
Gönül birlikteliği yapıyorlar
Her sektörden iş ve 
meslek insanlarını 
biraraya getiren 
Ekonomi Kulübü 
büyümeye devam 
ediyor. Ekonomi 
Kulübü Konya Şube 
Başkanı Osman Bağcı, 
“Birleşme amacımız 
tam anlamıyla milli ve 
manevi değerlerimize 
iş dünyası olarak 
sahip çıkmak” dedi. 
n SAYFA 17’DE

03 Selçuklu’ya 
değer kattık 05 3 yılda 2 bin ton 

atık pil toplandı 15 Yeni ekonomik
yaklaşım açıklandı

ŞEHİR GÜRÜLTÜSÜNDEN
TABİATA KOŞUYORUZ

SAVUNMA HAMLESİ 
MASAYA YATIRILDI

ENGELLİLERİN 
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER

Kamp malzemelerine büyük ilgi 

Konya heyeti ASELSAN’da

Akülü araç ve tekerlekli sandalye yardımı

Günlük iş yoğunluğundan ve şehri gürültüsünden 
uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tabiat kamplarına 
ve tabiat yürüyüşlerine yoğun ilgi gösteriyor. Gale-
ri Güvenlik İşletmesinin Sahibi Fatih Tuncel, tabiat 
şartlarına göre ürün önerisinde bulundu.

Vali Yakup Canbolat öncülüğünde Konya heyeti, 
ASELSAN’ı ziyaret etti. Heyet, Konya’ya yapılacak 
yatırımla ilgili ilk günkü heyecanı kaybetmeden her 
türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Karatay Belediyesi, Hollanda Konya Kültür ve Daya-
nışma Vakfı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine 160 akülü 
engelli aracı ve 30 tekerlekli sandalye hediye etti. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, gö-
revlerinin insanların işini kolaylaştırmak olduğunu 
söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 14’TE

FETÖ’cü Atayün’e
40 yıl hapis 

Meram gençlere 
yol gösteriyor

18 liraya esnaf 
dur diyor!

Şehitler için 
dua edildi 

FETÖ/PDY davasında Konya 
eski İl Emniyet Müdür Yardım-
cısı Anadolu Atayün’e örgüt 
üyeliği, soruşturma sürecinin 
ihlali, resmi belgede sahtecilik 
ve iftira suçlarından 40 yıl 6 ay 
hapis cezası verildi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Meram Belediyesi tercih mer-
keziyle öğrencilerin yanında. 
Zafer Meydanı’nda kurulan 
Tercih Merkezinde öğrencile-
re bu noktada yol göstermek 
adına önemli bir hizmete imza 
atıldı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Daha önce 12 ila 14 liraya satı-
lan meşhur yöresel etliekmeğe 
zam yapılarak 18 liraya çıktı. 
Bıçak arası 20 liraya, Konya 
böreği de 18 liraya satılmaya 
başlandı. Ancak bazı esnaflar 
18 lira olan etliekmeğin liste 
fiyatına uymayarak 15 liradan 
satışa sundu. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Şehit Aileleri Derneği 
tarafından geleneksel olarak 
organize edilen hatim ve duası 
programı bu yıl da gerçekleşti-
rildi. Duygusal anların yaşan-
dığı programda hatim ve dua, 
Bilgehanelerde eğitim gören 
öğrenciler tarafından yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Dövizin ateşinin yükselmesiyle 
birlikte dövizcilerin ve 

sarrafların önünde kuyruklar 
oluşturdu. “Yastık altı 

dövizlerini bozdurun” çağrısına 
uyan olduğu kadar, borcu 
olanlar da daha fazla zarar 

etmemek adına döviz/altın aldı

Döviz yangını!

Hayırlı hizmet
İslam dininin önemli ibadetlerinden olan Kurban’la, 
hem Allah’a iyi bir kul olabilmenin gereği ortaya 
konuyor hem de yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının en güzel örnekleri veriliyor.
3 ayrı dernek çatısında faaliyet gösteren Veysel 
Karani Kur’an Kursu, Yaylapınar Kız Kur’an Kursu 
ve Şifa Kız Kur’an Kursu’nun ayakta kalabilmesi 
için gelir elde etmek amacıyla İslami usullere göre 
Kurban satımı ve kesim faaliyeti yürütülüyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

DÖVİZCİLERDE 
KUYRUK OLUŞTU

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş karşı-
sında vatandaşlar ellerindeki dövizleri/
altınları bozdurmak için döviz büroları-
nın ve sarrafların yolunu tuttu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık 
altındaki dolarları ve altınları bozdurun 
açıklaması sonrasında vatandaşlar hare-
kete geçti.

DÖVİZ BÜROLARI
BOZMUYOR İDDİASI

Bu durum döviz ve sarrafların önünde 
uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.  
Dolar borcu olan da doların daha fazla 
yükselmesine karşı dolar aldı. Ancak 
dövizcilerde dolar bozduranın ağırlıkta 
olduğu görüldü. Bazı döviz bürolarının 
ise “para yok” diyerek döviz bozmadığı 
iddia edildi.  n HABERİ SAYFA 3’TE
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Bilgehanelerde, şehitler için dua edildi 
Konya Şehit Aileleri Derneği ta-

rafından geleneksel olarak organize 
edilen hatim ve duası programı 
bu yıl da gerçekleştirildi. Duygu-
sal anların yaşandığı programda 
hatim ve dua, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Bilgehanelerde eğitim gö-
ren öğrenciler tarafından yapıldı. 
Konya Şehit Aileleri Derneği, şe-
hitlerimiz için hatim ve dua prog-
ramı düzenlendi. Dernek binasının 
bahçesindeki programa AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Önceki Dönem AK Parti Kon-
ya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 
Konya Şehit Aileleri Derneği Baş-
kanı Recep Pekdemir ve şehit aile-
leri ile Konya Büyükşehir Belediyesi 
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilge-
hanelerde eğitim gören öğrenciler 

katıldı.  Duygusal anların yaşandığı 
program, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Konya Büyükşehir Belediyesi 

Bilgehanelerde eğitim gören öğ-
renciler tarafından gerçekleştirildi. 
Şehitlerimiz için hatim duası da 

yine Bilgehane öğrencileri tarafın-
dan yapıldı. 
n HABER MERKEZİ

Vali Yakup Canbolat öncülüğünde Konya heyeti, ASELSAN’ı ziyaret etti. Heyet, Konya’ya yapılacak yatırımla ilgili ilk günkü heyecanı kaybetmeden her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti

Konya heyetinden ASELSAN’a ziyaret

Vali Yakup Canbolat ve bera-
berindeki heyet, Konya’ya yatırım 
yapacak olan ASELSAN’a tanışma 
ziyaretinde bulundu.  

ASELSAN’ın farklı bir kurguy-
la hayata geçireceği bu yatırımın, 
Türkiye’nin sanayi dönüşümüne 
öncülük edeceğinin vurgulandığı 
ziyarette, Konya’nın ilk günkü he-
yecanını kaybetmeden her türlü 
desteği vermeye hazır olduğu ifa-
de edildi. 

ASELSAN yatırımının şehirde 

büyük bir mutlulukla karşılandı-
ğını, şehrin tüm dinamikleri ile bu 
yatırıma sahip çıktığını söyleyen 
Konyalı heyet, konunun gündeme 
geldiği günden bu yana heyecan-
larını hiç kaybetmediklerini aynı 
heyecan ile çalışmalarına devam 
ettiklerini ifade etti. 

Konya’nın aldığı sorumluluk ile 
güzel bir birliktelik örneği ortaya 
konulduğunun altını çizen heyet, 
yapılacak olan yatırımın, ihracat 
alanında katma değeri artıracak, 

Türkiye için yol açıcı bir yatırım 
olacağını vurgulayarak, ASELSAN 
tarafından da yatırım şirket ku-
ruluş sözleşmesi sürecinin hızlıca 
hayata geçirilmesini beklediklerini 
bildirdiler. 

ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün de, Konya’da ih-
racatı artırmayı hedefleyen, müt-
tefik ülkelere de istenilen sipariş-
lerin verilebileceği farklı bir model 
kurmayı amaçladıklarını söyledi. 

Konya’nın yapılacak olan bu 
yatırıma sahip çıkmasının kendi-
lerini memnun ettiğini ifade eden 
Görgün, “Bizim ülkenin ve dünya-
nın farklı bölgelerinde çeşitli yatı-
rımlarımız bulunuyor. Konya’da 
yapacağımız yatırım oralardan 
farklı bir yatırım olsun istedik. 
Daha büyük düşünüp, ihracatı ar-
tırabileceğimiz bir kurguyu oluş-
turalım dedik. Burada ASELSAN’a 
büyük görev düşüyor. Kurgulan-
dıktan sonra da Konya ile hep be-
raber, bu işin yeni teknolojilerinin 
üretilmesi, yeni yatırımların ya-
pılmasına fırsat verecek kurguyu 
oluşturmamız gerekiyor. Bu pro-
je ilk gündeme geldikten sonraki 
tüm süreçleri yakından takip ettik. 
Konya’nın tüm unsurları ile bunu 
benimsemesi de çok önemli. Eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. 

Bu yatırımların sürdürülebilir 
olması için iyi bir insan kaynağı-
na da ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Görgün, Konya’da insan kaynağı 
noktasında sorun yaşamayacakla-
rını düşündüklerini ifade ederek, 
“Konya’da hem devlet hem de 
vakıf üniversiteleri iyi mezunlar 
yetiştiriyor. Bu, nitelikli insanın 
Konya dışına çıkmasını da durdu-

racaktır. Nitelikli insan geldiği za-
man, yaşam fırsatları konusunda 
Konya, çok avantajlar sunuyor” 
ifadelerini kullandı. 

ASELSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Görgün’ün ev sahipliği 
yaptığı ziyarete, ASELSAN Ge-
nel Müdür Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval 
ile Konya Valisi Yakup Canbolat, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-

gun, AK Parti Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hü-
seyin Çevik, Konya Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan 
Erkuş, Konya Savunma Sanayi 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Koyuncu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hıfsı Soydemir ve Naci Ta-
nık katıldı.
n HABER MERKEZİ

Heyet, yapılacak olan yatırımın, ihracat alanında katma değeri artıracak, Türkiye için yol açıcı bir yatırım olacağını vurgulayarak,  ASELSAN tarafından da yatırım şirket kuruluş sözleşmesi sürecinin hızlıca hayata geçirilmesini beklediklerini bildirdiler.

Beyşehir’de jandarma ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen operas-
yonda bin 502 adet yasa dışı olarak 
imal edildiği ileri sürülen av tüfeği 
ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı KOM Şube 
Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jan-
darma Komutanlığı ekipleri, ilçeye 
bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bazı 

adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve 
tabanca üretilerek satışının yapıl-
dığı bilgisine ulaştı. Operasyon için 
düğmeye basan ekipler, yerleşim 
merkezinde bulunan 40 farklı ad-
rese baskın düzenledi. Jandarma 
ekipleri, iş yerlerinde yaptığı ara-
mada ruhsatsız ve faturasız olduğu 
belirlenen bin 457 adet yivsiz av tü-
feği, 45 adet kısa namlulu yivsiz av 

tüfeği ile bir kuru sıkı tabanca ve 22 
muhtelif tabanca parçaları ele ge-
çirdi. Jandarma tarafından arama 
yapılan adreslerde usulsüz ve yasa 
dışı silah üretimi yaptığı saptanan 
10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edilen 
şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece 
serbest bırakıldı.
n İHA

Bin 502 adet yasadışı olarak
imal edilen silah elegeçirildi 



Döviz kurlarında yaşanan yükse-
liş karşısında vatandaşlar ellerindeki 
dövizleri/altınları bozdurmak için dö-
viz bürolarının ve sarrafların yolunu 
tuttu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yastık altındaki dolarla-
rı ve altınları bozdurun açıklaması 
sonrasında vatandaşlar harekete 
geçti. Özellikle doların 6,4152 sevi-
yelerine ulaşması karşısında vatan-
daş ellerindeki dolarları bozdurmak 
için harekete geçti. Bu durum döviz 
ve sarrafların önünde uzun kuyruk-
ların oluşmasına neden oldu.  Dolar 
borcu olan da doların daha fazla yük-
selmesine karşı dolar aldı. Ancak dö-
vizcilerde dolar bozduranın ağırlıkta 
olduğu görüldü. 

DÖVİZCİLER DOLAR 
BOZMUYOR İDDİASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yastık altındaki dolarla-
rı ve altınları bozdurun  açıklaması 
karşısında önemli bir iddiada bazı 

döviz bürolarının “para yok” diyerek 
döviz bozmadığı. Hatta bazı döviz 
bürolarının “Yükselen dolar karşı-
sında döviz bozdurmanın fırsatçılık” 
olduğu görüşünde de bulunduğu id-
dialar arasında.

Fakat iddialar bir yana döviz 
büroları ve sarraflar önündeki ha-
reketlilik dikkat çekiyor. Esnaf dün 
itibariyle en yoğun günlerinden bi-
rini yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı 

açıklamada, “Buradan milletimize 
sesleniyorum, yastık altından gelin 
dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve av-
rolarınızı, altınlarınızı çıkartın. Yerli 
ve milli direnişinizi tüm dünyaya 
karşı ortaya koyun” ifadelerini kul-

lanmıştı. Çağrıya destek olmak ve 
milli duruşa katkı sunmak isteyen-
ler ise harekete geçti. Diğer taraftan 
vatandaşlar, “Para yok, fırsatçılık ya-
pılıyor” diyerek dolar bozmayan es-
naflara karşı da inceleme yapılması 
çağrısında bulunuyor. 

DOLAR VE ALTIN BORCU 
OLAN HEREKETE GEÇTİ

yükselen döviz karşısında altın ve 
dolar borcu olan da daha fazla zarar 
etmemek için harekete geçti. Borcu 
kadar dolar ve altın alanlar da hare-
ketliliğe neden oldu. Uzmanlar ise 
doların ateşinin biraz daha çıkabile-
ceğini ancak gerekli önlemlerin alın-
ması ve ekonomik adımların atılması 
ile dövizin düşüşe geçebileceğini be-
lirtiyor.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 29 Zil-ka’de 1439  -  Rûmî: 29 Temmuz 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:22 05:55 13:01 16:47 19:56 21:22
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   16 °C   28 °C

Karaman             14 °C 27 °C 

Aksaray               16 °C  27 °C

Ankara                 13 °C 28 °C
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Dövizin ateşinin yükselmesiyle birlikte dövizcilerin ve sarrafların önünde kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık 
altında bulunan dövizleri bozdurun çağrısına destek verenler olduğu kadar borcu olanlar da daha fazla zarar etmemek adına döviz/altın  aldı 

Dövizcilerde dolar yoğunluğu!

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş karşısında vatandaşlar ellerindeki dövizleri/altınları bozdurmak için döviz bürolarının ve sarrafların yolunu tuttu.

‘Belediyecilik hizmetleri
ile Selçuklu’ya değer kattık’

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluş-
maları kapsamında Bedir Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı 
bir camide gerçekleştirdiği Cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin 
görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, II. Mehmet Camisinde kılınan namazın ardın-
dan esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle 
ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Bedir Mahalle Muhtarı İsmail 
Çetinkaya, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. 

Selçuklu’da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için 
gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Gerçekleş-
tirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor 
alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Amacımız 
ilçede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin ‘İyi ki Selçuklu’ da 
yaşıyorum’ demelerini sağlamak. Çocuklarımız için kütüphaneler 
ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller, sanayi 
çalışanlarımız için sosyal tesisler ürettik. Bütün bu çalışmaların yanı 
sıra Kelebekler Vadisi Parkı, Sille Baraj Park, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi ve Selçuklu Kongre Merkezi gibi prestij eserleri şeh-
rimize kazandırdık. Hizmet planlamasında merkez ve mahalle ayrımı 
yapmaksızın Selçuklu için daha iyiye daha güzele hizmet seferberliği-
mizi sürdürme gayreti içerisindeyiz” dedi.
n İHA
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Günlük iş yoğunluğundan ve şehri gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tabiat kamplarına ve tabiat yürüyüşlerine yoğun ilgi gösteri-
yor. Galeri Güvenlik İşletmesinin Sahibi Fatih Tuncel, “Kampa giden vatandaşlar ihtiyaçlara ve tabiat şartlarına göre ürün almaları gerekiyor” dedi

Kampa ve yürüyüşe ilgi arttı
Şehir yaşamın vermiş olduğu 

yoğun çalışma temposunun vermiş 
olduğu stres ve gürültü nedeniyle 
tabiata ilgi artamaya başladı. Kır-
sal alanda milli parkların sayısının 
artması, gezi turlarının yapılması, 
medya ve sosyal medyada yapılan 
paylaşımlar Konya’da da kamp ve 
tabiat yürüyüşlerine ilgiyi arttırdı.  

Genelde temiz hava almak, 
spor yapmak, sağlığı korumak, tabi-
atı fotoğraflamak, yeni yerleri keş-
fetmek, anlamaya çalışmak, tabiat 
ile iç içe yaşamayı öğrenmek ve iş 
stresini atmak isteyen vatandaşlar  
tabiat yürüyüşlerine ve kamplara 
yoğun ilgi gösteriyor. Tabiat yürü-
yüşleri ve kamplar uzmanlara göre 
kondisyonu arttırıyor, nefesi açıyor, 
kan dolaşımını hızlandırıyor, zinde-
liği ve canlılığı hissettiriyor, yaşam 
sevincini arttırıyor. Bu durum ise 
tabiat yürüşlerine ve kamplara yo-
ğun talebin oluşmasına neden ol-
muş durumda. 
TABİAT YÜRÜYÜŞLERİ VE KAMPLAR 
İLE TABİATYI TEKRAR TANIYORUZ 

Galeri Güvenlik İşletmesinin 
Sahibi Fatih Tuncel, son zamanlar-
da Konyalıların tabiat yürüyüşlerine 

ve kamplarına yoğun ilgi gösterdi-
ğini ifade ederek, “Tabiat yürü-
yüşlerinde tabiatdaki değişiklikleri 
görüyor, işitiyor, hissediyor ve ya-
şıyoruz. Bitkileri, ağaçları, çiçekle-
ri  ve hayvanları tanıyıp, kuşların 
ötüşüne, çiçeklerin açışına, güneşin 
doğuşuna ve batışına, ışık yansı-
masına, gölge oyunlarına, her mev-

simin kendine has güzelliklerine, 
renk  dönüşümüne tanıklık yapıyor 
ve zirvelerin özgürlüğünü yaşıyo-
ruz. Haftanın yorgunluğunu, stre-
sini, fazla  enerjimizi yürüyüşle atıp 
yeni bir güne başlıyor ve kötü alış-
kanlıklardan uzaklaşıyoruz. Bugü-
ne kadar dikkat etmediğimiz yakın 
çevremizdeki güzelliklerin farkına 

varılıyor. Konyalı vatandaşlarımız 
kamplara yoğun ilgi göstermeye 
başladı. Günü birlik ve yatılı olarak 
gidenler var. Böyle olunca herkesin 
ihtiyaçları farklı oluyor. Galeri Gü-
venlik olarak kampçıların bütün ih-
tiyacını karşılıyoruz. İlk defa kampa 
gidecekler için ayakkabı olmazsa ol-
maz. Sırt çantası olacak. Dağda kul-
lanacağı yedek elbisesi,içliği olacak. 
Dağ batonu olacak. Yatılı gidiyor ise 
çadırı, uyku tulumu olacak. Termo-
su olacak. Gittiği yerde kamp ten-
cereleri, çaydanlıkları olacak. Son 
zamanlarda kamp ürünleri yoğun 
ilgi var.  Vatandaşlar kendine vakit 
ayırarak dağa ve tabiat yürüyüşleri-
ne katılıyor. Tabiat ile iç içe yaşıyor. 
Tabiat şartlarına uygun elimizde 
çadırlarımız ve uyku tulumlarımız 
var. Su geçirmeyen ayakkabı ve 
kıyafetlerde mağazamızda bulunu-
yor. Sattığımız ürünler bir çoğu ra-
hatlığından dolayı günlük yaşamda 
kullanılıyor. Kampa giden vatan-
daşlar ihtiyaçlara ve tabiat şartla-
rına göre ürün almaları gerekiyor. 
Kamp ürünleri Bin Tl ile 5 Bin TL 
arasında değişiyor” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

3 ayrı dernek çatısında faaliyet gösteren Veysel Karani Kur’an Kursu, Yaylapınar Kız Kur’an Kursu ve Şifa Kız Kur’an Kur-
su’nun ayakta kalabilmesi için gelir elde etmek amacıyla İslami usullere göre Kurban satımı ve kesim faaliyeti yürütülüyor

Kur’an Kursu’ndan hayırlı hizmet
Kurban Bayramı yaklaştıkça, 

kurban ibadetini yapmak üzere 
gerçekleştirilen hazırlıklar da tüm 
hızıyla sürdürülüyor. İslam dininin 
önemli ibadetlerinden olan Kur-
ban’la, hem Allah’a iyi bir kul ola-
bilmenin gereği ortaya konuyor 
hem de yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının en güzel örnekleri ve-
riliyor. Kurban Bayramı’nın anlam 
ve önemini artıracak hizmetler için 
de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kap-
samda; Veysel Karani Kur’an Kursu 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği ça-
tısı altında bulunan Veysel Karani 
Kur’an Kursu, Suffe Kur’an Kursu 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği ça-
tısı altında bulunan Yaylapınar Kız 
Kur’an Kursu ve Emirsultan Kur’an 
Kursu Yaptırma ve Yaşatma Der-
neği çatısı altında bulunan Şifa Kız 
Kur’an Kursu için Kurban Bayra-
mı’nda gelir elde etmek için dernek 
yöneticileri hazırlıklarını tamamladı. 
3 ayrı Kur’an Kursu’nun giderlerini 
karşılamak amacıyla Kurban Bay-
ramı’nda kurbanlık satışı ve kesi-
mi yapan bu dernekler hem İslami 
usullere uygun kesim hizmeti veri-
yor hem de hayırlı bir hizmet olan 
Kur’an Kurslarının devamını sağla-
mak amacıyla gelir elde ediyor. 

