
SİLLE BARAJ PARKI 
SES GETİREN PROJE

Selçuklu Belediyesi ta-
rafından Selçuklu’nun 
yaşam kalitesine kat-
kı sunan park ve ye-
şil alan yatırımları ve 
projelerinin anlatıldığı 
“İlk Günkü Aşkla” ta-
nıtım lansmanı yapıldı. 
Parkları üç kategoriye 
ayırdıkları belirten Altay, “Parkları, 
Mahalle Parkları, Bölge Parkları ve 
Şehir Parkları olarak ayırdık. Sille 
Baraj Parkı bu yılın en çok ses ge-
tiren projelerinden bir tanesi” dedi.

SELÇUKLU YENİ BİR
PROJEYE İMZA ATACAK

Başkan Altay yeni bir ye-
şil alanın müjdesini de 
verdi. Altay, “Selçuklu 
Şehir Korusu ile Konya’yı 
yeni bir güzellikle tanış-
tırıyoruz.  Toplam 2 mil-
yon 500 bin metre kare 
alanda. Konya için çok 
önemli bir proje.  Koru-

luk içerisinde Kır kahvesi, resturant, 
çocuk oyun alanları, spor alanları, 
kamelyalar seyir terası ve otopark 
bulunacak” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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06 FETÖ davaları ile
yeni bilgiler çıkıyor 12 MÜSAD’tan açlıkla 

mücadeleye destek! 13 Kadın balıkçılara
destek verilecek 

Kansere karşı
gülümsemeliyiz

Zade Vital Genel Müdürü 
Beril Koparal, kanserin tedavi 
edilebilen ve önceden önlem 
alınabilen bir hastalık olduğunu 
belirterek, “Stresli durumlarla 
başa çıkmayı öğrenmek, hayata 
olumlu bakmak ve gülümsemek 
en önemli koruyucu” dedi. 
n HABERİ SAFYA 14’TE

Sıradışı mücevher 
Özboyacı Altın’da

Konya’nın takı ve mücevherat 
sektöründeki önemli 
markalarından biri olan 
Özboyacı Altın sıradışı 
mücevher günleri ile 25-29 
Ekim tarihleri arasında Roberto 
Bravo ürünlerini Konyalılar ile 
buluşturuyor.
n HABERİ SAYFA 15’TE

‘Aliya gerçekçi
bir liderdi’

Aliya İzzetbegoviç Kültür Sanat 
ve Eğitim Derneği (AKSED) 
Başkanı İbrahim Günay, düzen-
lenen panelde İzzetbegoviç’i 
anlattı. Günay, “Aliya, sadece 
kendinden emin değil, aynı za-
manda gerçekçi de bir liderdi” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

936 nokta yeşillendi!
Selçuklu Belediye 

Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 

park ve yeşil 
alan yatırımları 

ve projelerini “İlk 
Günkü Aşkla” 

tanıtım programı 
ile anlattı. Başkan 

Altay, 936 noktada 
yeşil alan çalışması 
yaptıklarını ifade etti

EMLAKÇILARIN KAYIT DIŞI
SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

SUKUK SİSTEMİ İLE İLGİLİ
MEVZUATTA ENGEL YOK

Emlakçılar artık üniversiteli olacak

Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Candan

Kayıt dışı çalı-
şanlar için ha-

zırlanan yasanın 
yakın zamanda 

çıkacağı bek-
leniyor. Em-

lakçılar Odası 
Başkanı Sedat 

Altınay, üniver-
site mezunu 

olmayanların da 
emlakçılık ya-

pamayacağına 
dikkat çekti.

Finansal Kurum-
lar Birliği Genel 
Sekreteri Ahmet 
Candan, faizsiz 

olması özelliği ile 
İslami esaslara 

uygun bir menkul 
kıymet olarak ad-
landırılan “Sukuk 
Sistemi” ile ilgili,  

“Sukuk sistemi ile 
ilgili mevzuattan 
kaynaklanan bir 
engel yok” dedi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya tarımsal ticarette 
önemli mesafe almış

Konya’da çeşitli temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Konya büyük bir tarımsal 
potansiyele sahip. Aynı şekilde gördük ki, tarımsal ticarette 

de önemli mesafeler almış. Borsa kuranlar ve kuracak olanlar 
mutlaka Konya Ticaret Borsası’nı görmeli.” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Miras’ı örnek gösteriyor

Meram Belediyesi’nin Şükran Mahallesi’ndeki kentsel 
dönüşüm projesi Türkiye’ye örnek oldu. Meram Belediye 

Başkanı Fatma Toru, “Cumhurbaşkanımız projeyi çok 
beğendi, bunu kataloglara koyalım ve tüm belediyelerimi-

ze örnek gösterelim talimatı verdi” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

 ‘16 yıllık tecrübe ile ilk
günkü aşkla çalışacağız’

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, ilk kez basınla biraraya 
geldi. “İlk günkü aşk, 16 yıllık tecrübeyle karşınızdayım. 

Bizler, ilk günkü aşkla çalışacağız” diyen Angı, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Konya’da iyi bir 

şekilde karşılanacağını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 15’TE

Uğur İbrahim Altay



Selçuklu Belediyesi tarafından 
Selçuklu’ nun yaşam kalitesine katkı 
sunan park ve yeşil alan yatırımları 
ve projelerinin anlatıldığı “İlk Günkü 
Aşkla” tanıtım lansmanı yapıldı. Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde gerçek-
leşen programda Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk-
lu’nun park ve yeşil alan yatırımlarını 
ve hayata geçecek yeni projeler hak-
kında bilgi verdi.  

Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen programa Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak 
Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başka-
nı Rafet Baştürk, Ak Parti Selçuklu 
Kadın  Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, 
Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtar-
ları, Ak Parti İlçe Teşkilatı yöneticile-
ri ve üyeleri, meclis üyeleri, mahalle 
temsilcileri, Selçuklu Gençlik Meclisi 
üyesi gençler ve park bahçe çalışan-
ları katıldı. Gecede Orman ve Su İş-
leri Bakanı Veysel Eroğlu’nun kutla-
ma mesajı okundu.   

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu’ya yeni bir 
koruluk kazandıracaklarının müj-
desini verdi.  Selçukluda bütün hiz-
metleri vatandaşların talepleri doğ-
rultusunda yaptıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, “ Her mahallenin istekleri 
ve talepleri dinlenerek çözümler üre-
tiyoruz.  Yeşil alan bizim iddialı oldu-
ğumuz alanlardan bir tanesi.  Bugüne 
kadar yeşil alan miktarımızı 7 milyon 
836 bin 228 metrekare yükseltirken, 
936 noktada çocuk parkları, kent ve 
mahalle parkları, pasif yeşil alanlar 
oyun ve fitness alanları inşa edildi ve 
ayrıca 505 oyun grubuda vatandaş-
larımıza hizmet ediyor ” dedi.

Parkları üç kategoriye ayırdıkla-
rı belirten Altay, “Parkları, Mahal-
le Parkları, Bölge Parkları ve  Şehir 
Parkları olarak ayırdık. Sille Baraj 
Parkı bu yılın en çok ses getiren pro-
jelerinden bir tanesi.  Sille Baraj Parkı 
önceleri çok az kişinin kullandığı ve 
pek de bakımlı olmayan bir park idi. 
2011 yılında Devlet Su İşlerinin be-
lediyemize tahsisi ile birlikte orada 
çok yoğun çalışmaya başladık.  İki 
yıla yakın projesi sürdü ve yaklaşık 
2,5 yıl inşaatı sürdü.  Sille Baraj Parkı 
sonbaharın başında hizmete geçmiş 
oldu. Sille Baraj Parkımız 1 milyon 
985 metrekarelik bir alan.  Şu an 
Konya’nın en büyük parkı.  Bu park 
sadece Konya’nın en büyük par-
kı değil Türkiye’nin en büyük parkı 
ve çevre düzenlemesi yapılan parkı.  
Parkımızın içerisinde 221 bin met-
rekare yüzey alanı ile 1 milyon 980 
bin metrekare su mevcut. Baraj tam 
dolduğunda bu rakam 2 milyon 500 
bin metreküp geçecek. Bu baraj ve 
su Sille Parkı’nı diğer parklardan 
daha farklı hale getiriyor. Sille Baraj 

Parkına şuana kadar 25 milyon para 
harcandı. Proje tamamlandığı zaman 
bu rakam 30 milyonluk yatırım yap-
mış olacağız. Kelebekler Bahçesi 385 
bin metrekarelik alan ile Konya’nın 
en çok konuşulan ve ses getiren 
parklarından bir tanesi. Geçen sene 
250 bin ziyaretçi ile yılı kapatmıştık. 
Bu yıl ise inşallah 300 bin kişi gezmiş 
olacak. Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi içerisinde 98 türe ait 20 bin adet 
tropik bitkiye ve onlarca çeşit kelebe-
ğe şahitlik edebileceğimiz çok güzel 
bir proje. Yine kelebekler vadisi içeri-
sinde Konya’da ilk defa gerçekleştiri-

len 2800 metrekare alan üzerinde 18 
denge parkuru ve 15 m yükseklikten 
250 m uzaklığa giden zipline içinde 
bulunduğu  ayrıca çocuklarımız için 
oyun alanı bulunuyor” dedi.

HER DÖNEM AĞAÇLANDIRMA 
YAPIYORUZ 

Çevresel Dönüşüm Projesi ödülü 
kazanan Şehit Savcı Hakan Kılınç, 
Kanyon Park ile ilgili bilgi veren Baş-
kan Altay, “122 bin 500 metre kare 
alanda eski bir taş ocağı üzerinde dü-
zenlenmesi ile ortaya çıktı.  Nene Ha-
tun Parkı adeta halkın yaşam alanına 
dönüşmüş bir yer.  Nene hatun par-
kımızda 1 kilometre yakın yürüyüş 
yolu ile çeşitli donatılar bulunuyor. 
Parkımızı bu yıl içerisinde revize edi-
yoruz.  Yine Muhammed İkbal Parkı 

İstanbul Yolunda görseli ile öne çı-
kan bir parkımız. 9 bin 850 metreka-
re alana sahip parkta yürüyüş yolları, 
oyun alanları, süs havuzları ve ağaç 
varlığı ile önemli bir cazibe merkezi. 
Piri  Reis Parkı göreve başladığımız 
zaman yapmış olduğumuz büyük  
ilk parklardan biri. Parkımız 2010 
yılında hizmete girdi.  46 bin met-
rekare.  Yine Sancak Mahallemizde 
50 bin metrekare alanda Sancaktepe 
Parkımız içerisinde oyun grupları, 
yürüyüş yolları, kamelyalar, fitness 
alanları bulunan bir bölge parkı.  
Şu anda Sancaktepe Parkında oyun 

gruplarımızı 843 metrekare alan-
da EPDM kaplama ile revize ederek 
daha  modern hale kavuşacak” ifade-
lerini kullandı.

Selçukluda 505 oyun alanı ve fit-
ness alanı inşa edildiğini ifade eden 
Başkan Altay şunları kaydetti: “47 
noktadaki çocuk oyun alanının ze-
minlerini 15 bin m2’lik alanını EPDM 
Dökme Kauçuk ile uygulama yaptık. 
Bu  kaplama toplam 3.8 milyon TL 
mal oldu.  Gelecek yıl 100 noktada 
çocuk oyun alanlarımızın zeminin 
EPDM yapacağız.  Selçuklu Beledi-
yesi olarak her dönem ağaçlandırma 
faaliyetleri yapıyoruz.  Fidan dikmek 
için iyi bir fidanlığa sahip olmamız 
gerekiyor. Şuanda 73 metrekare 
alanda 143 çeşit olmak üzere 40 bin 

adet boylu saksılı 100 bin adet çalı ve 
süs bitkisi bulunuyor.”

2009’DAN 2017’YE SELÇUKLU 
YEŞİL ALANDA ATAĞA GEÇTİ 

Yıllara göre yeşil alan faaliyetleri 
ile ilgili bilgi veren Altay, “2009 yılın-
da 110.1123metrekare alanda yeni 
park ve revize çalışmaları gerçekleş-
tirdik. Yine 18.592 metrekare alanda 
çim ekimi ve çiçek dikimi ile pasif ye-
şil alan 31.469metre kare  ile toplam 
160.184 metre kare yeşil alan ger-
çekleştirdik.  2010 yılında 170 bin 
453 metrekare  revize ve yeni park 
çalışması, 46 bin 323 metrekare çim 

ekimi ve çiçek dikimi, pasif yeşil alan 
8 bin 329 metrekare ile toplam 225 
bin 10 metrekare. 2011 yılında 104 
bin530 metrekare revize ve yeni 
park, 18 bin 280 metre kare çim eki-
mi ve çiçek dikimi, pasif yeşil alan 81 
bin 629 metrekare ile toplam 204 bin 
439 metre kare yeşil alan çalışması. 
2012 yılında 134 bin 666 metrekare, 
çim ekimi ve çiçek dikimi 93 bin 254 
metrekare, pasif yeşil alan 56 bin 
141 metrekare ile toplamda 284 bin 
061 metrekare, 2013 yılında 519 bin 
072 revize ve yeni park çalışması, 43 
bin 526 metrekare ç,im ekimi ve çi-
çek dikimi, pasif yeşil alan 33 bin 972 
metrekare ile toplamda 596 bin 570 
metrekare. 2014 yılında 23 bin 847 
metrekare park yapımı, 3 bin 788 

metrekare çim ekimi ve çiçek dikimi, 
20 bin 079 metrekare ağaçlandırma 
ve park yapımı, 27 bin 101 pasif yeşil 
alan, ile toplamda 74 bin 815 met-
rekare, 2015 yılında 111 bin 301 
metre kare park yapımı, 24 bin 787 
metrekare çim ekimi ve çiçek dikimi, 
8 bin 881 metrekare ağaçlandırma 
ve parke yapımı ile pasif yeşil alan. 
99 bin 500 metrekare ile toplamda 
244 bin 469 metre kare;  2016 yılın-
da 1 milyon 987 bin 982 metrekare, 
20 bin 843 metrekare çim ekimi ve 
çiçek dikimi, 21 bin 945 metrekare 
ile ağaçlandırma ve parke yapımı ile 
pasif yeşil alan 111 bin 786 metreka-
re ile toplam 2 milyon 142bin  556 
metrekare. 2017 yılında  ise şu ana 
kadar 134 bin 890 metrekare park 
yapımı ve yeşil alan, çim ekimi ve çi-
çek dikimi 7 bin 400 metrekare, 27 
bin 169 metre kare ağaçlandırma ve 
parke yapımı, pasif yeşil alan 167 bin 
437 metrekare ile toplam 336 bin 
896 metrekare bugüne kadar imalat 
yapılmış oldu” bilgisini verdi. 

GENÇLERE DOĞA SEVGİSİNİ 
VERMEYE ÇALIŞTIK 

Selçuklu Belediyesi olarak sivil 
toplum kuruluşları ile doğa dostu 
projeler ürettiklerini belirten Başkan 
Altay, “Özellikle buradaki amacımız 
çocuklarımıza ve gençlerimize doğa 
bilinci verebilmek. Selçuklu Beledi-
yesi ve Ahlak Kültür ve Cevre Der-
neği ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında yapılan protokol 
ile minik ellerde büyük işler tohum-
lar fidana projesi gerçekleştirdik.  
Yaklaşık 57 okulda 4 bin öğrenciye 
Meşe ağacı tohumu, toprak ve saksı 
ücretsiz olarak dağıtıldı. En iyi fidanı 
yetiştiren öğrencilerimiz ödüllendi-
rildi ve böylece çocuklarımıza ağaç 
sevgisini vermeye çalışıyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Selçuklunun marka projelerin-
den birinin SEDEP olduğunu ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Selçuklu Değerler 
Eğitimi Projesi. İlköğretim çağındaki 
çocuklarımıza değerlimizi anlatmak 
için bir çok proje üretiyoruz. SEDEP 
kapsamında doğa bilinci oluşturmak 

amacıyla kalemim yeşeriyor etkinliği 
gerçekleşiyor.  Şu anda Selçuklunun 
30 bölgesinde park yapımı devam 
ediyor. 8 mahallemizde mevcut 
parklarımızı peyzaj çalışmaları ger-
çekleştiriyoruz” dedi. 

SELÇUKLU’DA CAMİ 
DUVARLARINI KALDIRIYORUZ
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu ilçesinde 
bulunan camilerin duvarlarını kaldır-
dıklarını belirterek, “ Artık vatandaş-
larımız ile camiler arasında bir engel 
kalmıyor.  Bugüne kadar Selçukluda 
bulunan 21 caminin çevre düzen-
lemesini yaparak cami duvarlarını 
kaldırdık. Bugün itibariyle 10 cami-
mize de bu uygulamayı yapıyoruz.  
Selçukluda bulunan bütün camileri-
mizin cami derneklerinin izin verdiği  
hem bahçe düzenlemesini yapmayı, 
hem de bahçe duvarlarını kaldırmayı 
planlıyoruz.  Adeta çalışmalarımıza 
mahallerimizin kalbine yerleştiriyo-
ruz.” 

Selçuklunun en önemli parkla-
rından biri olan Nene Hatun Par-
kında revize çalışması yaptıklarını 
belirten Altay şöyle konuştu: “Nene 
Hatun Parkı ilçemizin en yoğun 
kullanılan  parklarından bir tanesi.   
Uzun zamandan beri Nenehatun 
Parkının yürüyüş yollarını tartan pis 
olması yönünde talep vardı. Şu anda 
çalışmalar tamamlanmak üzere çe-
şitli çalışmalar ile farkındalık oluştur-
maya çalışıyoruz.” 

SELÇUKLU’YA YENİ YAŞAM ALANI
Selçuklu Belediyesi olarak Sel-

çukluya yeni alanlar oluşturdukla-
rının ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sel-
çuklu Şehir Korusu ile Konya’yı yeni 
bir güzellikle tanıştırıyoruz.  Toplam 
2 milyon 500 bin metre kare alanda. 
Bu alanın 895 bin metrekaresi or-
man alanında kiralandı. Konya için 
çok önemli bir proje.  Koruluk içeri-
sinde Kır kahvesi, resturant, çocuk 
oyun alanları, spor alanları, kamelya-
lar seyir terası ve otopark bulunacak. 
Selçuklu Belediyesi olarak 8 yılda 
306.310.082 TL bütçe ayrıldı” bilgi-
sini verdi.   n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan park ve yeşil alan yatırımları ve projelerini “İlk 
Günkü Aşkla” tanıtım programı ile anlattı. Başkan Altay, Selçuklu’nun tamamında yeşil alan çalışmalarına önem verdiklerine dikkat çekti 

Selçuklu yeşil alanda lider

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’nun park ve yeşil alan yatırımlarını ve hayata geçecek yeni projeler hakkında bilgi verdi. 



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Konya Ticaret Borsası (KTB) Borsa Elektronik Satış Salonunda günün seans açılışını yaptı 

‘Borsalar KTB’yi örnek almalı’
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Pay-
daşları İstişare Toplantısı’na katılmak 
üzere geldiği Konya’da, Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Borsa Elektronik Satış 
Salonunda günün seans açılışını yaptı.  

Yapılan duanın ve gong vuru-
şunun Ticaret Borsası Meclis Salo-
nu’nda Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik’in “Tarımsal 
Ticaret Brifingi”ni dinledi. Konya’nın 
büyük bir tarım ve tarımsal ticaret po-
tansiyeli olduğunu belirten KTB Baş-
kanı Hüseyin Çevik, üretimden gelen 
potansiyele borsa olarak değer kat-
maya çalıştıklarını ifade etti. KTB’nin 
elektronik satış salonunu ilk açan bor-
sa olduğunu ve ürün senetlerinin ilk 
defa BorsaKonya Tarımsal Ürün ve 
Emtiya Piyasası’nda işlem gördüğü-
nü dile getiren Çevik, tarımsal ticare-
tin derinleşmesiyle birlikte, tarımsal 
üretimin de değer bulduğunun altını 
çizdi. Sulu tarımın öneminden bahse-
den Borsa Başkanı Çevik, belli ilkeler 

çerçevesinde havzalar arası su trans-
ferinin yapılması için adım atılmasını 
isteyerek, tarıma verdiği destekler 
için Hükümete ve Bakan Fakıbaba’ya  
teşekkür etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “ Konya 
büyük bir tarımsal potansiyele sahip. 

