır bir eğitimimiz var. Ama ger-

çekten çok güzel. Ben ne öğren-
diysem Türkiye’den öğrendim. Bu 
konuda fark görmüyorum. Sadece 
araştırma metodolojimizi geliştir-
memiz gerekiyor. Klinik tecrübede 
ise mukayese bile kabul etmez biz 
çok ilerdeyiz” dedi. 
BİZİM İÇİMİZDEN BİRİNİN BU NOK-
TALARA GELMESİ GURUR VERİCİ

Programın sonunda kısa bir 
konuşma yapan NEÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise 

“Bizim içimizden çıkan birisinin, 
Avrupa’nın farklı ülkelerinde aya-
küstünde durabilmesini ve dave-
timizi kabul ederek buraya kadar 
gelmesini, öğrencilere motivasyon 
kaynağı olarak örnek alınması ge-
reken bir hayat olarak bulunuşu-
nu, gelişini ayrıca takdir ediyo-
rum.” dedi. 

Program hediye takdiminin ar-
dından son buldu.  
n HABER MERKEZİ

İsviçre Zürih Üniversitesi Dental Materyaller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu Özcan

Ereğli’de Japon armudu 
yeni geçim kaynağı oldu

Ereğli’de çift-
çiler, halk arasında 
‘Japon armudu’ 
olarak bilinen ve 
elma ile kavun 
arasında bir tada 
sahip ‘Naşhini’ ye-
tiştirmeye başladı. 

Şekil olarak 
elmaya benzeyen 
tadı ise kavun ve 
elma karışımını 
andıran Japon ar-
mudu, ilçede yak-
laşık bin dekarlık 
bir alanda yetişti-
riliyor. Hasadı baş-
layan Japon armudu başta Ukrayna 
ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye 
ihraç ediliyor. Kendi bahçesinde bu 
armut türünü yetiştiren Şeref Do-
ğan, “Son 5-6 seri üretimine geçtik. 
Bölgede çok ciddi bir talep var. Son 
3-4 yılda bin dekar civarına ulaştık, 
bahçe varlığı olarak söylüyorum. 
Aynı armutlar kendi anavatanların-
da tat olarak bu bahçedeki kaliteyi 
ve tadı vermiyor. Burada yetişen 
armutların şeker oranı, gevreklik ve 
su oranları Doğu Türkistan’dakine 
göre çok daha mükemmel. Tüke-
ticilerimizden çok ciddi talep var. 
Bu da bizi heyecanlandırıyor. Ereğli 
bölgesinde bu armudun varlığının 
ciddi anlamda genişleyeceğini dü-
şünüyoruz. Bölgemiz için yeni bir 
ümit oluşturacak” diye konuştu.

Eylül’ün sonuna kadar hasadı 
devam edecek olan bu armut türü-
nün başta Ukrayna ve Rusya olmak 
üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini 
kaydeden Doğan, her geçen yıl üre-
tim sahalarının genişlediğini sözleri-
ne ekledi.

YAKLAŞIK BİN DEKARLIK 
ALANDA YETİŞİYOR

Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Orhan Soylu ise “Bu 

armudu yediğimizde tatlı bir tadı 
var. Türk damak zevkine uygun 
yani, yabancılık çekmiyorsunuz. 
Bunu ilk defa tadanlar da bu şekilde 
bize iletiyor. Biz bunu yaklaşık iki üç 
senedir burada tadıyoruz, çok beğe-
nerek tüketiyoruz. Bu armudun bir 
diğer özelliği de hasat edildiği anda 
yenilebiliyor olması. Ayrıca depoda 
yaklaşık beş altı aya kadar muhafa-
za etme şansımız var. Diğer armut 
çeşitleri gibi değil mesela Ankara 
armudu gibi çeşitleri hasat ettiğiniz-
de 3-5 ay geçmeden depoda bek-
letmeden yiyemiyorsunuz. Ama bu 
armudu hasat ettiğinizde de ısırarak 
yiyebiliyor 4-5 ay sonra depoda mu-
hafaza edip aynı sertlikte ve kalitede 
tüketebiliyorsunuz” ifadelerini kul-
landı.

Japon armudunun tadının ise 
elma ve kavunu andırdığına dikkat 
çeken Soylu, “Elma gibi biraz sert-
liği de var. Tatmayan vatandaşları-
mızın mutlaka tatmasını istiyorum. 
Bu çeşit Asya grubu armut diye ge-
çiyor. Daha çok Asya’da Çin’de daha 
çok yetişiyor ama ülkemizde Japon 
armudu olarak biliniyor ve yaklaşık 
bin dekarlık bir alanda yetişiyor” 
diye konuştu.
n İHA

SÜ Teknik Bilimler MYO, bünyesinde çok sayıdaki bölüm başkanlıklarıyla farklı sektörlerin 
profesyonellerini yetiştiriyor. Prof. Dr. Ahmet Koçak, “Ülke bizim, memleket bizim, sevda bizim” dedi 

Sektör profesyonelleri
Selçuk’ta yetişiyor!

Selçuk Üniversitesi Teknik Bi-
limler Meslek Yüksekokulu (MYO), 
bünyesinde gıdadan tekstile, giyim-
den ayakkabıya, kimyadan şehir 
planlamaya, elektrikten medya ya-
pımcılığına kadar çok sayıdaki bölüm 
başkanlıklarıyla farklı sektörlerin pro-
fesyonellerini yetiştiriyor.

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Koçak, yaptığı açıklamada, 
MYO bünyesinde ‘bilgisayar teknolo-
jileri’, ‘elektrik ve enerji’, ‘elektronik 
ve otomasyon’, ‘gıda işleme’, ‘görsel, 
işitsel teknikler ve medya yapımcılı-
ğı’, ‘inşaat’, ‘kimya ve kimyasal işle-
me’, ‘makine ve metal teknolojileri’, 
‘malzeme ve malzeme işleme tek-
nolojileri’, ‘mimarlık ve şehir planla-
ma’, ‘mülkiyet koruma ve güvenlik’, 
‘tekstil, giyim, ayakkabı ve deri’ bö-
lüm başkanlıklarının bulunduğunu 
ifade etti. 12 bölüm başkanlığında 
19 programla eğitime devam etmek-
te olduklarını, programlardan 8’inin 
YÖK/Dünya Bankası Meslek Yükse-
kokulları Endüstriyel Eğitim Projesi 
kapsamında yer aldığını belirten Prof. 
Dr. Koçak, “Bu projede okulumuza 
yapılan en önemli katkılardan birisi 
de öğretim üyeleri konusunda olmuş-
tur. Kadromuz 54 kişiden oluşmakta-
dır. Mevcut öğretim üyelerinden 15’i 
yurt dışında eğitime tabi tutulmuş, 
yurt içindeki seminerlerde de ken-
dilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. 
Okulumuza proje aracılığıyla atanan 
18 öğretim görevlisi 9 ay yurt dışın-
da eğitime tabi tutulmuş, bu süre 
sonunda okulumuzdaki görevlerine 
dönmüşlerdir” dedi.

“ÜLKE BİZİM, MEMLEKET BİZİM, 
SEVDA BİZİM”

Prof. Dr. Koçak, MYO bünyesinde 
2016-2017 akademik yılında 718 öğ-
renciyi mezun ettiklerini, yeni kayıt-
larla birlikte şu an itibariyle yaklaşık 6 
bin öğrencinin bulunduğunu aktardı. 
Mezunları, Türkiye ve dünyada tercih 
edilen, uluslar arası nitelikte öğrenci 
ve akademik kadrosuna sahip, pay-
daşların problemlerine hızlı, kaliteli 

ve etkili çözümler üreten bir yükse-
kokul vizyonuyla hareket ettiklerini 
anlatan Prof. Dr. Koçak, “Bilime katkı 
sağlayacak, ülkemizde ve dünyada 
kullanılabilir ve paydaşlara yarar-
lı olacak bilgi ve teknolojileri üret-
mek, yaşam boyu öğrenmeyi hedef 
edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, 
girişimci, yenilikçi atılımlarla sosyal 
sorumluluk sahibi ve çevreye du-
yarlı bireyler yetiştirmek, ülkemizin 

temel değerleri ve stratejik hedefle-
rine uygun eğitim sunma misyonuy-
la çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. 
‘Ülke bizim, memleket bizim, sevda 
bizim’ diyoruz, başarılı çalışmaları biz 
burada Selçuk Üniversitesi, mikro-
ya indiğimiz zaman Teknik Bilimler 
MYO bünyesinde ama ülke bazında 
değerlendirdiğimiz zaman ülkemizin 
gelişmesine, katkılı bir şekilde mede-
ni, Avrupa ülkelerine eşdeğer şekilde 

kaliteli insanların yetiştiği bir ülke ol-
duğuna inancımız sonsuz. Bu anlam-
da da idaremizin bize vermiş olduğu 
güveni sarsmayacak şekilde ben ve 
ekip arkadaşlarım adına faaliyet ala-
nımızı daha da artırarak ve onlardan 
almış olduğumuz pozitif enerjiyle de 
güzel çalışmalara inşallah meydan 
vereceğimize inancımız sonsuzdur” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Soylu ise “Bu armudu yediğimizde 
tatlı bir tadı var. Türk damak zevkine uygun yani, yabancılık çekmiyorsunuz” dedi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Koçak, “Ülkemizin Avrupa ülkelerine eşdeğer şekilde 
kaliteli insanların yetiştiği bir ülke olduğuna inancımız sonsuz” dedi.
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Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir-Bozkır 
karayolu Dumlupınar Kavşağı yakınlarında 
Hacı Akıllı idaresindeki 42 ZH 252 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 
bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Hacı Akıllı, Seydişehir 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
n AA

Polisin düzenle-
diği uyuşturucu 
operasyonunda 8 
kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
merkez Selçuklu 
ilçesinde bir evde 
uyuşturucu ticareti 
yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 
Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 
ekipler, şüphelilerin İhsaniye Mahallesi’ndeki 
evini tespit ederek baskın yaptı. Polisin evde 
yaptığı aramalarda çok sayıda uyuşturucu 
madde ile 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 adet 
bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evde 
bulunan 8 kişi ise gözaltına alındı. Olayla 
ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyette-
ki sorgusu sürüyor.   n İHA

Uyuşturucu 
operasyonu

Seydişehir’de
kaza, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce 
yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince etki-
siz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl 
Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör 
örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine 
yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: “14 Eylül günü ilimiz Yüksekova-Şem-
dinli karayolunda yol arama tarama faaliyeti yürüten güven-

lik korucuları tarafından ilimiz Yüksekova ilçesi Demirko-
nak köyü Dara-2 Köprüsü mevkisinde bölücü terör örgütü 
mensuplarınca yola tuzaklanmış vaziyette 2 adet küçük tüp 
ile desteklenmiş bir adet uzaktan telsiz komutalı el yapımı 
patlayıcı tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı 
Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş olup 
konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”
n AA

Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Haziran ayında Hakkari’de görev yapan asker oğlunu şehit veren baba Alaaddin Küçük, 
uzman erbaş olan ve cenaze için izinli geldiği diğer oğlunu da görevine törenle gönderdi

‘Bayrak yere düşmez’
Karaman’da, Haziran ayında 

Hakkari’de görev yapan asker oğlu-
nu şehit veren baba Alaaddin Küçük, 
uzman erbaş olan ve cenaze için izinli 
geldiği memleketinde bulunan diğer 
oğlunu asker uğurlaması düzenle-
yerek tekrar görev yerine gönderdi. 
Şehit babası Alaaddin Küçük, son 
günlerde gündeme getirilen SİHA’la-
rın terörle mücadelede kullanılma-
ması tartışmaları ile ilgili de, “Silahlı 
İHA’lara karşı çıkanın ya mayası bo-
zuktur, ya vatan hainidir” dedi. 

26 Haziran 2017 tarihinde Hak-
kari’de şehit olan sözleşmeli er 
Oğuzhan Küçük’ün cenaze törenine 
katılmak üzere geldiği memleketi 
Karaman’da izin süresi dolan şehidin 
ağabeyi uzman erbaş Mücahit Hamza 
Küçük için bir kez daha baba ocağın-
da asker uğurlaması düzenlendi. As-
ker uğurlamasında ilk olarak Kur’an-ı 
Kerim okundu. Yapılan duanın ardın-
dan Güneydoğu’daki birliğine gide-
cek olan Mücahit Hamza Küçük’ün 
asker kınasını Garnizon Komutanı 
Albay Yurdakul Kazım Türkmen yak-
tı. Küçük’ün eline kına yakılmasının 
ardından “Ölürüm Türkiyem” şarkısı 
söylendi. Mücahit Hamza Küçük’ün 
yakınları ve arkadaşlarıyla vedalaştı-
ğı sırada şehit kardeşi Oğuzhan Kü-
çük’ün kendi sesiyle söylediği, “Biz 
babadan böyle gördük” şarkısının 
çalınması ise duygulu anların yaşan-
masına neden oldu.
“SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA, BİZDE 

BAYRAK YERE DÜŞMEZ”
Oğlunu yeniden birliğine gön-

deren şehit babası Alaaddin Küçük, 
“Söz konusu vatan olunca, bizde 
bayrak yere düşmez. Biri şehit olur 
diğeri hiç tereddüt etmeden kapar 
ve bayrağı yere düşürmez. O da şehit 
olur ise diğer arkasından gelen bay-
rağı düşürmeyeceğini bilir, vatan için 
şehit olmaktan asla tereddüt etmez. 
Bu inanç bizim Türk milletinde her 
zaman vardır. Bizde asla tereddüt ol-
maz” dedi. 

Askere uğurladığı oğluna sarı-
lırken duygulanmasıyla ilgili de ko-
nuşan baba Alaaddin Küçük, “Duy-
gulandığımız şehitlik makamının 
güzelliğinin duygusuydu. Yoksa her-
hangi bir pişmanlık, tereddüt gibi bir 
şey yok. Zaten bunun en büyük kanıtı 
şehit olan bir çocuğundan sonra tek-
rar abisini yeniden görevinin başına 
göndermek. Duygulandığımız çocu-
ğu askere giden her anne ve baba gibi 
onların yaşadığı duygudur. Kesinlikle 
bir pişmanlık ve tereddüt asla olmadı, 

olamaz da. Annesi evlatlarını ayırma-
dığı için, şehitlik makamına da inan-
dığı için vatan söz konusu olunca bay-
rağın inmemesi, ezanın dinmemesi 
önceliğimizdir. Bu yüzden gerekirse 
diğer oğlum da şehit olabilir. Çünkü 
Mücahit’in Oğuzhan’dan ne eksiği 
vardır. Bunu (annesi) daha önce şehit 
Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret 
ettiğimizde orada söylemiş zaten. Sen 
rahat ol iki tane daha arkanda yiğit 
var, onlar da bizden, bu vatan savun-
masız kalmaz, hiçbir zaman diye ora-
da söylemiş. Bunu bana daha sonra 
anlattı” diye konuştu.

“SİLAHLI İHA’LARA KARŞI 
ÇIKANIN YA MAYASI BOZUKTUR, 

YA VATAN HAİNİDİR”
SİHA’ların terörle mücadelede 

kullanılmaması konusundaki tartış-

malara da değinen baba Alaaddin 
Küçük, SİHA’ların üretilmesinden 
kesinlikle memnun olduğunu ifade 
ederek, “Bundan doğal bir şey ola-
maz. Bu silahlar daha önce üretilmiş 
olsaydı, Oğuzhan şu anda yanımız-
daydı. Elbette Oğuzhan şehit oldu, 
büyük bir makam. Vatan savunma-
sında silahlı insansız hava araçlarının 
önemi çok büyük. Şimdi ben baba 
olarak keşke bu silahlar bir yıl önce 
çıksaydı. Oğuzhan’a havan ve roket 
atan bu alçakları silahlı İHA’larla tes-
pit edip havanı atmadan önce imha 
edebilselerdi. Tamam, üzülmedik, 
vatan için feda ettik ama Oğuzhan 
sağ olsaydı iyi değil miydi? Biz yıllarca 
başkalarının silahlarını kullandık ve 
onların izin verdiği kadar kullandık. 
Şimdi çok şükür ki bu hükümet bu 

silahları üretiyor, biz çok memnunuz. 
Çocuğumuzu şehit vermemize rağ-
men. Diğer kalan çocuklar da bizim. 
En azından diğerleri görevlerini tam 
olarak yapsınlar ve sağ salim evlerine 
dönebilsinler. Şimdi bu silahları üre-
tiyor olmamızdan ben gayet mem-
nunum. Artık kimse bize talimat ve-
remeyecek. Bu vurulanların da öyle 
piknik yapma gibi bir durumu yok, 
açıkça terörist oldukları bellidir. Türk 
milletini salak mı zannediyorlar? Biz 
hepsini görüyoruz. Dağdaki çoban bile 
biliyor bunu ki ben de bir çobanım. 
Bu memlekette en iyi kafası çalışan-
lar çobanlardır. Öyle milletvekili olup, 
avukat olmak değil. Gelsinler çoban-
lara sorsunlar, neler oluyor bu mem-
lekette diye. O yüzden silahlı İHA’lara 
karşı çıkanın ya mayası bozuktur, ya 
vatan hainidir. Bu memleket için şe-
hit vermiş birisi olarak elbette benim 
hakkım var, ben söyleyeceğim ve ben 
konuşacağım. Biz memnunuz. Sakın 
ola sakın, hükümet bundan geri adım 
atmasın, asla başkalarının talimatı ile 
hareket etmesin, zaten bunları yap-
mayacaklarına inanıyorum. Bundan 
sonra inşallah düşmanın görüldü-
ğü yerde başları ezilecek ve uzaktan 
kalleşçe başkalarının sattığı silahlarla 
bizim askerlerimizi şehit edemeye-
cekler. Asla bu vatanı bölemeyecek-
ler. İşte Oğuzhan şehit oldu ama Mü-
cahit tekrar görevinin başına gidiyor. 
Türk milletini asla yıldıramayacaklar, 
asla başaramayacaklar. Tabii ki birlik 
beraberlik içinde olduğumuz sürece” 
şeklinde konuştu.
n İHA 

Yargılanan sanık FETÖ
elebaşına terörist diyemedi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma kapsamında 
haklarında dava açılan 191’i tutuklu 
527 sanığın yargılanmasına devam 
edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahke-
mesince Bölge İdare Mahkemesi 
salonunda görülen çatı davası du-
ruşmasında, tutuklu sanıkların din-
lenmesine devam edildi.

Tutuklu sanıklardan Ali Tokul 
savunmasında, 1995-1997 yılların-
da örgütün il imamlığını yaptığına 
ilişkin iddiaları reddetti.

Örgütün televizyonunun Anka-
ra’daki temsilcisiyken kurum tara-
fından Konya, Karaman ve Aksaray 
temsilciliğine getirildiğini belirten 
Tokul, “Bu televizyon cemaatin ka-
nalıydı. Kanal o dönemde toplumsal 
fayda sağladığı için etkinlik ve faali-
yetlerine katıldım.” dedi.

Tokul, sonraki yıllarda örgütün 
Kazakistan’daki okullarında 2003 
yılına kadar idarecilik yaptığını, o 
dönemde bu yapılanmanın terör 
örgütü olarak nitelendirilmediğini 
ifade etti.

İmam hatip lisesi mezunu oldu-
ğunu, Konya’da bulunduğu dönem-
de camilerde vaaz veya sohbetler 
verdiğini anlatan Tokul, “Dini muh-
tevanın dışına çıkmadan sohbetler 
ediyordum. O zaman suç değildi. 
Şimdi de suç değil. Televizyonlarda 

sohbet programları düzenleniyor.” 
diye konuştu. 