3 AYRI KURS HİZMETİ 
Yürüttükleri çalışmalar hakkın-

da bilgi veren Veysel Karani Kur’an 
Kursu Yaptırma ve Yaşatma Der-
neği, Suffe Kur’an Kursu Yaptırma 

ve Yaşatma Derneği ve Emirsultan 
Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşat-
ma Derneği’nin Başkanı Sahip Eke, 
yaklaşık 26 yıldır hayır hizmetleri 
içerisinde bulunduğunu söyledi. 3 
ayrı Kur’an Kursunun 3 ayrı dernek 
çatısı altında faaliyet yürüttüğünü 
belirten Eke, kurslarla ilgili şu bilgi-
leri verdi, “3 Kur’an Kursumuz var. 
Veysel Karani Kız Kur’an Kursu te-
mel eğitim verir, hafızlığa hazırlar. 
Buranın resmi kapasitesi 105 yatılı, 
164 ders kapasitesi var. İkinci kur-
sumuz Yaylapınar Kız Kur’an Kursu. 
Bu Türkiye’de bir ilk, sadece hafızlık 
eğitimi veriyor. Resmi yatılı kapasi-
tesi 100, şuanda gündüz öğrenciler-
le birlikte 135 hafız öğrencisi var. 
Üçüncü Kursumuz Şifa Kız Kur’an 
Kursu. Hafız Proje Eğitimi dediği-
miz eğitim kapsamında, ilkokul 4’ü 
bitirmiş 5’e başlamış öğrencilerimi-
zi alıyoruz. Burada öğrencilerimiz 

hem okulunu okuyor hem de ha-
fızlık eğitimi alıyor. Buradan mezun 
olan çocuk ortaokul bittiğinde hafız 
olarak yetişmiş olacak. Bu sene ilk 
meyvelerini aldık bu okulumuzun. 
Hatta öğrencilerimizi dereceye gir-
di, Ankara’ya çağırdılar, Türkiye 
seçmelerine katılacaklar. Diğer ta-
raftan İmam Hatipler arasında yapı-
lan hafızlık yarışmasında öğrencile-
rimizden biri Konya birincisi seçildi. 
3 Kur’an kursumuz da 3 ayrı dernek 
altında faaliyet yürütüyor. Kursları-
mız Diyanet İşleri Başkanlığı altın-
da faaliyet gösteriyor. Herhangi bir 
cemaat bağlantısı yok. Hocalarımız 
devlet tarafından karşılanıyor diğer 
giderleri dernekler tarafından karşı-
lıyoruz.”

İSLAMİ USULLERE GÖRE KURBAN 
HİZMETİ 

Dışardan gelen yardımlarla 
Kur’an Kurslarını ayakta tutmanın 

oldukça zor olduğuna dikkat çeken 
Eke, kurslara gelir elde etmek üze-
re çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 
“Biz kendimiz Osmanlı mantığıyla 
hareket ederek, kurslarımıza gelir 
etmeye çalışıyoruz” diyen Eke, bu 
çalışmalardan en önemlilerinden 

birinin kurban faaliyetleri olduğunu 
söyledi. Veysel Karani Kız Kur’an 
Kursu’nun bahçesinde bu iş için 
son teknolojiye yakın bir kurban 
kesim sistemi kurduklarını ve bir 
çardak oluşturduklarının bilgisini 
veren Eke, şöyle devam etti, “Bizim 
istediğimiz standartlarda, organik 
olarak beslettirdiğimiz kurbanlık-
ları biz mal sahipleri adına burada 
satıyoruz, kursa bir gelir elde edi-
yoruz. Ayrıca burada kesimini de 
yapıyoruz. Malum şehirleşmeyle 
her yer apartman oldu. Apartman 
katından kurban kesmek mümkün 
değil. Böyle bir yere yoğun ihtiyaç 
var. Yardımsever vatandaşlarımız 
sayesinde burada böyle bir tesis 
yapıldı ve böyle bir hizmeti vermiş 
oluyoruz. Biz burayı sadece Kurban 
Bayramı’nda kullanıyoruz. Hem 
insanlara bir hizmet olsun hem de 
kurbanlar kesildikten sonra derisin-

den, sakatatından kurslarımıza bir 
gelir elde etmek için bu hizmetleri 
yürütüyoruz. En önemlisi burada 
İslami usullere uygun Kurban hiz-
meti veriliyor. Malum bazı yerlerde 
bu hizmetler temiz olmayan şart-
larda yapılıyor. Bizim tesisimizde 
kurban havada kesilip biçiliyor, et 
kemikten ayrılıyor, hissedarlara bö-
lüştürülüp poşetleniyor ve herkese 
hisse sahiplerine dağıtılıyor. Burada 
el değmeden bir hizmet veriyoruz. 
Vatandaşlarımız bundan önceki yıl-
larda burada verilen hizmetlerden 
son derece memnun kaldıkları için 
büyük bir ilgi var. Biz de bu ilgiye 
layık olabilmek için hizmetimizi her 
yıl daha da kaliteli hale getirmeye 
çalışıyoruz.”

KAVURMA VE ÇAY İKRAMI 
Büyükbaş kurbanlar için girecek 

hisse bulamayanlar için de verilen 
hizmetin bir avantaj olduğunu dile 
getiren Eke, “Dışarıda büyükbaş 
bir hisseye girecek yanında biri-
ni bulamayanlara burada hisseler 
oluşturuyoruz. Fiyatına göre hisse 
gruplandırması yapıyoruz, herkes 
bütçesine göre hisseye girebiliyor” 
dedi. Ayrıca Kurban kesimi için 
gelen vatandaşlara gün boyunca 
kavurma ve çay ikramında bulun-
duklarını da söyleyen Eke, Kurban 
Bayramı’nın anlam ve önemini ya-
pılan hizmetlerle üst seviyeye çıkar-
ma gayretinde olduklarını sözlerine 
ekledi.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Sahip Eke

Dernek yetkililerinin istediği standartlarda, organik olarak besletilen kurbanlıklar, kurs bahçesine kurulan çardaklara getiriliyor, 
mal sahipleri adına burada satışı gerçekleştirilerek alınan komisyonla kurslara da gelir elde ediliyor. 

 Galeri Güvenlik İşletmesinin Sahibi Fatih Tuncel, son zamanlarda Konyalıların tabiat 
yürüyüşlerine ve kamplarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.
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PKK kamplarında çocuk istismarı 3 yılda 2 bin ton atık pil toplandı
Terör örgütü PKK, kandıra-

rak dağlara götürdüğü çocuklara 
cinsel istismarda bulundu, yaşa-
nanlara karşı koyanlar ise ölüm 
tehdidine maruz kaldı. Güvenlik 
kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 
terör örgütüne yönelik soruştur-
malar ve operasyonlar sonrası alı-
nan ifadeler, PKK’nın kirli yüzünü 
ortaya çıkartıyor. İfadelere göre, 
kandırılarak dağlardaki kamplara 
götürülen çocuklar örgüt elebaş-
ları tarafından cinsel istismara uğ-
radı.

Yaşanan çirkin olaylar sonucu 
bunalıma giren çocuklar intihar 
etti, istismara karşı koyanlar ise 
örgüt tarafından infaz edildi. Örgüt 
elebaşlarından Murat Karayılan’ın 
da korumalığını yapan “Dilan” adlı 
terörist, Karayılan’ın tecavüzüne 
maruz kalması üzerine el bomba-
sıyla intihar etti. S.A. adlı 19 yaşın-
daki terörist ise uğradığı tecavüzü 

üst yönetime aktardı, bunun üze-
rine infazla tehdit edildi. Yaşanan-
ların ardından hücreye kapatılan 
S.A, burada da 12 örgüt mensu-
bunun cinsel istismarına uğra-
dı. Bölücü örgütün kamplarında 
yaşları 9’a kadar inen çocuklar, 
kadın teröristler tarafından çeşitli 
bahanelerle korkutularak örgütün 
çirkin eylemlerine karşı koymama-
ları için yönlendirildi. Kamplarda 

ahlak dışı fiiller, erkek çocukların 
istismarıyla da sürdü. Örgüt, yaşa-
nan istismarlara dayanamayarak 
hayatlarına son veren çocukların 
çıkan çatışmalarda öldükleri yala-
nını uydurdu. KCK Yürütme Kon-
seyi üyesi Duran Kalkan’ın, küçük 
yaştaki kızları istismar ettiği, örgüt 
üyesi kızlarla çekilen samimi fo-
toğraflarıyla ortaya kondu.
n AA

Taşınabilir Pil Üreticileri ve 
İthalatçıları Derneği (TAP) Genel 
Sekreteri Neslihan Bahar Boya-
cılar, TAP’ın atık pillerin toplan-
ması, taşınması ve bertarafına 
yönelik Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığınca yetkilendirilmiş tek kuruluş 
olduğunu ifade etti. Atık pillerin 
çevreye verdiği zarar nedeniyle 
toplanması yönünde çalışmalar 
yürütüldüğünü her geçen yıl top-
lanan atık pil miktarının arttığını 
anlatan Boyacılar, 2007 yılında 
sadece 225 ton olan yıllık atık pil 
toplama miktarının 2017 yılı itiba-
riyle 730 tona yükseldiğini belirtti. 
“Türkiye’de geçen yıl 730 ton atık 
pil toplanırken, son 3 yılda topla-
nan pil miktarı 2 bin tonu aştı.” 
diyen Boyacılar, şöyle devam etti: 
“Bu rakamlara ulaşmamızda okul-
ların payı çok büyük. Öğrencile-
rimizin artan duyarlılığı ve hatta 
ailelerini de bu konuda uyarması 

sonucunda geçen yıl toplam atık 
pil miktarının yaklaşık yüzde 40’ını 
okullardan topladık. Bu da 325 ton 
demektir. Atık pil konusunda her 
yıl artan bir duyarlılıktan söz et-
mek mümkün, zaten bunun için 
de eğitimlerimiz ve kampanyaları-
mız kesintisiz devam ediyor. Eği-
tim ve kampanyalarımıza katılan 
belediye ve okul sayısı da her yıl 
artış gösteriyor. Samsun’da okul-

larımız çok başarılı değil, bu ders 
yılında sadece 2 ton 85 kilo atık 
pil topladılar, bu bir yıl önce 1 ton 
761 kiloydu. Ama gerek okullar 
gerekse il bazında baktığımızda 
Samsun’un potansiyeli ile karşı-
laştırılamayacak bir durum ortaya 
çıkıyor. Samsun potansiyelinde bir 
şehrin en az 20 ton atık pil topla-
ması gerekirken bu miktar sadece 
4 ton.”  n AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi tartışmasına ilişkin, “Dinin sivil yapısına 
gölge düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır” dedi

‘Kontrol ve rehberlik 
mekanizması kurulmalı’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 
son dönemde yaşanan tarikatların 
ve cemaatlerin denetlenmesi, bu 
kurumların İslam dinindeki yerine 
dair tartışmaları AA muhabirine de-
ğerlendirdi. Tarikat ve cemaat olarak 
bilinen teşekküllerin her şeyden önce 
sosyolojik bir gerçeklik olduğunu be-
lirten Erbaş, bunların görmezden ge-
linmesi ya da ötelenmesinin bu ger-
çekliği değiştirmeyeceğini, tersine 
perdeleyerek görünür olmasını en-
gelleyeceğini ifade etti.Erbaş, İslam 
coğrafyasında bu anlamda tarihi ve 
kurumsal geçmişleri olan yapıların 
bulunduğuna işaret ederek, Cumhu-
riyet döneminin ilk yıllarında çıkarı-
lan kanun nedeniyle tekke, zaviye ve 
benzeri yapıların kapatıldığını, tarikat 
veya dini cemaatlerin hukuken yok 
hükmünde kabul edildiğini anlattı. 
Hukuken yok hükmünde olmanın, 
gerçekte “yok” olmak anlamına gel-
mediğini, bu yapıların fiilen ve sosyal 
bir gerçeklik olarak Cumhuriyet dö-
nemi boyunca da varlıklarını devam 
ettirdiğini dile getiren Erbaş, “Bu 
alanda belki de ciddi hatalardan biri, 
sosyal bir gerçekliğin kanunla yok 
sayılarak görmezden gelinmesidir. 
Çünkü bu durum, tam tersi bir et-
kiyle zaman içinde söz konusu yapı-
lar için deyim yerindeyse perdeleme 
vazifesi görmeye başlamıştır” diye 
konuştu.

“KARMAŞIK VE DENETİMSİZ HALE 
GETİRDİ”

Erbaş, hukuki boşluktan yarar-
lanan dini görünümlü bazı yapıla-
rın zamanla kendilerine varlık alanı 
bulduğuna dikkat çekerek, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Yine son asır 
boyunca din-devlet ilişkilerinde 
yaşanan gerilim ve zaman zaman 
gelişigüzel mülahazalarla dinini ve 
inancını yaşamak isteyen insanların 
ötelenmesi, söz konusu alanı daha 
da karmaşık ve denetimsiz hale ge-
tirmiş, dini istismar eden gruplar için 
uygun bir zemin oluşmasına sebebi-
yet vermiştir. 

Bu kaotik süreçten beslenen 

olumsuz durumların en çarpıcı ör-
neği FETÖ ve liderliğini Adnan Ok-
tar diye bilinen şahsın yaptığı suç 
şebekesidir. Bu iki suç örgütü tam 
da bu hukuki boşluğu ve kaosu kul-
lanarak başta gençler olmak üzere 
dini duyarlılığı yüksek ama bilgisiz 
olan birçok kişiyi kandırmış, onları 
gizli, kirli ve karanlık odakların çı-
karları için devleti ve milleti aleyhine 
çalışan militanlara dönüştürmüş, ka-
dınlı-erkekli birçok gencimizin heba 
olmasına ve geleceğinin kararmasına 
neden olmuştur.”
“GÜVENLİK BOYUTLARI VE KÜRESEL 

BAĞLANTILARI BULUNUYOR”
Erbaş, güncel popülist, gelişigü-

zel tartışma ve mülahazaların ötesin-
de, tarikat ve cemaatlerin birer sos-
yal gerçeklik olarak toplumsal ve dini 
işlevleri, din istismarının sebepleri ve 
etkileri, bu alandaki hukuki boyutun 
ve ideal tutumun nasıl olması gerek-
tiği gibi konuların etraflıca ele alın-
ması gerektiğini belirtti. Söz konusu 
bazı yapıların dini boyutundan daha 
çok iktisadi, siyasi hatta güvenlik bo-
yutlarının ve küresel bağlantılarının 
bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, 
“Dinin sivil yapısına gölge düşürme-
yecek, özgürlüklere halel getirme-
yecek ve din güvenliğini sağlayacak 
bir kontrol ve rehberlik mekanizması 
kurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Erbaş, bu alandaki çalışma ya 
da hukuki düzenlemenin doğru dini 
bilgi ve samimi gayretle faydalı çalış-

malar yapan oluşumları olumsuz et-
kilemeyecek ve rehberlik edecek şe-
kilde yapılması gerektiğini kaydetti.

“İSLAM’IN ANADOLU’YA 
YAYILMASINDA ETKİLİ OLDU”
Tarikat ve cemaatların dinde ve 

Kur’an-ı Kerim’de yeri olup olmadı-
ğına yönelik tartışmaları da değer-
lendiren Erbaş, tarikatların İslam 
medeniyeti ve Türkiye’nin kültür mi-
rasında bulunduğunu, İslam’ın çeşitli 
ülkelere, özellikle Anadolu’ya yayıl-
masında etkili olduğunu anımsattı. 
Erbaş, bu yapıların zaman zaman 
çeşitli açılardan değişim ve dönü-
şümler yaşadığını dile getirerek, “Bir 
Müslümanın dini görevlerini yerine 
getirmesi için herhangi bir tarikata, 
cemaate girmesi veya bir şahsa bağ-
lanması şeklinde bir zorunluluk yok-
tur. Her Müslümanın Allah’ın kitabı-
na, Hazreti Peygamber’in sünnetine 
ve İslam ilim geleneğinin içerisinde 
muteber kabul edilen alimlere mü-
racaat etmesi yeterlidir. Yani hakikat 
noktasında ölçü ilim, hikmet, irfan, 
marifet ve şeriattır. Aslında Yunus 
Emre bunu ‘Şeriat tarikat yoldur va-
rana. Hakikat marifet andan içeru’ 
dizeleriyle veciz şekilde ifade etmiş-
tir.” değerlendirmesinde bulundu.

“DİN İSTİSMARIYLA MÜCADELE 
SEFERBERLİĞİ”

Tarikat ve cemaatlerin tarih bo-
yunca ilim, irfan, bilgi ve hikmetin 
merkezi olduğunu aktaran Erbaş, 
“Benim tarikatımın, tasavvufi anlayı-

şımın, cemaatimin dışındakiler İslam 
dışıdır, hakikat dışıdır’ gibi bir anla-
yışa fırsat verilmemesi gerektiğini 
bildirdi. Erbaş, şu ifadeleri kullandı: 
“Devlet ve Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının rehberlik edip uzmanlarla bir 
araya gelerek bir disiplin ve düzenin 
mutlaka kurulması lazım. Yoksa din 
istismarı ortaya çıkıyor. Son zaman-
larda yaşadığımız olayları görüyor-
sunuz, FETÖ, DEAŞ, bütün bunların 
alt yapılarına baktığımız zaman bir 
kontrolsüzlükten, düzensizlikten, 
disiplinsizlikten ortaya çıktığını gö-
rüyorsunuz.” Diyanet İşleri Başkan-
lığınca başlatılan din istismarıyla 
mücadele seferberliği kapsamında, 
81 il ve bütün ilçelerde çalışma yap-
tıkları bilgisini veren Erbaş, dinin 
ana kaynaklarına ve ilkelerine ters 
düşmediği, toplumun huzuruna ve 
kardeşliğine zarar vermediği sürece 
hiçbir kişi, grup ya da oluşumun za-
rarlı kabul edilmeyeceği ve sakıncalı 
bulunmayacağını kaydetti. Erbaş, 
herhangi bir dini yapının, tarikatın, 
cemaatin, derneğin ve benzeri yapı-
ların temel dayanağının ve çıkış nok-
tasının “Kur’an-ı Kerim ve sünnetin 
arzuladığı kamil insanlar yetiştirme” 
olması gerektiğine dikkati çekerek, 
“Bu meyanda, topluma yönelik din 
hizmetine ve din eğitimine katkı 
sunmayı gaye edinmiş teşekküllerin 
olmazsa olmaz yükümlülüklerin-
den biri de sahih dini bilgiye sadık 
kalmaktır. Bu itibarla söz konusu 
gruplar, kendilerini sorgulamalı ve 
tüm boyutlarıyla şeffaf olmalıdırlar.” 
uyarısında bulundu. Diyanet İşleri 
Başkanlığınca FETÖ, DEAŞ gibi te-
rör örgütleri ve dini istismar eden 
yapılara karşı etkin çalışmalara de-
vam edildiğini vurgulayan Erbaş, 
“Halihazırdaki süreçte bu çalışmalar, 
periyodik olarak devam ettirilmekte-
dir. Yine bu bağlamda sıkça istismar 
edilen cihat, itaat, istişhad, keşif ve 
ilham, gayb, mehdilik vb. konularda 
pek çok kitap, kitapçık Başkanlığımız 
tarafından yayına hazırlanmaktadır” 
ifadesini kullandı.  
n AA

KVKK, 35 uzman yardımcı alacak
Resmi Gazete’de yayımlanan ila-

na göre, Kişisel Verileri Koruma Ku-
rumu’na (KVKK) alınacak 35 uzman 
yardımcısı için 10 Eylül’de başlaya-
cak sınav başvuruları 21 Eylül’de 
sona erecek. Adaylar KVKK’nin in-
ternet sitesinden “Yarışma Sınavı 
Başvuru Formu”nu doldurduktan 
sonra istenilen belgelerin eklenmesi 
suretiyle kuruma şahsen ya da pos-
ta yoluyla teslim ederek başvuruda 
bulunabilecek. Buna göre, Hukuk 
alanından 15, Siyasal Bilgiler, İkti-
sadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İş-
letme alanlarından 10, Elektronik, 
Elektrik-Elektronik, Elektronik ve 
Haberleşme, Bilgisayar Mühendis-
liği ve Bilişim Sistemleri Mühendis-
liği alanlarından ise 10 olmak üzere 
toplam 35 uzman yardımcılığı için 
2018 yılı KPSS sonuçlarına göre 
başvuracak 700 kişi yazılı sınava 
çağrılacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü 
olmak üzere iki aşamalı yapılacak. 
Yazılı sınav test usulü ile gerçekleş-

tirilecek.
Giriş sınavının yazılı bölümü 

20 Ekim’de Ankara Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesinin Milli İrade ve 15 
Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde 
olacak. Yazılı sınav sonuçları ku-
rumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinin internet sitelerinde 
ilan edilecek. Yazılı sınav notu 100 
tam puan üzerinden değerlendiri-
lecek ve 70 puandan az olmamak 
üzere en yüksek puandan başlana-
rak belirtilen kadronun 4 katına ka-
dar aday sözlü sınava girmeye hak 
kazanacak.

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati 
ile sınava katılacakların listesi KVKK 
internet sitesinden duyurulacak. 
Sözlü sınavda da başarılı sayılabil-
mek için 100 tam puan üzerinden 
en az 70 puan almak gerekecek. Gi-
riş sınavında başarılı olanların yazılı 
ve sözlü sınav puanlarının aritmetik 
ortalaması başarı sırasını oluştura-
cak.  n AA

Sefirim Kebi-
rimden aldığım 
mazhara göre 
malumatım oldu 
ki, memleketinde 
dans namında Ala 
Mele İnnas Fuhşiy-
yat ve Lubiyat yapı-
yormuşsun... İş bu 
Name-i Humayu-
numun eline vusulünden itiba-
ren bu mel’anet rezalete son 
vermediğin takdirde, Ordu-yu 
Humayunumla gelip seni kah-
retmeye muktedir olurum.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
 

   Evet biraz şaşırmış 
olabilirsiniz  ama bu mektubu  
koymadan  değerlendirmenin 
tam olmayacağını düşünü-
yorum. Yukarıdaki mektup 
Kanuni’ nin tarih kayıtlarına 
göre  Fransa Kralı Fransu-
va’ya göndermiş olduğu ikinci 
mektuptur. Ne alaka  şimdi diye 
bilirsiniz  ama şimdi kendimizi 
sorgulamanın tam zamanı. Ge-
lelim kendi dönemimize 2018’e. 
Ne oldu bize?

  Bir zamanlar krallara, 
soylulara bir sözümüz yeter-
ken (ki yukarıda yazan mek-
tuptan sonra Fransa’da 100 
yıl dans edilememişti.) şimdi  
muhataplarımızla kanlı bıçaklı 
oluyor yine de hakkımızı ala-
mıyoruz. Yüzyıllar öncesinde 
krallar bize sığınırken şimdi bir 
papaz için  bir sürü açıklama 
yapmak durumunda kalıyoruz.  
Osmanlı kesimini eleştiren  in-
sanlarımız elbette ki var ama in-
san  acaba o döneme geri dön-
sek nasıl bir dünya da yaşardık 
sorusunu da sormuyor değil?

  Rahip Brounsun  kirizi her 
geçen gün ivme kazanıyor. Tüm 
dünya  bir savaşın eşiğinde ha-
zırlık yapıyor. 

Tıpkı geçmişte olduğu gibi 
bütün devletler etrafımızı sar-
mış tek bir farkla; Türk halkına 
sığınmak yerine  parçalamak ve 
sömürmek için. Hatta ve hatta 
geçmişin intikamını almak için. 
İsrail Devletinin  kurucu be-
yinlerinden olan koyu Siyonist 
Thedoor Herzl  günlüklerinin 
en son kısmında ‘’Bir  gün ge-
lecek ve siz Türkler önümüzde 
diz çökeceksiniz’’ ifadeleri yer 
almaktadır. 