Aynı şekilde gördük ki, tarımsal tica-
rette de önemli mesafeler almış. Kon-
ya Ticaret Borsası’nın çalışmalarından 
etkilenmemek mümkün değil. Borsa 
kuranlar ve kuracak olanlar mutlaka 
Konya Ticaret Borsası’nı görmeli.” 
dedi.

Tarım, gıda ve hayvancılığın öne-

mine kısa sürede adapte olduğunu 
aktaran Fakıbaba, “Bütün Türkiye’ye 
samimi şekilde hizmet edeceğimize 
inanıyorum. Allah’ın izniyle bu halk 
bize bu destek ve güveni verdiğinde, 
bu destek devam ettiği müddetçe bi-
zim yapamayacağımız hiçbir şey yok. 
Tarım, gıda ve hayvancılık müthiş bir 

olay. Yarın en fazla ihtiyaç duyacağı-
mız şey, gıdadır. Sadece bizim değil 
dünyanın olacaktır.” diye konuştu. 

Fakıbaba, toplantı öncesi bir zira-
at mühendisi ile sohbet ettiğini dile 
getirerek, şöyle konuştu: “Ben üre-
tiyorum’ dedi. Ne kadar hoş bir olay. 
Bizim veteriner ve ziraat mühendisi 
arkadaşlarımız ürettiklerinde, bilinçli 
üretim yaptığında, inanıyorum ki elde 
ettiğimiz ürün iki misline çıkacaktır. 
Zaten bunu görüyoruz. Eskiden mısır 
üretiminde dönüm başı 750 kilogram 
ürün alınırken 2 bin kilograma çıktı-
ğını görüyoruz. Damlama sulamayla, 
toplulaştırmayla ve tamamlandığında 
KOP ile Konya’nın uçacağına inanıyo-
rum. İkinci dünya savaşından çıkmış 
Japonya veya Almanya’dan geri bir 
millet değiliz. Daha zeki ve çalışkan 
olduğumuza inanıyorum. Ama ku-
rumsallaşmanın eksik olduğunu gö-
rüyorum. “

Konya’nın kurumsallaşmada 
daha önde bir kent olduğuna değinen 

Fakıbaba, burada tarımsal üretimin 
de arttığının görüldüğünü kaydetti. 
Fakıbaba, toprağın suyla buluşturul-
duğunda üreticilerin harikalar yarata-
cağına işaret ederek, toplulaştırma ve 
damlama sulama projelerini önemse-
diklerini sözlerini ekledi.

Fakıbaba, borsa bahçesindeki Nu-
mune Binasını ziyaret etti, ürünlerini 
satmak için gelen bir çiftçilerle sohbet 
etti.

Bakan daha sonra Aksaray çevre-
yolu üzerindeki KTB’nın bünyesinde 
kurulan 100.000 ton kapasiteli Ana-
dolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Şirketini (ASLİDAŞ) ziya-
ret etti, yetkililerden bilgi aldı. Ziya-
retin ardından KTB’de düzenlenen 
Tarım Paydaşları İstişare Toplantısı’n-
da ise Konya’da olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Program Bakan Fakıbaba’ya ziya-
retlerinden ötürü hediye takdim edi-
lerek hatıra fotoğrafı çekimiyle sona 
erdi.   n HABER MERKEZİ 
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Meram Belediyesi’nin Şükran Mahallesi’ndeki “Geçmişi İhya Geleceği İnşa”  sloganıyla yola çıkarak ortaya koyduğu kentsel 
dönüşüm projesi Türkiye’ye örnek oldu. Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tüm belediyelere örnek olarak gösterilecek

‘Miras’ Türkiye’yi sardı!

“Geçmişi İhya İle Geleceği İnşa” sloganıyla hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da desteklediği 
Miras isimli program ile Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi büyük beğeni toplamış, tüm Türkiye’den tam not almıştı.

Şükran Mahallesi’nde kentsel dönüşüm 
kapsamında uygulanacak proje son halini aldı.

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, göreve geldiği günden bu 
yana ilçede yaptığı kentsel dönüşüm 
çalışmaları ile adından sıkça söz etti-
riyor. Bu kapsamda Konya’nın en zor 
bölgelerinden olan ve son yıllarda 
Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta 
yaşadığı Şükran Mahallesi’ni yeni-
den cazibe merkezi haline getirme 
konusunda proje çalışmalarına baş-
layan Başkan Toru, proje kapsamın-
da başarılı işlere imza attı. Başkan 
Toru Şükran Mahallesi’ndeki kent-
sel dönüşüm projesiyle bölgedeki 
tarihin gün yüzüne çıkarılmasını ve 
bölgenin şehrin ruhuna uygun şekil-
de yeniden inşa edilerek bir cazibe 
merkezi olmasını amaçlıyor. Pro-
je kapsamında 1 etap yıkımlarının 
neredeyse yüzde 100’lük kısmının 
tamamlandığı bölgedeki kentsel 
dönüşüm çalışmaları, geçtiğimiz ay 
yapılan tanıtım toplantısı ile taçlan-
dırılmıştı. “Geçmişi İhya İle Geleceği 
İnşa” sloganıyla hazırlanan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın da desteklediği 
Miras isimli program ile bölgedeki 
kentsel dönüşüm projesi büyük be-
ğeni toplamış, tüm Türkiye’den tam 
not almıştı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, projeyle ilgili gelen tep-
kileri ve projenin hangi amaçla orta-
ya konduğunu Yenigün Gazetesi’ne 
değerlendirdi. Özellikle Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın proje-
yi oldukça beğendiğine dikkat çeken 
Başkan Toru, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın tüm belediyelere buradaki 
projenin örnek olarak gösterilmesi 
talimatını verdiğinin bilgisini verdi. 
‘KENTSEL DÖNÜŞÜM ALGISI YANLIŞ’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Türkiye’deki kentsel dönü-
şüm uygulamalarını değerlendirdi. 
Başkan Toru kamuoyundaki kentsel 
dönüşüm algısının yanlış olduğuna 
dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm 
deyince yıkıp yüksek katlı yapılar 
yapmak olarak algılanıyor. Halbu-
ki şehir olarak baktığımızda, bizim 
şehirlerimizin çoğu ecdattan bizlere 
miras olan şehirler. İstanbul öyle, 
Konya öyle, Kayseri öyle tüm şehir-
lerimiz öyle. Nereye bakarsanız ba-
kın köklü bir medeniyet birikimimiz 
var. Çınar ağacını örnek veriyorum 
bu noktada, Çınar ağacı ne kadar 
büyümek istiyorsa o kadar derine in-
mesi lazım, köklerinden beslenmesi 
lazım. Bizim bu köklerimizden bes-
lenmemiz lazım. Baktığımız zaman 
Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük 
Selçuklu Devleti, Osmanlı İmpa-
ratorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti. 
Hepsinin sentezlenmesi lazım” ifa-
delerini kullandı. 

‘ALDIĞIMIZ MİRASI 
GELECEĞE TAŞIYORUZ’

Şükran Mahallesi’nde ortaya 
konan kentsel dönüşüm projesinde 
bu sentezi uyguladıklarını belirten 
Başkan Toru, böylece yapılan çalış-
manın geleceği planlayan bir şuurla 
ortaya konduğunu dile getirdi. Bu 
anlamda, Şükran Mahallesi’ndeki 
projenin önemini anlatan Başkan 

Toru, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bi-
zim yaptığımız çalışmalar, kökleri-
mizi sentez alan ve geleceğe de ak-
tarılan bir çalışma olarak ortaya çıktı.  
Bunu yaparken de, şehircilik nedir, 
planlama nedir, kentsel dönüşüm 
nedir bu kavramların hepsini tartı-
şıyoruz. Biz kentsel dönüşümlerle 
geleceği planlıyoruz. Bunu ayrı dü-
şünemeyiz. Şehir merkezinde Tari-
hi Kapu Camisi’nin yanında, Sırçalı 
Medrese’nin yanında, Mevlana Tür-
besi’ne 10 dakika  mesafede yer alan 
bir alanda çok katlı binalar dikerek o 
alanı katledemeyiz. Dediğimiz gibi 
biz miras aldık, bu bilinçle bakıyoruz. 
Bu emaneti en sağlıklı bir şekilde ge-

lecek nesillere aktarmak için burada 
yoğunluğu düşürdük. Hiçbir bele-
diye yoğunluk düşürmez normal-
de. Çünkü tüm belediyeler kentsel 
dönüşüm yaparken, işin finansman 
boyutunu çözmek için veya biraz 
da rant kaygısı ile kat artışına gidi-
yor. Oradan kazanç alma düşünce-
siyle bu dönüşümü gerçekleştiriyor. 
Ama bu yanlış bir uygulama. Biz bu 
nedenle bu bölgedeki yoğunluğu 

düşürdük. Her gelen belediye bu işi 
nasıl yaptınız diye soruyorlar. Bizim 
kentsel dönüşümüz ofisimiz bu an-
lamda danışmanlık hizmeti de veri-
yor diğer belediyelere.”

‘CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ’

Başkan Toru, bölgede yapılan 

kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki’nin değerlendir-
melerini de anlattı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a bizzat projeyle ilgili bilgi 
verdiğinin altını çizen Başkan Toru, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi 
çok beğendi ve “tam benim istedi-
ğim gibi bir proje” dedi. Yoğunluk 
düşmüş, belediye bizden herhangi 
bir yoğunluk artışı istememiş, para 
istememiş ve kendi modelini kendi 
çözümünü üretmiş, bizim mima-
ri kimliğimize, şehircilik anlayışına 
uygun şekilde bir proje ortaya kon-
muş dedi. Ve o anda Özel Kalem 

Müdürü Hasan Doğan Beyefendiye 
“bunu kataloglara koyalım ve tüm 
belediyelerimize örnek gösterelim” 
şeklinde bir talimat verdi. Zaten 
dikkatinizi çektiyse, Miras progra-
mında sayın Cumhurbaşkanımızın 
sesinden, şehircilik şurasındaki ifa-
delerini verdik. Ve bizim projemiz 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifa-
delerini birebir yansıtıyor. Miras 
programından sonra Çevre ve Şe-

hircilik Bakanımız da “Biz dedi ba-
kanlık olarak, mimari kimlikle ilgili, 
şehircilikle ilgili buna benzer bir for-
mat düşünmüştük ama ne olduğu-
nu tam olarak ortaya koyamamıştık 
veya bu format tam düşündüğümüz 
gibi” dedi. Sayın Bakanımız da ora-
da ekibine talimat verdi; buradaki 

programı birebir, miras vurgusuyla, 
hazırlanan koreografiyle, sonundaki 
projesiyle beraber birebir aynısıyla 
Anadolu’daki tüm Selçuklu şehir-
lerinde turne yapılmasını istiyorum 
dedi. Böylece Miras Türkiye’de ola-
cak. Biz Konya’da bunu fişeklemiş 
olduk.” şeklinde konuştu. 
‘MAHALLE KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK’

Projenin detaylarını da paylaşan 
Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdür-
dü, “Bizim geçmişimizde, kültürü-
müzde meydan kültürü var. Ama 
bu meydan kültürü Avrupa’daki gibi 
büyük meydanlar şeklinde değil. Ta-
rihi yapının çevresinde küçük mey-
danlar.   Buraya bakan cephelerde 

sosyal yaşam alanları var. Camisi, 
türbesi, hamamı, medresesi, oku-
lu, eğitim alanı, ticaret alanı, konut 
hepsi iç içe geçmiş durumda. Biz 
burada da bunu baz aldık. Tarihi ya-
pıların etrafında küçük meydanlar 
oluşturduk. Bu meydanlara bakan 
kısımlarda 2 katlı yapılar oluşturduk. 
Meydanlardan, tarihi yapılardan 
uzaklaştıkça 3 kat 4 kata çıkıyor bina-
lar. Maksimum 4 kat olacak. Ama 4 
kat olan yapıda dahi 4 kat algısı yok. 
Çünkü burada bazalar oluşturuldu. 
Ticari bazanın üzerinde konut geriye 
çekiliyor. Veya cumba ile ileri doğru 
çıkıyor. Girinti çıkıntı var, katlarda 
da böyle bir hareketlilik var. Böyle 
tek düze bir görüntü yok. Ahşap, 
taş hepsinin kullanıldığı zengin bir 
görüntü var. Burada ağırlıklı olarak, 
insanların ihtiyaçlarını karşılayacak-
ları ticari alanlar olacak. Restoranlar, 
kafeler, hediyelik eşya satan kısım-
lar, markalı mağazalar hepsi burada 
olacak. Mevlana’dan geldi turistimiz, 
Bedesten’i gezdi, oturup dinlene-
bileceği ve kahve içebileceği nitelik 
bir alan görünümü kazanacak. Şehir 
merkezinde bu noktada sıkıntı yaşı-
yoruz. Bu alan yaşayan canlı bir ma-
halle kültürünü yansıtacak.”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şükran Mahallesi için hazırlanan projeyle ilgili gelen tepkileri ve 
projenin hangi amaçla ortaya konduğunu Yenigün Gazetesi’ne değerlendirdi.

MERAM BELEDİYE 
BAŞKANI FATMA TORU 

İLE SÖYLEŞİ-2
ABDULLAH AKİF SOLAK

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şehri 
yeniden imar etmeyi çınar ağacına benzetti. 

Toru: “Çınar ağacı ne kadar büyümek istiyorsa 
o kadar derine inmesi lazım, köklerinden beslenmesi 
lazım. Bizim bu köklerimizden beslenmemiz lazım. 
Baktığımız zaman Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük 
Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti. Hepsinin sentezlenmesi lazım” dedi.
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Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan, faizsiz olması özelliği ile İslami esaslara uygun bir menkul kıymet olarak adlandırılan “Sukuk Siste-
mi” hakkında açıklamalarda bulundu. Candan,  katılım bankalarının dışında leasing sektörünün kira serfikası sistemini araştırdıklarını söyledi

‘Sukuk geçerli bir teminattır’
Finansal Kurumlar Birliği Genel Sek-

reteri Ahmet Candan, kaynak kuruluşun 
varlıklarını belirli bir süre sonra alma 
vaadiyle satıp, ilgili süre boyunca kirala-
ma sistemi olan ve İslami esaslara uy-
gun bir menkul kıymet (Sukuk Sistemi) 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
Genel Sekreter Candan, “Leasing finan-
sal kiralama sektörü sukuk kaynağına 
ulaşmanın yollarını arıyor. İşlenmemiş 
alanın mevzuat düzenlemeleri tamam-
landı. Sukuk sistemi ile ilgili mevzuattan 
kaynaklanan bir engel yok” dedi.

“ALTERNATİF BİR SİSTEM”
Kira sertifikaları (Sukuk sistemi) 

hakkında bilgi veren Finansal Kurumlar 
Birliği Genel Sekreteri Ahmet Candan, 
şu ifadeleri kullandı, “Sukuk kaynağı 
özellikle Körfez ve Malezya fonları ola-
rak tabir ettiğimiz Londra, Frankfurt ve 
New York borsasına alternatif, Körfez 
fonlarının ortak adı olarak ifade edebi-
liriz. Dolayısıyla burada sukuk sahibi, 
sukuk yöntemiyle kaynağını piyasaya 
arz eden yatırımcı şöyle bir beklenti içe-
risinde oluyor. Diyor ki yatırımcı ‘Ben 
sana paramı veririm ama sen de bana 
aylık getirisi olan bir enstrüman-ürün 
ver. Böylece ben de sana o vadelere 
uygun maliyetli paramı güvenip vere-
bileyim’ Sukuk sistemini, istediğimiz 
zaman karşılığında (6 aylık, 1 yıllık 
periyoda bağlı) geliri olan bir teminat 
sistemi olarak yorumlayabiliriz” 

“TEMİNAT, AYLIK GELİR ELDE 
EDİLEN ÜRÜNÜN KENDİSİDİR”
Kontrata bağlı reel kiralama geliri 

olan bir ürünün sukuka uy-
gun olduğunu ifade eden 
Genel Sekreter Candan, 
leasing firmalarının bu 
sistem hakkında çalışma 
yürüttüklerini dile getire-
rek, “ Herhangi bir kontra-
ta bağlı reel bir kiralama 
geliri olan herhangi bir 
ürünün (ev kirası-dükkan 
kirası, kiralanan makine 
ve yatırım malı gibi) su-
kuka uygun olduğu takdirde 
bu sistem uygulanabilir. Sukuk yönte-
minde teminat, aylık gelir elde edilen 
ürünün kendisidir. İlave teminata gerek 
yok. Katılım bankaları ise kendi aktifle-
rindeki murabaha (bir malı aşırı kârla 
satma işi) yaptıkları fonlamaları veya 
leasing yöntemiyle yaptığı fonlamaları 
bir havuz olarak toplayıp sukuk kaynağı 
elde ettiler. Katılım bankaları dışında-
ki leasing firmalarımız ise bu alana 
yönelik çalışmalarını henüz neticelen-
dirmediler. Ama bu kaynağa ulaşmak 
için çalışmalarını devam ettiriyorlar. 
İşlenmemiş alanın mevzuat düzenle-
meleri tamamlandı. Sukuk sistemi ile 
ilgili mevzuattan kaynaklanan bir engel 
yok” diye konuştu.

“REEL TİCARETE FON AKTARIM İLE 
TİCARETİN ÇARKI DÖNÜYOR” 
Finansal Kurumlar Birliği Genel 

Sekreteri Ahmet Candan son olarak 
KOBİ’lere ve iş dünyasına verdikleri 
destek hakkında, “Türkiye’de ticaretin 
çarkını döndüren yapılar KOBİ’ler. Do-

layısıyla KOBİ’lerle ilgili 
bizim banka dışı finans 
kesimi olarak sıcak ilişki-
mizin temelinde finansal 
kiralama, faktoring ve fi-
nansman şirketleri olmak 
üzere 3 sektörümüzün 
KOBİ’lerle ortak alanları 
bulunuyor. Bu alan nedir 
diye düşündüğümüzde 
tamamının bir belge kar-
şılığının olduğunu görüyo-

ruz. Yani parayı direkt malı 
satana ödediğimiz, kredi kullananın 
eline vermediğimiz bir yöntem. Dolayı-
sıyla reel ticaretin çarkının dönmesinde  
bunun son derece etkin olduğunu düşü-
nüyoruz. Krediyi talep edene değil, kre-
diyi talep edenin malı satın aldığı kişiye 
ödüyoruz parayı. O ödediğimiz parayı 
kredi talep edenden taksitle veya vade 
yapısına göre geri alıyoruz. Reel ticare-
te fon aktarım ile ticaretin çarkı dönü-
yor.  Bankalardan bizi ayıran en önemli 
fark budur” dedi.

SUKUK NEDİR?
Sukuk, Arapça “Sak” kökünden 

gelmektedir. Sak, kelime anlamı ola-
rak sertifika veya vesika anlamlarını 
içinde barındırmaktadır. Sukuk ise 
“Sak” kelimesinin çoğulu olduğundan, 
sertifikalar anlamına gelir. Arapça’da 
bono ve tahviller için “Senet” kelimesi 
kullanılırken; İslami tahvil olan saklar 
için ise, “Sukuk” kelimesi kullanılmak-
tadır. Bu çerçevede “finansal sertifika” 
anlamına gelen ve çok çeşitli çalış-

malarda tahvilin İslami muadili olarak 
tanımlanarak “İslam tahvili” adını alan 
sukuk, faizsiz olması özelliği ile İslami 
esaslara uygun bir menkul kıymet ola-
rak kabul edilmektedir. 

