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Zeki Dursun 
Zed Haber Ajansı

D              Dedemin, 
Ninemin Sözüyle 
Allah Devletimize 
        Zeval Vermesin.

PARALEL İNSAN TASAVVURU 

Filmlerde kurgulanamayacak günler yaşıyoruz. 
Dehşeti çabuk atlatıp şaşkınlığı bir kenara bıra-
kıp karşı taaruza bile geçebiliyoruz. Paralelci-
lere inanamıyoruz ama konuşulması gereken 
milletin bu kadar organize karşı darbeyi ger-
çekleştirmiş olması. Zira Milli Eğitimin okulların-
da karşı darbe eğitimi almış olsaydık böylesi bir 
başarıyı elde edemezdik.
 
Başarıyı bir kenara koyup paralel fikriyatı üzeri-
ne tartışmak istiyorum.
Paralel yapı demek bile hadisenin bizim ce-
nahtaki algısını ortaya koyuyor. Yani bir yapı 
var ortada. Son yaşananlar aslında böyle ol-
madığını gösteriyor. Fetullah, paralel insandan 
bahsetmiş hep, rol model olarak da kendini 
ortaya koymuş. Ne demek paralel insan, insan 
değil mi demek istiyorsun? İnsan diyen varsa 
buyursun gelsin.

Paralel insan tasavvurunda takiyye en orta yer-
deki kavramdır. Fetullah insanlara takiyeyi tüm 
incelikleriyle öğretir. Ölçü belli; çıkarların için 
her şeyi yapabilirsin. İşte bu küçük çıkar de-
releri Fetullahın büyük kumpas ırmağına akar. 
İnsanın bütün ahlaki değerlerini taşınabilir hale 
getirir paralel insan tasavvuru, üzerine giyilebi-
lir, çıkarılabilir, pazarlanabilir. 

Deniz Baykal’a kumpası kurar, adamı yedi dü-
vele rezil eder, CHP’nin başından indirir sonra 
da ilk o arar; geçmiş olsun, diye. Cüppeli Ah-
met Hoca olayıda bunun aynısıdır.

Paralel insan olmak için alt yapı hepimizde 
mevcut. Şeytan öğretisinin güncel versiyonu-
dur paralel insan. Hiçbir örgüt yapısına uymaz 
birey odaklıdır, genleriyle oynadığı insanı, ken-
di doyurma usulleriyle tatmin eder ve kendine 
bağımlı kılar.

Bank Asya’ya evini 
satıp parayı basanla-
ra ahmak demiştiniz, 
öyledirler de; ancak 
paralel insan tasav-
vurunda bu en büyük 
ödüldür. Sakın zihni-
nizdeki vaat edilmiş 
cennet algısıyla bu durumu anlamaya çalışma-
yın. Paralel İnsan Tasavvurunda ki cennet ile 
sizin bildiğiniz çok farklıdır. Sadece cennetmi? 
Din de, namaz da, tesettürde… Paralelcilik 
sadece insanın genleriyle oynamaz, dini de, 
ticareti de, sosyal hayatıda değerlerini kendin-
ce değiştirir. Dışarıdan bakan şekil olarak dini 
görür ama içeride olup biten çok farklıdır.

Fetullah pazarlanamayan değerleri ciddiye al-
maz, kullanamayan insanları da. Paralel insan 
tasavvurunda en önemli algıda seçicilik örneği; 
pazarlanamayan değerlerden uzak durmaktır. 
Ama kitle büyüyüp insanlar zombiler gibi para-
lel çadırına doluşunca göstere göstere yapılan 
hayırlar da bu kokuşmuş zihniyetin foyasının 
ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Bir başka değişle para ve güç işin hep merke-
zindedir. Kapitalizm tüm acımasızlığı Fetullahın 
ince işçiliğiyle perdelenmiş, genleriyle oynan-
mış farklı kategorilerdeki paralellere haz aldı-
racak uygulamalar kapitalizm merkezli plan-
lanmıştır. Zavallı evini satıp Fetullaha basarken 
zirve bir tatmin yaşıyor, sistemin kaybetmeyeni 
feto ise doymuyor hep daha fazlasını istiyor.

Paralel insanı hiçbir zaman göremezsiniz. 
Çünkü o örnek insandır, yamuğu yoktur, beye-
fendidir, cümleleri, kıyafeti, saç tarayışı hep bir 
algı operasyonudur. Öyle bir operasyondur ki 
kendisi bile farkında değildir.

Panzehiri ne bu işin? Paralel olmayan insan! İyi 
de kim bu insan? Sen, ben yani sıradan insan-
lar. Zira Feto sıradanlara hiç bulaşmadı. Hep 
üstün zeka, emrinde tutabileceklerine yöneldi. 
Sıradan ve ilkeli insanlar onun için hep riskti. 
Haklıymış değil mi? Omuzu bol yıldızlı polisler 
ve askerleri sıradan, ilkeli, karakterli insanlar 
durdurdu. General yaptığı şerefsizin alnına kur-
şun yapıştıran Şehit Ömer HALİSDEMİR gibi. 

Anadolu çocuğu Şehit Ömer HALİSDEMİR gibi 
olmamız gerekiyor. Mert, kararlı, devletine sa-
dık. Paraleli adamlığımızla yenebiliriz, topla, 
silahla, uçakla değil. Onlar hesap yapar, hile 
yapar, kumpas kurar. Biz Allahın istediği kul 
duruşuyla ezeceğiz haysiyetsizleri. Göreceği-
miz güzel günler için hepimiz birer Halisdemir 
olmalıyız. 

Dedemin, Ninemin Sözüyle Allah Devletimize 
Zeval Vermesin.
Allah Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızı 
Korusun..
Amin..
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Zaten alışmıştık terör saldırılarına, 
onun için şehit edilen vatandaşa, poli-
se askere derken; bir askerin “asker el 
koydu yönetime, herkes evine gitsin” 
görüntüsüyle bir şok yaşadık hepimiz… 
ve ardından yaşanan aklımızın ruhumu-
zun kalbimizin algılamakta güçlük çek-
tiği karelerle doluverdi dünyamız. Çok 
da olmadı aslında bu darbe girişiminin, 
kalkışmanın ya da bir grup asker kı-
yafeti giymiş teröristlerin eylemlerinin 
üzerinden ama biz hale çok da normal-
leşemedik kendi dünyamızda…

İzlemek istemesek de izlemekten 
alıkoyamadık bazı sahneleri defalar-
ca, konuşmak dinlemek istemesek 
de konuşmaktan da dinlemekten de 
alıkoyamadık kendimizi… Bir normal-
leşme sürecinin parçası oldu aslında 
meydanlarda olmak… Yaşananların 
sadece bana ait olmadığını bilmek 
yoksa dayanılabilir miydi böyle bir acı-
ya yürek… Yıllar öncesindeydi kardeşi 
kardeşe düşürmek, öldürmek… Yıllar 
öncesindeydi vatanın bütünlüğüne, 
halkın iradesine göz dikmek… Demok-
ratik bir ülkede çok partili bir dönemde 
hele ki son dönemde ülkemin özellikle 
doğusunda ama genelinde onca hain 
saldırıya göğsünü göz kırpmadan ge-
ren askerim, bunun bir parçası nasıl 
oluvermişti…

Kafamızda gerçekten çok deli sorular 
dolanırken, içimizde birçok şey boğa-
zımızı düğüm düğüm yaparken; insan 
psikolojisinin fiziksel, psikolojik bir teh-
ditle nasıl baş etme çabasına girdiğini 

de gördüğümüz bir dönem oluverdi.
İnsanın kendini koruması bebekliğimiz-
le başlar aslında ve bu refleks bir tep-
kidir aslında. Annesinden ayrıldığında 
ağlayarak tepki veren bebek, yüzüne 
üflediğinizde hemen gözlerini kapata-
rak, yüzünü çevirerek tepki verir. Dayak 
yememek için eliyle kafasını korumaya 
çalışmak da çocukluktan başlayıp, bü-
yüdükçe sadece şekil değiştiren bir 
davranıştır. Tabi ortamdan uzaklaşmak 
ya da kaçmak mümkünse bu da tercih 
edilebilir ancak buna maruz kalmanız 
kaçınılmazsa yapacağınız şey bildiğiniz 
yöntemlerle savunmaya geçmektir. 

Darbe gecesi ilk önce reddetme / inkar 
söz konusuydu bir çoğumuzda ki bu da 
bir savunma mekanizmasıdır. Bazen 
gerçeklerden bir deve kuşu edasıyla 
kaçmak istememiz gibi. İlerleyen sa-
atlerde bir şaka olmadığı anlaşıldıkça 
kendimizi koruma / güvende hissetme 
ihtiyacı devreye girdi ve bazıları maale-
sef bunu marketlere ya da bankamatik-
lere giderek sağlama yoluna gittiler, ki-
mileri de bekleme / gözleme/ dinleme 
aşamalarına girdi. Bu aşamalarda ki 
farklılık insanların yaşamı algılama ve 
normal hayatlarındaki eksiklikler nok-
tasındaydı. Zaman ilerleyip olayın vaha-
metiyle bir şeyler yapma ihtiyacı ortaya 
çıkıyor. Ancak kişi tek başına hareket 
etme noktasında yetersizlik / kararsız-
lık hissediyor. Bu nokta bir lidere, bir 
gruba ihtiyaç duyuyor ki Cumhurbaşka-
nımız devreye giriyor. Meydanlara emri 
verildiği an kişi sorgulamadan eyleme 
geçiyor… Meydanlardaki herkes evinde 

oturanlardan daha fazla kendini güven-
de ve iyi hissediyordu. Çünkü sorunun 
çözümü için bir adım atıyordu. Burada 
insanların yalnız olmadıklarını gördük-
leri an, bir grubun parçası olduklarına 
inandıkları an kazandıkları andı… 

Bir olma, birlik olma, ait hissetme, gü-
vende olma, sevme sevilme insanın 
en temel ihtiyaçlarıdır. Bunların birinde 
algılanan tehdit ya da yoksunluk kişi-
nin kaygı düzeyinin artmasına ve buna 
bağlı fobilerin, depresif belirtilerin, ta-
kıntılı ve tekrar eden düşünce ve dav-
ranış eylemlerinin oluşmasına, yeme 
ve uyku bozukluklarına, tiklere, panik 
atakların oluşmasına gelişmesine ya 
da artmasına neden olur.

Tabi bir o kadar da yaşananların olumlu 
yanları da vardı… insanların bir gruba 
ait olması evet önemliydi ama vatan 
bütünlüğünün, halkın iradesinin, tek 
bayrak altında tek millet olmanın, de-
mokrasinin grupların üstünde olduğu-
nu gördük ki bu da her şer de bir hayır 
aramanın önemini bir kez daha hatırlat-
tı…

Oysa ki tam da mevsim aşkı 
gösteriyordu… sıcak bir akşamda 

karşılıklı içilirken çaylar, dibine 
vurulurken sohbetlerin birden 

bire durdu her şey… 

 Sema KAVAK
Psikolog – Psikoterapist -Aile Danışmanı
 Evlilik ve Çift Terapisti - Cinsel Terapist

www.semakavak.com   



8



9

Buralara eskiden zabıta bakardı. Şimdi 
biz zabıta arabalarını görüyoruz ama ne iş 
yaptıklarını bilmiyoruz. Gördüğüm kada-
rıyla onların görevi sitelerdeki dikenli tel-
leri kaldırmak. Geçenlerde sabahın erken 
saatlerinde Kule Konakları tarafında yolun 
kenarında polis ve zabıta arabalarını gör-
düm. Hayırdır diye sordum.  Bana verdik-
leri cevap;  Dikenli teller hırsızlara engel 
oluyor da onlara zorluk olmasın diye telle-
ri kaldırmaya geldik. Hem de belediyemi-
ze ufakta olsa bir gelir olur diye çaba sarf 
ediyoruz dediler.  Efendim burada gaye 
üzüm yemek mi, yoksa bağcıyı dövmek mi 

? Ne olursa olsun sen kaldırımı bu sebep-
lerden dolayı işgal ettiremezsin. Aksine 
trafiğin düzenini sağlamalısın ki vatandaş 
huzur içinde olmalı. Ana caddelerin güzel 
görünümü ile halkı memnun edemezsin. 
Benim düşüncem bu düzenlemelere ön-
celik verilip çareler üretilmeli.

Seçimden önce Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Bey, organize sanayiye 

kahvaltıya gelmişti. Geçte olsa ge-
lebilmişti. Kahvaltı sonrası güzel bir 
konuşma yaptıktan sonra sorusu olan 
var mı diye bizlere sordu. Kimse bir 
şey demeyince ben acizane kalktım. 
‘Başkanım; Ben on yıl oldu organize-
ye geleli. Sürekli Aksaray yolundan 
gelir giderim. Yol kenarlarına dikilen 
ağaçların çoğu kurumuş vaziyette. 
Yerine yenileri dikilmesi gerekirken 
hala kuru ağaçlar mevcut.’ dedim. 
Başkan evet Mustafa Abi bilgimiz var 
en kısa zamanda halledeceğiz dedi 
ve dediği gibi oldu. Ağaçlar sökül-

dü, yerine dolgu yapıldı ve yeni ağaçlar 
dikildi. Tamam güzel bir şekilde ağaçlar 
dikilmeye başlandı ama şimdide yine hata 
yapıldı. Burası iki şeritli Aksaray yolu, ya-
kın zamanda siz oranın dört organize girişi 
sanayi yolu olacağını hiç mi düşünmedi-
niz. Burada normalde dört şerit olmalı. Biz 
üç şeride bile razıyız ama yol  iki şeritli. 
Yol kenarındaki o güzelim ağaçlar arkada 
daha müsait yer varken yola yakın dikildi. 

Belediye yolun ön ve arka tarafına çınar 
ağaçlarını dikti. Yolda genişleme durumu 
olup bir şerit daha ilave edecek olsalar 
çınar ağaçlarını keseriz diye mi düşünü-
yorlar acaba. İnşallah böyle bir durumla 
karşılaşılmaz. O canım ağaçlar hep yeşil 
kalır ve bizde gölgesinde oksijeninden 
faydalanırız.

Bir başka konuya değinecek olursam; Sel-
çuklu Belediye Başkanımızın twitter da bir 
haberini okumuştum. Kendisi sanayileri 
ziyaret ettiğini yazmış. Bende bu yazısını 
görünce kendilerine cevap olarak; Sayın 
Başkanımız denetim için veya sanayiyi 
ziyarete çıkmış çok iyi olmuş ama hangi 
olaylara ? diye sordum.  Benim sorduğum 
soruya Başkanın kendisi değil de danış-
manları cevap vermiştir inşallah. Çünkü 
bana söyledikleri şuydu:  Koca yazar, 
kendimizi anlatamadık mı? Evet maalesef 
anlatamadınız. Çünkü benim gibi bakma-
dınız etrafınıza. Toptancılar halinin oraları 
özellikle çıkış kapısı, toptancılar çarşısı ile 
adese arasındaki boşluğun adeta mini bir 
kamyonet garajına dönüştüğünü görebi-
liyorum. Bunun yanı sıra toptancı esnafı 
kaldırımı sahiplenmiş durumda. Aracını 
park ediyor kaldırıma, gelen müşteri işim 
az deyip aracı oda koyuyor yanına trafik 
felç oluyor bu kimsenin umurunda değil. 
Halk Başkanı görünce onu pohpohlamak-
tan ilgisini başka yere çekiyorlar. Başkan 
bunları görmeyebilir. Zannedersem Ka-
ratay Sanayi Marangozlar tarafını ziyaret 
etmiştik. Burada da aynı olay, trafik felç 
olmuş durumda. Kaldırımlar araçlar ta-
rafından işgal edilmiş, ön bahçeler gelişi 
güzel milim milim kaplanmış bu haliyle es-
tetik görüntüsü tam anlamıyla bozulmuş 
durumda. Başkan bunları göremiyor mu 
diye yazdım. Herhalde meşgullerdi ki ya-
zımı görmediler.

Demem o ki ; Konyamızın her bölgesinde 
aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu trafik 
sorunu. Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek gi-
bide görünüyor. Temennim bir an önce bu 
görüntü kirliliğinin giderilip şehrimize ya-
kışır bir konuma gelmek. İnşallah o günle-
ri de göreceğiz.

Mustafa Ceylan
İş Adamı

BU İŞGALİ KİM 
ÖNLEYECEK ACABA?
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Eu Cristiano 
Ronaldo

Esra Kahveci
Endüstri Mühendisi

Ronaldo turnuvadaki dikkat çeken 
isimler arasında olmasa da, buna 
rağmen turnuvayı 3 gol ve 3 asist-
le Griezmann’dan sonra istatistik 
anlamında, turnuvayı 2. sırada ta-
mamladı. Avrupa Futbol Şampiyo-
nası’nda 2. kez final oynayan Ro-
naldo takımına her ne kadar finalde 
az dakika oynasa da kupayı getirdi 
diyebiliriz. Bunca kupa koleksiyo-
nuna Milli Takımlar bazında Avrupa 
şampiyonluğunu da eklemiş oldu. 
Bunun yanı sıra yeni rekorlara da 
imza attı.

Portekiz’in turnuvadaki 2. maçında 
Avusturya’ya karşı sahaya çıkarak 
milli takımda en fazla forma giyen 
oyuncu ünvanının sahibi olan Cris-
tiano Ronaldo, Portekiz Milli 
Takımı’nda en fazla oy-
nayan futbolcu ünvanı-
nı, 1991’den 2006’ya 

kadar milli formayı 127 defa giyen 
Luis Figo’nun elinden aldı. Ronal-
do, boy gösterdiği 4 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda da (2004, 2008, 
2012 ve 2016) fileleri havalandıran 
tek oyuncu olarak tarihe geçti. Bu-
nunla birlikte, Portekiz’in turnuva-
nın yarı finalinde 2-0 galip geldiği 
Galler maçında takımının 2. golünü 
kaydeden Ronaldo, böylece Avru-
pa Şampiyonası finalleri tarihinde 
9 golle en skorer isim olan Fransız 
Michel Platini’nin rekorunu egale 
etmiş oldu.

Tüm bu rekorlar dışında;  duygusal 
anlamda da birçok destekçiyi yanı-
na çeken Ronaldo futbolun sadece 
goller, asistlerden oluşmadı-

ğını, aynı zamanda inanç, hüzün, 
sevinç, çaresizlik gibi duyguları da 
içinde barındırdığını gösterdi. Fut-
bol anlamında final maçında çaresiz 
kalan Ronaldo, manevi bütün deste-
ğini bütün dünya karşısında bir kez 
daha takım arkadaşlarına gösterdi.

Umarım bizim ülkemizde de Ronal-
do gibi futbolcular yetişir ki, futbol 
para kazanma aracından çıkıp, ba-
şarı odaklı mutluluk aracına evrilir. 
Aksi halde egolu futbolcular ve tek-
nik heyetlerden oluşan takımımız, 
Avrupa-Dünya Şampiyonaları’nda 
değil de, en fazla prim verilen ta-
kımlar arasında finallere kalır.

Güzel günler görmek dile-
ğiyle...

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı 
Avrupa Şampiyonu oldu. Portekiz için, her ne kadar 
turnuvanın en iyisiydi diyemesek de, bir çok akıllı hamlelerle 
şampiyonluğu hak etti diyebiliriz. Peki Cristiano Ronaldo bu 
şampiyonluğun neresinde? Bu konuya çok ufak bi yazı ile 
değineceğiz.
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DARBE!  AMA NEDEN!...

Askerî darbeler, bir ülkede Silahlı Kuv-
vetlerin silah zoru ile ülke yönetimine 
el koymasıdır. O ülkedeki mevcut hükü-
metlerin, ekonomik ve sosyal sorunları 
çözemediğini bahane göstererek bir 
kısım cuntacı tarafından yapılan askeri 
müdahalesidir. Bu olağanüstü durum 
zaman zaman hükûmetlere muhtıra 
veya sıkıyönetim baskısı oluşturularak 
kendisini göstermiştir.

Darbeciler, genellikle hükümet liderini 
devirir; Radyo ve TV gibi iletişim kanal-
larını, kamu kurum ve kuruluşlarını ele 
geçirerek işgal etmektedir. Böylelikle 
devlet yönetimini ele geçirerek güç 
gösterisi yapmaktadır.

Dünya siyasi tarihine bakılırsa tüm dar-
beler, iktidarı ve imkânlarını paylaşmak 
için yapılmıştır.  Hâlbuki darbe, ekono-
mi, din, dil vb. sloganlar ile provaktif ha-

Mustafa Ülker

reketlerin beraberinde kendilerine bağlı 
istihbaratçılar ile elele vererek acımasız-
ca yapılmaktadır. Sebep direnci azaltarak 
sözde halkın desteğini almak için yapıl-
maktadır.

Soğuk Savaş yıllarında başta ABD olmak 
üzere bazı Batılı ülkeler, askerî darbelere 
destek vermiştir. Destekledikleri çetelere 
silah  ve istihbarat bilgileri sağlayarak o 
ülkenin kontrolünü ele almışlardır. Özel-
likle CIA’nın Latin Amerika ülkeleri için 
“diktatör ve darbeci yetiştiren” bir okulu 
bile vardı diyebiliriz.

Osmanlı coğrafyası darbe ile ilk kez 1618 
yılında “çağdaş yeniliklere” direnen ye-
niçeriler tarafından Genç Osman’ın bo-
ğularak katledilmesi sonucunda tanış-
mıştır. Bu dönemden sonra yeniçeriler ve 
imparatorluk bürokrasisi iktidarın ortağı 
olmuştur.1900’lü yıllara gelindiğinde ise 
iktidar sadece asker ve bürokrasi (İtti-
hatçılar) arasında paylaşılmıştır. Padişah 
iktidarda görünüyor olsa bile belirleyici 
değildi. Osmanlı nasıl yıkılmıştı ki!...araş-
tırın.

İttihatçılar ve uzantıları iktidarlarını İngi-
lizlerin siyasi-Musevilerin ise para desteği 
ile desteklenerek, günümüze kadar getir-
miştir. İttihatçılar da klasik darbe severler 
gibi askeri gücü elinin altında tutmuştur. 
Silah zoru ile milleti terbiye etme yoluna 
girmiştir. ”Bu ülkeyi biz kurduk, biz koru-
yacağız ve biz yöneteceğiz. Bu ülkenin 
sahibi biziz, yaşayan vatandaşlar bizim 
malımız, karşı çıkan herkes vatan haini-
dir”. Falan filan…

Darbeciler, darbeyi önce ordunun içinde 
yapar.(31 Mart olayında olduğu gibi.)Ordu 
içerisinde, ideolojik bir meşruiyet kaza-
nılır ve bu ideoloji halka empoze edilir... 
Eğer cuntacılarla birlikteyseniz ve o cunta 
kazanırsa, sizin de rütbeniz yükselecektir. 
Dahası devletin idaresinde, yönetimde 

yer alırsınız ve dahası gelsin rant lar, gel-
sin ünvanlar… Ne yazık ki bu hep böyle 
olmuş… 

Lütfen araştırın! Geçmişte yapılmış darbe-
lerde, darbe yapılmadan üç ay öncesinin 
medyasına ve  yapılmış olan darbenin üç 
ay sonrasının medyasına bakarak gerçek-
leri daha iyi göreceksiniz.
Kendilerini özgürlükçü, vatansever, kurta-
rıcı diye gösteren cenah aslında vücutta 
oluşmuş “Habis ur” gibi karşısına çıkan 
herkesi ya öldürecek ya da silah zoru ile 
kendisine benzeterek meşruiyetini ilan 
etmektedir.

Peki; ne yapılmalıdır? Halkın iradesi ile 
gelen iktidarlar bu illet sorunu nasıl bitire-
cektir. Öyle bir çözüm bulunmalı ki askeri 
memurlar bir daha halkın egemenliğini 
elinden almamalı. Buna cüret etmemeli… 
Bazı ülkeler ordularını nasıl disipline et-
mişler ise inceleyip coğrafyamıza uygun 
Silahlı Kuvvetler oluşturulmalı.
Bazı ülkeler( Japonya, Almanya , İtalya) 
ikinci Dünya Savaşından sonra bulun-
dukları şartların sebebini orduda aramış 
ve Askerleri bu yüzden toplumdan tecrit 
etmişler. Ordunun, artık bir daha çıkıp söz 
söyleyecek hali kalmamış. Bu ülkeler so-
rununu böyle halletmişler. Bu ordular, ya-
şadıkları büyük yenilgi sonucunda toplum 
içine çıkamaz hale geldikleri için siyasete 
eskisi gibi müdahale edemediler.

Orduyu siyasetin dışında tutmanın bir 
başka yolu ise, Latin Amerika ülkelerin-
de yaşandı. Asker iktidarda o kadar uzun 
kaldı ki; İnsanlar yaşanan bütün olumsuz-
lukları orduya fatura ettiler ve bir daha as-
kerlerden oluşan iktidar istemeyen halk 
ülkeyi sivil iradeye teslim etti.

Maalesef Türkiye’de ise başarısızlık hiç-
bir zaman orduya mal edilemezdi. Çünkü 
ordu yönetime geldiği her dönemde kısa 
kalıyor ve gidiyordu. Fakat arka planda 

kalarak devleti yönetiyordu ve fatura her 
defasında siyasetçiye çıkıyordu.

Ancak ordu eskisi gibi siyasete hâkim de-
ğil, Siyasette güçlü olamıyor. Tam tersine 
itilip kakıldığını hissediyor ve bundan do-
layı çok rahatsız. Çünkü ordu darbe yap-
madığı zaman bu ülkede söz sahibi ola-
mayacaktır. Ordunun bugün asıl çekindiği 
nokta işte buradadır.

Halbu ki;başka ülkelerin ordularında gö-
rülmeyen farklı  bir disiplinsizlik bizim or-
duda yerleşik bir hale geldi. Bundan dola-
yı Ordu siyasetteki gücünü kaybedecek, 
sözü geçmez olacaktır. Ordumuz, siya-
setle ilgilenmeye başladığından itibaren 
kendi içerisinde paramparça olmuştur. Bu 
parçalanmışlık halen devam ettiği kanaa-
tindeyim. Böyle bir disiplinsizliğe de mü-
saade edilmemeli.

Eğer dünyada ve bugünkü genel kon-
jonktür alabora olmazsa, ordu diğer ül-
kelerde olduğu gibi mecburen siyasetin 
dışında kalacaktır. Bugün yaşanan kavga 
bu! Ordunun siyasetteki gücünü devam 
ettirmek için darbeden başka çıkar yol 
yoktur.

Gelişmekte olan devletlerde ki iktidarlar 
artık, darbe girişimlerine ve olası planla-
rına provokasyonlarla müdahale edebili-
yorlar. Artık günümüz şartlarında medya 
daha farklı ve daha etkili hem daha kısa  
hem daha hızlı araçlardan oluşmakta. İn-
sanlar daha özgür daha etkili bu araçları 
kullanarak kısa zamanda iletişime geçile-
biliyorlar.

Anlaşılan 2000 li yıllarda darbeleri silahlı 
güç değil!...artık sosyal medya araçları ile 
İnterneti en iyi kullananlar yıkacak görü-
nüyor gibi… Galiba… Saygılarımla.

Ulk Yapı Turizm
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Sağlık için Maydanoz 
Diyetisyen Ayşe DURAN 

Maydanozun özel tat ve kokusu bileşi-
minde bulunan uçucu yağlar (esaslar) 
ve flavon glikozidi denen maddeler-
den ileri gelir. Maydanoz özellikle çiğ 
tüketildiğinde besin içeriği en zengin 
sebzelerden biridir.

Yorgunluğu Giderir 
Maydanoz, A ve C vitaminleriyle diğer 
antioksidanlar yönünden çok zengin-
dir. A vitamini öncüsü beta-karoten sa-
yesinde çeşitli kanser tiplerine ve kalp 
hastalığına karşı koruma sağlayabilir. 
C vitamini kanser ve kalp krizine karşı 
korur ve bağışıklık sistemini güçlen-
dirmeye yardımcı olur. Yemeklerin ya-
nında yenen 20 gr maydanoz, insanın 
günlük C vitaminini gereksinmesinin 
yarısını karşılayabilir. Böbrekleri, ka-
raciğeri ve idrar yollarını temizlemeye 
yardım eder. Kansızlığı giderir. Görme 
gücünü artırır. Kökü de aynı özelliklere 
sahiptir. Maydanoz çiğ olarak yenil-
diği gibi sarma, dolma, köfte ve çor-
balarda tat verici olarak da kullanılır. 
Kurutulmuş maydanoz baharat gibi 
işlev görür. Özellikle güney illerimizde 
kebaplar maydanozla servis edilir. Bu 
yararlı bir uygulamadır. Ancak hastalık 
etkenleri bulaşma olasılığına karşı ol-
dukça iyi yıkanması gereklidir. 

Vücuttaki Ödemden Kurtulmanız için 
Birebir
Maydanozun vücuttan su atıcı bu özel-
liğine diüretik etki denilmektedir. Sa-
dece 25 gr maydanoz bu etkisi nede-
niyle gut ve böbrek fonksiyonlarının 
bozulması durumunda harika bir teda-
vi aracı olarak kullanılmaktadır. Adet 
öncesi ve sırasında, özellikle uçak 
yolculukları sonrasında hatta mevsim 
değişimi veya strese bağlı vücutta su 
tutulumu için kaynatılıp suyu kullanıla-
bileceği gibi, besin değerinden mak-
simum yararlanabilmek için kendisini 
çiğ olarak tüketmenizi tavsiye ederim. 

Karaciğer Dostu 
Maydanozun yaprakları K vitaminleri 
ve demir bakımından da zengindir. 
Maydanoz toksinlerin vücuttan atılma-
sını sağlar, kanı temizler, kansızlığa, 
böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına 
iyi gelir. Sağlıksız çalışan karaciğer 
metabolizması, cildin yavaş yavaş 
tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını 
yitirmesine ve kişinin yorgun görün-
mesine, diğer organlarının olumsuz 
etkilenmesine neden olur. Mayda-
noz vücudu yabancı kimyasallardan 
arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı 
çalışmasında etkin rol oynayarak ki-
şinin daha genç, daha sağlıklı, dinç 
ve zinde olmasında etkili olur. May-
danoz karaciğerde bulunan glutat-
hione-S-transferaz (GST) enziminin 

aktivitesini yükseltir. GST enzimi, 
gerek besinler gerek solunum 

yoluyla aldığımız zararlı 
kimyasal maddeleri za-

rarsız hale dönüştürür. 

Ağız kokusunu gi-
derme konusunda 
da etkili bir çözüm 
aracı olan may-
danozu yemek-
lerinizde veya 
s a l a t a n ı z d a 
bolca kullanma-
lısınız. 

Maydanozdaki 
biyolojik aktif 
bileşenlerin ba-

zıları şunlardır:
Poliasetilen: Pros-

taglandinlerin kan-
sere yol açabilen 

sentezini önler. 

Coumarin: Kan pıhtısı oluşumunu ön-
lemeye yardımcı olur ve kansere karşı 
koruyucudur. 

Flavonoid: Bazıları antioksidan olarak 
işler, bazılarıysa tümör oluşumunu te-
tikleyebilen hormonları etkisiz hale 
getirir. 

Monuterpen: Bu antioksidanlar kan-
serle savaşmaya yardımcı olur ve ko-
lesterolü düşürür. 

Dipnot
Maydanoz çok zengin bir folat kaynağı 
olmasına rağmen, uterus kasılmalarını 
uyarıcı etkilere neden olabileceğin-
den, hamilelikte 15 gr ‘dan fazla kulla-
nımı tavsiye edilmemektedir.

TARİF KÖŞESİ 

‘’Fit Salata ‘’
Malzemeler
1 adet haşlanmış yumurta 
1 bağ maydanoz 
½ limon suyu veya 2-3 yemek kaşığı 
portakal suyu 
2 tatlı kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı pul biber 
30 gram beyaz peynir 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

Yapımı: Maydanozları doğradıktan 
sonra, içerisine haşlanmış yumurta ve 
peyniri de istediğiniz büyüklükte doğ-
rayın, diğer malzemeleri de ekleyip 
dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. 
Afiyet olsun. 
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Elif Dolapoğlu
Dolapoğlu Kreş ve Anaokulu Müdürü

PSİKOMOTOR GELİŞİMİNDE 
BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÖNEMİ 
Çocuğun gelişimi, bireye ebe-
veynlerden geçen genlerin 
yani kalıtımın ve yaşadığı orta-
mın etkisi altındadır. Tüm birey-
ler, kendi gelişim çizgilerinde 
belirli bir sırayı izleyerek iler-
leme kaydederler. Tüm gelişim 
dönemlerinde olduğu gibi mo-
tor gelişiminde de dönemlere 
ilişkin yaş belirlemeleri yalnız-
ca genel sınırlardır. Her bireyin 
kendine özgü düşünme, hare-
ket etme, hissetme, konuşma 
ve anlama biçimi vardır. 

Psikomotor gelişim becerileri, 
genelde gözlenebilir beceriler 
olduğu için çocukta gerçek-
leşen farklılıklar daha somut 
olarak fark edilir. Örneğin ço-
cuğun geç yürümesi ailelerde 
“Acaba bir problem mi var?” 
sorusunu getirir. Oysa fiziksel 
bir sorun yoksa çocuk birkaç 
ay geç olarak bağımsız yürüme 
becerisini geliştirebilir. Başlan-
gıçta da belirtildiği gibi psiko-
motor gelişimdeki farklılıklarda 
hem çevre hem kalıtımın etkisi 
bilinmektedir. 

Ebeveynlerden kalıtsal olarak geçen 
özellikler, her çocuğun büyüme ve ge-
lişme oranını, boy uzunluğunu, kemik ve 
cinsiyet yönünden gelişimini tayin eder. 
Buradaki bireysel ayrılık, çocuğun kalı-
tım yoluyla aldığı büyüme özelliklerine; 
becerileri, öğrenmeye az ya da çok yete-
nekli olmasına dayanır. Çocuğun doğup 
büyüdüğü çevre de psikomotor gelişme-
de etkilidir. Aile yapısı, sosyoekonomik 
ve kültürel düzeyinin motor gelişimde 
etkili olduğu yapılan araştırmalarda be-
lirtilmiştir.

Ailenin çocuğu motive edici olması, 
korkularını anlaması ve ona göre tavır 
takınması pek çok motor becerilerinin 
öğrenilmesinde etkendir. Aynı zamanda 
sağlıklı beslenme de psikomotor gelişi-
mi olumlu etkileyen unsurlardan biridir.    
Çocuğun bulunduğu çevresel ortam da 
önemlidir. Apartmanlarda hareket kısıt-
lılığı yaşayan çocukların, açık havada 
daha çok oynayan, sportif tesislerden 
yararlanan çocuklara nazaran motor 
becerilerinin daha az gelişmiş olduğu 
görülür.          

Aileler çocuklarını çocuk akranlarıyla 
kıyaslamak yerine kalıtsal, çevresel ve 
sosyoekonomik şartları ele alarak ço-
cuklarının gelişimini değerlendirmelidir.

ÇÜNKÜ HER ÇOCUK TEK. 
EŞSİZ VE ÖZELDİR... SAYGILAR
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ÇINAR: ZOR GÜNLER GERİDE KALACAK
TSYD Konya şube Başkanı Re-
cep Çınar,  içinde bulundukları 
durumun çok zor olsa da, bu 
zorlukların birlik ve beraberlikle 
kesinlikle aşılacağını belirterek, 
“Bu zor günler kesinlikle geride 
kalacak” dedi.

TSYD Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
üyeleri, ay yıldızlı tişörtleriyle, Mevlana 
Meydanında vatandaşların büyük ilgi-
siyle devam eden Demokrasi Nöbetine 
katıldı. 

TSYD Konya şube Başkanı Recep Çınar,  
burada yaptığı açıklamada, “Hepimiz 
kardeşiz, hepimiz birbirimizin koluna gir-
mişiz, siyasi görüş farklılığı olmadan, hiç-
bir etnik ve mezhep farklılığı olmadan bu 

“Zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu millet hiçbir ayrım yapma-
dan olağan üstü bir refleksle bundan sonra çoluk çocuğumuzun 
arkadan gelen neslin çok daha sağlıklı yaşayacağı ülkeyi inşa 
etmek için devasa bir dayanışmaya imza attı. Sağcısı solcusu, 
topçusu popçusu, partilisi partisizi, işçisi emeklisi, bütün insan-
larımıza ve her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit-
lerimizi buradan yad ediyoruz.

 Yaralanan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. TSYD 
ailesi olarak biriz, birlikteyiz ve bütünüz. Bu vatanın yarınlara 
demokratik bir şekilde demokrasiyi daha büyüterek çıkması 
için nöbetteyiz. Hep birlikte yarını inşa etmek için yolculuktayız. 
Geleceğimizin teminatı olan gençlere bütün vatandaşlara Tür-
kiye’nin dört bir tarafından nöbette olan herkese buradan se-
lamlarımızı sunuyoruz. Gün birlik günüdür. Atiker Konyasporlu, 
Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı ve diğer 
bütün takımların taraftarları meydanlarda sadece ay yıldızlı for-
malarla, darbecilerin karşısında, demokrasinin yanında oluyor-
larsa bu millete ve devlete hiçbir güç diz çöktüremez.” 

Recep Çınar

zor günde ülkemizin içinden geçmiş ol-
duğu bu zor günlerde birlik ve beraberli-
ğin en üst düzeyine çıktık.  Bu güzel ülke 
darbeler ve muhtıralar gördü.  Ama böy-
lesini hiç görmedi. Ancak, hep birlikte bu 
zorluğun altından kalkabileceğimizden 
hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 

Ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik-
lerini belirten TSYD Konya şube Başkanı 
Recep Çınar, sözlerini şöyle tamamladı:
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15 Temmuz günü tatilden yeni dönmüş-
tüm. Tatil biraz başka bir yerde, başka 
bir zamanda olmak ve sadece ülkenden 
değil dünyadan da uzaklaşmak anlamına 
gelebiliyor. Sanki başka bir gezegenin 
a-politik, asosyal dünyasından gerçek 
hayata adım atma sürecini yaşıyorsun.
Bu seferki adım atışım ise bir tatil reha-
vetinden acilen çıkıp ülkem adına teyak-
kuza geçmek oldu.