Çok şükür kimsenin  önün-
de diz çökmüşlüğümüz yok, 
çökmeyiz, çökmeyeceğiz ama 
bu cümlelerin sarf edilebilmesi 
bile kendimizi sorgulamamız 
gerektiğinin   işaretidir.

     Özümüze bağlı kal-

mak ve her alanda 
millileşip kendi der-
dimizin devası ol-
mak adına durmak-
sızın  çalışıyoruz  
elhamdülillah. Ama 
bu millileşmeyi  
hayatımızın her ala-
nına, inancımıza, 
dilimize, sofraları-

mıza taşımalıyız. Abdürreşid 
İbrahim’in ‘’ALEM-İ İSLAM ‘’ 
kitabında şöyle bir tespit  oku-
muştum;

‘’Rusya’da yaşayan Türk-
lerin köle gibi kullanıldığını 
gördüm, lakin Çin ve Japonya 
ziyaretimde hayretler içerisinde 
kaldım çünkü Japonlar ve Çin-
liler oldukça refah ve gelişmiş 
bir ülkedirler. Ayrıca eğitim sis-
temleride  muhteşemdir. Buna 
sebeb ararken  sadece şunu, 
gördüm şartlar her ne olursa ol-
sun  milli kaynakları kullanmak 
(eğitim, sağlık, din, aile yapısı, 
sofra adabı) sizi her daim güç-
lü yapar. Halbuki Rusya’daki 
Türkler neredeyse Türk olduk-
larını unutmuş durumdalar ça-
murdan mahallelerde kalıp  çok 
ağır işlerde çalışmalarına karşın 
hala  acınası durumdalar.’’

   Abdürreşid’in bu gezi 
yazısı Mehmet Akif tarafında  
övülmüş ve dikkate şayan bu-
lunmuştur. Milli şairimizin bir 
çok mısrasında da yukarıda ki 
öze rastlayabiliriz;

‘’Bir zamanlar biz de mil-
let, hem nasıl milletmişiz:  
Gelmişiz dünyâya mil-
leyet nedir öğrenmişiz!  
Kapkaranlıkken bü-
tün âfâkı insâniyyetin,  
Nûr olup fışkırmışız tâ sînesin-
den zulmetin’’

     Sonuç olarak acil 
olarak millileşme harekatı baş-
latmalıyız  bilimde, ilimde ve 
özellikle dinde gençlerimize 
kendi toprağımızın dini de-
ğerlerini aşılamalıyız ki deizm 
furyasını susturup önümüze 
bakabilelim. Mutlaka insanımı-
za eskiden olduğu gibi islam 
zırhını giydirmeliyiz. 

Eğer ki islam zırhını hiç 
çıkarmassak dünyada hiçbir 
güç kuvvet bizlere galabe ça-
lamaz Allah ın izni ile. Değil ki 
ABD ‘nin artık uzaya üs kur-
manın zamanı gelmiştir deyip 
tehditvari söylemler söylemesi; 
Değil uzaya bütün aleme üs 
dahi kursa bizlerde islam zırhı 
olduktan sonra hiçbir şey 
yapamaz ve karşımızda dahi 
duramaz vesselam

EY FRANSA KRALI FRANSUVA!

Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 



Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında yaralanan 
karı-koca kendi yaralarına aldır-
madan birbirine durumlarını sor-
du.  Kaza, Milli Egemenlik Cad-
desi Otogar Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun 
S. yönetimindeki 42 ZT 897 pla-
kalı kamyonet dönüş yapmak is-
terken aynı yöne seyir halindeki 
Fahri A. idaresindeki 42 ZT 239 
plakalı motosiklet sürücünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu devrildi. Kazada motosik-
let sürücüsü ile motosikletin arka 
kısmında oturan eşi Mukadder 
A. yaralandı. Kazayı görenlerin 
haber vermesi üzerine olay yeri-
ne sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık 
ekiplerinin müdahale ettiği sırada 
karı-koca kendi yaralarını unuta-
rak birbirlerinin durumunu sordu. 
Yaralı karı-koca aynı ambulansla 
Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
n İHA 
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FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı Narkotik’ten uyuşturucu operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik operasyonda örgü-
tün şifreli haberleşme progra-
mı ByLock’u kullandıkları iddia 
edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen FETÖ/PDY’ye 

yönelik soruşturma kapsamında 
örgütün şifreli haberleşme prog-
ramı ByLock’u kullandıkları öne 
sürülen 7 zanlı hakkında gözal-
tı kararı verildi.Harekete geçen 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi ekipleri, dü-
zenledikleri operasyonda 6 şüp-

heliyi yakaladı. Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçirilen zanlılar, 
ifadeleri alınmak üzere Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğüne gö-
türüldü.Adresinde bulunamayan 
bir şüphelinin yakalanması için 
çalışmalar sürüyor.  n AA

Narkotik ekipleri tarafından bir eve 
yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 
kilo kubar esrar ile 134 kök hint kene-
viri ele geçirildi. Operasyonla ilgili Sıtkı 
E.(50) gözaltına alınırken, kenevirleri-
nin boyunun 2,5 metreye yaklaştığı 
öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlü-
ğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu 
ilçesi Yukarıpınarbaşı Mahallesi’nde 
bulunan Sıtkı E.’ye ait müstakil evde 
uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi-
ni aldı. Bunun üzerine harekete geçen 
ekipler, evi takibe aldı. Yapılan fiziki 
takibin ardından operasyon için hare-
kete geçildi. Yapılan baskında Sıtkı E. 
gözaltına alındı. Evde yapılan arama-
larda 13 kilo kubar esrar ile bahçeye 
ekili 134 kök hint keneviri ele geçiril-
di. Yapılan incelemelerde kenevirlerin 
boyunun 2,5 metreye yaklaştığı ve 
bahçe duvarını geçtiği öğrenildi. Sıtkı 
E.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
n DHA

FETÖ/PDY davasında Konya eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün’e örgüt üyeliği, so-
ruşturma sürecinin ihlali, resmi belgede sahtecilik ve iftira suçlarından 40 yıl 6 ay hapis cezası verildi 

Eski Müdür Yardımcısı’na
40 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) ilişkin davada eski Konya ve 
Mersin İl Emniyet Müdür Yardım-
cısı Anadolu Atayün’ün de arala-
rında bulunduğu 14 sanığa 1 yıl 8 
ay ile 40 yıl 6 ay arasında değişen 
hapis cezaları verildi, 37 sanık be-
raat etti.

Konya 2. Ağır Ceza Mahke-
mesindeki duruşmaya tutuklu ve 
tutuksuz bazı sanıklar, sanık ya-
kınları ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, savcının müta-
laasının ardından sanıklara son sa-
vunmaları için söz verdi.

Tutuklu sanıklardan eski polis 
müdürü Arif Aykut, dava gerekçe 
gösterilerek KHK ile ihraç edildi-
ğini, idari soruşturma kapsamında 
meslekten atıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki ByLock 
verilerinin doğru olmadığını sa-
vunan Aykut, “Aleyhimde beyan-
da bulunan kişiyle aynı ortamda 
dahi bulunmadım. Bu kişinin daha 
sonraki aşamada açığa alındığını 
biliyorum. Hakkımda yalan beyan 
veren şahıslar, kendilerini kurtar-
mak için bunu yaptılar. Beraatimi 
ve tahliyemi istiyorum.” diye ko-
nuştu.

Daha önce Konya ve Mersin İl 
Emniyet Müdür Yardımcılığı ya-
pan tutuklu sanık Anadolu Atayün 
de şube müdürlüğü görevindey-
ken attığı her imzanın arkasında 
olduğunu savundu.

Sanık Atayün, “Ne beraatimi 
isteyeceğim ne de tahliyemi. Gö-
revimi yaptığımdan dolayı bana ne 
ceza verecekseniz verin. Bir İslam 

aliminin (FETÖ elebaşını kastede-
rek) adıyla anılmaktan gurur du-
yuyorum. Başka da bir diyeceğim 
yoktur.” şeklinde savunma yaptı. 

Tutuklu sanıklardan Hasan 
Çelik de örgüt üyeliğiyle ilgili suç-
lamaları kabul etmedi.

FETÖ/PDY’ye ait Özel Merve 
Eğitim Kurumları’nda, 2002-2011 
yıllarında müdür yardımcılığı ve 
okul müdürlüğü yaptığını dile 
getiren Çelik, “Profesyonel bir 
eğitimci olarak bu okullarda çalış-
maya devam ettim. Ben herhangi 
bir suç işlemedim. Beraatime ve 
tahliyeme karar verilmesini talep 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan İrfan 
Kaplan da “örgüt üyeliği”, “göre-
vi kötüye kullanma” ve “ByLock 
kullanmak”tan dolayı kendisine 
dava açıldığını, ByLock kullandığı 
iddiası dışında hakkında somut bir 
delil bulunmadığını öne sürerek 
tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından kara-
rını açıklayan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan Anadolu Ata-
yün’e “örgüt üyeliği”, “soruşturma 
sürecinin ihlali”, “resmi belgede 
sahtecilik” ve “iftira” suçlarından 
40 yıl 6 ay, İrfan Kaplan ve Musta-
fa Burak Açıl’a 10 yıl 6’şar ay, Arif 
Aykut’a 8 yıl 9 ay, Kerim Doğan’a 
20 yıl, Bektaş Yıldırım’a 7 yıl 6 ay, 
Hasan Çelik’e 9 yıl hapis cezası 
verdi, Bektaş Yıldırım’ın tutuklu-
lukta geçirdiği süreyi dikkate ala-
rak tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan avukat 
Memduh Oğuz’u, ülke genelindeki 
vatandaşların verilerini toplamak-

tan dolayı “gizliliği ihlal”den 3 yıl 
hapis cezasına çarptırarak dosya-
sının 6. Ağır Ceza Mahkemesine 
tefrikine karar veren heyet, tutuk-
suz yargılanan Harun Yaldız’ı 10 
yıl 6 ay, Mehmet Özmen’i 14 yıl, 
Samet Özcan’ı 16 yıl, Serkan Öz’ü 

5 yıl 10 ay, Yücel Özaşık’ı 18 yıl 6 
ay ve Ali Osman Akyüz’ü 1 yıl 8 ay 
hapse mahkum etti, tutuksuz 37 
sanığın beraatine karar verdi.

Hapis cezasına çarptırılan tu-
tuksuz sanıkların tutuklanmaları-
na hükmedildi.  n AA 

Motosiklet devrildi, 
karı-koca yaralandı 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Telefon, yardım kutusu ve çan-
ta çalan bir şahıs polisin takibi so-
nucu yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelinin çaldığı cep telefonunu 
satmak istediği anlar ise iş yeri sa-
hibi tarafından saniye saniye kay-
dedildi.  Edinilen bilgiye göre, İstan-
bul, Kırşehir, Ankara ve Konya’da 
çocuklarının yaşadığı yeri gezmek 
için geldiği bahanesiyle kendisini 
gurbetçi olarak tanıtan bir şahsın 
son günlerde kent merkezinin farklı 
noktalarında hırsızlık yaptığı ihbar-
ları üzerine Konya Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine 
bağlı ekipler harekete geçerek özel 
bir ekip kurdu. Kurulan ekip, yapı-
lan ihbarı değerlendirmeye alarak 
şüphelinin kimliğini belirlemek için 
çalışma başlattı. Şüpheli ilk olarak 
Meram ilçesinde bir iş yerinden yar-
dım kutusunu çalıp koşarak uzak-
laştı. Yapılan ihbar üzerine çalışma 
yapan ekiplerin çevredeki güvenlik 
kamerası görüntülerini incelemesi-
nin ardından kayıtlarda şüphelinin 
koşarak uzaklaştığı görüldü. Şahıs 
son olarak ise Karatay ilçesindeki 
bir telefoncuya giderek, çaldığı te-
lefonu satmak istedi. Ancak kendi-
ni kilitleyen telefonun mail şifresini 
bilmeyen şüpheliden şüphelenen iş 
yeri sahibi bu anları cep telefonuy-
la kaydetti. Cep telefonu kamera-

sıyla kaydedilen görüntüde iş yeri 
sahibinin, “Mail şifresi olmadan 
telefonunun sıfırlanamayacağını, 
bu şifrenin olmaması durumunda 
da telefona çalıntı olarak bakılaca-
ğını” söylemesi üzerine şüphelinin 
“Allah Allah” diyerek tepki vermesi 

dikkat çekti. 
Şüphelinin iş yerinden ayrıl-

masının ardından durumu polis 
ekiplerine bildiren iş yeri sahibinin 
cep telefonundaki görüntüleri in-
celeyen ekipler, şüphelinin Ayhan 
A. (48) olduğunu tespit etti. İş yeri 

sahibine Konya’ya oğlunu görmeye 
geldiğini ve oğluna ulaşamayınca 
maddi sıkıntılardan dolayı telefonu-
nu satmak istediğini söyleyen şüp-
helinin gidebileceği adresleri ince-
leyen ekipler, Ayhan A.’nın Aşkan 
Mahallesi’ndeki metruk bir evde 
olduğunu belirledi. Bir süre ince-
lemeyen alınan eve gelen şüpheli 
çaldığı telefonlarla saklandığı evde 
yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 
üst aramasında ise bir adet cep te-
lefonu bulunurken, yapılan sorguda 
telefonun iş yerinden çalıntı olduğu 
tespit edildi. 

ELDE ETTİĞİ PARAYI GEZDİĞİ 
İLLERDE HARCAMIŞ 

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi 
alınmak üzere Asayiş Şube Mü-
dürlüğüne götürüldü. Burada ilk 
ifadesi alınan Ayhan A.’nın, çaldığı 
malzemeleri satarak gezdiği illerde 
harcadığını söylediği öğrenildi.  Öte 
yandan Konya’da 3 ayrı iş yerin-
den hırsızlık yapan şüpheli Ayhan 
A.’nın 15 gün önce yine hırsızlıktan 
yakalandığı ve denetimli serbest-
likle serbest bırakıldığı bildirildi. 15 
gün sonra tekrar gözaltına alınan 
şahıs işlemlerinin ardından 6 fark-
lı hırsızlık dosya kaydıyla adliyeye 
sevk edilecek.
n İHA 

Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı 
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Tepekent yolunda standart yükseldi
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi, Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası mahalle yolu ağını 3 
bin 600 kilometreye çıkardı. 
Yılsonuna kadar tamamlan-
mış mahalle yolunu 2 bin 700 
kilometreye ulaştırmayı he-
defleyen Büyükşehir, Selçuk-
lu İlçesi Tepekent Mahallesi 
ile Derbent Yolu arasındaki 4 
kilometrelik yolu da tamam-
layarak hizmete açtı. Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası 
31 ilçedeki mahalle yolların-
da standardı yükseltmek için 
aralıksız çalışıyor. Büyükşehir, 
bu kapsamda Selçuklu İlçesi 
Tepekent Mahallesi ile Der-
bent Yolu arasındaki mahal-
le yolunu tamamladı. Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, şehrin 
geleceğinin daha güzel olma-
sı için çalıştıklarını belirterek, 
bu kapsamda bütün ilçelerde 
prestij cadde çalışmalarının 

yanında mahalle yolları ya-
pımına da devam ettiklerini 
ifade etti. Yeni Büyükşehir 
Yasası sonrası Büyükşehir’in 
mahalle yolu ağının 3 bin 600 
kilometre olduğunu kaydeden 
Altay, “Bu yılın sonunda ta-
mamlanmış mahalle yolu ağı-
nı 2 bin 700 kilometreye ulaş-
tırmayı hedefliyoruz. Böylece 
mahalleleri ilçeler ve diğer 
mahallelerle daha kaliteli yol-
larla birbirine bağlıyoruz. Sel-
çuklu İlçesine bağlı Tepekent 
Mahallemizi Derbent Yoluna 
bağlayan 4 kilometre uzunlu-
ğa sahip yolumuz da bu kap-
samda tamamlandı. 8 metre 
genişliğindeki yolumuzun Te-
pekentli hemşehrilerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığınca, ailelere yol göste-
rici olması amacıyla, 0-6 yaş grubu 
çocuklara uygun içerikteki belirle-
nen 94 kitaba 26 kitap daha eklendi.

AA muhabirinin edindiği bilgi-
lere göre, 0-6 yaş çocuklara uygun 
içerikli kitapların belirlenmesi için 
oluşturulan çalışma grubu bu alanda 
yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmayla özellikle 0-6 yaş 
grubu çocuğu bulunan ailelerin sa-
tın alacakları kitaplara yol gösteri-
ci olunması ve kuruluşlarda kalan 
0-6 yaş grubu çocuklara da kitap-
lıklar oluşturulması amaçlandı. Bu 
kapsamda, Türk ve dünya edebi-
yatından çocuk kitapları, belirlenen 
ölçütler çerçevesinde incelenerek 
listelendi.  Uzmanlarca oluşturulan 
çalışma grubunun yaptığı incele-

meler sonucunda, 0-6 yaş çocuklar 
için zararlı içerik bulundurmayan ve 
çocukların gelişimine olumlu katkı 
sağlayacağı değerlendirilen 94 ço-
cuk kitabına, devam eden çalışma-
larla 26 kitap daha eklendi. Bugüne 
kadar incelenen 120 kitaba, devam 
eden incelemelerle yeni kitaplar ek-
lenecek. Listeye eklenen 26 kitaptan 
bazıları şöyle: “İzle Beni, Dönen Te-
kerlekler, Hareketli Tren, Hareketli 
Lunapark, Hareketli İnşaat, Deniz 
Ne Kadar Derin?, Kırmızı Kanatlı 
Baykuş, Bu Kış Kimse Üşümeyecek, 
Aç Tırtıl, Kafası Karışık Bukalemun, 
Karlı Bir Gün, Yağmurlu Bir Gün, 
Rüzgarlı Bir Gün, Sevimli Ördekler, 
Annemin Çantası, Eyvah Kim Ol-
dum Ben, İki Utangaç Panda, Minik 
Ayıcık Nerede?, Gökyüzü Ne Kadar 
Yüksek?, Kelebek.”  n AA

Hakim ve savcılara Çin 
ve Rusya’da dil eğitimi

Bisikletle taşınan pamuk 
şekerlerin ilginç görüntüsü

Adalet Bakanlığının yürüt-
tüğü proje çerçevesinde hakim 
ve savcılar, Çin ve Rusya’da dil 
eğitimi alacak. AA muhabirinin 
aldığı bilgiye göre, Bakanlıkça 
hayata geçirilen “Türk Yargısı-
nın Adli ve İdari Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi” kap-
samında 2015-2017 yılları ara-
sında 118 hakim ve savcı yurt 
dışında İngilizce eğitimi aldı. 
Halen 26 hakim ve Cumhuriyet 
savcısı, İngiltere’de dil eğitimi 
almaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra bugüne ka-
dar 43 hakim ve savcı, İngil-
tere’deki üniversitelerde Türk 
yargısının ihtiyaç duyduğu alan-
larda yüksek lisans eğitimini ta-
mamladı. 10 hakim ve savcı ise 
İngiltere’de yüksek lisans eğiti-
mini sürdürüyor.

Projenin kapsamının geniş-
letilmesine yönelik çalışmaların 
tamamlanmasının ardından, ha-
kim ve savcılara farklı dillerde 
de eğitim verilmesi kararlaştı-
rıldı.

Türk yargısının farklı dillerde 
kapasitesinin geliştirilmesi ama-

cıyla bu yıl ilk defa Çince ve Rus-
ça eğitimi projeye dahil edildi.

Adalet Bakanlığı Ankara Sin-
can Personel Eğitim Merkezinde 
3 aylık hazırlık eğitimlerini sür-
düren 8 hakim ve savcı, bir yıl 
süreyle Pekin’de bulunan Çin 
Halk Cumhuriyeti Kamu Gü-
venliği Üniversitesi’nde Çince 
eğitimi alacak.

Öte yandan Rus Kültür Eği-
tim Merkezinde 4 aylık hazırlık 
eğitimlerine devam eden 8 ha-
kim ve savcı, 1 yıl süreyle Pe-
tersburg’ta bulunan dil okulun-
da Rusça eğitimlere katılacak.

Bakanlık, Türk yargısının dış 
ilişkilerini geliştirme hedefi çer-
çevesinde, hakim ve Cumhuri-
yet savcılarının Arapça, Alman-
ca, Fransızca ve İspanyolca’ya 
yönelik dil ve yüksek lisans eği-
timi almalarına ilişkin hazırlık 
çalışmalarına da devam ediyor.

Proje kapsamında, Türk yar-
gısının uluslararası hukuk ala-
nında daha etkin olması ve Tür-
kiye’nin yenilenen uluslararası 
ilişkiler vizyonuna katkı sağlan-
ması hedefleniyor.  n AA

Meram Belediyesi tercih merkeziyle öğrencilerin yanında. Zafer Meydanı’nda kurulan Ter-
cih Merkezinde öğrencilere bu noktada yol göstermek adına önemli bir hizmete imza atıldı

‘Başarı, gençlerin sevdiği 
işi yapmalarıyla başlar’

Meram Belediyesi, üniversite sı-
navının en az kendisi kadar zorlu bir 
süreci olan ‘Tercih Dönemi’nde de 
öğrencilerin yanında. Zafer Meyda-
nı’nda kurulan Tercih Merkezinde 
öğrencilere bu noktada yol göster-
mek adına önemli bir hizmete imza 
atıldı. Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru bu zorlu süreçte öğrencile-
re fayda sağlayabilmek adına böyle 
güzel bir hizmete imza attıklarını 
kaydederek, “Öğrenciler için en az 
sınavlar kadar önemli bir başka 
süreçte tercih yapma dönemi. Me-
ram Belediyesi en az sınavlar kadar 
stresli geçen bu süreçte öğrencilerin 
yanında yer alıyor.  Öğrencilere hat-
ta velilere sınavlar sonrasında tercih 
danışma hizmetinin verildiği ‘Tercih 
Danışma Merkezi’ Zafer Meydanı’n-
da hizmetine devam ediyor.  Me-
ram Belediyesi ve Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü birlikteliği ile 
kurulan merkez öğrencilere tama-
mıyla ücretsiz hizmet veriyor” dedi. 
Öğrencilere adeta can simidi olan 
Tercih Merkezini ziyaret eden Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

MERKEZ, ÖĞRENCİLERİN DOĞRU 
SEÇİMİ YAPMALARI İÇİN KURULDU 

Bu merkezi zorlu süreç yaşayan 
öğrenciler ve velilere yardımcı ol-
mak amacıyla Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile birlikte organize 
ettiklerini söyleyen Başkan Fatma 
Toru, burada öğrencilerin puanla-
rı doğrultusunda en doğru seçimi 
yapmaları için rehber öğretmenler 
eşliğinde girebilecekleri okullar ve 
bölümler, okulların ve programla-
rın kontenjanları, öğrencinin genel 
puanı, yüzdelik dilimi gibi birçok 
konuda bilgiler üzerinde durularak 
öğrencilerin istekleri doğrultusunda 
bilgisayar destekli otomasyon prog-
ramlarıyla tercih listesi oluşturuldu-
ğunu söyledi. 