En basit şekliyle sukuk bir varlığa 
sahip olmayı veya ondan yararlanma 
hakkını göstermektedir. Sukukta yer 
alan hak-iddia sadece nakit akışı hakkı 
değil aynı zamanda mülkiyet hakkıdır. 
Bu, sukuku geleneksel tahvillerden 
farklılaştırmaktadır. Geleneksel tahvil-
ler faiz taşıyan menkul kıymetlerden 
oluşurken, sukuklar temel olarak varlık 
sepetinde mülkiyet hakkından oluşan 
menkul kıymettir. Sukuk, yatırımcısına 
faiz yerine finanse edildiği varlıktan 
elde edilen gelir/kardan pay verdiği için 
geleneksel tahvillerle karşılaştırılarak 
değerlendirilmektedir.Tahvil, borca 
dayalı sertifika; sukuk ise varlığa dayalı 
sertifika olarak nitelendirilebilir. 

Tahvil, ödünç para bulmak için çı-
karılan borç senetleridir. Buna karşılık 
sukukta, sukuk alıcısı ilgili varlıkta tam 
tasarruf hakkı kazanmaktadır. Sonuç 
olarak sukuk alıcısına sukuk varlıkla-
rının satılmasından oluşacak hasılatın 
yanında sukuk varlıklarından elde edi-
len gelirlerden de pay alma hakkı veril-
mektedir. 

Sukuk ile tahvili biribirinden ayıran 
diğer bir özellik de tahvil ihraççının 
borcunu temsil ederken, sukuk ilgili 
varlıkta payı oranında malikliği temsil 
etmektedir.
n UFUK KENDİRCİ 

Finansal Kurumlar Birliği koordinasyonuyla yürütülen “Leasing ve Kobiler-Birlikte Güçlü Yarınlara” buluşmalarının üçüncüsü Konya’da yapıldı. 
KOBİ’ler, ticari faaliyetlerinde kendilerini finansal olarak büyük oranda rahatlatacak Finansal Kiralama (Leasing) hakkında uzmanlardan bilgi aldılar

KOBİ’leri büyütecek destek!
Finansal Kurumlar Birliği koor-

dinasyonuyla yürütülen “Leasing ve 
KOBİler - Birlikte Güçlü Yarınlara” 
buluşmalarının üçüncüsü Konya’da 
yapıldı. Panelde,  “Finansal Kirala-
ma” nedir? Nasıl kullanılır? KOBİlere 
sağladığı avantajlar nelerdir? soruları 
masaya yatırıldı. 

KTO Karatay Üniversitesi Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen panele 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk ÖZTÜRK, Konya Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kü-
tükçü, BDDK Baş Murakıbı Onur Bi-
çer, Finansal Kurumlar Birliği Genel 
Sekreteri Ahmet Candan, Finansal 
Kurumlar Birliği Finansal Kiralama 
Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal 
Gökmen ve dinleyiciler katıldı.

 “3 SEKTÖRÜ TEMSİL EDİYORUZ”
“Leasing ve KOBİler - Birlikte 

Güçlü Yarınlara” buluşmasında ko-
nuşan Finansal Kurumlar Birliği Ge-
nel Sekreteri Ahmet Candan, “Finan-
sal Kurumlar Birliği olarak KOBİ’lerin 
en önemli sorunları arasında yer alan 
öz kaynak yetersizliği ve krediye eri-
şim konularında farkındalık oluştu-
rarak rekabet güçlerinin ve ihracat 
kapasitelerinin artırılması, büyüme 
ve dış pazarlara erişiminin sağlanma-
sına yönelik destek olmak amacıyla 
ciddi çalışmalar yapmakta. Finansal 
kiralama, faktoring ve finansman şir-
ketleri olmak üzere 3 sektörü temsil 
ediyoruz. 100 üyemiz var. Toplamda 
109 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğe 
temsil ediyoruz. Bizler Finansal Ku-
rumlar Birliği olarak öncelikle, Türki-
ye’deki finansman kaynaklarını çeşit-
lendirmeyi ve üyelerimizce sağlanan 
alternatif finansman olanaklarının 
kullanımını yaygınlaştırmayı hedefli-
yoruz. Buradaki önceliğimiz elbette, 
ekonomimizin dinamosu konumun-

da olan KOBİ’lerimize destek olmak” 
dedi.

“SORUNLARI YERİNDE DİNLEMEK 
FAYDALI SONUÇLAR VERİYOR”
Buluşmada konuşma yapan 

BDDK Başmurakabı Onur Biçer, “Fi-
nansal kiralama sektörü, bankacılık 
sektörünün yüzde 2.5’u ve banka 
dışı mali sektörün de yüzde 42’sine 
tekabül ediyor. Finansal kiralama 
şirketleri kurumsallaşma anlamında 
önemli mesafeler kaydettiler. 6361 
sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle 
gerek yönetici profilinde ve gerekse 
sektörün mali yapısında önemli ge-
lişmeler sağlandı. BDDK Bankacılık 
sektörünün düzenleme ve deneti-
minde yapıcı ve reel sektörü destek-
leyici dinamik bir yapı arz ediyor. Bu 
anlamda gerek finansal gerekse reel 
sektörün sorunlarını yerinde dinle-
mek gelecekteki düzenlemeler açı-
sından oldukça faydalı sonuçlar ver-
miştir” diye konuştu.

“KONYA ALACAKLARI 
BAKIMINDAN 7. SIRADA” 

 “Leasing ve KOBİler - Birlikte 
Güçlü Yarınlara” buluşmasında Kon-
yalı yerel işletmelerle bir araya gelen 
FKB Finansal Kiralama Sektör Temsil 
Kurulu Başkanı Ünal Gökmen Kon-
ya özelinde değerlendirme yaparak 
sözlerine başlayan leasing sektörüne 
bakıldığında toplam alacakların yak-
laşık 916 milyon TL’si Konya yerleşik 
işletmelerden geliyor diyerek şunları 
söyledi, “Bu tutar toplam alacakların 
yüzde 2.1’ine karşılık gelmekte. Kon-
ya alacakları bakımından 7.nci sırada 
yer alırken banka kredilerinin il  ba-
zında  dağılımda yüzde 1,9 ile 8’nci sı-
rada. Bu oranlara bakıldığında Konya 
yatırım ili ve üreten bir  şehir. Konya 
leasing sektörüne bakıldığında yüz-
de 32’si makine finasmanına, yüzde 
12’si tarım finansmanına, yüzde 11’i 
metal işleme alanından geliyor. Bu 
tabloya bakıldığında Konya’da finan-

sal kiralamanın üretim ve yatırıma 
yönelik kullanıldığı görülüyor” dedi.

“KOBİLERİN SORUNU FİNANSMANA 
HIZLI VE UCUZ ULAŞAMAMAK”
Konya Ticaret Odası Yönetim Ku-

rulu Başkanı Selçuk Öztürk buluşma-
da şunları söyledi, “Finansal kiralama 
sektörü İslami finansman metotları 
içinde yer alıyor. Bu araç makine satın 
almalarında daha hızlı çalışıyor. 2002 
yılından bu yana Türkiye’nin ekono-
mik gelişmesine bakıldığında Kon-
ya’nın referansı daha iyi. Türkiye eko-
nomisinde KOBİler sürükleyici güç. 
KOBİlerin sorunu finansmana hızlı 
ve ucuz ulaşamamak. Konya yatırı-
ma hala aç, büyüme potansiyeli var. 
Bunu göz önüne aldığımızda finans-
mana ihtiyacımız var. Finansman 
daha hızlı ve ucuz ulaşmak istiyoruz” 
diye konuştu. 

“HAYVANCILIKTA LİDERİZ”
Konya Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, 

“Konya’nın leasing payı yüzde 11. 
Üretimin ve ticaretin kalbi bu şehir. 
Tarımsal üretimin yapıldığı bu şe-
hirde makinezasyon önemli. Çiftçiyi 
finansal kiralama yöntemiyle ilgili bil-
gilendirmek lazım. Türkiye genelinde 
leasing sektöründe 950 milyon TL 
rakamın 97 milyonu tarımsal üretim-
den geliyor. Tarımda 350 milyon Do-
lar ihracatımız var. Konya ihracatının 
yüzde 30’una tekabül ediyor bu ra-
kam. Türkiye sıralamasında tarımsal 
üretimde birinci sıradayız. 2.2 milyon 
hektar tarım arazisinde 660 bin hek-
tarda sulu tarım yapıyoruz. Hayvancı-
lıkta da lideriz“ dedi. 

“İHRACATIN YÜZDE 74’Ü SANAYİ”
Konya Sanayi Odası ve Konya 

OSB Başkanı Memiş Kütükçü, “ Kon-
ya son 20 yıldır sanayide hızla gelişi-
yor. İhracatımızın yüzde 74’ü sana-
yiden geliyor. Artık sanayi şehriyiz 
diyoruz. Yatırım iştahı yüksek. Finan-
sal kiralama dünyada hızla büyüyen 

bir yatırım modeli. Devletin ve besle-
yici kurumların sat geri kirala modeli 
farkındalığı artırıyor. Sanayicinin bu 
yöntemle kendi öz varlığını finans-
man olarak kullanabilmesi oldukça 
önemli. Son 4 yılda 80 fabrika açıldı. 
Yeni yatırımlarda yolda 5. OSB ile. Bu 
yeni yatırımcılarında finansmana hızlı 
ve ucuz ulaşması gerekiyor. Finansal 
Kiralama modeline ulaşmaları olduk-
ça önemli” diye konuştu. 

25 ŞİRKET HİZMET VERİYOR
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 

çatısı altında faaliyet gösteren ve 
BDDK denetimi ve düzenlemesi altın-
da olan Finansal Kiralama (Leasing) 
sektöründe 25 şirket hizmet veriyor. 
2016 yılında kayıtlı 58.373 müşterisi 
olan Türkiye Finansal Kiralama sektö-
rünün dünya sıralamasında 18. sırada 
olduğunu söyleyen FKB Finansal ki-
ralama Sektör Temsil Kurulu Başka-
nı Ünal Gökmen, “Finansal kiralama 
yöntemi Türkiye’de ağırlıklı makine 
ve ekipman yatırımında kullanılıyor. 
Finansal Kiralama Sektörünün perfor-
mansının izlenmesine yardımcı olan 
önemli göstergelerden biri Penetras-
yon Oranı. Penetrasyon oranı, Türki-
ye’de kamu ve özel kesimin toplam 
makine-ekipman yatırım harcamala-
rının hangi oranda finansal kiralama 
ile yapıldığını göstermekte. Son beş 
yıla baktığımızda penetrasyon oranı-
nın yüzde 5’ler civarında olduğunu 
görüyoruz. Hedefimiz penetrasyon 
oranını büyütüp sektörümüzü daha 
yukarılara taşımak. Bunun için sektör 
olarak sektörümüzün ve ürünümü-
zün tanınırlığını artırmaya çalışıyoruz. 
“Leasing ve KOBİler - Birlikte Güçlü 
Yarınlara” buluşmalarını da bu yüz-
den organize ettik. Türkiye’nin üreten 
şehirlerinde ticaretin odağında olan 
işletmecilere gidip sektörümüzü ve 
onlara sağladığı faydaları anlatacağız” 
dedi.  n UFUK KENDİRCİ 

KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde,  “Finansal Kiralama” (Leasing) nedir? 
Nasıl kullanılır? KOBİlere sağladığı avantajlar nelerdir? gibi yerel işletme sahiplerinin merak ettiği konular tartışıldı.

Finansal Kurumlar 
Birliği Genel Sekreteri 

Ahmet Candan



Rize’de, Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle tu-
tuklanan sanığın örgütün şifreli ha-
berleşme programı ByLock üzerinden 
FETÖ mensuplarına yolladığı “panik 
mesajları” dikkati çekti.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsamında 
FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 
tutuklanıp hakkında “silahlı terör ör-
gütüne üye olma” suçundan 5 yıldan 
15 yıla kadar hapis cezası istenen ve 
1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılan-
ması süren Nihat I’nın, ByLock yazış-
maları deşifre edildi.

Dava dosyasında yer alan mesaj-
larda, sanığın, panik içerisinde FETÖ 
üyelerini tedbirli olmaları konusunda 
uyardığı, örgüt gazete ve yayınlarının 
satışının artırılması, İzimir’deki ya-
pılanmada ortaya çıkan eksikliklerin 
giderilmesi için talimat verildiği yö-
nünde yazışmalar yer aldı.

Sanığın, ayrıca FETÖ/PDY’ye des-
tek veren şirketlere yönelik gerçek-

leşen kayyum atamaları esnasında 
alınacak tedbirleri 14 madde olarak 
belirleyip ByLock üzerinden örgüt 
üyelerine gönderdiği belirlendi.

Kayyum atamaları öncesi yapılan 
yazışmalardaki, “Kasalarda çek, para, 
altın ve kıymetli evrak olmamalı. 
Avukatlar hazır ve dersine çalışmış 
olmalı. Personel sözleşmeleri uzatıl-
malı. Tazminatsız personelin tazmi-
nat almalarının önü açılmalı. Tüm 

idari kadronun görevden alınacağı ih-
timaline göre güvenilir bir öğretmen 
belirlenip arkadaşa ByLock kurup 
içeriden bilgi akışı sağlanmalı.” gibi 
ifadeler dikkati çekti.

Vatandaşların FETÖ’ye ait hasta-
nede tedavi edilmesini sağlamak için 
de birtakım girişimlerde bulunmasını 
içeren mesajlar gönderen sanığa ait 
bazı yazışmalar şöyle:

“- Pensilvanya’daki evde bir gün 

kampa girildi. Kampta yağmur duası 
yapıldı. 3 gün aralıksız kar yağdı, bir 
gün ise yağmur yağdı. Kendilerine 
üst balkondan kar yağışının daha iyi 
izleneceği söylendiğinde, ‘Bazıları kan 
ve gözyaşı dökerken keyfin zamanı 
değil. Onlar acı çekerken bazılarının 
hiçbir şey yokmuş gibi keyifli olması 
bana çok inandırıcı olmadıklarını gös-
teriyor.’ dediler.

- Muzaffer abi bilgisayar bulun-
masın. Çocukların gayriresmi kayıt 
bilgisi, bizim kitaplar hepsi kaldırılsın. 

- Abi telefonu formatladım. Yeni 
telefon yolladım. Bu telefonu kapa-
tıyorum. Yeni Kakao hesabım ser-
dar35.

- 1 Mart’a kadar çok ciddi tedbir. 
Flaş bellekleri kırın, bilgisayar diskle-
rini kırın, akıllı telefonları en az üç kez 
formatlayın.”

İddianamede de düzenlenen ope-
rasyonlarla panikleyen FETÖ’cülerin, 
birtakım yazışmalarla örgüt üyeleri-
nin morallerini de yükseltmeye çalış-
tığına işaret edildi.  n AA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
26 Ekim 2017 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3172

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Mardin’de ve Hakkari’de sürdürülen terör 
operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve 
muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ge-
nelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 
yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.  Buna 
göre, Mardin’in Ömerli ilçesinde sürdürü-
len terör operasyonunda, tespit edilen bir 
mağara içerisinde 80 kalaşnikof piyade tüfeği 
fişeği, bir telsiz, iki sırt çantası ve muhtelif 
yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari’nin 
Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin ara-
zi araması sırasında 700 uçaksavar mühim-
matı ele geçirilirken bir el yapımı patlayıcı da 
imha edildi.   n AA

Kamyonda yapılan aramada 25 bin paket 
kaçak sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 
batı illerine gümrük kaçağı sigara sevki-
yatı yapılacağı ihbarı üzerine şüpheli bir 
kamyonu Akşehir ilçesi İstasyon Mahallesi 
Karayolları Kavşağında durdurdu. Kamyonda 
yapılan aramada koliler içerisinde 25 bin 
paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sü-
rücü M.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.   n AA

25 bin paket kaçak
sigara ele geçirildi

İki ilde mühimmat 
ele geçirildi

Seydişehir ilçesinde Eski Garaj Ticaret ve Konut Merkezi 
Projesi kapsamında başlatılan ve esnaf tarafından boşaltılan 
belediye dükkanlarının yıkım çalışmaları başladı. 

Eski Garaj Ticaret ve Konut Merkezi Projesi kapsamında 
başlatılan ve esnaflar tarafından boşaltılan belediye dükkan-
ları yıkım çalışmalarının startını Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal verdi. Nacati Kalaycıoğlu Caddesinde bulunan belediye 
dükkanların boşaltılmasının ardından Fen İşlerine bağlı ekip-
ler yıkım ve hafriyat çalışmalarına hız verdi.

Proje kapsamında esnaflık yapan vatandaşları bilgilendir-
diklerini işyerlerini boşaltmalarının ardından yıkım çalışma-
larına başladıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Seçim vaatle-
rimiz arasında yer alan yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda 

kapalı ve açık otoparkı, iş merkezleri, konutları ve meydanı 
ile 30 milyon liralık yatırımı ilçemize kazandırıyoruz. Böylece 
ilçemizin 27 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz Seydişe-
hir’in menfaatleri doğrultusunda projelerimizi tek tek hayata 
geçirdik” dedi.  

Başkan Tutal, “Seçim vaatlerimiz arasında bulunan ve 
ihalesini yaparak temel atma törenini yaptığımız Eski Garaj 
Konut Projesinde 41 adet işyeri, 92 adet daire, konutlara ait 
kapalı otopark ve 2 bin metrekare halka açık otopark, 3 bin 
800 metrekarelik bir meydandan oluşacak yeni bir yaşam 
alanını Seydişehir halkının hizmetine sunacağız” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de eski dükkanlar yıkılıyor

Okul servis şoförlerinin
eğitimleri başlıyor!

Öğrenci taşıyan 100 binin üze-
rindeki servis şoförü ile rehber per-
sonele, yönetmelikle zorunlu hale 
getirilen sertifikalı eğitimler kasım-
da verilecek.

Ülke genelinde öğrenci taşıyan 
100 bini aşkın servis şoförü ile reh-
ber personele, Resmi Gazete’de ya-
yımlanan yönetmelikle zorunlu hale 
getirilen sertifikalı eğitimler kasım-
da verilecek.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Ge-
nel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA 
muhabirine, Milli Eğitim, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri 
bakanlıklarınca hazırlanan ve Resmi 
Gazete’de yayımlanan Okul Servis 
Araçları Yönetmeliği ile tüm şoför-
ler ve rehber personele eğitimin zo-
runlu hale getirildiğini söyledi.

Altunel, son dönemde okul ser-
visi sürücüleri ve bu taşıtlardaki 
rehber personelin niteliklerine iliş-
kin kamuoyunda oluşan hassasiye-
tin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni 
ihtiyaçlara cevap verilebilmesi ama-
cıyla “Okul Servis Araç Sürücüleri 
Eğitimi” ve “Okul Taşıtları Rehber 
Personel Eğitimi” programlarının 
hazırlandığına işaret etti.

Derslerin Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Emni-

yet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı ve MEB’de görevli uz-
manlarca verileceğini bildiren Altu-
nel, “Türkiye genelinde tüm servis 
şoförlerini, belli periyotta eğitimden 
geçireceğiz. Nihayetinde sertifikası 
olmayanlar, ikinci ders yılında servis 
şoförlüğü yapamayacak. Dolayısıyla 
tüm servis şoförlerinin ve rehber 
personelin eğitimden geçmesini 
sağlamış olacağız.” dedi. 

Eğitimlerin il ve ilçelerdeki halk 
eğitim merkezlerinde verileceğini 
anlatan Altunel, şöyle devam etti: 
“Halk eğitim merkezlerine ve okul-
lara duyuru yapacağız. Özel okul ve 
devlet okullarında servis taşımacı-
lığı yapanların tamamının isimleri 
halk eğitim merkezlerine bildirile-
cek. Her sınıfta maksimum 50 kişiyi 
geçmeyecek şekilde planlama yap-
mayı hedefliyoruz.”

Servis şoförleri ve rehber per-
sonele yönelik ayrı ayrı planlanan 
programın süresinin 30’ar saat ola-
cağını kaydeden Altunel, derslerde 
iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psiko-
lojisi, trafik sistemi veya güvenliği, 
güvenli araç kullanımı, yolcu indir-
me ve bildirme kuralları ile okul ta-
şıtları gibi konulara yer verileceğini 
bildirdi.   n AA 

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan M.E, darbe 
planının, TSK’daki örgüt üyelerine mahrem abiler aracılığıyla 13 Temmuz’da bildirildiğini söyledi

Darbe planını ‘mahrem
abiler’ üyelere bildirmiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) soruşturması kapsamında gö-
zaltına alınan ve etkin pişmanlık hü-
kümlerinden yararlanmak istediğini 
belirterek itirafçı olan M.E, darbe 
planının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 
(TSK) örgüt üyelerine “mahrem abi-
ler” aracılığıyla 13 Temmuz’da bildi-
rildiğini söyledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Müca-
dele Şubesi’nde (KOM) ifade veren 
M.E, ortaokul son sınıfta okurken 
FETÖ’ye ait dershanedeki öğretmeni 
tarafından örgüt “abisi”yle irtibatlan-
dırıldığını anlattı.