Darbe girişimini bana Tebriz’den bir 
arkadaşım haber verdi.Televizyonu aç-
tığımda CNN Türk, TRT’de canlı olarak 
okunan darbe bildirisini yayınlıyordu.Ki 
bildiri Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ne 
atıflar yapan bir bildiriydi. Gaflet, delalet 
ve hıyanet sözleri tekrarlanıyordu. Ata-
türkçü ve laik bir vurgusu vardı.

Bu şekilde darbeciler sadece Türk or-
dusunu değil, Türk halkını kandırma gi-
rişiminde de bulundular. Hangi taraftan 
olduklarını bilmek zaman alacaktı.

Bir başlangıç mı, yoksa olup bitmiş bir 
süreç mi anlamak güçtü. CNN Türk nor-
mal yayın akışına devam ederken, bunun 
olup bitmemiş, sürmekte olan bir girişim 
olduğunu öğrendim.

Dakikalar ilerledikçe İkinci Ordu komu-
tanı darbeye destek vermediklerini, bu 
kalkışmanın illegal bir girişim olduğunu 
bildirdiğinde ise bir anda iki farklı ordu 
algısı oluştu zihnimde. Ellerinde tank, si-
lah, uçak, asker bulunan bir başka ordu 
ihtimali çok tehlikeli gözüktü. Üstelik 
yanı başımızda bu denli büyüyen, Türk 
Silahlı kuvvetlerinin askeri teçhizatını 
ele geçirmiş olan bu potansiyel ürkütü-
cüydü.Fikirler de ürkütücü olabilir ancak 
elinde topu tüfeği olan bu fikri ve askeri 
girişim daha da korkutucuydu.

Dervişin fikri neyse zikri de odur diye bir 
söz vardır ve bu kez savaşı da olmuştu. Ki 
biz biliyorduk fikri de zikri de çok açık bir 
tehdit olan malum cemaat önderinin bu 

tür bir riski her daim çağrıştırdığını.Bel-
ki de en büyük gaflet buradaydı.Fikirleri 
belli olan bu örgüt (ki 17 Aralık’tan sonra 
bir terör örgütü ve paralel devlet şebe-
kesi olarak adlandırıldı)yanı başımızda 
akmış, kendi yatağını çok derin kazmıştı.
Hesaplı kitaplı bir biçimde büyümüş ve 
her ne kadar biz ciddiye almasak da çok 
kalabalık bir yekuna ulaşmıştı. Her taşın 
altından çıkacak kadar çoğalmışlardı.
Bizim ordumuz dünyanın en güçlü beş 
ordusu arasında gösterilerken ,su uyur 
düşman uyumaz düsturuna karşı tek gü-
vencemiz Türk ordusu iken bir şaşkınlık-
la izledik olan bitenleri. Su uyumuş düş-
man uyumamıştı.Üstelik Türk ordusunun 
içinde.

Her şeye rağmen içimde korku duygusu 
oluşmadı. Can korkusu, darbenin başarılı 
olacağı korkusu,Türkiye Cumhuriyetinin 
payidar olamayacağı korkusunu yaşa-
madım.Belki Ankara’da,İstanbul’da ol-
madığım için;Uçakların alçak uçuşları sı-
rasındaki ürkütücü seslerini duymadığım 
için;amatörce planlanmış ve müdahilleri-
nin bile ciddiyetten, askeri diyalektikten 
uzak stratejilerini yeterince gerçekçi 
bulmadığım için;ya da tanklara karşı be-
denini siper eden kahraman polis ve mil-
letimin iradesine güvendiğim için.
Turgut Özakman’ın kitabındaki ibare 
canlanmış Çılgın Türkler sahaya inmişti.
Ve başlarında liderlik sanatını mükem-
mel icra eden bir Cumhurbaşkanı vardı.
Başkomutanlık sırası gelmişti ve o da 
ülkesini canı pahasına seven Çılgın Türk-
ler’e  güveniyordu.

Şehit olan asker ve vatandaşlarımız ise 
yüreğimi dağladı. Şehitlik mertebesine 
ulaşmış olmanın yüceliği yanında, çocuk-
larını, anne, baba ve eşlerini görmezden 
gelemedim. Ateş sadece düştüğü yeri 
yakmıyordu bu kez Tüm ülkeyi yakmaya 
cüret ediyordu.

Bu nasıl bir cüretti? Bu nasıl bir gözü ka-
ralıktı? Bu nasıl bir aymazlıktı?
Tabiki meselenin farklı boyutları var. Sa-
dece bir maceradan, birkaç maceracıdan 
bahsetmiyoruz. Ülkenin yargısına, silahlı 
kuvvetlerine, siyasetine, eğitimine nüfuz 
etmiş bir oluşumdan ve cüretten bahse-
diyoruz. Sadece bir bağlılıktan bahset-
miyoruz ciddi kaynakların kanalize edil-
diği,içinde iç bağlantılar, dış bağlantılar 
olan ciddi bir tehlikeden bahsediyoruz.
Kendini iyi kamufle eden bir varoluştan 
bahsediyoruz. Aslında kim olduklarını sır 
gibi saklayan adanmışlardan, tuhaf bir 
psikolojiden, sosyolojiden bahsediyo-
ruz. Sadece askeri ve siyasi müdahalele-
rin dışında Hanefi Avcı’nın belirttiği gibi 
tıbbi (psikolojik, bilimsel) müdahalelerin 
de gerektiği bir oluşum olgusundan bah-
sediyoruz.

Darbe bastırılsa ve tehlike ekarte edil-
miş gibi gözükse de asıl savaşın şimdi 
başlayacağı bir süreçten bahsediyoruz.
Kurtuluş Savaşı destanını yazan bu mil-
let,hukuk ve demokrasi aşkıyla ülkesinin 
kaderinde en gerekli rolü üstlenmeye 
daima hazır ve nazır olmuştur ve olacak-
tır.

Yolumuz açık olsun.

N.Yıldız Erdal

ÇILGIN 
TÜRKLER 
DARBEYE KARŞI
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Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU

Kurşun toprakta doğal olarak bulunan ve vücutta hiçbir 
fonksiyonu olmayan ancak dokularda biriken toksik bir ele-
menttir. Kurşun zehirlenmesi sonuçları binlerce yıldır kabul 
edilmiştir ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne katkıda 
bulunduğu düşünülmektedir. Bu konuya getirilen açıklama-
lardan biri de kurşun zehirlenmesi teorisidir. Bu teori jeo-
kimyacı Dr. Jerome O. Nriagu tarafından 1983 yılında New 
England Journal of Medicine’da yayınlanan bir makalede 
dile getirildi. Bazı Roman aristokratlarında görülen çılgınlık, 
davranış bozuklukları ve gut hastalığı da bu teoriye bir delil 
olarak gösteriliyordu. Romalılar su taşımacılığını kurşun bo-
rularla yapıyorlardı. Yiyecek ve içeceklerini kurşun kaplarda 
saklıyorlardı. Makyaj malzemeleri ve kozmetik ürünleri kur-
şun içeriyordu. Bazı tarihçiler bu durumun Roma İmparator-
luğunun gerilemesinde ve çöküşünde önemli rolü olduğuna 
inanıyor. Çünkü kurşun zehirlenmesi doğurganlığı azaltmak-
ta ve zihinsel yetileri felce uğratmaktadır. Böylelikle de aris-
tokrat sınıf devleti doğru dürüst yönetemez hale gelmişti. 
Kurşunlu besinlerle kısırlaşan, yeterince çoğalamayan, üste-
lik zeka ortalamaları da giderek azalan Romalılar güneyden 
Arapların, doğudan Macarların, kuzeyden İskandinavya’lıla-
rın saldırılarına direnememişler. 

Kurşun zehirlenmesi komplikasyonları 
20. yüzyılın başlarında ABD’de kabul 
edilmesine rağmen, kurşun 1920’lerde 
benzine eklenmiş ve 1970’lere kadar 
da kullanılmaya devam edilmiştir. Temel 
maruziyet yolları kontamine içme suları, 
bitkisel ve hayvansal gıdalar (özellikle 
balıklar), kurşun kaplanmış kaplar, su 
boruları, kozmetikler, insektisitler, bo-
yalar, sigara ve benzindir.

KURŞUN MARUZİYET KAYNAKLARI 
Yetişkinlerin kurşun maruziyetiyle kar-
şılaştıkları majör kaynak iş yerleridir. 
Yetişkinlerin %94’ü iş yerinde kurşun 
maruziyetine uğramaktadır. Bu işler 
arasında pil, akü imalatı, kurşun, çinko, 
boyama ve kağıt asıllı sanayi alt sektör-
leri ön planda gelmektedir. Pil imalatı 
veya kullanımı, lehim, askeri mühim-
mat, araba radyatörü, kablo ve teller ile 
ilgili işler, bazı kozmetik ürünler, kurşun 
sırlı seramik ve teneke kutu üretimi gibi 
işler belirgin kurşun maruziyetinin oldu-
ğu işlere örnektir.

METABOLİZMA 
İnorganik kurşun akciğer veya gastro-
intestinal sistem tarafından absorbe 
edilmektedir. Yetişkinlerde solunum 
yolu kurşun için oldukça önemli bir giriş 
yoludur ve ortalama %40 oranında ab-
sorbe olur. Benzinde bulunan organik 
kurşun tetraetil deri yoluyla da emilir 
vücuda girer. 
KLİNİK BULGULAR 
Kurşun önemli bir enzim inhibitörü-
dür. Kurşun zehirlenmesi erken teşhis 
edildiğinde toksik etkilerin çoğu geri 

dönüşümlüdür. Ancak yüksek düzeyde 
kurşun zehirlenmesi ya da uzun süre-
ler boyunca düşük-orta düzeyde bir 
zehirlenme, merkezi ve periferik sinir 
sisteminde, böbreklerde ve diğer organ 
sistemlerinde geri dönüşümsüz hasara 
yol açabilir. Kurşun zehirlenmesi belirti-
leri kişiden kişiye değişebilir. Kurşunun 
akut zehirlenme belirtileri ile kan kur-
şun düzeyleri arasında genellikle pozi-
tif yönde bir korelasyon vardır. Şiddetli 
kurşun zehirlenmesi genellikle 80mcg/
dL (3.86 micromol/L) üzerindeki kan 
kurşun düzeylerinde görülür. Kolik tarz-
da karın ağrısı şikayetleri ile başvuran 
kurşun zehirlenmesi olguları yanlış teş-
his ve gereksiz gastrointestinal tetkikle-
re veya abdominal cerrahiye neden ola-
bilir. Akut zehirlenme bir dizi belirti ve 
bulgulara sebep olabilir. Bunlar; kolik 
tarzda karın ağrısı, kabızlık, kas ağrıları, 
baş ağrısı, anoreksiya, azalmış libido, 
kısa süreli hafıza kayıpları, konsantras-
yonda güçlük, sinirlilik, aşırı yorgunluk, 
uyku bozukluğu, konfüzyon, nöbet, en-
sefalopati (kan kurşun seviyesinin son 
derece yüksek seviyelerinde görülebi-
lir), anemi ve nefropatidir. 

ANEMİ 
Klasik kurşun zehirlenmesinde anemi 
tipik semptomdur. Kurşunun en önemli 
etkilerinden biri de hematolojik sistem 
üzerinedir. Kurşun zehirlenmesi hi-
pokrom mikrositer anemi ayırıcı tanısın-
da yer almaktadır. Hem formasyonunun 
çeşitli adımları kurşun tarafından inhibe 
edilerek hemoglobin sentezi engellenir

ÇOCUKLARDA KURŞUN 
ZEHİRLENMESİ
Kurşunun toksik etkisine altı yaşın al-
tındaki çocuklar (özellikle 12-36 ay 
arası) daha duyarlıdır. Çünkü özellikle 
daha olgunlaşmamış kan beyin bari-
yeri oyuncak ve pillerdeki veya diğer 
ortamlardaki kurşunun gelişmekte olan 
beyine geçişine izin verir ve kurşun ze-
hirlenmesi ve kurşunun bağırsaklardan 
emiliminin arttırılması ile ilişkilendirilen 
demir eksikliği daha sıktır. Buna ek ola-
rak el ağız alışkanlıkları ve emekleme 
nedeni ile daha çok kurşuna maruz 
kalabilirler. Geri dönüşümsüz sağlık 
etkileri küçük çocuklarda, özellikle 
SSS’de görülmektedir. Yaşamın ilk 2 
yılında SSS’de kurşunun ters etkileri-
nin duyarlılığının arttığı görülmektedir. 
Maksimum duyarlılık 2 yaş civarındadır. 
Birçok çalışma, erken gelişim sırasında 
düşük doz kurşuna maruziyetinin, geç 
çocukluk çağında nörodavranışsal de-
fisitlerle sonuçlandığını göstermiştir. Bu 
defisitler; IQ defisiti, zayıf akademik ba-
şarı, entellektüel defisitler, davranış bo-
zuklukları, işitme azlığını içerir ve düşük 
kan kurşun düzeylerinden itibaren bile 
ilişkilidir. Artmış kurşun seviyeleri 1970 
öncesi yapılan ve bozulmakta olan şe-
hir içi bölgelerde yaşayan çocuklarda 
olmaktadır. Kurşun zehirlenmesi şehir-
de yaşayanlarda, düşük gelir grubunda 
olanlarda ve eski evlerde yaşayanlarda 
daha sık görülmektedir.
Kurşun Kaynaklarından Çocukların, 
Gebelerin ve Yetişkinlerin bilinçlendiri-
lerek uzak tutulması önem arz etmek-
tedir.

KURŞUN ZEHİRLENMESİ ve ANEMİ
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Nurettin Bay

Darbeyi planlayanlar acıma hissin-
den yoksun bir şekilde saldırdılar. 
Amaçlarına ulaşmak için her yolun 
mubah olduğunu hocaları söylemiş-
tir herhalde.  Ellerindeki tüm silah-
ları masum halka çevirdiler. Uçak, 
helikopter, tank, füze… Ne varsa… 

Amaçları ilk etapta büyük bir korku 
dalgası yaymaktı.  Binlerce vatanda-
şı katledip, diğerlerini sindirecekler 
ve böylece amaçlarına ulaşacaklar-
dı. Sonra da tehdit olarak gördükleri 
kim varsa içeri tıkacaklardı. İçeri tık-
tıklarının bir kısmını da ipe göndere-
ceklerdi. 

Her şey planladıkları gibi gitti. Genel 
Kurmay Başkanını dahi derdest edip 
karargâhlarına götürdüler. Kendile-
rinden olmayan diğer stratejik nok-
talardaki tüm komutanları da aynı 
şekilde… 

Tek planlamadıkları şey REİS’in ka-
rarlı tutumu ve milletin cesaretiydi. 
Çünkü bu millet 1980’den beri  ye-
minliydi. Yeminlerini kendi içinde 
saklı  tutmuştu millet. Bir daha bu 
ülkeye darbe yaşatmayacaklardı. 
İradelerine sahip çıkacaklardı. 

SON HAÇLI SEFERİ

Bir de “tuzak kurucuların en hayırlısı-
nı” unuttular. Darbecilerin bir planı var 
idiyse, O’nun da bir planı vardı. Ve sa-
dece O’nun planı tutacaktı. Ondan şek 
ve şüphe yoktu. 

Ve nihayet O’nun dediği oldu. Darbe-
nin planlayıcıları ve işbirlikçileri bir kez 
daha O’nun iradesine boyun eğdiler. 
Üst Akıl’dan emir alan derin dünya gü-
cünün alçak tetikçileri, akılların sahibi 
ve yaratıcısı karşısında aciz duruma 
düştüler. Tüm planları 2-3 saatte alt 
üst oldu. Neye uğradıklarını şaşırdı-
lar. Ertesi sabaha Cumhurbaşkanlığı 
koltuğuna, başbakanlık koltuğuna, 
Genel Kurmay Başkanlığı koltuğuna 
kurulmayı hedefleyenler, ne olduğu-
nu anlamadan kendilerini zindanlarda 
buldular. 

Ülke insanının cesaretine bir kez daha 
tüm dünya şapka çıkardı. Milli Şair 
Mehmet Akif Ersoy’un “bedrin aslanla-
rına” benzettiği Çanakkale yiğitlerinin 

torunları, yeni bir zafere daha imza at-
tılar. Göğüslerini tanklara, bedenlerini 
bomba ve füzelere siper eden şanlı 
milletin, yiğit fertleri tüm milletlere 
örnek olacak bir destana imza attılar.  
İlk günden buyana tüm dünya millet-
leri Türk milletinin bu kahramanlığını 
konuşuyor. 

Yürümeye takati olanlar meydanları 
doldurdu, kalkmaya mecali olmayan-
lar ise duaya durdular. En ince şeklide 
bir planlama yapılsaydı belki bu kadar 
başarılı olmayacaktı. Herkes bölge-
sinin en stratejik noktasını tuttu. Tüm 
cephelerde başlayan toplu savunma, 
derin stratejiyi de, planlayıcılarını da 
tetikçilerini de dize getirdi.  

Millet emperyalist dış güçlere ve onun 
hain tezgâhçılarına büyük bir ders ver-
di. Vermeye de devam ediyor. Millet 
dost düşman herkese şunu haykırdı. 
“Bu toprakların islamla şereflendiği 
bin yıldan buyana kalkıştığınız tüm 

müdahaleleri püskürttük. Bu sonuncu-
sunu da püskürttük. Kıyamete kadar 
da püskürtmeye devam edeceğiz” 

Düne kadar bize insan hakları, barış, 
demokrasi dersi verenler bir kez daha 
sınandılar. Bu son sınavı da maalesef 
kaybettiler. Ve bir kez daha iki yüzlü-
lükleri ortaya çıktı. Milletimiz kimin 
dost kimin düşman olduğunu bir kez 
daha görmüş oldu. 

Atalarımız “su uyur düşman uyumaz” 
derler. Düşmanın uyumadığını 15 Tem-
muz’da bir kez daha teyit etmiş du-
rumdayız. Bize düşen uyumamaktır.  
Daime uyanık kalmaktır. Gün gelecek 
REİS meydanlardan çekilin diyecek. 
Meydanlardan çekileceğiz ama asla 
rehavete kapılmayacağız. 

UYUMAYACAĞIZ,  
UYUTAMAYACAKLAR.  

KONTV Genel Yayın Yönetmeni
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Prof. Dr. Ali Acar
N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Erken doğum günü dolmadan doğumun gerçekleşmesi, 
erken doğum tehdidi ise günü dolmadan doğum ağrı-
larının başlaması durumudur. Doğumun miad dediğimiz 
süresi 40 haftadır.37.haftasından önce doğum eylemi-
nin başlaması erken  doğum olarak tarif edilir. Görülme 
oranı ortalama %10 dur. On gebeden biri erken doğur-
maktadır.

Doğum eylemini erken başlatan çok sayıda etken vardır.  
Çoğul gebelikler, önceki gebeliğinde ya da gebeliklerin-
de erken doğumun olması, Uterus dediğimiz çocuğun 
içinde bulunduğu rahimde yapısal anomalilerin olması, 
rahim ağzındaki kısalık polihidramniyos (bebeğin sıvı-
sının normalden fazla olması) belli başlı erken doğum 
sebepleridir, Genital sistem enfeksiyonları (özellikle B 
grubu streptokoklarla meydana gelen enfeksiyonlar, 
bakteryel vajinozis ve trikomonaslara bağlı vajinit, kla-
midyalar, anaerob bakteriler, ureoplasma ve mikoplaz-
malarla oluşan enfeksiyonlar ) ve üriner sistem (idrar 
yolları) enfeksiyonları erken doğum eylemini başlatabi-
lir.

Ateşli hastalıklar, plasenta dediğimiz 
çocuğun eşinin önde olması (plasenta 
previa )ya da çocuğun eşinin erken ay-
rılması olan plasenta dekolmanı durum-
larında, Suların miad dolmadan erken 
gelmesi, yani erken membran rüptürü 
(EMR) de doğum eylemini başlatan di-
ğer bir etkendir. Suların gelmesiyle açı-
ğa çıkan bazı maddeler ve olaya ekle-
nen enfeksiyon erken doğum eylemini 
tetikler.

Anne adayının beslenmesinin yetersiz 
olması, sosyoekonomik seviyesinin dü-
şük olması, yaşanılan coğrafi bölgenin 
özellikleri, anne adayında ciddi anemi 
(kansızlık), sigara kullanımı gibi etkenler 
de doğum eylemini başlatmada etkili 
olabilmektedir.

Rahim ağzında doğuştan var olan bo-
zukluklar, ya da rahim ağzına uygulanan 
cerrahi bir müdahale sonucu (konizas-
yon, LEEP gibi) ortaya çıkan rahim ağzı 
yetersizliği olan anne adaylarında risk 
artmıştır.

Mevcut gebeliği çoğul olan anne aday-
larında, polihidramniyos (bebeğin sıvı-
sının fazla olması) tanısı konmuş olan 
anne adaylarında risk artmıştır.
Mevcut gebelik esnasında karın ame-
liyatı (apandisit, ya da over kisti ameli-
yatı gibi) geçirmiş olan, rahim miyomları 
olan (özellikle çok sayıda miyomu olan, 

gebelik esnasında miyomları büyüme 
gösteren ya da baştan beri büyük mi-
yomları olan) anne adaylarında erken 
doğum riski artmıştır.

Bu temel risk faktörleri dışında birinci 
trimester sonrası ortaya çıkan kanaması 
olan, ağır işlerde çalışan (ağır kaldırıl-
ması gereken işler, çok uzun yürüyüş 
gerektiren işler), sigara içen (özellikle 
günde 10 adet ya da daha fazla içen) 
anne adaylarında risk artmıştır.

Kısa sürede aşırı kilo kaybı, ateşli has-
talık geçirilmesi, ileri derecede fiziksel 
ya da ruhsal stres (yorgunluk), gebe 
kalındığında 18 yaş altında ya da 35 yaş 
üstünde olmak, gebe kalınan dönemde 
vücut ağırlığının 50 kilogramdan düşük, 
boyun 150 cm’den kısa olması, anemi 
(kansızlık: hematokrit<34), gebelik es-
nasında idrar yolu enfeksiyonu geçir-
mek, bir yaşından ufak bebeği olmak, 
çok düşük sosyoekonomik bir çevrede 
yaşamak, evde iki ya da daha fazla sa-
yıda ufak çocuğu bulunmak ve eşinden 
ayrı olmak da kesin olmamakla beraber 
erken doğum riskini artırabilen diğer et-
kenlerdir. 

Hepsi aynı derecede erken doğum se-
bebi değildir.uterus yapısal anomalile-
rinde ortalama 3 hastadan birinde erken 
doğum görülürken 2 defa erken doğum 
yapan hastaların yarısında erken doğum 

olmaktadır.Çoğul gebeliklerin hemen 
hepsi erken doğmaktadır. İkiz gebelik-
ler  normal zamanından 1 ay önce  üçüz 
gebelikler beklenen zamanında 7 hafta 
önce doğmaktadır. 

Tüm bu çok sayıdaki bilinen sebeplere 
rağmen erken doğumun yarısının sebep 
belli değildir. Yani yukarda sayılan hiçbir 
sebep yoktur. Bu yüzden her gebe er-
ken doğum riski taşıyabilir. 

Erken Doğum  ve Sebepleri    
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Olağanüstü Hâl (OHAL), Anayasa’nın 
119 ila 122’inci maddeleri arasında dü-
zenlenmiş, Tabiî afet, ağır ekonomik 
bunalım ve şiddet olaylarının yaygınlaş-
ması ile kamu düzeninin ciddî şekilde 
bozulması hallerinde Resmi Gazete’de 
yayımlanması TBMM’nin de onaylaması 
şartları ile hükümet tarafından uygula-
maya konulabilen olağanüstü bir yöne-
tim usulüdür. 

Olağanüstü hâl ilanı birtakım kişisel hak 
ve özgürlüklere üstün kamu menfaati 
dolayısıyla kısıtlama getirir. Her ne se-
beple olsun bireylerin kişisel özgürlük-
lerinin kısıtlanması arzu edilmeyen bir 
durumdur. Buna karşın zaruretler haramı 
dahi mubah kılar. Geçtiğimiz günlerde 
milletçe yaşadığımız hain ve sinsi FE-
TÖ’cü terör örgütünün darbe girişimi, 
birkısım tedbirleri ivedilikle alabilmek ve 
bu illeti devletimizin kurumlarından ka-
zıyabilmek için  OHAL ilanını zaruri hale 
getirmiştir. Bu vesile ile biz de bu alçak 
girişimi lanetliyor, teröristlerin hem bu 
dünyada hem de ahirette layık oldukları 
ceza ile karşılaşmalarını diliyoruz. 

OHAL, hergün medyada gündemi işgal 
etse de, özellikte yakın geçmişte fazla 
uygulanmamış olması hasebiyle va-
tandaşların aklında kendilerini etkiler 
yönleri bir soru işareti oluşturmaktadır. 
Biz de bu yazımızda şiddet olaylarının 
yaygınlaşması ile kamu düzeninin ciddî 
şekilde bozulması hallerinde ilan edilen 
OHAL’de alınabilecek ve vatandaşları et-
kileyecek tedbirlerden bazılarını dikkat-
lere sunuyoruz.

Olağanüstü Hal, temel olarak Anaya-
sa’da düzenlenmiş olmakla birlikte, ay-
rıntılar 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanu-
nu’nda hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 
11. Maddesi Şiddet Hareketlerinde Alına-
cak Tedbirleri düzenler. Buna göre;

Tedbirler:
Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesi-
nin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince 
olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, 
asayiş ve kamu düzenini korumak, şid-
det olaylarının yaygınlaşmasını önlemek 
amacıyla 9 uncu maddede öngörülen 
tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler 
de alınabilir:
Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasak-
lamak (hükumet yetkilileri gündemde 
böyle bir yasak olmadığını beyan etmiş-
lerdir),Belli yerlerde veya belli saatlerde 
kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, 
araçların seyirlerini yasaklamak,

Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını 
aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil 
niteliğinde olanlarına el koymak,

Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakin-
leri ile bu bölgeye hariçten girecek ki-
şiler için kimlik belirleyici belge taşıma 
mecburiyeti koymak,

Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar 
ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğal-
tılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılma-
sını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi 
dışında basılmış veya çoğaltılmış olanla-
rın bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını 
yasaklamak veya izne bağlamak; basıl-
ması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, 
gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı 
toplatmak,

Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görün-
tü bantlarını ve sesle yapılan her türlü 
yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıt-
lamak veya yasaklamak,
Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere 
ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç gü-
venliklerini sağlamak için özel koruma 
tedbirleri aldırmak veya bunların artırıl-
masını istemek,

Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen 
filmleri denetlemek, gerektiğinde dur-
durmak veya yasaklamak,
Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mer-
milerin taşınmasını veya naklini yasakla-
mak,

Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip 
maddeleri, patlayıcı maddeler, radyo-
aktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, 
yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü 
zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri 
maddelerin bulundurulmasını, hazırlan-
masını, yapılmasını veya naklini izne 
bağlamak veya yasaklamak ve bunlar 
ile bunların hazırlanmasına veya yapıl-
masına yarayan eşya, alet veya araçların 
teslimini istemek veya toplatmak,
Kamu düzeni veya kamu güvenini boza-
bileceği kanısını uyandıran kişi ve top-
lulukların bölgeye girişini yasaklamak, 
bölge dışına çıkarmak veya bölge içeri-
sinde belirli yerlere girmesini veya yer-
leşmesini yasaklamak,

Bölge dahilinde güvenliklerinin sağ-
lanması gerekli görülen tesis veya te-
şekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve 
çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya ya-
saklamak,

Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplan-
tı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, 
ertelemek, izne bağlamak veya toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer 
ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, 
izne bağladığı her türlü toplantıyı izlet-
mek, gözetim altında tutmak veya gere-
kiyorsa dağıtmak,

İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kuralla-
rına uymayan haller, sağlık sebepleri, 
normal emeklilik ve belirli süresinin biti-
şi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi 
veya feshi dışında kalan hallerde işçi çı-
kartmalarını işverenin de durumunu dik-
kate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak 
kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,
Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkın-
da ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek 
kaydıyla durdurmak,

Her defasında Genelkurmay Başkanlığı 
kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtın-
da, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz 
Kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli 
sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.
Tüm bu önlemlerin yanısıra özel kanun-
larda belirtilen başka tedbirler de bulun-
maktadır. Bu sebeple vatandaşlarımızın 
özellikle kimlik bulundurmaları ve açık-
lanan tedbirlere riayet etmelerinde fay-
da vardır. Tedbirlere uyulmaması halinde 
cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.

Son olarak, OHAL Kanunu 25. Maddeye 
göre özel maksatla kamunun telaş ve 
heyecanını doğuracak şekilde asılsız, 
mübalağalı havadis ve haber yayan veya 
nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştur-
sa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar ha-
pis ve beşbin liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu 
sebeple paylaştığımız haberlerin ger-
çeklik değerini sorgulamalı, emin olma-
dığımız kişilerin verdikleri bilgilere itibar 
etmemeliyiz.

Bekir Akıncı

OLAĞAN ÜSTÜ HAL NEDİR? HANGİ TEDBİRLER ALINABİLİR?
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DEĞERLİ ZED LİFE OKUYUCULARI öncelikte 15 
temmuz tarihinde FETÖ terör örgütünün ger-
çekleştirmek istediği kalkışma girişiminde ha-
yatını kaybeden şehitlerimizin yakınlarına ve 
Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza 
Allahtan acil şifalar diliyorum. Allah böyle acı-
lar ve böyle karanlık günler bir daha göster-
mesin.

ÜLKE AYAKTA
Darbe girişimi olmadan önce malum mübarek Ramazan 
ayıydı. Ramazan ayından sonra bir durağanlık oluyor gibi 
genel bir intiba oluşsa da insanların üzerinde on bir ayın 
sultanı bereketi ile geldi feyzinden faydalananlara ne 
mutlu. Sonuçta bereketli bir ay. Ramazan ayından sonra 
işlerin hızlı bir şekilde açıldığını piyasaların hareketlendi-
ğini gördük ve yaşadık. Tamamen işimize adapte olduk. 
Ramazandan sonra ekonomi canlanması noktasıyla ilgili 
iyi bir ilerleme vardı. Ama maalesef bu istikrarı ve ülke-
mizin sürekli bir sıçrama ve kaybedilmiş yılların telafisini 
sağlamaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve halkına 
yapılan bu alçakça, zürriyetsizlikle yapılan bu kalkışma 
bizleri amacımızdan ve Ülkemize yaptığımız ve yapa-
cağımız hizmetlerden geri adım attıramayacak. Fetö ve 
arkasındaki dış güçler asla ve asla amacına ulaşamaya-
cak. Bu süreçte görüldüğü üzere Sayın Cumhurbaşka-
nımızdan Başbakanımıza Muhalefetinden vatandaşına 
kadar Ülkemizin büyük bir çoğunluğu dimdik ayaktadır 
ve inandığı değerlerin arkasındadır arkasında durmaya 
da devam edecektir.

İSTANBUL BOĞAZINDAYDIK
Darbe girişimi olacağından haberimiz yoktu.  İstanbul’da 
Anadolu’dan Avrupa yakasına geçmek üzere iken maa-
lesef boğazda biliyorsunuz ki askeriyedeki bir kısım ken-
dini bilmez hainler tarafından yapılan hareketi öğrendik. 
Önce inanamadık ve inanmakta istemiyorduk. Çünkü şu 
dönem devletimizin milletimizin ekonomimizin ivme ka-
zandığı bir dönemde böyle bir darbe girişimi bu ülkeyi 
otuz belki kırk yıl geriye atmak olacaktı. Buna inanama-
dık başka şeyler düşünmeye başladık. Darbeyle alakalı 
olarak ‘Ufak bir terör olayı mıdır?’ diye düşünmeye baş-
ladık. Maalesef darbe yapma teşebbüsünde olan alçak-
lar çoktan köprüyü kapatmışlardı. Bir yanda insanlar şok 
içerisinde ne yapacağını bilemez hale geldi. Ankara is-
tikametine gitmek isteyenler gişelerin kapalı olduğunu 
öğrenince oldukları yerde kala kaldılar. Trafikte de yı-
ğılma olduğunu gördük. Bizde Avrupa tarafını geçmek 
istediğimizde de boğaz köprüsünün kapalı olduğunu 
zaten gözümüzle görmüştük. İnsanlarda müthiş bir kar-
gaşa durumu söz konusu oldu. Üzerimizdeki şoku atlatıp 
aklıselim bir şekilde hareket etmeye çalışıyorduk. Çünkü 
böyle bir darbeyi kabullenemiyorduk.

DEMOKRASİYE 
VURULAN HANÇERDİ
Vatanı ve milleti otuz kırk yıldır geriye götürmek kabul 
edilemez bir gerçekti. Bu esnada olayı radyolardan din-
lemeye çalışıyorduk. TRT 1 den darbe oldu başarıldı nok-
tasıyla alakalı söylemler bizi tamamen bitmiş vaziyete 
dönüştürmüştü. O gün adeta demokrasiye vurulan tabiri 
yerindeyse kalbimize vurulan bir hançer olarak gördük 
biz bunu. Tamamen şoka girmiştik. Fakat akabinde Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama 
yaptı daha öncesinde Başbakanımız bir açıklama yap-
mıştı. Açıklamanın ardından biz daha bu iş bitmedi bizim 
millet olarak yapacağımız çok şey var. Bu darbeye engel 
olacağımız çok durum söz konusu düşüncesi içine gir-
dik ve dağılan psikolojimiz yerine geldi. Hep bu şekilde 
düşünen çok sayıda Vatansever İstanbul’da bir anda ne-
reden geldiğini bilemediğimiz bir şekilde köprüde cad-
delerde sokaklarda toparlanmaya başladı.

KENETLENMİŞTİK
Köprüye doğru gittik. İnsanlar orada adeta ne yaptığının 
bilincinde olmayan askere yalvarıyor yapmayın diyordu. 
Dua edip zikredenler vardı ve bunlarla bizzat tanıklık et-
tim. Bir anda insanların Vatan sevgisi darbeyi engelle-
yebilmek için canını dişine takıp bedenini ortaya koydu. 
Allah bu millete bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Ülke 
olarak kenetlenmiştik ve böyle kalmaya devam etmeliyiz 
edeceğiz. Bu Vatan bizim ve bizim kalacak. Kısaca orta-
da bir Suriye örneği var hiçbir beşer bu ülkeyi yok ede-
mez Rabbimin izniyle buna müsaade etmeyiz ettirmeyiz.

TÜRKİYE 30 YIL GERİYE GİDECEKTİ
Darbe gerçekleşmiş olsaydı bence Türkiye otuz yıl geriye 
dönecekti. Arkasından bir iş savaş başlayacaktı. Elbette 
darbeyi istemeyen yüzde 95 insan vardı. Ve askeriyenin 
başa geçmesi demek tamamen valiliklerin, kaymakam-
lıkların, belediyelerin, şirketlerin başına askerin geçmesi 
demekti. Uzman olmayan kişilerin devletin başına geç-
mesi bir kaos ortamı doğuracaktı. Düşünün bir astsubay, 
subay yahut askeriyeye mensup bir birey Ülkenin başına 
devlet kurumlarının başına şirketlerin başına geçse işler 
daha mı iyi gidecekti? Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı 
düşürülse her şey daha mı iyi olacaktı. Tabi ki bu bir hüs-
ran olacaktı. Sonuçta Türk milletini yeniden küllerinden 
doğacağını bilsek te bizleri geri götürecek bu olay çok 
büyük bir yıpranma ile iz bırakan bir yara olarak kalacaktı

ABD UNSURU VAR
Tabi büyük resme bakmasını bilmemiz gerekiyor. Bu 
darbe ahmak, vatan sevgisi olmayan ve artık amacını ne 
olduğunu bilemediğimiz kişilerce yapıldı. Şunu ifade et-
mek isterim ki, buradakiler bir piyon idi. Yani FETÖ terör 
örgütü ve otuz kırk yıldır mücadelesini verdiğimiz terör 
unsurlarının bir amacı vardı. Kürt–Türk gibi kavramlar-
dan yola çıkarak ki böyle bir ayrım ülkemizde olması 
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Yunus Derebağ

da bu aşıyla yola çıkılmıştı. Buradaki 
konu nedir ? Tamamen içimizden do-
ğan  bir kişi. Türk insanı bu işe neden 
girişti sorusunu zihinlerde canlı tutmak 
gerekir. Türkiye’yi bu hale soktu. Tüm 
bu yaşananlardan ekonomik olarak 
mutlaka zarar göreceğiz. Ama büyük 
resme bakıldığında malumunuz daha 
öncesinden Ortadoğu da bir hareket-
lenme başlamıştı. Arap barışı diye tabir 
ettiğimiz husus buradan bize müttefi-
kimiz olan ABD ile birlikte hareket etti-
ğimiz noktalar oldu. O zaman da Cum-
hurbaşkanımız vardı. Suriye noktası ile 
ilgili belki düşündüğü daha az zafiyetle 
oradaki rejimi bir an önce düşürüp Su-
riye halkına zarar vermeden toprağını 
Suriyeli halka düzgün bir şekilde ver-
mek idi. Burada da ABD nin desteği 
vardı. Ve bu görevi de belki bize ver-
mişti. Fakat arkasından ABD buradan 
çekilerek kendi menfaatlerine dönme-
ye başladı. Rus uçağının düşürülmesin-
de de ABD’nin parmağı vardı. Yani bu 
terör örgütünden ziyade Amerikan’ın 
FETÖ terör örgütünü kullanarak Türki-
ye’de isteklerini yapabiliyor idi. Bu Rus 
uçağını da onlar düşürdü. Türkiye’nin 
istikrarına son vermek için. Çünkü son 
zamanlarda Türkiye’nin büyümekte 
olan bir ülke olarak kararlı gidişi 2023 
hedeflerine (Lozan Antlaşmasının yüz 
yılı doldurması) ile güçlü olmanın mu-
hakkak oluşuyla ilişki içerisindedir.