Tokul, herhangi bir örgütsel 
faaliyete katılmadığını, kendisine 
imam denmesinin sebebinin dini 
birikimine saygı duyulduğundan 
olabileceğini dile getirdi.

Mahkeme Başkanının, Tokul’un 
sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan 
2014 yılında Fetullah Gülen lehi-
ne paylaşımlarda bulunduğunu ve 
FETÖ elebaşına “hocaefendi” şek-
linde hitap ettiğini anımsatarak, 
“Hala onu ‘hocaefendi’ olarak gö-
rüyor musun?” sorusuna Tokul’un, 
“Mahkemeler onu terör örgütü sıfa-
tıyla yargılıyor.” diyerek, sessiz kal-
dığı görüldü.

Mahkeme, savunması alınan 
tutuklu sanıklardan Abdülbaki Sa-
mak, Adem Saygı, Adem Polat ve 
Adem Varol’un, yurt dışı yasağı ko-
nularak adli kontrol şartıyla tahliye 
edilmesine, diğer sanıkların tutuk-
luluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca, bugüne kadar savunma-
sı alınan 30 sanığın mal varlıklarına 
konulan tedbirin kaldırılmasına ka-
rar verildi.

Bölge İdari Mahkemesinde gö-
rülen davanın, 19 Eylül Salı günün-
den itibaren özel olarak hazırlanan 
merkez Meram ilçesindeki Fatih 
Sultan Mehmet Spor Salonu’nda 
yapılacağı belirtildi.
n AA

Şehit babası Alaaddin Küçük, son günlerde gündeme getirilen SİHA’ların terörle 
mücadelede kullanılmaması tartışmaları ile ilgili de, “Silahlı İHA’lara karşı 

çıkanın ya mayası bozuktur, ya vatan hainidir” dedi.



Ilgın’da Kaymakamlık, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük ara-
sında imzalanan protokolle, fenni 
ilimlerle birlikte manevi yönden ge-
lişmiş nesiller yetiştirmenin amaçlan-
dığı “Hafızlık Okulu” projesi başlatılı-
yor.  

Ilgın Kaymakamı Başkanlığında, 
İlçe Milli Eğitim ve İlçe Müftülüğü 
işbirliği ile İmam Hatip Ortaokulları 
Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarı 
Destekleme protokolü kaymakamlık 
binasında imzalandı.

Şehit Ali Gümüş İmam Hatip Or-
taokulunun projesi olduğunu anımsa-
tan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kı-
lınç yaptığı açıklamada proje ile İmam 
Hatip Ortaokullarında okumakta olan 
öğrencilere müftülüğe ait Merve Ya-
tılı Hafızlık Kursunda hafızlık yapabil-

me imkanı sağlayacaklarını söyledi.
Proje ile amaçlarının İmam Hatip 

Ortaokullarında okumakta olan öğ-
rencilerin yaş düzeylerine ve dönem-
lerinin ihtiyaçlarına uygun, okulla ba-
rışık bir biçimde, hafızlık çalışmalarını 
yapmaları sağlamak olduğunu ifade 
eden Kılınç, “Bununla beraber aka-
demik başarılarına yardımcı olmak 
ve öğrendikleri bilgiler için uygulama 
alanı sunmak olacak. İlçemize hayırlı 
olsun.” dedi.

İlçe Müftüsü Abdurrahim Ko-
cagöl de toplum önderlerinin, fikir 
adamlarının yetiştirilmesinde önemli 
bir görevi yerine getiren İmam Ha-
tip Ortaokullarının “Hafızlık Okulu” 
projesiyle yeni bir sorumluluğu daha 
üstleneceklerini ifade etti.
n AA
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Öğretmenlere ilk yardım semineri Türk Sağlık-Sen’den istişare toplantısı
Bozkır ilçesinde 

öğretmenlere, 2017-
2018 eğitim öğretim 
dönemi öncesi ilk 
yardım semineri veril-
di. Bozkır Halk Eğitim 
Merkezi’nde gerçekle-
şen eğitime, Bozkır’da 
görev yapan toplamda 
60 öğretmen katıldı.  
Katılımcılara, Bozkir 1 
Nolu Acil Sağlık Hiz-
metleri İstasyonu Acil 
Tıp Teknisyeni Bilal 
Böyük tarafından ilk 
yardım, temel yaşam 
desteği, bilinç bozuk-
luğu şok ve koma, ze-
hirlenmelerde ve hay-
van ısırması anında 
ilkyardım eğitimi ve hasta ve yaralı 
taşıma teknikleri konularında bilgi-
lendirildi. 

Kursiyerler, 2017-2018 eğitim 

öğretim dönemi öncesi okullarda 
yaşanabilecek olağan üstü durum-
lara karşı eğitim verilmesinden do-
layı memnuniyetlerini belirtirken, 
Bozkır Halk Eğitim Merkezi çok 

amaçlı salonunda 2 gün süren eği-
timi başarıyla tamamlayanlara acil 
durumlara müdahale edebilmeleri 
için gerekli olan ilk yardım sertifika-
sı verildi.  n AA

Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanlığı tarafından organize edi-
len istişare toplantısında, Başkan 
Hamza Olgun’un başkanlığında 
gündemdeki konular masaya yatı-
rıldı ve çözüm yollarının istişaresi 
yapıldı Türk sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Hamza Olgun” Türk Sağ-

lık-Sen Konya Şubesi olarak ilkeli 
sendikacılığımıza taviz vermeden 
devam ediyoruz. Hedefimiz üye-
lerimizin en iyi şartlar dâhilinde 
çalışmaları ve haklarını her alanda 
korumaktır. Bu nedenle yönetim 
kurulu olarak istişare toplantıları 
gerçekleştiriyoruz. Kurulduğumuz 

günden bugüne kadar hedefimiz-
den ve çizgimizden hiçbir zaman 
çıkmadık ve çıkmayacağız” dedi. 
Türk Sağlık-Sen Konya Şube Baş-
kanlığının istişare toplantısı günün 
anısına çektirilen toplu fotoğraf ile 
son buldu.
n HABER MERKEZİ

Diplomat Hasan 
Taşan vefat etti

Yılkı atları için bisikleti
ile Toros Dağları’na çıktı

Ahırlı ilçesinin 
saygın isimlerinden 
Seydişehir eski Müf-
tüsü Abdülkadir Ta-
şan’ın oğlu Ahırlı eski 
İlçe Belediye Başkanı 
Mehmet Taşan’ın kar-
deşi ve Dışişleri Ba-
kanlığı Bregenz Baş-
konsolosluğu Muavin 
Konsolosu Hasan Ta-
şan bir süredir tedavi 
gördüğü Almanya 
Rankweil Hastane-
si’nde doktorların tüm 
müdahalesine rağ-
men yaşam savaşını 
kaybetti.

58 yaşında 
Hakk’ın Rahmeti’ne 
kavuşan 3 çocuk ba-
bası Hasan Taşan’ın 
cenazesi memleketi 
Ahırlı ilçesinde İlçe 
Kaymakamı, Belediye 
Başkanı, Dışişleri Bakanlığı görevli-
leri, ailesi, yakınları ve yüzlerce se-
veninin katıldığı cenaze namazının 
ardından İlçe Merkez Mezarlığında 
toprağa verildi.

Uzun yıllardır Dışişleri Bakanlığı 
Kadrosunda hizmet veren sırasıyla 
Tahran, Dakar, Stuttgart, Saraybos-
na, Trablus, Priştine ve Bregenz’de 
görev yapan Hasan Taşan’ın vefatı 
başta ailesi olmak üzere tüm seven-
lerini yasa boğdu. Hasan Taşan’ın 
vefatının ardından başsağlığı mesajı 
yayınlayan Bregenz Konsolosluğu 
çalışanları, “Şubat ayında Bregenz 
Başkonsolosluğu’na atanan ve ata-

ması olduktan kısa bir süre sonra ra-
hatsızlanan mesai arkadaşımız Mu-
avin Konsolosu Hasan Taşan’ın ani 
vefatı bizleri derin üzüntüye sevk 
etti. Değerli arkadaşımız merhum 
Hasan Taşan’a Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine, yakınlarına, Dışiş-
leri camiasına ve Vorarlberg Türk 
toplumuna başsağlığı dileriz” ifade-
lerini kullandı.

Cenazeye katılan Taşan’ın se-
venleri de acılı aileyi yalnız bırak-
madı. Bizlerde genç yaşta hayata 
veda eden Hasan Taşan’a Cenab-ı 
Allah’tan rahmet kederli ailesi, ya-
kınları ve tüm sevenlerine sabırlar 
dileriz. n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi AR-GE Topluluğu, yerli alternatif enerjili araç projesiyle, 
otomobil sektöründe dikkat çeken bir başarıya imza atarak, “DİRİLİŞ 1251” aracını üretti

KTO Karatay’dan
yerli otomobil!

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi AR-GE Topluluğu, 
yerli alternatif enerjili araç projesiyle, 
önümüzdeki yüzyıla yön verecek olan 
elektrikli otomobil sektöründe dikkat 
çeken bir başarıya imza atarak “DİRİ-
LİŞ 1251” aracını üretti.

4 metre uzunluğundaki elektrikli 
araç, 6 kW batarya gücüyle 110 km 
hıza ulaşabiliyor. Geçmiş senelerde 
yapılan araçların tecrübesiyle Ömer 
Emre Gümüşel, Hakan Güneş, Mah-
mud Sami Çınar, Muhammed Emin 
Arı, Ahmet Keskin, Mehmet Çolak, 
Mustafa Yayangil, Mehmet Akif Sül-
lü ve Mahmut Yarar’dan oluşan eki-
bin gerçekleştirdiği projede “DİRİLİŞ 
1251”,motor, motor sürücü, batarya 
yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, 
batarya paketlemesi, telemetri, araç 
kontrol sistemi ve mekanik aksam 

bakımından tamamen Konya Tica-
ret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 
öğrencilerinintasarımı olarak yerlilik 
alanında dikkat çekiyor.

Konya Ticaret Odası ve KTO Ka-
ratay Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Öztürk konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Yerli otomobil 

konusunda ciddi bir biçimde çalışan 
Konya’ya üniversitemizde gerçek-
leştirdiği projelerle destek vermeye 
devam ediyor. Ayrıca bu tarihî so-
rumluluğa Konya, ev sahipliği yap-
maya hazır. Kendi yerli otomobilimizi 
üretmemizin Türkiye için önemi üze-
rinde daha çok durmayı ve daha fazla 

çalışarak üniversite sanayi iş birliğiyle 
bu sorumluluğun üstesinden gelmeyi 
hedefliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizi 
çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, 
Diriliş 1251 adlı aracımızı daha da 
geliştireceklerine dair inancımı tüm 
kalbimle taşıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesinde yaşayan 
üniversite öğrencisi Mahmut Ara-
bacı, yılkı atlarını görüntüleyebilmek 
için bisikletiyle Toros Dağları’ndaki 
2 bin 300 metre rakımlı Küpe Çu-
kuru mevkisine çıktı. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Turizm Fakültesi 
öğrencisi Arabacı, daha önce birkaç 
kez tırmandığı Küpe Çukuru’na bi-
sikletiyle çıkmaya karar verdi.

Yaklaşık 3 saat süren yolculu-
ğun ardından 2 bin 300 metre ra-
kımlı bölgeye ulaşan genç, sürüler 
halinde yaşayan 50 civarındaki yılkı 
atının yakınında pedal çevirdi. Ara-
bacı, yaşadığı mutluluğu fotoğraf 
karelerine de yansıttı.

Mahmut Arabacı, yaptığı açıkla-

mada, uzun süredir Küpe Çukuru’na 
bisikletiyle çıkma hayali kurduğunu 
söyledi. Kısa süren hazırlığın ardın-
dan yola çıktığını belirten Arabacı, 
şunları kaydetti:

“Zor patikalardan, rampalar-
dan pedal çevirerek çıktım. Bölgeye 
ulaştığımda yeşil düzlükte koşturan 
yılkı atlarını gördüm. Bu heyecan ve 
güzelliklerin uzun süre etkisinden 
kurtulamadım. Bisikletimle peşle-
rinden gittim, koşturdum. Bir ara 
bisikletin tekeri de patladı. Olum-
suzluklara aldırmadan unutulmaz 
bir gün yaşadım. Doğa tutkunlarına 
bu heyecanı yaşamalarını tavsiye 
ediyorum.”
n AA

Ilgın’da Hafızlık Okulu projesi başlatılıyor

4 metre uzunluğundaki elektrikli araç, 6 kW batarya gücüyle 110 km hıza ulaşabiliyor.
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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

* GECE BEKÇİSİ
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
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

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

•Garson
•Mutfakçı

•Vasıflı-Vasıfsız 
Bayan elemanlar alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: Alaaddin Kap Caddesi No:130/C
KTO Karatay Üniversitesi Kampüsü - 

Merkezi Derslik Binası

Tel: 0.532 170 66 67

Firmamız 
bünyesinde
çalıştırılmak 

üzere;
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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.

ELEMAN 
ALINACAKTIR

KONEL OTOMOTİV A.Ş.
Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi
Sıhhiye Sk. No: 4 Selçuklu Konya

0332 248 23 60-61

· AHÇI
· DÖKÜM TAŞLAMACILARI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

SSK + YEMEK + SERVİS
MÜRACAAT OSMAN KÜÇÜKKIRLI

-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

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

GAZ ALTI VE 
ELEKTRİK

KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

UNORMAK MUHASEBE DEPARTMANI
UNORMAK DEĞİRMEN MAK.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

KONYA 3.ORG.SAN.BÖLGESİ 
7.SK.5/1 SELÇUKLU/ KONYA

TEL : 0332 239 10 16

ARGON KAYNAKÇISI 
ARANIYOR

Paslanmaz gıda makinaları imalatında 
çalıştırılmak üzere argon kaynakçısı alınacaktır.

Müracatlar şahsen firmamıza yapılması gerekmektedir
Fetih Mah. Sönmez Sok. No: 8 42030 Konya

Tel: 0332 355 03 55

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere seyehat 
engeli olmayan mobilya, elektrik işinden anlayan  

elemanlar ve vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06
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1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 Bayan Çay Servis Elemanı
 CNC İşleme Merkezlerinde 

ve CNC  Torna 
Tezgahlarında Oparatör 
Olarak Çalışmak üzere, 

18 - 28  Yaş Arası Elemanlar,
 21-28 Yaş Arası Kaynakçılar,

 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar 

ALINACAKTIR
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.

ELEMANLAR 
ARANIYOR

ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4.Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. 
410 Nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA 

Tel: 0(332) 342 64 90 

Firmamız Bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

VASIFLI VASIFSIZ 
elemanlar alınacaktır. 

Müracaat şahsen yapılacaktır

Konya trafiğinde uygunsuz 
şekilde gürültüye neden olan 
motosikletler ve modifiyeli araç-
ların sayısında artışlar gözlendi-
ği söz konusu. 

Araçların trafiği tehlikeye 
soktukları, çevreyi rahatsız ede-
cek bir şekilde duman ve gürültü 
çıkarttıkları, şerit izleme ve de-
ğiştirme kurallarına uymadıkları, 
spin attıkları ve drift yaptıkları 
gözlenmekte. 

Bunlar yasak ama hangi ya-
sağa uyuluyor ki?

Özellikle gençler tarafından 
modifiye edilip trafiğe sokulan 
Doğan, Şahin gibi eski araçlar 
hem ses kirliliği yaratıyor hem 
de kazalara davetiye çıkarıyor. 
Düğün ve asker konvoylarında 
hiçbir trafik kuralını tanımayan 

bu araçlar nedeniyle 
pek çok kaza yaşan-
makta. 

Bu kazalarda 
can kayıplarının ya-
şandığı da bir ger-
çek. Yüksek ses ve 
gürültü çıkarması 
için bu araçların 
egzozuna takılan donanımlar, 
çevreyi rahatsız ettiği gibi diğer 
sürücülerin konsantrasyonunu 
da bozuyor. 

Gece vaktinden sonra bir yer 
de alkol alıp sokak ortasında sıfır 
çekerek çevrede ki insanı rahat-
sız etmekten ne anlıyorsun sen? 

Evlerin-dükkanların camları-
nı titreten , hasta insanı yatağın-

dan sıçratan , uyuyan 
bebeği uykusundan 
uyandıran , diğer sü-
rücüler için yollardaki 
eşkiya olanlar? Amacı-
nız ne? 

Bu bir tarz…İnsan-
lar kendini ifade etmek 
ister…

Yoksa toplumun seviyesini 
nasıl ölçeceğiz…

Iııım…gerçi evet…Top-
lumun seviyesini neden ölçü-
yoruz ki! 

Verdiğimiz eğitimin ka-
litesizliğini, yozlaşmış aile 
kültürünü, terkedilmiş milli 
kültürümüzü ve gariptir çok 
sahiplendiğimiz “kul Hakkı’na 
riayet etmediğimizi görürüz!

Bu şekilde davranınca dün-
yayı kurtardığını düşünen tip-

ler. Faydaları olmadığı gibi za-
rarları da çok.

Modifiyeli araçlar konusuna 
karşı değilim…

Yalnız, şehir içinde sokaklar-
da, caddelerde, trafikte yapılan 
taşkınlığa, aşırı hareketlere, hıza, 
drifte, ani yapılan frenlere, egzoz 
seslerine sonuna kadar karşı-
yım. 

Kimsenin tutkusuna sözü-
müz yok, olamaz da. Lakin her-
şeyin bir yeri ve yordamı vardır 
ve ona göre yapılır.

İşten yorgun argın evine 
dönmüş bir insanın uykusunu 
bozarlar, bir annenin zar-zor 
uyuttuğu bebeğinin uykusunu 
bozarlar, aldığı ilaçlarla biraz 
olsun ağrısını dindirip, istirahat 
etmek isteyen yaşlı amcamızın 

huzurunu bozarlar.
Evine gitmek isteyen bayan 

kardeşlerimize laf atarlar, trafikte 
güvenliği tehlikeye atarlar 

En önemlisi bu cefakâr mille-
tin huzurunu bozarlar. 

Yapmayalım arkadaşlar lüt-
fen biraz duyarlı olalım. Aynı 
olayların kendinize yapıldığını 
düşünün öyle hareket edin lüt-
fen!!!

KUL HAKKI’NA GİRMEYİN! DUYARLI OLUN!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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Genel olarak her konuda saygı esastır. 
Birbirimize saygı duymuyorsak bireylerin 
birbirlerine güveni de olmaz. Bu durum da 
yaşadığımız toplulukta sağlıklı ve yaygın 
bir adaletin sağlanması çok zordur. Ada-
letin tam olmadığı bir toplumda yine aynı 
şekilde sevgide olmaz. Tüm bu unsurların 
olmadığı yerde ise huzurlu bir yaşam bek-
lemek saçma olur. Tüm bunları yazmamın 
sebebi daha doğrusu ana konusu ise bu 

değerler ile birlikte trafikte birbirimize duy-
duğumuz saygı ve sevgi. Yâda daha doğ-
rusu ile duymadığımız bilmediğimiz saygı 
ve sevgi. 

Kişisel güvenliğin en üst seviyeye çı-
karılması için çok dikkatli, başkalarının hak 
ve hürriyetlerine saygılı bir sürücü olmak 
zorunludur. Araçlar aslında kontrolümüzde 
olan birere silahtır. Yanlış kullanımları, bi-
linçsizce ve sorumsuzca, kural tanımadan 
veya bilmeden kullanımları insan yaşamını 
doğrudan tehdit eder. Buna rağmen bu 
araçların ehliyetleri ise yetersiz sınavlar-

la, sağlıksız bir şekilde toplumumuzun 
yaşamını hiçe sayarcasına önüne gelen 
herkese dağıtılmaktadır. Gerçi son zaman-
larda buna karşı yeni bir düzenleme olsa da 
geçmişte yaşadıklarımızı az çok biliyoruz. 
Temel olarak herk sürücü insan yaşamına 
saygılı ve bunu akıl edebilecek sağduyu ve 
insanlıkta olması gerekir. Saldırgan tavır-
larla başkalarının yaşamını tehlikeye atan 
kişiler bu faaliyetten men edilmelidirler. 