M.E, 2009 yılında başladığı Kara 
Harp Okulunda iki subay arkadaşıyla 
hafta sonları örgütün “mahrem abi-
si”yle buluşmaya başladığını, daha 
sonra Özel Kuvvetler Komutanlığına 
atandığını belirtti.
“BULUŞMANIN ÖRGÜTE AİT SIRADAN 
BİR TOPLANTI OLMADIĞINI ANLADIM”

15 Temmuz darbe girişiminden 
iki gün önce “mahrem abi” tarafın-
dan toplantıya çağrıldığını ifade eden 
M.E, şu bilgileri verdi:

“Örgüt abisi tarafından 13 Tem-
muz akşamı yolda araç değiştirilerek 
Dikmen’deki bir eve götürüldüm. 
Mahrem abiyle birlikte girdiğim ev-
deki bütün odaların kapıları kapalıydı. 
Beni götürdükleri odaya girdiğimde 
çok şaşırdım. Sivil giyimli 8-9 kişi 
içerisinde bulunanlardan biri Özel 
Kuvvetler Komutanlığı 26. Özel Kuv-
vet Tabur Komutanı Kurmay Yarbay 
Murat Korkmaz diğeri ise 27. Tabur 
Komutanı yardımcısıydı. Odadaki di-
ğer kişiler de yine Özel Kuvvetler Ko-
mutanlığının farklı taburlarında görev 
yapıyorlardı. O an buluşmanın örgü-
te ait sıradan bir toplantı olmadığını, 

farklı abilerin sorumluluğundaki as-
kerlerin burada bir amaç için toplan-
dıklarını anladım. Ben içeridekilere 
şaşkınlıkla bakarken Murat Korkmaz 
yanındaki subaya dönerek bana da 
orada bulunma sebebimin anlatılma-
sı gerektiğini söyledi.”

M.E, toplantıda görev dağılımı ya-
pıldığını, herkesin silah ve teçhizatıyla 
hazır bulunacağı, silahların ise 26’ncı 
Tabur’dan alınacağı bilgisinin payla-
şıldığını kaydetti.

Toplantıdan ayrıldıktan sonra 
“operasyon”a katılmama kararı aldı-
ğını aktaran M.E, “Plana göre gece 
03.00’te MİT binasına iki helikop-
ter desteğiyle operasyon yapacaktık. 
Operasyonda, binadakilerin silah 
kullanması durumunda biz de silah 
kullanacaktık. Silah kullanmamızı da 
bizzat Murat Korkmaz emrivaki ola-
rak sert bir şekilde söyledi.” ifadeleri-
ni kullandı.  n AA

FETÖ’cülerin yaşadığı panik ByLock mesajlarında

M.E, 2009 yılında başladığı Kara Harp Okulunda iki subay arkadaşıyla hafta sonları örgütün “mahrem abisi”yle 
buluşmaya başladığını, daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığına atandığını belirtti.
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Aliya İzzetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Bilge Kral’ın vefatının 14. yıldönümünde 
Aliya İzzetbegoviç’in hayatını, düşüncesini ve mücadelesini anlatan panel düzenlendi. AKSED Başkanı 

İbrahim Günay, “Aliya, sadece kendinden emin değil, aynı zamanda gerçekçi de bir liderdi” dedi 

‘Gerçekçi bir liderdi’
Aliya İzzetbegoviç düşünceleriy-

le anlatıldı. Bilge Kral Aliya İzzetbe-
goviç’ın vefatının 14. yıldönümünde 
Mevlana Kültür Merkezi’nde anma 
programı düzenlendi. Programa çok 
sayıda davetli katıldı.Moderatörlüğü-
nü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın yaptı-
ğı programa konuşmacı olarak Prof. 
Dr. Erdal Baykan, Doç. Dr. Mahmut 
Hakkı Akın, Yrd. Doç. Dr. Faruk Ka-
raarslan katıldı. “Hayatı, Düşüncesi, 
Mücadelesiyle Aliya İzzetbegoviç” 
konulu panel, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Aliya İzzetbegoviç Kültür 
Sanat ve Eğitim Derneği tarafından 
düzenlendi. 

“ALİYA KENDİNDEN 
EMİN BİR LİDERDİ”

Aliya İzzetbegovic Kültür, Sanat 
ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı 
İbrahim Günay da, Aliya İzzetbego-
vic’in “Hayat inanan ve salih ameller 
işleyenlerin dışında hiç kimsenin ka-
zanamadığı bir oyundur” sözünden 
alıntı yaparak programın hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Etkinlikte açılış konuşmasını ya-
pan AKSED Başkanı İbrahim Gü-
nay, İzztbegoviç’in inançlı bir lider 

olduğunu belirterek dernek olarak 
onun düşüncesini yaşatmak istedik-
lerini söyledi. Başkan Günay, “Hal-
kıyla birlikte yaşadığı acılara rağmen 
Aliya, ‘Geleceğimizi geçmişimizde 
aramayacağız, kin ve intikam peşin-
de koşmayacağız’ diyebilecek kadar 
kendinden, inancından ve toplumun-
dan emin bir liderdi. Aliya, sadece 
kendinden emin değil, aynı zamanda 
gerçekçi de bir liderdi. Aliya İzzetbe-
goviç’in emanetine, devlet ve millet 
olarak sahip çıkıyoruz. Derneğimiz, 

Bosna-Hersek Eski Cumhurbaşkanı, 
düşünür ve aynı zamanda çağdaş 
İslâm düşüncesine özgün katkılar 
sunmuş bir devlet adamı ve tüm 
bunların yanı sıra devlet başkanı ve 
halkının kurtuluş mücadelesinin li-
deri olarak tarih sahnesinde yer alan, 
Aliya İzzetbegoviç’in hayat felsefesi-
ni, düşüncelerini, İslam’a katkılarını, 
Boşnak halkının önderi olarak örnek 
alınacak liderlik ruhunu gelecek ku-
şaklara aktarmak ve buna bağlı ola-
rak kültür, sanat, eğitim, aile, sağlık, 
sosyal ve yardımlaşma alanlarında si-
vil toplum faaliyetlerinin etkinleştiril-
mesi ve geliştirilmesini sağlamak ve 
bu konuda çalışmalar yapan kişi ve 
kuruluşlara da destek vermek amacı 
ile geçtiğimiz yıl kuruldu. 

Döneminin en önemli düşünce ve 
devlet adamları, mücadele insanları 
arasında yer alan, hepsinden önem-
lisi samimi bir Müslüman olan Aliye 
İzzetbegoviç’i rahmetle, şükranla yad 
ediyor, mekanı inşallah cennet olur, 
diyorum” diye konuştu.

“KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLİYOR”
 Ayrıca 20. yüzyılın sonunda çe-

tin şartlar altında insanlık mücade-

lesini cesur bir şekilde yürütmüş bir 
liderin görüşlerini gelecek nesillere 
aktarmak için dernek olarak kitap 
kampanyası da başlattıklarını belirten 
Başkan Günay, Aliya İzzetbegoviç’in 
kendi yazdığı eserlerini ücretsiz ola-
rak dağıttıklarını söyledi.

KENDİSİNE ANLAM KATAN; HAYATA 
BAKIŞIDIR, FELSEFESİDİR

Açılış konuşmalarının ardından 
geçilen panelin moderatörlüğünü 
yapan Selçuk Üniversitesi Sosyolo-
ji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, Aliya İzzetbegovic’i anmaktan 
daha önemlisinin anlamak olduğunu 
söyledi. Aydın, “Aliya İzzetbegovic 
ile ilgili çok ezber şeyler söylediğimi-
zi düşünüyorum. Bana göre anlama 
konusundaki en önemli sıkıntılardan 
birisi bu. Aliya İzzetbegovic’i Aliya 
İzzetbegovic yapan hayata bakışıdır, 
felsefesidir” ifadelerini kullandı. 

Yoğun katılımın olduğu panel-
de Prof. Dr. Erdal Baykan, Prof. Dr. 
Mahmut Hakkı Akın ve Yrd. Doç. Dr. 
Faruk Karaaslan, katılımcılara Aliya 
İzzetbegovic’in felsefesini, mücadele-
sini ve hayatını anlattı.
n UFUK KENDİRCİ

AKSED Başkanı İbrahim Günay

TÜBİTAK yarışmaları 
hakkında bilgi verildi

TÜBİTAK tarafından düzen-
lenen “Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması” bilgilendirme 
toplantısı Mevlana Kültür Merkezin-
de yapıldı. 

Programa Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Al-
tuntaş, TUBİTAK Bölge Koordinatö-
rü Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Akif Erişmiş,Koordinatör Yardımcısı 
Doç. Dr. Yasin Eker ilçe milli eğitim 
müdürleri, okul müdürleri ve öğret-
menler katıldı. 

Toplantının Açılış konuşma-
sını yapan İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, şimdiye kadar 
bu projelerde görev alan yönetici, 
öğretmen ve öğrencilere teşekkür 
ederek önümüzdeki dönemde çok 
daha fazla proje üretileceğine inan-
dığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy yeni projeler üretmenin 
ve bu tür bilimsel çalışmaların ülke-
mize olan borcumuz olduğunu da 
vurguladı.

Daha Sonra TUBİTAK Bölge 
Koordinatörü Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Akif Erişmiş ve Koordina-
tör Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Eker 
yapılacak çalışmalar, iş ve işlemlerle 
ilgili sunum yaptılar.

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Des-
tek Programları Başkanlığınca lise 
öğrenimine devam etmekte olan 
öğrencileri temel, sosyal ve uygu-

lamalı bilim alanlarında çalışmalar 
yapmaya teşvik etmek, çalışmaları-
nı yönlendirmek ve mevcut bilimsel 
çalışmalarının gelişimine katkı sağ-
lamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, 
Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kod-
lama, Matematik, Psikoloji, Sosyolo-
ji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk 
Dili ve Edebiyatı alanlarında “Lise 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Ya-
rışması” düzenleniyor.

2018 yılı Lise Öğrencileri Araş-
tırma Projeleri Yarışması Proje Reh-
berine göre hazırlanan ve tamamla-
nan projelerin başvuruları 18 Aralık 
2017 - 12 Ocak 2018 tarihleri arsın-
da yapılacak.

Projeler, Özgünlük ve Yaratı-
cılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, 
Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Eko-
nomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, 
Kaynak Taraması, Özümseme ve 
Hâkimiyet, Sonuç gibi ölçütlere göre 
değerlendiriliyor.
n HABER MERKEZİ

Dereiçi Mahallesi kesintisiz suya kavuştu

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, Dereiçi mahallesinde devam 
eden grup suyu ve kanalizasyon ça-
lışmalarını yerinde inceledi, mahalle 
sakinleriyle sohbet etti. 

Çalışmaların 2018 yılı yaz ayları-
na kadar tamamlanacağının bilgisini 
veren Başkan Gün, çalışmaların ta-
mamlanmasının akabinde üst yapıda 
mahallede önemli yatırımlar yapacak-
larını belirtti. Dereiçi mahallesinde 
daha önce kanalizasyon çalışmaları 
girişimlerinin olduğunu ancak çeşitli 
sebeplerle kanalizasyon çalışmaları-
nın yarım kaldığını sözlerine ekleyen 
Başkan Gün, mahallede devam eden 
kanalizasyon çalışmaları neticesinde 
11.700 metre kanalizasyon hattı ya-
pılacağını söyledi. Dereiçi mahallesi-
nin grup suyuna bağlanarak kesintisiz 
suya kavuştuğunu da söyleyen Baş-
kan Gün, kesintisiz suyun önümüz-
deki günlerde mahalleye aktarımının 
yapılacağını belirtti. Başkan Gün, 
“Dereiçi mahallemizde daha önceden 
kanalizasyon yapımı için çalışmalar 
yapılmış ancak yarım kalmıştı. 2014 
yılında yürürlüğe giren büyükşehir 
yasasıyla birlikte başlayan ilçelerdeki 

ve mahallelerdeki hummalı çalışma 
neticesinde Dereiçi mahallemizin 
yarım kalan kanalizasyonunu ta-
mamlıyoruz. Yapılan çalışmayla bir-
likte mahallemizde 11 bin 700 metre 
kanalizasyon hattı döşeniyor. Çalış-
maların 2018’in yaz aylarına kadar 

tamamlanmasını planlıyoruz. Ayrıca 
mahallemizi grup suyu çalışmasıyla 
birlikte kesintisiz ve daha sağlıklı yay-
la suyuna kavuşturduk. Bu çalışmalar 
neticesinde mahallemizde 2018 yılı 
için önemli yatırımlar planladık. En 
önemli çalışmalarımızdan bir tanesi, 

mahallemizde uzun yıllardır yapıla-
mayan yolların yapım çalışmalarıdır. 
Mahallemizde yapacağımız yol çalış-
malarıyla birlikte mahallemizde tozlu 
ve çamurlu yol diye bir tabir kalmaya-
cak” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Dereiçi mahallesinde devam eden 
grup suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi, mahalle sakinleriyle sohbet etti. 
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- ARGON VE GAZALTI KAYNAĞI YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

KAYNAKÇILAR
- ARAPÇA - İNGİLİZCE BİLEN
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ

DIŞ TİCARET 
SORUMLUSU

ALINACAKTIR
Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

Firmamız CUMARTESİ ve PAZAR günleri tatildir

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 
İLETİŞİM 0 332 239 08 78

Ofis mobilyaları üretimi 
konusunda lider olan 

fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır

Çay 
ve 

Temizlik 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere seyehat engeli 

olmayan mobilya, elektrik 
işinden anlayan  elemanlar ve 
vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

• Torna ve Freze Kullanabilen Bakım Onarım Ustası
• 21-35 yaş arası Gaz altı Kaynakçıları, 
• 21-35 yaş arası Elektrostatik toz boyacılar,
• 21-35 yaş arası Eksantrik Pres operatörleri,
• 25-35 yaş arası Plastik enjeksiyon operatörleri,
• Vasıfsız montaj elemanları alınacaktır. 
İlgilenenlerin şahsen adresimize başvurmaları gerekmektedir.

DOĞRU METAL EV GEREÇLERİ A.Ş.
Toprak Sarnıç Mah. Somaki Sokak No:48 Meram/ Konya

Tel: 0 332 321 21 91 

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;  

AKSU  ŞEKERLEME ve ÇİKOLATA
• Firmamız bünyesinde  paketleme 

ve imalatta çalıştırılmak üzere  
vasıflı-vasıfsız , bay-bayan  

personeller alınacaktır. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Asgari ücret + SSK + Yemek + Servis

Servis güzergahı tercihimizdir. ( Otogar  , 
Selçuklu Kipa , Sille Kipa , Koyuncu Petrol , 

Ankara yolu İl jandarma , Fetih Caddesi 
( bir kısmı ) , Sedirler , Karkent civarı )

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Kottim San. Sit.  
10576  Nolu Sk. No:24

Tel : 0332 342 28 33 

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

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.

- CNC OPERATÖRÜ

- PAKETLEME VE

- DEPOCU 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59
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Müracaatlar şahsen yapılacaktır
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Cad. 

İnsu Sok. No:2  Selçuklu/KONYA
TEL:0332 342 64 74

Firmamız bünyesinde
istihdam edilmek üzere;

GAZALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

Aydınalp Un Fabrikası 
laboratuvarında vardiyalı çalışmak üzere;

* Meslek yüksek 
okulu gıda, kimya 
bölümü mezunu, 
veya lise mezunu
30 yaşını geçmemiş 

elemanlar 
alınacaktır.

Müracatlar 271 32 23 nolu telefonla veya Tömek 
Mah. Kocayusf cd no:54 Selçuklu adresindeki 

fabrikamıza şahsen yapılabilir. 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Matbaamızda çalıştırılmak üzere 
askerlikle ilişkisi olmayan Vasıfsız  

Bay Elemanlar Alınacaktır.
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Modesa Sanayi Sitesi 10737 Sokak No: 1 
Karatay / KONYA     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

İMALATHANEDE
ÇALIŞACAK

VASIFSIZ BAY
ELEMAN 

ALINACAKTIR
Yüksel Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No:27
Selçuklu / Konya     Tel : 332-239 01 84 Pbx

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 

No: 5/A Tel: 0332 285 02 85

 CNC İşleme Merkezlerinde 
ve CNC  Torna Tezgahlarında 
Oparatör Olarak Çalışmak 
üzere, 18 - 30  Yaş Arası 
Elemanlar,

 21-30 Yaş arası,  1mm – 3mm 
Sac İşlemek üzere 
Lazer Kesimciler,

 21-30 Yaş Arası Kaynakçılar
 21-30 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma 

adresine başvurmaları rica olunur.



Türk Gastroenteroloji Derneği 
(TGD) Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, 
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 
9’unun kabızlık sorunu yaşadığını, 
bunun da her 12 kişiden birinin kro-
nik kabızlık çektiği anlamına geldiğini 
söyledi. 

Türk Gastroenteroloji Derneği 
(TGD), Toplumsal Farkındalık Pro-
jeleri kapsamında “Farkında Ol, Geç 
Kalma!” sloganı ile yapılan “Sindirim 
Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme 
Programı” Konya Büyükşehir Bele-
diyesinin katkılarıyla Mevlana Kültür 

Merkezi Sultan Veled Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. 

TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, 
“Halk toplantılarının gerçekleştiği iller 
başta olmak üzere, hastalıklarla ilgili 
daha bilinçli bir toplum oluşturulma-

sına katkı sunulmasının 
planlandığı proje ile kolon 
kanseri, reflü, irritabl ba-
ğırsak sendromu, ülser, 
dispepsi, ülseratif kolit, 
hepatit, siroz, pankreas 
kanseri ve diğer sindirim 
sistemi hastalıkları konu-
sunda toplumda farkında-
lık oluşturulması, potansi-
yel ve mevcut hastaların 
hastalıklar konusunda ye-
terli bilgi seviyesine ulaş-
masının sağlanması, has-
talıklarda erken teşhisin 
öneminin vurgulanma-
sı, hasta yakınlarının da 
hastalık süreçlerine dair 
bilgilendirilmesi ve daha 
bilinçli olmalarının sağlan-
ması hedefleniyor” dedi.

TGD Başkanı Prof. Dr. 
Serhat Bor, Türkiye nü-
fusunun yaklaşık yüzde 
9’unun kabızlık sorunu 

yaşadığını, bunun da her 12 kişiden 
birinin kronik kabızlık çektiği anlamı-
na geldiğini söyledi. Kabızlığın mem-
leket meselesi olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Bor, “Öyle oldu ki kimse ar-
tık tuvalet bile demiyor, lavabo diyor. 
Sanki lavaboya gidiyormuş gibi. Onun 
için memleketin zaten yüzde 9’u ka-
bız oldu” dedi. 