EKONOMİK OLARAK 
GÜÇLÜ OLMALIYIZ
Ekonomik olarak ta çok güçlü olma-
mız gerekiyor. Yani daha çok çalış-
mamız gerekiyordu. Bunu da eski 
Türkiye’yi isteyen yani dış mihraklar 
zayıflatma çabası içersindeydiler. Eko-
nomi noktasında eskiden olan dışa 
bağlılık İMF’den aldığımız borçlar, İMF 
borçlarının bitmesi ile bizim lehimize 
dönmüştü. Fakat bu gücü istemeyen 
dış güçler Türkiye üzerinde oyunlar 
oynamaya devam ediyordu. Bunu çö-
zen Cumhurbaşkanımız gidip Rusya 
ile ticaretin devamı ile birlikte istikra-
rın devam etmesiydi. Oradan gelen 
paranın ekonomiye can katması nok-
tasıyla alakalıdır. Rusya, İsrail ve Mısır 
ile düzenler başladı. Yani amaç para 
kazanmak. Ticarette dostluk düşman-

lık olmaz. Ekonomiyi 
hızlandırmak için biz 
dostluğu düşmanlığı 
bilmeden canlılığı 
arttırıcı hareketler 
içerisinde olmalıyız. 
Baktığınız zaman dış 
ülkeler bizi ne kadar 
sevmese de malla-
rını satmaya devam 
ediyorlar. Bu nokta-
da da bizim de aynı 
taktiği uygulamamız 
gerekiyor.

DAEŞ BOMBASI 
İLE MESAJ VERİLDİ
 Hava alandaki DAEŞ 
bombası ile bizlere 
bir mesajı vardı ABD’nin. Cumhurbaş-
kanımız bunu anladı, gördü ama dik 
durmaya devam etti. DAEŞ ‘in inceledi-
ğimiz zaman şimdiki eylemlerinin hep-
si kendi içerisinde Irak’ta bir bölgeyi 
alıp terk etmedir. Hava alalında yaptığı 
eylemde ne karı olacaktı? Bununla Tür-
kiye’nin önünü kesmeye çalıştılar. Tür-
kiye bunu engel görmedi ve yurt dışı 
çalışmalarına hız vererek devam etti. 
Ardından darbe girişiminde bulunuldu. 
Bununla da çok şükür başarılı olmadı-
lar. Bu saatten sonra darbe ile ilgili bir 
şey yapabileceklerini zannetmiyorum. 
Ama çeşitli ekonomi ile alakalı girişim-
leri olabilir. “Su uyur, düşman uyumaz.” 
Söylemini de dikkate alarak ilerlemeli-
yiz. Bizler devleti yöneten kişiler deği-
liz. Devletin yönetenler ve yönetenleri 
de seçmiş başımıza koymuşuz elbette. 
Onlar bu hususla ilgili işlerle meşgul 
olurken bizlerinde üzerine düşen çok 
çalışmakla olacaktır. Tabiri caizse her-
kes kendi evinin önünü temizlerse ülke 
pırıl pırıl hale gelir. Yani herkes kendi 
işine bakacak. Ekonomi açısından iyi 
olmamız gerekiyor. Yurt dışı bağlantı-
larına hız kesmeden devam edip tica-
ri anlamdaki her unsuru canlı tutarak 
daha çok çalışmamız lazım.

İDAM GELMELİ AMA 
SINIRLANDIRILARAK
İdam kesinlikle gelmeli. Fakat sınırlan-
dırılarak gelmeli. Çünkü haksızın yanın-
da haklının da gitmesini istemiyorum. 

Asker kelimesini duyunca bir şeref 
onur vardı. Bugün düştüğü hali ifade 
dahi edemiyorum. Askeriyeye baktığı-
mız zaman önünde, tanklar çıkmasın 
diye inşaat araçları, otobüsler var ve  
bu bizlere çok üzüntü veriyor. Ama ya-
pılan işlemde doğru bir işlemdir. Vefat 
edenlere baş sağlığı dilerken bunları 
yapanlarında cezasız kalmamasını te-
menni ediyorum. Orada tankın altında 
ezilen kör kurşuna giden, yapmayın 
ne olur diye rica eden kişilerin ölümle 
karşılaştığına bizzat canlı şahit oldum. 
Darbeye sadece sözlü şekilde engel 
olmak isteyenler silahla öldürüldü. 
Bunların cezasının da mutlaka idam 
olması gerekiyor. Bu noktada devleti-
mizin ve adaletini HSYK yahut Adalet 
Bakanlığı olsun değişiklikler yaşanıyor. 
Ve bu değişimlerin tam yapılıp adale-
tin doğru şekilde ilerleyip gerekli yargı  
üyelerimizin yer almasının ardından 
yargılanıp idam edilmesine kesinlikle 
destek veriyorum. Son olarak şahsım 
adına Devletimizin, Cumhurbaşkanı-
mızın ve göreve getireceği kişilerin so-
nuna kadar yanındayız arkasındayız ve 
destekçisiyiz kanımızın son damlasına 
kadar nefes aldığımız sürece de bu 
böyle sürecek Rabbimizin izniyle. Bu 
bilince sahip milyonlarca vatandaşımız 
olduğundan da hiç şüphem yoktur.

İş Adamı
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Maalesef tarımdan para ka-
zanamayan çiftçilerle dolu ül-
kemizde bizim de Mersin’de 
ağırlıklı olarak narenciye çeşit-
lerinden oluşan bir bahçemiz 
var. Sevgili annemin ve rah-
metli babamın çok emek vere-
rek yetiştirdikleri bu bahçeden 
para kazanamıyoruz diyerek 
bahçeyi ve o araziyi satmak 
yerine ne yapabiliriz diye dü-
şündük .Ayrıca bizim de genç-
lik yıllarımızda bu bahçeyle 
ilgili emeğimiz ve hatıralarımız 
var.Bütün bunlardan sebep bir 
anda böyle bir değeri hayatı-
mızdan çıkartmak istemedik.
Satmış olsak işin kolayına kaç-
mış olacaktık. İleriki yıllarda 
çocuklarımıza da örnek oluruz 
diye düşündük ve biz 3 kardeş 
aile yadigarı bu bahçeyi değer-
lendirmek adına farklı projele-
re kafa yorduk.

Bu sürecin sonunda da hem 
babamızın hatırasını yaşatmak 
hem de ileriki yıllarda nere-
deyse tamamen yok olacak ta-
rım üretimini en azından kendi 
adımıza biraz daha yaşatmak 
adına bu süreci nasıl farklılaş-
tırabiliriz diye yola çıktık ve İyi 
Tarım Sertifikası ile bu ürünleri 
pazarlamak amacıyla www.ba-
baminbahcesi.com isimli e-ti-
caret sitesini kurduk.

Benim bu organizasyondaki 
rolüme gelince de ,kardeşle-
rim gibi Mersin’de yaşamadı-
ğım için hem Mersin dışında 
büyük şehirlerde sitenin duyul-
ması ve yaygın kullanılmasına 
yönelik faaliyetlerde bulun-
mak hem de şirketin finans ve 
muhasebesel kısımlarından 
sorumlu olmak. 2 kardeşim 

Mersin’de direkt işin başında 
ve sipariş aşamasından kargo-
ya paketin teslim edilmesine 
kadar her süreçle birebir ilgi-
leniyorlar.Ev yapımı ürünlerde 
annemin ve kızkardeşimin bü-
yük emeği var.Erkek kardeşim 
şirketin kuruluşundan bu yana 
markamızın isminden, logoya 
sitenin oluşturulmasına kadar 
diğer tüm süreçlerin bilfiil ya-
ratıcı ve yöneticisi konumun-
da.Ayrıca kardeşlerim sitenin 
sosyal medya hesaplarını da 
bizzat yönetiyorlar.

Sitemizde satışı yapılan hertür-
lü ürünün hem İyi Tarım Serti-

fikası ile yetiştirildiğini hem de 
meyve türleri dışındaki nar ek-
şisi,reçel çeşitleri ve kahvaltılık 
sos gibi ürünlerin de özellikle 
annemin ve kızkardeşimin el 
emeği ile ev yapımı olarak ha-
zırlandığını tekrar belirteyim.
Siteyi ziyaret ettiğinizde birbi-
rinden lezzetli ve farklı seçe-
neklerle karşılaşacaksınız.
 
Sonuçta ailevi değerlerimize 
ve yöresel lezzetlerimize sa-
hip çıkma amacıyla çıktığımız 
bu yolda bize destek olacak 

tüm yol arkadaşlarımıza ailem 
adına şimdiden teşekkürlerimi 
sunuyor sağlık ve huzur dolu 
günler diliyorum esen kalın
 
www.babaminbahcesi.com

Aysun Telli
Kurucu Ortağı

Kaliteli hizmet için aile boyu elele verdiler
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Merve Mutlu

MUCİZELER ANSIZIN GELİR
Her dua nasibine, her nasip vaktine 
esirdir. Mucizeler ansızın gelir..! 
Sadece zaman ve dua sabret ve bekle , 
Emin ol beklediğine değecek. 
İnancını yitirmediğin her an, yeni ümit-
ler kapını çalacak. Üstelik hayalinin 
daha üzerinde mutluluk ve heyecan-
larla... 

Bir gün hiç ummadığın zamanda, bıra-
kıp giden ümitler elleri dolu dolu geri 
gelecek. Bir gün hayata dair umutlarını 
yitirmediğinde güneş ansızın doğacak 
gönlünün semalarına. Bir gün güçlü 
olmak zorunda olduğunu öğrendi-
ğinde yaşamanın renklerini görmeye 
başlayacaksın. Üst üste geldiğinde 
tüm sıkıntılar bitti dediğinde gücünü 
kaybettiğinde yeşerecek umutlar ama 
inancını kaybetmediğinde... 
İnancını yitirme. 

En acı anında, gözyaşlarını umut ışıkla-
rının kurutacağını unutma. Yaşamanın 
kıymetini bilmek için kaybetmeyi bek-
leme. Mutluluğu uzaklarda, hayaller-
de, gelecekte arama, geçmişe takılma. 
Yaşadığın zamanın gelecek için kur-

guladığın hayallerden daha gerçekçi 
olduğunu anımsa. Hayallerini şimdiki 
zamanın gerçekliği ile süsle süsleye-
bildiğin kadar. Bir gün yaşamaya karar 
ver. Yaşamak için, mutluluğun için ça-
bala. Hayatın çabasız mutluluk lüksünü 
sunmadığını aklından çıkarma. Elde 
edebildiklerini her an yitirebileceğini, 
daim olanları kazanmanın yolunu ara. 
Daim olanın çok hassas olduğunu bilip 
nazikçe sar, sevgiyi sar ve koru gön-
lünde. Sadece Sevgi’yi mutluluğu koy 
gönlüne O zaman gönlün yön verecek 
ruhuna. 

Gün gelecek farkında olmadan  seve-
ceksin, sakladığın umutların gücüne 
sayısız katkıda bulunacaksın. Bir gün 
sevginin karakterinin yansıması ol-
duğunu göreceksin. Ruhun kadar se-
vebilirsin artık sınırsızca, iç dünyanın 
güzelliği kadar  güzeldir sevgin de.Ha-
yatı sevdiğin kadar sahipleneceksin.
Bir gün tüm gücünü çekinmeden seven 
bir kalbin varlığına emanet edeceksin.
Umuduna umudunu katacak, zamanı 
adımlamaya devam edeceksin en hızlı 
adımlarla... 

İki bedende tek ruh olacaksın ama 
attığın adımda aynı olacak , sabret ve 
bekle 
O bir gün senin içinde gelecek sadece 
sabret dua et ve bekle, doğru Zaman’ı 
bekle... 

Ben mi ? evet çok bekledim ama pes 
etmedim. 
şimdilerde mutluluğa koşuyorum her 
an, Elhamdulillah...
Geçmişi düşünüyor umutsuzluk ettiğim 
anlar için hayıflanıyorum... 
Ve sen...
sevgilim, sen tam da böyle bir zaman-
da geldin... Her şeyin üst üste geldiği, 
bitti dememe ramak kala, hiç umma-
dığım ama umudumu yitirmediğim bir 
anda çıkageldin... Mucizemsin ansızın 
geldin... 
HOŞGELDİN.
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Beyhan Palancı

15 Temmuz  2016...
15 Temmuz’da nelerin yaşandığını hem 
uzun süre anlayamayacağımız hem de 
hafızalarımızdan silemeyeceğiz.
Vatandaş olarak bize düşen meydanları 
boş bırakmamak, söylenenlerle yetin-
mek, toz dumanın yatışmasını bekle-
mek. 

Gelelim 15 Temmuz 2016’ da yaşanan-
lara... Aslında 15 Temmuz darbe girişimi 
beklenmeyen, bilinmeyen tahmin edil-
meyen bir olay değildi, Sadece ‘Yok ya 
yapmazlar, yok yok yapmazlar’ denile-
rek siyasi çevrelerde konuşulan bir ko-
nuydu. Ama cemaat, sanırım, yaklaşan 
Yüksek Askeri Şura’yı ve gelmekte olan 
tasfiyeleri düşünerek ‘Yok yapamazlar’ 
denileni yaptı. Ve kendileri için resmen 
intihar saldırısı girişiminde bulundular. 
Cemaat bu günü planlarken sadece su-

baylarla mı işbirliği yaptı? Pek, sanmam. 
Tabi ki fikir ve ana gövde cemaate ait. 
Fakat başka cunta ekipleri de cemaatin 
bu projesine katıldı ve bir nevi ‘darbe 
topluluğu’ oluşturuldu. Topluluklarının 
ismine de ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adını 
vererek bizlere o gece bir kaos yaşat-
tılar ve yaşatmaya devam ediyorlar. 
Çok şükür ki, darbe iyi hazırlanılmadı-
ğı ve acemice davranıldığı için başarılı 
olamadı. Neden? Çünkü yeterli sayıda 
asker kışlasından çıkarılamadı, önemli 
noktalar ele geçirilemedi ve asıl önem-
lisi aziz Türk milletinin sokak hakimiyeti 
sağlanamadı. Bir de darbe girişimine 
başlayacakları yerlere gönderilen erle-
rin ne olduğundan haberi yoktu ve si-
villeri gördüklerinde neye uğradıklarını 
şaşırarak ellerindeki  silahları bırakarak 
teslim oldular. Tabi buna satılmış asker-

leri ve sözde komutanları saymıyorum. 
Bu vatan hainleri her ne kadar sabaha 
kadar köprüde vatandaşla çatıştıysa da 
başarılı olamadı. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın çağrısı üzerine halkımız sokaklara 
çıktı. Çünkü gün demokrasiden yana 
olma günüydü. 
Benimde tavrım netti ve halen net. 
Darbenin karşısındayım. 
Askeri darbe kabul edilmez, edilemez. 
Halkımız, partiler, siyasetçiler, sivil top-
lum kuruluşları, medya, demokrasiye 
inanan asker, demokrasiden başka re-
jim yok diyen polis de o gün hep birlikte 

omuz omuzaydı. 
15 Temmuz gecesi aslında kara bir leke-
dir.
Fakat bir başka bakış açısıyla bakarsak 
ülkemizin vatan hainlerinden temiz-
lenmeye başladığı bir süreçtir. Neden? 
Çünkü ordu deşifre oldu, demokrasinin 
korunması konusunda hem fikir olduğu-
muzu gördük , bu vatanın hepimizin va-
tanı olduğunu bütün dünyaya duyurduk , 
gözü dönmüş insanlardan oluşan paralel 
yapının ne kadar tehlikeli bir yapı oldu-
ğunu gördük.
Biz F - 16 ‘lara, tanklara kafa tutan bir 

milletiz. 
Ve 15 Temmuz 2016 ‘ da istiklal Sava-
şı’ndan sonra yeni bir bağımsızlık desta-
nı daha yazdık . Türk halkının ülkesi ve 
özgürlüğü söz konusu olduğunda nasıl 
kahramanlaştığını sözler önüne serdik. 
Demokrasi nöbetimiz ikinci bir emre ka-
dar devam edecektir. 
Bu cuntacı vatan hainlerinden ülkemiz 
umarım bir an önce temizlenir.

BU VATAN HAİNLERİNE 
VERİLECEK EN İYİ CEZA İDAMDIR!
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Öğr. Gör. Kerem ÖZTÜRK
Ekonomist - Etkili İletişim Uzmanı - Öğrenci ve Yaşam Koçu

 Bu Millet Eğilmez, 

Türkiye Diz Çökmez
Bin yıldan fazla bir süredir devlet kur-
ma ve yönetme tecrübesine sahip bir 
millete, bir gecede yapılan hain bir dar-
be girişimini daha yaşadık 15 Temmuz 
2016 gecesi. Hemen aklıma, her zaman 
söylediğim o söz geldi; ‘’bu millet asla 
kolay teslim olmaz.’’ Bu durumu aynen 
yaşadık o kara gecede.
 
Biz Türkler bu dünyaya devlet kurmak, 
merhamet ve idare etmek, adalet ge-
tirmek ve düzen sağlamak için gönde-
rilmiş bir milletiz. Şimdi bir düşünelim; 
dünyanın hangi ülkesinde elinde silahı 
olmayan bir halk, tek başına ve silahsız 
bir şekilde tanklara, tüfeklere, uçaklara 
kadın erkek demeden topyekûn karşı 
durabilir ki?
 

Unutulmamalıdır ki; yaşadığımız bu son 
olay, asla tek başına bir darbe olarak 
nitelenemez. Bu yaşananlar, düpedüz 
bir işgal girişimidir. Darbe görünümlü 
bir işgal ile aziz vatanımızı elimizden 
alıp, bizleri ata yurdumuzda mülte-
ci konumuna düşürecek bir hamlede 
bulundular. Yüz yıla yakın bir süredir 
İngilizler’in hâkimiyetinde bulunan(!) 
ülkemiz ve bölgemizi yeniden tek başı-
mıza yönetmek istememize yapılmış bir 
darbeydi o gece yaşanan.

 Evet, açıkça topraklarımızı işgal etmek 
ve bizi yerimizden, yurdumuzdan et-
mek istediler. Bunu da kendi içimizden 
seçtikleri, bizden birileri gibi görünen, 
dini siyasete alet eden bir terörist grup-
la yapmak istediler. Üniforma giymiş 

hain teröristler, bu vatanın evlatlarına 
tank namlusu doğrulttular ve bununla 
da kalmayıp tankların paletleri ile üzer-
lerinden geçtiler. Haince şehit ettiler bu 
vatanın gencecik ve masum evlatlarını. 
Şehirlerde savaş uçaklarını alçaktan 
uçurdular. 

Daha da kötüsü, hatta belki de en kötü-
sü; bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşka-
nı’nın canına kast ettiler. Genelkurmay 
Başkanı’nı esir aldılar. Memleketimizin 
sembol binalarına, özellikle de Cum-
hurbaşkanlığı Külliyemize ve Gazi Mec-
lisimize bomba attılar. Saymakla bitme-
yecek ahlaksızlıklar, canilikler yaptılar. 
250 vatandaşımızı şehit ettiler. Savaşta 
düşmanın bile yapamayacağı çirkinlik-
leri yaptılar. İstanbulumuz’un can da-
marı Boğaz Köprüleri’ni kapatıp, halka 
ölüm kustular. Ancak biz yine de yıldık 
mı? Elbette hayır! 

Savaşın bile bir hukuku olduğu düşü-
nüldüğünde, bu gözü dönmüş eli kanlı 
darbecilerin ne denli bir savaş suçu iş-
ledikleri daha net ortaya çıkıyor.
 
Bu hain darbe girişimine milletimi-
zin topyekûn biçimde karşı koyuşunu 
görmeden önce, ‘’Allah korusun bir 
savaş halinde ne olur bizim halimiz’’ 
diye endişelenirdim, toplumsal olarak 
yozlaşmış olduğumuzu düşünerek. 
Gençlerimizin milli değerlerimizi umur-
samayacağını düşünür, halkımızın bu 
kadar kararlılıkla tankların dahi önüne 
yatabileceğini hayal bile edemezdim. 
 
Ama oldu işte. O gece hayal bile ede-
mediğimiz pek çok şey gerçekleşti. 
Mehmet Akif’in; ‘’ Arkadaş yurduma 
alçakları uğratma sakın. Siper et göv-
deni, dursun bu hayâsızca akın’’ dizele-
rinde belirttiği gibi; Türk milleti bir anda 

fabrika ayarlarına döndü ve geçmişte 
dünyayı titreten bir millet olduğunu ha-
tırladı adeta. Çoluğunu çocuğunu evde 
bırakarak, başkomutanının tek bir çağ-
rısı ile sokağa dökülen ve meydanlara 
inen halkımız müthiş bir kahramanlık 
destanı yazdı. O ağır silahlara tek başı-
na direnerek, tankların önüne yatarak, 
üzerlerine ateş edilmesine rağmen bir 
gram korku emaresi göstermeden ate-
şin üzerine yürüyerek, şehadet şerbeti 
içmeye niyetlenmiş bu halkı, hiçbir gü-
cün kolay kolay yenemeyeceğini tüm 
dünyaya gösterdi. 
 
Bizler bu hainliği de milletçe def ettik 
ve şimdilik bu darbeyi püskürttük. An-
cak ne zaman yeniden bu hainlerin ha-
reketlenmeyeceğinin de garantisi yok. 
Tek yapmamız gereken, milletçe birlik 
ve bütünlük içerisinde hareket ederek 
şer odaklarına bekledikleri fırsatı ver-
memek. 
 
Bu vatan bizim, öyle kolay kolay kaza-
nılmadı. Atalarımız bu toprakları elde 
etmek ve elde tutmak için ağır bedeller 
ödedi, biz torunlar öyle kolay kolay bu 
toprakların işgal edilmesine izin vere-
cek değiliz. Cesareti olan varsa, dene-
sin; bizler milletçe buradayız. 
Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi; 
Türkiye’nin yükselişini Allah’tan başka 
hiçbir güç engelleyemeyecek.
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Konya’da inşaat işi ile ilgilenen 
Uğur Bitim’in antika merakı gören-
leri hayrete düşürüyor. Hobi olarak 
başladığı antika merakı sonrası yüz-
lerce antika eşyayı bir araya topladı. 
Şimdi de müzayede düzenleyerek 
satıyor. 

Uğur Bitim, Konya’da hafriyat nak-
liyat işinden başlayarak 1994 yılın-
dan sonra da inşaat malzemesi sa-
tışı yapmaya başladıklarını söyledi. 
8-10 yıldır da dekoratif taşa ağırlık 
verdiklerini belirten Bitim, ‘’Taştan 
sonra iç mekan ve dış mekan olmak 
üzere 5-6 yıldır tamamen dekoras-
yona dönmüş bulunmaktayım. Diğer 
hafriyat, nakliyat gibi ağır işlerimizi 
yeğenimiz olan Yakup Bitim harfi-
yat, nakliyat işleri ile uğraşmaktadır.  
Peyzaj bölümümüze babam ve abim 
devam ediyorlar. Bende burada işin 
dekorasyon kısmındayım.’’ dedi. 

100 YILLIK ANTİKA EŞYALAR VAR
Antika eşyalara karşı büyük ilgisinin 
bulunduğuna dikkat çeken Bitim, 
şunları söyledi:
‘’3-4 senedir ufak tefek eski ürünler 
hastalığına bulaştık. Neden ve nasıl 
oldu bilemiyorum tabi. Böyle bir has-
talığa yakalanınca kurtulmak zordur. 
Bu sebeple eski radyolar, plaklar ve 
antikalara ağırlık vermeye başladık. 
Allah izin verirse bu saatten sonra 
da ağırlığı bu yönde sürdüreceğiz. 
Bu iş apayrı sanat ve hastalıktır. Şu 
anda gözle görülen bu ortamımızda 
30 çeşide yakın, yaşları en aşağı 50 
olmak üzere tahminim 100 yıllık plak 
ve radyolar mevcuttur. Piyanoları-
mız var , neredeyse yüz yılın üzerin-
de olan eski sandıklarımız var. Yine 
eski tarla dövenlerimiz var. Nere-
deyse hiç kullanılmamış  yüz yaşına 
yakın dövenlerimiz var.’’

MÜZAYEDE İLE SATIŞI YAPILIYOR
Hobi olarak başladığı bu işle ilgili 
ticarette yaptığını ifade eden Bitim, 
‘’Fakat bir taraftan da eşe dosta da 
olsa satışlarına da devam ediyoruz. 
Satışlar da bir hayli yoğunlaştı. Hobi 
olarak başlayan bu uğraşımız, tica-
rete doğru yol aldı. Genellikle cu-

ANTİKA MERAKI HOBİ İLE BAŞLADI, 
ŞİMDİ MÜZAYEDE İLE SATIYOR
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Uğur Bitim

martesi günleri toplanıyoruz. 2 aydır 
bu ürünlerle uğraşan grup başkanı ar-
kadaşımız var. Kendisinin de desteğiy-
le haftalık müzayedemiz başladı. Her 
hafta cumartesi akşamları açık artır-
malı müzayedemize devam edeceğiz. 
Satışlardan ziyade muhabbet, eş dost 
da kazanıyoruz.

HER İLE GİDİP ALIYORUZ
Antika eşya bulabilmek için il il gezdik-
lerini de belirten Bitim, ‘’Konya, çev-
resi ve Konya dışı olmak üzere bir çok 
yere gidiyoruz. Türkiye’nin neresinde 
olursa gidip bakıyor ve ayarlamasını 
da yapıyoruz. Alıp buraya getiriyor ve 
akabinde onarımını yapıyoruz. Bundan 
sonra da ürünü yine satışa çıkarıyoruz. 
Sandıklarımız 100 ila 150 yıl arası, so-
balarımız ise tahmini 130 yıllık olarak 
söylenmektedir. Hepsine değeri kadar 
para vererek  toplayıp getiriyoruz. Ça-
lışmasında aksama olanları da çalışır 
vaziyete getirmemizin ardından satışa 
sunuyoruz. Sadece bu antika ürün-
lerimiz için 120-130 metrekare alan 
ayarladım fakat dış cephedeki 1000 
metreye kadar olan açık alanımızı bu 
ürünlerle doldurmaya başladık. Elekt-
ronik cihazlarımız iç mekanda yer alır-
ken, at arabaları, düvenler gibi kaba 
malzemelerimizi dışarıda muhafaza 
etmekteyiz.’’ dedi.

AİLE HATIRALARI 
DA VAR 
Antika eşyalar ara-
sında kendi hatıra-
larının da bulundu-
ğunu belirten Bitim, 
‘’Baba hatırası olan 
demir beşik aşağı 
yukarı 100 yılın üze-
rinde olup dededen 
kalmadır. Hatıra ola-
rak duruyor. Babam 
da amcam da bu be-
şikte yatmış. Hepsi o 
beşikten geçmişler. 
Dededen kalma o 
yüzden tabi daha 
öncekileri bilemiyo-
ruz. Antika satışlarını 
da aralıksız devam 
ettiriyoruz. 5000 liraya da sattığım da 
oldu, 10.000 liraya da sattığım da oldu. 
Yeri geldi 1000 liraya da sattım. Yani 
bunlar da bir bedel olmaz.  Konya’da 
bu iş ile geniş ve kapsamlı olarak sade-
ce biz uğraşıyoruz. Mevlana müzesinin 
etrafında küçük dükkanlarda uğraşan 
çok arkadaşımız, meslektaşımız var 
ama tabii. Onlar 15-20 metrekare gibi 
küçük bir alanın içindeler. Konya’nın 
merkezinde en büyük alanda bu iş ile 
uğraşmaktayız’’ dedi. 

HER CUMARTESİ MÜZAYEDE
Düzenledikleri müzayede ile ilgi-
li de bilgi veren Bitim, ‘’Müzayede-
ye Cumartesi günü akşamları saat 
20:00’den başlayıp gece kaça kadar 
sürerse devam ediyoruz. Herkes elin-
de olan ürünlerini getiriyor. Ortalığa 
döküyor. Ve bir bedel söylüyor. Müza-
yedeyi kuran arkadaşımız açık artırma-
lı başlıyor ve kim daha fazla fiyat söy-
lerse malzeme onda kalıyor.

Bitim İnşaat
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DİŞ BAKIMI VE ÇÜRÜKLER
Dişler iyi bakılmadığı ve gerekli günlük 
temizliği yapılmadığı sürece çürüme sü-
recine girerler. Diş çürükleri dünyada en 
sık rastlanan rahatsızlıklardan birisidir. 
Özellikle dişlerimiz vücudumuzun gün-
lük bakım gerektiren ve üzerinde titizlik-
le ilgilenilmesi gereken bir bölümüdür.

Dişlerdeki çürümede birçok etken rol 
oynayabilir. Bunlardan en önemlisi şe-
kerli gıdalardır. Diğer önemli bir etlen 
ise yediğimiz yiyecek kalıntılarının dişle-
rimizde ve diş aralarında kalarak zaman 
içinde bakteri plaklarına ve sonrasında 
ise çürüklere yol açmasıdır.

Dişlerin çürümesini önlemek için ne 
yapmalı?
1. Yemeklerden sonra dişler mutlaka 
fırçalanmalıdır 
( Günde 2-3 defa )
2. Diş araları mutlaka diş ipi vasıtasıyla 
temizlenmelidir.
3. Ana öğünler haricinde yenilen 
yiyeceklerden sonra ( börek, pasta, 
çerezler, cipsler v.b. ) ağız içi mutlaka 
yıkanmalıdır.
4. Yenen şekerli ve yapışkanlı gıdalardan 
sonra ağız içi mutlaka yıkanmalıdır.
5. Şeker emmek, yemek dişler için 
oldukça zararlıdır. Eğer şeker yendiyse 
beklemeden ağız içi iyice yıkanmalıdır.
6. Kola, gazoz gibi asitli ve şekerli 
içecekleri ağızda bekletmemek gerekir. 
Bu tür asitli yiyecek ve içeceklerden 
de uzak durulmalıdır. Asit diş sağlığı 
açısından zararlıdır.
7. Lifli besinlerden de bolca yemek 
sağlıklı dişler için gereklidir

DİŞ BAKIMI NASIL YAPILIR?
Diş bakımında esas olan fırçalama iş-
lemidir. Bunun için de önce doğru diş 
fırçasını seçmeliyiz. En uygun fırça orta 
sertlikte ve fırça başı küçük olanıdır. Fır-
ça başı küçük olursa arka dişlere daha 
kolay ulaşırız, bulantı refleksini azaltmış 
oluruz.

Diş macunu seçerken de flüorür içerikli 
olanını tercih etmeliyiz. Her seferinde 
farklı bir marka almalıyız. Böylelikle için-
deki aşındırıcılar şekil ve boyut olarak 
her seferinde değişir ve aynı yönde bir 
aşınma oluşturmaz. Bu da dişlerimizin 
zarar görmesini engeller.
 
Diş macunu dışında piyasada diş pas-
taları da bulunmaktadır. Bunların aşın-
dırıcıları çok büyük olduğu için günlük 
kullanımda tavsiye edilmez. Ayda bir iki 
kez kullanılabilir. Ayrıca karbonatta halk 
arasında tercih edilebilir. Karbonatta da 
aşındırıcılar büyüktür ve diş minesini çi-
zebilir. Bu sebepten günlük kullanımda 
tercih edilmez.

 Dişler nasıl fırçalanmalı?
Diş fırçası ıslatılmadan mercimek 
büyüklüğünde macun sıkılır.45 derecelik 
açıyla dişetinden dişe doğru dairesel 
hareketler yaparak dişler ön yüzlerinden 
fırçalanmaya başlanır. Ön dişlerden arka 
dişlere doğru bütün dişler fırçalanır. 
Aynı şekilde dişlerin arka yüzleri de 
fırçalanır. Ön dişlerin arka yüzleri fırça 
dik tutularak temizlenir. Son olarak da 
dişlerin çiğneyici yüzleri de ileri geri 
hareketlerle temizlenir.

Diş fırçalarken yapılan hatalardan da 
bahsetmek istiyorum.
Fırçalama işlemini etkin bir şekilde 
yapabilmemiz için fırça kıllarının sert 
olması gerekir. Bunun için de fırçayı 
ıslatmadan kullanmalıyız. Ağızdaki 
tükürük miktarı macunun köpürmesi 
için yeterlidir. Macunu da fırçaya boydan 
boya sıkmamalıyız. En fazla nohut 
büyüklüğünde olması kâfidir. Fazla 
macun kullanılması ağızdaki ferahlığı 
arttıracağından dişler tam olarak 
temizlenmeden fırçalama işlemini 
bitirmemize neden olur. Bu da etkin 
bir temizleme sağlamamızı engeller. 
Fırçalama işlemi kesinlikle sağdan sola 
yatay yönde olmamalı. Yatay fırçalama 
diş minesini aşındırır, hassasiyeti 
arttırır, dişlerde renk değişikliği yapar, 
dişetlerinin çekilmesine sebep olur. 
İlerlemiş vakalarda kama şeklindeki 
defektler oluşur. Bunu deniz dalgalarının 
zamanla kayayı aşındırmasına 
benzetebiliriz. Yani diş fırçasını yanlış 
kullanırsak vücudumuzun en sert 
dokusu olan dişin minesini zaman içinde 
aşındırabiliriz.

Fırçalama işleminden sonra diş fırçası-
nın ulaşamadığı ara yüzler diş ipleriyle 

tek tek temizlenir. Diş ipi kullanırken ip 
dişle teması kesilmeden  “C “ çizerek 
dişetiyle diş arasına yerleştirilir. Bu işlem 
sırasında diş etlerine zarar vermemek 
için özen gösterilmelidir.
Kullanımını kolaylaştırmak için farklı me-
kanizmalarla da diş ipleri üretilmektedir.
    
Ağız bakımının son aşaması da dilin 
fırçalanmasıdır. Son araştırmalar ağız 
kokusuna sebep olan bakterilerin dil-
de bulunduğunu tespit etmiştir. Bunun 
için de dilin fırçalanması şarttır. Dilimizi 
diş fırçamızla temizleyebileceğimiz gibi 
özel dil fırçalarıyla da temizleyebiliriz. 
Fırçayı dilin arka kısmından öne doğru 
bastırmadan süpürme hareketi yaparak 
temizlemeliyiz. Dilimizi kanatmadan, in-
citmeden nazikçe temizlemeliyiz.
  
Ağız ve diş bakımında kullanabileceği-
miz başka ekipmanlar da vardır. Bunlar; 
elektrikli diş fırçaları ve diş ipleri, ara yüz 
fırçaları, ağız duşları, ağız gargaraları ve 
spreyleridir.

 Diğer bir husus da diş fırçasını ne zaman 
değiştirmemiz gerektiğidir. Ortalama 3 
ay sonra diş fırçası yıpranmış ve bakteri 
barındırmaya başlamış hale gelir.3–6 ay 
arasında diş fırçamızı yenilemeliyiz. 
 
Üstteki yıpranmış ve yenilenmesi gere-
ken bir diş fırçasıdır. Resimde görüldüğü 
gibi kıl demetleri birbirinden ayrılmaya 
başlamıştır.
 
Aynı anda 2 diş fırçamız olmasında fay-
da vardır. Sabah ve akşam olmak üzere 
farklı fırça kullanmalıyız. Çünkü diş fır-
çasının kılları daha kuru ve sert bir hale 
gelir. Böylelikle daha etkin bir temizle-
me sağlar. 

Şerife Akyol 
Diş Doktoru
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hepimi-
zi heyecan, mutluluk ve enerjik bir ruh hali 
sardı. Ancak yazın, pozitif etkisinin yanı sıra; 
uzun paltoları, ceketleri dolaba kaldıracağı-
mız gerçeği nedeniyle üzerimizde kilo ver-
me baskısı oluşturduğu da bir geçek. Yaza 
formda girmek adına internette bir araştırma 
yaptığımızda karşımıza yüzlerce sayfa çıkı-
yor. Bu engin bilgi denizinde uzman görüş-
lerine rastladığımız gibi; aldatıcı, sağlığımızı 
tehlikeye atan birçok yanlış bilgiyle de kar-
şılaşıyoruz. Eminiz ki, bu bilgileri okudukça 
kafanız daha da karışıyor. 

Bu nedenle, Anatomica KBB & Plastik Cerra-
hi Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Seda SAĞBAŞ, sağlıklı beslenme konusunun 
ciddiyetinin altını çizerek, beslenmenizi adım 
adım sağlıklı hale getirecek ipuçları hazırladı.
İşte, sağlıklı zayıflamanın 10 anahtar formülü:

1)BOL SU İÇİN
Yaşam kaynağımız olan su, kilo vermenizi 
kolaylaştıran en temel etkendir. Hücrelerin 
yaşamsal faaliyetleri ve vücut fonksiyonla-
rının yerine getirilmesi, vücudun su denge-
sinin korunmasıyla mümkündür. Dünyada 
kalorisi ve kafeini olmayan tek içecek sudur. 
Kilo vermenin en kolay ve etkili yolu su içme 
alışkanlığı edinmektir.  Enerji içeceği, kola ve 
yapay tatlandırıcı içeren “diyet” içecekler, 
çay, kahve gibi sıvı içecekler su içmenin ye-
rini tutamaz. 

2)ÖĞÜN ATLAMAYIN 
Kilo vermenin en kolay ve eğlenceli yöntem-
lerinden biri, az az ve sık sık yemek, yani 
öğünlerinizi atlamamak olacaktır. Ara öğün-
lerinizi yaparken diyet yaptığınızı bile anla-
madan, sıkılmadan kilo verebilirsiniz. Öğün 
atlamanın bir diğer zararı da, diyet yaparken 
uzun açlıklardan dolayı diyetten sıkılıp, pes 
etmek olacaktır. 