Uzun yıllardır Konya’da ikamet eden 
birisi olarak son birkaç yıldır Konya trafiği-
nin içine girdiği durumu hepiniz yakından 

görüp biliyorsunuz. Eski saygı eski hürmet 
eski tolerans hiçbiri kalmamış durumda. 
Trafiğin kazandığı boyut stresi de beraber 
getirince artık vatandaşımız dayanamaz 
oldu. Ne yazık ki dayanamayan herkeste 
birere maganda haline döndü. Daha sarı 
yanmadan kornaya basanımı ararsınız, sin-
yal kullanmadan sollamaya çıkanımı yani 
daha birçok benzeri olaylar. Bunların ya-
nında yaşanan kavga olaylarını da şüphesiz 
her trafiğe çıktığınızda görüyorsunuzdur. 
Artık sen geçeceksin ben geçeceğim kav-
gaları cinayetler ile bitiyor. İşte burada en 

başında söylediğimiz unsur devreye giriyor 
saygı ve sevgi. Bu önemli iki başlıktan ne 
zaman uzaklaşmaya başlarsak işte o andan 
itibaren olumsuzluklar alır başını gider. 

Birbirimize duyduğumuz saygı ve sev-
giyi geliştirmemiz gerekiyor. Trafik bilgin 
ne kadar az olursa olsun toleranslı olup 
saygıyı bilirsek süreci atlatmak daha ko-
lay olur. Ancak maalesef artık her sürücü 
patlamaya hazır bir bomba gibi davranışlar 
içerisinde. 

Umarım bu sıkıcı tablo yakın zamanda 
düzelir. Yoksa çok canımız yanar…

TEMEL SORUN SEVGİSİZLİK VE SAYGISIZLIK

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Cuma buluşmaları kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Mahal-
lesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, “Hizmetleri halkımıza sorarak yapıyoruz” dedi 

‘Hizmeti halkımıza 
sorarak yapıyoruz’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kap-
samında Cumhuriyet Mahallesi’nde va-
tandaşlarla bir araya geldi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından her 
hafta farklı bir mahallede gerçekleşti-
rilen Cuma buluşmaları devam ediyor. 
Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve va-
tandaşların Başkan Altay ile görüşerek 
istek ve önerilerini ilettikleri buluşmala-
rının bu haftaki adresi Cumhuriyet Ma-
hallesi oldu. Kocatepe Fatih Camii’nde 
kılınan Cuma Namazının ardından esnaf 
ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuk-
lu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen 
istek ve önerileri dinledi. Programda 
Başkan Altay’a, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, belediye meclis 
üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu halkına belediye hizmetle-
rini her alanda en iyi şekilde sunmak için 
gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan 
Altay, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmet-
lerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate ala-
rak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 
Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile 
gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, 
Selçuklu’nun geleceği için hasbihal edi-
yoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetle-
rin anlatılmasına ve hizmet planımızın 
şekillenmesine katkı sağlıyor” dedi.

Selçuklu’da yaz dönemini yoğun bir 
hizmet tempo ile tamamladıklarını ifade 
eden Başkan Altay, “Fiziki belediyecilik 
çalışmalarımızla belirlediğimiz hedef-
lerin üzerine çıktık. İlçenin her nokta-
sında yeşil alan ve fen işleri çalışmala-
rını aralıksız sürdüren ekiplerimiz daha 
yaşanabilir bir Selçuklu için aralıksız 
çalışıyor. Selçuklu halkının mutluluğu 
için yürüttüğümüz sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle de Selçuklu’ya değer 
katacak güzel işlere imza attık. Her gün 
binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sille Baraj 
Parkı, yoğun ilgi üzerine ikinci etabını 
gerçekleştirdiğimiz Bilecik-Söğüt Kültür 
Turları, çocuklarımızın yaz döneminde 
camiyi tanıyıp sevmeleri için yaptığımız 
Güle Oynaya Camiye Gel Projesi ve 20 
branşta on binlerce çocuğumuzun fay-
dalandığı yaz spor okulları ile de dolu 
dolu bir yaz dönemini geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
n İHA

Ülkücü İşçiler Derneği’nin
yeni Başkanı Çağlayan oldu

Konya Ülkücü İşçiler Derne-
ği’nin yeni başkanı Kazım Çağ-
layan oldu. İl binasında yapılan 
devir teslim törenine Ülkücü İşçi-
ler Derneği Genel Başkanı Hakan 
Kandemir, Genel Başkan Yardım-
cısı Oğuzhan Yıldırım  Ülkücü İş-
çiler Derneği Konya şube Başkanı 
Kazım Çağlayan ve çok sayıda üye 
katıldı. Önceki başkan Oğuzhan 
Yıldırım’ın Ankara’ya genel baş-
kan yardımcısı olmasından sonra 
şube başkanlığı görevine Kazım 
Çağlayan atandı. İl  binasında 
yapılan devir taslım töreninde 
konuşan  şube Başkanı Kazım 
Çağlayan, “Genel başkanımızın 
takdirleriyle Ülkücü İşçiler Derne-
ği’nin Konya il Başkanlığı’nın tara-
fıma tevdi edilmesi sebebiyle bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Önce-
likle, geçmiş dönemlerde bu ma-
kamda bulunmuş arkadaşlarımı-
za teşekkür etmek istiyorum. Bu 
bayrak yarışında, önceki dönem 
arkadaşlarımızın bizlere emanet 
ettiği bayrağı, sayın genel başka-
nımız, genel merkez yöneticileri-
miz, Konya il yönetiminde yer alan 
arkadaşlarımız ve davamıza gönül 
veren bütün arkadaşlarımızla isti-
şareli çalışarak daha uzak hedefle-
re taşıyacağız” dedi. 

“Bu mücadelemizde pek çok 
zorluklar ile karşılaşacağımızı bi-
liyoruz” diyen Çağlayan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Kapitalizmin 
ağır bir şekilde yaşandığı ülkemiz-
de, sermaye gücüne sahip pek çok 
kişi işçilerimizin emeğini sömür-
meye, alın terlerini bedava dene-
bilecek rakamlara satın almaya 
çalışacak, sosyal güvenlik imkan-
larından yoksun tutmaya çalışa-
caklar; zaman zaman yetkili sen-

dikalar hükümet ile bir olup işçi 
kardeşlerimizin haklarının yenme-
sine göz yumacaklar; bazı zaman-
lar da Ülkücü İşçilerin çığlıklarını 
hiçbir medya organında duyura-
mayacağız. Ancak bahsettiğim sı-
kıntıları ve benzerlerini kuvvetle 
muhtemel yaşayacağımızı bilmek, 
bizleri asla yılgınlığa ve bezginliğe 
itmeyecek aksine çalışma azmi-
mizi arttıracaktır. Tekerimize ço-
mak sokup, önümüze taş koymayı 
düşünenler şunu iyi bilmelidir ki: 
Bizler ne her sıkıntı karşısında sa-
dece şikayet üretip acızlanan tat-
lı su mücahitleriyiz; ne iktidarın 
gücünü arkasına alarak milletinin 
menfaatlerini yok sayan badem bı-
yıklılarız ne de olur olmaz her şeyi 
bahane edip terör estiren sosyalist 
görüşlü militanlarız. Bizler Ülkü 
Ocakları’nda yetişmiş, cennet me-
kan Başbuğ’umuzun tedrisatın-
dan geçmiş kadife eldiven içerisin-
de çelik yumruk olan ülkücüleriz. 
Ülkemizde ve Konya özelindeki 
işçi kardeşlerimizin dertlerini bi-
len bir ekibiz. Şikayet üretmek 
yerine çözüm alternatiflerimizi 
hazırlayacak, alternatiflerimiz ile 
ülkemizin sanayi ve ekonomisine 
katkı sağlarken diğer taraftan da 
işçi kardeşlerimizin hak ve hayat 
standartlarının gelişmesini sağla-
yacağız. İşçi kardeşlerimizin se-
sini yetkili mercilere duyurmak 
için maddi ve manevi her imkanı 
değerlendirecek, sosyal medyada 
örgütlü bir şekilde haykıracağız. 
Gerekli olan durumlarda kanunlar 
çerçevesinde, demokratik ilkeleri 
çiğnemeden siyasilerin karşısına 
çıkıp ülkücü işçilerin seslerini du-
yuracağız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

FETÖ/PDY davası için duruşma salonu hazır
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının 

(FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsa-
mında, 187’si tutuklu 481 sanığın yargılanmasının yapılaca-
ğı dava için, teknik cihazlarla donatılan yaklaşık 800 metre-
karelik alanda 500 kişi kapasiteli duruşma salonu hazırlandı. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açık-
lanmada, “Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü 
Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe 
girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kap-
samında 1030 ayrı dosyada şüpheliler hakkında iddianame 
hazırlandı. 2 bin 281 şüpheli hakkında hazırlanan iddiana-
meler, terör suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri olan Kon-
ya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Konya 8. Ağır Ceza Mah-
kemesi ile Konya 9. Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilerek 
dava açıldı. 527 sanıktan 46’sı hakkındaki davanın tefrik 
edilmesi sonucu 481 sanığın Silahlı Terör Örgütü Kurmak 
veya Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçların-
dan yargılandığı Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/1 
esas sayılı dava dosyası, soruşturmalar kapsamında en çok 
sanığın yer aldığı dosya oldu. Mahkeme duruşma salonları-
nın mevcut durumlarının yetersiz olması nedeniyle, dava-
ların adil, etkin ve seri şekilde yürütülebilmesi için Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığının talebi sonrası, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı tarafından merkez Meram ilçesin-
de bulunan Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri görülecek 
FETÖ davası için hazır hale getirildi” denildi.
n HABER MERKEZİ



16 EYLÜL 2017 13HABER

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, tüm çiftçilerin bugün gerçekleştirilecek Pancar Ekicileri Kooperatifinin 65. Olağan Genel Kuruluna 
katılmalarını istedi.  18 yıldır emaneti taşıdığını vurgulayan Recep Konuk, “Genel Kurul bizim bayramımız, bu bayramı eksiksiz kutlamalıyız” dedi

‘Genel kurul bizim bayramımız’
AK Parti Karaman Milletvekili, 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Başkanı, Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk, Genel Kurul ça-
lışmaları çerçevesinde İsmil ve Çum-
ra’da çiftçilerle buluştu.  Burada üre-
ticilere seslenen Başkan Recep Konuk, 
üreticilerden 16 Eylül 2017 Cumartesi 
günü yapılacak olan Genel Kurul’a 
katılmalarını istedi.  18 yıldır emaneti 
taşıdığını ve 18 yıldır insanların doğ-
duğu yerde doyması için çalıştığını 
vurgulayan Recep Konuk, Konya’nın 
köylerinin Anadolu coğrafyasında iş 
güç kaygısıyla en az göç veren dolayı-
sıyla Konya’nın köylerinin Anadolu’da 
en az, evlat, eş dost akraba hasreti 
çeken köyler olduğunu, bunda Konya 
Şeker’in yaptığı yatırımlarla hem doğ-
rudan istihdam imkânını arttırmasının 
hem de tarlaya iş bulmasının etkisinin 
büyük olduğunu söyledi.

BAŞKAN RECEP KONUK 
COŞKUYLA KARŞILANDI

AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Ge-
nel Başkanı Recep Konuk, 16 Eylül 
Cumartesi günü yapılacak olan Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifinin 65. Ola-
ğan Genel Kurul’u çalışmaları çerçeve-
sinde İsmil ve Çumra’da çiftçilerle bir 
araya geldi.

Konvoyla karşılandığı İsmil’de üre-
ticilere seslendikten sonra Çumra’ya 
geçen Başkan Recep Konuk, Çumra’da 
büyük bir coşkuyla karşılandı.

Çumra girişinde yolu kesen Çum-
ralılar, halaylarla, davul zurna eşliğinde 
Başkan Recep Konuk’u karşıladılar ve 
kurban keserek dua ettiler. Sporcuların 
da katıldığı karşılama töreninde öğren-
ciler Başkan Recep Konuk’a çiçek tak-
dim etti.

Çumra girişinde çiftçilerin getir-
miş olduğu bir traktöre binen Başkan 
Konuk, çiftçilerle buluşmanın olacağı 
Çumra Kültür Merkezine kadar traktö-
rü kendisi kullandı.

Çiftçilerle birlikte kültür merkezi-
ne giren Başkan Recep Konuk burada 
üreticilere seslendi ve çiftçiden malına, 
mülküne, işine gücüne, sahip çıkma-
sını isteyerek, “tarlanıza tapanınıza 
nasıl sahip çıkıyorsanız, gözünüzü ve 
ilginizi oralardan eksik etmiyorsanız, 
bu kuruma sahip çıkmak da sizin va-
zifeniz. İnanıyorum ki çiftçi Genel Ku-
rul’a gelecek ve malına mülküne sahip 
çıktığını, dosta düşmana gösterecek. 
Kurum olarak büyük bir yarıştayız. 
Çiftçinin işini büyütmek için büyük bir 
mücadelenin içindeyiz. Bütün üretici 
kardeşlerimin bu mücadelenin içinde 
olduğunu göstermesi gerekir. Bunun 
yolu da 16 Eylül’de o Genel Kurul’a ka-
tılmaktan geçiyor. Üretici kardeşlerim 
şunu unutmasın, Genel Kurul günü 
bir çiftçi kardeşimiz dahi Genel Ku-
rul’a katılmasa biz bir eksik kalır, bizim 
gücümüz bir eksik olur. Hiçbir üreti-
cimizin ben olmasam da olur, ha bir 

eksik ha bir fazla deme lüksü yok, bu 
Genel Kurul’a katılmanın anlamı çok. 
Bu Genel Kurul’a yılda bir kez 3-5 saat 
ayırıp katılmak bu kurum için sene de 
3-5 bin saat çalışanların gücüne güç 
katmak, çiftçi adına verdikleri müca-
delede şevk ve heyecanlarını katlamak 
demektir. Bu genel kurula katılmak, 
bu kurumu sahipsiz sananlara verilen 
en kuvvetli mesajdır. Bu Genel Kuru-
la katılmak, birliğimize, dirliğimize ve 
işimize, gücümüze, yatırımlarımıza sa-
hip çıkmak demektir. Bu Genel Kurula 
katılmak, dosta güven düşmana korku 
vermektir. Çiftçi bana kal dedi ben de 
kaldım, onların ricasını kıramadım, on-
ların emrine itaatsizlik etmedim, on-
ların rızası hilafına bir şey yapmadım. 
Şimdi ben de üreticilerimize diyorum 
ki, Genel Kurul’a gelin işimize elbirliği 
ile sahip çıkalım. Unutmayın, başarı 
birlikten gelir. Biz birliğimize sahip çık-
tık, bir olduk, birlik oldu, iri olduk, diri 
durduk ve 18 yılda bu kuruma zaman 
zaman ekilmeye çalışılan hiçbir nifak 
tohumunun filizlenmesine başta birli-
ğimize sahip çıkarak çiftçimiz müsaade 
etmedi ve nifaktan medet umanları el-
leri böğründe bıraktı. 56 Bin yürek bir 
çarpıp, 112 Bin el birlik olunca da başa-
rı geldi. 1 fabrikadan 45 Tesis çıkardık. 
Çiftçinin sadece şeker pancarına sahip 
çıkabilen kurumundan 1200 kalemi 
aşkın tarımsal ürünü şemsiyesi altına 
alan kuruma eriştik. Çiftçisine tarımsal 
ürün bedeli olarak sadece 77,6 Milyon 
Dolar ödeyebilen bir kurumdan çiftçi-
sine geçtiğimiz yıl itibarıyla 444,6 Mil-
yon Dolar ödeyen bir seviyeye eriştik. 
O başarıyı bir olmak birliğimize sahip 
çıkmak getirdi. Bugün daha büyüğüz 
ve iştah kabartan bir varlığa sahibiz. 
Bugün birlik olmaya, bir olmaya, iri 
ve diri durmaya, aramıza atılmak is-
tenecek nifak tohumlarını daha yeşer-
meden kurutmaya dünden daha çok 
ihtiyacımız var. Düne göre daha dik-
katli olmak zorundayız. O’nun için de 
birliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. 
Tecrübe edildi onaylandı, başarı birlik-
ten gelir. Birliğine sahip çıkan üretici 
de ne yapar? Genel Kurul’a gelir. Bunu 
fiziken gösterebileceği ilk fırsat bu. 
Bunu dosta düşmana ispat edebileceği 
en önemli zemin Genel Kurul. Genel 

Kurul bizim bayramımız, bu bayramı 
eksiksiz kutlamalıyız” dedi.

Genel Kurulların Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi’nde bir kucaklaş-
ma vesilesi olduğunu, Konya’nın dört 
bir tarafındaki çiftçilerin hem bir birle-
riyle hem de emaneti teslim ettikleriyle 
Genel Kurullar vesilesiyle kucaklaştığı-
nı belirten Başkan Konuk, Genel Kurul 
öncesinde tüm köyleri ziyaret etmek 
istediğini ancak zaman darlığının buna 
müsaade etmediğini söyledi. Üretici-
nin talebi neticesinde tekrar aday olma 
kararıyla Genel Kurul arasında sadece 
10 günlük bir zaman diliminin olduğu-
nu belirten Başkan Recep Konuk; “bu 
süreçte bütün üretici kardeşlerimizle 
kucaklaşmak istedim ama vakit dar-
lığı neticesinde, çok fazla istememe 
rağmen bütün bölgelerimizi, ilçeleri-
mizi, mahallelerimizi ne yazık ki ge-
zemedim. Maalesef gün 24 saat ve bu 
24 saatler bize yetmedi. Bir taraftan 
Genel Kurul’a rağmen ihmal edeme-
yeceğimiz bu devasa kurumun işleri 
ve onlara ayırmamız gereken zaman, 
bir taraftan tarlada işlerin en yoğun 
olduğu dönemde üretici kardeşlerimi-
zi işinden gücünden bırakma endişesi 
günün sadece belli zaman dilimini 
kullanmamıza müsaade etti. Bu az za-
manda olabileceği kadar çok yere git-
meye çalıştık. Hiçbir çiftçi kardeşimiz 
tarlada tapanda işini gücünü bırakma-
sın, ürününden ilgisini eksik etmesin 
diyerek sadece durumu müsait olan-
ların gelebilmesi için bölgesel bazda 
merkezi toplantılarla bu kucaklaşmayı 
gerçekleştirebildik, üreticilerimizle bu 
vesileyle hasbihal edebildik. Gönül sa-
dece köy, belde, ilçe ve mahallerimizi 
değil her bir çiftçimizin hanesini ziya-
ret etmek istiyor, ama buna zaman el 
vermedi. Üreticimiz de biliyor ki, bizim 
gönlümüz üretici kardeşlerimizledir, 
kalbimiz onlarla atıyor, onlar için ge-
cemizi gündüzümüze katarak çalışıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“BİZ ÇİFTÇİ İÇİN VARIZ”
18 yıldır emaneti taşıdığını ve 18 

yıldır insanların doğduğu yerde doy-
ması için çalıştığını vurgulayan Recep 
Konuk, Konya’nın köylerinin Anadolu 
coğrafyasında iş güç kaygısıyla en az 
göç veren dolayısıyla Konya’nın köyle-

rinin Anadolu’da en az, evlat, eş dost 
akraba hasreti çeken köyler olduğunu, 
bunda Konya Şeker’in yaptığı yatırım-
larla hem doğrudan istihdam imkâ-
nını arttırmasının hem de tarlaya iş 
bulmasının etkisinin büyük olduğunu 
söyledi. “Bugün Konya Şeker yaptığı 
yatırımlarla 18 yıl öncesine göre ilave 
9.000 civarında doğrudan istihdam 
imkânı sağlamasaydı Konya’nın ekse-
riyetle köy ve ilçelerindeki 9.000 aile 
iş için gurbete çıkan 9.000 evladının 
hasretini çekecekti. 9.000 evlatta sıla 
hasreti çekecekti. Konya Şeker, yaptığı 
yatırımlarla pancarın yanına kanola-
yı, patatesi, ayçiçeğini, mısırı, buğda-
yı, arpayı, üzümü, elmayı da alacak, 
hayvancılığı büyütecek yatırımları 
yapmasaydı belki de yüzlerce, binler-
ce aile köyünden ya Konya’ya ya da 
başka illere ekmek derdiyle göçecek, 
köydeki komşuları, akrabaları, eş dost 
hasreti çekecekti” diyen ve konuş-
masını  “Anadolu insanı Anadolu’dan 
niye göçer, Anadolu’yu niye terk eder? 
Bunu niye yapar? Çoluğunun çocuğu-
nun rızkını kazanmak için yapar” şek-
linde sürdüren Başkan Konuk, şunları 
ifade etti; “Anadolu insanı için mutlaka 
nitelikli bir gelir düzeyini oluşturmamız 
lazım. Anadolu’yu güçlendirmemiz la-
zım. Birçok büyük devlet Anadolu ile 
ilgili planlar kuruyor, terör örgütlerini 
kurdular, beslediler. 