BAŞARI, GENÇLERİN SEVDİĞİ İŞİ 
YAPMALARIYLA BAŞLAR 

Gençlerin hayatlarının geri ka-
lan kısmında mutlu olmalarının ilk 
kuralının sevdikleri işi yapmaları 

koşulu olduğunu hatırlatan Toru 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Top-
lumların en önemli güçleri sosyal 
ve beşeri güçleridir. İyi eğitimli gi-
rişimci gençleri ne denli iyi yetişti-
rebilirsek kalkınmamız da o kadar 
hızlı olur. Öğrencilerimiz sınav 
sonrası tercih aşamasındalar. Bizler 
iki kurum olarak dayanışma içinde 
günlük ortalama 500 öğrenciye bu 
merkezde hizmet vermeye çalışıyo-
ruz. Burada büyük bir özveri göste-
rerek öğrencilerimize yardımcı olan 
öğretmenlere özellikle teşekkür 

ediyorum. Gençlerin bu hizmetten 
memnuniyetini bizzat görmüş ol-
mak beni fazlasıyla memnun etti. 
Çocuklarımızın sevdikleri meslek-
leri tercih etmeleri bu noktada çok 
önemli. Bizler bu noktada onları ce-
saretlendiriyor ve öncü olmak isti-
yoruz. Allah her birinin yolunu açık 
etsin” yollarını açsın. 

ÖĞRENCİLER ADINA ÇOK FAYDALI 
BİR HİZMET OLDU  

Tercih Merkezi hakkında açıkla-
ma yapan Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dursun Ali Kaban ise 7/14 

Ağustos döneminin öğrenciler için 
tercih dönemi olduğunu hatırlattı. 
Okullarda Rehber Öğretmenlerinin 
okullarda hizmet verdiğini söyleyen 
Kaban “Âncak herkesin kolaylıkla 
ulaşabileceği bir yerde bu hizmeti 
verebilmek çok daha faydalı oldu. 
Sabah 9’dan başlayarak 19’a kadar 
öğrencilerin hizmetindeyiz. Doğru 
mesleği seçmeleri noktasında böy-
le bir hizmete ön ayak olan Meram 
Belediyesine çok teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, bisikletle 
taşınan pamuk şekerler trafikte il-
ginç görüntüler oluşturdu. 

Göl kenarında bulunan park-
lara satış için götürülen yaklaşık 3 
metre uzunluğa sahip bir sopaya 
bağlanan çok sayıda pamuk şeke-
rin bisikletle taşınma şekli Atatürk 

Caddesinde görenleri şaşırttı. Pa-
muk şekeri satıcısı gencin boyunu 
da aşan pamuk şekerleri üzerine 
bindiği bisikletiyle ana caddede 
tehlikeye aldırmadan bir süre taşı-
dıktan sonra durarak yoluna yaya 
olarak devam etmesi dikkat çekti.
n İHA

0-6 yaşa uygun yeni kitap listesi yayımladı

Uğur İbrahim Altay

Öğrencilere adeta can simidi olan Tercih Merkezini ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, öğrencilerle bir süre sohbet etti. 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Teknik Ressam
• Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu 
(Tercihen)
• İyi derecede Auto-cad ve/veya Pro Engineer kullanabilen,
• Tercihen talaşlı imalat konusunda deneyimli,
• Analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
• Takım çalışmasına uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
EVRENKÖY CADDESİ NO: 5  SELÇUKLU/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad.  Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68
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Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır. 
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 TORNACI,
3 METAL BOYACI,
3 YETİŞTİRİLECEK LAZER KESİMCİ
3 DEĞİRMEN TEMİZLEME USTASI  
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Tercihen Otogar-Bosna güzergahında 
ikamet edilmesine dikkat edilecektir.

Son beş yılda selam 
verdikten sonra konunun 
dolara gelme hızı, kurun 
yükselişini aratmıyor.

Hepimiz, Tahtaka-
le dövizcileri gibi, ellerimiz-
deki telefonlarla saniyesi 
saniyesine dolar kurunu 
birbirimize aktarıyoruz.

Vatandaşın bu halini 
“Doların mı var ki” diye aklınca tiye alanlar 
yanılıyorlar.

Çünkü ülkenin derdinin hepimizi ger-
mesinden daha doğal, insani, medeni bir 
durum olamaz.

Bizler, üretim ilişkilerine katkımız farklı 
seviyelerde olsa da, bu ekonominin birer 
ortağıyız. Ondan eksilen bizden eksilir. 
Dolaylı etkilerini hissedeceğimiz bir dert 
varsa da konuşuruz.

Kaldı ki bu ilgi, doların sürekli gün-
demde kalıp bir yatırım aracıymış gibi al-
gılanmasına yol açsa da bu müzmin 
sorunun net şekilde algılanmasına da ya-
rıyor. Ki bu da yarısını rakamların yarısını 

da toplumsal psikolojinin belirle-
diği ekonomik krizlerle mücade-
lede en etkili silah..

Bir de dolar yükseldikçe sırı-
tarak alçalmaya başlayanlar var.

Komedileri ibretlik.
Dolar gündemimize, gizleye-

medikleri bir sevinçle, sırıtarak 
dalıyorlar.

Millet de, kalelerine giren 
topa “gol” diye sevinecek kadar sürünen 
bu faydasızları rakip, yabancı görünce ba-
sıyor kalayı tabii ki. Bense acı acı gülüm-
süyorum daha ziyade.

Dün de onlardan biri, ünlü bir man-
kenimizle evliliğinden sonra adı daha bir 
duyulan Mirgün Cabas sağ olsun bizimle 
dertleniyordu.

“Eğer doların düşmesini istiyorsa-
nız, papazı bıraktığınız gün Osman Kava-
la’yı, Enis Berberoğlu’nu ve diğerlerini de 
bırakın!” Evet, doların düşmesini istiyoruz 
Mirgün Bey. Hatta üstüne seni de vere-
lim, tabii sen de bizler gibi doların düşme-
sini istiyorsan..

DOLARLA YATIP KALKMAYIN

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Karaman’da Afganistanlı ailenin kaldığı evde çıkan 
yangında 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hasta-
neye kaldırıldı.  Yangın, öğle saatlerinde Fenari Mahallesi 
303. Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap evin birinci katında 
çıktı. Alınan bilgiye göre, Afganistanlı ailenin kaldığı evden 
alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis 
ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına 
müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 4’ü çocuk 
5 kişi ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu biti-
şiğinde bulunan diğer eve sıçramadan söndürüldü. Yangın 
sebebiyle ev kullanılamaz hale gelirken evin yıkılacağı bil-
dirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili olarak 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Afganlı ailenin kaldığı evde yangın 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, iki öğrenciden birinin burslu 
eğitim aldığı üniversitelerinde, ‘İş arayan değil işte aranan’ mezunlar yetiştirdiklerini söyledi

‘İş arayan değil, aranan 
mezunlar yetiştiriyor’

Üniversite eğitimine başlayacak 
öğrenciler tercih heyecanı yaşarken 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi de yeni öğrencilerini 
karşılamaya hazırlanıyor. KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, iki öğrenciden birinin 
burslu eğitim aldığı üniversitelerin-
de, ‘İş arayan değil işte aranan’ me-
zunlar yetiştirdiklerini söyledi. 

İsmini, Selçuklular tarafından 
1251 yılında yaptırılan ilk Vakıf 
Yükseköğretim Kurumu niteliğin-
deki Karatay Medresesi’nden alan 
KTO Karatay Üniversitesi’nin rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, yıl boyu 
düzenledikleri sosyal ve kültürel 
etkinlikler sayesinde tercih yapacak 
öğrencilere daha kolay ulaştıkları-
nı belirtti. Konya ve ilçeleri başta 
olmak üzere 45 şehirde adeta KTO 
Karatay Üniversitesi rüzgarı estiğini 
dile getiren Prof. Dr. Sade, “Öğrenci 
neden sizi tercih etmeli” sorusunu 
yanıtladı. 

SEKTÖR İHTİYAÇLARINA 
GÖRE EĞİTİM VERİLİYOR 

Rektör Prof. Dr. Sade, 1882 yı-
lında kurulan 20 bin üyeli Konya 
Ticaret Odası’nın verdiği gücün 
eğitim hayatına katkıları olduğunu 
kaydederek, “Son derece modern 
ve nezih bir kampüs ortamı sunu-
yoruz öğrencilerimize. Kampüsü-
müzün hemen yanı başında konuk 
evlerimiz var. Bir ev konseptinde 
hazırlanmış nezih ortamlarımız var. 
Dolayısıyla öğrencilerin barınma so-
runu söz konusu değil. 40’ın üzerin-
de laboratuvarımız, atölyemiz var. 
Oldukça modern imkanlar olarak 
karşımıza çıkıyor. Eğitimi nasıl yap-
tığınız, nerede yaptığınız çok önemli. 
Amfilerimiz ve sınıflarımız son de-
rece modern. Öğrencimize sınıfında 
ısı ve havalandırma kontrollü, akıllı 
eğitim imkanları olan bir ortam su-
nuyorsunuz. Laboratuvarlarımız, 
atölyelerimiz de son derece mo-
dern. Üniversitemiz tatlı büyüyor. 
Şuan 8 bin civarında öğrencisi var, 
38 programımız var, 6 fakültemiz, 
2 yüksek okulumuz, 2 meslek yük-
sek okulumuz, 3 enstitüde lisansüs-
tü eğitim veriyoruz. Mühendislik, 
Güzel Sanatlar ve Tasarım, İktisadi 
İdari Bilimler, Sosyal Beşeri Bilimler, 
Hukuk ve Tıp Fakültemiz ile Yabancı 
Diller Yüksekokulu ve Sağlık Bilim-
leri Yüksekokulumuz 4 yıllık eğitim 
veriyor. Adalet Meslek Yüksekokulu 
ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse-
kokulumuz ile öğrenci ve sektör ih-
tiyaçlarına dönük 38 programda eği-
tim veriyoruz. Öğrenci sayımızı her 
bir bölüm ve programda sınırlı tutu-
yoruz. Çoğu bölüm ve programlarda 
40-50 kişilik sınıflarımız var. Yani 
bu birçok üniversitenin ölçeğinde 
düşündüğümüzde çok mütevazi ra-
kamlar ama eğitim kalitesi açısından 
son derece kritik” dedi. 

“HER İKİ ÖĞRENCİMİZDEN BİRİSİ 
BURSLU EĞİTİM ALIYOR” 

Üniversiteye girişte tam, yüzde 
75 ve yüzde 50 bursları olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Bayram Sade, orta-
lama her iki öğrenciden birinin burs-
lu eğitim aldığını ifade etti. Rektör 
Sade şöyle konuştu, “Burs konusu 
çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz 

bunu önemsiyor. Girişte tam bur-
sumuz, yüzde 75, yüzde 50 bursla-
rımız var. Hukuk ve Tıp Fakülteleri 
hariç yüzde 25 ile yüzde 5 arası ter-
cih burslarımız var. Ücretli konten-
janlı, birinci tercihte yapan öğren-
cilerimize yüzde 25, ikinciye yüzde 
20, üçüncüye yüzde 10, dördüncüye 
yüzde 5 bursumuz var. Ahilik bursu-
muz var. Tüm ülkedeki ticaret oda-
sı üyeleri, o odalar bizimle protokol 
yapmak kaydıyla onların birinci de-
rece yakınlarının bizim okulumuzda 
ücretli okumaları halinde yüzde 15 
oranında bursumuz var. Sayısal ve 
eşit ağırlıkta ilk 10 binden, sözelde 
ilk 5 binden, yabancı dilde ilk bin-
den üniversitemizi kazananlar için 
yurtdışı dil okulu bursumuz var. 
46 öğrencimizi Liverpool Üniversi-
tesi’ne, İngiltere’ye gönderdik. Son 
derece nezih mekanlarda öğrencile-
rimizi ağırladılar, modern sınıflarda 
eğitim-öğretim görüldü ve ana dili 
İngilizce olan bir mekanda konuşma 
ve pratik ağırlıklı bir eğitim aldılar. 
Yaklaşık bir ay önce gitmişlerdi. Ben 
ziyaret ettim, inanılmaz değişim ve 
gelişim oldu. Bu programı güçlen-
direrek biz devam edeceğiz. İlk 10 
binden kazanan öğrenciler için ba-
rınma bursumuz var, konukevinde 
ücretsiz barınmaları söz konusu. 
Lisansüstü bursiyerlik bursumuz 
var. Belli kriterlerden öğrencilerimiz 
burada lisansüstü eğitim yaptığında 
biz onları kısmi zamanlı alıyoruz. 
Hem lisansüstü eğitimi ücretsiz 
oluyor hem de ona ciddi bir ücret 
veriyoruz. Mezun bursları, kardeş 
bursumuz var. Her yüz öğrenciden 
yetmiş ikisi yüzde 5 ile yüzde 10 
arası bir şekilde burslu. Bunu tam 
bursa dönüştürdüğümüzde, her iki 
öğrencimizden biri burslu. Yani bu 
burs oranı inanılmaz. Yükseköğre-
tim Kurulunca (YÖK) en son yayın-

lanan raporda Türkiye’nin en çok 
burs veren 8. üniversitesi unvanına 
sahip olduk.” 

“KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ‘A’ 
GRUBUNDA YER ALIYOR” 

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, 
her yıl yayınlanan öğrenci memnu-
niyet araştırmasında tüm üniversi-
teler içinde 33 sırada yer alarak “A” 
grubunda bulunduklarını, kampü-
sün özelliği ve öğrenim deneyimi 
sıralamasında ise “A Plus” grubun-
da yer aldıklarını açıkladı. Akademik 
kadrolarının çok güçlü olduğuna de-
ğinen Rektör Sade, “Türkiye’nin en 
seçkin üniversitelerinde doktorasını 
yapmış, yurtdışında doktorasını yap-
mış, yabancı uyruklu olup yurtdışın-
da nitelikli üniversitelerde doktora 
yapmış insanlar kadromuzda. 300 
akademisyenimiz tam zamanlı, 150 
civarında akademisyenimiz de kısmi 
zamanlı yani ders ücretli olarak gö-
revlendirdiğimiz akademisyenleri-
miz var” diye konuştu. 

“İŞ ARAYAN DEĞİL, 
İŞTE ARANAN MEZUNLAR” 

Sloganlarının, “İş arayan değil, 
işte aranan mezunlar yetiştirmek” 
olduğunu vurgulayan Rektör Sade, 
“Karatay’ı seç 4 yıl öne geç” diyerek 
öğrencilerinin eğitim görürken sek-
tör danışmanları sayesinde iş tecrü-
besi sahibi olduğunu söyledi. 

Rektör Bayram Sade şunları 
aktardı; “Bu sloganımıza, ‘İş kuran 
mezunlar yetiştirme’ diye bir madde 
daha ilave ettik. Yani herkes işte ara-
nan mezunlar olmasın aynı zamanda 
işini de kursun. Madem biz iş dünya-
sının, ticaret dünyasının üniversite-
siyiz 20 bin üyemiz var, 20 bin tane 
başarılı iş adamı karşımızda, bunlar 
rol model olsun ve gençlerimizi öyle 
bir girişimcilik ruhu kazandıralım ki 
burada mezun olduğunda bir yerde 
iş ile uğraşmasın. Mümkünse kendi 
işini kuracak heyecan ve motivasyo-
na sahip olsun. Bunun için argüman-
larımız sektör danışmanlığı projemiz 
var. Ticaret odası üye iş yerlerinde 
öğrencilerimize birinci sınıftan iti-
baren sektör danışmanı atıyoruz. Bu 
proje sadece Türkiye’de bize özgü bir 
proje. Yani düşünün ki, birinci sınıfta 
bir sektörden birisi danışman atanı-
yor, böylece onun ufkunu vizyonunu 
geliştiriyor, sektörü tanıtıyor. Türki-
ye’deki ve dünyadaki trendleri tanı-
tıyor. Hangi sektör ne ister birinden 
onu öğreniyor ve böylece aslında o 
sektör danışmanıyla mezun oldu-
ğunda dört yıllık bir deneyimle me-
zun olmuş oluyor. Yani biz, Karatay’ı 
seç dört yıl öne geç diyoruz. Aslında 

bu dört yılın esprisi sektörde dört yıl 
çalışarak elde edeceğiniz tecrübeyi 
siz okurken elde edin, böylece bu 
projeyi uygulamayan üniversitelere 
göre mezun olduğunuzda dört yıl 
önde olun anlamındadır. Çok kritik 
ve önemli bir proje. Başka projeleri-
miz de var. Ama neden tercih etmeli 
sorusunun cevaplarından bir tanesi 
de Çift Anadal Programları (ÇAP) 
olacak. Üniversitemizin herhalde 
birçok üniversiteden en önemli farkı 
bu olacak. Biz yan dala bakmıyoruz. 
Biz diyoruz ki, madem öğrencinin 
gönlünde başka bir bölümde oku-
ma arzusu varsa aynı zamanda iki 
diploma alarak mezun olsun. Şuan 
130 civarı programda ÇAP seçeneği 
var. Fakülte ve yüksekokullar kendi 
içinde çapraz ÇAP yapıyor istisnasız. 
Fakülteler arasında uygun bölümler 
arasında da ÇAP var. Örneğin, Sağ-
lık Bilimleri Yüksekokulu, hemşire-
lik, ebelik, odyoloji, çocuk gelişimi, 
beslenme, diyetetik gibi bölümler 
kendi aralarında ÇAP yaptığı gibi, 
işletme bölümünde de ÇAP yapıyor. 
Aslında mezun olduğunda ikinci 
diploma sağlık yöneticiliği sıfatıyla 
o yetiyle veya endüstri mühendisliği 
işletme bölümüyle ÇAP yapıyor. Ya 
da inşaat mühendisliği mimarlıkla, 
mimarlık inşaat mühendisliğiyle. Bu 
çok kritik ve önemli. Bu kadar seçe-
neğin kolay kolay sunulacağını dü-
şünmüyorum. Bir de bir güzel tarafı 
bir çok vakıf üniversitesi ÇAP’ı yani 
ana daldaki eğitim dışındaki kısmı 
tamamen ücretli yapıyor. Bizde ise 
ana daldaki bursu ne ise çift ana dal-
daki bursu da o. Bu uygulamada bize 
özgü. Bütün bunları aslında bir araya 
getirdiğimizde, mekan konforunu, 
sınıf refahını, atölye ve laboratuvar 
imkanlarını, sektör danışmanlığını, 
uygulama ve staj imkanlarını ve di-
ğer konuları bir araya getirdiğimizde 
aslında o sorunun cevabı kendiliğin-
den ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üni-
versitemiz hakikaten KTO’dan aldığı 
gücü eğitime yansıtan ve öğrenci-
lerimizin kariyerine de bunu yan-
sıtan bir üniversite. Bizim iddiamız 
öğrencimiz mezun olduktan sonra 
işte aranacak, açıkta kalma şansı hiç 
yok.” 

MEZUNİYET SONRASI 
ÖĞRENCİ TAKİBİ 

Rektör Prof. Dr. Sade, mezuniyet 
sonrası da öğrencilerini yalnız bırak-
madıklarını, iş sahibi olup olmadığını 
yakından takip ettiklerini söyleyerek, 
“Bizim kariyer merkezimiz her altı 
ayda bir mezun öğrencileri tek tek 
arıyor. İş mi kurmuş, iş mi bulmuş, 
yüksek lisans yapıyor mu, ne yapı-
yor, kariyeriyle ilgili planları nedir 
bunları tarıyor ve müdahale etmesi 
gereken yerde, ola ki iş bulamamış 
ya da işini beğenmediği için önüne 
çıkan iş fırsatlarını iş arayan genç-
lerimizi hemen portal vasıtasıyla ti-
caret odası üyeleriyle buluşturuyor 
ve böylece aslında onun hızlıca iş 
bulma imkanı ortaya çıkıyor. Zaten 
iş kurmada da mentorlarımız iş dün-
yasının başarılı insanları olarak kar-
şımıza çıkıyor. Böylece sadece okur-
ken değil, mezun olduktan sonraki 
süreçte de öğrencilerimizi sıkı sıkıya 
takip ediyoruz” diyerek sözlerini ta-
mamladı.
n İHA 

Gönül bir pervane yarin elinde,
Döndükçe peşinde döner ha döner,
Bülbül aşka düşmüş gülün dalında,
Solmuş bir gül için tüner ha tüner.

Ne bilsin ki güller bülbül halinden,
Bülbüller ah eder aşkın elinden,
Kim anlar ki bülbüllerin dilinden,
Şafak uykularım böler ha böler.

Bir gül için zar eyleme ey bülbül,
Ah-ı feryadına gül çare değil,

Boşa naz eyleme nazlanmasın gül,
Maşukun sevdana güler ha güler.

Tayyip der gamlanma divane bülbül,
Bahar biter, ömür biter, aşk bitmez,
Gül aşkıyla yanan ateşin sönmez,
Bir ömür boş yere yanar ha yanar.

BİR GÜL İÇİN ZAR EYLEME EY BÜLBÜL

Daha önce 12 ila 14 liraya sa-
tılan meşhur yöresel etli ekmeğe 
zam yapıldı. Etli ekmeğin fiyatı 18 
liraya çıkarken, diğer çeşitleri bıçak 
arası 20 liraya, Konya böreği de 18 
liraya satılmaya başlandı.

Konya’nın yöresel tadı olan etli 
ekmek zamlandı. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu’nun 
yayınladığı tarifeye göre daha önce 
12 ila 14 liraya satılan etli ekmeğin 
fiyatı 18 lira oldu. 14 ila 17 liraya 
satılan kuşbaşıdan yapılan bıçak 
arasının 20 liraya, yine 12 ila 14 
liraya satılan peynirden yapılan 
Konya böreğinin fiyatının da 18 
liraya yükseldiği açıklandı. Etli ek-
mek ve pide hamuru da 1,40 lira-
dan, 1,60 liraya çıktı. Lokantacılar 
ile Fırıncılar Odası, bir yıldır; ete, 
una, kiralara, işçi ücretlerine gelen 
zamlar nedeniyle fiyatları yükselt-
mek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Vatandaşlar ise fiyatların art-
masına, sosyal medya üzerinden 
tepki gösterdi. Vatandaşlardan 
bazıları, kıyma ve sebzeden olu-
şan malzemeyi kişinin kendisini 
hazırlatıp, fırında pişirilmesiyle etli 
ekmeğin 5- 6 liraya mal olacağını 
yazdı.

Esnafın bazısı yeni tarifeyi uy-
gulamaya geçirirken, bazıları ise 
eski fiyatlar üzerinden hizmet ver-
meye devam ediyor. Etli ekmek 
salonu sahibi İsmail Küçüker, fi-
yatları tüketicinin bütçesi ile kendi 
maliyetlerine göre belirlediklerini 

söyledi. Daha önce de liste fiyatının 
altında satış yaptıklarını hatırlatan 
Küçüker, ‘’Etli ekmek, Konya’nın 
yöresel yemeklerinden bir tanesi-
dir. Maliyetler yükseldi. Et fiyatları 
durmadan yükseliyor. Artık dolara 
mı bağlı, bilmiyorum. Her yıl liste 
fiyatı değişir, ama biz uygulamı-
yoruz. Biz vatandaşı ve kendi büt-
çemizi zorlamayacak şekilde fiyat 
belirleyip, veriyoruz’’ diye konuştu.