3)BESLENME GÜNLÜĞÜ TUTUN
Rutin beslenme düzeninizde siz ne kadar az 
kaçamak yaptım diye düşünürseniz düşü-

nün, mutlaka yanlışlarınız çıkabilir. Beslenme 
günlüğü tuttuğunuz zaman, hatalarınızı daha 
net görür ve kendinize ait beslenme prog-
ramı oluşturarak, beslenme tarzınızın daha 
sağlıklı olmasını sağlarsınız. 

4)EGZERSİZ YAPIN
Teknolojinin gelişmesi ve yoğun iş hayatı 
nedeniyle, fazla hareket edebilmemiz müm-
kün değil. Arabaya binmek yerine yürümeyi 
tercih eden kişi sayısı oldukça düşük. Bunun 
yanında, alışveriş için bile dışarıya çıkmaya 
gerek duymamak ve gün içerisinde uzun za-
man bilgisayar ekranının karşısında kalmak,  
insanların hareketliliğini her geçen gün biraz 
daha azaltıyor. Egzersiz yapmadan da kilo 
verilebilir fakat bu sağlıklı bir kilo verme yön-
temi olmayacaktır. Diyete başlayan bir kişi, 
egzersiz yapmadan ilk 1 ay çok düzgün bir 
şekilde kilo verebilir, çünkü vücut henüz di-
yet yaptığını fark etmemiştir ve metabolizma 
da yeterince hızlı olduğu için kilo vermek ol-
dukça kolaydır. Ancak ilk aydan sonra vücut, 
diyet yaptığını fark eder ve metabolizmayı 
mümkün olduğu kadar yavaşlatır. Dolayısıy-
la da kişi,  ne kadar az yerse, vücut o kadar 
az enerji harcamaya başlar ve kilo vermek 
oldukça güç bir hal alır. Bu nedenle müm-
kün olduğunca egzersiz yapmaya çalışarak, 
sağlıklı ve dinç bir vücuda sahip olarak, kilo 
kontrolünüzü sağlayarak vücudunuzu mutlu 
edebilirsiniz.

5)KAHVALTI ALIŞKANLIĞI EDİNİN
Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Güne 
kahvaltıyla günaydın diyerek, metabolizma-
nızı da hızlandırmış olacaksınız. İştah kontro-
lü sağlamak için kahvaltı yapmak, gün içeri-
sinde daha az yemenizi ve dikkatinizi daha 
kolay toplamanızı sağlayacaktır. 

6)ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARTIN 
Şekeri hayatının olmazsa olmazı haline ge-
tirenler, bir kez daha düşünün! Aşırı şeker 
tüketimi, hareketsizlikle birleştiğinde karaci-
ğer yağlanmasına neden olmaktadır. Bu da 
insülin direnci ve metabolik sendromu tetik-

leyerek, günümüzde çok sık rastlanan obe-
ziteye sebebiyet vermektedir. Sayısız zararı 
olan boş enerji kaynağı şekerin tüketimini 
sınırlandırmalı ve beslenme alışkanlıklarımızı 
değiştirerek, tercihimizi sağlıklı ve tok tutan 
besinlerden yana kullanmalıyız.

7)UYKU DÜZENİNE ÖNEM VERİN
Çok uyku, az kilo! Yapılan araştırmalar, obe-
zite sorunu olanların, normal kilodaki insan-
lara göre daha az uyuduğunu gösteriyor. 
Eğer 6 saatten az uyursanız, iştahınız ve şe-
ker ihtiyacınız sabah kalktığınızda artar ve bu 
istekle normalden daha fazla yeme ihtiyacı 
hissedersiniz. Ayrıca, erken uyuyamayan ve 
yorgun olan insanlar, günde 200-300 kalori 
daha fazla almaktadır. Daha az uyuduğunuz 
zaman istemeden de olsa daha fazla yemek 
yersiniz. Uyku miktarınızın kilonuzu etkile-
mesi kadar, ne yediğiniz de uykunuzu ve 
enerji seviyenizi etkileyebilmektedir. Doğru 
yiyecekleri yemek ve yanlış olanlardan uzak 
durmak, uykuya dalmanızı ve uykuda kalma-
nızı kolaylaştırmaktadır. 

8)SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR TÜKETİN
Sanırım hepimizin gün içerisinde farklı sa-
atlerde olsa da, atıştırmalık yemeğe ihtiyaç 
duyduğumuz bir zaman dilimi vardır. Hem 
atıştırmalık tüketip, hem de sağlıklı olabiliriz. 
Beslenmenize uygun porsiyon miktarında 
meyve, fındık, badem, ceviz, süt, yulaflı yo-
ğurt ve kuru meyvelerden sağlıklı atıştırmalık 
tercih edebilirsiniz.

9)STRESTEN UZAK DURUN
Kilo vermenize beslenme kadar psikolojik 
etkenler de yardımcı olmaktadır. Bazı bi-
reylerde kilo verememe, tamamen stres 
durumuyla alakalıdır. Beyniniz diyete direnç 
gösteriyor olabilir. Bunun nedeni stres oldu-
ğu zaman, en yakın zamanda rahatlama ve 
stresten uzak durmayı mümkün olduğunca 
uygulamaya çalışmalısınız. Kendinizi rahat 
hissedip, stresten uzak durarak yaşamaya 
çalışırsanız, hem hafifleyecek, hem de mutlu 
olacaksınız.
 
10)TOK KALMANIZI SAĞLAYACAK BESİN-
LER TÜKETİN
Uzun süren tokluk hissi için yüksek posalı 
besinlerden tüketmek gerekmektedir. Mi-
dede daha fazla hacim kaplayarak, doluluk 
hissinin oluşmasını sağlayan posalı besinler, 
kan şekeri ve kan kolesterol düzeyinin den-
gelenmesinde de önemli rol oynamaktadır. 
Tok tutan besinler, bağırsaklarda hacim 
oluşturarak dışkılamayı düzenli hale getirip, 
bağırsakların ölü hücrelerden ve atık madde-
lerinden daha kolay temizlenmesini sağlar. 
Tokluk hissinin bir diğer sorumlusu ise yağ-
lardır. Yağsız öğün tüketen kişiler, kısa süre 
içinde yine acıkırlar. Sağlıklı yağlar ile hem 
tok kalıp, hem de bağışıklığı desteklemek 
mümkündür. Şekerli besinler, hem kilo al-
manıza, hem de tok tutmayarak acıkmanıza 
sebep olur. Tok tutan besinlerden yana terci-
hinizi yaparsanız, kilo kontrolünüzü elden bı-
rakmamış ve öğünlerinizde daha az yiyerek, 
daha uzun süre tok kalmış olursunuz.

Anatomica Hastanesi

SAĞLIKLI KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK İPUCLARI
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Darbe girişiminin ardından Konya, Mevla-
na Meydanı’nda gerçekleşen demokrasi 
nöbetinin 6. gününde tarihi bir gün yaşadı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
canlı bağlantıyla katıldığı programda on 
binlerce Konyalı darbe girişimine karşı milli 
iradeye sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim birliğimizi, 
beraberliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşli-
ğimizi ne FETÖ ne de onun haşhaşileri asla 
parçalayamayacaklar. Bir olacağız, beraber 
olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep be-
raber inşallah kardeş ve Türkiye olacağız. 
Konya’da on binlerce kardeşim ülkesine, 
demokrasiye sahip çıkıyor” dedi.

Konya, darbe girişiminin altıncı gününde de 
sabaha kadar Mevlana Meydanı’nda bir-
lik ve beraberlik mesajları verdi. Hafız Ah-
met Çalışır’ın Kur’an tilaveti, Mehmet Akif 
Ersoy’un Çanakkale şehitleri için yazdığı 
şiir ve dualarla başlayan programda Milli 
Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplan-
tılarında alınan kararları açıklayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, daha sonra yapılan canlı 
bağlantı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’n-
den Mevlana Meydanı’nda toplanan Konya-
lılara seslendi. 

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe giri-
şiminde Fetullahçı terör örgütünün milletin 
kendi paralarıyla aldığı uçaklarla, helikop-
terle, tanklarla, silahlarla bu milletin evlat-
larını haince vurmaya çalıştığını kaydeden 
Erdoğan, “Bununla kalmadılar, tanklarla bu 
milletin evlatlarını paletlerin altında bıraka-
rak şehit ettiler. Fakat biz şuna inanıyoruz; 
şehadet bizler için peygamberlikten sonra 
en yüce makam. Ben milletimin şahade-
te gülerek koştuğunu gördüm. Milletimi 
meydanlara davet ettiğim anda milyonların 
meydanları nasıl doldurduğunu gördüm. 
Ve şuna inandım; imandır o cevher ki, ne 
büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede 
yüktür. İmansız paslı yürekler, imanlı olan 
yürekler karşısında tükendiler, bittiler. Mağ-
lup oldular. Bilesiniz ki bu mağlubiyet onlar 
için ilk olmayacak. Bundan sonra da devam 
edecek. Konya bunu çok iyi bilir, Konyalı 
bunu çok iyi bilir ve bundan sonraki süreç-
te de bunu aynen devam ettireceğiz. Bizim 
birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü, 

kardeşliğimizi ne FETÖ ne de onun haşhaşi-
leri asla parçalayamayacaklar. Biz bir olaca-
ğız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olaca-
ğız. Hep beraber inşallah kardeş ve Türkiye 
olacağız. Konya buna hazır. Konya’da bunu 
hep gördük, Konya her zaman vefalı davran-
dı. Konya’da on binlerce kardeşim ülkesine 
sahip çıkıyor, demokrasiye sahip çıkıyor ve 
bu görüntülerin bundan sonra da devam 
edeceğine inanıyorum” dedi. 

TÜRKİYE TEK YUMRUK OLDU 
Programda konuşan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Mey-
danı’nın 6 akşamdır dolup taştığını ve halkın 
birlik mesaj verdiğini belirterek, “15 Tem-
muz’dan bu akşama halkımız diyor ki; artık 
biz milli iradeye ortak koşmayacağız. Artık 
darbelere boyun eğmeyeceğiz. Artık zalim-
lere, kan dökücülere, katillere hayır diyoruz. 
Türkiye, sadece Konya’da değil 81 vilayette 
tek yürek oldu, tek yumruk oldu ve darbe-
lere hayır dedi. Belki Türk tarihinde ilk defa 
meydanlarla, insanımızla, milletimiz kendi 
canını ortaya koyarak bir darbeyi durdurdu, 
sonuçsuz bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
zin darbeye hayır diyen şanlı mensuplarını 
da tebrik ediyoruz. Yine Emniyet teşkila-
tımız, devlete bağlı askerlerimizle birlikte 

canını ortaya koya-
rak günlerce büyük 
bir mücadele verdi. 
Kahraman polisimi-
ze ve günlerdir bü-
tün koordinasyonda 
hiç uyku uyumadan 
çok önemli bir millet 
hizmeti yerine geti-
ren Sayın Valimize 
teşekkür ediyoruz. 
Bugünleri hiçbir 
zaman unutmayın. 
Kendi hayatınızda 
en önemli nöbetler, 
en önemli duruşlar 
tarihe ibret levha-
sı olarak ve kendi 

hayatınızın tarihine ibret levhası olarak 
asılacak. Ömür boyu bu duruş nedeniyle 
çocuklarınıza, insanımıza bu hatırayı anlata-
caksınız” diye konuştu. 

MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKAN 
HERKESE TEŞEKKÜR 
Konya Valisi Yakup Canbolat, memleketin 
birliğine ve bütünlüğüne kast edenlerin 
cevabının sonuna kadar verileceğini vur-
gulayarak, “Bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. İnşallah bunu hep birlikte görece-
ğiz” dedi. Canbolat, böyle bir günde Mev-
lana Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte ol-
maktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 
milli iradeyi sahiplenen halka teşekkür etti. 
Türkiye’nin darbeden çektiğini hiçbir şey-
den çekmediğini kaydeden AK Parti İl Baş-
kanı Musa Arat, “Halkımızın sağduyusu, siz 
kahramanların sağduyusu hainlerin 15 Tem-
muz’da başımıza örmeye çalıştığı ihanet 
çemberini bozdu. Türk tarihini değiştirdiniz” 
şeklinde konuştu. AK Parti 24. ve 25. Dö-
nem Milletvekili Halil Ürün de Mevlana Mey-
danı’nda 6 gündür demokrasi nöbeti tutan 
halka, “Sizler zalimlere asla boyun eğmez-
siniz, boyun eğmediğiniz için buradasınız. 
Zulmün asla ve asla takipçisi olmadınız, bizi 
hiç yanıltmadınız” şeklinde hitap etti. 

AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur 
Kaleli, anlamlı ve güzel demokrasi nöbe-
tinde Konyalılarla bir ve beraber olmanın 
heyecanını, sevincini ve mutluluğunu yaşa-
dığını dile getirdi. AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu da milletin darbelere karşı 
ortaya koyduğu dik duruşun devam etme-
sini istedi. Konuşmaların sık sık tekbirler 
ve “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Ya 
Allah Bismillah, Allühuekber” sloganlarıyla 
kesildiği darbeye karşı 6. buluşmada Konya 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuşmasıy-
la tarihi bir gün yaşadı. On binlerce Konyalı 
darbe girişimine karşı milli iradeye sahip 
çıktığını bir kez daha gösterdi.

Konya Demokrasiye Sahip Çıkıyor
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AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep 
Konuk, darbe girişimi sonrası meydanların 
tüm dünyaya gerekli mesajı verdiğini söyledi. 
Konuk, ‘’Bugün meydanlar, artık 12 Eylül ön-
cesindeki teslimiyetçi bir millet şuurundan ve 
30-40 yıl önceki demokrasi anlayışından sıy-
rılmış, ülkesinin geleceğini ve millet iradesini 
sahiplenen bir millet olduğunu tüm dünyaya 
göstermiştir.’’ dedi. 

Karamanlılar, FETÖ/PDY üyesi bir grup asker 
tarafından yapılan darbe girişimine tepki gös-
termek için Aktekke Meydanı’nda demokrasi 
nöbetine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ‘meydanlara çıkın’ çağ-
rısına uyan binlerce vatandaş ellerinde Türk 
Bayraklarıyla 15 Temmuz Cuma gecesinden 
bu yana hain girişimi protesto ediyor. Tüm 
yurtta olduğu gibi Karaman’da da meydanları 
terk etmeyen farklı görüşteki siyasi parti tem-
silcileri, sivil toplum kuruluşları, genciyle yaşlı-
sıyla binlerce vatandaş Aktekke Meydanı’nda 
milli iradeye sahip çıkıyor. Meydanda kurulan 
platformda vatandaşlar, Kuran-ı Kerim tilaveti, 
Mehteran Takımı gösterisi, çeşitli etkinlikler 
ve edilen dualarla sabaha kadar meydanı terk 
etmiyor.

“HALKIMIZ GÖNLÜYLE YÜREĞİYLE 
MEYDANLARDA”
Meydanda vatandaşlarla birlikte bulunan AK 
Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobir-
lik Genel Başkanı Recep Konuk, milli iradeye 
sahip çıkanların, gönlüyle yüreğiyle meydan-
ları dolduruyor olmasının karşılığını gelecek 
nesillerin faydalanmasıyla alacağını ifade 
etti. Ülkenin bu tür çapulcuları çok gördüğü-
nü ama meydanlarda toplanan halkın da bu 
ülkede milli iradenin gerçekten var olduğunu 
tüm dünyaya gösterdiğini belirten Konuk, “Hiç 
kimsenin tereddüdü olmasın bu ülke bu tür ça-
pulcuları çok gördü bundan sonrada görebilir 
ama milli iradenin gerçekten var olduğunu 
tüm ülke genelinde olduğu gibi işte Aktekke 
Meydanı’nda Ak yürekli insanlar açıkça gös-
termektedir” dedi.

“SALDIRI ÜLKEMİZİN 
GELECEĞİNE YAPILMIŞTIR”
Türkiye’nin büyümeye başladığı süreçlerde bu 
tür girişimlerle önünün kesilmeye çalışıldığını 
birçok kez gördüklerini söyleyen Konuk, “Biz-
ler bu ülkenin kendi tankını yaparsak, helikop-
terini yaparsak, dünyanın en büyük havaala-
nını, köprülerini yaparsak bu ülke büyümeye 
devam eder, etrafındaki ülkelerin ordularını 
da donatmaya başlarsa işte bizi sömürenler 
ve ilanihaye sömürmek isteyenler büyüyen 
ve gelişen Türkiye’den rahatsız olanlar bu tür 
teşebbüslerde bulunabilirler. Saldırı esasen 
bu ülkenin geleceğine olmuştur. Bu ülkedeki 
varlığın zenginliğin bereketin Yeni Türkiye’nin 
inşasına olmuştur. İşte bu millet buna müsaa-
de etmeyeceğini öncelikle bu işin başkuman-
danı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğiyle, onun dik ve sağlam du-
ruşuyla, hükümetimizle, sonrada aziz ve necip 

milletin evlatlarıyla göstermiş, onların düşle-
rini yekle yeksan etmiştir. Bugün meydanlar, 
artık 12 Eylül öncesindeki teslimiyetçi bir mil-
let şuurundan ve 30-40 yıl önceki demokrasi 
anlayışından sıyrılmış, ülkesinin geleceğini ve 
millet iradesini sahiplenen bir millet olduğunu 
tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

“HALKIMIZ MÜSTERİH OLSUN. 
HEPSİNDEN HESABI SORULACAK” 
Başkan Konuk konuşmasını şöyle sürdürdü. 
“Her zaman onur duyduğumuz bu milletin 
dün olduğu gibi bugünde temsil edildiği Gazi 
Meclisimize, atlattığı onca badireye rağmen 
bugüne kadar hiç kimse tankla tüfekle topla 
saldıramadı. Ama bu hainler saldırma cesare-
tini gösterdi. Gazi Meclisimizin bir üyesi olarak 
onur duyduğumuz bu milletin emanetini canı 
pahasına taşımaya hazır olan sadece bir par-
tinin değil diğer siyasi partilerin de katılımıyla 
bugün Türkiye sadece Aktekke Meydanı’nda 
değil bütün ülke genelinde işte bu yiğit evlat-
larıyla dünyanın büyük bir hayretle okuduğu 
destanlar yazıyor daha da destanlar yazama-
ya devam edecek.  Peygamber Ocağı olarak 
bildiğimiz Ordu bizim  gözbebeğimizdir. Birkaç 
çapulcunun lanetle anacağımız girişimi bizi 
asla yanıltmasın. Bu girişim ordumuza kem 
gözle bakmamıza sebep olmasın. Onlar Türk 
Ordusunun kıyafetlerini giymiş canilerdir. On-
lar bu ordunun mensupları olamaz olmayacak 
da. Müsterih olun hepsinden hesabı sorula-
caktır. Başbakanımızın da ifadesiyle burunla-
rından fitil fitil getirilecektir. 

“KARAMAN ÇOK GÜZEL BİRLİKTELİK 
ÖRNEĞİ SERGİLİYOR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘meydanlara çıkın’ talimatı sonrası ilk andan 
itibaren Aktekke Meydanı’nda toplanan Kara-
manlıların çok güzel bir birliktelik örneği sergi-
lediğini ifade eden Başkan Konuk, “Karamanlı 
hemşerilerime çok müteşekkirim. Başta sayın 
valimiz olmak üzere, Garnizon Komutanımız, 
Emniyet Müdürümüz, Belediye Başkanları-

mız, sivil toplum örgütlerimiz, vatandaşlarımız 
lanet girişimin yapıldığı ilk andan itibaren el 
ele omuz omuza vererek birlik ve beraberlik 
örneğini ilk buradan verdiler. Herkes birlik 
içindeydi. Ülkemizdeki kalkışmanın cesareti 
Karaman’da Aktekke Meydanı’nda verilen 
mesajla kırılmıştır. Bu birliktelik içerisinde bu-
lunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. 
Allah’ın izni ile yarınlar tekrar o geçmişteki 
şanlı tarihimizdeki yerimizi alacağımız o büyük 
Türk devletinin kuruluşuna şahitlik edecektir. 
Milletimizin gönlü yüreği şuan meydanlarda. 
Bu birliktelikle tabiki de başarılabilir. O tankın 
topun önünde duran canlarla bunlar ebetteki 
başarılabilir. Meydanlardaki bu duruş saye-
sinde artık bu saatten sonra hiç kimse böyle 
bir girişimi aklından bile geçiremez. Milletimiz 
başkanlık sisteminin de konuşulduğu bu sü-
reçte ihtiyaç duyduğu yeni anayasa değişikliği 
konusuyla ihtilal kalıntılarından da kurtulacak-
tır” dedi.

“ŞEHİT OLAN VATANDAŞLARIMIZIN AİLELERİ 
O HAKLI GURURU YAŞIYOR”
Başkan Recep Konuk, konuşmasında meydan-
larda şehit olan vatandaşları da anarak, “Bu-
gün meydanlarda çocukları hain girişim sonu-
cu şehit olan aileler evlatlarını şehit vermenin 
gururunu yaşıyor. Onlar bunun şuurundalar. 
Meydanlarda şehit olan tüm vatandaşlarımızı 
şükranla ve minnetle anıyorum. Yaralı kardeş-
lerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hu-
kukun üstünlüğü ve ülkenin gelişmesi adına 
her şeyini ortaya koyan gerektiğinde canını 
veren insanlarımızla bu ülke varlığını devam 
ettiriyor. Biz yeter ki birlik ve beraberliğimizi 
koruyalım” dedi. 
Konuk, konuşmasını Mehmet Akif Ersoy’un 
“Girmeden tefrika bir millete, düşman gire-
mez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindi-
remez” dizeleriyle bitirdi.
 

  RECEP KONUK; 
“MEYDANLAR TÜM DÜNYAYA GEREKLİ MESAJI VERMİŞTİR”
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Atiker Konyaspor’un tüm tarihi belgelere göre 
1922 olan kuruluş yılının resmi kayıtlara da bu 
şekilde alınması gündemiyle toplanan Yük-
sek Danışma Kurulumuzdan kuruluş tarihinin 
22 Haziran 1922 olarak kayıtlara geçmesi hu-
susunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurula 
tavsiye kararı çıktı. 

Yüksek Danışma Kurulumuz beşinci toplan-
tısında tüm tarihi belgelere göre 1922 olan 
kuruluş yılının resmi kayıtlara da bu şekilde 
alınması gündemiyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu içe-
risinde yer alan Arena Restaurant’ta yapılan 
ve iftar yemeği ile başlayan toplantıya Kulüp 
Başkanımız Ahmet Şan, Yüksek Danışma 
Kurulu Başkanı Ali Selvi, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü ve aynı zamanda Yüksek 
Danışma Kurulu İkinci Başkanı Ömer Ersöz, 
Yüksek Danışma Kurulu’nda yer alan eski yö-
neticilerimiz, oyuncularımız ile Konya’daki ta-
ban birlikleri ve STK’larının temsilcileri, Genel 
Müdürümüz Muhammed Ak, Kurumsal İleti-
şim Koordinatörümüz Hüseyin Ekinci, konu ile 
ilgili bilgilendirme yapan Spor tarihçisi Ömer 
Altay ve Konya sporunun duayen ismi Nail 
Bülbül katıldı.

Yüksek Danışma Kurulu Başkanımız Ali Sel-
vi toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
“Konyaspor’umuzun kuruluş tarihi ile ilgili bir 
konu var. Bunun en kısa sürede netleştirilme-

si gerekiyor. Bunun için bir genel kurul kararı 
alınması lazım. Buradan çıkacak tavsiye ka-
rarı ile tescil yapılacak. Bu da bu toplantıdan 
çıkacak kararla olacak. Elimizdeki bilgilerle 
belgelerle alacağımız karar sonrası durumu 
genel kurula taşıyacağız. Yüksek Danışma 
Kurulumuzun gündeminde birçok konular var. 
Bildiğiniz gibi bir şirketleşme konumuz vardı. 
Bir süredir gündemimizden kalktı gibi görü-
nebilir ama biz onu hiçbir zaman gündemi-
mizden düşürmedik. Bir gün inşallah bu hede-
fimizi gerçekleştireceğiz. Konyaspor’umuzun 
geleceği açısından bunu son derece önemsi-
yoruz. Bu şehrin bir spor şirketi inşallah ola-
cak. Bu şirketin içini de hep beraber inşallah 
dolduracağız. Bizim bu hedefimizden en ufak 
bir sapma söz konusu değil ve bunu da hep 
beraber başaracağımıza inanıyoruz” dedi. 

Açıklamasına “Bu toplantımızdan bir tavsiye 
kararı çıkaracağız. Tek maddelik olağanüstü 
bir genel kurulla bu kararı genel kurulumuz-
dan da geçirmemiz gerekiyor. Bizim olağan 
genel kurulumuz Mart 2017’de seçimli bir ge-
nel kurul olacak. Bunu ya yeni sezona veya 
devre arasına kadar yetiştirmemiz lazım” 
sözleriyle başlayan Kulüp Başkanımız Ahmet 
Şan, kulübümüz ve takımımız ile ilgili olarak 
katılımcılara bilgi verdi.

Takımımızın büyük bir başarı örneği göste-
rerek sezonu 66 puanla lig üçüncüsü olarak 
tamamladığını ifade eden Kulüp Başkanı 

Ahmet Şan, “Bu tabiki de büyük bir başarı. 
Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu başarının gelmesinde camia 
olarak kenetlenmemizin ve takımımıza sahip 
çıkmamızın katkısı da oldukça büyük. Her 
seferinde söylediğimiz gibi Konya artık bir 
‘Spor’ ve ‘Futbol Şehri’ olma yolunda diğer 
şehirlerin bir adım önüne geçmiş durumda. 
Milli Takımımıza ve önemli organizasyonlara 
yaptığımız ev sahipliği, takımımızın başarısı, 
taraftarlarımızın tüm Türkiye’ye örnek olmala-
rı bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya 
bu güzel tablo çıkıyor. Ama işimiz tabiki bura-
da bitmiyor. Esas bundan sonrası önemli. Ya-
kalanan bu başarının istikrarlı bir sürdürülebi-
lirlik ile önümüzdeki yıllarda da devam etmesi 
adına çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmalar 
inşallah meyvelerini verir ve Konyaspor’umuz 
Türk futbolunda elde ettiği değeri uzun yıllar 
sürdürür. Bu çalışmaları yaparken tabiki tüm 
Konya’nın, Konyaspor değerinin etrafında 
buluşması ve bu duruma katkı sağlama adına 
üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz yaka-
ladığımız bu birlikteliği devam ettirdiğimiz 
takdirde Konyaspor’umuzun lokomotif takım 
olarak Türk futboluna hizmetler edeceğine 
inanıyoruz. Tabiki bu sene ülkemizi ve şeh-
rimizi UEFA Avrupa Ligi’nde de temsil ede-
ceğiz. Direkt grup maçlarından mücadeleye 
başlamak son derece önemli bir durum. İnşal-
lah ligdeki ve kupadaki başarımızı UEFA’daki 
mücadelemize de yansıtırarak ülkemizi ve 
Konya’mızı en iyi şekilde temsil ederiz” dedi.

ATİKER KONYASPOR’UN KURULUŞ TARİHİNİ 22 
HAZİRAN 1922 OLDU
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Başkan Ahmet Şan, sözlerine şöyle devam 
etti:
“Biz takımımıza çok fazla transfer yapmak-
tan yana değiliz. Zaten Aykut Hocamızda 
bizimle aynı görüşte. İnşallah eksik görülen 
mevkilere takviye konusunda yapılan görüş-
meler en kısa sürede sonuçlanacak ve bir 
forvet bir de ön libero mevkisine iki futbolcu 
transfer edeceğiz. Geçen sene yakalanan 
başarıya katkı sağlayan kadrodaki oyuncu-
larımızın performanslarını yeni sezonda art-
tıracaklarına inanıyoruz. Ayrıca takımımıza 
pilot takımımız Anadolu Selçukspor’dan Ali 
Dere ve Can Demir Aktav’ı dahil ettik. Bu 
oyuncularımızın iyi bir kamp dönemi geçirip 
katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Geçtiği-
miz sezonun devre arasında kiralık olarak 
gönderdiğimiz Vedat Bora yeniden aramıza 
döndü. Teknik heyetimiz ve bizler kendisini 
yeni transfer gibi görüyoruz. İnşallah bek-
lenen patlamayı bu sene yaparak başarılı 
olacaktır. Biz Yönetim Kurulu olarak teknik 
heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. 
Konyaspor olarak yakaladığımız başarı ve 
istikrarı sürdürmek en büyük arzumuz...”

“Özellikle genç nesillere eğiliyoruz. Bunun 
sebebi de Konyaspor’u bir marka değer 
haline getirmeye çalışmaktır” diyen Kulüp 
Başkanımız Ahmet Şan, “Şu an alt yapıda-
ki 13-16 yaş arası takımlarımız gerçekten iyi 
bir performans sergiliyorlar. İnşallah 4 sene 
sonra ben bu çalışmaların karşılığını alaca-
ğımıza inanıyorum. Şu andaki çalışmaların 
bu doğrultuda gayet güzel gidiyor” dedi.
Kulüp Başkanı Ahmet Şan, “Lig üçüncülüğü 
sayesinde gelirlerimiz arttı. Ama bu doğrul-
tuda giderlerimiz de arttı. Bu denk bütçeyi 
bizim devam ettirmemiz lazım. Bazı spon-
sorluk görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. 
İnşallah oralardan iyi neticeler alırsak ilk 
yapacağımız şey; transferde bir oyuncu 
eksik alarak alt yapı için bir tesis yapmak 
olacaktır. Aykut Hocamız zaten bu konuda 
sağolsun kulübümüze çok destek çıkıyor. 
Kayacık’a genç takımlarımızın artık kendi 
imkanları içerisinde konaklayabilecekleri 
ve antrenman yapabilecekleri bir tesis dü-
şüncemiz var. Kulüp çok yönlü. Konya’mızın 
göz bebeği. Her şeyi düşünmek durumun-
dayız. Yapılacak işleri dört dörtlük yapma-
mız lazım. Belki bu geçişler sancılı olacak 
ama profesyonel bir kulüp olacaksak bazı 
şeyleri aşmamız ve kabuğumuzu kırmamız 
lazım. Daha yapılacak da çok iş var. Bu-

nun da farkındayız. Bundan sonra önemli 
olan Konyaspor’umuzu hem maddi hem de 
sportif açıdan başarıya götürmektir. Çok iyi 
bir teknik heyetimiz ve gayet güzel bir iş 
birliğimiz var. İnşallah bu birlik beraberlik 
sürdüğü sürece Konyaspor çıtasını yükselt-
meye devam edecektir. Belki birkaç sene ilk 
5 takım içerisinde yer almamız gerekebilir. 
Birden bire büyük hedefleri dillendirmenin 
riskleri var tabiki. Bu bizim için daha erken. 
Onun için kulübümüzün 12 Eylül ürünü olan 
tarihini inşallah gerçek tarihine çekelim ve 
yaklaşan o tarih içinde 100.yılımızda bir he-
def koyalım istiyoruz” diye konuştu.

Spor tarihçisi Ömer Altay’da konu ile ilgili 
yaptığı konuşmada “Ortak payda armamız-
daki 1981 tarihinin yanlış olduğu ve gerçek 
tarih olan 1920’li yıllara çekilmesi gerektiği. 
O dönemde Anadolu’da kurulan kulüpler 
İdman Yurdu olarak adlandırılıyordu. İdman 
Yurdu kulübü devlet memurlarının kurduğu 
kulüp, Gençlerbirliği ise matbuat bölümün-
de çalışanlardan oluşanların kurduğu tam 
bir kulüp olmasa da futbol toplaşmaları 
denebilirdi. O kulüp 1922’de vücuda getiril-
di. Benim görüşüm ve sanırım herkesin de 
düşüncesi İdman Yurdu’da Konyaspor’dur, 
Gençlerbirliği’de Konyaspor’dur. 1965 
doğumlu siyah-beyaz Konyaspor’da Kon-
yaspor’dur. 4 yıl önce elime geçen bir belge 
var. İstanbul’da bir spor meraklısının kü-
tüphanesinden çıktı. İş Konya olunca bunu 
kendi uhdemizde tuttuk. Burada 3 Temmuz 
1923 tarihini yakalayınca heyecan yaptım 
ve sevindim. 1932 tarihinde yeşil beyazlı 
Konyaspor İstanbul futboluna kafa tutuyor. 
İstanbulspor ile müthiş bir maç oynuyor. 3-2 
öndeyken son dakikalarda yediği gollerle 
4-3 yeniliyor. Ama ilk defa bir Anadolu takı-
mı İstanbul takımlarına bu derece kafa tutu-
yor. Biz yeşil-beyazlı bu yapıyı bir anlamda 
görmezden gelir çöpe atarsak 1932’deki bu 
tarihi başarıya da yer vermemiş olacağız. O 
da insanın içini acıtıyor. İnşallah bu en kısa 
sürede giderilecek ve Konyaspor’umuz kök-
lü geçmişiyle bundan sonra mücadelesine 
devam edecek” şeklinde görüş belirtti.
Konya sporunun duayen ismi Nail Bülbül’de 
Gençlerbirliği ve İdman Yurdu takımları-
nın tarihsel sürecinden bilgi verdi. Bülbül, 
“Gençlerbirliği’nin futbolda, İdman Yur-
du’nun ise mali anlamda bir üstünlüğü vardı. 
1980 ihtilali olunca buradaki 2.Ordu Komu-
tanı Bedrettin Demirel iki kulübün yetkilileri-

ni çağırarak birleşin dedi. Çünkü Konyaspor 
ile İdman Yurdu iki kere maç yaptı. İkisinde 
de kavga çıktı. Bunu ortadan kaldırmak için 
birleşmelerini istedi. ‘Birleşmezseniz sizleri 
içeri atarım” dedi. Ve mecbur kalarak bir-
leşmeye karar verdiler. Geçmişi olmayanın 
geleceği olmaz. Niye 1922’de kurulmuş bir 
kulübü 1923’mü yapalım, 1981’mi yapalım 
diye uğraşılıyor. 1965’deki birleşmeden 
sonra hazırlanan Konyaspor Kulübü ana tü-
züğünde ‘Madde 1-Kulübün adı Konyaspor 
Kulübüdür. Madde 2-Kulübün kuruluş tarihi 
1922’dir’ yazıyor. Bu gerçeği kimse inkar 
edemez” dedi.

Bilgilendirmelerin ardından Yüksek Danış-
ma Kurulu Başkanı Ali Selvi tarafından kulü-
bümüzün kuruluş tarihinin 22 Haziran 1922 
olarak tavsiye edilmesi katılımcıların oyları-
na sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Yüksek Danışma Kurulunun kapanış konuş-
masına yapan Kulüp Başkanı Ahmet Şan, 
“Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşal-
lah Konyaspor’umuz her dönem bu birlik 
beraberlikten her zaman istifade etmiştir. 
Hatalarımız eksiklerimiz var. Olabilir. Ama 
burada iyi niyetle hareket ettiğimizi düşün-
menizi istiyoruz. Mahallelere ve okullara 
girme çabamız var. Gerçekten çocukların 
gözlerindeki o pırıl pırıl ışığı görmek bizleri 
heyecanlandırıyor. Yukarılarda kalıcı olmak 
istiyoruz. Yeni bir nesil geliyor. Onlardan 
umudum çok. Konyaspor’umuzu yukarılarda 
tutmamız için topyekün mücadele etmemiz 
gerekiyor. Onun için hep söylüyoruz ‘Zirve-
de rüzgar çok sert esiyor’. Anadolu kulüpleri 
arasında baktığınızda borcu olmayan kulüp 
sayısı çok azdır. Biz çok şükür borcu ‘0’ a 
doğru çekiyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız 
devam edecek ve Konyaspor Türk futbolu-
nun örnek kulüplerinden olacak. Bu sezon 
ilk kez mücadele edeceğimiz UEFA Avrupa 
Ligi’nde de başarılı olacağımıza inanıyoruz” 
diye konuştu.

Yüksek Danışma Kurulu toplantısının ardın-
dan Kulüp Başkanı Ahmet Şan tarafından 
kulübümüzün kuruluş tarihinin değiştirilme-
si konusunda bilgi ve belgelerle destek ve-
ren spor duayeni Nail Bülbül, spor tarihçisi 
Ömer Altay ve katılımcılara günün anısına 
hediyeler verildi.
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DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA  HALK        VE DEMOKRASİ GALİP GELDİ
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir gurup as-
kerin darbe kalkışması, polisler, darbe karşıtı 
olan askerler ve sokağa çıkan vatandaşlar tara-
fından engellendi. Türk halkı uçakların bomba-
lamalarına, helikopterlerin ateşlerine ve tankla-
ra karşı koyarak demokrasiye sahip çıktı. Tarihe 
kara bir leke olarak geçen 15 temmuz tarihinde 
engellenen darbe kalkışması dakika dakika 
şöyle gelişti:

DARBE UÇAKLARIN ALÇAK UÇUŞU VE TANLA-
RIN BOĞAZ KÖPRÜSÜNE ÇIKMASIYLA BAŞLADI
15 Temmuz günü Saat 22.00 sıralarında Baş-
kent Ankara’da Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı 
savaş uçakları alçaktan uçuşlara başladı. Aynı 
dakikalarda Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi 
Köprülerinin Anadolu tarafı da askeri birlikler 
ve zırhlı araçlarla kapatıldı. Genelkurmay Karar-
gâhı’ndan da silah sesleri duyulmaya başladı. 
Saat 23.00 sıralarında ise MİT’in olduğu bölge-
de çatışma olduğu haberleri yayılmaya başladı. 
Hemen devreye giren Başbakan Binalı Yıldırım 
saat 23.00 sıralarında bunun bir darbe kalkış-
ması olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Saat 
23.21’de ise TSK’nın internet sitesinden darbe 
ilan edildi. Gece yarısı TRT binasını basan as-
kerler tarafından “Yurtta Sulh Konseyi” adına 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koyduğu-
na dair bildiri okundu. Darbeciler Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Akar’ın ve kuvvet komutan-
larını rehin aldı.