Birçok terör örgütü ile insanımızı 
kırdırdılar. Bütün bu terörün nede-
ni Anadolu ile ilgili büyük devletlerin 
planlarıdır. Ülkemize bir başka saldırı 
şekilleri de ekonomidir. Anadolu bü-
yümesin, belirli bir seviyede kalsın 
istiyorlar. Anadolu insanını bereketli 
toprakların fukara bekçisi yapmak is-
tiyorlar, Anadolu’nun bereketiyle, bu 
toprakların sahiplerini buluşturmak 
zorundayız. Anadolu’daki hiç kimsenin 
geçim derdiyle yerinden yurdundan 
olmamasını sağlamak, bu topraklarla 
milletimizin bağını güçlendirmek zo-
rundayız. 

Onlar istiyor diye bu bereketli top-
rakları sessiz, ıssız ve kimsesiz bıraka-
mayız. Peki, bu nasıl olacak? Burada 
nasıl kazanacak? Bunu iyi düşünürse-
niz bizim neyin mücadelesini verdiği-
mizi daha iyi anlarsınız. Konya Şeker’in 

Anadolu’da kurduğu bu tesisler olma-
sa biz ürünlerimize sahip çıkabilir mi-
yiz? Üreticiye sahip çıkabilir miyiz?

Konya Şeker’in Hamyağ Fabrikası 
kurulmadan önce Konya’da en fazla 
yıllık 50 bin ton ayçiçeği üretilebilmişti. 
Ama bugün 400 bin ton ayçiçeği üre-
tiliyor. Vatandaş güveniyor, garanti bir 
alıcı var, onu biliyor. Kendi tesisi var. 
Bu tesisler olmasın, rakamlar yerlerde 
sürünür.

Bu tesisler olmasa, ayçiçeğini biz 
ekeriz, katma değerini başkaları alır. 
Peki, Konya çiftçisi ekmese ne olur? 
Giderler Ukrayna’dan getirirler, bura-
da işlerler, yağ olarak da satarlar. Bu 
çiftçiyi kimse düşünmez.

Ayçiçeği rakamlarına da bu açıdan 
bakın. Konya’da 400 bin ton ayçiçeği 
üretiliyor. Şu anda Konya Şeker 110 
bin ton ayçiçeği alabilir. Peki, gerisi ne 
olacak? 290 bin tonu ne olacak?

Ne olur? Rakamlar yerlerde sürü-
nür, Konya çiftçisi zarar eder, malını 
çok ucuza satmış olur. Allah onlara dü-
şürmesin, o akbabalar rantı yine alırlar. 
Ama biz çiftçilerimiz için ayçiçeğini 
kademeli bir şekilde alıyoruz, sadece 
110 bin tonunu değil hepsini düşünü-
yoruz, çiftçimizin ürettiği ayçiçeğinin 
piyasada iyi fiyata gitmesini sağlıyoruz. 
Piyasayı regüle ediyoruz, çiftçiyi ez-
dirmiyoruz. Biz ucuz politika yapama-
yız, vatandaşımızı kandıramayız, biz 
vatandaşımızı, çiftçimizi, üreticimizi 
korumak için varız. Çiftçimizi mağdur 
etmeyeceğiz, geçen senenin altında 
fiyat olmayacak ve en iyi fiyat veren 
kuruluştan da daha iyi fiyat vereceğiz, 
hiç kimse merak etmesin, biz çiftçimizi 
ezdirmeyiz, mağdur etmeyiz.”

“KONYA ŞEKER BÜYÜMEYE 
DEVAM EDECEK”

Konuşmasını, “Panagro olmasa 
besinin hali nice olurdu?” şeklinde bir 
soruyla sürdüren Başkan Recep Ko-
nuk, “Hatırlayın sütler kanallara dökü-
lüyordu. Ama Konya Şeker dünyanın 
en büyük Et ve Süt Entegre Tesislerini 
Kaşınhanı’na kurdu ve bu sorunu çöz-
dü. Şimdi Konya Türkiye’nin en fazla 
büyükbaş hayvan varlığına sahip şehri 
oldu. Bunu Konya Şeker yaptı.

Pancar öyle değil mi? Mısır öyle 
değil mi? Arpa öyle değil mi? Konya 
Şeker olmasa çiftçi ürün ekemeyecek 
hale gelecekti. Bizim neleri başardığı-
mızı iyi görmemiz gerekiyor, iyi anla-
mamız gerekiyor” dedi.

45 Tesis yaptıklarını daha da bü-
yüyeceklerini ifade eden Başkan Recep 
Konuk, “Hem çiftçinin parasını kes-
meyeceksiniz, hem çiftçiye en iyi fiyatı 
vereceksiniz, hem de yeni yatırımlar 
yapacaksınız. Bunları yapınca işte bi-
rilerinin ayağına basmış oluyorsunuz, 
bu da bizim birçok alanda sıkıntı yaşa-
mamıza vesile oluyor. 

Biz çok mücadele ettik. 50’ye yakın 
dava açmak zorunda kaldık. Geri plan-
da bize yönelik çok ciddi saldırıların 
olduğu ama bütün bunlarla başa çıkı-

larak hayata geçirilen çalışmalar var.
Konya Şeker bir delikli kuruş top-

lamadan, hisse senedi satmadan, 
herhangi bir kesinti yapmadan bu 
yatırımları yaptı, çiftçinin üretimini 
garanti altına aldı. Bugün Londra’da, 
Moskova’da, Amerika’da, Japonya’da 
Torku satılıyor, gelir bu topraklara geli-
yor. 3 Milyar 800 milyon dolar yatırım 
yapmışız. Peki, bu yatırımın parasını 
nereden ödedik? İşte bu tesisler para 
kazandı, ihracat yaptık oradan ödedik.” 
şeklinde konuştu.

“ANADOLU’YU GELİŞTİRECEĞİZ”
Konya Şeker’e yönelik saldırıların 

temeline baktığınızda, yalanlarla ifti-
ralarla bu kurumları aşağı düşürmeye 
çalışmak olduğunun görüleceğini ifade 
eden Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, “Konya Şeker’e saldırarak rant 
elde etmeye çalışıyorlar. Dün ayakları-
na bastık, bugün feryat ediyorlar.

Ben bir üretici ailenin çocuğuyum, 
bizler çok sıkıntı çektik, Anadolu in-
sanı çok sıkıntı çekti, yeter artık çek-
meyeceğiz, Anadolu’yu büyüteceğiz, 
Anadolu’yu geliştireceğiz, Anadolu’yu 
zenginleştireceğiz. Bunlar lafla olmaz, 
bunlar işle olur, yatırımla olur, üretim-
le olur, 45 tane Tesis olmuş. Bir tane 
hasta bir tavuğumuz vardı, onu tedavi 
ettik ve onun yumurtaları ile 45 tane 
altın yumurtlayan tavuk inşa ettik, 
bundan daha iyi yatırım olur mu?

Yatırımlarımızla üreticinin geliri 
arttı, üreticiler zenginleşti. Konya’daki 
çiftçiyi bırakın, esnaf da, çarşı pazar da, 
tacir de Konya Şeker’in oluşturduğu 
katma değer sayesinde ayakta duru-
yor, bu refahtan pay alıyor, Konya Şe-
ker Konya ekonomisini ayakta tutuyor. 
Piyasaya her yıl 8 milyar nakit para ko-
yuyor. Konya Şeker bugün Türkiye’nin 
16 büyük şirketi arasındadır.

1200’ü aşkın çeşit ürün üretiyoruz, 
10 bin insanımız çalışıyor, 100’e yakın 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Üniversite 
kurduk, üniversite araştırmalarını ya-
pıyor, Konya Şeker bu toprakları zen-
ginleştirmeye devam edecek” dedi. 

“Biz ülkemizi güçlendirmek zorun-
dayız, birliğimizi beraberliğimizi sağla-
mak zorundayız” diyen Başkan Recep 
Konuk, 2019’dan itibaren ülkenin seç-
tiklerinin yasa yapmaya başlayacağını, 
Türkiye’yi güzel günlerin beklediğini, 
vesayet sisteminin tamamen ortadan 
kalkacağını söyledi. Konuk, “ayrışma-
yacağız, birleşerek büyüyeceğiz” ifade-
lerini kullandı.

Konuşma sonrasında Çumra Bele-
diye Başkanı Mehmet Oğuz, AK Parti 
Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Baş-
kanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk’a İnşirah Suresi’nin olduğu bir 
tablo takdim etti.   Başkan Recep Ko-
nuk, Çumra’da Çumra Belediyesi’ni ve 
Çumra Ticaret Odası’nı da ziyaret etti. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde İsmil ve Çumra’da çiftçilerle buluştu. 



LLMBİR tarafından 15 Eylül 
“Dünya Lenfoma Günü” dolayısıyla 
Sheraton Otel’de hastalara yönelik 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi, 
hastalıkla ilgili son gelişmeler ve ve-
riler paylaşıldı.  Toplantıya, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve LLMBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Muhit Özcan, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi ve LLMBİR Yönetim Kurulu 
Genel Sekreteri Doç.Dr. Selami Ko-
çak Toprak, LLMBİR Yönetim Kurulu 
Üyesi Avukat Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul 
Akçaoğlu ve Dernek Üyesi Ece Yüce-
kan katıldı. 

Prof. Dr. Özcan, lenfomanın son 
yıllarda çok arttığını ve önemli bir so-
run halini aldığını belirtti. 

“Canlı ilaç” adında yeni bir kavra-
mın ortaya çıktığını ifade eden Özcan, 
“15 gün önce Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi müthiş bir ilaca onay verdi, 
‘canlı ilaç’. Kanınızda canlı ilaç dolaşa-
cak. Çok büyük firmalardan birisinin 
uzun yıllar üzerinde çalıştığı proje, 25 

yaşa kadar olan lösemili gençler ve 
çocuklarda bu ilacı onayladı. Hastanın 
kendi kan hücreleri alınıyor, donduru-
luyor.” diye konuştu.

Amerika’daki merkezi laboratu-
varın, kan hücreleri içerisinden hasta-
nın kendi “T” hücrelerini ayıkladığını 
ifade eden Özcan, “Bu hücreleri çok 

yüksek teknoloji gerektiren bir or-
tamda alıyor. ‘T’ hücrelerinin içerisi-
ne yeni bir gen yerleştiriyor. Hücrenin 
çekirdeğine bir gen yerleştiriyor. Bu 
çekirdek üretime başlıyor ve o hasta-
nın kendi ‘T’ hücresinin üzerinde bir 
bölge beliriyor. ‘T’ hücrenin yüzeyin-
de beliren bu mızrağa benzettiğimiz 

bölümün tıbbi adı reseptör. Bu resep-
tör kanserli hücrenin üzerindeki özel 
bir bölgeyi, 19 numaralı bölgeyi tanı-
yor.” açıklamasında bulundu. 

Özcan, canlı ilacın tedavi seçe-
nekleri bitmiş olan, 25 yaşa kadar lö-
semililerde kullanılacağını bildirerek, 
tedavinin yüzde 83 oranında başarı 
sağladığına dikkati çekti. 

Canlı ilacın yan etkilerinden de 
bahseden Özcan, şöyle konuştu:

“Hastaların bir bölümünde hala 
tedaviden sonra ilik nakli gerektirebi-
lir. Bu ilaç müthiş bir yeni çıkış nokta-
sı. Üç olumsuz noktası da var. İlacın 
ne kadar kalıcı olduğunu bilmiyoruz. 
Bunun yan etkisi yok mu? Çok vahim 
yan etkileri var. Tedavi beyin hasa-
rına yol açabiliyor. Bazı yan etkiler, 
ölümcül de olabiliyor. Tedavinin şu an 
itibarıyla 475 bin dolar maliyeti var. 
Lenfomanın çaresi bulundu demiyo-
ruz ama çok güzel bir açılım. Bununla 
kimse suistimal edilmemeli. Hiçbir 
tedavi yan etkisiz gelmiyor. Firmalar 
şu anda ilacın yan etkisini gidermek 
için çalışıyor.”   n AA
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Gözlükler yakın takibe alındı Sepsise acil müdahale edilmeli
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hayata 
geçirilen “Ürün Takip Sistemi” ile 
optik cam ve çerçevelerin, üretildi-
ği nokta ya da ithal edildiği yerden 
kullanıcısına kadar tek tek takibi 
yapılacak.  Sağlık Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafın-
dan gözlük camı ve çerçevelerine 
yönelik “Ürün Takip Sistemi (ÜTS)” 
hayata geçirildi. Türkiye İlaç ve Tıb-
bi Cihaz Kurumundan alınan bilgi-
ye göre, tüketicilerin göz sağlığı için 
büyük öneme sahip gözlük camı ve 
çerçeveleri yakın takibe alındı.

ÜTS ile optik cam ve çerçeveler, 
üretildiği nokta ya da ithal edildiği 
yerden kullanıcısına kadar tek tek 
takip edilecek.  

Uygulamayla, vatandaşların ka-
liteli ve güvenli ürünlere erişiminin 
sağlanması amaçlanıyor.  Sistem 
sayesinde, piyasadaki güvensiz 
ürünlerin tespiti kolaylaşacak, sah-
te ve kaçak ürünler daha hızlı be-
lirlenebilecek. Bu şekilde kayıt dışı 
ekonomiyle mücadeleye de katkı 
sağlanacak. İlaç Takip Sistemi (İTS) 
gibi dünyada ilk ve tek olma özelli-

ğine sahip ÜTS ile optik cam ve çer-
çevelerden sonra, kalp ve beyin pili 
gibi insan sağlığı için hayati öneme 
sahip tıbbi cihazlar da mercek altına 
alınacak. Risk grubu yüksek olanla-
ra öncelik verilmek üzere tüm tıbbi 
cihazların takibine kademeli şekilde 
geçilecek.  Buna göre, beyne takılan 
pilin ya da dişteki implantın hangi 
üreticiden geldiği, ne gibi aşama-
lardan geçtiği ve hangi hastada 
olduğunun takibi rahatlıkla yapıla-
bilecek.

Öte yandan, TÜBİTAK ile ortak 
geliştirilen ÜTS’nin de İTS’de oldu-

ğu gibi mobil hale getirilip, cep te-
lefonlarına entegre edilmesiyle ilgili 
çalışmalar tamamlandı. ÜTS Mobil, 
yakın zamanda kullanıma açılacak. 
Tüketici, cep telefonu kamerasına 
ürün barkodunu okuttuğunda, gör-
selleri ve güvenlik uyarıları da dahil 
detaylı ürün bilgilerine kolaylıkla 
ulaşabilecek. Acil durumlarda tüke-
tici, cep telefonuna aradığı ürünün 
bilgisini girerek, hangi satış nokta-
sında bulunduğunu görebilecek. 
Dünyanın da yakından takip ettiği 
ÜTS’yi birçok ülkenin örnek alacağı 
belirtiliyor.  n AA

Halk arasında kan zehirlenmesi 
olarak bilinen “sepsis” riskinin, grip 
ve zatürreye karşı aşı yaptırılması, 
direnç gelişmemesi için uygun za-
manda uygun antibiyotik kullanıl-
ması ve hijyen koşullarına dikkat 
edilmesi halinde azaltılabileceği 
bildirildi.  Türk Yoğun Bakım Der-
neği 2. Başkanı Prof. Dr. Necmet-
tin Ünal, herhangi bir enfeksiyona 
karşı vücudun hayatı tehdit eden 
reaksiyonundan kaynaklanan, doku 
hasarına, organ yetmezliğine ve 
ölümüne yol açabilecek komplikas-
yonun “sepsis” olarak tanımlandı-
ğını söyledi. Enfeksiyonların sepsise 
neden olduğunu belirten Ünal, en 
çok zatürre, idrar yolu, karın, cilt 
ve bağırsaktaki enfeksiyonların bu 
duruma yol açtığının altını çizdi.  
Ünal, sepsis gelişme riskinin yer yaş 
grubu ve iki cins için de aynı dere-
cede olduğunu belirterek, “Genç, 
yaşlı, zengin, fakir, ırk ve cinsiyete 
bakmaksızın ölümcül olabilir. Bağı-
şıklık sistemi zayıflamış, 65 yaşında 
veya daha yaşlı, bir yaşından daha 
küçük kişilerin, kronik hastalıkları 
olanların, şeker hastalığı bulunan-

ların, AIDS, kanser, böbrek veya 
karaciğer hastalığı olanların, ciddi 
yanık, fiziksel travma yaşayanların 
riski daha yüksektir” uyarısında bu-
lundu. Ünal, rahatsızlığın hastane-
lerdeki yoğun bakım ünitelerinde 
tedavi edildiğini, antibiyotikler ve 
çeşitli serumlar kullanıldığını belir-
terek, gereksiz antibiyotik kullanı-
mında vücutta direnç geliştiğini ve 
tedavinin sekteye uğradığını vur-
guladı. Ünal, mutlaka hekim bilgisi 
dahilinde uygun zamanda ve uy-
gun dozda antibiyotik kullanılması 

gerektiğini bildirerek, “Sepsise acil 
müdahale edilmelidir. Sepsis ne-
deniyle kan basıncı düşüşü geliş-
tikten sonra antibiyotik tedavisine 
başlama süresindeki her bir saatlik 
gecikme ölüm riskini yüzde 7.6 art-
tırır. Ne kadar erken müdehale edi-
lirse o kadar hasar kalma ihtimali 
azalır. Hastalığa yol açabilecek grip, 
zatürre ve diğer enfeksiyonlar için 
gereken sıklıklarla ve gereken kişi-
lerde aşı yapılmasının çok önemli. 
Bu şekilde sepsis riski azaltılabilir.” 
n AA

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan, “Amerika, Hindistan ve Singapur 
gibi ülkeler sağlık turizminde ön sırada. Biz de dünyada sağlık turizminde ilk 5’e gireceğiz” dedi

‘Sağlık turizminde 
ilk 5’e gireceğiz’

Türkiye Sağlık Turizmi Dernek-
leri Federasyonu Başkanı Tevfik Ya-
zan, “Amerika, Hindistan ve Singa-
pur gibi ülkeler sağlık turizminde ön 
sırada. Fiziki olanaklar ve yetişmiş 
insan gücü olarak daha kaliteli bir 
konumdayız. 