Etli ekmeğin 18 liraya yüksel-
mesine rağmen 15 liraya sattıkları-
nı ifade eden Küçüker, ‘’Daha önce 
14 liraya satıyorduk. Şimdi 18 lira-
ya yükseldi. Biz de 1 lira zam ya-
parak 15 liraya satmaya başladık. 
Bıçak arası 20 liraya yükseldi, biz 
18 liraya satıyoruz’’ dedi.

Abdurrahman Andaç isimli 
vatandaş ise fiyat yükselse de bu 
lezzetten ödün veremeyeceklerini 
belirterek, ‘’Biz Konyalıyız, Kon-
yasporluyuz. Kaç para olursa ol-
sun, her zaman yeriz. Et ve unun 
fiyatı arttı. Esnaf da zam yapmak 
zorunda. Türkiye’nin her yerden 
etli ekmek yemeye geliyorlar’’ şek-
linde konuştu. Etli ekmeğin Kon-
ya’nın simgesi olduğunu belirten 
Mehmet Tankut da, ‘’Etli ekmek fi-
yatları arttı, ama her şey arttı. Etin 
kilosu arttı. Boğazın zammı olmaz. 
Etli ekmek 20 lira da olsa, 30 lira 
da olsa yiyeceğiz. Konya’nın sim-
gesidir. Bu simge bizi Türkiye’ye 
tanıtıyor’’ dedi.
n DHA

Etliekmek 18 lira oldu, 
esnaf 15 liradan sattı

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Prof. Dr. Bayram Sade
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Göz sağlığı çeşitli 
tedbirlerle korunabilir

Tarla yollarındaki 
mesaide sona gelindi

Göz rahatsızlıkları, yaşam 
kalitesini düşürürken iş ve sos-
yal hayatın da aksamasına sebep 
olabiliyor. Dünyagöz Konya’dan 
Prof. Dr. Ümit Kamış, doğru bes-
lenme, çeşitli tedbirler ve düzen-
li göz muayeneleri gibi önlemler 
sayesinde, gözlerde oluşabilecek 
ciddi rahatsızlıkların önüne geç-
menin mümkün olduğunu belir-
tiyor.

Yoğun iş hayatı, aşırı stres ve 
çevresel faktörler sebebiyle zarar 
gören gözler, yaşam kalitemizi 
olumsuz etkileyebiliyor. Dün-
yagöz Konya’dan Prof. Dr. Ümit 
Kamış, “Göz sağlığı yaşamsal 
faaliyetlerimizden yüksek verim 
almak ve etrafımızdaki dünyayı 
doğru algılayabilmek için kritik 
öneme sahip olabiliyor. En ufak 
yaralanma ya da gözde travma 
sebebiyle oluşabilecek problem-
ler yaşam kalitemizi aşağıya çe-
kebiliyor. Sosyal yaşantının ak-
samaması ve iş hayatının olağan 
akışında devam edebilmesi için 
göz sağlığının ihmal edilmeme-
si gerekiyor. Alınacak basit ve 
uygulanabilir önlemler ile göz 
sağlığınızı ciddi rahatsızlıklardan 
korurken, yaşam kalitenizi de ar-
tırmak mümkün oluyor” ifadele-
rini kullanıyor.

Göz sağlığının muhafaza edil-
mesi için alınabilecek en temel 
önlemin doğru ve düzenli bes-
lenme olduğu bilgisini paylaşan 
Prof. Dr. Ümit Kamış, “Beslenme 
sebebiyle oluşabilecek zafiyetler 
doğrudan göz sağlığını tehdit 
edebiliyor. İçinde yoğun olarak 
omega-3 yağ asitleri, C ve E vita-
mini bulunan besinler tüketmek 
bu tehditlere önlem olabiliyor. 
Vücudumuz için başlı başına cid-
di bir tehdit olan sigara, göz için 
de önemli riskler taşıyor. Sigara 
kullanmak; katarakt, glokom, 
diyabetik retinopati ve maku-
la dejenarasyonu gibi rahatsız-
lıkların oluşumunda en önemli 
önlenebilir faktörlerin başında 
geliyor” diyor. Bunun yanı sıra 
güneş gözlüğü kullanımıyla da 
tam koruma sağlanması gerek-
tiğini dile getiren Prof. Dr. Ümit 
Kamış, “Güneş ışınları her ne 
kadar cildimiz için faydalı olsa da 

yoğun olarak ultraviyole ışınları-
na maruz kalmak ciddi problem-
lere yol açabiliyor. Doğru güneş 
gözlüğü kullanımı ile bu risk fak-
törünü elimine etmek mümkün. 
İş yerinde veya evde manuel işler 
yaparken gözün toz parçacıkları-
na maruz kalmasını önleyebile-
ceğiniz emniyet gözlükleri de bir 
diğer koruyucu önlem olarak öne 
çıkıyor” diyor.

Dönüşen ve değişen tek-
nolojiyle birlikte hayatımızın 
hemen hemen her anına giren 
dijital ekranlar da göz sağlığını 
tehdit eden unsurlar arasında 
yer alıyor. Göz kuruluğu ve göz 
bulanıklığı gibi sonuçlar doğu-
ran dijital ekranların, belirli bir 
mesafeden kullanılmasının öne-
mine dikkat çeken Prof. Dr. Ümit 
Kamış, “Dijital ekran kullanımı 
da gözler üzerinde ciddi olum-
suz etkiler oluşmasına sebep 
olan etkenler arasında. Ekranla-
ra bakarken belirli bir mesafenin 
kullanılması, dinlendirici gözlük 
kullanımı ve ekranlara bakar-
ken geçirilen zamanın kontrol 
altında tutulması, göz sağlığına 
olumlu katkılar sağlıyor. Hayatın 
her noktasında gözlerimizi tehdit 
edebilecek riskler ile mücadele 
etmenin en temel yöntemi ise 
düzenli göz muayenesidir. An-
cak düzenli olarak gerçekleştiri-
len göz muayeneleri sayesinde 
konulacak erken teşhis ve doğru 
yönlendirmeler, körlüğe vara-
bilecek sonuçların oluşmasını 
engelleyebilir” diyerek sözlerini 
tamamlıyor.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi, Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı ile birlikte ihtiyaç sa-
hiplerine 160 akülü engelli aracı ve 30 tekerlekli sandalye hediye etti. Karatay Belediye 

Başkanı Mehmet Hançerli, görevlerinin insanların işini kolaylaştırmak olduğunu söyledi

Engellilerin yüzü güldü!
Karatay Belediyesi ve Hollanda 

Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı 
ile birlikte geleneksel hale getirdiği 
akülü engelli araç dağıtım töreni Ka-
ratay Belediyesi hizmet binası önün-
de gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi, Hollanda 
Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı 
ile birlikte 2016 yılında 78, 2017 yıl-
lında 81 akülü engelli aracını engel-
lilere ulaştırarak onların hayatlarına 
büyük bir konfor sağlamıştı.

Bu yıl 160 adet akülü engelli 
aracı ve 30 adet tekerlekli sandalye 
dağıtımının gerçekleştirildiği törene, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Gülay Samancı, Hacı Ahmet 
Özdemir, Orhan Erdem, Karatay 
Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Bir İyilikte Sen 
Yap Derneği Başkanı Erol Önyal ve 
yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Sa-
katlar Derneği Konya Şubesi Başka-
nı Ahmet Mıhçı ve yönetim kurulu 
üyeleri, Görmeyenleri Koruma Der-
neği Konya Şube Başkanı Veli Öza-
ğan ve yönetim kurulu üyeleri, Kon-
ya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı 
Suat Uzun, Muhtarlar, STK’lar ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

Törende ilk olarak; Türkiye Sa-
katlar Derneği Konya Şube Başkanı 
Ahmet Mıhçı söz aldı. Mıhçı, yak-
laşan Kurban Bayramı öncesinde 
engellilere ikinci bayram sevincini 
yaşatan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye ve Hollanda 
Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Başkanı İsmail Aktaş’a ve yönetim 
kurulu üyelerine ve emeği geçenle-
re teşekkür etti.

Hollanda Konya Kültür ve Da-
yanışma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş, 
160 akülü engelli aracının ve 30 te-
kerlekli sandalyenin Karatay Beledi-
yesi’nin ve Hollanda’daki hayırsever 
Konyalıların desteği ile ihtiyaç sahibi 
engellilere dağıtılmasından büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. İs-
mail Aktaş, Hollanda Konya Kültür 
ve Dayanışma Vakfı’nın 2012 yılın-
da Konya’nın değerlerini tanıtmak 
ve Konya’yı Hollanda da yaşatmak 
için kurulduğunu söyledi. Aktaş, 
araçların hayırlı olmasını dileyerek 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, görevlerinin insan-
ların işini kolaylaştırmak olduğunu 
söyleyerek; engellilerin evlerinden 
rahatça sokağa çıkmalarını sağla-
mak için çalıştıklarını dile getirdi. 
Başkan Hançerli, 2017 yılında ger-
çekleştirilen 81 adet akülü engelli 
aracı dağıtım töreninde; 2018 yılın-
da 2 TIR dolusu akülü engelli aracı 
dağıtma temennisinde bulundu-
ğunu belirterek; bu temennisinin 
gerçekleşmesinden duyduğu mut-
luluğu dile getirdi. Akülü engelli 

araçlarının Karatay’da ikamet eden 
engellilerin yanı sıra Selçuklu, Me-
ram, Yalıhöyük, Akşehir, Beyşe-
hir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi en-
gellilere de dağıtıldığını; hatta 2017 
yılında Isparta’ya da akülü engelli 
aracı verildiğini söyledi. 

Başkan Hançerli, Hollanda Kon-
ya Kültür ve Dayanışma Vakfı’na ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, 2002 yılında AK 
Parti hükümeti öncesinde 5000 
olan engelli kamu personeli sayısı-
nın; 2018 yılında 60.000 civarında 
olduğuna dikkat çekerek; bu duru-
mun AK Parti’nin engellilere verdiği 
değerin önemli bir göstergesi oldu-
ğunu belirtti. 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, ihtiyaç sahibi engel-
lilere 160 adet akülü engelli aracı 
ve 30 adet tekerlekli sandalye da-
ğıtımından dolayı Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye, Hol-
landa Konya Kültür ve Dayanışma 
Vakfı’na ve emeği geçenlere teşek-
kür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, AK Parti’nin insanı ya-
şat ki devlet yaşasın söylemini öne 
çıkaran bir anlayışla hareket ettiğini 
belirterek; AK Partili belediyelerde 
bu anlayışın vücut bulduğunu söy-
ledi. AK Parti döneminde engel ora-
nı %40’ın üzerinde olanlara maaş, 
eğitim alması gerekenlere eğitim, 
vergi muafiyeti gibi pek çok kolaylık 
sağlandığını belirtti. Orhan Erdem, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye, Hollanda Konya Kültür 
ve Dayanışma Vakfı’na ve emeği 
geçenlere engellilerin hayatlarını 
kolaylaştırdıkları ve onların yanla-
rında oldukları için teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı, hayatın zorluklarının 
ve mutluluklarının paylaşıldıkça 
güzelleşeceğini söyledi. AK Parti 
iktidarında engellilerin hayatını ko-
laylaştıran değişimleri hep birlikte 
yaşadığımızı belirten Samancı; bun-
dan sonra daha da güzel gelişmeler 

olacağını vurguladı. Gülay Samancı, 
AK Parti Hükümetiyle ve AK Partili 
yerel yönetimleriyle birlikte engel-
lilerin duygularını paylaştıklarını 
söyleyerek; akülü engelli araçlarının 
ve tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç 
sahibi engellilere hediye edilmesin-
den dolayı Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye, Hollanda Kon-
ya Kültür ve Dayanışma Vakfı’na 
teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, hayırlı bir prog-
ram için bir araya gelinmesinden 
duyduğu mutluluğu dile getirerek; 
engellileri daha da güzel günlerin 
beklediğini belirtti.  Hacı Ahmet 
Özdemir, sadece AK Parti’de “En-
gelliler Koordinasyon Merkezi” ol-
duğunu vurgulayarak; kendisinin 
Başkanı olduğu merkezde çok güzel 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. Hacı Ahmet Özdemir, Engelli-
lerin hayatlarını kolaylaştırmak için 
çalışan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye, Hollanda Kon-
ya Kültür ve Dayanışma Vakfı’na 
teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, 2002 öncesi durumla günü-
müz karşılaştırıldığında engelliler 
için çok güzel imkanların hayata 
geçirildiğini söyledi. Bir zamanlar te-
kerlekli sandalye bulmakta zorlanan 
engelliler için, AK Parti döneminde 
çok güzel hizmetler gerçekleştirildi-
ğini dile getirdi. Devlet politikamı-
zın, AK Parti çalışmalarının ve yerel 
yönetimlerin hizmet anlayışlarının 
böyle güzel programlar ortaya koy-
duğunu vurgulayan AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye, 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı’na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akülü 
engelli araçlarının ve tekerlekli san-
dalyelerin ihtiyaç sahibi engellilere 
dağıtımında emeği geçenlere plaket 
takdimi gerçekleştirildi. 

Akülü engelli araçlarına ve te-
kerlekli sandalyelerine kavuşan ihti-
yaç sahibi engelliler büyük mutluluk 

yaşadılar. Engelliler, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli’ye, 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı’na teşekkür etti.

BAŞKAN HANÇERLİ HOLLANDA 
KONYA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 

VAKFI’NI AĞIRLADI
Karatay Belediyesi ve Hollanda 

Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı 
ile birlikte gerçekleştirdiği akülü en-
gelli araç dağıtım töreni sonrasında 
Başkan Hançerli; Vakıf Başkanı İs-
mail Aktaş ve yönetim kurulu ile bir 
araya gelerek istişarede bulundu.

Karatay Belediyesi, Hollanda 
Konya Kültür ve Dayanışma Vak-
fı ile birlikte 2016 yılında 78, 2017 
yıllında 81 akülü engelli aracını en-
gellilere ulaştırmıştı. Bu yıl 160 adet 
akülü engelli aracı ve 30 adet teker-
lekli sandalye dağıtımını gerçekleşti-
rilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Hançerli; Vakıf 
Başkanı İsmail Aktaş’a ve yönetim 
kuruluna Hollanda da yaşamalarına 
rağmen Konya’yı ve Konya’daki ih-
tiyaç sahibi engellileri unutmadıkları 
için teşekkür etti. Başkan Hançerli, 
belediye olarak her zaman engellile-
rin hayatlarını kolaylaştırmak çalış-
tıklarını vurgulayan Başkan Hançer-
li; engellilerin sokaklarda parklarda 
rahatça dolaşabilmeleri için gayret 
sarf ettiklerini dile getirdi.

Karatay Belediyesi olarak sos-
yal belediyeciliğin yanında, fiziki 
yatırımlarla da Karatay’ı her zaman 
daha ileriye taşımak için çalıştıkları-
nı dile getiren Başkan Hançerli, Ka-
ratay Belediyesi’nin yeni projelerine 
de değindi. Başkan Hançerli, ilçeye 
2 yeni anaokulu ve BİLSEM (Bilim 
ve Sanat Eğitim Merkezi) yaptıkları-
nı, Türkiye’nin en yoğun hizmet ve-
ren karakollarından olan Köprübaşı 
Polis Merkezi için de daha modern 
ve kullanışlı bir bina inşa ettikleri-
ni söyledi. Karatay Belediyesi’nin 
kurulduğundan bu yana en büyük 
projesi olan İsmil Termal Tesisle-
rinin 60 Milyon TL’lik dev yatırım 
olduğunu dile getiren Başkan Han-
çerli; yatırımın tamamen belediye 
öz kaynakları ile gerçekleştirildiğini 
söyledi. 

Başkan Hançerli, kendileri Hol-
landa da ama kalpleri Konya’da olan 
hayırsever gurbetçilere; Hollanda 
Konya Kültür ve Dayanışma Vak-
fı Başkanı İsmail Aktaş ve yönetim 
kurulu nezdinde teşekkür etti. 

Hollanda Konya Kültür ve Da-
yanışma Vakfı Başkanı İsmail Aktaş, 
Vakıf olarak Konya kültürünü Hol-
landa da tanıtmak için çalışmalar 
gerçekleştirdiğini belirtti. Vakıf Baş-
kanı İsmail Aktaş, Hollanda Kon-
ya Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın 
2012 yılında Konya’yı Hollanda da 
yaşatmak için kurulduğunu söyledi. 
İsmail Aktaş kendilerini hiçbir za-
man yalnız bırakmayan Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür etti.    n HABER MERKEZİ 

Beyşehir ilçesinde, tarla yolla-
rında yürütülen bakım ve onarım 
çalışmaları üreticilerin yüzünü gül-
dürdü. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, ilçeye bağlı dış ma-
hallelerde bulunan arazi yollarında 
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
lerin iş makineleriyle başlattığı ba-
kım ve onarım çalışmalarının son 
aşamaya geldiğini söyledi.

Üreticilerin arazilerine ulaşımı-
nı sağlayan tarla yollarında iş maki-
nelerinin bakım ve onarım faaliyet-
leri için geniş bir coğrafyaya sahip 
olması nedeniyle ilçe genelinde 
haftalardır mesai yaptığını belir-
ten Özaltun, “Üreticilerimizden ve 
muhtarlıklarımızdan gelen talepler 
üzerine ilçemize bağlı merkez ve 
dış mahallelerde bahar dönemi ve 
Haziran ayındaki  yoğun yağışlar-
dan dolayı bozulan tarla yollarını 
yeniden düzenlemek için harekete 
geçtik. Çiftçimizin tarla yolunda 
arazisine ulaşımını kolaylaştıra-
bilmek için tüm imkanlarımızla 
seferber olduk.Çalışmalar tamam-
lanmak üzere. Arazi yollarımızda  
yaşanan bozulmalar, derin yarıklar 
ve oluşan yüksek setler iş makine-
lerimiz tarafından düzenlenerek 
çiftçilerimize ait araçlar,  tarım ma-
kineleri  ve traktörlerin ulaşımı için 
daha elverişli hale getiriliyor. Büyü-
yen yabani ot ve bitkiler nedeniyle 
de daralan ve küçülen yollar, daha 

geniş kullanımlı bir duruma getiri-
liyor.Bu konuda da üreticimizin ya-
nında olduğumuzu gösteren yoğun 
bir çalışma sergiliyoruz”dedi. Öte 
yandan, Beyşehir’e bağlı Çukurağıl 
Mahallesi’nde arazi yollarında yü-
rütülen çalışmalara nezaret eden 
Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Ka-
rakaya, tarla yollarını bakım ve 
onarımdan geçiren Beyşehir Bele-
diyesi’ne teşekkür etti.

Yörede yaşayan çiftçinin geride 
kalan hasat sezonunun ardından 
ekin hazırlığı içerisinde olduğunu 
ve yoğun olarak arazi yollarının 
kullanılacağı bir döneme girileceği-
ni hatırlatan Sarıkaya, şunları kay-
detti: “Çiftçi vatandaşlarımızın ekin 
ekmeye, tarla sürmeye giderken 
daha rahat ulaşımı için arazi yolları-
nın düzlenmesi çalışmaları devam 
ediyor. Belediye Başkanımızdan 
mahallemize de bu hususta bir iş 
makinesi göndermesini talep et-
tik. Sağolsun gönderdi, burada 7-8 
kilometrelik bir arazi yolumuz var. 
Burada tahminlerimize göre üç 
gün sürecek bir mesai yürütülecek. 
Yağışlardan dolayı düzleyemediği-
miz bu arazilerimiz, inşallah çalış-
maların sona ermesinin ardından 
daha kullanışlı bir hale gelecek. 
Belediye Başkanımız başta olmak 
üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Ümit Kamış

Karatay Belediyesi ve Hollanda Konya Kültür ve Dayanışma Vakfı ile birlikte gelenek-
sel hale getirdiği akülü engelli araç dağıtım töreni Karatay Belediyesi

 hizmet binası önünde gerçekleştirildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi yaklaşımını açıkladı. Albayrak, “Türkiye’nin tüm kurumlarıyla, tüm stratejileriyle 
daha hızlı ve güçlü politikalarıyla hedeflerine ilerlediği bir süreci yaşayacağız” diyerek, yeni yaklaşımın 3+1 sacayağı olduğunu bildirdi

‘Sermaye piyasaları gelişecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak tarafından, istişare toplan-
tıları çerçevesinde kurgulanan yeni 
ekonomi yaklaşımına ilişkin çerçeve 
kamuoyuyla paylaşıldı.

Albayrak, yeni sistem ile bakan 
sayısının azaltıldığını anımsatarak, 
daha hızlı, dinamik, aktif bir sisteme 
kavuşulmasıyla birlikte yeni bir düze-
ye çıkılacağını ifade ettiğini hatırlattı. 

Bugünün kendisi için çok heye-
can verici olduğunu aktaran Albay-
rak, şunları anlattı:

“Bugün bu yeni sistemin genel 
çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı 
yapıyoruz. Tabii ki detayları eylülde-
ki OVP özelinde atacağımız adımlar 
noktasında, bugüne kadar yaptığımız 
istişare toplantılarının benzerlerinde 
sık bir şekilde ortaya koyarak ifade 
edeceğiz. İş insanlarımız, ekonomist-
lerimiz, akademisyenlerimizle teorik 
olarak yaptığımız bu toplantılara de-
vam edeceğiz. Esas konu bugün bu 
çerçevede baktığımızda Türkiye’nin 
orta gelir grubundan üst gelir grubu-
na çıkması için gerekli noktalarda na-
sıl bir yol haritası çizmesi noktasında 
birçok toplantılar yaptık.”

Albayrak, “Türkiye’nin tüm ku-
rumlarıyla, tüm stratejileriyle daha 
hızlı ve güçlü politikalarıyla hedefle-
rine ilerlediği bir süreci yaşayacağız” 
diyerek, “(Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı) Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en 
etkin uyum ve koordinasyonun ya-
şandığı bir döneme şahit olacağımız 
bir bakanlık. Para ve maliye politika-
larının tek bir şapkada birleşmesiyle 
ve bu birleşmeye dayalı yapacağımız 
ahlaklı ve liyakatli şemsiyesini bir 
adım öne taşıyan yönetim kademe-
siyle çok daha etkin ve güçlü bakanlık 
olacak. Her alanda hem içeriden hem 
de dışarıdan danışmanlarla, bakan 
yardımcılarıyla, genel müdürlerle çok 
daha etkin bir bakanlık olacak.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

“HER ADIMI İNCE İNCE DÖŞEYEREK 
AKSİYON ALACAĞIZ”

Bakan Albayrak, ilk günden beri 
attıkları adımlarla ve bu çerçevede 
ortaya koyacakları ekonomik vizyon-
larla birlikte izleyecekleri politikaları 
ekonominin tüm paylaşlarıyla birlikte 
istişare ederek yaptıklarını belirterek, 
“Ulusal ve uluslararası, tüm paydaş-
ların içinde olduğu geniş bir yelpa-
zede her adımı ince ince döşeyerek 
aksiyon alacağız” dedi. 