ERDOĞAN HALKI SOKAKLARA ÇAĞIRDI
Saatler  gece yarısını gösterirken telekonferans 
ile CNN Tük televizyonuna bağlanan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşları 
ayaklanmaya karşı sokağa çıkmaya çağırdı. 
Türkiye’nin her yerinde halk demokrasiye sahip 

çıkmak ve darbeci askerlere karşı koymak için 
sokaklara çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nca, “darbeye teşebbüs” suçundan soruştur-
ma başlatıldı.

KENDİ HALKINA ATEŞ AÇTILAR
Darbeci askerler ilerleyen saatlerde Ankara 
Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, 
TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine askeri 
helikopterlerle saldırıldı. Gölbaşı’ndaki Emni-
yet Özel Harekat Merkezi ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü de saldırıların hedefi oldu. Polisin 
yaptığı operasyonlarla gözaltılar başlarken, 
Türkiye’nin dört bir yanında camilerde sela 
okunmaya başlandı. Milletvekilleri TBMM’de 
toplandı. TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı 
çevresinde bulunan halka da ateş açıldı. Dar-
beye karşı olan Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 
uçağı havalanırken, darbe girişiminde bulu-
nanların elindeki Sikorsky helikopteri düşürdü. 
Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan 
askerler geri çekilmeye başladı. Bu arada Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Marma-
ris’teyken kaldığı Grand Yazıcı Mares Otel etra-
fına askeri helikopterler tarafından ateş açıldı. 
AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan halka 
da yine helikopterden ateş açıldı. Boğaziçi Köp-
rüsü’nde bekleyen halka da ateş edildi. Darbe-
ciler tarafından TBMM’ye bomba atıldı.

DARBE BASTIRILDI
Zor şartlar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uçağı ile İstanbul’a gelerek halkla buluştu. 
Sabaha karşı Başbakan Yıldırım, Ankara hava 
sahasında darbe sürecinde kullanılan askeri 
uçakların imhası talimatını verdi. Darbe kalkış-
ması bastırılmaya başlarken Boğaziçi Köprü-
sü’nü işgal eden askerler, polise teslim oldu. 

İlk etapta Türkiye genelinde 754 Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensubunun gözaltına alındı. Sabah 
saat 08.00 sıralarında da asker, Akıncı’daki 4. 
Ana Jet Üs Komutanlığına operasyon düzenle-
yerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı 
kurtardı. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet 
Özel Harekat Polisleri tarafından ele geçirildi.  

GÖZ ALTI VE HAYATINI KAYBEDENLER
15 Temmuz darbe girişimi sonrası 210 emniyet 
mensubu, 6 bin 319 asker, bin 481 hakim-savcı 
ve 650 sivil gözaltına alındı, 990 kişi tutuklandı. 
Ankara’da 39, İstanbul’da 3, diğer illerde 608 
olmak üzere toplam 650 sivil gözaltına alındı. 
Darbe girişimi sırasında 62’si polis, 5’i asker, 
173’ü de sivil 240 kişi şehit oldu. Olaylarda bin 
535 kişi yaralandı; darbecilerden 24’ü ölü, 50’si 
yaralı ele geçirildi.

70 BİNE YAKIN KİŞİ AÇIĞA ALINDI 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi son-
rası pek çok kamu kurum ve kuruluşunda 70 
bine kişi açığa alındı. Bu kapsamda işlemler 
halen devam ediyor. 

OHAL İLAN EDİLDİ
Darbe girişinin ardından Türkiye’de Olağanüstü 
Hal ilan edildi. Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsa-
mında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmün-
de Kararname çerçevesinde, milli güvenliğe 
tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Te-
rör Örgütü’ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irti-
batı belirlenen 3 üniversite ile 149 okul, 150 
dernek, 15 vakıf ve 4 sağlık merkezi kapatıldı. 

KONYA’DA NELER OLDU
Darbe girişimlerinin kamuoyuna yansıması 
üzerine Konya’da, polis alarma geçti. Valilik 
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binasında askeri noktalarda önlem aldı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın 
meydanlarda toplanması yönde açıklamasının 
ardından binlerce kişi Valilik binası önünde top-
landı. Başta Özel Hareket ve Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri otomatik silahlarda valilik binası 
önünde önlem aldı. Toplanan grup, ‘Bu vatan 
bizim kimse alamaz’ diye slogan atıp, valilik 
binasına girmek istedi. Bunun üzerine izdiham 
oluştu. Polis, güçlükle kalabalığın bina içine 
girmesini engelledi. Daha Vali her türlü tedbi-
ri aldık, milletin iradesine el konulmasına asla 
müsaade etmeyiz. Bu mücadelede gerekirse şu 
toplulukta canını verir, bende canımı veririm. Şu 
an için Konya’da bir sorun görünmüyor. Biz ge-
rekeni yapıyoruz’’ dedi.  Vali Canbolat’ın açık-
lamalarının ardından binlerce kalabalık valilik 
önünde beklemeye başladı.

GENERALLER TUTUKLANDI
İlk gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dar-
be girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsa-
mında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia-
sıyla başlatılan soruşturma kapsamında Jandar-
ma Konya Bölge  Komutanlığı Kurmay Başkanı 
Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu ile 30 asker ve 
emniyet müdürlerinin bulunduğu 7 kişi gözaltı-
na alındı. 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komu-
tanı Hava Pilot Tümgeneral Haluk Şahar, Hava 
Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı 
Tuğgeneral Orhan Gündüz ve Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş hakkın-
da da yakalama kararı çıkarıldı. Komutanların 
Konya, İstanbul ve Ankara’da göz altına alındı. 
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Ayrıca 
Konya 3’üncü Ana Jet Üssü Harekat Komutanı 
Kurmay Albay Mustafa Ertürk ile birlikte arala-
rında 1 yarbay ve 1 teğmenin de bulunduğu 6 
asker ifadeleri alınmak üzere göz altına alındı 
ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Ope-
rasyon kapsamında 30’a yakın asker yine göz 
altına alındığı öğrenildi.

46 HAKİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI 
Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dar-
be girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsa-
mında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia-
sıyla Konya’daki  46 hakim ve savcı hakkında 
gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan 36 hakim 
ve savcıdan da 32’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. Haklarında yakalama 
kararı bulunan 10 hakim ve savcının da arandığı 
belirtildi. Gözaltına alınan 12 polisten, Kadın-
hanı İlçe Emniyet Mehmet Demir ve Ilgın İlçe 
Emniyet Müdürü Mehmet Kambur da çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 

BARO BAŞKANI DA TUTUKLANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi-
nin ardından Fetullahçı Terör Ögürütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik so-
ruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı Te-
rör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 
talebi doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütü yapılanması mensubu olduğu ileri sürü-
len Konya Barosu Başkanlığı’ndan istifa eden 
avukat Fevzi Kayacan hakkında Konya Nöbetçi 
Sulh Ceza Hakimliği tarafından gözaltı ve arama 
kararı çıkartıldı. Göz altına alınan Kayacan çıka-
rıldığı mahkemece tutuklandı. 

VALİ YARDIMCILARI DA TUTUKLANDI
Askeri darbe girişimi ardından İçişleri Bakanlı-
ğı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) 
yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açı-
ğa alınan Konya Vali Yardımcıları Fahri Oluk, İb-
rahim Hayrullah Sun, Ejder Sarıçiçek hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı ka-
rarı çıkartıldı. Polis ekipleri, Oluk ve Sun’u Kon-
ya’da yakalayarak gözaltına aldı. Aranan Sarı-
çicek ise dün Ankara’da yakalanarak Konya’ya 
getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından hakim 
karşısına çıkan 3 vali yardımcısı tutuklandı.

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI 
Resmi Gazete yayınlanan Olağanüstü Hal 
Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun 
Hükmünde Kararnameyle 15 vakıf üniversitesi 
kapatıldı. Kapatılan üniversiteler arasında Kon-
ya’daki Mevlana Üniversitesi de yer aldı. Ayrıca 
karara göre, Mevlana Üniversitesi Hastanesi ve 
Mevlana Üniversitesi Diyaliz Merkezi ile üniver-
sitenin bağlı bulunduğu Gevher Sultan Eğitim 
Araştırma Kültür ve Sağlık Vakfı da kapatıldı. Di-
ğer taraftan Resmi Gazetede yayınlanan kanun 
hükmünde kararname kapsamında Konya’da 
Mevlana Üniversitesi ve bağlı bulunduğu kuru-
luşların yanı sıra 6 özel ilkokul, 7 özel ortaokul, 
5 özel lise kapatıldı. Ayrıca 3 vakıf ile 34 dernek 
kapatılan kurumlar arasında yer aldı. 

DARBE GİRİŞİMİ KARŞISINDA  HALK        VE DEMOKRASİ GALİP GELDİ
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Mustafa Yılmaz Öztürk 

Çoğu zaman çocuklarımızın ısrarla 
istediği ve çok sevdiği dondurmayı, 
nedense; onlara yedirmek istemeyiz. 
Sebebi ise bellidir, dondurma soğuk bir 
gıdadır ve bizlere göre çocuklarımızı 
hastalandırma riski vardır.

Acaba bu doğru mudur? 
Dondurma, sağlığa zararlı mı?
Çocuklarımızı mutlu etmek için aldığı-
mız bir külah dondurma onların sağlı-
ğını bozar mı?
Bu düşünce tamamen doğru bilinen 
yanlışlar arasındadır.

Dondurma, uygun koşullarda hazırla-
nıp, uygun şartlarda satışa sunulduğu 
müddetçe düşünülenin aksine çocuk-
larımızın sağlığına olumlu katkıda bu-
lunabilecek bir gıdadır.
 
Dondurma sağlıklıdır, besleyicidir, 
çoğu zaman şifadır…
Dondurma; süt, salep ve şekerle hazır-
lanır. Süt ısıtılır, salep ve şeker kaynatı-
lır. Sonraki aşamada ise ; -20 derecede 
dondurulur. 
Hazırlanışı bu evrelerden geçen don-
durma sağlıklı koşullarda üretim yapıl-
dığı takdirde sağlığımıza zarar vermez, 
katkıda bulunur…

Birçoğumuzun şahit olduğu bir olay 
vardır; Bademcik ameliyatı… Bu ope-
rasyondan sonra doktorlar ameliyat 
olan kişiye dondurma yemesi tavsi-
yesinde bulunurlar. Nedenini biliyor 
musunuz? Dondurmanın -20 derecesi 
bademciklerimizde mikrop oluşmasını 
önler.

Yaz mevsimi geldi. Dondurma yiyin, 
korkmayın sağlığınıza zarar vermeye-
cek, bilakis faydalı olacaktır. Dondur-
mada bulunan salep doğal bir şifadır. 
Çocuklarınıza korkmadan yedirin. Ken-
dinizi de bu zevkten mahrum bırakma-
yın. Tabi ki kararınca… 
 

DONDURMA SAĞLIĞA ZARARLI MI?
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Taşkent Belediyesi öncülüğünde Başbakan-
lık Tanıtma Fonu’nun katkılarıyla gerçek-
leşen Taşkent Turizm ve Kiraz Festivali et-
kinlikleri Taşkent Festival alanından Sultan 
Pınarı’na ve oradan Festival alanına halkın 
katılı ile ‘Mehteran Takımı’ yürüyüşüyle baş-
ladı. Festival Kermesi açılışı ve yemek ikra-
mı ile devam eden programın akşam kuşağı 
ise Mehteran Gösterisi ve hemen akabinde 
protokol konuşmaları ile devam etti.

Taşkentlilerin ve Taşkent sevdalılarının yo-
ğun katılımı ile gerçekleşen festival Taş-
kentlilerin yoğun katılımı ile devam etti.

Programa protokolden de yoğun katılım 
gerçekleşti. İstanbul Milletvekili  Abdullah 
BAŞÇI, Konya Milletvekili Ziya ALTUNYAL-
DIZ, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Osman 
Sağlam, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri 
Samur, KONSİAD Başkanı Mustafa BÜYÜK-
DERE, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet 
ACET, Hadim Belediye Başkanı Ahmet HADİ-
MİOĞLU ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Taşkent Belediye Baş-
kanı Osman Arı, bayram gününde, kardeş-
liğin, birlikte olmanın ve yürek yüreğe ver-
menin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
“Taşkent’i geçmişi gibi bereketli bir gele-
ceğe hazırlıyoruz” diyen Başkan Arı, “Bilinir 
ki ilçemiz Pirlerin, Sultanların, Horasan Er-
leri’nin yurt edindiği diyardır. Bu diyar Uzun 
Şeyh’in manevi ikliminde beslenmiş, yoğrul-
muş güzide bir ilçedir. Biz de bu bereketli ve 
kadim ilçemize hizmet etmeyi görev değil 

aşk bildik. İki yıl önce bize tevdi ettiğiniz bu 
onurlu görevi layıkıyla yerine getirebilme 
adına 15 Mahalle ve ilçe merkezimiz olmak 
üzere yoğun ve kapsamlı bir çalışma hamle-
si başlattık. Büyük atılımları gerçekleştirmek 
için; ilçenin her türlü ihtiyacını karşılayacak 
projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Gelece-
ğe damgasını vuracak ‘Model’ ve ‘Örnek’ 
şehircilik adımları kararlılıkla atılmaya baş-
lanmıştır. Bizim tek bir isteğimiz var. Taş-
kent, bölgenin parlayan yıldızı olmalı. Bunun 
içinde canla başla, geceyi gündüze katarak 
çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Programda konuşan Taşkent Kaymakamı 
Halid YILDIZ da “Taşkent’in iklimi zordur. 
Buralarda eğitim öğretim görmekte zordur. 
Bu zorluğun hikmeti ki buralarda doğan 
çocuklar zorluklarla mücadeleyi öğreniyor. 
Buralarda doğan çocuklar Abdullah BAŞÇI 
oluyor, Ülkesine ve milletine hizmet eden 
Ahmet DAVUOĞLU oluyor.” ifadelerine yer 
verdi. 

Festival kapsamında konuşma yapan İs-
tanbul Milletvekili Abdullah BAŞÇI ise “Taş-
kent’in her sokağında adımlarımız var. Her 
köşesinde anımız var. Buralar kadim bir 
medeniyetin oluştuğu ilçe. Bu topraklarda 
doğanlar ülkesine, milletine hizmet etmeyi 
kendilerine ilke edinirler. Hizmet etmek için 
yola çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırak-
mayan Konyalı, Taşkentli hemşerilerimize 
teşekkür ederiz. İstanbul’dan destek veren 
dostlarımızda da teşekkür ederiz. Allah siz-
lerden razı olsun.” dedi.

Program yöresel halk oyunları ve Kültür Ba-
kanlığı Sanatçılarımızın ‘Birlik, beraberlik ve 
vatan sevgisi’ parçaları ile devam ederken 
havai fişek gösterisi ile son buldu.

Taşkent Turizm ve Kiraz Festivali yapıldı
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kiye Cumhuriyeti’nin kuşatılarak, ihâta 
edilmesi, muhasara altına alınması 
olayıdır. Geç farkına varılan, devletin 
hemen her kurumuna sızan, hücre tipi 
yapılanmaya sahip devasa bir güçtür. 
Darbe girişiminin ardından yakalanarak 
tutuklananların verdikleri ifadelerle bu 
yapının ülkemizde uzun yıllar nasıl kök 
saldığını, FETÖ yapılanmasının nasıl bir 
örgüt olduğu daha iyi anlaşıldı.

Yargı’dan Emniyet Teşkilatı’na, Mİlli İs-
tihbarat Teşkilatı’ndan Türk Silahlı Kuv-
vetleri’ne kadar, ayrıca yazılı ve görsel 
Medya, ticari alanlar, banka, dershane, 
yurt ve eğitim kurumlarıyla inanılmaz bir 
örgütsel ağ kurmuşlar.

Topluma ve dünyaya ise; eğitim işleriy-
le uğraşan, dini bir cemaat görüntüsü 
verilmeye çalışılıyor. Ancak durum hiç-
te böyle değildir. Mensupları; abilere 
itaati esas almış, sorgulamayı kerih ve 
sakıncalı gören, hizmetinin (ihanetinin) 
mükafatı olarak Cenneti alabileceğini 
düşünen bireylerden müteşekkil.

Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti’nide 
başka ülkelerden hiç farklı görmüyorlar. 
Onlar için vatan toprağının, dünyanın di-
ğer ülkelerinden bir farkı yok. Çok uluslu 
şirketler gibi sadece çıkar ve kârlarını 
düşünüyorlar. Zaten amaca ulaştıran her 
yol da mübahtır anlayışı esas.

15 Temmuz’da yaşanan kanlı darbe ge-
cesinde örgüt mensuplarının hiçbir kura-
lının olmadığını da gördük. Kendi halkını 
bombalayan, tanklarla vahşice ezen ve 
silahsız insanlara kurşun sıkarak tarayan 
bu güruhun devlet idaresini ele geçir-
diği vakit neler yapabileceğini tahmin 
etmek zor değil? Pensilvanya’dan gelen 
talimatları Allah’ın emri gibi algılayan, 
teheccüd namazlarında şunlar ölsün, 
bunların evlerine ateşler düşsün diye-
rek beddualar eden marazi yapıdaki bu 
insanların gerçek yüzleri ortaya çıktı, 
maskeleri düştü. Bu yönleriyle; pes et-
meyecekleri için biz yandık herkes yan-
sın anlayışıyla hareket ederek, tehlikeli 
işlere yeniden teşebbüs edebilirler. 

İslam dinini ehli sünnet çerçevesinde bir 
bütün olarak yaşamayı değilde, takiyye 
yaparak, gizlenerek, haramı helal kıla-
rak, olmayacak fetvaları vererek kendi-
lerine göre bir din anlayışı geliştirmişler. 
Allah’ın dinini anlatmak ve yaymak gibi 
bir gâyeleri olmadığı gibi, öğretmek gibi 
bir dertleride yok. Kuran tedrisi, hadis, 
siyer, tefsir, fıkıh gibi dersleri hiçbir za-

man ne müntesiplerine, ne de halka ver-
mediler. Ayrıca farklı kitapları okumayı 
bile kerih gördüler. Bunun yerine rüya-
lar, kıssalar ve yorumlara dayalı bir din 
anlayışı meydana getirdiler.

Memleketin en zeki çocuklarını daha il-
kokul aşamasında tespit edip, ailelerini 
burs ve muhtelif vaatlerle ikna ederek 
yanlarına almışlar. Kapasiteli bu çocuk-
ların yeteneklilerini hukuk, siyasal, tıp 
gibi kritik branşlara, diğer bir kısmını ise 
eğitim faaliyetlerinde eleman devşirme 
maksadıyla kullanabilmek için atana-
mayacakları branşları tercih ettirmişler. 
Bu kesim eğitimciler ise yurtdışındaki 
okullarda çocuklara folklor, zeybek oy-
namasını öğreterek, şarkı, türkü ezber-
lettirmekle meşguller. Hülasa ülkemizin 
kalkınmasına, ilerlemesine yönelik en 
ufak bir katkıları yok.

Daha ziyade çalışma alanları ise; siyase-
ti tanzim etmek, hükümete yön vermeye 
çalışmak,  yargıda yasalara ve hukuka 
göre değil, maslahata göre kararlar al-
mak, onbinlerce insanı mahkeme kararı 
olmaksızın gayri meşru bir şekilde tele-
fonlarını dinlemek, iskan ve otel odala-
rına kameralar yerleştirilerek insanların 
görüntülerini kaydetmek, kasetlerle, 
montajlarla iftiralar atarak, şantajlar yap-
maktır. Kendilerine rakip veya engel ola-
bilecekleri hiç acımadan karalayarak, 
yok etmektir. Kamu’ya memur alımların-
da hile yapıp, sınav sorularını çalarak ör-
güt mensuplarına vermektedirler. Kıt im-
kanlarla okumaya çalışan, dershanelere 
giderek emek ve para harcayan genç-
lerle, örgüt mensupları arasında haksız 
rekabet meydana getirip, kul hakkınıda 
ihlal etmektedirler. Kısacası ihanetin adı 
hizmet, dinlemenin adı hikmet, rüşvetin 
adı ise himmet diyerek, omurgalı ve şe-
refli bir yaşamdan ziyade, hileli, hülleli, 

alangirli yollarla hedefe götüren her yol 
meşrudur anlayışıyla hareket etmekte-
dirler. 

Örgütün arka planında yine büyük oyun 
kurucu ABD var. ABD ve batı ise bu dünya 
üzerinde güçlü bir Türkiye ve başarılı bir 
müslüman toplum modelini görmeyi asla 
arzulamazlar. Artık savaşlarda cepheler-
de yapılmıyor. Binaunaleyh PKK ve FETÖ 
gibi terör örgütlerini destekleyerek esa-
sında Türkiye ile (savaşıyorlar) mücadele 
ediyorlar. Avrupa’ya kaçtığı tespit edilen 
örgüt mensubu âbilerin sayıları ne kadar 
olursa olsun, Almanya yakın zamanda 
hepsini mülteci olarak kabul edecektir. 
Bu zamana kadar Türkiye’nin düşman-
ları, Avrupalı müttefiklerde her zaman 
kendilerine yer bulabilmiştir.
Ancak aziz Milletimiz yıllar sonra yeni-
den büyük bir Milli Mücadele Ruhunun 
canlanmasını sağlamış, vatan ve bayrak 
bilincini tüm dünyaya göstermiştir. Fark-
lılıkları zenginliğe, birlik ve beraberliğe 
tebdil eylemiştir. Hiçbir şekilde darbeye 
geçit vermemiş, her ne pahasına olursa 
olsun vatanına sahip çıkmıştır. Şüphesiz 
ki halkımız bilinçli ve kararlıdır. Oynanan 
oyunları, kurulan tezgahları görebilmek-
tedir. Aşırılıkların, şiddetin, hukuksuz-
luğun tarafı neresi olursa olsun taviz 
vermemektedir. Güçlü devletimiz örgüt 
mensuplarını sızma yaptıkları devletin 
kurumlarından kararlılıkla birer birer 
temizlemektedir. Kısa zaman içerisinde 
FETÖ tehlikesi bertaraf edilerek, zaman 
içerisinde yok edilecektir. Ancak bu süre 
içinde Reis-i Cumhur’un “meydanları 
boş bırakmayın” talimatına da riâyet 
edilmelidir.

Şu unutulmamalıdır ki..
Bu topraklar bunlar gibi çok hain gör-
müş, ama bu necip milletimiz hepsini 
tarihe gömmüştür.

FETÖ Terör Örgütü Tehlikesi
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Sevgili anne babalar, hepimiz en değer-
li varlıklarımız olan çocuklarımız için en 
iyisini yapmak isteriz, onlar için en mutlu 
olacakları yolu seçmeye çalışırız. Bütün 
çabamız, emeğimiz onların mutlu bir ge-
lecek sürmeleri içindir. Ancak çocukları-
mızın mutluluğu için zaman zaman yan-
lış bir yolu tercih etme eğilimimiz olduğu 
da gözardı edilmemelidir.

Çocuklarımızın her istediğini yapmayı, 
her istediğini almayı, her konuda ser-
best davranmasını, her konuda özgür 
olmalarını onların iyiliği için yaptığımız 
kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bu sınırsız 
alan ile oluşan ortam onları belirsizliğe 
iter. Böylece onlara istemeden zarar 
vermiş oluruz. Çocuklarımızla yaşadığı-
mız problemler işte bu belirsizliklerden 
kaynaklanır. 

Sınırlar sorumluluk geliştirir, özgüven 
ve sosyal doyum sağlar
Sınır koyma, ailelerin çocukların dav-
ranışlarını düzenlemesi, neleri yapıp 
neleri yapmaması gerektiğini, serbest-
lik alanı içerisinde aşılmaması gereken 
çizgileri anlaşılır kılmakla birlikte kesin 
ve uygulanabilir kurallar koyarak doğ-
ru davranış alanı belirlememizi sağlar. 
Tabi ki bu sınırlar belirli serbest alanların 
oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Sınır koymak kulağa olumsuz bir tabir 
gibi gelse de burada asla aşırı kuralcılık, 
çocuğun her hareketini uzaktan kuman-
dalı oyuncak gibi yönetmek, çok yasak-
layıcı ve sürekli cezalar vermek anlamı 
çıkarılmamalıdır. Sınır aynı zamanda bir 
serbestlik alanıdır. Çocuğun her zaman 
çizilen sınırlar içerisinde davranabilme 
özgürlüğü vardır. Bu özgürlük, kişinin 
gelecek yaşamında da kendini kontrol 
etme yeteneğini geliştirdiği gibi top-
lumda nasıl davranması gerektiğini öğ-
reterek uyumlu bir sosyal hayata sahip 
olmasına yardımcı olur. Çocuğumuzun 
dışlanmış bir birey olmamasını sağlar ve 
sosyal fobilerin oluşma olasılığını azaltır. 
Ayrıca kurallara uyma davranışının be-
nimsenmesi kendi kararlarını verme be-
cerisini artırmasını, sınırların içerisindeki 
özgürlük, davranışı seçme ve karar ver-
me inisiyatifi oluşturduğu için sorumlu-
luk duygusunu geliştirir. Bununla birlikte 
yetişkinlik döneminde başkarının onu iş-
gal etmesi ihtimalini azaltarak insan iliş-
kilerinde kendine sağlıklı bir kişisel alan 
yaratma becerisini kazanmasını sağlar. 

OLASI BİR YANGIN İÇİN ÖNLEMİNİZİ ALIN 

Sınır var, korku yok
Sınır koymanın çocuğun pasif olmasına 
yol açacağı sanılır ancak bunun aksine 
çocukta güven duygusunu geliştirir. Hiç-
bir kuralın ve kanunun olmadığı bir yerde 
yaşadığınızı düşünün. Kendinizi güvende 
hissedebilir misiniz? Her an tehlike içe-
risinde yaşarsınız ve çevrenizden zarar 
görmekle ilgili kaygılarınız artar. Sınırlar 
her zaman güven duygusunu artırır ve 
çocuğun daha doğru davranışı sergile-
mesine yardımcı olur.

Peki ama nasıl?
Öncelikle çocuğunuz için hangi anne-ba-
ba tutumunun yararlı olacağının bilincine 
varmalısınız. Araştırmalara göre çocuk-
lar için en destekleyici tutum demokratik 
anne-baba tutumudur. Bununla birlikte 
çocuk dünyaya geldiği andan itibaren tu-
tarlı davranmak ve koyulan sınırları koru-
yan bir aile olmak da oldukça önemlidir. 
Çocuğunuzun hoşlandığı ve hoşlanmadı-
ğı şeyleri bilmek ve onun sınırlarına da en 
az kendi koyduğunuz sınırlar kadar saygı 
göstermek ona daha güvende hissettire-
cektir. En önemli nokta da çocuğunuzla 
kurduğunuz iletişim, güvenilir ve sınırları 
belirgin davrandığınızda en sağlıklı hale 
gelecek ve bağlılığınız güçlenecektir. 
Sağlıklı bir ilişki içinde sevgi dilimiz daha 
anlaşılır hale gelir ve sevgimiz güçlene-
rek büyüme fırsatına kavuşur.

Son olarak…
Çocuklar sınır ihlallerini denemekten 
keyif alırlar. Bu nedenle çoğu zaman 
ebeveynler kendilerini çocuklarına sınır 
koyma konusunda başarısız ve yılgın 
hissedebilir. Bu durumun aile yaşam 
döngünüz haline gelmemesi için doğru 
bir tutumla çocuğa yaklaşmak, sabırlı ve 
makul olmak kısa vadede yorucu olsa 
dahi uzun vadede hem sizi hem çocu-
ğunuzu güçlendirecektir. Siz ona sınır 
koymasanız bile ileride karşılaşacağı 
insanlar tarafından çocuğunuza sınır 
koyulduğunda bunu olgunlukla karşıla-
yabilmesi için bu eğitim öncelikle erken 
yaşta aile içinde verilmelidir. 

Çocuklar ebeveynlerinin birer aynasıdır. 
Gerekli durumlarda sağlıklı müdahale 
için elinizden geleni yapmakla birlikte 
bir uzmandan bilgi/yardım almaktan çe-
kinmeyin. Tek başınıza aşılmaz bir dağ 
gibi görünen bir durum işbirliği içinde 
halledilebilecek ufak bir probleme dönü-
şecektir.
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Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletve-
kili Davutoğlu, “Pensilvanya’da oturmuş 
sizlere ‘ahmaklar’ diyor. Bre ahmak, bir 
millet ayakta. Pensilvanya’da hükmetme, 
Pensilvanya’da ahkam kesme. Yüreğin 
yetiyorsa işte Konya, işte Türkiye.” dedi.

Darbe girişiminin sekizinci gününde de 
Mevlana Meydanı’nda buluşan yüzbinler-
ce Konyalı, millet iradesine sahip çıkarken 
tarihi anlar yaşandı. 64. Hükümetin Başba-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu, vatan sevgisiyle meydanlara 
sığmayan Konyalılara hitap etti. Davutoğ-
lu, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti 
Konya Milletvekilleri, Rize Eski Milletvekili 
Şevki Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, ilçe belediye başkanları, 
oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin katıldığı programda Mev-
lana Meydanı’nda toplanan kalabalığın, 
Türk’ün birlik ve beraberliğini bütün dün-
yaya gösterdiğini dile getirdi. Davutoğlu, 
“15 Temmuz gecesi bir millet tekrar ayağa 
kalktı ve şunu söyledi; biz 78 milyon biriz, 
beraberiz. 

Hep beraber tek bir millet olarak üzerimi-
ze topla da gelseler, tankla da gelseler, 
uçakla da gelseler durmayız, yılmaz, tes-
lim asla olmayız. Bütün bir tarih görecek, 
15 Temmuz’da iki tankın altına yatan aziz 
kardeşimin gösterdiği fedakarlık, üzerin-
den tank geçen hanım kardeşimin göster-
diği fedakarlık adına, Selçuklu Başkenti 
Konya’dan sesleniyorum. Kim ne yaparsa 
yapsın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, 
inşallah istikbal mutlaka bizim olacaktır, 
istikbal mutlaka inananların, mazlum mil-
letimizin olacaktır” dedi. 

“Pensi lvanya’da 
oturmuş bugün 
sizlere, bu sesleri 
yükselten bu aziz 
millete ahmaklar 
diyor. Bre ahmak, 
bir millet ayakta. 
Pensi lvanya’dan 
hükmetme, ahkam 
kesme. Yüreğin ye-
tiyorsa işte Konya, 
işte Türkiye. Bun-
lar en ağır cezayı 
hak ediyorlar. Bir 
daha asla bu mey-
danlara, bu milletin 
karşısına çıkama-
yacaklar. Buradan 
sesleniyoruz. Sen 
ahmaksın, sen ha-
insin, sen bu milletin çocuklarını katleden-
lerdensin” diyen Ahmet Davutoğlu, şöyle 
devam etti: 
“Bu millet 15 Temmuz şehitlerini de, mey-
danları dolduran bu aziz milleti de hiçbir 
zaman unutmayacak. Bu birliktelik ebedi-
yete kadar sürmeli. Bu meydanda her par-
tiden, her toplumdan insan vardır. Özellik-
le Konya’da hiçbir parti ayrımı yapmadan 
bütün hemşerilerime sesleniyorum. Biz 
millet olarak vatanımızı koruyacağız, bir 
bütün olarak ülkemizi, milli iradeyi, özgür-
lüğü, demokrasiyi koruyacağız, al bayrağı 
koruyacağız. Bu puslu havalarda aramıza 
fitne sokmak isteyenler çıkabilir. bir takım 
çakallar çıkıp, Türk, Kürt, Sünni, Alevi ayrı-
mı yapmaya kalkabilir. Onlara karşı dimdik 
duracağız. Bütün gönül coğrafyamız mut-
main olsun. Hiçbir hain güç Türkiye’nin 
kudretini, milletin iradesini yok edemeye-
cektir. Anadolu toprakları, bütün mazlum 

milletlerin İstiklal Harbi’nde olduğu gibi 
umut diyarı olacaktır. 

Baktılar bizi askeri darbeyle yıkamıyorlar, 
ekonomi kredi kuruluşları ekonomik dar-
beyle yıkmaya kalkışıyorlar. Bilsinler ki bu 
millet açlığı da tatmıştır, cefayı da tatmış-
tır, İstiklal Harbinde, tek parti döneminde 
İkinci Dünya Savaşı’nda, Birinci Dünya 
Savaşı’nda ama asla boyun eğmemiştir, 
asla onurundan, haysiyetinden taviz ver-
memiştir.” 

Mevlana Meydanı’nda toplanan yüz bin-
ler, “Ya Allah Bismillah, Allahuekber” slo-
ganlarıyla Davutoğlu’na destek verdi.

DAVUTOĞLU; ‘Bre ahmak bir millet ayakta!’ 
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15 Temmuz Türkiye’de yaşanan darbe girişimi 
daha doğru ifadeyle eş zamanlı terör olayıdır. 
Çünkü darbe çok daha farklı bir şeydir. Dar-
bede tabanın ya halka dayanır ya da askerin 
emir komuta zinciri altında darbenin olması 
lazım. Emir komuta zinciri bu olayda kopuk-
tu. Hulusi Akar’dan tutun birçok milli paşa, 
general ve kuvvet komutanı olayın içinde 
değildi. 17 Aralık’tan itibaren paralel terör ör-
gütü Fethulahçı Terör Örgütü (FETÖ) zaten bir 
şekilde darbe yapacağını hissettiriyordu. As-
lında devletin içinde kırk yıldır yapılanmaları 
var. Harp okulundan Polis kolejlerine kadar 
bu yapılanmayı kırk yıldır getirdiler. Bu biri-
kim kırk yıllık bir birikimdir. Bu darbe yalnız 
başına Fethullah Gülen’e ait darbe değildir. 
Fethullah Gülen bu olayın bir enstrümanıdır. 
Bu darbe NATO tarafından tezgahlanmış olan 
bir darbedir. NATO demek de ABD demektir. 
ABD’nin neocon-cumhuriyetçi-evangelist an-
layışı demektir.

AYAK BAĞI GÖRDÜLER
Niçin NATO (?) Çünkü Cumhurbaşkanımız Tay-
yip Erdoğan iki yıldır ısrarla NATO’nun kendi-
sine düşen mükellefiyetleri ve görevleri yap-
madığını, Orta Doğu’ya müdahale edecekken 
etmediğini, dünyadaki önemli meselelerde 
NATO’nun kesinlikle müdahil olmadığını ısrar-
la söylemekteydi. Hatta geçen hafta İngilte-
re nasıl AB masasından kalktıysa; gerekirse 
bizde müttefiklikten kalkar, Avrasya’ya dahil 
oluruz, Çankaya meclisine dahil oluruz. Hin-
distan nasıl dahil olduysa... gibi beyanları var. 
Türk ordusu NATO’nun bel kemiğidir. Onun 
için Türk ordusu NATO için vazgeçilmezdir. 
Ama bu olayda onlara göre ayak bağı olan 
Cumhurbaşkanı ve hükümettir. Niçin(?) Ba-
ğımsız politikalar izledikleri için... Onun için 
bir şekilde bertaraf etme adına zaten Fet-
hullah Gülen’in bu konuda kendisine ait olan 
önemli bir kuyruk acısı da olduğundan Fet-
hulah Gülen’i olayda manipüle ettiler. Mani-
püle ederken de balyozcuların bir kısmını da 
kullandılar. Çünkü balyozcuların bir kısmında 
zaten DNA’larında da 1960’lardan kalan bir 
ihtilal hırsı hep vardır, var olmuştur. Balyoz ve 
diğer emsali Fethulah Gülen’in Türk ordusu 
içindeki yaptığı daha önceki operasyonların 
%70 i aslında doğruydu. %30’u onlar abart-
tılar, sahte deliller koydular, evet doğru ama 
%70’i doğruydu yani ordunun içinde daima 
darbe heveslisi bir grup hep vardı. 

Ama orduda bugüne kadar aslında 3-5 sene-
ye yani Hilmi Paşadan ve ondan sonraki Ge-
nelkurmay Başkanının ve şimdiki Hulusi Akar 
‘a gelinceye kadar üç Genelkurmay Başka-
nından öncesinde hep bir NATO’culuk vardı. 
Olmayan neydi (?) Milli olmak, yani oryantalist 
bir ordumuz vardı. Daima yurt dışından Türki-
ye’ye bakan aydınların bakışı gibi millete ve 
değerlerimize, medeniyetimize böyle bakan 
bir ordumuz vardı. Ama orduda bir milli da-
mar, ihtilali önleyen bir damar yavaş yavaş 
gelişti. Üç tane Genelkurmay Başkanı üst 
üste milli Genelkurmay başkanı oldu. Kuvvet 
komutanlarından hakeza ve ordunun içinden 
albay, yarbay rütbesinde ciddi bir milli damar 
genişledi, yetişmeye başladı. 

O’NU MEHDİ SAYANLAR VAR
Ama yeterli miydi(?) Hayır değildi. Onun için 
15 Temmuz gecesini ihtilalin artık başlatılma-
sı ve bu anlamda NATO ‘nun Türk ordusunu 

daha kullanılır hale getirme noktasında ki 
hareketi maniple ederek başlattı ve bununla 
da Harbiye lise öğrencileri dâhil olmak üzere 
kullanıldı.  İçlerinde ki Amerikancı subaylar, 
Fethullahçı subaylar; onlar Amerikancı su-
baylardan çok daha adanmış ve gerçekten 
“Haşhaşi” tabirine aynen uyan çünkü Fethu-
lah Gülen’den gelen her emri haşa(!) ilahi bir 
emir gibi kabul eden mutlaka o söylüyorsa 
onu “Mehdi” kabul edip o emri kesintisiz yeri-
ne getiren adanmış fedai insanlar... 