Modern tanı ve tedavi yöntemleri 
arasında önemli bir yer tutan endos-
kopik girişimlerin; yemek borusu, 
mide ve oniki parmak bağırsağının ra-
hatsızlıklarında, nedenin ortaya çıka-
rılması amacıyla yapılan oldukça etkin 
ve güvenilir yöntemler olduğunu kay-
deden Prof. Dr. Bor, “Bu işlem, heki-
min doğru teşhis koymasını ve sağlık 
sorununun tedavisinin planlanmasını 
sağlamaktadır. Endoskopinin başarısı 
ve hastanın endoskopiden rahatsızlık 
duymaması; kimin yaptığına, nere-
de yapıldığına, nasıl yapıldığına ve 
deneyimli bir yardımcı ekibinin olup 
olmamasına göre değişir. Endoskopi-
yi bu konuda eğitim görmüş olanlar 
yapmalıdır. Gastroenteroloji uzman-
ları 3 yıl boyunca endoskopi eğitimi 
görürler ve bu alanda en iyi eğitilmiş 
hekimlerdir” şeklinde konuştu. 
n AA 
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ÖZÇİĞDEM KURUYEMİŞ GIDA 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

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

Tel: 0332 342 64 90

ELEMANLAR ARANIYOR
*Şehir içinde ve dışında ürün 

dağıtımı yapabilecek E Sınıfı Ehliyeti 
ve SRC Belgesine sahip deneyimli 

ŞOFÖR; 
*Forklift sertifikası veya G sınıfı 

belgeye sahip Forklift Operatörü;
*Vasıflı/Vasıfsız olmak üzere 

personel alımı olacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Fevzi Armağan ALTINCABA’nın babası

Hasan ALTINCABA’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 686929   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Vücudumuzun enerji ihtiyacı, yi-
yeceklerimizdeki temel besin öğeleri 
karbonhidrat, protein ve yağlardan 
sağlanır. Emilebilmek için en küçük 
parçalarına ayrılan besin öğelerinin 
en önemlisi “glukoz” adı verilen basit 
şekerlerdir. Glukoz başta beyin ol-
mak üzere vücudun tüm organlarının 
önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler 
ihtiyacı olan glukozu, midenin arka-
sında bulunan pankreas bezinin sal-
gıladığı insülin hormonu yardımıyla 
kullanır.

Şeker hastalığı (diyabet), pankre-
asın yeterli miktarda insülin üreteme-
mesi ya da ürettiği insülinin etkili bir 
şekilde kullanılamaması durumun-
da gelişen bir hastalıktır. İnsülin, şeke-

rin hücre içine girmesini ve hücrede 
glikojen olarak depolanmasını sağlar. 
Şeker hastası, yediği besinden kana 
geçen şekeri yani glukozu kullana-
maz ve bu durumda kan şekeri düzeyi 
yükselir (hiperglisemi). Bu durum 
uzun dönemde birçok doku ve organ-
da hasara yol açar. 

Günümüzde dünyada her 12 ki-
şiden 1’i şeker hastalığından etkilen-
mektedir. Öte yandan şeker hastalığı 
olan kişilerin neredeyse yarısı henüz 
tanı almamıştır. Bu da, aslında her 2 
şeker hastasından 1’inin hastalığın-
dan habersizce yaşamına devam et-
tiğini gösteriyor. Türkiye’de ise daha 
önceki verilere göre 7milyonun üze-
rinde şeker hastası bulunmaktadır. Bu 

hastaların 2 milyondan 
fazlasına henüz tanı kon-
mamıştır.

Tedavide vücudun 
bağışıklığı önemlidir. 
Onun için her hasta-
nın vücudu aynı cevabı 
vermez. Genetik sorun 
varsa ayrı değerlendiril-
meli tedavisi ona göre 
düzenlenmelidir.Stresli 
bir yaşam şeker has-
talığına zemin hazırlar. Her gün yük 
altında kalan organlar yorulurlar din-
lenmeleri gerekir. Dinlenmek için sinir 

sistemi rahatlığı ve organ 
temizliği yapılmalıdır. 
Sindirim ağızda başlar. 
Gıdaları tükürükte bulu-
nan amilaz ve lipaz en-
zimleri ile iyice çiğnemek 
gerekir. Mide ve pankrea-
sa yardımcı olmak lazım-
dır.

Karşılık gıdalarla bes-
lenmek şeker hastalığına 
gidişi hızlandırır. Çünkü 

farklı aynı cins gıda balık tavuk kırmı-
zı et gibi aynı anda tüketilmemelidir. 
Peynir çeşitlerinden inek peyniri, ko-

yun peyniri bunlar aynı anda tüke-
tilmemelidir. Bu gıdalar için ayrı ayrı 
enzim gerekecektir bu da pankreası 
yorar. Olgunlaşmışfruktoz yani mey-

ve şekeri doygunluğa ulaşmış meyve-
leri aşırı tüketmekten kaçınılmalıdır. 
Yediğimiz meyve yeterince olgun ol-
mamalıdır.

Şeker hastalığının en büyük 
nedenlerinden biri stres ve düzensiz 
beslenme. Hastalığınızın ilk haberini 
aldığınızda ümitsizliğe kapılıp 
ömrünüzün sonuna kadar yüksek 
şeker ve insüline bağlı yaşayacağınızı 
düşünmek yerine tedavisinin mümkün 
olabildiğini düşünün. Unutmayın! 
Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı 
yaratmamıştır.

Trans yağlar karaciğere zarar ve-
riyor. Hastalığa yakalanmamak için 
beslenmemize dikkat edelim. Günü-
müzde artan obezite hastalığı şeke-
rin en önemli faktörleri arasında yer 
alıyor. Yediğimiz içtiğimiz gıdalarda 
bulunan katkı maddeleri de şeker has-
talığının önemli etkenlerinden biri. 

Şeker hastalığı göz ve böbrek gibi 
birçok organı etkilemektedir. Bu has-
talığın çaresi ise spor. Günde en az 
yarım saat yürüyüş yapılmalı. Yemek 
yendikten sonra hareketsiz kalınma-
malı.

Sağlık, başarı, huzur ve mutlu-
luk daima yanınızda olsun… Selam 
ve dua ile kalın

KİLONUN ZARARI!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Ecelin mukadder 
olup, Allah tarafından kula 
biçilmiş olan ömrünün 
nihayeti anlamına geldiğini 
ve bu sonun kazaya ulaşa-
cağı vaktin şaşmayan bir 
saat ibresi gibi asla değiş-
meyeceğini öğrenmiştim 
artık. Çünkü sona yaklaş-
mıştım. Biliyordum.

Bilmek fiili ecel ile 
örtüşmese de ve gele-
ceğin tahmini yetisi verilmemiş olsa da 
insanoğluna. Hissediyordum eksilmiş 
yanımla.

Titreyen ellerimi umursamadan, 
masama geçiyorum artık son faslı yaz-
mak için. Ne denli yazsam da vedayı, ona 
olan özlemişliğimi anlatmadan bitmezdi 
bu hikâye. Ve belki de yazmamın asıl 
sebebi olan şey, yazarken azalmak yerine 
katmerleşen hasretim idi. Yazmazsam en 
çok hasrete yazık olacaktı.

Azam’ın gittiği ve bir daha geri dön-
meyecek olduğundan neredeyse emin 
olduğum sabah, gül dikeninin yaralamış 
olduğu parmağımı esirgeyerek odama 
çıktığımda anlamıştım ki, ömrüm boyun-
ca da benzer bir acıyla kıvranan yüreğimi 
esirgeyecektim. Acısı hiçbir vakit dinme-
yecek olan bir yaranın nasıl korunacağını 
henüz bilmesem de kadınlığıma verilmiş 
bir hissiyatla öğrenmiştim, hasrete da-
yanmanın sabrı bizim fıtratımıza konul-
muştu. 

Azam gittikten sonra, günleri ve 
geceleri saymaktan artık vazgeçmiştim. 
Ama gecelerin, gündüzlerin iki misli oldu-
ğuna ve ben gün dönümünü bir günden 
daha fazla sürede bitirdiğime, bedenimin 
azaba yaklaşmış olan bu yaşlı haliyle bile 
yemin edebilirdim. Yitirecek hiçbir şeyi 
kalmamış olanlara mahsus bir cesaretle, 
kurulu olan bütün düzene itiraz edecek 
hale gelmiştim. Oysa isyanım tüm bu 
yazgıyla hiç ilgisi olmayan, garip ki suçu 
da olmayan ailemle sınırlı kalıyordu. Beni 
de Azam’ı da yaratan yüceliğe ulaşacak 
diye bir arşın bile yükselmiyordu boyum-
dan yukarı. Ve biliyordum ki, asıl vuslat 
saati ecel meclisinde olduğu gibi ahrette 
yetecekti. Binlerce kez şükür olsundu, 
sonu olan bir ayrılığın karşılığı olarak, 
sonsuz bir vuslatı verecek olan Rabbime. 

Onu özlediğim kadar seviyordum, 
sevgim arttıkça hasretim de artıyordu. 
Kendi girdaplarıma dolan ve ancak ken-
dime olan bir sürgünlük yaşıyordum. 
Zaman ve mekâna olan bilincimi yitirmiş 
yersiz yurtsuz, garip ki zamansız bir bek-
leyişe dalmıştım.   Beklediğim Azam’dı, 
gelmesini istediğim Azam. Gelmeyecek 
olan yine Azam. Ve o, bütün niyetlerimin, 
bütün ihtimallerimin başkişisi olmuştu. 
Benim hikâyemin de başkişisiydi.

Her şeyde onu görüyordum demem 
anlamsız olurdu. Ben her şeyde onu özlü-
yordum. Akşamın girmesine biraz kalmış 
olan ikindi vakitlerinde, gecenin sabaha 
yaklaşan yarısında, bahçedeki ıhlamur 
ağacı kokusunu salmaya başladığında, 
bahar gelip, çuha çiçekleri açtığında ve 
ben dalından Azam’a bir ödünçlük ver-
diğim fesleğene her baktığımda, onu hiç 
unutmadığım için hatırladım diyemesem 
de özlemim bir kez daha artıyordu.

Soğuğa dayanamayıp donmuş olan 
koca bir gölün, darbe ile çatlamış göğ-
sü gibi çatlamıştı sabrımın taşı. Gök ile 
yerin derinliği arasında kalan azametten 
daha büyüğünü tanımamıştım ya, yine 
de o büyüklükte kalakalmış, gün geçtik-
çe küçülen bedenimi yer ile gök arasına 
sığdıramamıştım. Ve en çok da o zaman 
yazmıştım işte. Kelimelerde, cümlelerde 
bulmuştum kurtuluşumu. Ancak üç mıs-
raya onu nasıl özlediğimi söyletebildiğim-
de anlamıştım kadın olduğumu. Şimdi 
seneler sonra diyebilirdim ki, Azam’dan 
başka hiç kimseyi sevmedim fakat ona 
da ulaşamadım. Ben o halde gönlü baki-
re bir kadın olarak ölecektim.  Yazdıklarım 
şahitti buna.

Mahşer denilen o korkulası anı, bel-

ki de bu yüzden fasılasız 
olarak bekliyordum ya. 
Azam’ın karşısına, vicda-
nım tertemiz olduğu halde 
başım dik çıkacaktım. 
Adını şerh ile bin defa, 
milyon defa yazdım yüre-
ğime. Alnıma yazılmamış 
olmasının acısını çıkardım. 
Hasretinin ortaklığını kıldım 
bahtıma. Nikâhına ortak 
olamayışımın tesellisiydi 

bu. Ve Azam, benim adından başka hiç-
bir şeyini bilmediğim memleketim, ye-
rim, yurdum, efendim olmuştu. Ömrüm 
yettiğince de içimdeki bu sadıklığa halel 
getirmeden yaşamıştım.

Ne denli sussam da gizli bir ahit ile 
dudaklarım ezber edercesine bin kez 
Azam deyip, milyon kez onu söylemiş-
tim. Böyle aydınlanıyordu içime çökmüş 
gece. Bütün âlemden maksurelerin 
gerisinde kalmış bir mahrem gibi sakla-
mıştım kendimi. Ona sakladığım aklımı, 
fikrimi, bedenimi neden ifşa edeydim ki? 

Yalnızca akşam vakitlerinde, ikindi 
korkusu geçmişken üzerimden ve herkes 
uyuduğunda ben geceye uyanmışken 
çıkıyordum ortaya. O da varlığımla değil 
kelâmımla; sözümle değil, meramımla 
oluyordu.  Yanmakta olan bir mum, 
hokka, kamış, saman kâğıtları şahit; pen-
ceremden bakıp el salladığım, Azam’a se-
lam yolladığım yıldızlar şahit, bir tek onu 
yazıyordum. 

Şimdi yıllar sonra, olmuş ve 
olabilecek olan yanını kurallarla sabit 
kıldığım bu hikâyenin içine bir söz 
olsun yalan katmadan; yalan ne kelime 
şaibe bile sokmadan tamamlamıştım 
artık görevimi.  Anlatırken hiç tereddüt 
etmemiştim de yaşadıklarımdan,  
hatırlarken bazen korkuyordum, tüm 
bu olup bitenler benim vehmimle mi 
sınırlı kaldı diye. Ancak kahraman bir 
ağzın birinci kişi tanıklığı ile anlatabileceği, 
okuyucunun da anlatıcıya bakmadan 
kendi yüreğiyle anlayabileceği şeylerdi 
bunlar. Okuyan herkesin beni görmese 
de, kelamımın yeminlere bedel olan 
samimiyetine güvenip bana inanacağını 
umuyordum. Ve artık anlıyorum ki, 
bu fasıla da yazacak başka cümlem 
kalmamışken yoruluyorum.

Pencereye yaklaşıp, neredeyse yarım 
asırlık olan el örgüsü perdeleri aralıyorum. 
Ay dolunay, gece neredeyse aydınlık. Dı-
şarıda kulakları sağır eden bir sessizlik... 
Gözlerimi kapatıyorum, tıpkı yıllar önce 
Azam’ın geldiği gece duyduğum gibi, 
uzaktan cepheye giden katarların sesini 
duyuyorum. Sonra gökyüzüne bakıyo-
rum. Işığı diğerlerinden daha heybetli 
olan Zühre yıldızını arıyorum. Azam’ın 
yıldızı. Ancak o sonsuz göğe yakışabilecek 
olan ve azameti ölçüsünce oradan başka 
yerde parlamayacak olan ışığı ile ruhlar 
âleminden geriye kalan ödünçlüğünü 
izliyorum. İşaret parmağımı kaldırıp gök 
kubbeye değecekmiş gibi oluyorum 
sonunda. Azam’ın yıldızını buluyorum.

Ölüm haberi bile bana gelmemiş 
olan, ancak ölmemiş olsaydı kesinlikle 
gelecek olduğuna inandığım, belki de 
bu yüzden öldüğüne kanaat getirdiğim, 
teselli olduğum Azam’a, kulluğumun 
ileriyi görme yetisiyle değil de hissimle 
selam yolluyorum. Geliyorum diyorum 
gökte parlayan Zühre yıldızına, geliyorum 
beni bekle!

Bir sona elim değdiğinde hikâyeyi 
bitti sayıyorum. Hiç unutmamış olan ya-
nımla, bir kez daha sızlatıyorum Azam’ı 
hatırlayan yüreğimi. Anlattıklarımın ger-
çek tarafındaydım, hikâye de olsa asılday-
dım. Şimdi cümlelerimin kapısına, bir kez 
daha tunçtan zincirler asar gibi yazmak 
istiyorum.  Bu hikâyenin gerçekliği kadar 
hazinliği vardı.

Dünyada, cehennemin misali olanı 
bana gösteren, ateşi aşk ile anlatıp beni 
uyaran, imtihanımı ise kalem ile verip 
cümle ile ödeten Rabbe, selam olsundu. 

GECE HİKAYESİ 

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Her 12 kişiden biri kabız!

Türk Gastroenteroloji Derneği 
(TGD) Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor
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Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Eski Başkanı Bekir Duvarcı’nın ablası Elife Erpolat vefat etti. 
Merhume Erpolat, dün öğle namazına müteakip Musalla Mezarlığı’nda defnedildi 

Duvarcı ve Erpolat
ailelerinin acı günü

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Birliği Eski Başkanı Bekir 
Duvarcı’nın ablası Elife Erpolat 
vefat etti. Konyanın tanınmış 
isimlerinden ve Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği eski 
Başkanı Bekir Duvarcı’nın ablası 
Elife Erpolat, 93 yaşında teda-
vi gördüğü evinde ön Hakk’ın 
rahmetine kavuştu.  Merhume 
Elife Erpolat’ın cenazesi Musalla 
Cami’nde kılınan öğle namazının 
ardından Musalla Mezarlığına 
defnedildi. Duvarcı ve Erpolat 
aileleri bu acılı günlerinde dostla-
rı ve sevenleri yalnız bırakmadı. 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanı Sefa Özdemir de cenazeye 
katıldı.  Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Elife Erpolat’a Al-
lah’tan rahmet, başta Bekir Du-
varcı ve Erpolat ailesi olmak üze-
re yakınlarına başsağlığı dileriz. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Meram’dan Sivaslı Ali 
Kemal Caddesi Camii

Meram Belediyesi, halkın ihti-
yaçları doğrultusunda ilçenin farklı 
mahallelerinde yatırımlarını sür-
dürüyor. Geçtiğimiz yıl açılan Şehit 
Erol Olçok Parkı’nın yanına modern 
mimaride yeni bir cami yapılıyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, örnek bir mimari projede ha-
zırladıkları yaklaşık 500 kişinin iba-
det edebileceği cami inşaatının bir 
yılda tamamlanacağını ifade etti. 

Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali 
Kemal Caddesi üzerinde halkın ta-
lepleri doğrultusunda yeni bir cami 
projesi hazırladıklarını kaydeden 
Başkan Toru, “Projelendirme ve 
ihale sürecini tamamladığımız cami 
inşaatı için 10 Ekim’de yüklenici 
firmaya yer teslimini yaptık. 1170 
metrekare arsa alanı olan cami; 
bodrum, zemin ve mahfil katı ile 
birlikte 500 kişilik ibadet alanına sa-
hip. Yaklaşık 3.5 milyon TL’ye mal 
olacak caminin inşaatını önümüzde-
ki yıl eylül ayına kadar tamamlaya-

rak ibadete sunmak istiyoruz. Cami-
mizin bölge sakinlerine ve ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
YATIRIM HAMLEMİZ DEVAM EDECEK

Dedekorkut Mahallesi’nde ge-
çen yıl hizmete açılan Şehit Erol 
Olçok Parkı’nın hemen yanında inşa 
edilecek caminin bölgede önemli bir 
boşluğu dolduracağına dikkat çeken 
Başkan Toru, “Belediye olarak farklı 
mahallelerimizde halkımızın talep-
leri doğrultusunda yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Şu anda çok sayıda 
mahallemizde sosyal tesis, gençlik 
merkezi, spor tesisi vb. inşaatları-
mız sürüyor. Dedekorkut Mahalle-
mizde de vatandaşlarımız cami ta-
lebinde bulunmuştu. Projelendirme 
çalışmalarını tamamladıktan sonra 
ihalesini ve yer teslimini gerçekleş-
tirdik. Meram’ın dört bir yanında 
hizmet ve yatırım hamlemiz, halkı-
mızın talepleri doğrultusunda de-
vam edecek” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

MÜSAD’tan açlıkla mücadeleye destek!
25 Ekim Dünya Makarna Günü 

etkinlikleri kapsamında, Uluslararası 
Makarna Örgütü’nün (IPO) önderlik 
ettiği “Makarnanın Gücü” organi-
zasyonuyla, dünya genelinde açlıkla 
savaşan hayır kurumlarına 3 milyon 
tabaktan fazla makarna bağışlandı. 
Türkiye makarna sektörünün önde 
gelen firmalarını çatısı altında topla-
yan Makarna Üreticileri ve Sanayici-
leri Derneği (MÜSAD), organizasyon 
kapsamında 100 ton makarna bağışı 
yaptı. 

Dünya Makarna Günü, dünyanın 
ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek-
lerle beslenmesine olanak sağlayan 
makarnanın önemini vurgulamak 
amacıyla 1998 yılından bu yana her 
yıl 25 Ekim’de düzenlenen etkinlik-
lerle kutlanıyor. 

Uluslararası Makarna Örgütü 
(International Pasta Organization - 
IPO) tarafından bu yıl Brezilya’nın 
Sao Paolo kentinde gerçekleştirilecek 
Dünya Makarna Günü etkinliklerin-
de, Makarna Üreticileri ve Sanayici-
leri Derneği’ni (MÜSAD), Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Bozkurt temsil 
edecek. 