Yaptıkları görüşmeler ve istişa-
relerin Türkiye’nin bu yolculuğunda 
önemli ışık tutacağını ifade eden Al-
bayrak, “Eylül ayında açıklayacağı-
mız OVP ile, bu arada birçoğunuzla 
paylaşmadık ismine de yeni isim 
arıyoruz, güzel isim önerileri de geldi 
ama inşallah yeni isim belirleyeceğiz. 
OVP’nin yeni ismiyle birlikte detay-
ları hızlı şekilde ortaya çıkacak” diye 
konuştu.

Albayrak, Yeni Ekonomi Yaklaşı-
mı’nın en önemli adımlarından birisi-
nin kararlı bir bir yaklaşım olduğunu 
anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Burada ne demek istiyorum? Bu-
güne kadar kararsız mıydı? Hayır. 
İşte yeni model olarak ortaya çıkacak 
olan, bu bakanlığın koordinasyonun-
da çok daha kararlı ve güçlü şekilde 
emin adımların atıldığı önemli ve 
yeni bir dönem başlayacak. Bu yak-
laşımın diğer pozisyonu değişimi 
hedefleyecek. Türkiye bir üst lige 
çıkmak zorundaysa eğer bazı şeyleri 
değiştirmesi lazım. Bu değişimi orta-
ya koyacak hakikaten somut, zemini 
güçlü şekilde ortaya koyması lazım. 
Bunun yanında güçlü bir reflekse 
ve stratejik alt yapıya sahip olması 
lazım. Küresel anlamda rekabetçi 
bir dönemdeyiz. Bir tarafta ABD, bir 
tarafta Çin, sabahtan öğlene bir açık-
lama ticaret savaşları, bariyerlerin 
kaldırılması, yeni vergi politikaları… 
Bir diğer adım güçlü temelleri olacak. 

Çünkü kısa, orta ve uzun vadede siz 
yol haritasını ne kadar sağlam kurar-
sanız temelleriniz o kadar güçlüdür. 
Bir diğer yaklaşım sürdürülebilir 
olacak. Berat Albayrak olsa da olma-
sa da dizayn ettiğiniz bu sistemin 
sürdürülebilir olması gerekiyor. Son 
günlerde yaşadığımız bütün bu se-
bepler açısından bakıldığında küresel 
ekosisteme baktığınızda birçok ülke-
nin yaşadığı sistemsel sorunlar ba-
şında sürdürülebilirlik sorunu var.”

Diğer bir yaklaşımın katılımcı 
olunması olduğuna işaret eden Al-
bayrak, “81 milyonluk Türkiye büyük 
bir hedefe kitlenmiş şekilde ilerleye-
cek. 81 milyonun katılımcı olduğu, 
gelir düzeyi, sektörel düzeyi ne olursa 
olsun, mesele tüm bu çerçeve gün-
lük bir taktiksel mantıkla değil, stra-
tejik bir akılla yaklaşmak olacak. Öyle 
net prensipler belirlemelisiniz ki bu 
sürecin Bu prensiplerle yola çıkılırsa 
bu sürece ulaşırsınız denilsin. Seven 
sevmeyen, oy veren vermeyen. Öyle 
olması lazım” dedi. 

“Bugün ortaya çıkan küresel ve 
bölgesel tabloların tamamı ve eko-
nomideki mevcut tablo Türkiye’nin 
makro göstergeleri dikkate alındığın-
da hakikaten, makul, mantıkla açık-
lanacak bir süreç değil. O günlerden 
geçiyoruz” diyen Albayrak, şunları 
anlattı: “Birçok açıdan bakıldığında 
göstergeler noktasında farklı etkilere 
sebebiyet verecek neticeler ortaya 
çıkabilir. O zaman biz ne yapacağız? 
Belirlediğimiz yol haritasını güçlü 
prensipler üzerine inşa ettik. Bunu ki-
şilere değil, oturtulmuş sistem üzeri-
ne yürüdüğünü ortaya koyduğumuz 

zaman ama bugün, ama yarın, ama 
bunun ötesindeki yol güzergahında 
hiçbir şekilde savrulmadan yoluna 
devam edecektir. Küresel gelişme-
ler ne olursa olsun ekonominizi tüm 
sınamalardan etkilenmeden çıkacak 
güçlü temeller üzerine inşa edecek 
bir yapı olması lazım.” 

Albayrak, bu anlamda bakıldığın-
da prensiplerin belirlendiğine işaret 
ederek, “Yeni ekonomi yaklaşımın-
da, tüm piyasa paydaşlarımızla daha 
etkin iletişim ve güvenin sağlanması 
prensibimiz olacak. Kalıcı ve güçlü 
yapı ortaya koyma noktasında bunlar 
olmazsa olmaz prensiplerden biridir” 
dedi. 

“MERKEZ BANKASI 
ÖZELİNDE ÇOK HASSASIZ”

Albayrak, yeni yaklaşımı çok et-

kin bir şekilde uygulamaya geçire-
ceklerini ifade ederek, Türkiye’nin 
bugün küresel anlamda çok önemli 
bir rol model olmaya ihtiyacı bulun-
duğunu, geçen 15 yılda Türkiye’nin 
gelişmekte olan piyasalar üzerinde 
önemli bir süreci ortaya koyduğunu 
kaydetti. 

Para politikalarının tam bağım-
sızlığının sağlanmasının diğer bir 
prensipleri olduğunu vurgulayan 
Albayrak, “Farkındaysanız ilk geldi-
ğimiz günden beri para politikasının 
bağımsızlığı konusunda Merkez Ban-
kası özelinde çok hassasız. Mümkün 
olduğunca konuşmamaya gayret et-
tik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle 
para politikalarının tam bağımsızlığı 
konusu prensip olarak bundan sonra 
da devam edecek.” şeklinde konuştu.

Albayrak, bu prensip özelinde 
yola devam etmeleri gerektiğini be-
lirterek, TCMB’nin bağımsızlığının 
Türkiye ve ekonomi açısından çok 
kritik olduğunu vurguladı.

Fiyat istikrarının kalıcı bir şekil-
de, bütün bu hedeflere ulaşabilmesi 
noktasında tüm adımların TCMB 
tarafından etkin bir şekilde koordine 
edilmesi gerektiğini dile getiren Al-
bayrak, bununla ilgili yasal düzenle-
melerin gelecek süreçte daha etkin 
bir şekilde ortaya konacağını söyledi.

“SERMAYE PİYASALARINI 
GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Berat Albayrak, şunları kaydetti:  

“Özellikle bankacılık kesimi başta ol-
mak üzere finans sektörünün güçlü 
yapısının korunması lazım. Bankala-
rımız ve diğer finansal kuruluşların 
güçlü mali bünyeleri ile faaliyetlerine 
etkin bir şekilde devam etmesi nok-
tasında finansal istikrarın daha da 
güçlendirilmesi önceliklerimiz ara-
sındadır ve amaçlarımızdan bir tane-
sidir. Sermaye piyasaları içerisindeki 
payını veya finansal sektör içerisinde-
ki payını azaltacağız, sermaye piyasa-
sının pasta içerisindeki payını büyü-
teceğiz. Yani finansal sektörün yüzde 
90’ından fazlası bankacılık sektörü 
olmayacak, olmamalı. Sağlıklı finan-
sal sistemden bahsediyorsak... Özel-
likle sermaye piyasalarını geliştirme-
yi hedefliyoruz.” 

Etkin, şeffaf, verimli bir şekilde 
faaliyetlerine devam etmeleri için 
tüm kurumlara her türlü desteği 
vereceklerini dile getiren Albayrak, 
“Bütçe dengesinin ciddi bir disiplin-
le, kaliteli bir dönüşüm ortaya koy-
ması... Burası çok önemli. 15 yılda 
ciddi bir bütçe performansı, mali bir 
performans ortaya koyan, 16 yıllık 
iktidar döneminde... Bu süreç yeni 
dönemde daha somut bir mali plan, 
yazılı bir mali plan dairesinde, çok 
daha güçlü bir disipline kavuşacak. 
Sadece özelleştirmeyle, tek seferlik 
gelirlerle, şunlarla, bunlarla değil... 
Özellikle ekonominin tüm paydaş-
larıyla, büyüyen ekonominin üreten 
bir formata dönmesi ile bu süreci or-
taya koyacağız. Bütçe disiplini de bu 
dönemde en temel dinamiklerden 
bir tanesi olacak. Bütçeniz ne kadar 
disiplinli olursa bankaların kapısına o 
kadar az gidersiniz.” ifadelerini kul-
landı. 

“YENİ YAKLAŞIMIN 3+1 
SACAYAĞI VAR”

Hazine ve Maliye Bakanı Albay-
rak, yeni dönemde çok daha sıkı para 
politikası ve mali politika ortaya ko-
yacaklarını belirterek, “Para ve ma-
liye politikası açısından çok daha sıkı 
ve koordineli bir süreç olacak.” dedi.

Yapısal reformlar konusunda yo-
ğun bir çalışma yürüttüklerini dile 
getiren Albayrak, mevzuatla ilgili 
sürecin yeni yasama döneminde hızlı 
bir şekilde hayata geçirileceğini, or-
taya koyacakları bu yapısal reformla 
daha güçlü adımlar atacaklarını söy-
ledi.

Yeni yaklaşımın 3+1 sacayağı 
olduğunu bildiren Albayrak, 2018-
2019’un ekonomik dengeleme dö-
nemi olacağını kaydetti. Albayrak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“2018 ve 2019’da ekonomide 
dengeleme dediğimiz birinci fazı or-
taya koyacağız. Bu alandaki adımla-
rın atılmasıyla 2018-2019’da Türkiye 
birinci fazı bitirip sürdürülebilir, istik-
rarlı ve sağlıklı büyüme dediğimiz 
ikinci faza geçecek. Bu süreci 2020 
ve 2021 yıllarında ortaya koyulan bu 
dönüşümlerle birlikte üçüncü faz de-
diğimiz daha adaletli paylaşım fazına 
geçeceğiz. Tüm bu süreçlerin gerçek 
manası ile başarıya ulaşması, sağlam, 
kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi 
yaklaşımı olarak kurgulamak iste-
diğimiz +1 dediğimiz nitelikli insan 
gücü ve güçlü topluma dönüşüm po-

litikalarımızla taçlandıracağız. Birinci 
adım, ikinci, adım, üçüncü adım ve 
sonunda nitelikli insan gücü ve güçlü 
toplum fazına ulaşacağız.”

“İLK FAZDA CARİ AÇIK 
DÜŞÜRÜLECEK, TASARRUF 

ARTIRILACAK”
Berat Albayrak, 2018-2019’u 

kapsayan “ekonomik dengeleme” 
başlıklı birinci fazda, enflasyonla ile 
güçlü mücadele edeceklerini vurgu-
ladı.

Albayrak, şöyle devam etti:
“İkincisi, özellikle mali disiplin 

üzerinde çok daha sıkı bir Hazine ve 
Maliye Bakanlığı göreceğiz. Üçüncü-
sü ise cari açığın düşürülmesi. Cari 
açığın düşürülmesiyle ilgili stratejik 
temellerin atıldığı çok önemli bir dö-
nem olacak. Sonra güven ortamının 
iyileştirilmesi için gerekli tüm adım-
ların atılacağı, iş ve yatırım ortamının 
cazibesinin artırılacağı, bunlarla bir-
likte sermaye piyasalarının derinleş-
tirileceği çok önemli 1,5 yıl olacak.”

Albayrak, birinci fazda, kamu 
borçlarında kaynak çeşitliliğinin sağ-
lanacağını, kamu kaynaklarının ve-
rimli kullanılmasını sağlayacaklarını, 
tasarruf ve verimliliği artıracaklarını 
bildirdi.

Bakanlıklarda tasarruf tedbirle-
ri aldıklarının vurgulayan Albayrak, 
“Başladık. Bugüne kadar olmadığı 
kadar daha etkin bir süreç... Yıl sonu 
rakamlarında göreceksiniz.” dedi.

“Enflasyon düşürülecek, sağlıklı 
büyüme sağlanacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Albay-
rak, 2020-2021 yıllarında uygulana-
cak “istikrarlı büyüme” başlıklı ikinci 
fazın, “ekonomik dengeleme” sonra-
sı başlayacağını belirterek, sürdürü-
lebilir ve sağlıklı büyümenin önemi-
ne işaret etti. 

Hem enflasyonun düşürüleceğini 
hem de sağlıklı büyümenin sağlana-
cağını kaydeden Albayrak, Türki-
ye’nin, “üretimin büyümeyi destek-
leyecek” temelli olmasının önemine 
değindi.

Albayrak, 2019 sonrası uygula-
maya koyacakları ikinci fazı, stratejik 
büyüme alanları tespit ederek haya-
ta geçireceklerini ifade ederek, “Ne 
demek? Stratejik... Hem katma de-
ğer yüksek sektörler hem de katma 
değerli stratejik ürünlerin yanında 
teknolojik ürün üretimi ortaya konu-
lacak.” dedi.

İhracatı artıracak ve cari açığı 
azaltacak politikaların ağırlıkta olaca-
ğını vurgulayan Albayrak, “Sadeleş-
tireceğimiz, bunun özelinde, burası 
çok önemli, vergi sistemi ile ilgili ma-
liyede çok güçlü bir dönüşüm süreci 
başlayacak.” ifadesini kullandı.

Albayrak, yeni yaklaşımla el bir-
liği içinde tüm Türkiye’yi, daha da 
büyük ve güçlü bir şekilde üreten bir 
Türkiye’ye dönüştüreceklerini söyle-
di. 

“Dolaylı vergiler azaltılacak”
Berat Albayrak, 2022-2023 yılla-

rını kapsayacak “daha adaletli payla-
şım” başlıklı üçüncü fazda, toplumun 
tabanına, 81 milyona daha adaletli 
bir paylaşım ortaya konulacağını kay-
detti. Daha adil bir vergi sisteminin 
olacağını belirten Albayrak, dolaylı 
vergilerin azaltılacağını bildirdi. 

Albayrak, kayıt dışı ile çok daha 
etkin mücadele edileceğini, işsizliğin 
azaltılacağını, gelir dağılımının iyileş-
tirileceğini ifade etti.

Albayrak, 3+1 diye nitelendir-
diği “nitelikli insan gücü ve güçlü 
toplum” başlıklı fazda gelişmiş ülke 
kriterinin yakalanacağını belirterek, 
bu fazda nitelikli nüfusun iş gücüne 
katılımı, insan gelişmişlik düzeyinin 
artırılması, üreten sivil toplum, kay-
nak verimliliği kültürü ve girişimci 
dostu piyasa gibi kriterleri ortaya ko-
yacaklarını söyledi.
n AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi yaklaşımını açıkladı. 
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TİKA’nın Çad gönüllüleri 
yetimlere yardım etti

26 yıl sonra hava sahasının 
kontrolü sağlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığınca (TİKA) dü-
zenlenen “2018 Tecrübe Paylaşı-
mı Programı”nın Çad ayağındaki 
genç gönüllüler, başkentte faaliyet 
gösteren Furkan Yetim Merke-
zi’nde yetimlerle bir araya gelerek 
yetimhanenin iç ve dış duvarlarını 
boyadı.

Genç gönüllülerden Ömer 
Faruk Agan, “Başkentteki bir ye-
timhaneye geldik ve bizim için 
gerçekten farklı bir tecrübe oldu. 
Çocuklarla birlikte vakit geçirmek, 
bir nebze olsun eksiklikleri gider-
mek için TİKA ile birlikte gönüllü 
olarak geldik. Burası gerçekten çok 
farklı. Afrika, buraya görmeden 
yorum yapılacak bir yer değilmiş.” 
dedi.  Programa katılan Buğra Du-

man da “Yetimhanenin derslikleri-
ni, odalarını, mutfaklarını gördük. 
Buraların duvarlarını boyadık” 
diye konuştu. Yerel bir radyo prog-

ramına da katılan gönüllü gençler, 
Türkiye ve Çad hakkında düzen-
lenecek çeşitli etkinliklere konuk 
olacak. n AA

Afganistan Devlet Başkanlığı 
sözcüsü Şah Hüseyin Murteze-
vi, yaklaşık 26 yıldır Afganistan 
hava sahası kontrolünün yabancı 
ülkelerde olduğunu belirtti. Kabil 
Uluslararası Havalimanı’na yeni 
radar sistemi kurulmasıyla hava 
sahası kontrolünün tamamen Af-
gan hükümetine geçtiğini ifade 
eden Murtezevi, sistem sayesin-
de Afganistan’ın hava sahasının 
kontrol edilebileceğini söyledi. 
Afganistan Sivil Havacılık İdare-
si Başkanı Mahmud Şah Habibi, 
Afganistan hava sahasının artık 
daha da güvenli olacağını kaydet-
ti. Yeni kurulan radar sisteminin 
maliyetinin 30 milyon dolar oldu-
ğunu dile getiren Habibi, radarın 
bakımı ve kontrolü için de her 

sene 10 milyon dolar harcanması 
gerektiğinin altını çizdi. Sovyetler 
Birliği tarafından kurulan Kabil 
havaalanındaki eski radar siste-
mi, 1990’lardaki iç savaş sırasında 
tahrip olmuştu. Taliban rejiminin 

2001’de yıkılmasıyla ülke hava 
sahası kontrolü yabancı güçlerin 
eline geçmiş ve 2014’te Afgan 
makamlarına teslim edilmesinin 
ardından özel bir şirkete verilmişti.
n AA

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği 
saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 
yaşındaki kızı şehit olurken baba 
ağır yaralandı. İsrail’in dün Gaz-
ze’ye düzenlediği hava saldırıların-
da bir aile trajedisi daha yaşandı. 
Dokuz aylık hamile İnas Muham-
med Ebu Hammaş ile 1,5 yaşındaki 
kızı Beyan saldırıda şehit düşerken, 
ağır yaralanan baba Muhammed 
(29) ise yoğun bakıma alındı.

Gazze Şeridi’nde İsrail sınırına 
3 kilometre uzaklıktaki Deyr el-Be-
lah kentinde yaşayan Ebu Hammaş 
ailesi İsrail’in dün gece düzenlediği 
saldırıların kurbanı oldu. Komşuları 
Ebu Hammaş ailesinin evinin sal-
dırılarda isabet aldığını ancak ya-
rım saat sonra öğrendi. Eve gelen 
komşular İnas, kızı Beyan ve henüz 
anne karnındaki bebeğin parçalan-
mış cesetleriyle karşılaştı. Evin be-
yaz duvarları masumların kanıyla 
kırmızıya dönmüştü. 

İnas’ın kız kardeşi İman (19), 
yaşadığı acıyı şöyle anlattı: “Evle-
rinin bombalanacağını ve kızıyla 

birlikte uyurken şehit olacağını hiç 
düşünmedim. Onların tek suçu Fi-
listinli olmak. Evin bu şekilde bom-
balanıp hamile ablam, kızı ve eşine 
karşı böyle çirkin bir suç işlenmesi 
akla gelir miydi.” Ablasının, küçük 
kızı Beyan’a çok düşkün olduğunu 
ve sürekli fotoğraflarını çekip Face-
book sayfasına koyduğunu söyle-
yen İman, “Rezzan ismini vermeyi 
istediği ikinci kızının doğmasını 
bekliyordu. Her anne gibi o da ço-

cukları için güzel bir gelecek hayal 
ediyordu” dedi. İnas’ın Gazze’de-
ki Ezher Üniversitesi’nde Temel 
Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencisi 
olduğunu aktaran İman, “İnas, öğ-
retmen olmak istiyordu ama İsrail 
onun bu hayalini yok etti. Küçük bir 
kız çocuğu, annesi ve daha dünya-
ya gelmemiş bir bebeğin suçu ney-
di” sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Baba Muhammed’in ablası Fa-
yize (49) de kardeşinin yoğun ba-

kımda tedavi görmesine ve eşiyle 
kızının cansız bedenlerinin de tek 
bir tabut içinde defnedilmesine ina-
namadığını söyledi.  Muhtar isimli 
23 yaşındaki diğer kardeşinin yak-
laşık 2 ay önce Büyük Dönüş Yürü-
yüşü gösterilerinde şehit olduğunu 
aktaran Fayize, “Muhtar’ın şeha-
detinde yaşadığımız şoku bugün 
İnas ve Beyan için yaşıyoruz. Bu-
gün aynı sahne daha acı verici bir 
şekilde tekerrür ediyor.” ifadelerini 
kullandı.

Muhammed’in ağabeyi Ekrem 
(42) ise kardeşinin Sudan’da polis 
akademisi eğitimini tamamlayarak 
2 yıl önce Gazze’ye döndüğünü, 
önceleri onların yanında kaldığını 
ancak ev küçük geldiği için Deyr 
El-Belah’ta ev kiraladığını söyledi.

“Bu evi seçti. Sanki kaderi onu 
çağırdı.” diyen Ekrem, kardeşinin 
ailesini kaybettiğinden haberdar ol-
madığını ve yaşarsa bunun şokunu 
nasıl atlatacağını bilmediğini sözle-
rine ekledi.
n AA

Çinli Müslümanlardan cami 
yıkım kararına protesto

Yunanistan’dan teröristlere
iade koruması

Çinli Müslümanlar, yeni inşa 
edilen bir camiyi yıkmaya çalışan 
yerel hükümet aleyhine gösteri 
düzenledi.  South China Morning 
Post gazetesinin haberine göre, 
Ningşia Hui Özerk Bölgesi’nin Vey-
cou kasabasında ülkenin Müslü-
man grupları arasında çoğunluğu 
oluşturan Hui Müslümanlarından 
yüzlercesi yerel hükümeti protesto 
etti.  Veycou yerel hükümetinin, 
Çin Kültür Devrimi sırasında yıkı-
lan, Çin mimarisinden izler taşıyan 
600 yıllık bir caminin yerine inşa 
edilen ve yapımı geçen yıl tamam-
lanan Veycou Ulu Camisi’nin ge-
rekli yapı planı ve inşaat iznini taşı-
madığı gerekçesiyle bu ay başında 
yıkılacağına ilişkin bildiri yayımla-
dığı belirtildi. Weicou Ulu Camisi 
İdare Komitesinin yerel hüküme-
tin bildirisine uymazsa yıkımın ka-
nuna göre zorla gerçekleştirileceği 
vurgulanan bildiride, komiteye 
tanınan sürenin dün sona ermesi 
sonrası yerel hükümetin harekete 
geçtiği kaydedildi. Buna karışılık 
yıkımını durdurmak isteyen yüz-
lerce Hui Müslümanının cami av-
lusu ve etrafında bir araya gelerek 
yıkımı protesto ettiği aktarıldı.  Pro-

testoya ilişkin medyada yer alan 
fotoğraflarda, beyaz renkte inşa 
edilen caminin iki katlı, 4 minareli, 
9 kubbeli olduğu görülüyor. Cami 
etrafında yer alan polis araçları dik-
kati çekiyor. Eylemin Ningşia’da 
bugüne kadar yapılan en büyük 
gösteri olduğu kaydedilirken, Vey-
cou yerel hükümetiyle dini liderler 
arasında yapılan görüşmelerde 
caminin yıkılmaması ancak 8 kub-
besinin kaldırılması konusunda 
anlaşıldığı vurgulandı. Veycou ye-
rel hükümetinin bu hareketi, Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping’in ülke-
deki dinleri Çin kültürüyle uyumlu 
hale getirmesi çağrısına bir cevap 
olarak yorumlanıyor.