Hem gelen hasta sayısı hem de 
elde edilen gelir anlamında biz de in-
şallah dünyada sağlık turizminde ilk 
5’e gireceğiz” dedi.

Yazan, sağlık turizminin stratejik 
bir sektör haline geldiğini söyledi.

Dünyada sağlık turizmi için yak-
laşık 20 milyon insanın hareket et-
tiğini dile getiren Yazan, Türkiye’ye 
geçen yıl 800 bin hastanın geldiğini 
anımsattı. 

Yazan, sektörün 100 milyar 
doları aşan cirosunun bulunduğu-
nu, 2023’e kadar sağlık turizminde 
dünyada yüzde 5’i aşan paya sahip 
olmayı hedeflediklerini anlattı.

Yazan, “Ülkemizde son zaman-
larda yaşanan üzücü olaylara kadar 
bu hedefi yakalamıştık. Geçen yıl ge-
len 800 bin hastanın içerisinde saç 
ekimi ve estetik ameliyat yaptıran-
ların yanı sıra organ nakli ve kanser 
tedavisi için gelenler de var. 

Geçen yıl yaklaşık 120 bin kişi 
saç ekimi, yaklaşık 60 bin kişi de 
estetik ameliyat için bizi tercih etti. 
Türkiye’nin birçok ülkeye göre daha 
ekonomik, güvenilir, kaliteli ve ulaşı-
labilir olması tercih sebepleri arasın-
da.” değerlendirmesinde bulundu. 

“MALİYET OLARAK 
DAHA EKONOMİK DURUMDAYIZ”
Türkiye’ye her yıl yaklaşık 40 

milyon turistin geldiğini ifade eden 
Yazan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerika, Hindistan ve Singa-
pur gibi ülkeler sağlık turizminde ön 
sırada. Fiziki olanaklar ve yetişmiş 

insan gücü olarak daha kaliteli bir 
konumdayız. Hem gelen hasta sayısı 
hem de elde edilen gelir anlamında 
biz de inşallah dünyada sağlık turiz-
minde ilk 5’e gireceğiz. ABD’de 90 
bin dolara yapılan karaciğer nakli 
bizde 15 bin dolar civarında. Yani 
maliyet olarak daha ekonomik du-

rumdayız. Uçakla 3,5-4 saatlik me-
safemizde 1,5 milyar insan yaşıyor. 
Bu da hitap ettiğimiz kitlenin büyük-
lüğünü gösteriyor.”

Yazan, sağlık turizmi için Türki-
ye’ye gelen hasta sayısını 4 milyona 
çıkarmayı hedeflediklerini bildiren 
Yazgan, “Önümüzdeki yıllarda sağlık 
turizmi için Türkiye’ye gelen hasta 
sayısını 4 milyona çıkarmayı hedef-
liyoruz. Ülkemiz, Fransa, Amerika, 
Almanya ve Belçika gibi ülkelerden 
bile daha güvenli. Bu yıl 850 bin ci-
varında hastanın gelmesini bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl, arzu ettikleri dü-
zeyde olmasa da sektörden aldıkları 
payın kısmen büyüdüğünü anlatan 
Yazan, “Kötü olacak, geriye gidece-
ğiz’ tahminlerine rağmen bu tabloyu 
yakaladık. Bunda ilk başta Cumhur-
başkanımızın ve özel teşebbüslerin 
de katkısı var.” dedi.  Sağlık turizmi 
için en çok hastanın Orta Doğu ül-
kelerinden geldiğine işaret eden Ya-
zan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Saç ekimi, yaşlı bakımı, termal 
turizm, organ nakli ve kanser teda-
visinde Rusya’dan ve diğer Avrupa 
ülkelerinden daha iyi konuma ge-
leceğiz. Kamu ve özel sektör çalış-
malarını yoğunlaştırdı. Devletimiz 
bununla ilgili yasal düzenlemeleri 
yaptı. Biz de işin mutfağında olan 
derneklerimizle sahada yaşadığımız 
sıkıntıların çözümü içerisindeyiz.” 
n AA

TÜRKÖK’te bağışçı 
sayısı hedefine ulaşıldı

‘e-Nabız’ kullanıcısı 
5 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı 
tarafından yürütülen Türkiye Kök 
Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜR-
KÖK) projesinde, gönüllü kemik iliği 
bağışçısı sayısı 247 bin 784’e ulaştı.

AA muhabirinin Türk Kızıla-
yından aldığı bilgiye göre, TÜR-
KÖK projesi kapsamında, Ağustos 
2014’te bağışçı kazanımı çalışma-
larına başlandı.  Projede üç yıllık 
kemik iliği bağışçı sayısı hedefine 
ulaşıldı. Bu süreçte sayı 247 bin 
784 oldu.  Verilere göre, kemik iliği 
bağışçısı olmak isteyenlerin yüzde 
32,2’sini 18-25 yaş arası gençler, 
yüzde 34,5’ini ise 26-35 yaş arasın-
daki kişiler oluşturdu.

Kemik iliği bağışçılarının yüzde 
27’si 36-45, yüzde 6,3’ü de 46-50 
yaş arasında yer aldı.

Kadınlarda kan bağışı oranı yüz-
de 13’ler düzeyindeyken, kemik 
iliğinde bu oran yüzde 38 olarak 
gerçekleşti.

Projenin başlamasından sonra 
alınan kemik iliği örnekleri ile has-
talar arasında bin 828 eşleşme oldu.

Bu eşleşmelerden bin 778’i 
Türkiye’deki, 50’si ise yurt dışındaki 

hastalarla gerçekleşti. Türkiye’nin 
dünya kemik iliği bankasına katıl-
masıyla, herhangi bir ülkeden has-
talar için buradaki veri tabanına da 
bakılabiliyor. Eşleşmelerden bugü-
ne kadar 420 nakil gerçekleştirildi. 
Bunlardan 416’sı Türkiye’de, 4’ü ise 
yurt dışında yapıldı.

Projenin 3 yılını değerlendiren 
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem 
Kınık, Sağlık Bakanlığı ile Türki-
ye’de iki projeyi büyük başarıyla yü-
rüttüklerini söyledi.

Bunlardan birisinin Ulusal Gü-
venli Kan Projesi olduğunu anla-
tan Kınık, bu projeyle Türkiye’nin 
kan ihtiyacının tamamının gönüllü 
bağışçılardan karşılanmasının he-
deflendiğini dile getirdi. Kınık, “Ge-
çen yıl, 300 bin ünite kan bağışıyla 
çıktığımız yolda, 2 milyon 100 bin 
ünite kan bağışına ulaştık. Bu yılı 
ise 2 milyon 300 bin kan bağışı dü-
zeyinde kapatmayı hedefliyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda ülkemizin kan 
ihtiyacının tamamını gönüllü kan 
bağışçılarımızdan karşılar hale ge-
lebileceğiz” açıklamasında bulundu.
n AA

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen 
ve her türlü sağlık kaydına erişime 
olanak sağlayan “e-Nabız” uygu-
lamasında kullanıcı sayısı 5 milyon 
200 bine ulaştı. 

AA muhabirinin Sağlık Bakan-
lığı yetkililerinden edindiği bilgi-
ye göre, iki yıl önce hizmete giren 
“e-Nabız”, kişisel sağlık sisteminde, 
kullanıcı sayısında büyük bir artış 
sağlandı. 

Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat 
erişim imkanı sunan ve tüm sağlık 
kayıtlarının kontrol ve yönetimi-
ni bizzat kişinin kendisine bırakan 
e-Nabız, 5 milyon 200 bin kişinin 
hayatının bir parçası haline geldi.  
Hizmete girdiği 2015’ten bu yana 
sistemde 5 milyon 200 bin kullanıcı 

hesabı, 25 milyondan fazla da otu-
rum açıldı. Sistem hizmete girdiği 
günden bu yana 75 milyon kez gö-
rüntülendi. 

“e-Nabız” kullanıcılarının yüz-
de 54’ünü erkekler, yüzde 46’sını 
da kadınlar oluşturuyor. Sistemden 
faydalananların yüzde 60’ı 18 ila 34 
yaşları arasında yer alıyor. 

Sağlık Bakanlığınca özel ya da 
kamu tüm sağlık kuruluşlarının bilgi 
sistemlerinin entegre olarak gerçek 
zamanlı veri gönderebildiği sistem, 
vatandaşların kişisel sağlık kayıtla-
rına, hem kendilerinin hem de izin 
vermeleri durumunda ilgili sağlık 
personelinin erişebileceği bir plat-
form olarak hizmet veriyor.
n AA

Kan kanseri tedavisinde ‘canlı ilaç’ dönemi

Prof. Dr. Muhit Özcan, “Canlı ilaç Lösemi, Lenfoma, Miyelom gibi kan kanserlerini 
bitirecek yolun başlangıcı olacak” dedi.

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan



Libya’da işgalci İtalyan güçleri 
karşısında sergilediği direnişle dünya 
çapında bir sembole dönüşen ve “Çöl 
Aslanı” olarak anılan Ömer Muhtar’ın 
idam edilişinin üzerinden 86 yıl geçti.

Libya’nın dağlık bölgesi Cebel 
Ahdar’da 1860’larda dünyaya gelen 
Muhtar, eğitimini bölgede etkin Se-
nusi Hareketi medreselerinde aldı. 
Senusi Hareketi içindeki eğitiminde 
başarı gösteren ve hareketin önde ge-
len isimlerinin dikkatini çeken Muh-
tar, 1899 yılında Çad’da Fransızların 
sömürge ve misyonerlik çalışmalarına 
karşı silahlı mücadele verdi. 

İtalya, 1911’de Libya’nın işgali-
ni başlatarak, Trablus ve Bingazi’ye 
saldırdı. İtalyan kuvvetleri bölgedeki 
Osmanlı güçlerinden teslim olmala-
rını talep etti ancak Osmanlı birlikleri 
bunu reddederek Libya yerel savun-
ma birlikleriyle, iç kesimlere çekilip, 
İtalyanlara karşı mücadele etti. Os-
manlı birlikleri, Balkan Savaşı’nın pat-
lak vermesiyle Anadolu’ya geri döner-
ken, İtalyanlar Trablusgarp vilayetine 
bağlı, Trablus, Fizan ve Sirenayka böl-
gelerini ele geçirdi. 

Mesleği Kuran-ı Kerim ve İslami 
ilimler öğretmenliği olan Ömer Muh-
tar, coğrafyayı yakından tanıması ve 
stratejik savaş taktikleriyle İtalyanları 
büyük hezimetlere uğrattı. Savaşlar-
daki başarılarıyla “Çöl Aslanı” lakabını 
alan Muhtar, ilerlemiş yaşına rağmen 
İtalya’ya karşı 22 yıllık mücadelesi bo-
yunca birçok işgal valisini mağlubiyet-
lerle ülkesine geri gönderdi. 

İtalya’da yönetim değişikliğinin 
ardından başa geçen faşist Lider Be-
nito Mussolini, 1930 yılında bölgeye 
İtalyan valisi olarak General Radolfo 
Graziani’yi atadı.

Graziani’nin yönetimindeki İtalyan 
güçlerinin ulusal direnişçilere karşı as-
keri girişimlerinin başarısız olmasının 
ardından, 1931 yılında Mussolini’nin 
de onayıyla İtalya bölgede kanlı yeni 
bir taktiğe girişti. Cebel Ahdar bölge-
sindeki yaklaşık 100 bin kişilik sivil 
yerel halk, sahil şeridindeki toplama 
kamplarına getirildi ve Mısır sınırı da 
kapatılarak, Libya direnişçilerinin des-
tek hattı kesildi. 

Muhtar’ın liderlik ettiği Senusi 
birlikleri mücadelesine devam etti 
ancak yerel halktan İtalyanlarla iş bir-
liği yapanlar ve İtalya hava kuvvetle-
rinin saldırılarıyla, Muhtar, 11 Eylül 
1931’de Slunta bölgesinde pusuya 
düşürüldü, yaralandı ve yakalandı.

İtalyan güçleri tarafından Slunta 
savaş esirleri kampında çıkarıldığı söz-
de mahkeme tarafından idama mah-
kum edilen Muhtar, 16 Eylül 1931’de 
idam edildi.

Muhtar’ın mücadele ettiği İtalyan 
Komutan Graziani de Ömer Muhtar 
ile tanışmasının ardından şunları söy-
lemişti: “Orta boylarda, iri yapılı, saçı, 
sakalı ve bıyıkları beyaz, Ömer, atik ve 

canlı bir zekaya sahipti, dini konularda 
bilgili, enerji dolu ve çetin bir karakte-
re sahipti. Özverili ve tavizsizdi. Senu-
si Hareketi’nin en önde gelen liderleri 
arasında yer almasına rağmen müte-
deyyin ve fakir kalmıştı.”

ÇÖL ASLANI BEYAZ PERDEDE
İtalyanlara karşı sergilediği dire-

nişle Libya’da ulusal kahraman haline 
gelen Ömer Muhtar’ın mücadelesi 
Hollywood’un da dikkatini çekti. İsla-
miyetin doğuşu konulu “Çağrı” filmiy-
le tanınan Suriyeli yönetmen Mustafa 
Akkad, “Çöl Aslanı” (1981) filminde 
Ömer Muhtar’ın İtalyanlara karşı ser-
gilediği mücadeleyi izleyicilerle buluş-
turdu.  n AA 
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Merhumeye Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

‘CHP, terör örgütlerinin 
karşısında olmalıdır’

AK Parti Grup Başkanvekili Bü-
lent Turan, “Ey CHP; birinci vazifen, 
milli bir muhalefet olmaktır. Birinci 
vazifen, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ayarlarına geri dönmelisin. Birinci 
vazifen, terör örgütlerinin yanında 
değil karşısında olmaktır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bü-
lent Turan, “Ey CHP; birinci vazifen, 
milli bir muhalefet olmaktır. Birinci 
vazifen, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ayarlarına geri dönmelisin. Birinci 
vazifen, terör örgütlerinin yanında 
değil karşısında olmaktır. CHP’nin 
milli bir duruşa ihtiyacı vardır.” 
dedi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçe-
sinde düzenlenen partisinin İl Da-
nışma Kurulu toplantısına katılan 
Turan, CHP’nin kuruluş yıl dönü-
münde Çanakkale İl Başkanlığınca 
düzenlenen törende, Türk bayrağı-
nın unutulduğunu söyledi.

Turan, CHP’nin Çanakkale mer-
kezde kuruluş yıl dönümü için tören 

düzenlediğini anımsatarak, şöyle 
konuştu: “Her resmi törende oldu-
ğu gibi belli hazırlıklar yapılmış, ko-
nuşma metinleri hazırlanmış. Lakin 
Türk bayrağı takacaklar Türk bayra-
ğı yok, çelenk koyacaklar çelenk yok. 
Bir toplantıda Türk bayrağı unutulur 
mu? Hele ki kuruluş yıl dönümün-
de. Mesele şu ey Çanakkaleliler; O 
törende bayrağı unutan CHP değil 
de AK Parti olsaydı ne olurdu? Hiç 
düşündünüz mü? Dünyayı başımıza 
yıkarlardı. Çanakkale meydanda AK 
Parti toplantı yapacak, bayrak olma-
yacak, yıkarlardı ortalığı.” 

CHP’nin milli bir duruşa ihtiyacı 
olduğunu belirten Turan, “Ey CHP; 
birinci vazifen, milli bir muhalefet 
olmaktır. Birinci vazifen, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ayarlarına geri 
dönmelisin. Birinci vazifen, terör ör-
gütlerinin yanında değil karşısında 
olmaktır. CHP’nin milli bir duruşa 
ihtiyacı vardır” değerlendirmesinde 
bulundu.  n AA

‘Özverili ve tavizsizdi’

CHP içtüzüğün iptali için AYM’ye başvurdu
CHP Grup Başkanvekili Le-

vent Gök, ve beraberindeki he-
yet, iç tüzüğün iptali istemiyle 
Anayasa Mahkemesine (AYM) 
başvuruda bulundu. Mahkeme 
çıkışında basın açıklaması yapan 
Levent Gök, Meclis’te kabul edi-
len Meclis İç tüzük değişikliğine 
ilişkin kimi hükümlerin iptali ve 
yürütmenin durulması istemiy-
le davayı açtıklarını belirtti.

Bazı profesör ve yazarlar ta-
rafından sessiz anayasa olarak 
değerlendirilen iç tüzüklerin 

muhalefet, iktidar dengesinin 
kurulması, Mecliste yasama 
verimliliğinin artması, özellikle 
muhalefetin iktidarı denetleye-
bildiği ve bu hükümlerin gü-
vence altına metinler olduğunu 
anımsatan Gök, “İktidar partisi-
nin MHP ortaklığıyla gerçekleş-
tirilen iç tüzük değişliği Meclisi-
mize karşı yapılmış bir darbedir. 
Demokrasimize ve hukukun üs-
tünlüğüne karşı gerçekleştiril-
miş bir darbedir.” dedi. İptalini 
istedikleri değişikliklerin özellik-

le grup önerilerinde sınırlanma 
getirdiğini ifade eden Gök, grup 
önerilerinin parlamentoda ikti-
darın dışında bulunan partilerin 
ya da iktidarın, Türkiye’nin gün-
cel konularına ilişkin önerilerini 
dile getirdiği alanlar olduğunu 
kaydetti. MHP’yi de iç tüzük de-
ğişikliğine verdiği destek nede-
niyle eleştiren Gök, bu değişik-
liğe rıza göstermenin vebalinin 
MHP’nin omuzlarında bulundu-
ğunu bildirdi.
n AACHP Grup Başkanvekili Levent Gök

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin, SİHA tartışmalarına ilişkin, “Türkiye’nin terörle 
mücadelesini şikayet ederek batıya şirin gözükmeye çalışan CHP’nin tuttuğu yol yanlıştır” dedi

CHP’nin tuttuğu yol yanlış
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Şefkat Çetin, yaptığı yazılı açıklama-
da, ABD’nin Suriye’deki terör örgüt-
lerine ağır silahlar ve zırhlı araçlar 
gönderdiğine ilişkin yeni haberler gel-
diğini belirtti.

ABD yönetiminin, Türkiye’nin 
yıllardır mücadele ettiği kanlı terör 
örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı 
PYD ve YPG gibi örgütler ile bunların 
birlikteliğinden oluşan Demokratik 
Suriye Güçlerine, gizleme gereği duy-
madan silah vermeye devam ettiğini 
vurgulayan Çetin, ABD’nin DEAŞ’a 
karşı savaşmak bahanesiyle bugüne 
kadar Suriye’deki terör örgütlerine 
binlerce tır ağır silah verdiğinin resmi 
açıklamalardan anlaşıldığını ifade etti.

Çetin, bu yardımlar arasında doç-
ka, havan topu, ısı güdümlü füze, 
tanksavar, zırhlı Hummer aracı, ağır 
silah, 4x4 jip ve vinçler yer aldığına 
işaret etti.