15 TEMMUZ’DA OLMAYAN HUKUKTU
Savaşın da bir hukuku vardır. 15 Temmuz’da 
olmayan hukuktu. Mesela hastaneler bomba-
lanmaz, parlamento bombalanmaz, sivil hal-
kın üzerine asla ateş edilmez. 15 Temmuz’da 
bunlar yapıldı. Tanklarla insanlar çiğnendi. 
Evet o erlerin bir çoğu belki de tatbikat için 
getirilmiş olanlardı. Ama tatbikat olmadığını 
anladığı anda verilen emri yerine getirme-
yenler olduğu gibi verilen emri yerine getir-
memek için intihar eden subaylar ve erler 
oldu. Yerine getiren erler de aynı şekilde 
suçludur. Yani halkın üzerine ateş açanlar da. 
Ama açmayıp tankın içinde kalmış müdahale 
etmemiş olaya müdahil olmamışlar hakkında 
herhangi bir şey yapmanın gereği yok. Çün-
kü onlar gerçekten masumdurlar, zorla emir 
komuta zinciri altında getirmişlerdir veya tat-
bikat diye getirmişlerdir. Ama halkın üzerine 
komutan emir verdi diye ateş açanlar aynı 
şekilde terör örgütü muamelesi ile cezalan-
dırılmalıdırlar. 

HALK SOKAKLARI DOLDURDU
Elbette ilk andan itibaren halkın, Cumhurbaş-
kanı’nın “hemen sokağa çıkın!” noktasında 
ki ‘TRT’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi’ 
söylemi ile eş zamanlı olarak sokağa çağır-
masıyla 1960’dan beri halkın içinde kalan 
neden müdahale etmedik rahmetli Mende-

res’e, Özal’ı niçin kaybettik(?) gibi sorularla 
halkın içinde zaten birikim var idi. Halk çığ 
gibi kitleler halinde on binlerce insan mey-
danları doldurdu. Artık o anda ihtilalin ve 
bu kalkışmayı yapanların yapacakları bir şey 
kalmamıştı. Çok enteresan şeyler oluyordu. 
Vatandaş tankın önüne yatıyordu. Tanktan da 
ateş ediyorlardı, önüne yatıp diğer insanları o 
tankların öldürdüğü olaylar var. Yetmiyor tank 
giderken bir köfteciyle tantunici gömleğini çı-
kartıyor tankın egzozunu kapatarak tankları 
durduruyor idi. 

PİSTLERİ KAPATTILAR
Belediyeler bu konuda bilhassa Melih Gökçek 
‘in yönlendirmesi ile çok önemli şeyler yap-
tılar. Lojmanların kapılarını otobüsle ve çöp 
arabalarıyla tuttular. Pistleri otobüslerle ve 
çöp arabalarıyla işgal ettiler, kalkamaz hale 
getirdiler. Bütün bunlar ciddi anlamda kalkış-
manın inkıtasına sebep oldu. Bu arada tabi 
demin söylediğimiz milli damardaki vatan-
sever subay ve astsubaylar olaya müdahale 
ettiler. Generali alnından vuran Ömer Halisdemir 
kahraman şehidimiz çıktı. Yanındakilerle 
birlikte sonra onu şehit ettiler. Bu da olayın 
çok önemli kırılma noktalarından birisidir. 
200 tankı çıkarmayan bir binbaşı çıktı. Bun-
lar çıksaydı belki bugün çok farklı bir sonuç 
olacaktı. Tüm bunlara baktığımız zaman hal-
kın meydanları doldurması ve milli damarı-
nın gerçekten bu anlamda olan müdahalesi 
ile ihtilal başarısız oldu. Başarısız olduklarını 
anladıkları zaman ne yapacaklarını şaşırmış 
vaziyette Beştepe dahil Meclis dahil olmak 
üzere meclise sadece 9 tane bomba attılar. 
Başbakanın binasının bulunduğu yere meclis 
içindeki Başbakanın yerine bomba atıldı, Beş-
tepe’ye bomba atıldı. 

Şenalp: ‘Bu bir terör olayıdır’
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HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR
Gerçekten savaş hukukunu ihlal eden, bir 
ahlaksızlıkla, bir zulümle halkın üzerine ateş 
edilerek ne yaptığını bilmez hale geldi. Kaos 
oldu bu arada tabi tutuklamalar başladı. 
MİT’in tutuklamaları başladı. Aslında sabah-
tan itibaren tutuklamalar başlamış idi. Saat 
16:00 itibari ile de daha yoğunlaştı. Onun için 
hemen MİT’ in üzerine helikopterler gitti ve 
MİT’te çatışma çıktı. O gece sabaha kadar 
devam eden ciddi bir çatışma söz konusu 
oldu. Cumhurbaşkanının bulunduğu Mar-
maris’ deki oteli yaveri bilmiyordu. Yaver 
götürülmemişti. Usul yaverin götürülmesidir. 
Özellikle götürülmemişti. O gece yaver Cum-
hurbaşkanının pilotunu on beş kez arıyor ki, 
nerede Cumhurbaşkanı öğrenmeye çalışıyor. 
İfadesinde zaten niye İzmir’e gittiğini anla-
tamıyor. Yani paralel yapı öylesine devletin 
kılcal damarlarına sızmış vaziyetteydi ki... 
Cumhurbaşkanı’nın yaveri dahi onlardandı 
ve kendilerini çok iyi gizliyorlardı. Genelkur-
may başkanının odasına her gün götürüp 
küçük bir radyoyu koyuyordum ve içindeki-
ni de akşam tipe götürüyordum diyen orda 
yaver var. Ne zaman aranacağını da bildiğim 
için... Zaman zaman aramalar yapılıyordu o 
gün koymuyorduk diyor. Genelkurmay baş-
kanlarının bütün konuşmaları dinleniyormuş. 
Öğrenciler hemen kulenin arkasındaki maa-
lesef karakola saldırdılar o genç çocuklar sal-
dırdılar, orda yediye yakın insan öldü. Silah-
landırıp orda olaya soktular çok önemliydi bu 
olayların hepsi ayrı ayrı değerlendirildiğinde 
ihtilalin de bir ahlakı savaşında bir hukuku 
olması noktasında gerçekten bu insanlara 
asker demek mümkün değildi. 

DARBE BAŞARISIZ OLDU
Askerin şerefi gerçekten bütün kutsalların 
ötesinde asker için önemlidir. Bunlar asker 
elbisesi içindeki şerefsizlerdi. Şerefli asker 
savaşı öldürür. Askerlik öldürme sanatıdır. 
Ama öldürürken de sivil halka ateş edilmez. 
Onlarca sivil halka maalesef ateş edildi in-
sanlar öldürüldü. Ama halkın bu anlamdaki 
sağduyusu meydanları doldurması Cumhur-
başkanı’nın ve Başbakan’ın başından itiba-
ren krizi gayet soğukkanlılıkla idare etmeleri 
belediyelerin bu anlamdaki müdahaleleri ile 
darbe başarısız oldu. 

OHAL İLAN EDİLDİ
Şuanda da OHAL ilan edildi. Çünkü en azın-
dan İttihat Terakki’ den itibaren devam eden 
oryantalist gayri milli tortunun, milli olmayan 
tortunun temizlenmesi gerekiyordu. Mesela 
Fransa da komünistler vardır. Fransız komü-
nistleri Fransa için komunisttirler. Enternas-
yonal değildirler. Bizimkiler ise hem oryanta-
list hem enternasyonal(!) enteresandır. Milli 
değiller onun için millileşmek artık bundan 
sonra fevkalade önemlidir ve bunu temiz-
lemek adına da gerek bürokrasiden gerek 
milli eğitimden gerek Türk silahlı kuvvetle-
rinden ve polis den,  Feto’nun müritlerinden 
mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Şuanda 
OHAL’le yapılan bu. OHAL asla sıkıyönetim 
değil. OHAL sadece ve sadece idarenin daha 
güçlendirildiği bir özel hal. OHAL’le birlikte 
Cumhurbaşkanı’nın riyasetinde toplanan 
Bakanlar Kurulu meclisten izin almaksızın 
(normal zamanda izin alması lazım) kuvvetle 
kararnameler çıkarabilecekler ve bunları tat-

bik edecekler normal zamanların dışında bu 
kuvvetle çıkarılan kararnamelerle ilgili yollar 
ve anayasa kapalı olacak OHAL bu. Yani düz-
gün bir vatandaşın OHAL’den korkması için 
özel hayatının değişmesi anlamında hiçbir 
şey olmayacak. 

TEMİZLİK HAREKETİ SÜRATLENECEK
Ama OHAL ile birlikte bu temizlik hareketi sü-
ratlenecek. Hukuki anlamda takoz olunma-
yacak süratli bir temizlik ile olay bitirilecek. 
OHAL olayı da böyle Türkiye ekonomisi güçlü 
bir ülke bir kaç puan her ne kadar borsa oy-
namış ise de çok kısa süre de toparladı ve 
daha önceki olaylarda ve ihtilallar de olduğu 
gibi %30’ lara varan bir çöküş travma eko-
nomik travma olmadı. Onun için çok çabuk 
toparlandı ve toparlayacaktır da... Artık dün-
yanın bu konuda Türkiye’ ye bakışında da, 
prestij noktasında bakışında da çünkü aynı 
olaylar onların içinde olmakta ve şu anda 
Fransa da OHAL var. ABD’nde de şu anda 
OHAL var. Ama onlarınki konuşulmuyor bi-
zimki konuşuluyor halde. Bizim hem içeride 
hem dışarıda maalesef çok düşmanımız var. 
Hiçbir ülkede bizimki kadar kendi haini bol 
bir başka ülke maalesef yok. Onun için OHAL 
bizim bu hainlerin temizlenmesine sebebiyet 
verecek. 

İDAM 
Bizim idamla ilgili olmak üzere Uluslararası 
sözleşmeler var. Yani AB ile attığımız bir imza 
oldu. Ama Cumhurbaşkanının da söylediği 
gibi o imzayı attığımız gibi çekmesini de bili-
riz. Çünkü artık Türkiye ne Avrupa Birliği’nin 
ne daha önce olduğu gibi ABD’nin ve NATO 
‘nun vesayetinde değil. En azından büyük 
oranda kırıldı. Daha bağımsız kararlar alan 
ekonomisini bağımsız yöneten IMF’ye bağlı 
olmayan bir ekonomiye sahip ülke konu-
mundayız. Benim şahsi kanaatim şu anda 
böyle bir kanaat yavaş yavaş hukukçularda 
da oturuyor. Vatan hainleri teröristler, ırza ge-
çirilerek öldürülen kadınlar, ırzına geçirilerek 
öldürülen çocuklar için mutlaka ama mutla-
ka getirilmelidir. Mesele o kişinin cezalan-
dırılmasından ziyade caydırıcılık noktasında 
idam getirilmelidir. Cumhurbaşkanı da buna 
yeşil ışığını şu anda yaktı. Meclisten geçer 
beni önüme getirirsen ben imzalarım dedi. 
Mühim olan TBMM’nin buna hazır olması ge-
rekiyor. Elbette partilerin bu anlamda tümü-
nün anlaşması gerekecek. Belki biraz zaman 
alacak ama konuşa konuşa çözmek mümkün 
olacak. Bir şeyi üç defa beş defa söylersiniz 
konuşulur hale gelir. On bin defa söylersiniz 
acaba mı denir. Biraz daha fazla söylersiniz 
kabul edilir hale gelir. Onun için bolca idam 
konuşulmakta ve vatandaşın da idamla ilgili 
meydanlarda “idamı istiyoruz.” haykırışları... 
Dünyanın birçok ülkesinde Rusya dahil de-
mokrasinin beşiği olarak kabul ettiğimiz ABD 
dahil idam bugün var. Hem de nasıl tercih 
edersin (?) Asılarak mı, iğneyle mi, diye soru-
yorlar. Onun için bu anlamda vatan hainleri-
nin, kadınları tecavüz ederek öldürenlerin ve 
çocuklara tecavüz edip öldürenlerin idamla 
mutlaka cezalandırılması gerekiyor.

İŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ
Şimdi IŞİD bir anda ortaya çıkan terör örgütü 
ve IŞİD’in içinde binlerce Hristiyan var. Yani 
maceraperest Hristiyan var. Hiç bir zaman 

İslami bir örgüt değildir IŞİD. Bu olayda eğer 
başarılı olsalardı; ihtilali gerçekleştiren de-
minki söylediğim gruplara İstanbul ve civarını 
vereceklerdi. On binin üzerinde bir IŞİD’i de 
Türkiye’ ye sokacaklar ve Türkiye’yi  Suriye 
gibi yapacaklardı. Çünkü Türkiye’nin Orta-
doğu da söz sahibi olmasını, rol oynaması-
nı istemiyorlar. Ortadoğu da MİT’in haberi 
olmadan kuş uçmaz. Her ne kadar halkımız 
bunu bilmese de kuş uçmaz. Yani MİT’in 
kontrolündedir. Her olaya müdahale etmese 
de kontrollü bir kaos şu anda Ortadoğu’da 
var. Ve bizim milletimize artık operasyonel 
bir MİT haline gelmiştir. Yani sadece istişari 
anlamda istihbarat anlamında görev yapan 
bir teşkilat değil, güvenlik teşkilatı değil. 
Operasyonel bir MİT teşkilatımız var ve Or-
tadoğu bu anlamda bizim kontrolümüzde. 
Coğrafi yakınlığımız itibari ile hem biz hem 
de dün bize ait olan tarih, bize ait coğrafya 
olan Ortadoğu’ da bizim söz sahibi olmamız 
kadar normal bir durum olamaz. Oradaki 
enerji kaynaklarında mutlaka bizim hissemiz 
var. Kudüs bizim değerlerimizin kutsal değer-
lerimizin olduğu yer.

HAÇLI ZİHNİYETİ DARBE YEMİŞTİR
Onun için, Ortadoğu’yu bize bırakmak iste-
meyen NATO ve Haçlı zihniyeti bu anlamda 
darbe yemiştir. Aslında bu darbenin başarısız 
kalışı, halkın ve milli damarlarında ki kahra-
manların ve de gerçekten bu süreci çok iyi 
yöneten Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yedi 
düvele karşı bir zaferidir diyebiliriz. Ama asla 
zafer sarhoşluğuna girmeksizin... Çünkü Hil-
mi Paşa’nın dün söylediği çok önemli bir sözü 
var. “En kötü sarhoşluk zafer sarhoşluğudur” 
diyor. Alkolden kötü bir sarhoşluktur. İnsanın 
başını döndürür ve ne yaptığını bilmez. Mü-
him olan bu zaferden sonra içimizdeki hain-
leri temizleyip, kervanı yürütmek. Bizim me-
deniyetimizin iki bin yıllık beşiğinden gelen 
Nizamiye Medreselerinden itibaren başlayan 
yürüyüşümüz devam edecek. Onun için bu 
anlamda çok kısa sürede Türkiye bunu atla-
tacak ve bizim medeniyet yürüyüşümüz yeni-
den başlayacak inşallah...

Av. Hasip ŞENALP
Dünya Düşünce Derneği ve Konya Eski Baro Başkanı 
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Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Bilindiği gibi gıdalar, insanlar tarafından tüketilen, 
dolayısıyla onların yaşam ve sağlıkları ile doğru-
dan ilişkisi olan maddelerdir. Gıdaların dengesiz 
alınması insanların gelişmeleri ve dirençlerine etki 
ederken bozuk, kirli ve bulaşık olmaları hem has-
talıklara hem de yenilmeden atılmaları, dolayısıyla 
ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Son yıllarda ekonomik ve teknolojik gelişmeler, 
gıda işleme konusunda önemli değişmelere yol aç-
mıştır. Bir ürün ancak iyi hammadde, iyi işleme ve 
iyi saklanabilme özellikleri bir arada olduğu zaman 
kaliteli olabilir. Ayrıca kalite bununla da tamamlan-
maz. Ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri yanın-
da sağlık ile ilgili özellikleri de kaliteyi etkilemek-
tedir. Şöyle ki, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
açıdan % 100 kaliteli diyebileceğimiz bir üründen 
çıkacak tek bir saç teli onun kalitesini sıfıra indire-
cektir. İşte burada işletme hijyeni ve sanitasyonu 
devreye girmektedir. Nedir hijyen ve sanitasyon ? 

Gıda Sektöründe Hijyen ve 
Sanitasyonun Önemi

Hijyen; ‘’ Sağlık koruma bilgisi, vücu-
du sağlam tutmak ve hastalıklardan 
korumak için hem doğrudan doğru-
ya vücuda, hem de bulunulan çev-
reye uygulanması gerekli tedbirlerin 
tümü ve bundan söz eden hekimlik 
kolu” olarak tanımlanmaktadır. Sa-
nitasyon ise; “Sanitasyon bir yaşam 
şeklidir. Sanitasyon temiz ev, temiz 
çiftlik, temiz iş yeri, temiz sanayi, te-
miz çevre ve temiz toplum ile ifade 
edilen yaşam kalitesi, öncelikle insa-
nın içinden gelen, bilgiyle beslenen, 
insan ilişkileri içinde zorunlu ve ideal 
olarak gelişen bir yaşam şeklidir”.

Buna göre her şeyden önce 
gıda üreticisi, sanayicisi te-
miz ürün üretmek azmin-
de olmalıdır. Daha sonra 
gerek üretici, gerek 
işçi ve gerekse tüketi-
ci temizlik açısından 
eğitilmelidir. Bunlar 
uygulandıktan son-
ra zorunlu ve ideal 
olarak temizlik ge-
lecektir.

Ülkemizde gıda sanayi oldukça hızlı 
bir şekilde gelişmektedir, ancak hij-
yen ve sanitasyona yeterince önem 
verilmemekte ve birçok sorunu bera-
berinde getirmektedir. Sonradan ge-
lecek bu sorunlar daha fazla masrafı 
gerektirebilecektir.

Gıda sanayisinde hijyen ve sanitas-
yon gıdaların taşınması, işlenmesi 
ve saklanması sırasında bunların 
mikroorganizmalar, böcekler, kemi-
riciler, kimyasal maddeler tarafından 
bulaşmasının önlenmesi için çevre 
koşullarının sistemli şekilde kontro-

lü olarak düşünülmelidir. Uygulama, 
hammaddenin üretildiği işletmeden 
başlamalı ve ister evde ister lokan-
tada olsun tüketiciye ulaşana kadar 
devam etmelidir. Gerek toplum sağ-
lığını ve ekonomiyi ve gerekse işlet-
me ve uluslararası bazda ürünleri-
mizin kalitesini yakından etkileyen 
hijyen ve sanitasyonun öneminin 
göz ardı edilemeyeceği ortadadır.
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun ev sahipliğinde yapılan 
Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü 
programında konuşan TBMM Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Baş-
kanı ve Karaman Milletvekili Recep 
Konuk, küresel ısınma ve kuraklığın 
en çok tarım sektörünü etkilediğini 
ifade ederek “Tarım sektörü küresel 
ısınmanın müsebbibi olmamasına 
rağmen en çok bedel ödeyen ke-
simdir” dedi. 

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü 
Dolayısıyla DSİ Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
programa Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Meh-
met Daniş, TBMM Tarım Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep 
Konuk, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Cihan Pektaş, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkal-
dı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ge-
nel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bakan-
lık Bürokratları ve STK temsilcileri de 
katıldı. 

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Başkanı ve Karaman Mil-
letvekili Recep Konuk programda 
yaptığı konuşmasında, kuraklıkla 
ve çölleşme ile mücadele için bazı 
tarımsal ürünleri feda etmemizi iste-
yen, hatta üreticileri buna zorlayan 
tedbirler olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi; 

“Ekosistemdeki bozulma nedeniyle 
dünyamız ısınmaktadır. Bunun so-
nucunda da buzullar erirken, dün-
yamızın ısısı artmakta buharlaşma 
ve yağış sistemindeki değişiklikler 
nedeniyle kuraklık ve çölleşme ya-
şanmaktadır. Kuraklık ve çölleşmey-
le ilgili çare olarak; küresel ısınma 
ile etkin bir mücadele için her ülke 
ve her sektör uluslararası kurum ve 
kuruluşlar tarafından alınacak ted-
birlere uymalıdır. Uymayanlar uygu-
lanacak müeyyidelere katlanmalıdır 
önerisi getiriliyor. 

 
Bunun içerisinde karbon emisyonla-
rının azaltılmasından, çevreci enerji 
uygulamalarına kadar pek çok ted-
bir yer alıyor. Hem bir üretici hem de 
üreticilerin gözünü diktiği Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 
olarak bunların içerisinde hem beni 
hem de komisyonumuzu en çok ilgi-
lendiren ise kuraklıkla ve çölleşme 
ile mücadele için bazı ürünlerimizi 
feda etmemizi isteyen, hatta üretici-
leri buna zorlayan tedbirlerdir.”
Tarım sektörünü doğrudan ilgilen-
diren hatta pek çok üretici için tek 
geçim kaynağı olan tarımsal üretimi 
etkileyen veya etkileyecek tedbirle-
rin tarımsal üretimi olumsuz yönde 
etkilediğini ifade eden Recep Ko-
nuk, “Şimdi ben burada soruyorum, 
tarım sektörü küresel ısınmanın mü-
sebbibi midir ki, en ağır bedeli bu 
sektör ödesin? Soru açık. Mesela, 
sanayi sektörüne veya tüketime ge-
tirilen yaptırımlar ya maliyeti arttıran 
ya da tüketim ürününün fiyatını art-
tıran tedbirlerdir. Tarım sektörünün 
karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ise 
doğrudan ekonomik faaliyet alanını 
tehdit eden, sınırlayan yaptırımlar-
dır” dedi.

Dünyanın ısınmasından birinci dere-
ce sorumluluğun tarım sektöründe 
olmadığını belirten Recep Konuk ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Dünyamız ısınıyorsa ve bunun so-
nucunda kuraklık yaşanıyorsa bu-
nun sebebi tarla, tapan, bağ bahçe 
değil. Hukukta temel bir kaide var-
dır; suçun unsurları oluşmamışsa 
müeyyide uygulanmaz. Tarım sektö-
rü açısından meseleye bakarsak su-
çun oluşmasına her hangi bir dahli 
olmadığı halde müeyyidelerle karşı 
karşıya kalan ya da kalacak olan 
üreticiler. 

Sadece müeyyidelerle mi karşı kar-
şıya üretici? Hayır. Tabiatın değişimi 
nedeniyle karşısına çıkan olumsuz-
luklara da katlanmak zorunda. Yani 
başkalarının oluşturduğu ve oluşma-
sında en az pay sahibi olduğu soru-
nun sonucuna katlanmak zorunda.”

Çölleşme ve kuraklık sebebiyle üre-
tim alanlarının gittikçe daraldığını 
belirten Konuk, “Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği ile Mücadele Söz-
leşmesinin esasını da teşkil eden; 
Kirleten Öder ilkesine göre maale-
sef üretici, çiftçi kirletmiyor, ancak 
bedel ödüyor. Müsebbibi olmadığı 
bir meselede yaptırımlara maruz 
kalıyor ve çölleşme ve kuraklık se-
bebiyle üretim alanları gittikçe dara-
lıyor” dedi. 

Peki, Çözüm ne? 
Ve bu çözümde kimin rolü ne ola-
cak diye soran Recep Konuk, “Ba-
kanlıklarımız çölleşme ve kuraklık-
la mücadele konusunda üstlerine 
düşeni ziyadesi ile yapıyorlar. DSİ 
suyun biriktirilmesinden, tasarruf-
lu kullanımına kadar önemli işlere 
imza attı son dönemde. Yine or-
man alanlarının ıslahı ve orman 
varlığımızın arttırılması için büyük 
bir gayret sergilendi bu dönemde. 
Tarım Bakanlığımızın tarım arazile-
rinin korunması için çıkarılmasına 
öncülük ettiği mevzuat düzenleme-
leri, biyolojik çeşitliliğin korunması 
konusunda yaptığı çalışmalar bu 
mücadelede hükümetimizin ve ba-
kanlıklarımızın kararlılığı ile sami-
miyetinin de göstergeleridir. Ancak 
ben şunu biliyorum ki, bu mücadele 
kamunun tek başına vereceği veya 
kazanabileceği bir mücadele değil. 
Herkesin bu konuda yapabileceği 
mutlaka bir şey var ve olmalı. Yani 
şahıslardan, şirketlere, işletmeler-
den STK’lara kadar herkes taşın al-
tına elini koymalı, kuraklık ve çölleş-
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me ile mücadele de gayreti başkalarından 
beklememeli” dedi.
Recep Konuk konuşmasının sonunda ku-
raklık ve çölleşmeyle mücadele konusun-
da Konya Şeker’de yaptıkları çalışmalar 
hakkında da bilgiler verdi. 

Konuk’un ardından kürsüye gelen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yaptı-
ğı konuşmasında Türkiye’nin, çölleşme ve 
erozyonla mücadele alanında uluslararası 
çalışmalara da imza atarak bölge ülkeleri-
ne yardımda bulunduğunu ve yabancı uz-
manları eğittiklerini dile getirdi. Afrika’dan 
Orta Asya’ya kadar rüzgâr erozyonuna 
maruz kalan ülkeler ile çalışma grubu 
kurduklarını söyleyen Bakan Eroğlu, bu 
kapsamda kurak bölgelerde fidan üreti-
mi konusunda da faaliyet yürütüldüğünü 
açıkladı. 

Geçen yılın sonunda 24 Ekim tarihinde 
Ankara’da ilk defa büyük bir taraflar kon-
feransını topladıklarını hatırlatan Bakan 

Eroğlu, şöyle devam etti: “BM bizim bu 
konudaki başarılarımızı gördü, bu toplan-
tının Türkiye’de yapılmasına karar verdi. 
Bu konuda başarılı olmak için BM için 
önemli bir adım attık. Küresel iklim deği-
şikliğinde nasıl ki Kyoto adı var, artık çöl-
leşmeyle mücadele de Ankara Girişimi de 
tarihe geçti. Ankara Girişimi ile dünyaya 
örnek olacağız.” 

Eroğlu, yakın gelecekte dünyada en 
önemli sektörün gıda üretimi ve gıda gü-
venliği olacağını düşündüğünü söyleye-
rek, “Kuraklık ve çölleşme bugün çözül-
mesi gereken çok önemli bir problem. Biz 
de bu mevzuda çok önemli adımlar atıyo-
ruz. Sadece Türkiye değil, bilhassa Afrika 
ülkelerine, Balkanlar’a, Kafkasya’ya, Orta 
Asya’ya çok büyük destekler veriyoruz. 
Hükümet olarak 2014 yılından itibaren 
Uganda’da Afrika için büyük hizmetler 
yapmaya başladık. Oradaki insanların su-
suzluktan ne kadar perişan olduklarını, su 
içemediklerini görüyorum. Onların susuz-

luğu, açlığı hakikaten insanların yürekleri-
ni yakıyor. Bu bakımdan biz TİKA ile birlik-
te DSİ ile birlikte buralara yardım yapmaya 
başladık, hatta barajlar yapmaya da başlı-
yoruz Afrika’ya. Her şey tamam. Şimdi ise 
Afrika’da büyük bir proje var, Afrika’da 13 
ülke Pan Afrika, Yeşil Doğa adıyla bir proje 
başlattık” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda çölleşme ve eroz-
yonla mücadelenin sadece Orman ve Su 
İşleri Bakanlığına bırakılmaması gerektiği-
ni kaydeden Eroğlu, ilgili bütün kurumlar 
ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin 
ve basın kuruluşlarının da bu alanda etkin 
bir çalışma gerçekleştirmesi gerektiğini 
ifade etti.
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Her 3 kişiden 1’i taciz ve tecavüze uğrayan 
birini görsem “müdahale etmem” dedi.
Çocuklara ve kadınlara yönelik artan cin-
sel saldırılara ilişkin Üsküdar Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan bir 
çalışma, kadın ve erkeklerin cinsel suçlara 
bakışını ortaya koydu. Bin 144 kişinin katıl-
dığı araştırmada, taciz ve tecavüze uğra-
yan birini gördükleri halde müdahale et-
meyip, polisi arayacaklarını söyleyenlerin 
oranı yüzde 34 oldu. Kadının fiziksel tema-
sını erkeklerin yüzde 35’i taciz olarak nite-
lemezken, araştırmaya katılanların yarıya 
yakını toplumda tacizci olarak anılmanın 
tacize uğramaktan çok daha ağır bir baskı 
olduğu görüşünde.

Üsküdar Üniversitesi, cinsel saldırılara 
ilişkin toplumun algısını ölçmek amacıyla 
‘Cinsel Şiddet ve Toplumsal Algı’ araştır-
ması yaptı. İnternet üzerinden bin 144 ki-
şinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya 
17-51 yaşları arasında 622 erkek, 424 ka-
dın katıldı. Araştırmada birbirinden çarpıcı 
sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmadaki “Çevrenizde tacize ya da 
tecavüze uğrayan birini görseniz müda-
hale eder misiniz?” sorusuna katılımcıla-
rın %61.4 oranı ile müdahale edecekleri-
ni belirtirken; katılımcıların %34’ü polisi 
arayacaklarını söyledi. Kadınların %51.1’i 
erkeklerin %22.6’sı “polisi ararım” yanıtını 
verdi. Aynı soruya kadınların %45.7’si, er-
keklerin %74.11’i “Müdahale ederim” dedi.

“Gece 3’te tek başına yürüyen bir kadın 
hakkındaki düşünceleriniz” sorusuna ise 
katılımcıların %71.5’i, “Herkes istediği sa-
atte dışarı çıkabilmeli” yanıtını verirken, 
%16.1’sı “Bir kadının o saatte tek başına dı-
şarıda olmasını uygun bulmuyorum” şek-
linde oldu. Bu soruya kadınların %79.9’u, 
erkeklerin ise %67.3’ü “Herkes istediği sa-
atte dışarı çıkabilmeli’’ yanıtını verdi. “Bir 
kadının o saatte tek başına dışarıda olma-
sını uygun bulmuyorum” diyen kadınların 
oranı %12.7, erkeklerin %18.3 oldu.

“Bir kadının bir erkeğe fiziksel temasta bu-
lunması taciz midir? ” sorusuna katılımcı-
ların geneli %50.7’i “Evet, tacizdir”, %37.2 
ile “Hayır, taciz değildir” dedi. Kadınlar, 
erkeklerden daha yüksek bir oranda bu 
durumu taciz olarak niteledi. Taciz olarak 
kabul edenlerin %55.1’i kadın olurken, er-
keklerin ise %46.7’si “Evet, tacizdir” dedi. 
Aynı soruya kadınların %24.7’si erkeklerin 
ise %35.2’si “Hayır, taciz değildir” düşün-
cesinde olduklarını belirtti.

Kadınlar toplu taşıma araçlarında tacize 
uğramaktan endişe duyuyor
Yalnızca kadın katılımcılara yöneltilen 
“Toplu taşıma araçlarında tacize uğrama 
endişeniz var mı?” sorusuna %92.2 ora-
nında “Evet, taşıyorum” cevabı verildi. 
Yalnızca erkek katılımcılara sorulan “Ha-
yatınızda bulunan kadınlar için toplu taşı-
mada tacize uğrayabilir endişeniz var mı?” 
sorusuna ise “Evet, endişe taşıyorum” ce-
vabı verenlerin oranı %86 oldu.

“Bir kadın mı vücut hatlarını belli etme-
yen kıyafetler giymeli yoksa bir erkek mi 
kontrolünü kaybetmemeli?” sorusuna ise 
katılımcıların %52.8’i ‘”Erkeğin kontrolü-
nü kaybetmemesi gerekli’ cevabını ver-
di. “Kadının da erkeğin de dikkat etmesi 
gerek” diyenlerin oranı ise %40.6 oldu. 

Kadınların %60.6’sı erkeklerin ise %47.7’si 
“Erkek kontrolünü kaybetmemeli” dedi.
Araştırmada katılımcılara “Kalabalık bir 
ortamda birden çığlıklar duyduğunuzu 
ve dönüp baktığınızda birbirlerini taciz-
ci olarak suçlayan bir kadın ve bir erkek 
gördüğünüzü düşünün. Bu sahne karşısın-
da ne düşünürsünüz?” sorusu yöneltildi. 
Bu soruya katılımcıların %74.8’i “Erkeğin 
tacizci olabileceği yönünde” yanıtını ver-
di. Katılımcıların %19’u diğer seçenekleri 
işaretleyerek açıklamalarında olayı irde-
leyeceklerini, yargısız infazda bulunma-
yacaklarını belirtti. Bu soruya kadınların 
%84.6’sı erkeklerin %70.5’i “Kadın tacize 
uğramış, erkek tacizcidir diye düşünürüm” 
dedi.

Kadınlar tecavüze uğramanın, erkekler 
tecavüzcü olarak bilinmenin ağır bir baskı 
olduğunu düşünüyor
“Sizce toplumda tacize/tecavüze uğramış 
birey olarak bilinmek mi yoksa tacizci/
tecavüzcü birey olarak bilinmek mi daha 

ağır bir baskıdır?” sorusuna ise katılımcıla-
rın %46.5’i “Tecavüzcü/tacizci olarak bilin-
mek daha ağır bir baskıdır” şeklinde yanıt 
verdi. Bu yönde görüş verenlerin yüzde 
%54’ü erkekler oldu. “Tecavüze/tacize uğ-
ramış olmanın daha ağır bir baskı olduğu’ 
yönünde fikir beyan eden katılımcıların 
oranı %44.8 olurken, bu yönde yanıt ve-
renler içinde kadınların oranı %56.2 oldu.

“Taciz/tecavüz olaylarının doğu ülkelerin-
de mi yoksa batı ülkelerinde mi daha yay-
gın olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusun-
da ise genel kanı %54.2 ile “Bu hususta 
doğu-batı ayrımı olmadığını düşüyorum” 
şeklinde belirlendi. Kadın katılımcıların 
%62.2’si, erkek katılımcıların %49.3’ü 
“Bu konuda doğu-batı ayrımı olmadığını 
düşünüyorum” cevabını verdi. Kadınların 
%22.4’ü erkeklerin ise %31.8’i aynı soru 
için “Doğu ülkelerinde daha yaygın oldu-
ğunu düşünürüm” dedi.

“Ülkemizde taciz/tecavüz suçlarına uy-
gulanan cezai işlemleri yeterli buluyor 
musunuz?” sorusuna katılımcıların geneli 
%78.1 oranında “Kesinlikle yeterli bulmu-
yorum” cevabını verdi. İkinci en yüksek 
oran ise %14,4 ile “İstikrarlı bir yeterlilik 
görmüyorum” yanıtı oldu. Kadın katılımcı-
ların %87,9’u erkeklerin %73,1’i “Kesinlik-
le yeterli bulmuyorum” yanıtını verirken, 
aynı soruya kadınların %8.4’ü erkeklerin 
%17.8’i “İstikrarlı bir yeterlilik görmüyo-
rum” yanıtını verdi.

“Okullarda tacize karşı eğitim verilmeli”
Araştırmayı yürüten Üsküdar Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sos-
yoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abulfez 
Süleymanov, çıkan sonuçlarla ilgili değer-
lendirmesinde, “Araştırma bulguları de-
ğerlendirildiğinde toplum algısının yaşan-
mış olaylarla etkileşim içerisinde olduğu, 
bireylerin genel olarak bu hususta kaygılı 
olduklarını ve bu bağlamda caydırıcı yap-
tırım gücü olan uygulamalar talep ettikleri 
sonucu ortaya çıkıyor. Tacizin cinsiyeti 
olmadığına dair çıkan sonuca istinaden, 
özellikle okullarda erkek ve kız öğren-
cilerin taciz konusunda eğitim almaları 
sağlanabilir. Böylece karşı cinsi empatiyle 
anlayıp tacizle ilgili olarak yanlış kabullen-
me ve algılamalar her iki cins için de sorun 
olmaktan çıkabilecektir. Anketin açık uçlu 
sorularına kişilerin yaptıkları yorumlardan 
toplumda bu tarz konulara daha çok dik-
kat çekilmesinin bir ihtiyaç olduğu bulgu-
su ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

CİNSEL ŞİDDET VE TOPLUMSAL ALGI 
ARAŞTIRMASI’NDAN ÇARPICI SONUÇ
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Ahmet Baydar
 

12 Eylül darbesinde askerler 
ilk olarak anayasayı askıya almıştı. 
Binlerce kişi tutuklanırken 50 kişi idam edilmiş, vatandaşlıktan 
çıkarılanlar olmuştu. Darbe ülkenin bütün dinamiklerini bir anda 
sıfırlamıştı. Açılan yaraları sarmak hiç kolay olmamıştı. 

15 Temmuz gecesi demokrasi kesintiye uğramış olsaydı bugüne 
kadar elde ettiğimiz bütün kazanımlar bir gecede heba olup gi-
decekti. Telafi edilmesi çok zor sonuçlarla karşılaşacaktık. Ancak 
aziz milletimizin kararlı ve inançlı duruşu darbenin gerçekleşme-
sini engelledi ve bu halk kendi kaderini kendi tayin etmiş oldu.

Spor dünyası da darbe gerçekleşmemesine rağmen bu durum-
dan etkilendi. Böylesine olağanüstü durumları bahane edip 
kulübüyle sözleşmesini fesh etmeye çalışan sporcular olduğu 
gibi, gerçekten kendini güvende ve huzurlu hissetmediği için 
ülkemizi terk etmek isteyenler de çıktı. Liglerimiz teknik kalite, 
kurumsallık ve tesisleşme açısından son yıllardaki büyük hamle-

lere rağmen hala  birkaç adım geride.
Yıldız futbolcular kariyerlerinin parlak 
dönemlerinde Türkiye’yi düşünmüyor. 
Gelecek vaat eden genç yetenekler 
de ülkemizi tercih etmiyor. Ancak ken-
dilerine sunulan yüksek ücretler işin 
rengini değiştirebiliyor. İşte bu tercih-
ler zaman zaman karşımıza sorunlar 
çıkarırken bir de sokaklarda tankların 
yürüdüğü, semalarda F-16’ların dola-
şıp darbecilerin kendi vatandaşlarına 
kurşun sıkıp bomba attığı bir ortamda 
işimizin bundan sonra çok daha zor 
olacağını ifade etmeliyim.