3 MİLYONDAN TABAKTAN FAZLA 
MAKARNA BAĞIŞLANDI

Etkinlikler kapsamında, dünya 
makarna üreticilerini çatısı altında 
toplayan IPO önderliğinde “Makar-
nanın Gücü” adıyla yıl boyunca yü-
rütülen organizasyonun sonuçları da 
paylaşılacak. Makarnanın açlıkla mü-
cadeledeki önemine dikkat çekildiği 
organizasyon ile dünya çapında aç-
lıkla mücadele eden hayır kurumları-
na 3 milyon tabaktan fazla makarna 
bağışlandı.

Yıl boyunca gerçekleştirilen “Ma-
karnanın Gücü” adlı girişime ilişkin 
açıklamalarda bulunan IPO Başka-
nı Paolo Barilla, bir İtalyan geleneği 
olarak tanınan makarnanın dünya 
mutfağı açısından önemine değine-
rek, lezzetli ve besleyici bir yiyecek 
olmasının yanında gezegenimize 
saygılı, çevre dostu bir gıda olduğunu 
kaydetti. 

MÜSAD’DAN 100 TON 
MAKARNA BAĞIŞI

IPO üyesi MÜSAD, organizasyon 
kapsamında 2017 yılı başından bu 

yana çeşitli STK’lar ile hayır kurum-
larına, yaklaşık 100 ton makarna ba-
ğışladı. 

BM rakamlarına göre, 2016 yılın-
da dünya genelinde 815 milyon insa-
nın açlık çektiğine işaret eden MÜ-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Uysallı, IPO önderliğinde yürütülen 

girişimin, dünya makarna üreticile-
rinin sorumluluk bilinciyle hareket 
ettiklerinin güzel bir örneği olduğunu 
söyledi. Uysallı, “Makarna erişilebi-
lir olmasının yanı sıra, zengin besin 
içeriğiyle de son derece besleyici bir 
gıda. MÜSAD üyesi firmalarımız, 
üyesi olduğumuz IPO’nun ‘Makarna-

nın Gücü’ adıyla yıl boyunca sürdür-
düğü organizasyona yaklaşık 100 ton 
makarna bağışıyla destek verdiler. 
Böylece MÜSAD, Birleşmiş Milletler’ 
in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
arasında en önemli başlıklardan biri-
si olan açlığın sıfırlanması çabalarına 
önemli bir katkı yapmış oldu” dedi. 

Türkiye’yi dünya makarna üreti-
minde üçüncü, makarna ihracatında 
ise ikinci sıraya taşıyan makarna sa-
nayinin önde gelen firmalarının üyesi 
olduğu Makarna Üreticileri ve Sana-
yicileri Derneği (MÜSAD), Nielsen 
verilerine göre pazarın yüzde 80’ini, 
marka bilinirliğinde ise sektörün yüz-
de 90’ını temsil ediyor. Türkiye’nin 
makarna ihracatının yaklaşık yüzde 
30’unu gerçekleştiren MÜSAD üye-
leri, makarna sanayinin markalı ürün 
ihracatında ise yüzde 70 payla öne 
çıkıyorlar.

Barilla Gıda, Golda Makarna, 
Nuh’un Ankara Makarnası, Pastavilla 
ve Selva Makarna gibi sektörün ta-
nınmış firmalarını çatısı altında top-
layan MÜSAD, makarna sanayinin 
gelişmesi ve “Türk Makarnası” ima-
jını daha da güçlendirerek, sanayinin 
katma değerli ürün ihracatını artır-
mak hedefi doğrultusunda çalışmalar 
yürütüyor  n HABER MERKEZİ 

MÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı



Sazan ve sudak gibi tatlı su balık-
larının yaygın olarak bulunduğu Bey-
şehir Gölü kıyıları sohbahar mevsi-
minde de olta meraklılarının ilgi odağı 
haline geldi.

Beyşehir Gölü sahil şeridinde 
sportif olta balıkçılığına izin verilen 
noktalarda göl sularına oltalarını bıra-
kan vatandaşlar, hem keyifli vakit ge-
çiriyor hem de balık yakalamanın he-
yecanını yaşıyor. Olta avcısı İsa Pınar, 
yaptığı açıklamada, emekli olduğunu, 
zaman buldukça göl kıyısına geldiğini 
ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yıllardır olta avcısı olarak Beyşe-
hir Gölü kıyılarına geliyoruz. Ancak 
son dönemde oltalarımızda balık gö-
remez hale geldik. Sazan için oltamızı 
sulara atıyoruz, genellikle ekonomik 
değeri olmayan Çin sazanı dediğimiz 
tür oltalarımıza takılıyor. Pullu sazan 
ise genellikle besin alanı olan sazlıklar 
arasında geziyor. Böyle olunca sazan 
avlama hayalimiz çoğu zaman suya 
düşüyor. Buna rağmen sportif olta 
avcılığı çok dinlendirici. Keyifli vakit 
geçirmemize imkan sağlıyor. Vakti 
olan herkese tavsiye ediyorum.”  n AA
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‘Çocuklarda göz muayenesi önemli’ Veteriner Fakültesi’nde 35. yıl coşkusu
Konya Göz Hastanesi doktorla-

rından Op.. Nermin Ali, “Çocuklar-
da göz ve göz hastalıkları muaye-
nesi oldukça önemlidir. Ailelerinin 
bu konuda çok dikkatli ve hassas 
olmaları gerekir” dedi. Op. Dr. Ner-
min Ali, “Çocuklarda göz muayene-
si oldukça önemlidir. Özellikle göz 
kayması, göz tembelliği ve erken 
teşhis edilip tedavi edilmesi gere-
ken bazı göz hastalıkları ancak ve 
ancak zamanında yaptırılacak göz 
muayeneleriyle tespit edilebilir. Bu 
hastalıklar çocukların hayatı boyu 
az görmesine, derslerinde, spor ak-
tivitelerinde ve hayatlarının birçok 
alanında başarısız olmasına sebep 
olabilir. Bazen anne-baba, bazen de 
dikkatli bir öğretmen aracığıyla baş-
vuran çocukların çoğunda gerekli 
gözlük veya kapama tedavisi sa-
yesinde özellikle göz tembelliğinin 
önüne geçilebilir. Hiçbir şikâyet ol-
masa dahi göz muayenesi için ideal 

zaman bebeklerde 6. ay, çocuklarda 
3 yaştır. Ayrıca okula başlamadan 
önce ve okul hayatı süresince her 
yıl göz muayenesinden geçirilmesi 
önerilir. Bunun dışında eğer çocuk 
bir gözünü kısıyor ve kapatıyorsa, 
gözbebeği siyah yerine beyaz görü-
nüyorsa, cisimleri gözüne yakın tu-

tuyorsa, yürürken sürekli sağa sola 
çarpıyorsa, gözü içe veya dışa doğru 
kayıyorsa, başını yana eğerek ba-
kıyorsa mutlaka bir göz doktoruna 
gösterilmelidir. Anne ve babalara 
çocuklarının göz ve göz hastalıkları 
konusunda hassas olmalarını öneri-
yoruz” dedi.   n HABER MERKEZİ 

“Türkiye’de Bilimsel Veteriner 
Hekimliği Eğitimi”nin başlaması-
nın 175’inci yılı, Selçuk Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi’nin 35’inci 
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pa-
nel gerçekleştirildi. Panelde, “Pet 
Hekimliğinde Güncel Gelişmeler” 
hakkında yaşanan gelişim ve tec-
rübeler, öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerle paylaşıldı.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen ve mo-
deratörlüğünü Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nuri Yavru’nun yaptığı 
panele, PetCode Hayvan Hastane-
si sahibi Veteriner Hekim Dr. Ateş 
Barut, VetHouse Hayvan Hastanesi 
sahibi Veteriner Hekim Edip Koca-
man, Pastteur Veteriner Polikliniği 

sahibi Veteriner Hekim Akın Ziya 
Ünal, Bremen’s Veteriner Sağlık 
Merkezi sahibi Veteriner Hekim 
Osman İncekara panelist olarak 
katıldı.

Program kapsamında, 2016 
yılındaki bilimsel faaliyetleri değer-
lendirilerek ilk 3 sırayı alan öğretim 
üyelerine de plaket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Meme kanserine karşı 
erken teşhis çok önemli

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, “1-31 Ekim Meme 
Kanseri Bilinçlendirme ve Farkın-
dalık Ayı” sebebiyle bir açıklama 
yaptı. Dr. Karaca mesajında, “2004 
yılından beri kadınlarda meme kan-
serinin erken teşhisinin önemini 
vurgulamak ve meme kanseri far-
kındalığını arttırmak amacıyla tüm 
dünyada ve ülkemizde Ekim ayı 
meme kanseri bilinçlendirme ve 
farkındalık ayı olarak belirlenmiştir” 
dedi.

Kanserin günümüzde en önemli 
sağlık sorunlarından biri olarak gün-
demdeki yerini koruduğunu belirten 
Dr. Karaca açıklamasında şu ifade-
lere yer verdi: “Sebebi bilinen ölüm-
ler sıralamasında ilk sırayı alan kan-
ser, öldürücülüğü yanında bıraktığı 
sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek 
maliyetler nedeniyle iş gücünde ve 
ülke ekonomisinde çok ağır kayıp-
lara neden olmaktadır. Ülkemizin 
de 2008 yılından beri uyguladığı 
Ulusal Kanser Kontrol programları 
doğru ve güvenilir kanser verileri-
nin toplanmasını, önlenebilir kanser 
etkenleri ile mücadele edilmesini, 
taranabilen kanserler için etkin ta-
rama programları geliştirilmesini ve 
tedavi hizmetlerini kapsamaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ta-
ranmasını önerdiği 3 kanser (meme, 
rahimağzı, kolorektal) için ücretsiz 
toplum tabanlı tarama hizmeti Sağ-
lıkta Dönüşüm programı ile tüm 
Ülkemizde 10 yıldan fazla süredir 
verilmektedir. Meme Kanseri tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
kadınlarda en sık görülen kanser 
olup, yılda yaklaşık 15.000 kadını 
etkilemektedir. 2000’li yıllardan 
beri tüm kanser istatistiklerimizde 
kadın kanserlerinin yüzde 20-25’i 
meme kanseridir. Risk faktörleri 
arasında ailede meme kanseri öy-
küsü, erken ilk adet yaşı, geç me-

nopoz, çocuk emzirmeme, obezite 
sayılabilir. Riski azaltmak amacıyla 
kilo kaybı, düzenli egzersiz gibi dav-
ranış değişiklikleri etkili olabilir. An-
cak risk faktörlerini en aza indirecek 
hayat tarzı değişikliklerinin yanısıra 
hastalığın erken teşhisine yönelik 
yapılan meme kanseri taramaları 
bu kanserden ölümleri ve hastalığın 
sıklığını azaltmada en etkili yöntem-
lerdir. Kanser taramaları gönüllülük 
esasına dayanır ve kadınlarımızın 
katılımı ile başarıya ulaşabilir” dedi. 

“ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ”
“Meme kanseri tedavisi erken 

evrelerde yüzde yüz sağlanabilir. 
İleri evrelerde hem yaşam süre-
leri kısıtlı hem de tedavi seçimleri 
hastalar için yaşam kalitesini dü-
şürecektir” diyen Karaca, şunları 
kaydetti: “Ülkemizde teşhis edilen 
meme kanserlerinin yaklaşık ya-
rısı ne yazık ki ileri evrelerde olup, 
meme koruyucu cerrahi oranlarımız 
halen istediğimiz düzeylerde de-
ğildir. Bu yüzden erken teşhis çok 
ama çok önemlidir. 40-69 yaş arası 
tüm kadınlarımızın meme kanse-
ri taraması için ÜCRETSİZ Kanser 
Taramalarını yaptırmak üzere Aile 
Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı 
Merkezleri, KETEM (Kanser Erken 
Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi), 
AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile 
Planlaması) ve Sağlık Evlerineve-
ya özel hastanelere başvurmalarını 
mutlaka tavsiye ediyoruz.  

Konya’ da ve tüm şehirlerimizde 
meme kanserine yönelik eğitimler, 
kadınlarımızın bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesine yönelik çalış-
malar ilgili sağlık kuruluşları tara-
fından aralıksız sürdürülmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, erken teşhis 
hayat kurtarır, meme koruyucu cer-
rahiler ve meme onarımı ise hayata 
bağlar.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yapan kadınların desteklenmesi ve balıkçılığa olan katkılarının 
ortaya konması amacıyla yürütülen bir proje kapsamında çalışmalar başlatıldığı bildirildi

Kadın balıkçılara
destek verilecek

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı 
üretim merkezlerinden Beyşehir’de-
ki Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yapan 
kadınların desteklenmesi ve balıkçı-
lığa olan katkılarının ortaya konması 
amacıyla yürütülen bir proje kapsa-
mında çalışmalar başlatıldığı bildirildi. 

Akdeniz Koruma Derneği tarafın-
dan GEF Küçük Destek Programı’nın 
(SGP) desteklediği ve Su Ürünleri Ko-
operatifi Merkez Birliği (SURKOOP) 
ve Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı’nın (KEDV) ortaklığı ile yürü-
tülen proje ile kadın balıkçıların mes-
lekteki varlığını güvence altına almak 
için, Beyşehir Gölü üzerinden balıkçı-
lıkla ilgili kadınların da dahil olduğu 
ulusal bir veri toplama modelinin ge-
liştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Proje Koordinatörü Dr. Huriye 
Göncüoğlu yaptığı açıklamada, de-
nizlerde genellikle kadınların balıkçı-
lık yapma nedeninin; biyoçeşitliliğin 
azalmasına bağlı olarak eşlerin tayfa 
ücreti ödeyememesi olarak ortaya 
çıktığını belirterek, “İçsularda bu du-
rum kimi yerde bu gerekçeyle devam 
ederken, Beyşehir Gölü gibi bazı içsu-
larda ise kadınların balıkçılık yapması 
tarihi bilinmeyecek kadar eskilere da-
yanıyor” dedi.

Türkiye’de ve dünyada biyoçe-
şitliliğin azalması, yasa dışı avcılık 
ve balıkçılık politikalarındaki eksikler 
nedeniyle küçük ölçekli aile balıkçılı-
ğı yapanların sayısının giderek azal-
dığını vurgulayan Dr. Göncüoğlu, 
dünyadaki en eski mesleklerden olan 
balıkçılık için yerel, ulusal ve hatta 
küresel ölçekte acil önlemler alınma-
sı gerektiğine dikkat çekti. Akademik 
çalışmaları temel alarak yürüttükleri 
“Anadolu’ya Ağ Atanlar: Kadın Ba-
lıkçılar” projesi ile küçük ölçekli aile 
balıkçılığının ve kadın balıkçıların 
meslekteki varlığının devamlılığına 
katkı koymak istediklerini vurgula-
yan Dr.Göncüoğlu, “Balıkçılığın erkek 
mesleği olarak kabul görmesi, ülke-
mizde deniz ve içsularda balıkçılık 
yapan kadınların sayılarının, sosyal ve 
ekonomik sorunlarının da görülme-
mesine neden oluyor. Ekonomik ya-
şamdaki cinsiyet eşitsizlikleri sadece 
kadının değil, tüm aile bireylerinin de 

yoksullaşmasına neden olan önemli 
etmenlerden birisi. Aile balıkçılığının 
temelini oluşturan kadın balıkçılar, 
yasa dışı ve aşırı avlanmanın neden 
olduğu habitat tahribatı ve biyoçe-
şitliliğin azalmasından da en çok et-
kilenen grup. Anadolu’ya Ağ Atan-

lar: Kadın Balıkçılar Projesi, kadın 
balıkçıların da dahil olduğu balıkçılık 
politikalarının oluşturulmasına altlık 
oluşturmak üzere Türkiye’de nere-
de, ne kadar kadın balıkçı olduğunu 
ve balıkçılıkla ilgili kadınların da dahil 
olduğu bir veri toplama sistemi için 

ihtiyaçları ortaya koyarak ilgili kamu 
kurularının bu alandaki çalışmalarına 
katkı sağlayacak. Ayrıca kadın balık-
çılar için malzeme desteği, eğitim ve 
tanıtım çalışmaları da hayata geçirile-
cek” ifadelerini kullandı.
n İHA 

Beyşehir Gölü, olta avcılarının mekanı oldu

Beyşehir Gölü üzerinden balıkçılıkla ilgili kadınların da dahil olduğu ulusal
 bir veri toplama modelinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
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Celalettin Karatay Gençlik Merkezi’ne yoğun ilgi
Gençlerin eğitimden eğlenceye 

hobiden sanata değişmeyen adresi 
Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi, 
13 branşta verdiği eğitimlerle büyük 
ilgi görüyor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Akabe Mahallesi 
Alaaddin Kap Caddesi üzerinde yer 
alan Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’nde 14-28 yaş arası genç-
lere yönelik kültürel faaliyetler, sos-
yal etkinlikler ve eğitim programları 
düzenlendiklerini; derslikleri, müzik 
atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, kü-
tüphanesi, internet-bilişim köşesi, 
fitness-aerobik salonu, etüt salonu, 
kafeterya, bilardo, masa tenisi, play 
station, airhokey gibi etkinlik alan-
larını bünyesinde barındıran büyük 
bir kompleks ile gençlere yönelik her 
imkanı ücretsiz olarak sağladıklarını 
belirtti. Başkan Hançerli Celaleddin 

Karatay Gençlik Merkezi’nin şu an 
4800 kayıtlı üyesi olduğunu ve bu 
sayının her geçen dönem daha da 
arttığını belirtti. Gençlik Merkezinde 
İngilizce, resim, Solid Works, işaret 
dili, hızlı okuma, bilgisayar, Auto-
cad, diksiyon, gitar, bağlama, folklor, 
üniversiteye hazırlık, bay-bayan fit-
ness olmak üzere toplam 13 branşta 
eğitim verildiğini kaydeden Başkan 
Hançerli, öğrencilerin taleplerine 
göre farklı branşlarda da eğitim ve-
rilebileceğini belirtti.

 “Gençler bizim geleceğimizdir” 
diyen Başkan Hançerli, gençleri-
mizin kötü alışkanlıklardan ve kötü 
ortamlardan uzak tutularak güven 
içerisinde hem eğlenebileceği, hem 
de eğitim alacağı bir ortam oluştur-
maktan duyduğu memnuniyeti dile 
gelirdi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kent Konse-
yi Kadın Meclisi Üyeleri Doğanlar 
Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Doğanlar Kur’an Kursu’nu ziyaret 
eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Aynur Avşar 
ve Yönetimi, Kur’an Kursu’na katılı-
mı teşvik etmenin önemine değine-
rek öğrencilerle sohbet ederek hediye 
verdi.  Kuran Kursları’nın önemli bir 
hizmet sunduğunu ifade eden Aynur 
Avşar; “Hizmet veren Kur’an Kursla-
rında görev yapan din görevlilerimiz 

de önemli bir görev üstlenmektedir. 
Bu şekilde 7’den 70’e tüm vatandaş-
larımız hem milli, dini bilgiler alıyor, 
hem de yanlış davranışlardan uzak 
kalıyor” dedi. Kur’an Kursu’nda eği-
tim gören tüm öğrencilerden dua 
isteyen Avşar, “Milli politika üreten 
iktidarımız üzerinden milletimize 
oyun oynamak isteyen dış mihrak-
lar artık düşmanlıklarını aleni ortaya 
dökmeye başladı. Ülkemiz üzerinde 
oyun oynamak isteyen birçok mihrak 
var. Bunun için sizlerden en çok dua 

istiyoruz” açıklamasında bulundu. 
Aynur Avşar; “Kent Konseyi olarak 
yaptığımız ziyaretlerde eksiklikleri 
not alıp ilgili kurumlarla beraber eli-
mizden geldiğince eksikleri giderece-
ğiz. Karatay’a katma değer sağlamak 
için elimizden gelenin en iyisini yap-
maya gayret göstermeliyiz. Şehrin 
faydasına olacak her türlü projeleri 
Kent Konseyi Kadın Meclisi  olarak 
yapacağımız çalışmalarla destekleye-
ceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. 
Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin zi-

yaretinden duydukları memnuniyeti 
dile getiren Kur’an Kursu Yetkilileri 
ise, İhtiyaç odaklı dini eğitim verdikle-
rini belirterek, her yaştan öğrencinin 
Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutlu-
luğunu ve huzurunu yaşadığını kay-
dettiler. 