Terör örgütlerini, devletlerin dü-
zenli ordularının dahi sahip olmadığı 
silahlarla donatan ABD’nin asıl hede-
finin, DEAŞ’ı değil bölge devletlerini 
parçalamak olduğunu aktaran Çetin, 
terör örgütlerinin hizmetine sunulan 
silahların menşeinden yola çıkıldığın-
da, sadece ABD’nin değil Rusya, İsra-
il, Almanya ve İngiltere gibi devletle-

rin Ortadoğu coğrafyasını paylaşmak 
için daha büyük bir savaşı zorladıkla-
rının anlaşıldığını belirtti.

“SİHA’LARLA TERÖRİSTE GÖZ 
AÇTIRILMAMASINDAN RAHATSIZ 

OLANLARI KINIYORUZ”
“Muhalefet yapayım derken öl-

çüyü kaçırıp Türkiye’ye muhalefet 

etmek, Türkiye’nin düşmanlarına 
hizmet edecek söylem ve eylemler-
le ‘iktidara hazırım’ mesajı vermek 
bizim kitabımızda yoktur.” ifadesi-
ni kullanan Çetin, şöyle devam etti: 
“MHP, Türk milletinden yana, taraf-
tır. SİHA ve İHA’lar sayesinde terö-
riste göz açtırılmamasından rahatsız 

olan muhalefet anlayışını kınıyoruz. 
Türkiye’nin terörle mücadelesini şi-
kayet ederek batıya şirin gözükmeye 
çalışan CHP’nin tuttuğu yol yanlıştır. 
İçindeki terörist sevicileri temizleme-
diği takdirde CHP işbirlikçi parti yafta-
sı yemeye mahkum kalacaktır.”
n AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin



Japonya, Güney Kore ve Tayvan, 
Kuzey Kore’nin füze denemesini kı-
nadıklarını duyurdu.

Güney Kore hükümetinden yapı-
lan açıklamada, Kuzey Kore’nin sa-
bah saatlerindeki denemesi şiddetle 
kınandı ve Pyongyang yönetiminden 
“pervasız” provokasyonlarını derhal 
durdurması ve müzakere masasına 
geri dönmesi istendi.

Füze denemelerinin Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararla-
rının açık bir ihlali olduğu, Kore Ya-
rımadası ile dünyanın barış ve istik-
rarına büyük bir tehdit oluşturduğu 
kaydedilen açıklamada, Kuzey’in 
devam eden füze denemeleri ve nük-
leer provokasyonlarıyla ABD ve diğer 
ülkelerle yakın küresel koordinasyon 

içinde mücadele edileceği aktarıldı.
Açıklamada, “Güney Kore hükü-

meti, Kuzey’den gelecek herhangi bir 
tehdide karşı koyabilir ve bunu yap-
maya tamamen hazırdır. Ve de karşı 
koyma kapasitemizi daha da gelişti-

receğiz.” ifadesine yer verildi.
Diğer yandan Güney Kore ordu-

su, Kuzey’in denemesinin hemen ar-
dından iki Hyunmoo-2 balistik füzesi 
fırlattı. Güney Kore Genelkurmay 
Başkanlığından yapılan açıklamaya 

göre, Pyongyang’ın denemesinden 6 
dakika sonra fırlatılan füzelerden ilki 
hedefine ulaşırken diğer füze Doğu 
Denizi’ne düştü.

Güney Kore Savunma Bakanlı-
ğından bir yetkili, ordunun, Kuzey 
Kore’nin füze fırlatma hazırlıklarını 
fark ettiğini bu sayede erken karşılık 
verebildiklerini bildirdi.

Japon hükümeti de Kuzey Ko-
re’nin füze denemesini “ölçüsüz pro-
vokasyon” şeklinde nitelendirdi.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Yoşi-
hide Suga, düzenlediği basın toplan-
tısında, “Japonya, bu aşırı provokatif 
eylemleri kesinlikle tolere edemez. 
Kuzey Kore’yi sert şekilde protesto 
ettik, en güçlü ifadelerle kınadık.” 
dedi.
n AA
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, eski Başba-
kan Navaz Şerif’in, görevden alınmasına 
ilişkin kararın gözden geçirilmesi talebini 
reddetti. Selman Ekrem Raca başkanlığında-
ki beş yüksek mahkeme üyesinin aldığı kara-
ra göre, Şerif’in yanı sıra iki oğlu, kızı ve eski 
Maliye Bakanı İshak Dar’ın da “yolsuzluk” 
iddialarına ilişkin kararın gözden geçirilmesi-
ne yönelik başvurusu geri çevrildi. Mahke-
me, “Pakistan Başbakanının parlamento ve 
mahkemeye karşı dürüst davranmadığını” 
belirterek Şerif’in artık başbakanlık koltuğu-
na “layık olmadığını” bildirmişti. Mahkeme, 
Şerif’i ömür boyu siyasetten men etmişti.
n AA

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’nın 
çeşitli yerlerinde Yahudi yerleşim birimleri 
ve Ayrım Duvarı’nı protesto eden Filistinlile-
re müdahale etti. Filistin Kızılayından yapılan 
yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı 
Şeria’nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim 
birimleri ve Ayrım Duvarı’nı protesto eden 
Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı 
gazla müdahale ettiği belirtildi. Müdahale 
sırasında onlarca kişinin gazdan etkilenerek 
boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açık-
lamada, Filistinli gençlerin ise İsrail askerleri-
ne taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.
n AA

İsrail askerleri 
yine güç kullandı

Pakistan’da 
tartışmalı karar

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Streiter, ülkesinin 
Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıkladı. Al-
manya Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetiminin (IKBY) tek yanlı referanduma gitme 
kararını eleştirerek, ülkesinin Irak’ın toprak bütünlüğünden 
yana olduğu bildirildi. Streiter, Federal Basın Merkezi’nde 
düzenlediği basın toplantısında, IKBY’nin “bağımsızlık re-
ferandumu” hazırlıklarına değindi. İki yıldan bu yana top-
lanamayan Kürdistan Parlamentosunun tekrar toplanacak 

olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Streiter 
ancak referandum kararına eleştirel baktıklarını ifade etti. 
Almanya’nın Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu 
bildiren Streiter, Irak merkezi hükümetinin onayı olmadan 
böyle bir şey yapılmasının durumu daha da kötüleştireceği-
ni, bu nedenle Almanya’nın tüm taraflara diyalog çağrısında 
bulunduğunu aktardı. Streiter, ayrıca Kuzey Kore’nin yaptığı 
füze denemesini sert bir şekilde kınadıklarını belirtti. 
n AA

Almanya Irak’ın bütünlüğünden yana

ITC lideri Erşad Salihi ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, IKBY’nin aldığı bağımsızlık 
referandumu kararını değerlendirdi. Destici, “Referandumun kabul edilebilir bir yanı yok” dedi 

‘Sınır güvenliğimiz 
Kuzey Irak’tan başlar’

ITC Lideri Salihi ve Büyük Birlik 
Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa 
Destici, Çankaya’daki bir otelde dü-
zenledikleri ortak basın toplantısında, 
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
(IKBY) aldığı referandum kararıyla il-
gili açıklamalarda bulundu.

ITC lideri Salihi, referandum kara-
rının Kürt parlementosundan çıkma-
dığını belirterek, “Referandum iki si-
yasi partinin bazı gruplarının içinden 
çıktı. Türkmenlerden, hükümetten, 
Araplardan önce Kürtler kendileri bu 
referandumu reddetmektedir. Çün-
kü bu karardan herkes etkilenecektir. 
Referandumun ertelenmesi değil, ilga 
edilmesi gerekiyor.” ifadesini kullan-
dı.

Kuzey Irak bölgesinde yaşanan 
gerginliğin Suriye’de de yaşandığına 
işaret eden Salihi, bulundukları coğ-
rafyada yaşanan zulümlere en çok 
Türkmenlerin maruz kaldığını belirtti.

Salihi, bölgedeki Türkmenlerin 
can güvenliğinin ve mal varlığının 
tehdit edildiğini vurgulayarak, Irak’ın 
bölünmesi halinde Suriye’deki Türk-
menlerin başına gelenlerin Irak’taki 
Türkmenlerin de başına geleceğini 
bildirdi.

Irak’ın bütünlüğünün bozulma-
sının komşularına da büyük etkileri 
olacağını savunan Salihi, referandum 
kararının uygulanması halinde Kürt 
liderlerinin ellerinde olanları da kay-
bedeceklerini ifade etti.

Salihi, “Kürt liderleri Türkmen-
leri zayıf görerek istediklerini yapa-
bileceklerini düşünüyorlar ama Türk 
dünyasını ve Türkmenlerin iradesini 
gözetmiyorlar.” dedi.

Irak Parlementosu’nun aldığı ka-
rarla referandumu reddettiğini hatır-
latan Salihi, IKBY’nin bu kararı tanı-
mamasının büyük bir hata olacağını 
vurguladı.

KERKÜK VALİSİ YOLSUZLUKTAN 
GÖREVDEN ALINDI

Kerkük valisinin görevden alın-
masıyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Salihi, valinin görevden alınmasının 

bayrak kriziyle veya referandum sü-
reciyle ilgili olmadığını, valinin yol-
suzluk sebebiyle görevden alındığını 
kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu ile görüşmesine de değinen Salihi, 
Türkiye’nin tavrını net olarak gördük-
lerini belirterek, “Türkiye’nin referan-
dumu ertelemek diye bir pozisyonu 
yoktur. Türkiye bize verdiği sözde 
referandumu kesinlikle reddettiğini 
söyledi.” dedi.
“TÜRKMENELİ’NDEKİ TÜRKMEN KAR-
DEŞLERİMİZİN BİZİM İÇİN ÖNCELİĞİ, 

AYRILACAĞILIĞI VAR”
BBP Genel Başkanı Destici ise 

“Türkmeneli’ndeki Türkmen kardeş-
lerimizin bizim için önceliği, ayrıla-
cağılığı var. Çünkü biz neysek onlar 
odur. Ankara’da yaşayan Türkler ne 
ise, Kerkük’te, Telafer’de, Tazehur-
matu’da yaşayanlar odur. Hiç bir fark-
ları yoktur.” diye konuştu.

Türkiye’nin içindeki bulundu-
ğu kritik sürece işaret eden Destici, 
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinin Türki-
ye’yi yakından ilgilendiren bölgelerin 
başında geldiğini ve bu gölgelerde 
yaşananların büyük önem taşıdığını 
vurguladı.

Destici, Irak’ın kuzeyinde yüzyıl-
lardır Arapların, Kürt ve Türkmen-
lerin kardeşçe yaşadığını belirterek, 
“Son dönemlerde emperyalist küresel 
güçlerin, siyonistlerin oyun ve tez-
gahlarıyla orası adeta bir kan gölüne 

dönüştürüldü. İnsanlar etnik köken 
ve mezhep farklılıkları kaşınarak sa-
vaştırılıyorlar. Birbirlerini öldürüyor, 
birbirlerinin yurtlarına saldırıyorlar.” 
dedi.

“REFERANDUM KARARI BARDAĞI 
TAŞIRAN DAMLA OLDU”

IBKY’nin 25 Eylül’de bağımsızlık 
referandumu kararı almasının bar-
dağı taşıran damla olduğunu kayde-
den Destici, “Bunun kabul edilebilir, 
konuşulabilir, müzakere edilebilir hiç 
bir tarafı yoktur. Bunu reddettiğimizi 
açıkça ifade etmek istiyorum.” diye 
konuştu.

Destici, referandum kapsamı 
içerisine Kerkük başta olmak üzere, 
Türkmen bölgelerinin dahil edileme-
sini asla kabul edilemeyeceğini vur-
guladı.

Barzani’nin de bağımsızlık re-
ferandumunu bir kez daha gözden 
geçireceğini açıklamasına değinen 
Destici, “Devletimiz ve milletimiz bu 
konuda çok kararlıdır. Irak’ın kuzeyin-
de bir referandumu asla kabul edil-
meyeceği, bunun ağır bedellerinin 
olacağı bizzat devletimizin en tepe 
noktaları tarafından söylendi. Biz de 
BBP olarak bu konuda net duruşumu-
zu ortaya koyduk.” ifadesini kullandı.

Destici, Salihi’nin referandumun 
gerçekleşmesi halinde Kerkük’teki ve 
bölgedeki Türkmenleri valilik ve bele-
diye binalarını ele geçirmeye davetini 
hatırlatarak, bu kararı sonuna kadar 

desteklediklerini, bu kararların sonu-
na kadar yanında olduklarını bildirdi.
“TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI”

TBMM’den ve hükümetten bek-
lentileri olduğunu açıklayan Destici, 
Meclisin açılışının öne çekilerek önü-
müzdeki hafta içinde yapılmasını ve 
olağanüstü toplanarak referandumu 
tanımayacağıyla ilgili karar almasını 
beklediklerini kaydetti.

Referandumun gerçekleşmesi 
halinde, hükümetten net bir şekil-
de sınırları kapatacağını ve tüm iliş-
kileri askıya alacağını ilan etmesini 
beklediklerine vurgu yapan Destici, 
Türkiye’nin sınır güvenliğinin Kuzey 
Irak’tan başladığına işaret etti.

Destici, “Türkmenlere karşı yapı-
lacak en ufak eylemde askeri müda-
halede dahil her türlü karşılığın ger-
çekleştirileceği hükümet tarafından 
net bir şekilde ifade edilmelidir.” diye 
konuştu.

“CEPHEDE OLMAK DA 
DAHİL ORADA OLURUZ”

Milli ve manevi değerlere bağlı 
olan herkesin Kuzey Irak’taki Türk-
menlerin başına bir şey gelirse orada 
olması gerektiğini ifade eden Destici, 
“Biz de bütün gücümüzle orada ola-
cağımızı, Kerkük Türklerinin, ITC’nin 
yanında olacağımızı, cephede olmak 
da dahil orada olacağımızı ifade etmek 
istiyorum. Ben ve arkadaşlarım buna 
hazırız.” değerlendirmesini yaptı.  
n AA

Bosna Hersek’ten 
Arakanlılara yardım

İstanbul’da Arakan 
için destek eylemi

Cuma namazının ardından 
Bosna Hersek genelindeki tüm ca-
milerde Arakan Müslümanları için 
yardım toplandı. Bosna Hersek 
İslam Birliğinin (Diyanet İşler Baş-
kanlığı) talimatıyla cuma namazının 
ardından ülke genelinde ve Boşnak 
diasporasındaki tüm cami ve mes-
citlerde Arakan Müslümanları (Ro-
hingya) için yardım toplandı.

Başkent Saraybosna’daki tarihi 
Gazi Hüsrev Bey Camisi’nin başi-
mamı Mensur Malkic, cuma hut-
besinde Arakan Müslümanlarına 
yönelik sürgün ve katliama dikkati 
çekerek, “İki yıl önce de minberle-
rimizden Arakan Müslümanlarına 
yönelik sessiz soykırıma işaret et-
miştik. O zaman da bu insanlar için 
yardım toplayıp kendilerine ulaştır-
mıştık.” dedi.

Myanmar hükümetinin ülkede-
ki Müslümanlara yönelik soykırımın 
son aşamasına geçtiğini vurgulayan 
Malkic, Arakan Müslümanlarının 
onlarca yıldır sistematik sürgüne 

maruz kaldıklarını hatırlattı.
Yüzbinlerce Arakan Müslüma-

nının son yaşananlar nedeniyle evi-
ni terk ettiğini ve binlercesinin de 
öldürüldüğünü aktaran Malkic, “Bu 
rakamlar, Arakan Müslümanlarının 
toplam nüfusunun dörtte birine te-
kabül ediyor. Bu zulüm devam eder, 
suçlulara karşı hiçbir yaptırım uygu-
lanmazsa Myanmar’da Rohingya 
diye bir topluluğun varlığından söz 
edilemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunun yaşanan-
lara karşı tepkisiz kaldığına dikkati 
çeken Malkic, “Myanmar’da yaşa-
nanlar, masum sivillerin, yaşlıların, 
çocukların ve kadınların öldürülme-
sine göz yuman ve Rohingyaların 
karşılaştığı bu soruna çözüm bula-
mayan dünyanın ayıbıdır.” dedi.

Malkic, BM’nin ve diğer ulusla-
rarası saygın kuruluşların, tıpkı Bos-
na’daki savaşta olduğu gibi bir kez 
daha “dilsiz” kalmasına, yaşananları 
sessizce izlemesine tepkisiz kalama-
dıklarını ifade etti.   n AA

Cuma namazının ardından Fa-
tih Camisi önünde Myanmar or-
dusunun ve Budist milliyetçilerin 
Arakan’daki zulmüne karşı Müslü-
manlara destek eylemi yapıldı.

Cuma namazının ardından Fa-
tih Camisi önünde Myanmar or-
dusunun ve Budist milliyetçilerin 
Arakan’daki zulmüne karşı Müslü-
manlara destek eylemi yapıldı.

Rabia Mısır Dayanışma Derne-
ği üyesi yaklaşık 80 kişi, Arakan’da 
Müslümanlara yapılan zulmü pro-
testo etmek için cuma namazı son-
rası Fatih Camisi önünde toplandı. 

Grup ellerinde, “Burma’daki ve 
bütün ülkelerdeki zayıf olan kardeş-

lerimizi destekleyiniz.” yazılı pan-
kart ile Mısır’da darbeyle görevin-
den uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin fotoğrafları 
olan dövizleri taşıdı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ar-
dından, grup adına açıklama ya-
pan dernek müdürü Mısırlı Mithad 
el-haddad, Arakan’daki Müslüman-
lara yapılanları asla kabul etme-
diklerini, sadece Burma’daki değil, 
Mısır, Yemen ve bütün Müslüman 
kardeşlerinin yanında olduklarını 
söyledi.

Konuşmalarının ardından der-
nek üyeleri olaysız dağıldı.
n AA

Kuzey Kore’nin füze denemesine tepkiler

ITC Lideri Salihi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 
IKBY’nin aldığı referandum kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Tarihi Buğday Pazarı’nda önemli yatırım 
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun ile Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Akyürek, Bedes-
ten bölgesinde yaklaşık bin araçlık 
otoparkı, Tarım Müzesi, işyerleri ve 
sosyal alanları ile örnek olacak Tarihi 
Osmanlı Buğday Pazarı inşaatındaki 
çalışmaları inceledi. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
tarihin korunarak ticarete ve turizme 
kazandırılmasının önemine dikkat 
çekerken Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, “Konya’nın en 
önemli yatırımlarından birisi burada 
hayata geçiyor. Aynı zamanda Ana-
dolu’nun en büyük yer altı otoparkı 
Konya’mıza kazandırılmış olacak” 
dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun ile Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana 
Kültür Vadisi Projesi kapsamında 
yapımı devam eden Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı inşaatındaki çalışma-
ları yerinde inceledi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, tarihi Konya 
şehir merkezinin yapılanmasında, 
ortaya çıkarılmasındaki en önem-
li yatırımlarından birisinin Osmanlı 
Buğday Pazarı’nın tekrar ihya edil-
mesi olduğunu ifade ederek, daha 
önce Tarihi Konya Çarşısında 2 bin 
687 iş yerinin yenilenmesini ve bu-
güne kazandırılmasını sağladıkları-

nı hatırlattı. Tarihi Bedesten’in en 
önemli parçalarından birisinin de ha-
yata geçmek üzere olduğunu aktaran 
Başkan Akyürek, “Osmanlı Buğday 
Pazarı’nda en önemli fonksiyon, Be-
desten için en büyük ihtiyaç olan oto-
park problemini çözecek bir yatırım 

burada hayata geçiyor. Bine yakın 
aracın yer altı otoparkında park ede-
bileceği ve o ihtiyacın giderilebileceği 
bir alan tamamlanmak üzere. Aynı 
zamanda üzerinde de Bedestene uy-
gun ticaretin hayata geçirileceği 136 
dükkan, tarım müzesi, ikram alanla-

rı, hizmet sektörüne yönelik alanlar-
la canlı bir sosyal hayatın da burada 
oluşacağını görüyoruz” diye konuştu. 