Bu dönemde transfer teklifi yaptığımız 
yabancı sporcuların ikna sürecinde, eş 
ve ailelerin görüşünün çok etkili oldu-
ğunu görüyoruz. Buna ek olarak kari-
yer hedefi ve teklif edilen ücret de son 
derece önemli. Ama şu anda kulüple-
rimizi transfer konusunda elini kolunu 
bağlayan ve ciddi zarara uğratan bir 
süreçten geçiyoruz. Maalesef ülkemiz-
deki huzur ortamının yeniden tesisinin 
sağlandığı zamana kadar Süper Lig’de 
top koşturacak yabancılar piyasa de-
ğerlerinin üzerindeki rakamları kulüp-
lerimizden istemeye devam edecekler. 
Bu sürecin kısa süreceğini ve ara trans-
fer dönemine kadar normalleşeceğimi-
zi düşünüyorum. 

Elbette darbenin spora olan etkisi sa-
dece transfer ve  yabancı oyuncuların 
düşünce dünyalarına sıkışıp kalmış 
değil. Burada asıl mesele her ne kadar 
önem sırasında spor camiası alt sıra-
larda kalmış gibi görünse de hiçbir za-
man kelebek etkisi kavramını göz ardı 
etmemek gerekir. Bu bağlamda Türk 
Spor Dünyasının saygınlığını ve imajını 

korumak son derece önemlidir. 
Türkiye artık sadece bölgenin değil 
dünyanın en güçlü ülkeleri arasında 
yer almaktadır. Her türlü zorluğa karşı 
duracak, üstesinden gelecek bir yapıya 
sahiptir. Darbe girişimi sonrasında bü-
tün dünya çok net bir şekilde gördü ki; 
Türk halkı ülkesine sahip çıktı ve birlik 
olunduğu takdirde her türlü sorunu çö-
zebileceğini, üstesinden gelebileceğini 
net bir şekilde ortaya koydu.

Darbelerin halkın üzerinde tedirginlik 
yarattığını ve insanları sosyal hayat-
tan uzaklaştırdığını hepimiz biliyoruz. 
Bu bağlamda Atiker Konyaspor odaklı 
konuşmak gerekirse, özellikle kendi 
evimizde oynadığımız karşılaşmalar 
karnaval havasında gerçekleşiyor. 
Binlerce insan Konya Büyükşehir Sta-
dı’nda buluşarak kader birliği yapıyor 
büyük coşkuya ortak oluyor. Darbe gi-
rişimi gerçekleşmiş olsaydı Türkiye’de 
uzun süre tribünlere seyirciyi çekebil-
mek kolay olmayacaktı. Hatta liglerin 
ertelenmesi bile söz konusuydu. Çok 
şükür gerçekleşmedi ve biz şu ana ka-
dar Türkiye’nin en çok kombine satan 
takımı olarak aynı heyecanı yaşamaya/
yaşatmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan bütün 
dünyada hayran-
lık uyandı-
ran 

darbe karşıtı birliktelik altını özellikle 
çizerek söylüyorum spor camiası ek-
seninde Anadolu kulüplerinin yönetim-
leri ve taraftar grupları arasında kabul 
gördü. Atiker Konyaspor kulübü olarak 
darbe girişiminin ilk saatlerinde sonuç-
larını beklemeden tepkimizi resmi site-
den duyurduk. Taraftarımız 15 Temmuz 
gecesinden itibaren meydanları boş 
bırakmadı ve en fazla meydanlarda 
kalan, demokrasiye ve milli iradeye sa-
hip çıkan topluluk oldu. Bu bağlamda 
sporun birleştirici gücünün darbeyi ön-
lemede araç olarak kullanılabileceğini 
de müşahede etmiş olduk. Bugün ya-
şadığımız küçük sıkıntılara rağmen de-
mokrasimizin kesintisiz yoluna devam 
etmesinde payı bulunan aziz milletimi-
ze güvenlik kuvvetlerimize minnettar 
olduğumuzu ifade ederken, şehitleri-
mize Allah’tan rahmet yaralarımıza acil 
şifalar diliyorum… 
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İŞ GARANTİLİ ÜNİVERSİTE! 
‘’Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite” fikriy-
le yola çıkan, akademik ve teknolojik altya-
pısını bu doğrultuda oluşturan Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi; Anadolu Birlik Hol-
ding ile protokol imzaladı. Atılan bu adımla 
üniversiteden mezun olan öğrenciler, işsiz 
kalma korkusu yaşamayacak. Protokol kap-
samında öğrenciler, mezuniyetlerini taki-
ben Anadolu Birlik Holding çatısı altında yer 
alan şirketlerde işe yerleştirilecek.

Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kül-
tür Vakfı tarafından kurulan Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük 
37’nci sanayi kuruluşu olan Konya Şeker 
A.Ş.’nin desteğiyle öğrencilerine sundu-
ğu “işe yerleştirme garantisi” kapsamında 
Anadolu Birlik Holding ile bir protokol im-
zaladı.

Bu protokol ile Türkiye’nin gıda ve tarım 
alanındaki ilk ihtisas üniversitesi olan Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine 
sadece diploma vermekle yetinmeyecek, 
hayata sadece diplomayla değil, iş tecrü-
besi ve iş garantisiyle de atılmalarını sağ-
layacak.

ÖĞRENCİLERE İŞE YERLEŞTİRME 
GARANTİSİ
Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı 
Ahmet Uysal ile Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat 
Çakır tarafından imzalanan protokol kapsa-
mında, bu yıl KGTÜ’ye yerleşecek tüm öğ-
renciler, mezuniyetleri sonrasında işe yer-
leştirme garantisine sahip olacak. Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Avni Öktem ile diğer yetkililerin de 
katıldığı imza töreni, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesinde yapıldı. Torku dâhil olmak 
üzere, Anadolu Birlik Holding çatısı altında 
yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği gıda, 
enerji, bilişim, biyoteknoloji, kimya, malze-
me, tarım, tohumculuk, hayvancılık, lojistik, 

tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış tica-
ret ve benzeri sektörlerde işe yerleştirme 
garantisini kapsayan protokol, herhangi bir 
mecburi hizmet zorunluluğu olmaksızın, öğ-
rencilerle, KGTÜ’den mezun oldukları alan 
göz önünde bulundurularak, bu alanla ilgili 
kurumlardan bir tanesinde mezuniyet son-
rasında iş sözleşmesi yapılmasını içeriyor.

AYLIK 6.000 TL’YE VARAN BAŞARI
BURSLARI VERİLECEK
Türkiye’de öğrencilere sunulan en kap-
samlı burs paketlerinden birine sahip olan 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, ilk öğren-
cilerinin tamamını bu yıl tam burslu olarak 
kabul edecek. KGTÜ, bu yıl üniversiteye 
yerleşecek tüm öğrencilere sağlanacak 
yüzde 100 bursa ek olarak üniversiteye ilk 
50.000 içerisinden yerleşen tüm öğrenci-
lere aylık 6.000 TL’ye varan başarı bursları 
da verecek. Üniversiteye İlk 100.000 içeri-
sinden yerleşecek tüm öğrencilere de üc-
retsiz yurt imkânı sağlanacak. Öğrencilere 
yarı-zamanlı çalışma bursları ve eğitimleri 
süresince geliştirecekleri ürünleşme potan-
siyeline sahip projeler için 3.000 ila 10.000 
TL arası destek verilecek. İşe yerleştirme 

garantisi ve farklı kategorilerdeki bursları 
toplu bir paket içerisinde birleştiren KGTÜ, 
bu şekilde öğrencilerine sadece eğitimleri 
sırasında değil, eğitimleri bittikten sonra da 
destek olmayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTE, SANAYİ İLE İÇ İÇE 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, İngilizce 
eğitim verecek ve öğrencilere eğitimleri 
sırasında ulusal ve uluslararası Ar-Ge pro-
jelerinde yer alma fırsatı tanıyacak. Sanayi 
ile iç içe, uygulama odaklı bir eğitimi benim-
seyen üniversitede,  öğrencilerin mezun 
olmadan kendi alanlarında kayda değer 
bir tecrübeye sahip olmaları hedefleniyor. 
Üniversite’nin, fakülteler altında yer alan 
üst programlara öğrenci kabul etmesi sa-
yesinde öğrenciler, yerleştikleri programda 
yer alan bölümleri, ortak ders programı sü-
resince tanıma şansına sahip olacak ve or-
tak program sonunda aynı program altında 
yer alan diledikleri bölümü seçebilecekler. 

LİSANS VE YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMLARI
Bu yıl 11 farklı lisans ve yüksek lisans prog-
ramı ile öğrencilerini karşılayacak olan 
üniversitede, Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi – Mühendislik Programları altında 
Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği 
ve Biyomühendislik, Tarım ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi  - Genetik ve Yaşam Bilimleri 
Programları altında Bitkisel Üretim ve Tek-
nolojileri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi – İktisa-
di ve İdari Programlar altında Uluslararası 
Ticaret ve İşletmecilik ile Ekonomi lisans 
programları bulunuyor. 

Bünyesindeki Fen Bilimler Enstitüsü ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü kapsamında yüksek li-
sans programları da bulunan Gıda ve Tarım 
Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği (Tez-
li-İngilizce), Biyoteknoloji (Tezli-İngilizce), 
Tezli İşletme (Türkçe ve İngilizce) ve Tezsiz 
İşletme Yüksek Lisans Programlarında da 
öğrenci kabul edecek.
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 130 
ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE 6. SIRADA
2009 yılında Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Enformatik Ensti-
tüsü bünyesinde kurulan University 
Ranking by Academic Performance 
(URAP) Araştırma Laboratuvarı, Tür-
kiye’deki üniversitelerin 2016-2017 
sıralama sonuçlarını açıkladı.

Sıralamada, “makale sayısı”, “öğ-
retim üyesi başına düşen makale 
sayısı”, “atıf sayısı”, “öğretim üyesi 
başına düşen atıf sayısı”, “toplam 
bilimsel doküman sayısı”, “öğretim 
üyesi başına düşen toplam bilimsel 
doküman sayısı”, “doktora mezun 
sayısı”, “doktora öğrenci oranı”, “öğ-
retim üyesi başına düşen öğrenci sa-
yısı” olmak üzere 9 kriter esas alındı. 

2016-2017 URAP üniversiteler sıralamasına 
çalışmalarıyla KTO Karatay damga vurdu.  
Araştırma sonuçlarına göre her geçen yıl 
başarısıznı arttıran Türkiye’nin kadim üni-
versitesi KTO Karatay Üniversitesi, bu yıl 
da başarı grafiğini yükseltti. Buna göre KTO 
Karatay Üniversitesi URAP sıralamasında 
toplam puanını yüzde 39 gibi muazzam bir 
oranda arttırarak, üniversiteler sıralamasın-
da 20 üniversitenin önüne geçti.

Akademisyen Başına Düşen 
Öğrenci Sayısında Büyük Artış
KTO Karatay Üniversitesi’nin önemli bir bi-
limsel başarılara imza attığını aktaran KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade    “Sıralamaya esas tüm veriler 
de önemli gelişme göstermekle birlikte, 
en belirgin artışlar atıf puanı ve öğretim 
üyesi/öğrenci grubunda gözlemlenmiştir. 
Sıralamaya girebilen üniversitemizin 130 
üniversite içerisinde akademisyen başına 
düşen öğrenci sayısı itibari ile 6. sıraya yer-
leşmesi, üniversitemizin akademik başarıya 
nicelik ve nitelik olarak verdiği önemin açık 
göstergesi olarak dikkat çekmiş ve gelecek 
adına umut vermiştir” şeklinde konuştu.
 
KTO Karatay’dan  Kısa Sürede Büyük Başarı 
Bu sıralamanın üniversiteler için önemli 
bir ölçüt olduğunu ve KTO Karatay’ın kısa 
sürede büyük bir ivme yakaladığını söyle-
yen Rektör Prof. Dr. Bayram Sade  “Tüm 
bu başarılarda uygulanan makale teşvik 
sistemi, yurt dışı ve içi kongre-sempozyum 
katılım destek programı, proje ödül prog-
ramı ve nitelikli akademisyenlerin üniver-
sitemiz kadrosuna dahil edilmesinin payı 
büyük olmuştur. Uygulanan bu programlar 
neticesinde proje nitelikleri ve ayrılan büt-
çenin büyüklüğüyle aldığımız sonuç doğru 
orantılıdır. Projelerimizi her zaman stratejik 
olarak destekleyen ve kaynak oluşumunu 
sağlayan başta Mütevelli Heyet Başkanımız 
Selçuk Öztürk ve Mütevelli Heyet Üyeleri-
mize, bu başarının oluşumuna özverileri ile 

çalışarak katkı sağlayan akademisyenleri-
mize, sürecin işlemesinde katkı sağlayan 
üniversitemize teşekkür ederim.” ifadeleri-
ni kullandı.
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KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Türkiye’de hizmet veren 690 kamu hasta-
nesi arasında Konya Eğitim ve Araştırma 
hastanesi Teşhis İlişkili Gurup birincisi ol-
mayı başardı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağ-
lı Teşhis İlişkili Grup ( TİG) Daire Başkanlığı 
tarafından yapılan değerlendirmelerin ar-
dından 2016 Mayıs ayı sonuçları açıklandı. 
Açıklanan sonuçlara göre Türkiye genelin-
de 690 hastane içerisinde Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 1. olurken, Konya İli 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterli-
ği de 88 genel sekreterlik arasında Bursa, 
İstanbul ve Ankara’dan sonra 4. sırada yer 
aldı. 

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneti-
cisi Prof. Dr. Mehmet Koç, sağlık hizmetleri-
nin herkese zamanında eşit şartlarda ve ni-
telikli bir şekilde sunulmasının tüm gelişmiş 
ülkelerde sağlık politikası haline geldiğini 
vurguladı. Etkili ve kalıcı sağlık hizmetle-
rinin sürdürülebilir olması için kullanılan 
yöntemlerin günün şartlarına uygun olma-
sı gerektiğini söyleyen Koç, “TİG’le birlikte 
sağlığımızdaki geçmişe bakarak geleceği-
mize daha sağlam ve istikrarlı yürüyebiliriz. 
Vizyonumuz; hakkaniyet, güven, saygınlık, 
hasta ve çalışan memnuniyeti temel ilkesi 
ile ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütün-
leştirerek bilimsel açıdan daha güçlü bir 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ol-

maktır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
içerisinde 690 sağlık tesisi arasında daima 
ilk onda kalmayı başaran hastanemiz, 2016 
Mayıs TİG ödemelerinde kendisinden kat 
be kat büyük nice hastaneyi geride bıraka-
rak birinciliğe yükselmiştir” dedi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
TİG değerlendirmesinde 1. olmasında eme-
ği geçen çalışanlara da teşekkür eden Koç, 
“Bu başarıda emeği olan, İdari ve Mali İşler 
Müdürümüz Ahmet Fatih ÖZYILMAZ’a, TIG 
Sorumlu Başhekim Yrd. Dr. Ali KAVAF’a, TİG 
Danışman hekimi Dr. Ayşe SEZEN’e, Pato-
loji Kliniği İdari Sorumlusu Dr. Yaşar ÜNLÜ 
ve son olarak bize bu gururu yaşatan TİG 
Klinik Kodlamacı arkadaşlarımıza özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 
Başarımız daim olsun, Allah yolumuzu açık 
etsin ”dedi.

Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sek-
reteri Op. Dr. Gökhan Darılmaz’da Teşhis 
İlişkili Grup (TİG) Birimi değerlendirme sü-
recinde hastane kaynaklarının verimli kul-
lanımından, merkez ve ilçe hastanelerin 
gruplarına özgü gerçekleştirmeleri gereken 
ameliyatları yapma istatistiklerine, yatan 
hasta sayısından, tanılar, işlemler ve iyi uy-
gulama örnekleri gibi pek çok kriterin ince-
lendiğini belirtti. 

Genel sekreterlik olarak 3. Sırayı 24 bin TL 
gibi bu seviyede küçük sayılabilecek bir 
farkla Ankara’ya kaptırdıklarını ifade eden 
Darılmaz, “Daha önceki dönemlerde ilk 
10’a dahi girmekte zorlanan genel sekre-
terliğimizin bugün ilk 3’ü zorlaması mutlu-
luk verici bir başarıdır. Bu büyük başarı da 
katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. 

2016 Mayıs ayı değerlendirmeleri sonu-
cunda TİG sistemine girilen verilere göre 
kurumdan, Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne 2 milyon 223 bin TL,  Genel Sek-
reterliğe ise 5 milyon 839 bin TL aktarıldığı 
açıklandı.

Prof. Dr. Mehmet Koç
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Liv Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı

 İlknur Güven

TATİLDE ÇOCUĞUNUZLA 

BOL BOL OYUN OYNAYIN
Tatil hepimiz için eğlenmek, dinlenmek, 
rahatlamak ve keyifli zaman geçirmek-
tir. Yazın gelmesi ve okulların kapan-
masıyla çocukların stresli ve yorucu 
eğitimlerini bitirip tatil yapmak isteme-
leri bir ihtiyaçtır. Karnede düşük notlar 
olsa bile çocukların tatilde dinlenmesi 
ve eğlenmesi gerektiğini söyleyen Liv 
Hospital Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur 
Güven “Başarısız olduğu dersleri sürekli 
çocuğunuza hatırlatıp, tatilden mahrum 
ederek onun keyif alacağı zamanını ze-
hir etmeyin. Bunun yerine çocuğunuzla 
birlikte akademik başarısını arttırmak 
için çalışma programı hazırlayabilirsi-
niz. Çocuğun gelişimsel ve akademik 
durumuna göre tatilde olduğunu göz 
önünde tutarak oyun oynamaya uzun 
süre zaman ayırmanız gerekir. Öğrenme 
sadece masa başında soru çözerek ol-
maz. Çocuklar oyun oynayarak öğrenir. 
Bu nedenle çocuğunuza oynayarak öğ-
reneceği etkinlikler seçebilirsiniz” diyor. 
Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven 
ailelere tatil aktiviteleri için önerilerde 
bulundu.

Öğrenme yalnızca masa başında olmaz
Aile içi ilişkileri güçlendirmesi ve çocuk-
larıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesi 
açısından çalışan anne-babalar için tatil 
bulunmaz bir fırsattır. Tüm ailenin oyna-
yabileceği oyunlar oynanabilir.

Çocuğunuzla birlikte eğlenceli aktivite-
leri deneyebilirsiniz. Mesela bisiklete 
binme, uçurtma uçurma, şehirde günü-
birlik turlar, top oynama, yürüyüş yap-
ma, balık tutma, yüzme, akran grupla-
rının olduğu akraba ziyaretlerine gitme, 
piknik, müze ve ören yerlerine geziye 
gitme, tiyatro ve konsere gitme gibi et-
kinlikler düzenleyebilirsiniz.
 
Çocuklar önce anne babalarını model 
alır. Eğer siz eve geldiğinizde televizyon 
seyredip internet ve bilgisayar oyunları-
nı çok oynayıp kitap okumazsanız, ço-
cuğunuzdan da tam tersi davranışların 
yapmasını beklemeyin. Çocuğunuzun 
kitap okumasını istiyorsanız birlikte ki-
tapçıya gidin ve herkes kendine uygun 
olan kitabı alarak birlikte okuma saati 
yapabilirsiniz. Okuduğunuz sayfaları bir-
birinize anlatabilirsiniz.

Evde boş kalan çocuk yapacak bir şey bula-
mayınca televizyon seyretmek, bilgisayar veya 
interneti kullanmak isteyecektir. Bilgisayar ve 
televizyon başında günlük en fazla 2 saatten 
kalınması konusunda sözleşme yapabilirsiniz.

Evde olduğu saatlerde sıkılmaması için çocu-
ğunuzun yaşına ve gelişimine uygun olarak ev 
sorumlulukları verebilirsiniz. Birlikte  
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Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından 
organize edilen Uluslararası Kültür 
Turizmi ve Medya Kurultayı Kon-
ya’da yapıldı. Kurultaya, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcıları Si-
irt Milletvekili Yasin Aktay ile Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ve Hüsnü-
ye Erdoğan, Konya Valisi Yakup Can-
bolat, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Rektörümüz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, RTÜK Başkanı İlhan 
Yerlikaya, çok sayıda basın mensu-
bu ve akademisyen katıldı.

Uluslararası, ulusal ve yerel gazete-
lerden yaklaşık iki yüz yirmi medya 
mensubunun kurultaya katıldığını 
dile getiren Anadolu Yayıncılar Der-
neği Başkanı Sinan Burhan, kurulta-
yı Konya’da düzenlemekteki amaç-
larının, Konya’nın Mevlana şehri 
olması, Mevlana’nın da sevgi, barış 
ve kardeşliğin sembolü olmasından 
ötürü olduğunu ifade etti. Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başka-
nı İlhan Yerlikaya da terör olayların-
da yayın hassasiyetine ilişkin, “Bu 
konuda RTÜK olarak biz de yayıncı-
larımızla çok sayıda toplantı yaptık. 
Son zamanlarda Türkiye’deki yayın-
cılarımız bu konuda gerçekten has-
sas davranıyor” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, de Konya’nın 2016 
İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan 
edildiği yılda böyle bir programın 
tertip edilmesinden dolayı katkı ya-
pan kuruluşlara teşekkür etti. AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
da, Konya’nın huzur ve barış şehri 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin son 
yıllarda turizm üzerinden kuşatılmak 
istendiğini vurgulayan Sorgun, “Tür-
kiye’yi yeterince tanımıyorlar. Geçen 
bayramda Atatürk Havalimanı, bir 
günde bin 500’e yaklaşan uçuşuyla 
en büyük hareketliliğini yaşadı. On-
lar ne kadar etrafımıza çember ör-
mek istiyorlarsa da gerçekten basın 
yayın kuruluşlarında da ifade edildi, 

bayram süresince turizm tesislerin-
de neredeyse yer bulunamadı. Bu 
millet kendisine zoraki giydirilmek 
istenen elbiseleri kabul etmedi. Bu 
çemberleri nasıl yaracağını göster-
miş oldu.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Yasin Aktay ise, iletişim imkânlarının 
gelişmesine rağmen bazı olayların 
dünya kamuoyunda yer almadığına 
dikkati çekti. Dünyanın ne kadar 
değişmiş olursa olsun insana dair 
hiçbir şeyin değişmediğini belirtti. 
Konya Valisi Yakup Canbolat da, ku-
rultayın uluslararası kültür turizmin 
geliştirilmesi, barış, kardeşlik duy-
gularının geliştirilmesi anlamında 
hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş, medyanın tarafsızlığına de-
ğindi. Kurtulmuş, tarafsızlık mese-
lesinin bakış açısıyla ilgili olduğunu 
ve herkesin aynı şeyi, aynı şekilde 
algılamasından asla söz edilemeye-
ceğini kaydetti. Kurtulmuş, ‘’Medya 
olayları aktarmak, bir aracı olduğu 
gibi hakikat gözüyle görmek ve bu 
anlamda da tarafsızlığını gerçekleş-
tirmek durumundadır’’ diye konuştu.
 
‘SURİYE ÖRGÜTLER KONFEDERAS-
YONU HALİNE GELMİŞ’ 
Suriye’de yaşanan olayla da deği-
nen Kurtulmuş, şunları söyledi:
‘’Suriye, örgütler konfederasyonu 
haline gelmiş vaziyette. Her örgütün 
arkasına baktığınızda şu ülke, bu 
ülke. Bu ülkeler desteklerini veriyor 
ve vekalet savaşlarıyla orta doğuda 
bölgesel güç elde etmenin peşine 
konuşuyorlar. Olan Suriye halkı-
na oldu. 450 bin masum Suriyeli 
öldü. Suriye bu durumdan çıkmak 
zorundadır. Eğer bu kaos ve kriz 
çözülemezse, çok açık söylüyorum 
Suriye’de sürdürülen vekalet savaş-
larının sonu gelmiştir. Bundan son-
ra Suriye’deki vekalet savaşlarının 
arkasında duranlar, Suriye kaynaklı 
bölgesel savaşın ve giderek küresel 
bir savaşın içinde kendilerini bulur-

lar. Suriye’de ben çözümden yana 
bir umut doğduğu kanaatindeyim. 
Türkiye olarak da Suriye’de barışın 
sağlanması, ama yukarıdan empoze 
edilmiş bir barış değil, Suriye hal-
kının istediği bir barışın kaçınılmaz 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye 
olarak buna destek verdiğimizi be-
lirtmek istiyorum.’’

BEYŞEHİR’DE YAŞANAN OLAYLAR 
Beyşehir’de köpeğe tekme atma 
tartışmasında 1’i Suriyeli 2 kişinin 
öldüğü, 3 Suriyelinin de yaralandığı 
olayı hatırlatan Numan Kurtulmuş 
sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Milletimizi buradan uyarıyorum. 
Aman ha sakın ha dikkat. Suriyeli-
ler üzerinden provokasyon yapmak 
isteyen, puslu havaları seven bazı 
çakallar olabilir. Dolayısıyla bu pus-
lu havadan yararlanmak isteyen 
provokatörlere asla imkan tanıma-
yın. Muhacirlere ensarlık vazifesi 
görmüş olan bir milletiz. Dolayısıyla 
kimsenin provokasyonlarına müsaa-
de etmeyin, kimsenin bu konuda or-
talığı karıştırmasına vesile olmayın. 
Milletimiz uyanık duracaktır.’’

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK 
VERİLMESİ
Kurtulmuş, Suriyelilere vatandaşlık 
verilmesi konusunda henüz kesin 
bir kararın olmadığını ama bu yönde 
çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kur-
tulmuş şöyle dedi:

‘’Suriyelilere vatandaşlık veriliyor 
mu, verilmiyor mu tartışmaları üze-
rinden toplumsal hassasiyetleri ka-
şımak isteyenler olabilir. Henüz bu 
konuda kesin bir kararın olmadığını, 
İçişleri Bakanlığı tarafından bu ko-
nular üzerinde çalışmaların yapıldığı 
bir kere daha ifade etmek isterim. 
Suriyeli’lere mülteci olarak sahip 
çıkmak işin birinci kısmıydı. İşin İkin-
ci kısmı da bu insanlar Türkiye’ye 
nasıl yararlı olabilirler, Türkiye bura-
daki kardeşlerimizden nasıl istifade 
edebilir bunun üzerine çalışılıyor.’’ 

ULUSLARARASI MEDYA 
KURULTAYI KONYA’DA YAPILDI
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DIŞ POLİTİKADA BARIŞÇIL
BİR EVRE 
Kurtulmuş, hükümet olarak dış 
politikada barışçıl bir evreye 
geçilmesi için gerekli adım-
ların atılacağını ifade ederek 
şöyle konuştu:
‘’65’inci hükümetin programını 
meclisten açıklarken, hükümet 
programımızın 5 ana sütun 
üzerinde oturduğunu ifade 
etmiştik. Bunlardan birisi de-
ğişen şartlar çerçevesinde dış 
politikada yeni perspektiflerin 
ortaya konulması ve Türki-

ye’nin dış politikada barışçıl 
bir evreye geçmesinin adım-
larını atılması. Bu çerçevede 
bölgemizdeki rızaya, müzake-
reye dayalı görüşmelerle Tür-
kiye bu bölgenin barış adası 
haline gelmesi ve istikrarın 
sağlanması için üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getire-
cektir.’’

SURİYE, IRAK, MISIR’LA 
İLİŞKİLER
Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Türkiye’nin çev-

resindeki ülkelerle barışırken 
ilkelerinden taviz verilmeye-
ceğini vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Türkiye, çevresindeki ülke-
lerle barışırken ne barıştan, 
ne uzlaşıdan, ne hukukun üs-
tünlüğünden, ne özgürlükten, 
ne demokrasiden, ne adalet 
ilkelerinden taviz veremeden, 
yeni bir barış düzeninin kurul-
ması için elinden gelen gayreti 
ortaya koyuyor. Suriye’nin bü-
tünlük içinde bir komşu ülke 
olarak halkın istediği şekilde 

bir rejimle yoluna devam et-
mesi, Irak’ta merkezi hükümet 
ile diğer bölgesel yönetimin 
uzlaşı içinde ama tek bir Irak 
olarak yoluna devam etmesi, 
Mısırla, Mısır halkı ile yeniden 
köprülerin kurulup adalet te-
melinde, özgürlük temelinde, 
yeni bir Mısır’ın inşasına Tür-
kiye’nin katkısı mümkün olur, 
imkan dahilinde olur.’’
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Konya Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde 2015 yılında başlatılan, “Kitap Dost-
ları Topluluğu Projesi” kapsamında, aynı okul-
da öğrenim gören BİN öğrenci, “Meydan Oku-
yoruz Cehalete” sloganıyla çıktıkları yolda, bir 
yılda 3 MİLYON 900 BİN sayfa kitap okuyarak 
duygu ve kavram dünyalarını geliştirirken, ki-
taplarını okudukları yazarlarla da söyleşi yap-
ma imkanını buluyor.

Konya Selçuklu Şems-i Tebrizi Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Ali Çifci, 
Müdür Yardımcıları Abdullah Mantıcı, Mehmet 
Çay ve Kitap Dostları Topluluğu Proje Koordi-
natörü Eğitimci Yazar Musa Mert, Başbakanlık 
Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl 
Müdürü Cemil Paslı’yı makamında ziyaret etti. 
Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lise-
sinde 2015 yılında başlatılan “Kitap Dostları 
Topluluğu Projesi” hakkında bilgi veren Mert, 
çocuklardaki ciddi anlamda duygu ve kavram 
eksikliğini ortadan kaldırmak amacıyla, prob-
lem akıl doğurur mantığıyla başlattıkları proje-
nin Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Meydan Okuyoruz Cehalete
Musa Mert konuşmasına şöyle devam etti: 
“Bir insanın hayal dünyası, duygu ve düşünce 
dünyası, bildiği kelimeler ve kavramlar kadar-
dır. Beş yüz kelimeyle düşünen insan ile beş 
bin kelimeyle düşünen insan bir olamaz. Kav-
ram dünyasının membaı da içerisinde birbirin-
den değerli kitaplarla dolu bir kütüphanedir. 

Sınav başarısına odaklı eğitim sisteminde, üni-
versite hayali olmayan, okumak istemeyen ve 
buna bağlı olarak davranış bozuklukları ser-
gileyen öğrencilerimizi bu sıkıntılı durumdan 
kurtarmak için, onları kitaplarla tanıştırmak, 
kitapları onlara sevdirmek ve düzenli okuyan 
bireyler haline getirerek, kitabın sınav başarı-
sını etkileyen en önemli enstrüman olduğu bi-
lincini öğrencilerimize aşılayabilmek amacıyla 
“Meydan Okuyoruz Cehalete” sloganıyla bu 
projeyi başlattık” 

Okul Başarı Puanları Ciddi Oranda Arttı
Projenin hayata geçirilmesinin ardından öğ-
rencilerin okul başarı puanlarında ciddi oran-
da yükselmeler olduğunun altını çizen Okul 
Müdürü Ahmet Ali Çifçi, Türkiye’de sadece 
Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lise-
sinde uygulanan proje sayesinde, okulun yıl-
dızının parladığını ve tercihlerde patlama bek-
lediklerini ifade ederek, projenin Türkiye’de 
hayata geçirilebilmesi için çalışmaların devam 
ettiğini söyledi. 

Projeye destek veren Selçuklu Belediye Baş-
kanlığına, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri-
ne, Türkiye İmam-Hatipliler Vakfı’na (TİMAV) 
ve mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini 
gündüzünü, hafta sonunu bu proje için harca-
yan gönüllü öğretmen kadrosuna da teşekkür 
eden Çifçi, “Kitap Dostları Topluluğu Projesi” 
nin bütün Türkiye’de uygulanabilmesini kolay-
laştırmak amacıyla, Eğitimci Yazar Musa Mert 
tarafından TİMAV’a devredileceğini de sözle-
rine ekledi.

Proje Nasıl Uygulanıyor
Projenin uygulama aşamaları hakkında bilgi 
veren Proje Koordinatörü Musa Mert ise ko-
nuşmasında, öncelikle okulda bir çekim alanı 
oluşturduklarını, okul idaresinin, öğretmenle-
rin ve okul rehber öğretmenlerin katılımıyla 
öğrencilerin seviyelerinin ve ilgi alanlarının 
tespitinin yapıldığını ifade ederek, topluluğa 
girebilmenin şartlarını belirlediklerini söyledi. 
Bu şartları gerçekleştiren öğrenciler, dilek-
çeyle müracaat ederek, Yürütme Kurulu’nun 
kararıyla “Kitap Dostları Topluluğu”na üye 
olabiliyor ve kendilerine üyelik kartı veriliyor. 
Proje sayesinde çocuklarda kendine saygı, ai-
diyet ve özgüven duygusunun geliştiğini ifade 
eden Mert, statü kazanmanın verdiği güvenle 
de çocuklarda sorumluluk bilincinin arttığını 
söyledi.

Öğrenciler Ünlü Yazarlarla Söyleşi 
Yapıyor
“Kitap Dostları Topluluğu” nun düzenlemiş 
olduğu etkinliklere de değinen Mert, proje 
kapsamında topluluk üyesi öğrenciye, kitabını 
okumuş olduğu yazarla da birebir söyleşi yap-
ma imkanının sağlandığını belirterek, bugüne 
kadar İhsan Fazlıoğlu, Muhittin Okumuşlar, 
Oğuz Saygın, Duran Çetin, Talha Bora Öge 
ve Erdal Demirkıran gibi yazarlarla söyleşi ya-
pıldığını söyledi. Öğrencilerin zaman zaman 
televizyonların canlı yayın programlarına ko-
nuk olduğunu ifade eden Mert, öğrencilerin 
katıldıkları televizyon programlarında tecrü-
be paylaşımında bulunduklarını ve böylelikle 
diğer akranlarına da örnek olduklarını söyle-
di. Çocukların sosyal ve kültürel aktivitelere 
de katılımlarının sağlandığını belirten Mert, 
Çanakkale, Bursa, Bolu ve Amasra’ya gezi 
programları düzenlendiğini, bunun yanında 
sinema, tiyatro, konser, yemek gibi sosyal ve 
kültürel etkinliklere de öğrencilerinin katıldı-
ğını söyledi.

Çocuk Severse Öğrenir
Eğitim müfredatında yapılması gereken önemli 
değişikliklere değinen Mert, çocuğu okuldan, 
dersten, çalışmaktan soğutan engellerin or-

tadan kaldırılması gerektiğinin altını çizerek; 
“Okullarda ilk dört yıl dersler kaldırılmalı ve 
sadece kitap okutulmalı. Çocuklar matematik, 
coğrafya, tarih gibi dersleri, uzmanların hazır-
layacağı hikaye, roman ve şiir kitaplarından 
öğrenmeli. Kitap okuma konusunda her sınıf 
için ayrı bir limit koyularak, öğrenci beşinci 
sınıfa, binlerce sayfa kitap okumuş olarak gel-
meli. Derlere beşinci sınıfta başlamalı” dedi. 
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte sadece 
sözel derslerde değil, sayısal derslerde de 
çocukların başarı oranının arttığını belirten 
Mert, Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesinin kendi alanında Konya’nın en iyisi 
olduğunu söyledi. Her keçen yıl okullarının 
daha çok tercih edildiğini, bu yıl okullarını ter-
cih konusunda beklentilerinin oldukça yüksek 
olduğunu sözlerine ekledi.

Şems-i Tebrizi’nin İrfan Işığı, Aydınlatmaya 
Devam Ediyor
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile geti-
ren BYEGM Konya İl Müdürü Cemil Paslı ise, 
maneviyat ikliminin önemli şahsiyetlerinden 
mütefekkir, şair ve mutasavvıf Şems-i Tebrizi’ 
nin irfan ışığının, kendi adını taşıyan okulda 
devam ettirildiğini ifade ederek, Türkiye’nin 
uluslararası alanda daha da gelişmesi ve itiba-
rının devam ettirilmesi hiç kuşkusuz geleceği-
mizin teminatı olan çocuklarımızın başarısına 
bağlı olduğunu söyledi. Paslı, Kitap Dostları 
Topluluğu Projesi’nin Türkiye’nin tüm bölge-
lerinde uygulanabilirliği sayesinde, özellikle 
sosyal medya, play station, internet kafe gibi 
çocukların yoğun olarak rağbet ettiği ortam-
lardan onları uzaklaştırarak, sosyal, kültürel 
ve ahlaki anlamda olumlu yönde hayata bakış 
açılarını değiştireceğini sözlerine ekledi. Pro-
jenin hayata geçirilmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür eden Paslı, okul kütüphanesine 
konulmak üzere kendi yazdığı kitaplardan bir 
kısmını Okul Müdürü Ahmet Ali Çifci’ye hediye 
etti. 

KONYA’DA DOĞDU, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU  DARBEYE 
KARŞI AÇIKLAMADA BULUNDU
 15 Temmuz 2016 gecesi, gözümüzden bile 
sakındığımız Kahraman Ordumuzun içeri-
sine sinsice yuvalanmış FETO/PDY adlı bir 
grup hain; demokrasimize, millî iradeye ve 
bu iradenin seçtiği Meclisimize, Hüküme-
timize, Cumhurbaşkanımıza karşı alçakça 
bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu hain 
darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz.

Bu alçakça teşebbüs, başta Milletimizin 
vatanperver evlatları ve onların arasından 
çıkan Başkomutanımız, Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın; Yüce 
Meclisimizin, Hükümetimizin, mesuliyetinin 
farkında olan muhalefet partilerimizin, kah-
raman güvenlik güçlerimizin, kamu ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın dik duruşuyla geri 
püskürtülmüş ve hainler tutuklanmıştır.

Millî iradeyi boğmak isteyenlerin darbe gi-
rişiminde Liderinin “Demokrasiye, iradene, 
Devletine sahip çık!” talimatını emir telakki 
eden Yüce Milletimiz, canı pahasına sokak-
lara koşmuş meydanları doldurmuş, basın 
yayın kuruluşlarımız darbecilere karşı de-
mokrasiyi savunmuş, Devletimizin bütün 
unsurları “Bir” olmuş ve modern dünyada 
emsali olmayan bir “Demokrasi Zaferi” ka-
zanılmıştır. Bu zafer bir destandır ve tarihte 
şanlı yerini şimdiden almıştır.