Yetkililer Kur’an Kursu’na gelen 
anneler Kur’an-ı Kerim öğrenirken, 
4-6 yaş aralığındaki çocukların da 
kreş ortamında temel dini bilgiler ile 
kişisel gelişim eğitimi aldığını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Nasreddin Hoca’yı anma
etkinlikleri sürüyor

KTO Karatay Üniversitesi
Nasreddin Hoca’yı anıyor

Akşehir İlçe Belediyesi tarafın-
dan Nasreddin Hoca’yı anmak, onu 
gelecek nesillere daha iyi aktarmak, 
Nasreddin Hoca’nın bilge kişiliğini, 
ulemalığını anlatabilmek ve onu 
tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek 
amacıyla düzenlenen Nasreddin 
Hoca Anma Günleri çeşitli etkinlik-
lerle sürüyor.  Anma Günleri kap-
samında Akşehir Belediyesi Sıra 
Yarenleri tarafından Akşehir Kültür 
Merkezi’nde bir gösteri sunuldu. 
Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, ilçe protokolü, Nasreddin 
Hoca Fıkra Canlandırma Yarışma-
sına katılan öğrenciler ve vatan-
daşların katıldığı gösteri izleyenlere 
keyifli anlar yaşattı. Yarenler; göste-
rilerine yarışmaya katılan çocukları 
da dahil ederken gecenin finalinde 
Sıra Yarenleri tarafından Nasreddin 
Hoca Fıkralarını konu alan tiyatro 
gösterileri de sunuldu.

Akşehir Nasreddin Hoca Anma 
Günleri kapsamında Akşehir’de 
öğle namazı Kuran-ı Kerim Tilaveti 
ve Mevlid-i Şerif okunarak Hatm-i 
Şerif duası yapıldı. Aşgın Tunca, 
Muhammed Amuce ve Ali Özkül 
tarafından okunan Kur’an’ı Kerim, 
camiyi dolduran cemaat tarafından 
büyük beğeniyle dinlenildi. Mevlid-i 
Şerif ve hatim duasının ardından 

kılınan öğle namazı sonrası camiye 
gelen cemaate, Akşehir Belediyesi 
tarafından mevlid şekeri ikramı da 
yapıldı.

Öte yandan, Akşehir Kültür 
Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer 
Halisdemir Kültür Merkezi’nde ya-
pılan bölge finalleri yarışmalarında 
küçük öğrencilerin yaptıkları tiyatro 
gösterileri izleyenlerin büyük beğe-
nisini topluyor. 24 ve 25 Ekim ta-
rihleri arasında yapılacak olan bölge 
finallerinin ilk gününde Marmara 
Bölgesinde Kocaeli Gebze Emlak 
Konutları İlkokulu, Doğu Anadolu 
Bölgesinde Bingöl MEV Öğretmen 
Serkan Akyaz İlkokulu, Akdeniz 
Bölgesi’nde ise Adana Kozan 100. 
Yıl İlkokulu bölge birincisi olarak 
Türkiye Finaline katılmaya hak ka-
zandılar. Bölge finallerinde bugün 
yapılacak yarışmalarda ise diğer 
bölgelerin birincileri belli olacak. Ya-
rışmanın Türkiye Finali ise 26 Ekim 
Perşembe günü Akşehir Kültür 
Merkezi’nde yapılacak.

Yarışmada dekor kostüm ve 
oyuncuklarıyla bölge birinciliği için 
ter döken minikler, jüri tarafından 
açıklanan sonuçlardan sonra kaza-
namadıklarını öğrenince gözyaşla-
rına boğulurken, minik öğrencileri 
öğretmenleri teselli etti.
n İHA

Akşehir Belediyesi tarafından 
Nasreddin Hoca’yı dünyaya tanıt-
mak için düzenlenen Nasreddin 
Hoca Anma ve Mizah Günleri’nin 
bir ayağı da Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesinde ger-
çekleşti. Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi’nde gerçekle-
şen etkinlikte Akşehir’in bir ilçeden 
ziyade bir şehir statüsünde olduğu-
na dikkat çeken Akşehir Kaymaka-
mı Mehmet Türk, “KTO Karatay 
Üniversitesi’nde öğrenciler ile bir-
likte olmak beni öğrencilik yıllarıma 
götürdü. Akşehir gibi dinamik bir 
ilçenin siz değerli öğrenciler tara-
fından bilinmesi ve ziyaret edilmesi 
bizim için çok önemli” dedi.

Bu yılki etkinlikleri Millî Eğitim 
Bakanlığı iş birliğiyle düzenledikleri-
ni belirten Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, “1. Ulusal İlkokullar 
Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlan-
dırma Yarışması’nın bölge ve Türki-
ye finali üç gün boyunca Akşehir’de 
yapılacak. Etkinliklere bugün, Kon-
ya’nın yükselen değeri KTO Karatay 

Üniversitesi’nde düzenlenen konfe-
ranslarla devam edeceğiz” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade ise, programa ilişkin 
olarak yaptığı konuşmasında, “Ak-
şehir, benim âşık olduğum bir ilçe. 
Bu güzelim ilçeye Nasreddin Hoca 
gibi nüktedan bir âlimin varlığı da-
ayrıca bir anlam kazandırmaktadır” 
dedi. Açılış konuşmalarının ardın-
dan söz alan Prof.Dr. Saim Sakaoğ-
lu ise “İncili Çavuş, Bekir Mustafa 
Türk mizah tarihinin önemli isim-
lerindendir. Fakat Nasreddin Hoca 
ile ayrılan yönleri vardır. Unutma-
yın ki nüktedan olan kişilerin hal 
ve davranışları karakterleri ile eş 
değerdir. Nasreddin Hoca’nın eşe-
ğe ters binmesi de bu duruma en 
güzel örnektir.”diyerek Nasreddin 
Hoca’nın gerçek kişiliğinin bilinme-
sinin önemine değindi.Akşehir Be-
lediyesi’nce düzenlenen Nasreddin 
Hoca Anma ve Mizah Günleri, üç 
gün boyunca çeşitli noktalarda de-
vam edecek. n HABER MERKEZİ

Zade Vital Genel Müdürü Beril Koparal, “Kanser oldukça karmaşık alt yapısı olan bir hastalık ancak 
tedavi edilebilir bir hastalık. Daha da önemlisi önceden önlem alabileceğimiz bir hastalık” dedi 

‘Hayata olumlu bakmak
kanser riskini azaltıyor’

Dedeman Konya Kadınlar Kulü-
bü’nde etkinlikler devam ediyor. Zade 
Vital Genel Müdürü, Pembe Hanım 
Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Daya-
nışma Derneği’nin Başkan Yardımcısı 
Beril Koparal Konya’da Konuştu

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital®’in ve Zade & 
Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merke-
zi’nin Müdürü Beril Koparal, Başkan 
Yardımcılığını üstlendiği Pembe Ha-
nım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla 
Dayanışma Derneği’nin Dedeman 
Konya Kadınlar kulübü ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği etkinlikte konuştu. 
Etkinlik kapsamında Koparal, katılım-
cılarla Kanserle mücadelede konu-
sunda bilgilerini paylaştı.

Pembe Hanım Kanserli Hasta 
ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği 
Toplantısı 23 Ekim 2017 tarihinde 
Dedeman Konya Kadınlar Kulübü ile 
birlikte yoğun katılım ile gerçekleşti.

“Meme Kanserinde Farkındalık 
Ayı”  olarak kabul edilen Ekim ayın-
da Dedeman Konya Kadınlar Kulübü 
üyeleri Pembe Çay saatinde bir araya 

geldiler. Pembe Hanım Kanser Has-
taları ve Yakınlarıyla Dayanışma Der-
neği Başkan Yardımcısı Sn. Beril Ko-
paral, Genel Sekreter Sn. Seda Kansu 
ve Medova Hastanesi Genel Cerrah 
(Onkoloji) Uzmanı Sn. Şefik Atabe-
koğlu’nun katılımlarıyla, “Meme 
kanserine karşı sevgi ve bilgi ile daha 

güçlü olunacağı” mesajı verildi.
Derneğin Başkan Yardımcılığını 

üstlenen aynı zamanda  Türkiye’nin 
ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vi-
tal’in ve Türkiye’nin doğal sağlık 
ürünleri alanındaki ilk Ar-Ge Merkezi 
Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge 
Merkezi Müdürü, genetik uzmanı 

Beril Koparal,  kanser hastası ve ya-
kınlarının bilgiye erişimini sağlamak, 
moral destek vermek, yaşam kalitesi-
ni yükseltmek ve kanserin iyileşebilir 
bir hastalık olduğunu anlatmak için 
faaliyet gösteren derneği ve bu zama-
na kadar gerçekleştirdiği etkinlikleri 
anlattı.

Beril Koparal konuşmasında, 
“Kanser farkındalığı çok önemli bir 
konu. Tüm kanserler için geçerli bu. 
Kanser oldukça karmaşık alt yapısı 
olan bir hastalık ancak tedavi edilebi-
lir bir hastalık. Daha da önemlisi ön-
ceden önlem alabileceğimiz bir hasta-
lık” dedi. Kanserden korunmak ya da 
kanser tedavisinde dikkat çekilecek 
konulara da değinen Koparal, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Hepsinin öte-
sinde de her gün karşı karşıya kaldı-
ğımız stresli durumlarla başa çıkmayı 
öğrenmek, hayata olumlu bakmak ve 
gülümsemek en önemli koruyucu. 
Zira biliyoruz ki güçlü bir bağışıklık 
sistemi vücudumuzda kanser hücresi 
oluşsa da bununla başa çıkmayı başa-
rabilir.”  n HABER MERKEZİ

Kadın Meclisi’nden Kur’an Kursu’na ziyaret

Karatay Belediye 
Başkanı 

Mehmet Hançerli



15HABER 26 EKİM 2017

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçekleşecek Konya ziyareti hakkında, 
“İnanıyoruz ki Konyalı hemşerilerimiz, her mitingde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacaktır” dedi 

Konya’nın takı ve mücevherat sektöründeki önemli markalarından biri olan Özboyacı Altın, sıradışı 
mücevher günleri ile 25-29 Ekim tarihleri arasında Roberto Bravo ürünlerini Konyalılar ile buluşturuyor

‘Cumhurbaşkanı’nı Konya’ya
yakışır şekilde ağırlayacağız’

Özboyacı Altın’dan 
sıradışı mücevherler!

AK Parti Konya Kurucu İl Başka-
nı; 22. ve 23. dönem milletvekili ve 
23 Ekim’de aldığı görev ile AK Parti 
Konya İl Başkanı olan Hasan Angı, 
partisinin binasında gerçekleştirdiği 
basın toplantısında yeni dönem hak-
kında sinyaller verdi.Programa Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu ve Muhammed 
Uğur Kaleli de katıldı.AK Parti Konya 
İl Başkanlığı görevine getirilen Hasan 
Angı, birlik beraberlik sinyali verdi ve 
Cumartesi günü şehre gelecek olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan için yapılan hazırlıklar hakkında 
konuştu.

“GÖREVİ LAYIKIYLA 
YAPMAK İSTİYORUZ”

Toplantıda yeni bir dönemin baş-
ladığını belirten Başkan Angı, el birliği 
ile şehri geliştirme mesajı verdi. 

Angı, “Bir yeni döneme başlıyo-
ruz. 23 Ekim tarihinde bizlere tebliğ 
edilen görevi layıkıyla yapmak istiyo-
ruz. Bu görev şehrimizin geleceği adı-
na, partimizin kuruluşundan bugüne 
şehre gönül vermiş hemşerilerimizin 
emanetidir.Amacımız şehrimizin geli-
şimini ve güzelliğini el birliği ile yuka-
rılara getirmektir. İl Başkanımız Musa 
Arat ve ekibine teşekkürlerimi sunu-
yorum. Zor bir dönemde hizmet yap-
tılar. Bir istifa sürecinin ardından yeni 
bir döneme girildi.Geçtiğimiz hafta 
sonu Genel Merkez Teşkilat Başkanlı-
ğımızın yaptığı çalışma ile sizlerin, ka-
naat önderleri ve sivil toplum kuruluş-
larının görüşleri sonucunda bir netice 
hasıl oldu. Sonuçta da Sayın Cumhur-
başkanımız ve Genel Başkanımız, bu 
görevi bizlere verdi. İlk günkü aşk, 16 
yıllık tecrübeyle karşınızdayım. Bizler, 
ilk günkü aşkla çalışacağız. Partimiz, 
Konya’yı bir gözbebeği olarak görüyor. 
Geçmişte hayallerde bile olamayacak 
birçok çalışma, AK Parti iktidarları 

döneminde hayata geçti. Bu başarıda 
her birinizin katkısı var” diye konuştu.

“HEMŞERİLERİMİZİ MİTİNG 
ALANINA BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçek-
leşecek Konya ziyareti hakkında ko-
nuşan Başkan Hasan Angı, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Mevlana Meyda-
nı’nda bazı açılışlar yapacak. Ardından 
Selçuklu Belediyemizin yaptığı kongre 
merkezimizin hem açılışını hem de İl 
Danışma Meclisi’ni yapacağız. Dola-
yısıyla hem Mevlana Meydanı’ndaki 
toplu açılışı ve mitingi hem de İl Da-
nışma Meclisimizi Konya’ya yaraşır 
bir şekilde yapmamız gerekiyor. İna-
nıyoruz ki Konyalı hemşerilerimiz, her 
mitingde olduğu gibi Cumartesi günü 
saat 13:30’da Şehir Meydanı’nı yine 
hınca hınç dolduracak ve Cumhurbaş-
kanımızı en iyi şekilde ağırlayacaktır. 
Cumhurbaşkanımız da özellikle Kon-
ya ziyaretlerine büyük önem veriyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kon-
ya’dan aldığı feyzin hem yurtdışı hem 
de yurt içine yansımalarını hepimiz 
biliyoruz. Konya programında aldığı 

feyzi Cumartesi günü de yaşayacaktır 
diye düşünüyoruz” dedi.

ANGI: TÜRKİYE BÜYÜK 
BİR LİDER KAZANDI

Türkiye’nin son yıllarda bölgenin 
önemli bir gücü haline geldiğini söyle-
yen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, bunun öneminin farkında olma-
mız gerektiğine de dikkat çekti, Angı, 
“Bugün Ortadoğu’nun da, Afrika’nın 
da Kafkaslar’ın da Filistin’deki gözü 
yaşlı kardeşlerimizin de gözü Türki-
ye’de. Dolayısıyla bizim durma gibi bir 
lüksümüz olamaz. Türkiye büyük bir 
lider kazandı. Liderimizin kıymetini 
ve gönül coğrafyamızın bizden bek-
lentisinin öneminin farkında olmamız 
gerektiğine inanıyorum. İnşallah önü-
müzdeki bu dönemi layıkıyla yapma-
nın gayreti içerisinde olacağız” diye 
konuştu. 

“HASAN BEY’İN BU DÖNEMDE 
GÖREV ALMASI ÖNEMLİ”

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek de, yeni dönemin 
hayırlar getirmesi dileğinde buluna-
rak, “Bugüne kadar 7 İl Başkanı ile 
çalışma imkânı buldum. Bugüne ka-

dar görev almış tüm teşkilat mensubu 
kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Konya teşkilatları çok başarılı ça-
lışmalara imza atmıştır bugüne kadar. 
Bu da bir Konya modelidir. Musa Arat 
Bey ile üç yıl çalıştık. Bu dönem çok 
yoğun ve özel bir süreçti. 17/25 Aralık 
Süreci ile başladı, sonra da üst üstü se-
çimler geçirdik. Teşkilatlarımızın her 
kademesi, gençlik ve kadın kollarımız-
la fedakârca çalıştık. Hamdolsun bizler 
bu bayrağı yere düşürmedik. Yeni bir 
döneme giriyoruz. Hasan Angı Bey, 
kurucu il başkanımız, milletvekilimiz. 
Kendileri tam 40 yıldır Konyamıza, 
ülkemize ve davamıza çeşitli alanlar-
da hizmet etti. Hasan Bey’in bu dö-
nemde görev alması önemli. Ülkemiz 
kritik bir dönemden geçiyor. Bu yeni 
döneme hazırlanıyor. İnşallah yeni dö-
nem daha başarılı ve güzel geçecek” 
ifadelerini kullandı. 

AK Parti Konya Milletvekili Meh-
met Babaoğlu ve Muhammed Uğur 
Kaleli, Hasan Angı’nın yeni görevinde 
başarılar dileyerek birlikte daha iyi iş-
ler yapma temennisinde bulundular.
n UFUK KENDİRCİ

Üreticiler ile mücevher meraklı-
larını bir araya getiren Özboyacı Altın 
Roberto Brova markası ile birlikte 25-
29 Ekim tarihleri arasında Kule Site 
mağazasında vatandaşları buluştu-
ruyor.

Özellikle mücevher tutkunu ba-
yanların ilgisini çeken etkinlikte ba-
yanlar ürünlere tam not verdi.

Özboyacı Altın Yönetim Kurulu 
Üyesi Celalettin Özboyacı, “Özboyacı 
Altın olarak Kule Site mağazamız-
da Roberto Bravo sıradışı mücevher 
günlerini gerçekleştiriyoruz. 25-29 
Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 
olan etkinliğimizde birbirinden fark-
lı altın,elmas ve pırlanta tasarımları 
farklı olmak isteyen bayanların ilgisi-
ne sunulacak. İndirimli çadır günle-
rinden ziyade bu sıradışı mücevher 
günlerinde insanların artık görmek-
ten sıkıldığı her şeyin aynı olduğu 
vitrinden farklı olarak özel tasarımlı 
mücevherleri görmek istediği bir yer 

olarak hazırladık. Roberto Bravo’nun 
altın ve pırlanta grubu ile Özboyacı 
ailesi olarak çalışıyoruz. Dolasıyla da 

Konyalı  bayanlara hiç kimsenin gör-
mediği ürünler sunuyoruz. Bunun 
yanı sıra pırlanta, elmas ve altın grup-

larının hepsiyle çok farklı firmalarla 
çalışıyoruz ve çalıştığımız birçok firma 
sadece Özboyacı Altın’da yer alan fir-
malardır ve bunların farklı ürünlerinin 
sunumunu da yapıyoruz” dedi.

Konyalı bayanların Roberto Bra-
vo sıradışı mücevher günlerini gös-
terdikleri ilgi ve alakadan memnun 
olduklarını belirten Özboyacı Altın 
Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Öz-
boyacı, “Özboyacı Altın ailesi olarak 
altının sadece yatırım aracı olması fik-
rini kırmaktayız. 