Çin’deki 56 etnik gruptan 10’u 
Müslüman. Hui (Çinli Müslüman-
lar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Ta-
cik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve 
Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun 
olarak ülkenin kuzey ve kuzeyba-
tısında yaşıyor. Huilerin ve Uygur-
ların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki 
otonom bölgesi bulunuyor. Ayrıca 
bazı eyaletlerde Müslümanlara ait 
küçük otonom idareler de yer alı-
yor.  n AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye 
göre, Adalet Bakanlığı, 2008-2018 
döneminde Yunanistan’da olduğu 
belirlenen DHKP-C ile PKK men-
suplarının iadelerini istedi. Bakan-
lık, 15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişiminin ardından da Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 
iadelerine yönelik bu ülkeye dos-
ya gönderdi. Bu kapsamda, son 
10 yılda FETÖ’den 20, PKK’dan 4, 
DHKP-C’den 33, aşırı sol terör ör-
gütlerinden 9 olmak üzere 66 ör-
güt mensubunun iadesi talep edil-
di. Talepleri inceleyen Yunanistan 
yargısı, bugüne kadar hiçbir terör 
örgütü üyesinin Türkiye’ye iadesi-
ni kabul etmedi. Yunanistan, terör 

gerekçesiyle istenilen kişilerden 
39’u ile ilgili iade talebini reddetti. 
Reddedilenler arasında FETÖ’nün 
15 Temmuz 2016’daki darbe giri-
şiminin ardından bu ülkeye kaçan 
darbeci askerler de bulunuyor.

FETÖ üyelerine yönelik gönde-
rilen yeni delilleri de dikkate alma-
yan Yunanistan, DHKP-C ve PKK 
mensuplarına yönelik talepleri kar-
şılamayı da tercih etmedi.

Teröristlerle ilgili iade talep-
lerine kulak tıkayan Yunanistan 
yargısı, 24 teröriste ilişkin talepleri 
değerlendirmeyi sürdürüyor. 3 ki-
şiyle ilgili talep ise ölüm ve vazgeç-
me gibi nedenlerden dolayı düştü.
n AA

Beşşar Esed rejimi, 18 Eylül’de kontrolündeki bölgelerde yerel seçim yapacağını duyurdu. İç savaş boyunca ilk 
defa yapılacak yerel seçimler, ülkenin rejim hakimiyetindeki yaklaşık yüzde 59’luk kısmında gerçekleştirilecek

Suriye’de tehcir ve esaretin 
gölgesinde seçim yapılacak

Beşşar Esed rejimi, milyon-
lar halen mülteci konumunday-
ken, tehcir, demografik değişim 
ve alıkoymaların gölgesinde ye-
rel seçim yapmaya hazırlanıyor. 
Esed rejimine yakın medya kuru-
luşları, 18 Eylül’de yerel seçimle-
rin düzenleneceğini duyurdu. 

İç savaş boyunca ilk defa ya-
pılacak yerel seçimler, ülkenin 
rejim hakimiyetindeki yaklaşık 
yüzde 59’luk kısmında gerçek-
leştirilecek.

Bu kararda, rejimin ülkenin 
orta kesimindeki Humus ili, baş-
kent Şam, Ürdün ve İsrail sınırın-
da yeniden hakimiyet sağlaması 
etkili oldu.

Rejimin garantörü Rusya, ev 
sahipliği yaptığı 10. garantörler 
toplantısında masaya ilk defa 
mültecilerin ve yerinden edilen-
lerin geri dönüşü konusunu ge-
tirmişti. 

Bir süredir Lübnan ve Ürdün 
ile bu ülkelerdeki mültecilerin 
geri dönmesi için görüşmeler 
yapan Rusya, Soçi’de 30-31 
Temmuz’da düzenlediği garan-
törler toplantısında da Suriye’de-
ki durumun normale döndüğü 
mesajını vermiş, ülkede seçim 
yapılabilecek duruma gelindiği-
ni ima etmişti. Rusya Savunma 
Bakanlığı Ulusal Kontrol Merke-
zi Başkanı Mihail Mizintsev, 20 
Temmuz’daki açıklamasında, 1 
milyon 700 binden fazla mülte-
cinin evlerine dönmesini bekle-
diklerini duyurmuştu. Mizintsev, 
dönüşlerin öncelikle Ürdün ve 
Lübnan’dan olacağı, bu konuda 
iki ülkeyle ortak çalışma yaptık-
larını bildirmişti.

Ancak sahadaki gerçeklik, 
Rusya’nın planlarıyla örtüşmü-
yor. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) 
verilerine göre, 7 yılı aşkın süre-
dir devam eden iç savaşta, halen 
5 milyon 598 bin kişi mülteci, 6 
milyon 600 kişi yerinden edilmiş 
durumda. Lübnan’da 976 bin, 
Ürdün’de 668 bin, Irak’ta 33 bin 
545 Suriyeli bulunuyor. Yılın ilk 
6 ayında Lübnan’dan geri dön-
mek için sadece 2 bin 610 kişi 
başvurdu. 

BMMYK Ürdün sözcüsü Nida 
Yassin de dünkü açıklamasında, 
Ürdün’den dönüşleri şu an için 
erken bulduklarını ve destekle-
mediklerini söyledi. 

Rusya ve İran’ın desteğiyle 
son 4 ayda saldırılarını artıran 
ve ablukaları ağırlaştıran rejim, 
ele geçirdiği bölgelerden 128 bin 
926 kişiyi ülkenin kuzeyinde mu-

haliflerin kontrolündeki İdlib’e 
zorla göç ettirdi. Moskova yö-
netiminin savaşa doğrudan mü-
dahale ettiği 30 Eylül 2015’ten 
itibaren rejimle düzenlediği hava 
saldırıları boyunca, nispeten gü-
venli gördükleri Türkiye sınırına 
yakın yerlere göç edenlerin sayısı 
bundan kat kat fazla. 

İdlib’de halihazırda 4 milyon-
dan fazla sivil barınıyor. 

Zorunlu göçe boyun eğmek 
istemeyenlerin çoğu ise rejim ile 
uzlaşarak, baskı altında, tedirgin 
biçimde yaşamlarını sürdürüyor. 

Öte yandan, muhalefet kay-
nakları, boşaltılan yerlere İran 
komutasında rejim saflarında 
çatışan Şii milisler ve aileleri-
nin yerleştirildiğini bildiriyor. 
Afganistanlı Fatimuyyun ve Pa-
kistanlı Zeynebiyyun Tugayları, 

onbinlerce Şii milisten oluşan 
kuvvetle, Ekim 2015’ten itibaren 
Suriye’de savaşıyordu. Milislerin 
zaman içinde ailelerini de getir-
diği biliniyordu. 

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ 
CEZAEVİNDE

Diğer taraftan rejimin ceza-
evlerinde yaklaşık yarım milyon 
kişi alıkonuluyor. 

Muhalifler, evlerine döndük-
lerinde tutuklanmayacaklarından 
ve infaz edilmeyeceklerinden 
emin olmak istiyor. Bu nedenle, 
muhalefeti müzakerelerde temsil 
eden heyet, güven ortamı sağ-
lanmadan geri dönüş konusunun 
konuşulmasına dahi itiraz ediyor. 
Sebepsiz alıkonulan bu kişilerin 
yokluğunda yapılacak seçimin 
adil olmayacağı belirtiliyor.
n AA

İsrail’in saldırıları bir aileyi daha parçaladı
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İş dünyası açısından önemli bir 
kuruluşta Ekonomi Kulübü. Her 
sektörden iş ve meslek insanlarının 
toplumun her kesimine hizmet ede-
cek bir şekilde doğru stratejiler ge-
liştirdiği, hayata geçirdiği projelerle 
maddi ve manevi değerlere katkı 
sağlayan bir kuruluş olan Ekonomi 
Kulübü, gönül birliği esasına daya-
nıyor. 

“Ekonomi Kulübü, ülkemizin her 
alanda gelişmesi için toplumumu-
zun temel değerlerini benimsemiş 
dürüst, ahlaklı iş ve meslek insanla-
rının bir araya geldiği sosyal ve ticari 
sahada strateji geliştiren bir kuruluş-
tur” diyen Ekonomi Kulübü Konya 
Şube Başkanı Osman Bağcı, “Bir-
leşme amacımız tam anlamıyla milli 
ve manevi değerlerimize iş dünyası 
olarak sahip çıkmak. Oluşturduğu-
muz hava ise faydalı bir gönül bir-
liğidir” dedi. Ekonomi Kulübü’nün 
önemini, amaçlarını ve hedeflerini 
konuştuğumuz Ekonomi Kulübü 
Konya Şube Başkanı Osman Bağcı, 
her faaliyette şeffaflığın sağlanması 
temel prensipleri arasında olduğunu 
aktardı. 
Osman Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir 

miyiz?
1977 yılında Konya’da doğdum. 

Tüm öğrenim hayatını Konya’da 
tamamlamış bununla birlikte okul 
zamanları içerisinde de çalışmış, 
kısacası iş hayatına erken atılmış 
birisiyim. Lise yılından bu yana da 
babamızın iş yerinde ticaretin içinde 
yer alıyorum. Uzun zaman aile şirke-
ti içerisinde edindiğimiz tecrübelerle 
de 1994 yılından beri firmamızda 
yönetici olarak çalışmaya devam 
ediyorum. 
Osman Bey, konumuz olan Ekonomi 

Kulübü’nün genel profili nedir? Çıkmış 
olduğunuz bu yolda hedeflerinizi ve 

amaçlarınızı nasıl belirlediniz? 
Ekonomi Kulübü, ülkemizin her 

alanda gelişmesi için toplumumu-
zun temel değerlerini benimsemiş 
dürüst, ahlaklı iş ve meslek insanla-
rının bir araya geldiği, toplumsal, ti-
cari ve ekonomik alanlarda geniş bir 
strateji geliştiren kurumdur. Ülke-
miz konum olarak her zaman büyük 
bir potansiyele sahiptir ve bizlerde 
bu gerçeğin ciddi anlamda farkında 
olan bir kuruluşuz. Bu farkındalık ile 
sadece iş dünyası mensuplarının bir 
araya geldiği bir çatı olmaktan daha 
fazlasını hedefliyoruz. Genel olarak 
asli düşüncemiz ise; biraz öncede 
bahsettiğim ülke zenginliklerimizin 
ve potansiyelimizin yine bu ülke 
insanları için değerlendirilmesi ve 
kullanılması da temel gayemizdir. 
Öte yandan bizler milli ve mane-
vi değerlerimize uygun niteliklere 
haiz üyelere sahip olmanın yanı sıra 
toplumun her ferdini kucaklayan bir 
duruş ve üsluba da sahip olmanın 
gerekliliğine inanıyoruz. Hiçbir sivil 
toplum kuruluşunun alternatifi olma 

amacı taşımadan daha geniş ve öz-
gün bir yol açmak için çalışıyoruz. 
Hedefimiz; dayanışma, bilgi alışveri-
şi ve birlikte yaşama kültürünü inşa 
ve ihya ederek; mesleği, ticari hacmi 
ne olursa olsun her üyemizin sami-
miyetle katkı sağladığı bir Türkiye 
değeri haline gelmektir. 

Ekonomi Kulübü Olarak Temel 
Prensipleriniz Nelerdir?

Biz, geleneksel değerlerimizin 
yüceliğiyle kurumsallaşmanın bir 
arada gerçekleştirilmesi ve gerek iş 
hayatımızda gerekse Ekonomi Ku-
lübü olarak gerçekleştireceğimiz her 
faaliyette şeffaflığın sağlanması te-
mel prensiplerimiz arasındadır. Bu-
nunla birlikte manevi değerlerimizin 
sadece sözde değil uygulamada da 
hayata geçirilmesi için gerekeni yap-
mak içinde çaba gösteriyoruz. Ayrıca 
ekonomik, sosyal, kültürel ve bilim-
sel çalışmalara da fazlasıyla önem 
veriyor ve katkı sağlamaya çalışıyo-
ruz. Tüm bunları gerçekleştirirken 
akademik dünyanın bilgi ve potansi-

yelini iş dünyasının tecrübe ve dina-
mizmi ile de birleştirmek istiyoruz. 
Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlı-
larımıza ve engelli vatandaşlarımıza 
sosyal ve ticari hayattaki zorlukları 
aşmaları içinde yardımcı olmayı ken-
dimize görev olarak görüyoruz. Evet, 
genel olarak üreten ve ihraç eden 

Türkiye için çalışarak, 2023 ve 2017 
hedeflerine ulaşma yolunda gere-
keni yaparak çalışmalarımız başta 
İslam coğrafyası ve sonrasında tüm 
dünyaya yaygınlaştırmak istiyoruz.

Osman Bey, bahsetmiş olduğunuz 
prensipler doğrultusunda Konya’da 

nasıl bir teşkilatlanma oluşturdunuz?

Ekonomi Kulübü’müzün ciddi 
anlamda önemli hedefleri ve ilkele-
ri var. Bizlerde bu doğrultuda Kon-
ya’da oluşturduğumuz teşkilatlan-
mada en başta referans sistemine 
dikkat ettik. Bu dikkatimiz iyi bir re-
feransı olsun gelsin bize dâhil olsun 
yönünde olmadı. Biz, menfaat için 
bizimle olmak isteyen arkadaşlarla 
hiç yola koyulmadan yol ayrımımı-
zı yaptık ki oluşturmak istediğimiz 
şeffaflık ilkesine zarar gelmesin. Bu 
düşünceler ile belli bir müddet tem-
silcilik olarak çalıştık ve 2016 yılının 
Eylül ayında resmi şekilde şubemizi 
kurduk. Bu süreç zarfında arkadaşla-
rımızın da teveccühü ile başkanlığa 
seçildik. İş dünyasının birçok kana-
dından arkadaşlarımızı bünyemize 
dâhil ettik ve geniş bir çerçeve içe-
risinde çalışmalara başladık. Şu an 
Konya’da 94 üyemiz bulunuyor ve 
hepsi kendi alanında tecrübeli arka-
daşlar. Ağırlığımız sanayici arkadaş-
lar olsa da esnaf, doktor ve avukat 
olan üyelerimizde bulunuyor. De-

diğimiz gibi iş dünyasına geniş bir 
pencereden bakmak bizim için daha 
önemli. 
Birazda Konya’da ki faaliyetlerinizden 
bahsetmemiz gerekirse geçen sürede 

ne gibi çalışmalarınız oldu?
Süreç zarfında Konya’mıza ve 

ülkemize katkı sağlayacak birçok 
organizasyonun içerisinde yer aldık. 
Genel Merkez’imiz bu konu da ciddi 
anlamda etkili işlere imza atıyor ve 
bizler bunun bir parçası olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Konya gene-
linde bahsetmemiz gerekirse kuru-
luş bakımından 15 Temmuz hain 
kalkışması görev sürecimiz içeri-
sinde oldu. Bizlerde “15 Temmuz’u 
unutmayacağız ve unutturmaya-
cağız” diyerek birlik ve beraberlik 
oluşturma gayesinde hareket ettik. 
Konya’da Turgay Güler Bey’in ka-
tılımı ile bu konu hakkında bir kon-
ferans organize ettik ve hakikatten 
duygu yüklü bir gün geçirdik. Hari-
cen Bayır-Bucak Türkmenlerine bir 
yardım organizasyonu düzenleyerek 
iki tır yardım malzemesi gönderdik. 
Gönderdiğimiz malzemelerin üze-
rinde titizlikle çalışarak hepsinin kul-
lanılacak yardımlar olmasına özen 
gösterdik. Yardımlarımız haleden 
aralıklarla devam etmektedir. Aslın-
da iş dünyası olarak süreç boyunca 
da meydanları hiç boş bırakmadık. 
Nerede olursak olalım “Milletimizi 
seviyoruz, devletimize sahip çıkıyo-
ruz” demekten de geri durmadık. 
Birçok konuda milletvekillerimizi 
misafir ederek ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunları ve süreçleri an-
lattık. İş adamlarımızı bu konularda 
bilgilendirerek iş çevresine doğruyu 
aktarmaları için adeta mücadele ver-
dik. Cumhurbaşkanımızın Başdanış-
manı İsa Şener’i, STK Başkanlarımız 
ile birlikte Adalet Bakanımız Abdül-
hamit Gül’ü Konya’mızda ağırladık. 
Tüm bunları yaparken hedefimiz ve 
amacımız doğruyu bilmek doğruyu 
anlatmak oldu. Halende çalışmala-
rımız var ve sürdürmeyi de amaçlı-
yoruz.
Osman Bey, sohbetiniz için teşekkür 

ederiz. Son olarak eklemek 
istedikleriniz varsa dinlemek isteriz.

Biz Ekonomi Kulübü olarak siyasi 
kararımızı ve düşüncelerimizi açıkça 
belirtmekten hiçbir zaman çekinme-
dik. Dün olduğu gibi bugünde fikir-
lerimiz açıktır. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan 
inancımız nettir. Bizlerde 2023 ve 
2071 hedefleri doğrultusunda eli-
mizden geleni yapmaya hazırız ve 
daimi devletimizin yanındayız. İslam 
coğrafyasının kalkınması iş hayatı-
mızın birlik ve beraberlik içerisinde 
yürümesi en büyük arzumuz. Bu 
duygu ve düşünceler ile bizleri din-
lediğiniz için sizlere de ayrı olarak 
teşekkür ediyorum.
n SAMİ KAYALAR / İBRAHİM
BÜYÜKHARBUT 

Her sektörden iş ve meslek insanlarını biraraya getiren, projelerle maddi ve manevi değerlere katkı sağlayan Ekonomi Kulübü büyümeye devam ediyor. Eko-
nomi Kulübü Konya Şube Başkanı Osman Bağcı, “Birleşme amacımız tam anlamıyla milli ve manevi değerlerimize iş dünyası olarak sahip çıkmak” dedi

‘Faydalı gönül birliği’

Ekonomi Kulübü Konya Şube Başkanı Osman Bağcı
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Kütahya’da düzenlenen Geleneksel 12. İllerarası Kick Boks 
Zafer Kupası 04-05 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Geleneksel 
12. İllerarası Kick Boks Zafer Kupası’nda Konyalı sporculardan 32 
kiloda Emircan Abdullah Beserek, 37 kiloda Mustafa Yavuz ve 65 
kiloda Büşra Güneş birinci oldu. 54 kiloda Fatih Koçyiğit, 60 kiloda 
Betül Şam, 50 kiloda Aysel Öğer, 81 kiloda Abdullah Palabıyık ve 
+91 kiloda Aydın Sarakaya ikinci olurlarken, 28 kiloda Bilal Alp, 60 
kiloda Serdar Çınar ve 75 kiloda Yusuf Yıldız üçüncü oldu.
n SPOR SERVİSİ 

Spor Toto Sü-
per Lig’de 2018 
– 2019 Lefter Kü-
çükandonyadis 
sezonu dün oyna-
nan karşılaşma 
ile başladı. Yeşil 
beyazlı temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, 
Pazar günü Erzu-
rumspor ile iç sa-
hada karşı karşıya 
gelecek. 19.30’da 
başlayacak olan 
bu mücadele ön-
cesinde Konya Ye-
nigün Gazetesi’nin 
hazırlamış olduğu 
2018 – 2019 Süper 
Lig fikstürü ücretsiz 
olarak dağıtılacak. Fikstürü alan taraftarlar Konyaspor’un sezon bo-
yunca oynayacağı maçları takip edebilecek. Taraftarlar, Konyaspor 
– Erzurumspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 
önünden fikstürü temin edebilecek. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Sel-
çuklu Basketbol’un yeni sezondaki ilk rakibi belli oldu. Mavi be-
yazlılar 2018 – 2019 sezonunun ilk maçında iç sahada Petkimspor 
ile karşı karşıya gelecek. Bu maç 12 Ekim’de oynanacak. Bu sezon 
Türkiye Basketbol Ligi’nde 14 takım mücadele edecek. Selçuk-
lu, kuracağı güçlü kadro ile Süper Lig’e yükselmek istiyor. Öte 
yandan Federasyon Kupası’nın da fikstür çekimi gerçekleştirildi. 
Selçuklu Basketbol Takımı, C Grubu’nda mücadele edecek. Mavi 
beyazlı takımın grubunda Petkimspor, Ormanspor ve Karesispor 
yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı kick boksçular
madalya ile döndü 

Yeni sezon fikstürü 
maç öncesi ücretsiz!

Selçuklu’nun 
rakibi Petkim

Spor Toto Süper Lig ve Spor 
Toto 1. Lig’de futbolseverlerin 
statlara giriş yapabilmek için kul-
landıkları Passolig Kart’ın geride 
kalan sezon 1 milyon yeni üye 
kazandığı ve toplam üye sayısının 
4 milyona yaklaştığı duyuruldu. 
Passolig’den yapılan açıklama-
da, geride kalan futbol sezonunda 
toplam 7,5 milyon bilet satışı ger-
çekleştirildiği ve seyirci sayısında 
yüzde 43’lük bir artış olduğu be-
lirtildi.

Statların doluluk oranındaki 
artışa dikkat çekilen açıklamada, 
2016-2017 sezonunda 8 bin 940 
olan Süper Lig seyirci ortalama-
sının, 2017-2018 sezonunda 12 
bin 821’e yükseldiği vurgulandı. 

Geride kalan sezonda 1 milyon 
yeni kişinin Passolig Kart aldığı, 
sezon sonundan bugüne kadar 
yaklaşık 3 aylık dönemde ise 200 
binden fazla kişinin sisteme dahil 
olduğu kaydedildi.

ARTIŞTA FENERBAHÇE, 
KART SAYISINDA 

GALATASARAY LİDER
Spor Toto Süper Lig takımları 

arasında taraftarlarına ait Passo-
lig Kart adedinde en yüksek artışı 
Fenerbahçe’nin yakaladığı, top-
lam kart sayısında ise Galatasa-
ray’ın ilk sarıdaki yerini koruduğu 
aktarıldı. Fenerbahçe Kulübünde 
başkanlığa Ali Koç’un gelme-
siyle, sarı-lacivertli taraftarlara 
yönelik Passolig Kart satışlarının 

ciddi bir yükseliş yakaladığı, ha-
ziran ayının başında 698 bin civa-
rında olan Fenerbahçe Passolig 
Kart sayısının bugün itibarıyla 

727 bin 49’a ulaştığı ifade edildi.
Passolig Kart sayısında ise 

geçen sezonun şampiyonu Ga-
latasaray’ın 760 bin 817 adetle 

ilk sırada bulunduğu açıklandı. 
Fenerbahçe 727 bin 49 kişi ile 
ikinci, Beşiktaş 654 bin 830 kişi 
ile üçüncü, Trabzonspor ise 216 
bin 388 kişi ile dördüncü sırada 
yer aldı.