Ne yazık ki hainlerin kurşunlarına Vatan 
ve Millet için göğsünü siper eden güvenlik 
güçlerimiz ve halkımızdan şehitlerimiz var-
dır. Milletimizin ve Devletimizin istiklal ve 
istikbali uğruna canlarını veren aziz şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz.

Akla, vicdana, sağduyuya, mili iradeye say-
gılı olan biz akademisyenler, milletin irade-
sinin ve demokrasinin devlet yönetiminde 
her şeyin üstünde olduğuna inanırız. Bu 
bağlamda Millet iradesinin egemen olmadı-
ğı hiçbir yönetimi kabul etmez, bu iradeye 
karşı yapılan her türlü darbeyle, kalkışmay-
la her zaman mücadele edeceğimizi ilan 
ederiz.

15 Temmuz artık gönüllerde, hafızalarda 
“Demokrasi, Millî irade Bayramı” olarak 
kalacaktır. Bugünden itibaren güzel Ülke-
mizin; millî iradenin ne olduğunu ve nasıl 
korunacağını bilen, hainlere karşı uyanık, 
daha güçlü ve lider bir ülke olacağına inan-
cımız tamdır. Bu uğurda akademisyenler 
olarak üzerimize düşen vazifeyi tereddüt-
süz yapacağız.

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin’nin istifasını istediği dekan-
larla ilgili olarak, “Çağrıya cevap vermeleri-
ni beklememize gerek yok. Yetkimi kullan-
dım müdürleri görevden aldım” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, 
Selçuk Üniversitesi’nde YÖK’ün dekanların 
istifasını istemesi sonrasında inisayitifi kul-
lanarak bazı adımlar attığını belirterek süre-
cin normal bir şekilde devam ettiğini ifade 
etti. Rektör Şahin, “Dekanların görevden 
alınmasıyla ilgili talep yazımı YÖK’e ilettim. 
Bunun dışındaki diğer idarecilerimizi yetki-
mi kullanarak görevden aldım. Sadece Sel-
çuklu Tıp Fakültesi’ne dokunmadım. Biliyorsu-
nuz onu ben atadım ve Selçuklu Tıp yönetim 
boşluğunu kaldırmaz” ifadesini kullandı.

246 Kişi açığa alındı
Rektör Prof. Dr. Şahin; darbe girişimini gerçek-
leştiren Fetö/PDY terör örğütü ile mücadele 
kapsamında üniversite olarak gerekli adımları 
attıklarını söyledi. Üniversiteden bu örgüt ile 
teması bulunan kişilerin tesbit ettiklerini dile 
getiren Retör Prof. Dr. Şahin 196 akademik 
personel, 50 idari personel hakkında işlem 
başlatıldığını ve açığa alındıklarını kaydetti. 
Ayrıca 28 şirket elemanının da işine son ve-
rildiğini belirtti.
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BAŞKAN TUTAL; ’’BÖLGENİN TURİZM 
MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ’’
Doğasıyla tarihi derinliğiyle ve sahip ol-
duğu jeotermal kaynaklarıyla bölgenin 
turizm merkezi olma yolunda ilerleyen 
Seydişehir, son yıllarda aldığı hizmet-
lerle Seydişehir turizm alanında büyük 
yeniliklerle tanışıyor. 

Doğal güzelliklere sahip, vatandaşla-
rın yaz aylarında gözde mekanı Kuğulu 
Park bölgesinde çalışmalara başlayan 
Seydişehir Belediyesi yalnızca ilçede 
değil Konya ili ve çevresinde başta tu-
rizm olmak üzere ekonomik anlamda 
ilçeye katkı sağlayacak. Kaynak Suları 
ve doğal güzellikleri ile insana huzur ve-
ren Torosların eteklerindeki Kuğulu Park 
başlatılan proje ile Eko-Turizm Bölgesini 
hayata geçirecek. 

Seydişehir’in Küpedağı eteklerinden 
Marangozlar Sanayinin bulunduğu An-
talya Çevre Yoluna kadar uzanan vadi-
de proje için DSİ çalışmalarına başladı. 
Parkta Rekreasyon Alanı, Dağ Turizmi, 
Gölet ve Su Sporları, Organik ve Yerel 
Ürünler satan ticari alanlar, et ve diğer 
ürünler kapsamında hizmet verecek 
alanlar ve araç parkının yer aldığı Proje 
ile Konya ve Bölgesine yeni bir turizm 
merkezi kazandırılmış olacak.

Seydişehir’e bir kent kimliği kazandır-
maya çalıştıklarını, tarihi geçmişinin 
yanında ilçede bulunan önemli evliya-
lardan dolayı inanç turizmiyle ve doğal 
güzellikleriyle var olan turizm potansi-
yelini en iyi şekilde değerlendirecekleri-
ni kaydeden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Bölgenin turizm merkezi haline 
gelmesi için çalıştıklarını Projesi tamam-
lanan ve DSİ işleri tarafından çalışma-
larına yoğun bir şekilde devam edilen 
Kuğulu Vadisi Projesinin bu anlamda 
önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Seydişehir büyük jeotermal potansiyeli-
ne sahip bir ilçe. 
Seydişehir’in doğal güzelliklerinden 
bahseden Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, ilçede bulunan doğal kaynaklardan 
bilgi vererek Jeotermal kuyularının tu-
rizme kazandırma çalışmalarını sürdür-
düklerini kaydetti.

Seydişehir’de Kavak Mahallesi mevkiin-
de iki adet sıcak su kuyusu, Ketirlik Mev-
kiinde de iki adet ve Ilıca Tepe Mevkiin-
de iki adet olmak kaydıyla toplam 6 adet 
sıcak su kuyusu yatırımcıları beklediğini 
belirten Başkan Tutal, Kavak Mevkiin-
deki iki adet sıcak su kuyusu açıldığını 

ve sıcaklıkları 43,3 derece olan suyun, 
kalp damar hastalıkları, Siyatik ve roma-
tizmal hastalıklar, Sedetatif ve dermatit 
gibi cilt hastalıkları, Yumuşak doku has-
talıkları, Dejeneratif eklem hastalıkları, 
Banyo kürleri ve İçme kürleri gibi alan-
larda faydalı olduğunu belirtti.

SEYDİŞEHİR ATIKSU ARITMA TESİSİ 
HAYATA GEÇİYOR
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Suğla Gölü’ne uzun zamandır 
Akçay Deresi ve diğer kanallar aracılığı 
ile milyonlarca metreküp kanalizasyon 
atığının bırakıldığını belirterek, bundan 
sonra temiz su ile tarıma kalite katacak-
larını kaydetti.

Seydişehir’in temiz ve sağlıklı bir çevre-
ye kavuşacağını, başlatılan çalışmalar 
ile ilçenin ana arteri olan Necati Kalay-
cıoğlu Caddesi üzerindeki hatların yeni-
lenerek iyileştirme yapıldığını kaydeden 
Başkan Tutal, proje ile yıl boyunca kana-
lizasyon ve drenaj hatlarından akan su-
ların atık su arıtma tesisinde toplanarak 
değerlendirmeye alınması hedeflendiği-
ni belirtti.
Bütçesi 8,599 Milyon Avro olan Atıksu 
Projesinin bir kolu olan 3 bin 600 met-
relik ana hat borularının montajı %40 
tamamlanmış olup, çalışmalar hızlı bir 
şekilde devam etmektedir.
 
YOLU ASFALTSIZ MAHALLE 
KALMAYACAK 
Başkan Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
leri tarafından yol açma, genişletme ve 
asfalta hazırlama ve sıcak asfalt çalış-
malarının birçok cadde ve mahallede 

devam ettiğini, alt yapı çalışması biten yerlere 
öncelik vererek asfaltlama çalışmalarının hızlı 
bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Asfaltlama çalışmaları kapsamında iki haftalık 
sürece 96.200 metrekarelik alanın asfaltlama 
çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Baş-
kan Tutal; ’Hizmet alanımız çok büyük.  Ana 
arter caddelerimizi Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ile birlikte diğer cadde ve sokaklarımızı 
kendi imkânlarımızla Fen işleri müdürlüğüne 
bağlı ekiplerimizde vatandaşlarımızı mağdur 
etmeden tamamladık. Hedefimiz yolu asfaltsız 
mahalle bırakmamak’’ dedi.
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‘ŞEHRİMİZİ İHYA ETMENİN DERDİNDEYİZ’
Meram Belediyesi tarafından Çarıklar Fatih 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sosyal 
tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tö-
rende konuşan Başkan Fatma Toru, “Birileri 
hendek kazarken biz şehrimizi, bölgemizi 
inşa ve ihya etmenin derdindeyiz. İnsanı-
mızı ihya ve memnun etmenin derdindeyiz” 
dedi. 

Meram Belediyesi tarafından ilçenin yeni 
mahallelerinden biri olan ve merkeze yakla-
şık 30 kilometre mesafede bulunan Çarıklar 
Fatih Mahallesi’ne kazandırılan fonksiyonel 
sosyal tesis düzenlenen törenle hizmete 
açıldı. 

FONKSİYONEL TESİS 
Meramlıların derdiyle dertlendiklerini ve bu 
doğrultuda seferber olduklarını kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, 
“Adaylığımız döneminde Çarıklar’a yap-
tığımız ziyaretlerde halkımızın bizden en 
önemli talebi böyle bir sosyal tesisti. Ve o 
zaman size verdiğimiz söz doğrultusunda 
göreve geldikten sonra yaklaşık 7 ay önce 
bu tesisin temelini attık ve çok şükür bugün 
de açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 4 bin 86 metrekare arsa alanı 
üzerinde 775 metrekarelik inşaat alanına 
sahip bu tesis; düğün, nişan ve diğer sos-
yal etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı 
salonu, emekliler lokali, hanımlar lokali ve 

muhtar ofisiyle birlikte mahallelilerimizin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hüviyet-
tedir. 693 bin 300 TL’ye mal olan tesisimizin 
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘MERAMLI’NIN MERAMI BİZİM DERDİMİZ’
‘Meramlı’nın meramı bizim derdimiz’ diyen 
Başkan Toru, “Doğuda birileri hendekler 
kazarken biz, şehrimizi, bölgemizi inşa ve 
ihya etmenin derdindeyiz. İnsanımızı ihya 
ve memnun etmenin derdindeyiz. Çünkü 
bizim geldiğimiz anlayış; ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ anlayışıdır. Biz insanımızı 
yaşatalım, memnun edelim ki devletimiz de 
çok daha iyi bir noktaya gelsin” dedi. 
Konuşmalardan sonra yapılan dua ile Çarık-
lar Sosyal Tesisi’nin açılışı yapıldı. Başkan 
Toru ve diğer protokol üyeleri tesisi gezdi. 

MERAM’DAN TARİHE VEFA 
Meram Belediyesi tarafından restorasyonu 
tamamlanan Çaybaşı Mahallesi’ndeki Ko-
sova Camisi de düzenlenen törenle hizme-
te açıldı. İlçedeki tarihi yapıların ön plana 
çıkarılması ve korunması için restorasyon 
çalışmalarına büyük önem verdiklerini kay-
deden Başkan Fatma Toru, 2 yıllık süreçte 
tarihi konaklar ve mescitlerle birlikte çok 
sayıda yapıyı restore ederek Meram’a ka-
zandırdıklarını ifade etti. 

MERAM’A 3 SAĞLIK MERKEZİ
Diğer taraftan ilçeye yapılacak olan 3 ayrı 
sağlık merkezinin protokolü Konya Valisi 
Yakup Canpolat, Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ve Konya Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Hasan Öznavruz tarafından imzalandı. 
Konya Valisi Yakup Canpolat, “Bu protokol 
kapsamında 2 tane halk sağlığı merkezi, 1 
tane de aile sağlığı merkezinin yapımı ve 
tahsisi gerçekleştirilecek. Bu hizmetlerin 
Meram ilçemize ve Konyamıza hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. İnsanlarımıza kalite-
li sağlık hizmetlerinin sunulması noktasında 
da ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 
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BAŞKAN ALTAY,“ULUSLARARASI 
BAŞARI HEDEFLİYORUZ”
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu’da belediyecilik çıtasını hep 
yüksek tuttuklarını ifade ederek, “Selçuk-
lu’nun ulusal başarı çıtasını uluslararası ala-
na yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bugüne kadar yapılan işlerden ve elde edi-
len başarılardan dolayı tüm personele te-
şekkür eden Başkan Altay, “Şimdi yapmamız 
gereken şey yaptığımız işleri uluslararası bir 
başarıya kavuşturmak ve bunu belgelendir-
mek. Bugünlerde bununla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz.  Çeşitli eğitim toplantılarına yö-
netici düzeyinde başladık. İnşallah hedefi-
miz sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
belediyecilik adına örnek bir vizyon ortaya 
koyabilmek. Çünkü yapılmış olan anketlerde 
sadece Konya’da değil Türkiye’nin en başa-
rılı belediyelerinden birisiyiz” dedi.

Tropikal Kelebek Bahçesi Aylık 40 Bin 
Ziyaretçi Sayısına Ulaştı
Selçuklu Belediyesi olarak birçok konuda 
örnek proje hayata geçirdiklerini ve uzun so-
luklu birçok işi tamamladıklarını ifade eden 
Başkan Altay şunları söyledi:
“ Şuanda Stadyumdan sonra belediyeler 
adına en büyük mali yüke sahip olan Kongre 
Merkezi’nin cephesi tamamlandı ve ekranıy-
la da gün yüzüne çıkmaya başladı. İnşallah 
bu yıl tamamlanmış ve hizmete açılmış ola-
cak. Yine Otizmli çocuklarımız için yapmış ol-
duğumuz merkezimiz ile ilgili SOBE isminde 
bir vakıf kuruluşu gerçekleştirildi. İnşallah bu 
merkezimiz de eylül ayından itibaren çocuk-
larımıza hizmet etmeye başlayacak. Yine 
vatandaşlarımızda oluşturacağı memnuniyet 
açısından, Sille Barajı’nda önemli bir proje 
yürütüyoruz. Onu da bu yıl içinde tamam-
layıp açılışını gerçekleştireceğiz.  Geçtiği-
miz yıl açılışını yaptığımız Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ne sadece Konya’dan değil, Konya 
dışından gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gös-
teriyor. Sadece 9 günlük bayram tatilinde 10 
binin üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaşıldı. 
Aylık 40 bin ziyaretçinin geldiği ve son gün-
lerde yapmış olduğumuz çiçek bahçesi ile 
yeni bir soluk kazanan ve vatandaşların gün-
lük ihtiyaçlarını karşıladıkları güzel bir parka 
da kavuşmuş olduk.” 

Selçuklu’ya Yeni Vizyon Projeler 
Kazandıracağız   
Sözlerini “Hizmet bitmiyor ve her gün yeni 
şeyler söylemek lazım” diyerek konuşması-
nı sürdüren Başkan Altay, yeni projeler için 
çalıştıklarını ifade etti. Altay,“ Birçok proje 
ihale aşamasına getirildi. Özellikle mahalle 
konaklarının sayısının arttırılması, okulla-
ra spor salonlarının kazandırılması ve yeni 
yapılacak anaokulları ile eğitime yapılacak 
katkıların yanında bunlardan bazıları içinde 
yer alıyor. Bunun yanında Tropik Kelebek 
Bahçesi gibi vizyon projeler için çalışıyoruz. 
İnşallah bunları da en kısa sürede kamuoyu 

ile paylaşacağız. Bu işleri yapmak için güçlü 
bir finans yapısına ihtiyacınız var. Onun için 
de belediye olarak yapmış olduğumuz arsa 
üretme ve bunu nakde çevirme konusundaki 
başarılı işlerle de 2019’a kadar da mali ya-
pımızı güçlendirmiş olduk. Bu işlerin hepsini 
yapacak güce erişmiş durumdayız” dedi.

Tüm Türkiye’deki Selçuklu Eserlerinin En-
vanterini Çıkarıyoruz
Selçuklu Belediyesi’nin sadece fiziki beledi-
yecilik değil sosyal ve kültürel belediyecilik 
adına önemli işler yaptığını ifade eden Baş-
kan Altay,“  10 sınıf öğrencilerinin Çanakka-
le’ye götürülmesi Konya tarihi açısından bir 
ilk oldu. Bu büyüklükte bir kültür organizas-
yonun bu standartlarda yapılabildiğine hepi-
miz şahit olduk. İnşallah bu projeye okulların 
açılması ile devam edeceğiz. Yine Selçuklu 
Medeniyeti adına bugüne kadar güzel işler 
yapmıştık. Bugünlerde artık sona yaklaşan 
çok önemli bir proje yürütüyoruz. Türki-
ye’deki tüm Selçuklu eserlerinin envanterle-
rinin hazırlanması ile 3 ciltlik bir eser ortaya 
çıkacak. Yine Tüm Türkiye’deki müzelerdeki 
Selçuklu eserlerinin envanterlerinin çıkarıla-
cağı çalışma için de 19 müzede 6 bin eser 
üzerinde çalışma yürütüyoruz. Böylece bu 
çalışma tamamlandığında toplam 5 ciltlik 
Türkiye’ye örnek bir eseri ortaya koymuş 
olacağız” dedi.

Yeni Hizmet Standardı Oluşturuyoruz
Şehrimizi Selçuklu’ ya yakışır bir hale ge-
tirmeye çalışıyoruz diyen Başkan Altay, 
“Bundan sonra yapmamız gereken, vizyon 
projeler ortaya koyarken herkesin gözünün 
önünde olan ufak tefek problemleri de hal-
ledebilmek. Bu konuda önemli çalışmalarda 
yürütmeye başladık. Özellikle reklam tabela-
larla ilgili bir başlangıç yapılmış olduk şimdi 
de kafeler ve kaldırım işgalleriyle ilgili yeni 

bir sürece başlıyoruz. Tanımsız alanı ortadan 
kaldırmak için Park Bahçeler ve Fen İşleri 
Müdürlükleriyle birlikte bir çalışma yürütüyo-
ruz. Merkezden başlayarak parklarımızın ye-
niden bir standarda kavuşması için bir çalış-
ma yürütüyoruz. Milyonluk yatırımlar yapan 
bir belediyenin sokaktaki asfaltın yamasını 
bir ay bekletmesi mümkün değil. Bu konuda 
hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu da bizim 
için yeni bir hizmet standardı oluşturacaktır 
diye düşünüyorum” dedi.

2015 yılında açıklanan konut satış verilerine 
dikkat çeken Başkan Altay, “Selçuklu, Tür-
kiye’de en çok konut satışının yapıldığı 8. 
İlçe oldu. Nüfus olarak 16.büyük ilçeyiz ama 
gelişim açısından Türkiye’nin en hızlı gelişen 
8.ilçesiyiz. Bu aslında işimizin de ne kadar 
zor olduğunu gösteriyor. Konya 3 merkez 
ilçe diye tabir ediliyor ama Selçuklu yarısı, 
kalan yarısı da Karatay ve Meram. Onun için 
bizim iş yapma kabiliyetimizin, iş potansiye-
limizin, iş hızımızın hızlı olması gerekiyor. Bu-
güne kadar bunu başardık, bundan sonrada 
bu başarıyı devam ettireceğimize inanıyo-
rum” diye konuştu.
Başkan Altay, sözlerinin sonunda ,“Tüm ça-
lışanlarımızın geçmiş Ramazan Bayramını 
kutluyorum, inşallah sevdiklerimizle birlikte 
bu aylara, bu günlere yeniden kavuşuruz. 
Başarımızın artarak devam etmesini temenni 
ediyorum çünkü Selçuklu olarak bir hizmet 
standartı ortaya koyduk. Yeni şeyler yapmak 
içinde aslında bir imkan oluşturduk iş yapma 
kabiliyetimize ve gücümüze inandık. İnşallah 
hizmet süremizin geri kalan kısmında Sel-
çuklu’ya hep birlikte hizmetler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Muhtarlarımıza da bugün 
bizlerle oldukları için teşekkür ediyorum. 
İnşallah bu ekibin içinde onlarda bizimle bir-
likte hareket edecekler ve Selçuklu’ ya hep 
birlikte hizmet edeceğiz” dedi.
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Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 
FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele sürüyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörlüğü tarafından FETÖ/PDY terör 
örgütleri ile mücadele kapsamında ça-
lışmalarını sürdürüyor. Yetkililer yapılan 
çalışmalar ile ilgi bilgi verirken ilk etapta 
57 personelin açığa alındığını bildirdi. 
Yapılan açıklamada şu bilgilere yer ve-
rildi:  
“15 Temmuz 2016’daki hain kalkışma 
sonrası YÖK’ten gelen 19.07.2016 tarihli 
yazılı talimat ile OHAL ve KHK’nin 667, 
668, 669. maddelerine göre Rektörlüğü-
müzde oluşturulan İnceleme ve Değer-
lendirme Komisyonuna ulaşan bilgi, bel-
ge ve kanaatlere istinaden 41 akademik, 
16 idari olmak üzere toplam 57 persone-
limiz soruşturmanın selameti açısından 
görevden uzaklaştırılmışlardır. Bu konu 
hakkında OHAL Valiliği ve Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na 22.07.2016 tarihinde, 
Yüksek Öğretim Kurumuna 25.07.2016 
tarihinde yazılı bilgi verilmiştir. Oluşturu-
lan komisyon tarafından ilgili personelle-
re görevden uzaklaştırma tebligatı ger-
çekleştirilmiştir. Sözlü savunmaları için 
randevu planlaması yapılarak kendileri 
bilgilendirilmiştir.

Soruşturma işlemleri devam ederken 
görevden el çektirilen personellerin bir 
kısmının Komisyonca FETÖ ve PDY bağ-
lantılarının tespit edilememesi nedeniy-
le Soruşturma ve İnceleme Komisyonu 
tarafından 04.08.2016 tarihinde iadesi 
yönünde karar alınmıştır. Göreve iade 
edilen 16 personelimize gerekli tebligat-
lar aynı gün yapılmıştır. Bu durumla ilgili 
bilgiler yine ilgili makamlara yazılı olarak 
iletilmiştir.

4 Ağustos 2016 tarihinde İnceleme ve 
Değerlendirme Komisyonunun elde etti-
ği yeni veriler çerçevesinde ek liste ile 
14 adet personelimiz için de görevden 
uzaklaştırma işlemi uygulanmıştır. İnce-
leme ve Değerlendirme Komisyonu ta-
rafından yeni güncellemelerin yapılması 
bu sürecin doğal bir sonucudur.

Konunun hassasiyetine binaen tüm aka-
demik ve idari birimlerimize ulaşan bilgi, 
belge, şikâyet ve ifadeler çerçevesinde 
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 
her bir personelimiz için titizlikle ça-
lışmalarını yürütmektedir. Sürdürülen 
işlemlerin OHAL Kanunu çerçevesinde, 

idari soruşturma kapsamında gizlilik içe-
risinde yürütülmesi mevzuat gereğidir. 
Kurumumuza toplumun farklı kesimle-
rinden konu ile ilgili detaylı bilgi talepleri 
(isim listesi vb.) ulaşmaktadır. Yukarıda 
zikredilmiş ilgili makamlar dışındaki kişi 
veya kurumlarla isim listesi vb. dokü-
manların paylaşılmamasının gerekçesi 
soruşturmaların selameti, kişilerin hak 
ve özgürlüklerinin korunması içindir. 
Soruşturma süreci ve neticeleri ile ilgi-
li olarak tüm bilgiler YÖK başta olmak 
üzere diğer ilgili resmi kurumlara intikal 
ettirilmektedir.

Daha önceki yazılı açıklamalarımızda da 
belirtildiği gibi milli iradeye kasteden 
gözü dönmüş FETÖ ve PDY terör örgütü 
bağlantılı bireylerin kurumumuzdan ive-
dilikle temizlenmesi için çalışmalarımız 
devam edecektir. Hain yapı ile beraber 
çalışan, birlikte hareket eden hiçbir per-
sonelimize müsamaha, merhamet gös-
terilmeyecektir. Hain yapı ile yürütülen 
mücadelede ülkenin bekasına, milletimi-
zin selametinin tesisine ve hukuki mev-
zuata uygunluğa özen gösterilmektedir”
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KTB Başkanı

Hüseyin Çevik

DOLU ZARARI OVA’YI VURDU
Haziran ayının son günleri Konya ve Ka-
raman’ın bazı ilçelerinde etkili olan şid-
detli dolu yağışı ve rüzgar tarladaki mah-
sule % 40 ila % 100 oranında değişen 
zarar verdi.  Özellikle Ereğli, Karapınar, 
Çumra, Güneysınır, Ilgın, Beyşehir ve 
Bozkır ilçelerinde etkili olan şiddetli dolu 
yağışı nedeniyle 600 bin dekar alan et-
kilenerek, toplam 400 bin dekar alan za-
rar gördü. Zarardan yaklaşık 6 bin çiftçi 
olumsuz etkilendi.  Karaman’da ise yak-
laşık 120 bin dekar alan olumsuz etkilen-
di. Konya Ovası’nda sağanak yağış son-
rası görülen sel ve dolu, arpa, buğday, 
pancar ve mısır tarlalarına zarar vererek, 
kuraklık nedeniyle zaten zor durumda 
kalan üreticiyi büyük sıkıntıya soktu.

Nisan ayında da dolu görüldüğünü fakat 
çiftçinin o dönem için yeniden ekim ya-
parak zararı telafi etme şansı olduğunu 
belirten Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Haziran sonu yağan dolu 
nedeniyle çiftçinin zaman olarak tela-
fi şansının kalmadığını ifade etti. Bazı 
yerlerde yüzde 100’e varan zararların 
olduğunu ve çiftçilerin bu zararının kar-
şılanması gerektiğini belirten Çevik, “ 
Dolu birçok noktada etkili oldu. Dolunun 
görüldüğü ekili arazilerde zararın yüzde 
60 olduğu bildiriliyor. Bazı yerlerde za-
rar daha büyük. Sulama sezonu kuraklık 
nedeniyle bu yıl erken başlamıştı. Su ku-
yuları neredeyse 24 saat çalışıyordu. Do-
layısıyla elektrik kullanımı da fazla oldu. 
Ayrıca dolu zararı oluşan alanlarda kulla-
nılan sulama aparatları bir daha kullanı-
lamayacak şekilde zarar görmüş durum-
da olup, bu malzemelerde büyük oranda 
kredili veya serbest piyasaya borçlana-
rak alınmış durumdadır. Bu açıdan çiftçi 

borçlarının ertelenmesi ve zararın telafi 
edilmesi adına yapılan çalışmalardan so-
nuç almayı umut ediyoruz.” dedi.

TARIM SİGORTASI YAPTIRILMALI
Tarımsal faaliyetlerin her zaman için 
doğal riskler tarafından etkilendiğini, 
bitkisel ve hayvansal üretimde meyda-
na gelebilecek kayıpların önlenmesi ve 
azaltılması için tarım sigortasının mutla-
ka yaptırılması gerektiğini belirten Kon-
ya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çe-
vik, tarım sigortasının yüzde 50 Devlet 
destekli olduğunu hatırlatarak, “Tarımda 
teknik önlemlerle önlenmesi mümkün 
olmayan risklerin sık görülmesi, genel-
likle gelir düzeyi düşük çiftçileri bazı 

yıllar çok zor duruma düşürebilmekte 
ve geleceğe yönelik üretimlerini arttırıcı 
çabalarını olumsuz etkilemektedir. Ge-
lişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede 
olduğu gibi, tarım sigortaları uygulaması 
ile bu felaketlerin neden olduğu zararlar 
önlenebilmektedir. Ülkemizde tarımda 
sigortalılık oranı maalesef %20’ler civa-
rında olup, bu oranın arttırılması gerek-
mektedir. Türkiye’de üretimin büyük öl-
çüde doğal koşullara bağlı olması, ürün 
veriminde ve üretici gelirlerinde dal-
galanmalara yol açmaktadır. Bu açıdan 
Devletimizin %50 destek verdiği tarım 
sigortası mutlaka yaptırılmalıdır.” dedi.
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31 YILDA BİR İLÇE NÜFUSU KADAR 
ÇOCUK DOĞURTTU
Konya Faruk Sükan Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’nde görev yapan Kadın Doğum 
Uzmanı Dr. Bilgin Ergene, 31 yıllık meslek 
hayatında bir ilçe nüfusuna yakın bebek 
doğurttu. Görev hayatında gözetiminde 
45 bin bebek doğumu gerçekleştiren Dr. 
Ergene, aynı anda 7-8 doğumun biranda 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

31 yıl önce hastanede göreve başladığını 
anlatan Dr Ergene, ilk yıllarda 5-6 arkada-
şı ile birlikte çalışmaya başladığını söyledi. 
3-4 günde bir nöbet tuttuğuna dikkat çe-
ken Dr Ergene, ‘’O günlerden bugüne nö-
bet sayılarını çıkartarak yaptırdığım hesap 
sonrası yaptırdığım doğum sayısının 40 
bini üzerinde olduğunu gördüm. 

Hastanemizde bir gecede 30 doğumun 
gerçekleştiği oldu. Bunları bir doktor ve 
en büyük yardımcımız ebeler eşliğinde ba-
şardık. Aynı anda 7-8 masanın dolduğunu 
ve aynı anda bebeklerin dünyaya gelerek 
ağladığını çok gördüm. Benim sorumlulu-
ğumda dünyaya gelen bebek sayısı 45 bin 
civarında.’’ dedi. 

Mahkemesi en çok olan doktor gurubu-
nun doğum doktorları olduğuna dikkat 
çeken Dr Ergene, meslek hayatı boyun-
ca birçok kez sözlü ve fiziki tacize maruz 
kaldığını vurguladı. Farklı doğumlara da 
şahitlik yaptığını belirten Ergene, bir nö-
betinde belden yukarısı olmayan yarım 
bebek doğurttuğunu da sözlerine ekledi. 

Doğurttuğu bebekler arasında hastanede 
ebe, hemşire, sekreter ve memur olarak 
çalışanlar bulunduğunu ifade eden Dr Er-
gene, emekliliğinin de yaklaştığını 1-2 yıl 
içerisinde emekli olmayı düşündüğünü 
kaydetti. Kıbrıs’a yerleşeceğini ve doktor-
luk yapmayacağını belirtti.

Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi 
Başhekimi Uzman Doktor Abdüsselam Ulu 
da, 75 yıllık köklü bir hastane olduklarını 
vurguladı. Hastanede günlük ortalama 25 
doğum ve yılda 10 bin rakamını yakaladık-
larını ifade eden Dr. Ulu, şunları söyledi:

‘’Hastanemiz bölgenin A gurubu dal has-
tanesi olması nedeniyle alanında alter-
natifsiz olarak hizmet vermeye devam 
ediyor. Çok deneyimli kadın doğum ve 
çocuk uzmanı ebe ve hemşirelerimizle 
hizmet veriyoruz. Konya’nın önemli bir 
yükünü alıyoruz. 46 yıllık verilerimize bak-
tığımızda hastanemizde 444 bin doğumun 
gerçekleştiğini tespit ettik. Bu anlamda ne 
kadar köklü ve geçmişi kuvvetli bir hasta-
ne olduğumuz anlaşılmakta.’’
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Konya Emniyet Müdürü

Mevlüt Demir

KONYA EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN 

DARBECİYE TARİHİ AYAR: 
3-5 ÇAPULCUYA DEVLETİ VERMEYİZ
Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, 
FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 
gece telefonla kendisine ulaşan ve “Ge-
nelkurmay Başkanlığından aradığını” 
öne süren kişinin “Polislerin silah bırak-
ması” isteğini, “3-5 çapulcuya devleti 
vermeyiz. Kanun dışına çıkanları alnının 
çatından vururuz” tepkisiyle geri çevirdi.
FETÖ’nün darbe girişiminin ardından, 
Konya’da görev yapan subay düzeyin-
de çok sayıda asker tutuklandı. Örgütün 
özellikle Konya 3. Ana Jet Üs ve Garni-
zon Komutanlığında yapılandığı belir-
lendi. Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Haluk 
Şahar’ın da bulunduğu üste görev yapan 
birçok rütbeli asker tutuklandı. FETÖ 
ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam 
ederken, darbe girişimi gecesinde yaşa-
nanlar da ortaya çıktı. Girişimden haberi 
olduktan hemen sonra halkın da deste-
ğini yanına alan İl Emniyet Müdürü Mev-
lüt Demir ve ekibi, 20 dakikada kentte 
stratejik noktalarda önlem alınmasını 
sağladı.

‘ZORLUK ÇIKARTANI ALNININ 
ORTASINDAN VURUN’
Darbe girişiminin ardından askeri birlik-
lerin giriş ve çıkışları kepçe, kamyon ve 
belediye otobüsleriyle kapatıldı. Konya 
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı 
kontrol kulesine, herhangi bir helikopter 
iniş çıkışı olmaması için keskin nişancılar 
yerleştirildi. Nişancılara, “Zorluk çıkarta-
nı, alnının ortasından vurun” emri verildi.

Hava üssündeki pist, askeri araç ve 
kepçelerle kapatıldı. Darbe girişiminin 
yaşandığı gece, üste iniş yapmak iste-
yen bir yakıt ikmal uçağı pistin araçlarla 
kapatılması nedeniyle inemedi, alınan 
tedbirler sayesinde uçakların piste iniş 
ve kalkışlarına müsaade edilmedi.

Darbe girişimi sırasında Konya’daki dar-
becilere destek için çağrıldıkları öne sü-
rülen 1’i yüzbaşı 30 kişilik komando timi 
de Konya-Antalya karayolu kent girişin-
de silahlarıyla gözaltına alındı.

Bu durum karşısında halkın da direnişini 
gören darbeci askerler, Konya’da bir kal-
kışmaya cesaret edemedi.

‘3-5 ÇAPULCUYA DEVLETİ VERMEYİZ’
Darbe gecesi “505” koduyla başlayan 
bir telefonundan aranan Demir’in, tehdit 
ve baskılara rağmen dik duruş sergiledi-
ği ortaya çıktı.

Karşıdaki kişi “Genelkurmay Başkanı 
adına arıyorum. Dost kuvvetlerle çatış-
mak istemiyoruz. Silahlarınızı bırakın.” 
dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Demir, “Hain-
den dost kuvvet olmaz. 3-5 çapulcuya 
devleti vermeyiz. Kanun dışına çıkanla-
rı alnının çatından vururuz.” karşılığını 
verdi. Karşıdaki kişi de imalı bir şekilde 
“Tamam beyefendi” diyerek telefonu 
kapattı. Demir, yaşananlarla ilgili tutanak 
tutturup işleme koydurdu. Genelkurmay 
Başkanlığına ait olduğu düşünülen hat-
tan bir daha çağrı alınamadı.

Örgüt üyelerinin, Konya 3. Ana Jet Üs ve 
Garnizon Komutanlığında hareket kabi-
liyetleri kısıtlanınca polisten silah bırak-
masını istediği düşünülüyor.
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MUHASEBECİLER ODASI 

DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI
Konya Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, demokrasi ve millet 
iradesine karşı yapılan darbe girişimini 
kınadığını söyledi.

15 Temmuz günü yapılan darbe girişi-
miyle ilgili görüşlerini aktaran Özselek, 
”TSK içinde bir grubun emir komuta 
kademesini dikkate almadan yaptığı bu 
darbe girişimi kesinlikle kabul edilemez. 
Darbecilere karşı milli iradenin onuru en 
iyi şekilde korunmalı ve desteklenmeli-
dir. Gün birlik olma, omuz omuza verme 
günüdür. Ülkemizin ve vatandaşımızın 
onurunu, kimliğini, şerefini koruma gü-
nüdür.’’ dedi.

Demokrasiye herkesin sahip çıkması 
gerektiğini dile getiren Özselek, şunları 
söyledi:
‘’Demokrasiye zarar verecek hiçbir dav-
ranışın karşılık bulması mümkün değildir. 
Bizlerde şahsım başta olmak üzere Kon-
ya Mali Müşavirler Odası olarak bu darbe 
girişimini şiddetle kınıyoruz. Milli irade 
ve demokrasinin her zaman yanında ol-
duk ve olmaya da devam edeceğiz”

Seyit Faruk Özselek Kimdir?
Mayıs ayında yapılan Konya Mali 
Müşavirler Odası seçimlerinden za-
ferle ayrılarak Başkanlık görevine 
seçine Seyit Faruk Özselek uzun 
senelerdir Odanın çeşitli kurulların-
da görev almış bir isim. 1971 yılında 
Konya’nın Akören ilçesinde doğan 
ve ilk ve ortaöğrenimini Konya’da 
tamamlayan Başkan Seyit Faruk Öz-
selek Anadolu üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nin ardından Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Muhasebe ve Denetim Bilim dalında 
yüksek lisansını tamamladı. 2002-
2010 yılları arasında Konya SMMM 
Odası TESMER sekreterliği, disiplin 
kurulu üyeliği ve başkanlığı, yaptı. 
2010 – 2016 yılları arasında Konya 
SMMMO yönetim kurulu başkan yar-
dımcılığı görevini yürüttü. Yurt için-
de ve İtalya’da muhasebe alanında 
farklı çalışmalar yürüten Seyit Faruk 
Özselek aynı zamanda Bağımsız de-
netçi belgesine sahip.
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KÜBRA VE KADİR ÇİFTİ DÜNYA EVİNE GİRDİ

Hasan Angı’nın oğlu dünya evine girdi
AK Parti Konya Eski İl Başkanı ve 22. dönem 
Milletvekili Hasan Angı’nın oğlu Kadir Angı, Asu-
man-Ahmet Ergin çiftinin kızı Kübra Ergin ile ha-
yatını birleştirdi.

Atiker Deluxe’de gerçekleştirilen düğün merasi-
mine Angı ve Ergin ailelerinin yakınları ve seven-
leri katıldı. Biz de Zedajans olarak genç çifte bir 
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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