YERALTI OTOPARKI EKİM 
SONUNDA HİZMETE GİRECEK 
Bedesten bölgesindeki en önemli 

ihtiyaçlardan birisinin de çay, kahve 

içecek mekanların, oturup dinlenme 
alanlarının azlığı olduğunu kaydeden 
Başkan Akyürek, “ Burada o da gi-
derilmiş olacak. Müteahhit firmamız 
da çok başarılı çalıştı. Ekim sonuna 
kadar yer altı otoparkını bitirme sözü 
vermişti. O süreden daha önce de 

tamamlanma aşamasında. Kendileri-
ne teşekkür ediyorum. Konya’nın en 
önemli yatırımlarından birisi burada 
hayata geçiyor. Aynı zamanda Ana-
dolu’nun en büyük yer altı otoparkı 
burada Konya’mıza kazandırılmış 
olacak. Emeği geçen işçilerimize, 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. 

BÖLGE KONYA’NIN 
KALBİ KONUMUNDA 

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
alanının Konya’nın şehir merkezi ve 
kalbi konumunda bir yer olduğunu 
belirten AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun ise, “Bir tarafımız Aziziye 
Camii, bir tarafımız Kapı Camii. Bu-
rası tarihin yattığı bir yer. Çevresinde 
birçok eski hanın bulunduğu bir yer. 
Bir tarafında da Bedesten bulunuyor. 
Hem kendi tarihimizi koruyarak ama 
onu günümüze de taşıyarak tahrip 
etmeden ve onu güncelleştirerek ti-
carete, turizme kazandırmalıyız. Ha-
kikaten çok büyük bir çalışma. Burası 
şehrin en sıkışık tarihi bölgesi. Çev-
redeki otopark ihtiyacını karşılaması 
bakımından, çok büyük emek harca-
nan ve büyük bir teveccüh gören Be-
desten düzenlemesiyle de bütünleş-
miş olarak hem ticaretin, hem sosyal 
ihtiyaçların, hem turizmin merkezi 
olan bir bölgede özenli, dikkatli bir 
çalışma yapılıyor. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Diyanet İşleri, Arakan için 
yardım kampanyası başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Myan-
mar’da yaşanan Müslümanlara 
yönelik saldırılara kayıtsız kalmadı. 
Diyanet, Arakan’daki  Müslümanla-
rı unutmayarak yardım kampanyası 
başlattı. Uzun süredir Myanmar’da 
insan kıyımı yaşanırken, tüm dünya 
sessiz kalmış en sert tepkiyi ülkemiz 
ortaya koymuş ve insani yardımlar 
peşi sıra göndermişti. Bu doğrul-
tuda bir yardım kampanyasını da 
Diyanet İşleri Başkanlığı başlattı. 
Cuma namazında ülkemizdeki tüm 
camilerde hutbe olarak Arakan’daki 
zulüm anlatılırken, yardım bekleyen 
Müslümanlar için yardım kampan-
yası başlatıldığı duyuruldu.

Verilen hutbede şu ifadelere yer 
verildi; “Diyanet İşleri Başkanlığı-
mız, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlik-
te Arakan’lı kardeşlerimize yönelik 
bir yardım kampanyası başlatmıştır. 
Kampanya çerçevesinde bugün ül-
kemiz genelindeki bütün camilerde 
necip milletimizin yardımına müra-
caat edilecektir. Toplanan yardım-
lar, Arakan’lı mazlum ve masum 
kardeşlerimize ulaştırılacak, onların 
yaralarına merhem olunmaya çalı-
şılacaktır. Yüce Rabbimiz, hayır ve 
hasenatınızı kabul eylesin. Mazlum-
ların, mağdurların, çaresizlerin ümi-
di olan ülkemize ve aziz milletimize 
zeval vermesin”   n UFUK KENDİRCİ

Günlerdir Myanmar’da süren Müslüman’lara yönelik zulme karşın, Diyanet İşleri 
Başkanlığı yardım kampanyası başlattı ve cuma namazı hutbesinde duyurdu.

İşadamı  Yakup Kara’nın annesi Kadriye Kara, Hakk’a yürüdü. Merhume Kadriye Kara dualar 
ile Üçler Mezarlığına defnedildi. Kara ailesini üzüntülü günlerinde dostları yalnız bırakmadı 

İşadamı Yakup 
Kara’nın acı günü

Ekofleks Plastik Ambalaj 
Şirketi’nin  Sahibi  Yakup Ka-
ra’nın annesi Kadriye Kara, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Bir süredir tedavi gören 78 ya-
şındaki merhume Kadriye Kara  
geçtiğimiz gün hayata gözlerini 
yumdu. Merhumenin cenazesi 
dün Cuma namazına müteakip 
Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazı sonrası Üçler 

Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze 
törenine çok sayıda merhume-
nin yakınları ve sevenleri katıl-
dı. Merhume Kadriye Kara’nın 
2 erkek  evladı vardı. Yenigün 
Gazetesi olarak merhume Kad-
riye Kara’ya Allahtan rahmet, 
başta Yakup Kara olmak üzere 
yakınlarına ve dostlarına baş-
sağlığı diliyoruz. 
n TEVFİK EFE
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Rizespor ve Altınordu’dan alt yapı hamlesi
Altyapının geliştirilmesi ve güçlen-

dirilmesi için harekete geçen Çaykur 
Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal 
Yardımcı, uygulanacak model için Altı-
nordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’la 
birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. 

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı 
Hasan Kemal Yardımcı ve Altınordu 
Başkanı Mehmet Emin Özkan’la birlikte 
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde bir araya 
gelerek yeni yapılacak alt yapı tesisleri 
için fikir alış verişinde bulundular. Bir-
likte kameraların karşısına geçen Yar-
dımcı ve Özkan gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. 

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet 
Özkan, tecrübelerini Rizespor Kulübü 
ile paylaşmaya geldiğini ifade ederek 
“Rizespor altyapısını gezdim, gördüm 
ve beğendim diyebilirim. Mevcut sa-
haların yönünü kuzey-güney yönüne çe-
virmek gerekiyor ve bu durum sonunda 
bir saha daha kazanılmış olacak. Ben 
Rize’nin geleceğini iyi görüyorum. Artık 
taşıma suyla değirmen dönmüyor. Her 
şeyi devletten beklemeyelim. Kulüpler 

mademki profesyonel o zaman bu işin 
üretim işine girmeliler. Üretimde ciddi 
bir iştir. Altyapı işi hobi filan değil. Türk 
futbolunun kurtulması, Avrupa’da boy 
göstermesi altyapıya verilen önemden 
geçer” dedi.

‘’MİLLİ TAKIMDA YABANCI TEKNİK 
ADAMA SICAK BAKMIYORUM’’
“A Milli Takım Teknik Direktörü 

Lucescu, bizim evlatlarıma soyunma 
odasında sözünü geçiremez” diyen Öz-
kan, “Bunu ancak Türk olan biri yapar. 
Ben milli takımlarda yabancı teknik 
adam ismine sıcak bakmıyorum. Yarın 
Türkiye’nin oyun felsefesi olur o zaman 
gelsin derim size. 

Benim Avrupa’da örnek aldığım ilk 
kulüp Ajax olmuştu. Şimdi ise A. Bil-
bao takımını örnek aldım. Bilbao takımı 
bunu yapıyor. 3,5 milyon nüfusla yapı-
yor da biz neden yapmayalım? Çocuk-
lara inanacağız ve sabırlı olacağız. Kısa 
vadeli değil, uzun vadeli yatırım gere-
kiyor. Skor odaklı altyapı olmaz. Her 
maçı kazanacaksın diye bir kural yok. 
Türkiye’de spor kültürü tam oturmadı. 

Çünkü anne, baba spor yapmıyor. Avru-
pa’da tüm okulların mecburi dersi spor. 
Bizde ise seçmeli ders konumunda. Av-
rupa’da çocuklar 6-7 yaşına gelene ka-
dar jimnastik veya yüzme sporu yapıyor. 
Bizde öyle bir şey yok. Kısaca Türkiye’de 
spor kültürü tam olarak oturmadı” ifade-
sini kullandı.

”ALTYAPI HAMLESİ ŞAMPİYONLUK 
KADAR ÖNEMLİ”

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Ha-
san Kemal Yardımcı da Altınordu Baş-
kanı Mehmet Özkan’a teşekkür ederek 
”Beni kırmadı, Rize’ye geldi. Kendisi 
ile eski bir dostluğumuz var. İşbirliği için 
olabilecek imkanları burada değerlen-
dirdik. Altyapıda bir hamlemiz olacak. 
Bu yolda rol modelimiz Altınordu kulübü 
olacak. Artık öz kaynağa dönmemiz ge-
rekiyor. Geçen hafta Altınordu tesislerini 
görme şansım oldu. Rizespor’un altyapı 
hamlesini şampiyonluk kadar istiyorum. 
Arkamızda iyi bir rüzgar var. Bu hamleyi 
Sayın Başkan Özkan ile yapacağız. Çok 
iyi bir işbirliği olacak” diye konuştu. 
n İHA

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

Kuyt ve Meireles’ten 
Fenerbahçe’ye ziyaret

 Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Dirk Kuyt ve Raul 
Meireles, tesislere gelerek yönetici, teknik heyet ve 
eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. 

Özel işleri ve çeşitli ziyaretler için İstanbul’a gelen 
Fenerbahçe’nin eski oyuncuları Dirk Kuyt ve Raul Mei-
reles, dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’ni ziya-
ret etti. Kuyt ve Meireles, tesislerde bulunan yöneticiler 
Ali Yıldırım ve Önder Fırat’ın yanı sıra Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, İdari Menajer Hasan Çetinkaya, futbol-
cular ve Samandıra personeli ile bir araya geldi. Ziyaret 
neşeli ve mutlu anların yaşanmasına neden oldu. Kuyt 
ve Meireles, takımın antrenmanının son bölümünü de 
izledi.
n İHA

Trabzonspor genç yıldız adayının sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, sözleşmesi se-

zon sonu bitecek olan Abdulkadir 
Ömür’ün sözleşmesini 2022 yılına 
kadar uzattı. 

Medical Park Stadyumu’nda dü-
zenlenen imza törenine Trabzonspor 
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, futbolcu 
Abdülkadir Ömür ve ailesi katıldı.

İmza töreninde konuşan Trab-
zonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, 
alt yapıya büyük bir önem verdikle-
rini ve bununda meyvelerini alma-
ya başladıklarını belirterek, “Önce 
Yusuf Yazıcı ardından Abdülkadir 
Ömür’ü Türk futboluna kazandırdık. 
Bu iki futbolcumuz altyapıdaki diğer 
futbolcularımıza da ışık olacaktır. 
Onlar da ‘Bir gün ben de Trab-
zonspor’da oynayacağım’ düşünce-
siyle kendilerini geliştirecek ve he-
deflerini buna göre belirleyecektir. 
Evet, herkes Yusuf’u ve Abdülkadir’i 
konuşuyor. Ama şu iyi bilinsin ki ge-
lecekte altyapıdaki gençlerimizden 
daha nicelerini Türk futboluna ka-

zandıracağız” diye konuştu.
Trabzon’un futbolcu yetiştirme 

anlamında geçmişte Türkiye’ye ör-
nek olduğunu da kaydeden Çubukçu, 
“Altyapımız yeniden o eski günlere 
geri dönüyor artık” şeklinde konuştu.

Abdülkadir Ömür ise Trab-
zonspor’a gönülden bağlı olduğunu 
belirterek, “Başkanımıza, asbaşka-
nımıza, yönetimimize, hocamıza, 
teknik heyetimize ve takım arka-
daşlarıma çok teşekkür ediyorum. 
Onlarla birlikte 50. yılımızda güzel 
bir takım olduk. Trabzonspor’un bir 
parçası olmaktan gurur duyuyorum. 
Ben Trabzonspor’a gönülden bağ-
lıyım. Burada çok güzel işler yapa-
cağımıza inanıyorum. Gururluyum, 
mutluyum, gelecekten de umutlu-
yum. Taraftarlarımıza da ayrıca te-
şekkür ediyorum. Onlar bizim yanı-
mızda olsun, takımlarına güvensin. 
İnşallah hep beraber güzel günler 
göreceğiz” dedi.
n İHA

Süper Lig’de 3 maç
TFF Süper Lig’in 5. haftası dün oynanan maç ile başladı. Bugün ise ligde 3 maç oynanacak. Ertuğrul Sağlam’ın 
istifası ile sarsılan Malatyaspor evinde Bursaspor’u ağırlarken, Akhisar Belediyespor ile Kardemir Karabükspor 
Manisa’da kozlarını paylaşacak. Günün en önemli maçında ise Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig’de 5. 
hafta dün başladı. Bugün ise 
oynanacak 3 karşılaşma ile 
haftaya devam edilecek. Günün 
ilk maçında hafta içinde teknik 
direktörü Ertuğrul Sağlam’ın 
istifası ile sarsılan Yeni Malat-
yaspor evinde Bursaspor’u ağır-
layacak. Günün bir diğer çekiş-
meli maçında ise Akhisarspor 
Manisa’da Kardemir Karabüks-
por ile kozlarını paylaşacak. 
Günün son maçında ise lider 
Galatasaray ligin sürpriz ekibi 
Kasımpaşa’yı konuk edecek

MALATYA KARIŞIK 
BURSA MORALLİ

Günün ilk maçında Evkur 
Yeni Malatyaspor ile Bursaspor 
saat 17.00’de karşı karşıya 
gelecek. Maçı Bülent Yıldırım 
yönetecek. Hafta içinde teknik 
direktörü Ertuğrul Sağlam is-
tifa eden Yeni Malatyaspor bu 
maça Sportif Direktör Ali Ravcı 
yönetiminde çıkacak. 

Rakip Bursaspor ise Malat-
ya’ya moralli geldi. Son olarak 
Akhisarspor’u mağlup eden ye-
şil beyazlı ekip Malatyaspor’u 
da mağlup ederek yükselişini 
sürdürmek istiyor.

AKHİSAR VE KARABÜK 
TOPARLANMA PEŞİNDE
Süper Lig’in 5. haftasında 

Teleset Mobilya Akhisarspor, 
yarın Manisa 19 Mayıs Stad-
yumu’nda oynanacak karşılaş-
mada Kardemir Karabükspor’u 
konuk edecek.  Saat 20.00’da 
Manisa 19 Mayıs Stadyumu’n-
da oynanacak karşılaşmayı 
Ümit Öztürk yönetecek. Öz-
türk’ün yardımcılıklarını İbra-
him Bozbey, Osman Gökhan 

Bilir yapacak. 
Bursaspor mağlubiyetini 

unutturmak isteyen Teleset 
Mobilya Akhisarspor’da Teknik 
Direktör Okan Buruk’un muhte-
mel kadrosunu şu isimlerden 
oluşturması bekleniyor: 

“Milan Lukac, Miguel Lo-
pes, Caner Osmanpaşa, Mus-
tafa Yumlu, Helder Barbosa, 
Soner Aydoğdu, Ömer Bayram, 
Abdoul Sissoko, Olcan Adın, 
Serginho, Paulo Henrique.” 

Geçen hafta 10 kişi kalan 
Beşiktaş’a evinde 1-0 mağlup 
olarak bir fırsatı tepen Kardemir 
Karabükspor ise telafi peşinde.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ 
SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Süper Lig’de lider durumda 

bulunan Galatasaray, 5. hafta 
maçında bugün Kasımpaşa’yı 
konuk edecek. Türk Telekom 
Stadı’nda saat 20.00’de baş-
layacak müsabakayı hakem 
Cüneyt Çakır yönetecek. Süper 
Lig’in ilk üç haftasında Kay-
serispor, Osmanlıspor ve De-
mir Grup Sivasspor’u mağlup 
eden Galatasaray, geride kalan 
haftada Antalyaspor ile bera-
bere kalarak bu sezon ilk puan 
kaybını yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı takım ligde 
10 puanla averajla liderlik kol-
tuğunda otururken, iki galibiyet 
ve birer beraberlik ve mağlu-
biyeti olan 7 puan sahibi Ka-
sımpaşa ise averajla 4. sırada 
bulunuyor.

Galatasaray, taraftarının 
da yoğun ilgi gösterdiği karşı-
laşmadan galip ayrılarak zirve-
de kalmaya çalışacak.
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 2 2 0 0 6 1 5 6
2.BANDIRMASPOR 2 2 0 0 5 1 4 6
3.ŞANLIURFASPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
4.GÜMÜŞHANESPOR 2 2 0 0 4 2 2 6
5.KIRKLARELİSPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
6.KARŞIYAKA 2 1 1 0 2 1 1 4
7.FETHİYESPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
8.A.SELÇUKSPOR 2 1 0 1 4 3 1 3
9.NAZİLLİ BEL. 2 1 0 1 1 2 -1 3
10.Z.KÖMÜRSPOR 2 1 0 1 1 4 -3 3
11.SAKARYASPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
12.BUGSAŞ SPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
13.HACETTEPE SPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.PENDİKSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
15.F.KARAGÜMRÜK 2 0 0 2 1 3 -2 0
16.K.MARAŞSPOR 2 0 0 2 1 3 -2 0
17.SİLİVRİSPOR 2 0 0 2 2 5 -3 0
18.NİĞDE BEL. 2 0 0 2 0 4 -4 0

Musa Aydın: Başarı çıtamızı düşürmedik
Türkiye Güreş Federasyonu Başka-

nı Musa Aydın, Fransa’da düzenlenen 
Dünya Şampiyonası’nda Metehan Ba-
şar ve Yasemin Adar gibi yeni şampi-
yonların çıkmasının Türk güreşi adına 
sevindirici olduğunu söyledi. Aydın, 
yaptığı açıklamada, 2015’te ABD’nin 
Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya 
Şampiyonası’ndan itibaren 2016 Rio 
Olimpiyatları ve 21-26 Ağustos’ta Fran-
sa’nın başkenti Paris’teki şampiyonada 
ciddi başarılar elde ettiklerini anlattı. 
Paris’teki şampiyonada Güreş Milli Ta-
kımı’ndan Rıza Kayaalp, Metehan Ba-
şar ve Yasemin Adar’ın altın, olimpiyat 
şampiyonu Taha Akgül’ün gümüş, So-
ner Demirtaş, Evin Demirhan ve Atakan 
Yüksel’in bronz madalya elde ettiğini 
anımsatan Aydın, “Göreve geldiğimiz 
günden beri başarı çıtamızı düşürme-
dik.” dedi. Taha ve Rıza’nın gönüllerin 
şampiyonu olduğunu vurgulayan Ay-
dın, “Metehan Başar ve Yasemin Adar 
gibi yeni şampiyonların çıkması bizi 
sevindirdi. Grekoromen ve kadınlarda 
başarılıydık. Grekoromen takımı Dün-
ya üçüncüsü oldu. Her organizasyonda 
üstüne koyarak ilerliyoruz. Serbestte 
bir kazamız oldu. Taha’nın ikinciliği 
bizim için nazarlık. Taha, 2-3 kez olim-

piyat şampiyonu olabilecek yetenekte 
bir sporcumuz. İyi bir serbest takıma 
sahibiz. 8 sıkletin beşinde madalya 
maçı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın yoğunluğuna rağmen Dünya 
Şampiyonası öncesi sporcuları tek tek 
arayarak başarı dilediğini ifade eden 
Aydın, şöyle konuştu: “Cumhurbaşka-

nımız şampiyonadan sonra da başarılı 
sporcularımızı tebrik etti. Antrenörle-
rimiz ve sporcularımız için büyük bir 
motivasyon oldu. Başbakanımız da ba-
şarılı sporcuları tek tek aradı. Bu hiçbir 
ülkenin yapmadığı bir durum. Gençlik 
ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, 
camiamızın içinden ve bizden daha 
çok heyecan duydu. Şampiyona öncesi 

kampları ziyaret etti. Hepsine teşekkür-
lerimi sunuyorum. Federasyon olarak 
sporcu ve üst yönetim arasında iyi bir 
sinerji yakaladık. Sporcuların başarı-
ları, bu sinerjinin ürünü. Brezilya’nın 
futbolu, Uzak Doğu’nun judosu bizim 
de güreşimiz var. Bizlerin Türk milleti 
olarak her alanda başarılı olmamız 
gerekir. Ülke olarak başarısızlığı kabul 
edemeyiz. Güreşte hiç yenilmemeli-
yiz. Güreş bizim ata, milli sporumuz. 
Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti de bu 
noktadan. Bundan dolayı federasyon 
olarak ülkemizi başarıyla temsil ettiği-
miz için çok mutluyuz.”