Öte yandan, bugün itibarıy-
la Passolig Kart sayısının, Spor 
Toto Süper Lig’in yeni ekiplerin-
den Çaykur Rizespor’da 33 bin 
762, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’da 30 bin 905, MKE An-
karagücü’nde ise 28 bin 597 oldu-
ğu dile getirildi. 

KAZANCI: “SEYİRCİ 
ORTALAMASININ 15 BİNİ 

GEÇECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”
Passolig Genel Müdürü Cey-

hun Kazancı, yeni sezonda seyirci 

ortalamasının 15 bini geçeceğini 
öngördüklerini ifade etti. Açık-
lamada Ceyhun Kazancı’nın, 
“2016-2017 sezonunda 8 bin 940 
olan Süper Lig’in seyirci ortala-
ması,  2017-2018 futbol sezo-
nunda yüzde 43 oranında artarak, 
12 bin 821’e yükseldi. Seyircisiz 
maçları saymadığımızda 13 bin 
olan Süper Lig ortalaması, Pas-
solig öncesi seyirci ortalamasını 
da yüzde 23 oranında geçti. Spor 
Toto Süper Lig’e yükselen takım-
lar, artan futbol kalitesi ve taraftar 
desteğiyle birlikte, bu sezon se-
yirci ortalamasının 15 bini geçe-
ceğini öngörüyoruz.” ifadelerine 
yer verildi.
n AA

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ’ın iştiraklerinden Bur-
sa Deniz Otobüsleri (BUDO), 3 milyon 
TL destekle Bursaspor’un forma ön ala-
nının sponsoru oldu. 

Sponsorluk açıklaması, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve 
Bursaspor Başkanı Ali Ay tarafından 
birlikte yapıldı. Bursaspor’un Bursa’da 
yaşayan herkesin ortak değeri olduğunu 
vurgulayan Büyükşehir Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş, takıma destek olmayı 
görev bildiklerini söyledi. Başkan Aktaş, 
sponsorluk anlaşmasının hayırlı olma-
sını diledi. Bursaspor Başkanı Ali Ay ise 
Büyükşehir Belediyesi’nin rüzgarını her 
zaman arkalarında hissettiklerini belir-
terek, verilen reklam desteği dolayısıyla 
Başkan Aktaş’a teşekkür etti. 

Süper Lig’in ilk haftasında yarın 

deplasmanda Fenerbahçe ile karşıla-
şacak olan Bursaspor’un forma göğüs 
sponsoru, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden BURULAŞ’a bağlı Bursa 
Deniz Otobüsleri (BUDO) oldu. Sponsor-
luğa ilişkin açıklama, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor 
Başkanı Ali Ay tarafından İbrahim Yazıcı 
Tesisleri’nde yapıldı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, yaptığı konuşmada, sponsorluk 
anlaşmasının Büyükşehir Belediye-
si’nin Bursa ve Bursaspor’a verdiği 
değerin bir nişanesi olduğunu belirtti. 
Formanın en değerli alanı olan göğüs 
bölgesine verilen reklamın bedelinin 
3 milyon TL olduğunu ifade eden, for-
manın sırt kısmıyla alakalı sponsorluk 
görüşmelerinin ise sürdüğünü kayde-
den Başkan Aktaş, “Ben de o konuda 

destek vermeye çalışıyorum. O da so-
nuçlanırsa, arzu ederiz ki Fenerbahçe 
maçında hem göğüs reklamı hem de 
sırt reklamıyla beraber güzel bir şekilde 
Bursa’nın değerlerini tüm Türkiye’ye 
sergileriz. Bütün arzumuz, heyecanımız 
bu” dedi. 

Başkan Aktaş, Bursa’nın farklı bir 

değeri göğüs sponsoru olmak isterse 
BUDO reklamından feragat edebilecek-
lerini dile getirdi. Çorap, şort ve kol isim 
haklarından sonra forma önü reklamını 
almanın mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirten Bursaspor Başkanı Ali Ay ise sağ-
lanan destekten ötürü Başkan Aktaş’a 
teşekkür etti.  n İHA

Büyükşehir’den Bursaspor’a 3 milyonluk destek

Teknik Direktör Gürses Kılıç ile yolla-
rını ayıran TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, son olarak Osman-
lıspor takımında yardımcı antrenörlük 
görevinde bulunan ve Atiker Konyaspor’a 
futbolcu ve antrenör olarak hizmet veren 
Teknik direktör Tayfun Türkmen ile 2 yıl-
lık anlaşma sağladı.

HOCAMIZ KONYA’YI TANIYOR
Yeşil beyazlı Kulüp Başkanı Mehmet 

Güney imza töreninde yaptığı açıklama-
da, “Lig hazırlıklarına Erzurum kampında 
devam eden takımımız bundan böyle 
Tayfun Türkmen hocama emanet edi-

yoruz. Kendisi Konya’yı tanıyor. Bizleri 
tanıyor. Biz de kendisini biliyoruz. Kısa 
zamanda oyuncularımızla kaynaşıp lige 
hazır bir hale geleceklerinden kuşkum 
yok. Anlaşmanın hepimize hayırlı olmu-
şun diliyorum” dedi.

AMACIMIZ OYUNCU YETİŞTİRMEK
Konya Anadolu Selçukspor’un yeni 

teknik direktörü Tayfun Türkmen ise, 
“Konya’ya yeni bir görev ile dönmekten 
dolayı çok mutluyum. Çok uzun yollar bu-
rada bulundum. Çok iyi dostluklar edin-
dim. İnşallah genç ekibimiz ile iyi şeyler 
yapacağız. Beni tercih ettikleri için baş-

kanımıza ve yönetim kurulumuza çok te-
şekkür ediyorum. Daha önce görev yap-
tığım takımlarda olduğu gibi benzer bir 
yapı içinde olacağız. Amacımız oyuncu 
yetiştirmek, bu doğrultuda çalışacağız. 
Umarım ki görevimizi tamamladığımız-
da hedeflediğimiz noktaya ulaşırız. Hem 
ligde başarılı olan, hem de oyuncu yetiş-
tiren bir takım olmak istiyoruz” ifadele-
rini kullandı. Yeni teknik direktör Tayfun 
Türkmen daha önce Atiker Konyaspor, 
Osmanlıspor ve Bugsaşspor takımların-
da antrenörlük, Bugsaşspor takımında 
teknik direktörlük görevlerinde bulundu. 

GÜRSES KILIÇ’A TEŞEKKÜR
Teknik Direktör Gürses Kılıç ile yol-

larını ayıran Konya Anadolu Selçuks-
por yaptığı açıklama ile Kılıç’a teşek-
kür etti. Yapılan açıklamada, “Teknik 
direktörümüz Gürses Kılıç ve ekibi ile 
karşılıklı yolarımızı ayırma kararı alın-
mıştır. 

Gürses Kılıç ve ekibine bu güne 
kadar kulübümüz adına yaptıkları hiz-
metlerden ötürü teşekkür eder, bundan 
sonraki futbol yaşamlarında başarılar 
dileriz” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Passolig sayısı dört milyona yaklaştı

Yeni teknik adam 
Tayfun Türkmen

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuk, Teknik Direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayır-
masının ardından Konyaspor’un eski oyuncusu Tayfun Türkmen ile anlaşma sağladı. İmza 

töreninde konuşan Türkmen, Konya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme-
lerde bulundu. Gündemdeki bütün konulara değinen Çalımbay, yeni transferler konusunda 

da yönetime sitemde bulundu. Çalımbay, transferlerin takıma geç katıldığını söyledi 
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 

Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 
Bazı transferlerin takıma geç katıldığını ifade eden 
Çalımbay, “Konyaspor’a başladıktan sonra hem Bolu 
kampını hem Hollanda kampını mükemmel geçirdik. 
Bizim için çok iyiydi. Tek sıkıntımız transferlerimiz 
biraz geç katıldı. Onun dışında hiçbir sıkıntı olmadı. 
Hazırlık maçları oynadık. Onların skor açısında hiçbir 
önemi yoktu. Hedefimiz ilk maçımıza hazırlanmak-
tı. Tek hedefimiz Erzurumspor maçını güzel bir oyun 
ortaya koyarak kazanmak. Burada en büyük destek-
çimiz taraftarımız olacak. Onlara çok ihtiyacımız var. 
İlk maçta daha fazla ihtiyacımız olacak. Taraftarımı-
zın desteği ile iyi bir sezon geçireceğimizi inanıyo-
ruz. Geçen sezon Konyaspor sıkıntılı bir süreç geçir-
di. Bunları yaşamamak için elimizden ne geliyorsa 
yapacağız. Gönül isterdi ki bütün transferlerimiz ta-
kıma erken katılsın. Bolu kampına sadece Uğur ve 
Ertuğrul katıldı. Diğer transferlerimizin uyum süreci 
olacak. En kısa sürede uyum sağlayarak takıma katkı 
yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘MEHDİ’NİN YERİNE TRANSFER YAPACAĞIZ’
Hurtado’nun hazır olması için çalıştıklarını be-

lirten Çalımbay, “Bazı transferlerimiz geç geldi. 
Diagne ve Hurtado gibi. Hurtado zaten 20 gündür 
antrenman yapmamıştı. Onu hazır hale getirmeye 
çalışıyoruz. Her teknik direktör elindeki oyuncular-
dan daha iyi futbolcular transfer etmek ister. Tabi 
bunun bir de maddi yönü var. Takım içindeki den-
geleri gözetmemiz gerekiyor. Hem bütçemize göre 
hem gücümüze göre transferler yapmaya çalıştık. 
Bazı arkadaşların geç gelmesi problem oldu. Mehdi 
takımdan ayrıldı. Onun yerine bir transfer yapacağız. 
En kısa sürede bunu da halledeceğiz” dedi.

ONLAR KONYASPOR’UN GELECEĞİ
Kiralık giden oyuncuların olduğunu belirten 

Çalımbay, “Sertan Yiğenoğlu’nu iyi bir takım ister-
se bırakacağız. Oynayarak Konyaspor’a dönmesi 
onun için çok büyük bir avantaj olacak. Oynaması 
gerekiyor. Kiralık giden oyuncularımız var. Onlar 
Konyaspor’un geleceği. Mutlaka üstüne koyarak ge-
leceklerdir. Hepsi çok yetenekli oyuncular.  Önümüz-
deki yıl inşallah hepsinden yararlanacağız” şeklinde 
konuştu.

MOKE GİDECEK Mİ KALACAK MI?
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-

bay, takımdan gönderilmesi planlanan Wilfred Moke 
hakkındaki kararı yönetimin vereceğini söyledi. 
Çalımbay, “Moke 1 haftadan beri bizimle beraber 
değildi. Eşi doğum yaptı. Allah analı babalı büyüt-
sün. Onunla ilgili kararı yönetim verecek. Biz de 
konuşuyoruz çünkü yabancı hakkımız fazla olunca 
ona göre hareket etmemiz lazım ama şu anda kesin 
verilmiş bir karar yok. Yönetim kararını kısa sürede 
için açıklar. Biliyorsunuz bir de Eto’o problemi vardı. 
Yönetim biz gelmeden önce karar almış. Sonrasında 
çok iyi bir şekilde anlaşılarak yolları ayırdı yönetim” 
dedi.

FORVETTE SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam, Eto’o’nun ayrılmasın-

dan sonra forvet hattına sıkıntı yaşamayacaklarını 
ve eldeki üç oyuncunun yeterli olacağını ifade etti. 
Çalımbay, “Forvet bölgesinden yana bir sıkıntı ola-
cağını zannetmiyorum. Jahovic ve Yatabare haki-
katen çok değerli forvetler. Ben çoğu maçta ikisini 
birden kullanmayı düşünüyorum. Mücahit de çok iyi 
bir yetenek. Ona da şans verilmesi gerekiyor. Eğer 
elinde Jahovic varsa, Yatabare varsa buraya onların 
ayarında bir tane daha forvet aldığın zaman esas sı-
kıntılar başlar. Biz şu anda memnunuz. Tek isteğimiz 
inşallah sakatlıklar olmasın. Geçen sezon Yatabare 
çok şanssız bir sakatlık yaşamış, uzun süre oynaya-
mamış. Ondan sonra da iki tane forvet alınmış. Ya-
tabare de dönünce mecburen 1-2 tanesini oturtmak 
zorunda kalıyorsunuz. Biz aynı sıkıntıyı yaşamak is-
temiyoruz. Özellikle bu sene kadroyu geniş tutmak 
istemiyoruz. Çünkü oynamayan oyuncu her zaman 
sıkıntı üretebilir. Haklı olarak oynamak ister. Onun 
için kadroyu doldurmak istemiyoruz. Sakatsız bir se-
zon geçirirsek forvet bölgesinde herhangi bir sıkıntı 
yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

 ‘HURTADO VE TRAORE HAZIR DEĞİL’
Hurtado’nun Erzurumspor maçında oynamasının 

zor olduğunu dile getiren Çalımbay, “Hurtado’nun 
kendisiyle konuşacağız. 3 gündür antrenman yaptı-
rıyoruz. Artık bizimle çalışacak. Kendisini iyi ve hazır 
hissediyorsa büyük ihtimalle kadroya alacağız ama 
şu anda hazır değil. Bu bir gerçek. İnşallah maçta 
da ihtiyacımız olmaz. Traore’yi bütün hazırlık maçla-
rında belli sürelerle oynattık, iyi durumda ama ‘Tam 
hazır mı?’ derseniz. Yüzde 100 hazır değil. Hazırlık 
maçlarıyla lig maçları çok farklı. Yüzde 100 hazır 
olan arkadaşlarla oynamamız gerekiyor” şeklinde 
konuştu.

3 PUANLA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR
Erzurumspor maçından 3 puan ile ayrılmak iste-

diklerini dile getiren Çalımbay, “Erzurumspor maçı 

ligin ilk haftası olduğu için zor olacak. Bir tek bizim 
değil, tüm takımların maçları zor geçecek. Kimse 
kimseyi tanımıyor. Her takım kapalı kutu. Ancak 
3-4. haftadan sonra takımları tanıyacağız ama bizim 
amacımız ne olursa olsun kendi sahamızda kazan-
mamız gerekiyor. Süper Kupa maçının ardından sta-
dın zemini gündeme geldi ama bu bir mazeret değil. 
Yüzde 100 3 puanla başlamamız gerekiyor. Onun 
için de ne gerekiyorsa sahada elimizden gelen bütün 
gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

KOLAY MAÇ OLMAYACAK
Ligde kolay takım olmadığını bütün maçların zor 

geçeceğini ifade eden Çalımbay, diğer takımları da 
değerlendirirken, “Hiçbir avantajımız yok ligde. Bü-
tün takımlar transfer yaptı. Transfer yapmayan takım 
yok. Erzurumspor yeni çıktı lige ama bu belki onlar 
için bir avantaj. Yepyeni bir takım oldular. Kolay 
maç yok. Ligin ilk maçları çok daha zor geçer. Kon-
santre olmak zor olabilir. Hazırlık döneminden çıkıp 
lige adapte olmak sıkıntılar üretebilir. Her takım iyi 
transferler yaptı” dedi.

KONYA MUHTEŞEM İŞLER YAPTI
Stadyumun camianın büyümesinde etkili oldu-

ğunu ifade eden Rıza Çalımbay, “Konya son yıllarda 
hem sportif başarı olsun, taraftar açısından muhte-
şem işler yaptı. Bundaki en büyük etkenlerden biri 
stat. Bu stadı Konya’ya kazandıranlara teşekkür et-
meliyiz. Taraftar bence çok büyüdü ve takımlarına 
çok iyi destek oluyorlar. Süper Kupa’nın bile Kon-
ya’da olması, Konya’nın ne kadar büyük işler yap-
tığını gösteriyor. Konya camiası iyi şeylere layık. 
Konyaspor üst sıralara oynamalı. Biz de bunun için 
çalışacağız” şeklinde konuştu.

DENİZ ÇOBAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-

bay, Kasımpaşa teknik direktörü olduğu dönemde bir 
maçtan sonra hakem Deniz Çoban’ın görevinin bırak-
ması hakkında da konuştu. Çalımbay, “Deniz Çoban 
ile aramızda bir problem yok. Aramız çok iyi. Benim 
bütün hakemlerle aram çok iyi. Bununla ilgili bir şey 
söylemek istiyorum. Vido Yardımcı Hakem Sistemi 
geldi. Bu VAR sistemi bir Kasımpaşa’da iken olsay-
dı. Biz ligi en kötü ikinci sırada bitirirdik. 16 puanımız 
gitti. Örneğin Deniz hoca bizim maçta hata yaptı ama 
ondan sonra da hatalar yapıldı. VAR sistemi keşke 
o zaman olsaydı. O zaman bizim için daha avantajlı 
olurdu. Deniz hocayla biz sürekli görüşüyoruz. Her 
deplasmanda geldiğimizde ziyaret eder bizi. Geçen 
gün de aradı kendisi. Yine oturup konuşacağız, mu-
habbet edeceğiz. Futbolun içinde hatalar oluyor. Biz 
de yapıyoruz, hakem arkadaşlarımız da yapıyor ama 
bu VAR sistemi herkes için faydalı olacak. Herkes 
evine rahat gidecek. Hakem de hata yapsa karşısına 
VAR çıkacak. VAR sistemi o dönem olsaydı belki de 
Deniz hoca hakemliğe devam ediyor olurdu. VAR sis-
temi geç geldi ama inşallah faydalı olacaktır” dedi.

ÇALIMBAY’DAN ‘MALZEMECİ ALİ’ YORUMU
Çalımbay, son günlerde konuşulan, Kon-

yaspor’un malzeme sorumlusu Ali Taşpınar’ın altya-
pıya gönderilmesi konusuna değindi. Olayın kendisi 
ile alakalı olmadığını ifade eden Çalımbay, “Ben 
malzemeciyi gelip işten çıkarmışım, böyle saçma 
sapan bir şey olması mümkün değil. Bizim o işlerle 
uğraşacak veya bilerinin ekmeğiyle oynayacak ka-
rakterde değilim. Benimle alakası yok kesinlikle. O 
yönetimin kendi tasarrufu. Yönetim kendi çalışanıy-
la ilgili kararı bu. Ben malzemeciyi tanımadım bile. 
Buraya geldim menajer arkadaşımız söyledi. Burada 
buluştum ve ‘Bir daha yapma’ diye takıldık. Malze-
me bakmaya da gittik. Trabzon maçında malzeme-
cinin yaptığı bir hareket vardı ve olay büyüdü. Maç 
içerisinde herkeste stres vardı. Bu abartıldı. Küçük 
işleri kovalayacak karakterde değilim. Ben anlattım 
ve güldük. Kesinlikle bu işlerle uğraşmayız. Yönetim 
de bu aralar açıklamaya yapacak birkaç güne” dedi.

‘HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK’
Çalımbay, Konya ve Konyaspor’da çok memnun 

olduğunu ifade etti. Her şeyin çok güzel olduğunu 
belirten Çalımbay, “Ben Konya’yı çok sevdim. Ger-
çekten güzel bir yer. Konya her yere yakın. Bursa, 
Trabzon, Eskişehir, Sivas bunlar artık futbol kenti 
olmuşlardı. Şimdi bunlara Konya da eklendi. İna-
nılmaz bir yükseliş var. Şehir çok güzel. Ben çok 
memnunum. Tesis, stat ve yönetim çok iyi. Stadı-
mızdaki zemin de 10 gün içinde düzelecektir. Her 
şey dört dörtlük. Sadece bizim başarı yakalamamız 
gerekiyor, inşallah onu da başaracağız” ifadelerini 
kullandı.

TEK EKSİK FİLİPOVİC
Amir Hadziahmetovic’in sakatlıktan çıktığını ve 

kısa süre içinde tam olarak hazır olacağını da söz-
lerine ekleyen Çalımbay, “Filipovic milli maç ara-
sından sonra döner. Almanya’ya gitti ve kontrollerini 
yaptırdı. Çok iyi şekilde döndü. Önümüzdeki hafta-
dan itibaren bizle başlar ve yavaş yavaş hazır hale 
gelir” dedi.
n MUHAMMED SAYDAM

RIZA ÇALIMBAY’DAN 
TRANSFER SİTEMİ



RPS
İTTİFAK’IN DESTEĞİ SÜRÜYOR!

İttifak Holding, Konyaspor ile sponsorluk sözleşmesini yenileyerek Kon-
yaspor’un formasına sponsorluğunu devam ettirdi. Atiker Konyaspor ile Kon-
ya’nın yerli markası İttifak Holding arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi. 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılan imza töreni ile İttifak Holding spon-
sorluğunu devam ettirdi. Törene Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kul-
luk ve İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Holding’in CEO’su 
Tahir Atila katıldı. Konyasporlu futbolcuların giyeceği formalarda İttifak 
Holding markalarından Selva ve Adese logoları olmaya devam edecek. 
Takımın formasında sırt sponsoru olarak Selva, şort sponsoru olarak 
da Adese yer almaya devam edecek. 

‘BİZİ KIRMADILAR, TEŞEKKÜR EDERİZ’
Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kul-

luk, Anadolu kulüpleri için sponsorlukların çok bü-
yük önem arz ettiğini  ifade ederek İttifak Holdin-
ge teşekkür etti. Kulluk, “Anadolu takımları için 
sponsorluk anlaşmaları can alıcı bir noktadır. İtti-
fak Holding eksik olmasınlar bizi kırmadılar. Yeni 
şartlarla yeni görsellerle anlaşmayı kabul ettiler. 
İki taraf içinde hayırlı olsun” dedi. 

‘KONYASPOR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’
İttifak Holding’in CEO’su Tahir Atila ise 

Atiker Konyaspor’un şehrin bir markası olarak 
sevdaları olduğunu ve sponsorlukta 5. yıla gir-
diklerini söyledi. Atila, “Yeni yönetime başarılar 
diliyorum. Tüm desteğimizle Konyaspor’un ar-
kasındayız. Sponsorluğumuzda 5 yıl oldu. Kon-
yaspor bizim sevdamız aşkımız. İttifak Holding 
olarak ulusal markamız Adese ve uluslararası 
markamız Selva ile Konyaspor’un formasında 
olmaktan geçen sezon çok mutlu olduk ve bu 
mutluluğumuzu bu sene de devam ettirmek 
istiyoruz. Konyaspor’un başarısında payı-
mız olsun istiyoruz. Yeşil beyazlı takımımı-
za inandığımız için arkasındayız. Forması 
ve stadına sponsor olduğumuz anlaşmanın 
kulübümüz, taraftarlarımız ve Türk futbolu 
adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifa-
delerini kullandı. Hilmi Kulluk, imza törenin 
ardından İttifak Holding Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili ve grubun CEO’su olan Tahir Atila’ya 
forma hediye etti.
n MUHAMMED SAYDAM

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, İttifak Holding ile olan sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. Yeşil beyazlı formada uzun yıllardır olduğu gibi arkada kısımda 
Selva, şortta ise İttifak Holding markası Adese yazacak. İmza töreninde konuşan Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, desteklerinden dolayı İttifak Holding’e teşekkür etti


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16
	Yenigun17
	Yenigun18
	Yenigun19
	Yenigun20