“SORUMLULUKLARIMIZIN 
 BİLİNCİNDEYİZ”

Aydın, güreşte 50-60 yıl önceki ba-
şarılı döneme yeniden kavuştuklarını 
belirterek, “Çıta sürekli yükseliyor. Bu 
bizi hem heyecanlandırıyor hem de so-
rumluluk yüklüyor.” değerlendirmesini 
yaptı. Federasyon yönetimi, teknik he-
yet ve sporcuların üzerine düşeni yap-
maya gayret gösterdiğini vurgulayan 
Aydın, “İyi niyetle ata sporumuzu bir 
yere taşıma gayreti içindeyiz. İki yıldan 
beri de başarı grafiğimiz hiç düşmedi. 
Bakanlığımızın, devlet büyüklerimizin 
ve 80 milyon milletimizin beklentile-

rinin yükseldiğini biliyoruz. Sorumlu-
luklarımızın bilincindeyiz. Biz Ermeni, 
Alman, ABD’li sporcuyla karşılaşırken 
tribün rakiplerimizi destekliyor. Bunları 
gördük. Bu bizi kamçılıyor ve daha çok 
çalışarak başarılı olmamız gerektiğinin 
farkındayız.” diye konuştu.

“ORASI MAGAZİN YERİ DEĞİL”
Musa Aydın, kadınlar 75 kiloda 

altın madalya kazanarak Türk güreş 
tarihine geçen Yasemin Adar’ın bir 
ilki gerçekleştirdiğini ifade etti. Şam-
piyona sonrası Erdem Yiğit’in minde-
re çiçek ve yüzükle çıkarak Yasemin 
Adar’a evlilik teklifinde bulunmasına 
onay vermediğini vurgulayan Aydın, şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Orası Dünya 
Şampiyonası, biz 80 milyon Türk in-
sanını temsil ediyoruz. Orası magazin 
yeri değil. Bizim örf, adet ve gelenek-
lerimiz var. Biz Avrupalı değiliz. Evlilik 
dinimizde mukaddes bir durum. Aile 
gider tanışır, sonra istenir. 

Bir geleneğimiz var. Karşı çıkma-
ma rağmen bu olay oldu. Bu çocuk 
oyuncağı değil. Milletimiz bizden İs-
tiklal Marşı’nı okutmamızı bekliyor 
diye uyardım. Buna rağmen maalesef 
oldu. Benimle Erdem görüştü. Sporcu-
muz görüştüğü halde yapsaydı bir cezai 

yaptırım uygulardık. Paris’te yaptıkları 
tamamen magazin. Yasemin’i uyar-
dım. Yasemin aklı başında bir kızımız. 
Kendisinin dışında geliştiğini anlattı.”

ÖDÜL MÜJDESİ
Aydın, Türkiye’de güreşe ilginin 

son yıllarda yeniden arttığını ve bu il-
ginin başarıyla orantılı olduğunu dile 
getirdi. Başarıların karşılığında olumlu 
tepkiler aldıklarını anlatan Aydın, “Bizi 
yalnız bırakmayan, dua eden milletimi-
ze de teşekkür ediyoruz. Milletimizin 
özlem duyduğu günler.” dedi. Ödülle-
rin yönetmelik gereği taksitle ödendi-
ğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

“Sporcularımız 30 Ağustos Zafer 
Bayramı resepsiyonunda Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve Bakanımız ile görüş-
tüler. Taleplerini ilettiler ve kendileri de 
olumlu cevap verdiler. En kısa zaman-
da ödüllerini alırlar. 

Bütün sporcularımızı yakından 
tanıyan bir Cumhurbaşkanımız var. 
Bakanımız da içimizden gelen biri. Bu 
sıkıntıları federasyon başkanlığı döne-
minden biliyor. Sporcularımızın talep-
lerine bu nedenle olumlu yanıt verdiler. 
Sporcularımız alın terinin karşılığını en 
kısa zamanda alır.”
n AA

Görme engelli 
halterciler şampiyonadan 

madalya ile döndü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2017 yılı 
faaliyet programında yer alan Halter Türkiye şampiyonası 10-11 
Eylül 2017 tarihlerinde Aksaray’da yapıldı. Mevlana Engelliler 
Spor Kulübü sporcusu Ümit Akbulut, gençler 67,50 kg da ikinci, 
büyükler 67,50 kg’da üçüncü olurken,  Konevi Görme Engelliler 
Spor Kulübü Sporcusu Aylin Ergüven Bayanlar 60 kg’da üçüncü, 
Anadolu Selçuklu Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Aysun 
Öztürk ise bayanlar 67,50 kg’da bronz madalya alarak üçüncü 
oldular.
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Anadolu Selçukspor Zonguldak Kömür karşısında
Konya Anadolu Selçukspor TFF 2. Lig 

Beyaz Grup’ta sezonun 3. hafta karşılaş-
masında bugün iç sahada Zonguldak Kö-
mürspor ile karşılaşacak. Konya Atatürk 
Stadyumunda saat 19.00’da başlayacak 
müsabakayı İlker Yasin Avcı yönetecek. 
Avcı’nın yardımcılıklarını  Salim Şanlıer ve 
Abdullah Uğur Sarı yapacaklar. Yeşil be-
yazlılarda tedavileri devam eden Gökhan 
Öztürk ve Seddar Karaman bu maçta forma 
giyemeyecek.

Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü 
Alper Avcı geçtiğimiz hafta deplasmanda 
oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Gümüşha-
nespor maçını telafi edeceklerini söyledi. 
Avcı, “Gümüşhane takımının iyi bir takım 
olduğunu ve tecrübeli oyunculardan oluştu-
ğunu biliyorduk. Biz oraya en kötü bir puan 
düşüncesiyle gitmiştik ve maça da istediği-
miz gibi başladık. Bir noktaya kadar her şey 
istediğimiz gibi gitti. Deplasmanda oynan-
ması gerektiği gibi oynadık. Oyuncularımız 
verdiğimiz görevleri sonuna kadar yerine 

getirdi. Sistemli bir şekilde oynadık. Aka-
binde golü de bulduk daha sonra oyun gidi-
şatında son uzatma dakikalarında yediğimiz 
golle mağlup olduk ama ben bütün oyuncu-
larımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele etti-
ler. Kendi adıma söylemem gerekirse ileri-
ye yönelik umut veren bir oyun sergilediler. 
Maçın geneline bakınca beraberliğe bile 
üzüleceğimiz maçtı. En azından oyuncuları-
mız beraber dertlenip beraber üzüldüler. Bu 
takım olma adına sevindirici tabi. Önümüz-
deki haftalarda skora da yansıtarak daha iyi 
yerlerde olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Zonguldak Kömürspor  müsabakasının  
önemli olduğuna dikkat çeken teknik direk-
tör Alper Avcı “Sonuçta bizim felsefemiz 
geçtiğimiz sezondan beri rakiplerden çok 
kendimiz neler yapabildiğimiz. Gittikçe iyi 
bir görüntümüz var. Tabii ki iç sahada oyna-
yacağımız iyi bir rakip. Galip gelmek istiyo-
ruz. Sonuçta kendi sahamızda Gümüşhane 
maçının telafisini burada yapmak istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Bakkal seviye 
atlatmak istiyor

Teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-siyahlı ekipte göreve başlayan Bakkal, deplasmanda 3-1 
kaybettikleri Trabzonspor’un güçlü bir ekip olduğunu belirterek, “Bizim de durumumuz belliydi. İyi başlayıp golü bulan ve kazanabilecek 

duruma da geldiğimiz maçı kaybettik. İnsanlar iyi mücadele ettiğimizi düşünebilir ama benim için yeterli değil.” diye konuştu
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbir-

liği’nin Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 
“Çok samimi, dediğini yapmaya niyetli 
bir takımımız var. Bu bizi sınıf atlatacak 
diye düşünüyorum.” dedi. Bakkal, 4. kez 
geldiği kırmızı-siyahlı takımın başında 
çıktığı ilk Trabzonspor karşılaşması, 8 yıl 
yardımcılığını yaptığı bordo-mavili ekibin 
teknik direktörü Ersun Yanal, Şenol Gü-
neş yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 
Porto’yu 3-1 yenerek, grup maçlarına baş-
layan Beşiktaş ve Gençlerbirliği’ne ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Ümit Özat ile yolların 
ayrılmasının ardından kırmızı-siyahlı ekip-
te göreve başlayan Bakkal, deplasmanda 
3-1 kaybettikleri Trabzonspor’un güçlü bir 
ekip olduğunu belirterek, “Bizim de duru-
mumuz belliydi. İyi başlayıp golü bulan ve 
kazanabilecek duruma da geldiğimiz maçı 
kaybettik. İnsanlar iyi mücadele ettiğimizi 
düşünebilir ama benim için yeterli değil.” 
diye konuştu.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü 
Ersun Yanal ile 8 yıl kulübede birlikte ol-
duklarını hatırlatan Bakkal, “Ersun hocanın 
bende yeri ayrı. Ersun Yanal’ın 8 yıl yardım-
cılığını yaptım, iyi ki çalışmışız. Herkes bu 
karşılaşmalarda işe usta-çırak tarafından 
bakıyor ama ben bunları artık geçtiğimizi 
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“YAKIN TEMAS”
Bakkal, istatistiklerde en az top çalan 

takım olduklarını, bu durumu aşmaları ge-
rektiğini vurgulayarak, “Bunlar çok önemli 
detaylar, çözmemiz gerekiyor. Durumun 
oyuncu kalitesiyle alakası yok. Bunların 

içerideki enerjiyle, inanmayla ilgisi var. 
Antrenmanlarda bunu sağlamaya çalışıyo-
ruz.” diye görüş belirtti. Takımın sezonun ilk 
4 maçında “alan kapatmada” iyi olduğunu 
ancak bu duruma karşın goller yediğini ifa-
de eden Bakkal, şöyle konuştu:

“Yakın temas önemli. Yerleşimde çok 
iyiyiz ama gol yiyoruz. Bu ne demektir; te-
mas etmiyoruz, uzak oynuyoruz yani top 
rakipteyken daha iyi oynamamız gerekti-
ğini söylüyorum. Oyuncu grubu inanılmaz 
derecede katkı sağlıyor. Dayanıklılığımız 
bu bağlamda biraz daha gelişecek. Bun-
ları yaparken maçlarda da sonuç almamız 
önemli. Motivasyon yüksek olursa çok daha 
iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yaş 
ortalaması 24 olan bir takım var. Ekibin, 
sonuçlar iyi oldukça çok daha üretken ola-
cağına eminim. Çok samimi ve dediğini 
yapmaya niyetli bir takımımız var. Bu bizi 

sınıf atlatacak diye düşünüyorum.”
“BAKIŞ AÇISINI 

DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR”
Mesut Bakkal, ekiplerin yaşadıkları kötü 

dönemlerinden çıkış için bakış açılarını de-
ğiştirmeleri gerektiğini kaydetti. “İyi dediği-
niz takımlar 2 puanda yani bizim üstümüz 3 
puanda, 4 puanda.” diyen Bakkal, şöyle de-
vam etti: “Diri duran, kendini iyi hisseden, 
motivasyonu yüksek, enerjili olan, bu işten 
keyif almaya başlayan ekipler daha çabuk 
bu durumdan çıkacaktır. Süper Lig’de oy-
nuyorsunuz, para kazanıyorsunuz... Tabii 
forma çok önemli, Süper Lig önemli. Bunu 
oyuncularımla da paylaştım, burası Süper 
Lig. Buranın kıymetini bilip ona göre müca-
dele etmemiz gerekiyor.”

“ŞENOL AĞABEY ZATEN 
ALDIĞI GİBİ GÖTÜRÜYOR”

Şampiyonlar Ligi grup maçlarına 3-1’lik 

Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş’ı 
tebrik eden Mesut Bakkal, teknik direktör 
Şenol Güneş için de “Şenol ağabey zaten 
aldığı gibi götürüyor.” dedi. “Beşiktaş bunu 
yapıyorsa her takım yapabilir.” ifadesini 
kullanan Bakkal, şunları söyledi: “Beşiktaş 
belki lige biraz sıkıntılı başlamış gibi gö-
rünebilirler ama çekirdek kadro var zaten. 
Önemli olan hoca var. Geçen seneden beri 
en keyif aldığım takımdı Beşiktaş, yine keyif 
aldım. Artık Beşiktaş bazı şeyleri geçti diye 
düşünüyorum. Her takım yapabilir mi çok 
rahat yapabilir.”

GÖZTEPE MAÇI
Mesut Bakkal, İlhan Cavcav Sezonu’nun 

5. haftasında deplasmanda karşılaşacakları 
Göztepe’nin yeni kurulan, iyi bir takım oldu-
ğunu dile getirdi.

İzmir temsilcisinin önemli oyuncuları 
kadrosuna kattığına dikkati çeken Bakkal, 
“Göztepe, yaptıkları işlerle kulübün neyi 
hedeflediğini ve nerede olması gerektiğini 
çok iyi anlattı.” diye konuştu. Süper Lig’de 
kolay maçın olmadığını dile getiren Bakkal, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bize gelecek 
takım da kolay lokma olmadığımızı biliyor. 
Daha dirençli, daha mücadeleci oynayan 
bir takım kimliğine Göztepe maçında bü-
rünmemiz gerekiyor. 

Çünkü geldiğiniz noktada galibiyetiniz 
yok. Bir an önce galibiyet alıp önümüze 
emin adımlarla bakmamız gerekiyor. Her 
şey güzel gidiyor, mutluyuz. Özellikle oyun-
cularla kurduğumuz iletişim, istediklerimizi 
idmanda alma konularında inanılmaz iyi 
durumdayız.”
n AA



Gözler Beşiktaş maçına çevrildi

Üst üste alınan mağlubiyetlerle 
türbülansa giren Atiker Konyaspor’un 
yeni çıkış umudu Beşiktaş maçı. Pa-
zartesi günü saat 20.00’de deplas-
manda siyah beyazlılarla karşılaşacak 
olan Anadolu Kartalı bu maçtan sürpriz 

bir galibiyet alarak üzerindeki kara bu-
lutları dağıtmayı hedefliyor. Marsilya 
mağlubiyetinin ardından dün akşam 
saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşik-
taş maçı hazırlıklarına başlayan Kon-
yaspor bugün ve yarın sabah yapacağı 

2 idmanla hazırlıklarını tamamlaya-
cak. Antrenmanları basına ve taraftara 
kapatan Mustafa Reşit Akçay’ın oyun-
cuların motivasyonunu ve direncini 
artırmaya çalıştığı gelen bilgiler ara-
sında.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor kulüpler sıralamasında 163. sırada

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 
Ligi’nde oynanan ilk hafta maçlarının 
ardından 2017-18 sezonunun kulüpler 
sıralaması güncellendi.

Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik 
alarak Galatasaray’ın ardından ikinci 
sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi’ne 
ise konuk olduğu Porto’yu 3-1 mağlup 

ederek başlayan Beşiktaş, bu sezonki 
listeye 12’nci sıradan girdi.

Listede yer alan diğer Türk takım-
ları arasında Fenerbahçe (49), Galata-
saray (119), Medipol Başakşehir (206) 
ve Atiker Konyaspor(207) bulunuyor.

UEFA’nın, kulüplerin son 5 yıldaki 
performansına göre düzenlediği genel 

sıralamada ise Beşiktaş 34’üncü, Ga-
latasaray 46’ncı, Fenerbahçe 59’uncu, 
Trabzonspor 73’üncü, Osman-
lıspor 116’ncı, Medipol Başakşehir 
153’üncü, Atiker Konyaspor 163’üncü, 
Kardemir Karabükspor 171’inci, Bur-
saspor 172’nci sırada yer alıyor.
n AA

Marsilya başkanından tebrik
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Marsilya’ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Marsilya Kulübü 

Başkanı Jacques Henri Eynaud Konyasporlu futbolcuları ve teknik heyeti ortaya koydukları mücadele için kutladı

Atiker Konyaspor’un Marsilya’ya 1-0 
kaybettiği UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1.hafta 
maçının ardından Kulüp Başkanı Fatih Yıl-
maz ve Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay 
ile bir araya gelen O.Marsilya Kulübü Baş-
kanı Jacques Henri Eynaud, Konyaspor’u 
gösterdiği mücadeleden dolayı kutladı.

POZİTİF GÖRÜNTÜ VERDİ
Maçın ardından soyunma odasına ge-

len O.Marsilya Kulübü Başkanı Jacques 
Henri Eynaud, Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz’a 
Atiker Konyaspor’u Marsilya’da ağırlamak-
tan duydukları memnuniyeti ifade ederken, 
Konyaspor’un ortaya koyduğu mücadele ve 
futbolun güzelliklerini sergilemesinden do-
layı pozitif görüntü verdiğini belirtti ve teknik 
heyet ile oyuncuları kutladı.

 FATİH YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR
Marsilya’da kaldıkları süre içerisinde 

Konyaspor kafilesine karşı gösterilen ilgi ve 
ev sahipliğinin övgüyü hak eden bir davra-
nış olduğunu söyleyen Kulüp Başkanı Fatih 
Yılmaz ise, “Burada başta Marsilya Başkon-
solosumuz Feriba Duygu Hokkacı Esirgen 
olmak üzere Marsilya Kulübüne ve emni-
yetine teşekkür ediyoruz. Kendimizi burada 
evimizde gibi hissettik. Sizleri de Konya’da 
oynayacağımız maça bekliyoruz. Bizlerde 
Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göste-
receğiz” diye konuştu.

MÜCADELEDEN DOLAYI KUTLARIM
O.Marsilya Kulübü Başkanı Jacques 

Henri Eynaud, Teknik Direktör Mustafa Reşit 
Akçay ile de bir süre sohbet etti. Takımın sa-
hadaki mücadelesinden dolayı kendisini ve 
oyuncuları tebrik eden Eynaud’a Teknik Di-
rektör Mustafa Reşit Akçay’da teşekkür etti. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un ardı ardına aldığı yenil-
gilerden sonra Mustafa Reşit Akçay’ın durumu 
tartışma konusu oldu. Maç önü ve maç sonların-
da yaptığı açıklamalarla sık sık oyuncu grubu ile 
karşı karşıya gelen Mustafa Reşit Akçay son olarak 
yaptığı, “Çantam hazır” açıklaması ile istifa sinyali 
vermesi camiayı tedirgin etti. 

Taraftarlar bu açıklamanın takım içindeki ne-
gatif havayı artıracağını düşünüyor. Beşiktaş ve 
Akhisar maçları deneyimli teknik adamın kaderi 
açısından belirleyici olacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da 
‘çanta’ tartışması 