Nesilden nesillere aktarılabile-
cek tasarımlar sunmaktayız. İnsanlar 
artık kullanmadıkları şeyleri getirip 
kullanabilecekleri ve hiç kimsede ol-
mayan ürünleri tercih ediyor. Sıradı-
şı Mücevher Günleri ile de Konya’da 
bunu karşılamaktayız. Konya’da 6 
mağazamız ile hizmet vermekteyiz. 
Tüm Konyalı bayanları Kule Site ma-
ğazamıza bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özboyacı Altın Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Özboyacı

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı
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IKBY referandum konusunda geri adım attı! Polonya’dan FETÖ üyelerine ‘iltica’ reddi
Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi (IKBY), Irak 
hükümeti ve dünya ka-
muoyuna “gayrimeşru 
referandumu” dondur-
ma teklifinde bulundu. 
IKBY’den yapılan yazı-
lı açıklamada, “Irak ve 
Kürdistan’ın karşı karşı-
ya bulunduğu tehlikeli 
durumun Iraklı güçlerle 
Peşmerge arasında çatış-
maya sevk etmemesi için 
herkes tarihi sorumluluk 
yükleniyor. Irak güçle-
riyle Peşmerge arasında 
bugüne kadar yaşanan 
çatışmalar iki taraftan da 
kayıplar verilmesine ne-
den oldu ki bu kanlı bir 
savaşa da yol açabilir ve Irak’ın bi-
leşenleri arasındaki sosyal dokuyu 
dağıtabilir.” ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada, IKBY ve Irak halkının 

çıkarları göz önünde bulunduru-
larak, Irak hükümeti ve dünya ka-
muoyuna, “ateşkesin sağlanması ve 
IKBY’deki tüm askeri operasyonla-
rın acilen durdurulması, 25 Eylül’de 

yapılan referandum sonuçlarının 
dondurulması ve IKBY ile merkezi 
yönetim arasında Irak Anayasası te-
melinde diyaloğa başlanması” öne-
risi sunuldu.  n AA

Polonya, 15 Temmuz 
darbe girişimi ardından Tür-
kiye’den kaçan Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) üyele-
rinin iltica başvurularını red-
dediyor. Polonya Yabancılar 
Bürosunun açıklamasına 
göre, FETÖ’nün darbe giri-
şiminin ardından 54 Türk 
vatandaşı iltica başvurusun-
da bulundu. FETÖ elebaşı 
Fetullah Gülen ile bağlantılı 
olduğu belirtilen bu kişiler, 
“ölüm tehdidini” ve “Türki-
ye’de hayatlarını devam et-
tirememe korkusunu” iltica 
başvurularına gerekçe gös-
terdi. Ancak büro, 16 kişinin 
başvurusunu bu iddialarını 
kanıtlayamadıkları için reddetti. 
Bu kişilerden 13’ü başvurularının 
ardından Polonya’yı terk ederken, 
diğerleriyle ilgili değerlendirmenin 
ise halen sürdüğü bildirildi. İnter-

net haber sitesi Onet’in konuya iliş-
kin haberine göre, Yabancılar Büro-
su “Bu kişiler, ülkelerine döndüğü 
zaman hayatlarının riske gireceği 
ya da zulümle karşılaşacaklarını 
gösteren deliller sunamadı.” açık-

lamasını yaptı. Polonya Yabancılar 
Bürosu Sözcüsü Jakup Dudziak de 
‘’İltica başvurularının altında yatan 
gerçek nedenin ekonomik durum 
olduğunu biliyorum.’’ dedi.
n AA 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Amerika Birleşik Devletleri’nde konferansa katıldı. Akar burada 
Türkiye’nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin verilmeyeceğine  dikkat çekti

Terör koridoruna
asla izin vermeyiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, ABD’nin başkenti Was-
hington’da 73 ülkenin genelkurmay 
başkanlarının yanı sıra NATO ve Av-
rupa Birliği (AB) temsilcilerinin katıl-
dığı terörle mücadele konferansında, 
Türkiye’nin bölge güvenliğine yaptığı 
katkıları anlattı. Orgeneral Akar, bu 
yıl ikincisi düzenlenen “Şiddet Yan-
lısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genel-
kurmay Başkanları Konferansı”na 
katılmak üzere Washington’a geldi. 
ABD’nin askeri üslerinden Fort Bel-
voir’de gerçekleştirilen konferansa 73 
ülkenin genelkurmay başkanları ile 
NATO ve AB’den üst düzey yetkililer 
katıldı. Edinilen bilgilere göre, Orge-
neral Akar gerek konferans sırasında 
gerekse ikili görüşmelerinde, terör 
örgütü PKK/PYD’nin Suriye’nin ku-
zeyindeki faaliyetleri ile Türkiye’nin 
bu konudaki öneri ve pozisyonunu 
aktardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Ab-

dullah Öcalan’ın posterinin Rakka 
meydanına asılması konusunda Tür-
kiye’nin kaygılarını dile getiren Or-
general Akar’ın, Amerikalı ve diğer 
muhataplarına PKK’nın farklı isimler 
kullanarak Türkiye’nin güneyinde bir 

terör koridoru oluşturmak istediği an-
cak Türkiye’nin buna izin vermeyece-
ğini ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca Akar’ın, muhataplarına 
Suriye’de SDG ismini kullanan PKK/
PYD terör örgütüne yapılan yardım-

ların kesilmesi çağrısında bulunduğu, 
örgütün Münbiç ilçesinden çekilece-
ğine dair sözler verildiğini ancak bu 
bölgede halen varlığını sürdürdüğü-
nü anlattığı bildirildi.

Konferansta Orgeneral Akar’ın, 
PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgüt-
lerinin bölgedeki güvenliği olumsuz 
etkilediğini ve bu tehditlere karşı 
Türkiye’nin öneri ve tezlerini aktar-
dığı ifade edildi. Akar’ın konferansta 
Türkiye’nin terörle mücadelesinin 
yanı sıra DEAŞ karşıtı operasyon, Fı-
rat Kalkanı Harekatı, Astana süreci 
ile bölge güvenliğine yaptığı katkıları 
dile getirdiği de kaydedildi. Konferan-
sın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış 
ve ABD Genelkurmay Başkanlığının 
açıklamasına göre 40’tan fazla ge-
nelkurmay başkanı, Maryland eyale-
tinde bulunan Andrews Ortak Hava 
Üssü’nde gerçekleştirilen toplantıya 
katılmıştı.
n AA

İsrail güçleri, Arap köyü 
Arakib’i 120’nci kez yıktı!

Özbekistan ile Türkiye 
ilişkilerinde yeni dönem

Arakib’i Savunma Komitesi 
üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklama-
da, İsrail güçlerinin bu sabah köye 
baskın düzenlediğini ve “ruhsat-
sız” olduğu iddiasıyla Filistinlilere 
ait bütün evleri buldozerle yıktığını 
söyledi. İsrail’in Arakib köyünde 
Temmuz 2010’dan bu yana 120’nci 
defa yıkım yaptığını belirten Turi, 
“Burada yaşamak için mücadele-
mize devam edceğiz. Ne kadar sık 
aralıklarla evlerimizi yıkarlarla yık-
sınlar inşallah direnme irademizi 
kıramayacaklar. Biz bu toprakların 
sahibiyiz.” dedi. Arakib köyünde, 
İsrail vatandaşı 87 Filistinli yaşı-
yor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı 
yollarla kurulduğunu ve yıkılması 
gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı 
ise bu toprakların, İsrail’in kurulma-

sından çok önce dedelerinden ken-
dilerine miras kaldığını vurguluyor. 
Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım 
işleminin ardından ahşap ve plastik 
malzemelerle evlerini yeniden inşa 
ederek direnişlerini sürdürüyor. İs-
rail en son 3 Ekim’de Arakib köyün-
de yıkım yapmıştı.

İSRAİL NECEF ÇÖLÜ’NÜN BÜYÜK 
BÖLÜMÜNE EL KOYDU

Necef bölgesindeki köylere 
elektrik ve su gibi zorunlu hizmet-
leri sunmayan İsrail, bölgede yaşa-
yan Filistinlilerin arazi mülkiyetini 
de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail 
şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin 
yaşadığı 12 milyon dönümlük Ne-
cef Çölü’nün 11 milyon dönümüne 
el koydu.  n AA

Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev’in bugünkü Tür-
kiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki 
ilişkilerinin gerçek potansiyeline 
kavuşması bekleniyor.  Türkiye, 31 
Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan 
eden Özbekistan’ı tanıyan ilk ülke 
olmuştu ancak daha sonra yaşanan 
bazı olaylar ilişkileri durağanlık dö-
nemine soktu. Jeostratejik konu-
mu, köklü tarihi, zengin kültürel 
değerleri, ekonomik potansiyeli, 33 
milyona yaklaşan nüfusu ve Orta 
Asya’nın tüm ülkeleriyle ortak sı-
nırlarının olması nedenleriyle böl-
genin kilit ülkelerinden Özbekistan 
ile Türkiye arasındaki ilişkinin seyri, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın geçen yıl kasım ayında Se-
merkant’ta yaptığı ziyaretle değişti. 
Erdoğan ile Mirziyoyev’in burada 
yaptığı görüşme uzun zamandır 
durağan olan Özbekistan-Türkiye 
ilişkilerini canlandırdı.

Ülkeyi 27 yıl yöneten İslam Keri-
mov’un ölümünden sonra cumhur-
başkanı seçilen Mirziyoyev ile Er-
doğan’ın görüşmelerinde sağlanan 
mutabakat, Özbekistan ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin gelişmesini en-
gelleyen sorunların çözüm yolunu 
açtı. Bu dönemde, ülkeler arasında-
ki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, iki 
ülke yöneticileri arasındaki siyasi di-
yalog ve iş adamları arasındaki eko-
nomik iş birliği, çeşitli seviyelerde 

istikrarlı gelişmeye başladı.
Yıllardır yapılamayan Türki-

ye-Özbekistan Karma Ekonomik 
Komisyon Toplantısı Taşkent’te ger-
çekleştirildi. Başbakan yardımcıları 
düzeyinde karşılıklı heyet ziyaret-
leri yapıldı. Bu yıl içeresinde üç kez 
Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi. 
Diğer yandan Erdoğan ve Mirzi-
yoyev, katıldıkları tüm uluslararası 
toplantılarda bir araya gelerek ikili 
görüşmelerde bulundu. Mirziyo-
yev, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, 
Türkiye’yi Özbekistan için önemli 
ve uzun vadeli ortak gördüklerini 
dile getirdi. Özbek yetkililer, çeşitli 
vesilelerle yaptıkları açıklamalarda, 
Türk sermayesine her türlü desteği 
sağlamaya hazır olduklarını, iki ülke 
arasındaki ticaret hacmini 5 milyar 
dolara çıkarmak istediklerini belir-
tiyor.

TÜRK VATANDAŞLARI 
“KOLAY VİZE” KAPSAMINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 
Türkiye ziyareti öncesinde, Türk iş 
adamlarının defalarca dile getirdiği 
vize sorununu hafifletti. 

Böylece, Özbekistan’a iş veya 
seyahat amaçlı gelen Türk vatan-
daşlarına bir aylık seyahat vizesi 
veya bir yıla kadar geçerli çok girişli 
vize, 3 iş günü içinde verilebilecek. 
Bu uygulamayla Özbekiskan’daki 
Türk yatırımlarının artması bekleni-
yor.  n AA

‘Türkiye Rohingya Müslümanlarını yalnız bırakmayacak’
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 

(BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Da-
imi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, 
BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen 
“Arakanlı Sığınmacılar İçin Uluslara-
rası Yardım Konferansı” ve Arakanlı 
sığınmacıların yaşadığı insani krize 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
BM’nin Arakan krizinde üzerine dü-
şen görevi yapmaya çalıştığını ifade 
eden Koru, “BM, diğer ön safta bulu-
nan ülkeler gibi Arakan krizinde elin-
den geleni yapmaya çalıştı. Aslında 
bu konferans da bunun bir örneğidir. 
Konferans, tüm BM üyesi ülkeleri bir 
araya getirip onların da ellerini ta-
şın altına koymasını sağlamak üzere 
gerçekleştirildi.” diye konuştu. 25 
Ağustos’tan bu yana Myanmar ordu-
su ve fanatik Budistlerin saldırıların-
dan kaçarak Bangladeş’e sığınan 600 
binden fazla Arakanlı Müslüman’ın 
Myanmar’daki evlerine geri dönme-
sinin sağlanması gerektiğinin altını 
çizen Koru, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“BM, defalarca Arakanlıların evlerine 
geri dönmesi konusunda Myanmar 
hükümetine telkinde bulundu. Kon-
feransta söz alan ülkeler de Myanmar 
hükümetine telkinde bulundular. 
Myanmar hükümetinin bu konuyu 
öncelikli bir konu olarak ele alması 

gerektiğini ve Arakanlı Müslüman-
ların geri dönmesi için eyleme geçil-
mesi gerektiği uyarısında bulundular. 
Umarım Myanmar hükümeti de bu 
uyarılara kulak asacak ve önümüzde-
ki dönemde şimdi Bangladeş’te çok 
güç şartlar altında yaşayan Rohingya 
Müslümanları kendi ülkelerine, kendi 
bölgelerine geri döneceklerdir. Bunu 
umut ediyoruz.”

“TÜRKİYE ÜZERİNE 
DÜŞEN GÖREVİ YAPTI”

Arakanlı Müslümanların kısa va-
dede evlerine dönebilmesi için önce-
likle gerekli altyapının kurulması ge-
rektiğine dikkati çeken Koru, BM ve 
uluslararası kuruluşların bu konuda 
yapması gereken görevler olduğunu 
ifade etti. “Rohingya Müslümanları-
nın evlerine geri dönebilmesi için en 
önemli görev, tabiatıyla Myanmar 
ve Bangladeş hükümetine düşüyor.” 
diyen Koru, Türkiye’nin bu iki ül-
keyle yakın temasta bulunarak üze-
rine düşeni yaptığını söyledi. Koru, 
Türkiye’nin krizin başından itibaren 
Arakanlı Müslümanlara yardım eli-
ni uzattığını vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Krizin ilk ortaya 
çıktığı günden itibaren çok hassas 
davrandık. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımız ve aynı zamanda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın 
Emine Erdoğan bölgeyi ziyaret etti. 
Rohingya Müslümanlarının Bang-
ladeş’te yaşadığı çadırları, ne kadar 
güç şartlar altında yaşadıklarını gör-
dü, onlarla konuştu ve ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda talimatlar 
verdi. Arakanlı Müslümanların çadır-
larının kurulmasında, yiyecek, içecek 
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması 
konusunda yardımcı olduk. AFAD, 
TİKA ve Türk Kızılayı insani yardım-

larda bulundu. Kızılay, hem Bangla-
deş’teki hem de Arakan’daki Müslü-
manlara yardım elini uzattı. İki ülkede 
de yerel makamlarla çok yakın temas 
içinde oldu. Kızılay’ın bu çalışmaları 
önümüzdeki günlerde, haftalarda ve 
aylarda da devam edecek. Türkiye, 
Rohingya Müslümanlarını kendi ka-
derlerine bırakmayacak, teslim etme-
yecek.”

“ULUSLARARASI KURULUŞLARLA 
ÇOK YAKIN TEMAS İÇİNDEYİZ”
Daimi Temsilcilik olarak Arakan 

krizi konusunda Cenevre’de BM baş-
ta olmak üzere uluslararası örgüt ve 
kuruluşlarla çok yakın temas içinde 
olduklarını belirten Koru, “Hem bu-
güne kadar yaptığımız yardım faali-
yetlerini onlara anlatıyoruz hem de 
bundan sonra neler yapılması gerek-
tiği konusunda onları yönlendirmeye 
gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımıza 
önümüzdeki dönemde de aynen de-
vam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Koru, uluslararası örgütlerin 
Türkiye’yi “kişi başına düşen gayri-
safi milli hasılasına göre en fazla dış 
yardım yapan ülke” olarak belirledi-
ğini vurgulayarak Türkiye’nin insani 
yardımlarda dünyaya örnek olmaya 
devam edeceğini sözlerine ekledi.
n AA

 Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi 
Nezdindeki Daimi Temsilcisi 

Büyükelçi Koru, Arakanlı 
Müslümanlara yönelik her türlü insani 
desteği sürdüreceklerini vurgulayarak 
“Türkiye, Rohingya Müslümanlarını 

kendi kaderlerine bırakmayacak, 
teslim etmeyecek.” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD’nin başkenti Washington’da 
73 ülkenin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) 

temsilcilerinin katıldığı terörle mücadele konferansına katıldı. 
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Emlak sektörü de her sektör de olduğu gibi kayıt dışı çalışanlardan etkilendi. Bu kapsamda kayıt dışı çalışanlar için hazırlanan yasanın yakın 
zamanda çıkacağı bekleniyor. Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, üniversite mezunu olmayanların da emlakçılık yapamayacağına dikkat çekti

Emlakçı üniversiteli olacak!

Kayıt dışı çalışan kişilerden etkile-
nen önemli sektörlerden biri de emlak 
sektörü. Bu kapsamda Konya Emlak-
çılar Odası kayıt dışı çalışanlar için 
harekete geçti. Kayıt dışı çalışanların 
önüne geçilmesi için yasa hazırlandı. 
Galericiler yasasının ardından emlak-
çılar yasasının da çıkması bekleniyor. 
Konya Emlakçılar Odası Başkanı Se-
dat Altınay konu ile ilgili gazetemize 
değerlendirmelerde bulundu. Altınay 
yasanın yakın zamanda çıkacağını 
ifade ederek, kayıt dışı olan emlakçı-
ların biran önce oda kayıtlarını yap-
tırmalarının gerektiğini de belirterek, 
“Yasa, kayıt dışı çalışanların tama-
mının önüne geçilmesi ile ilgiliydi. 
Yüklü miktarda para cezası ve hapis 
cezası dâhil olacak. Yasa dışı çalışan, 
kayıt altına girmeyen, vergi mükellefi 
olmayan, oda kaydı ve eğitim belgesi 
olmayanlar kesinlikle emlakçılık yapa-
mayacaklar.Üniversite’den 2 yıllık ve 
4 yıllık mezun olmayanlar kesinlikle 
emlakçılık yapamayacak. Mevcut olan 
emlakçılara bir hak verilecek. Oda 
kaydı, vergi mükellefiyeti ve sertifi-
kası olanlar bir kereye mahsus lisans-
landırılacak. Bu kişilerde ise öğrenim 
şartı aranmayacak. Kayıt dışı çalışan-
lar, oda kaydını yaptırmayanlar, eği-
tim belgesini almayanlar var ise biran 
önce bu eksikliklerini tamamlasınlar 
ve odalarımıza kayıtlarını yaptırsın-
lar” dedi. 

EMLAKÇILAR ODASI
 YAKLAŞIK 2 BİN ÜYEYE SAHİP
Konya Emlakçılar Odası Başkanı 

Sedat Altınay, Oda’nın 2001 yılında 
kurulduğunu ifade ederek toplamda 
2 bine yakın üyelerinin olduğunu söy-
ledi. Üyelerin sorunlarını dinleyerek 
çözüme kavuşturduklarını da belirte 
Altınay sözlerine ise şu şekilde devam 
etti; “Konya Emlakçılar Odası 2001 
yılında kurulan ve oda statüsüne ge-
çen bir odadır. Konya merkezdeki 
odaların toplam sayısı 31’dir. 31 oda-

dan bir tanesi de Konya Emlakçılar 
Odası’dır. Kuruluşumuzdan bugüne 
kadar tüm üyelerimize imkânlar dâhi-
linde hizmet vermeye çalışıyoruz. On-
ların sorunlarını dinleyerek çözümler 
üretiyoruz. Bundan sonrada çözüm 
üretmeye devam edeceğiz. Üye sayı-
mız ise değişkenlik göstermektedir. 
Zaman zaman vergisini açıp kapatan-
lar oluyor. Bundan dolayı da üye sa-
yısı iniş ve çıkış göstermektedir. Aktif 
olarak 1000 civarında bir üye sayısına 
sahibiz. Pasifte baktığımız zaman ise 
2 bine yaklaşan bir üye sayımız var.” 

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR İÇİN AĞIR 
CEZALAR UYGULANACAK

Üyelerin en büyük probleminin 
‘kayıt dışı çalışan emlakçılar’ olduğu-
nun altını çizen Altınay, bu konu ile il-
gili yasanın yakın zamanda çıkacağını 
vurgulayarak, tüm emlakçılara da oda 
kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini be-
lirtti. Yeni çıkacak olan yasanın şart-
larından da bahseden Altınay, “Üye-
lerin ve bizlerin en büyük problemi 
yasanın çıkmamış olmasıdır. Yasa, ka-
yıt dışı çalışanların tamamının önüne 
geçilmesi ile ilgiliydi. Yüklü miktarda 
para cezası ve hapis cezası dâhil ola-
cak. Yasa dışı çalışan, kayıt altına gir-
meyen, vergi mükellefi olmayan, oda 
kaydı ve eğitim belgesi olmayanlar 
kesinlikle emlakçılık yapamayacaklar. 
Bu kuralları olmayanlarda ağır yaptı-
rımlara maruz kalacak. Mevcut em-
lakçılarda ise bir hak tanınacak. Tüm 
emlakçılara biran önce oda kayıtları 
yoksa bunu yaptırmaları gerektiğini 
söylüyorum.   Merkezi Ankara’da bu-
lunan TEMPED federasyonumuzun, 
aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği-
ni de yapmaktayım. Sayın bakanımız, 
başbakanımız, milletvekillerimizle, 
yaptığımız görüşmelerimizde Türkiye 
genelindeki tüm oda başkanlarımı-
zın ortak imzası ile bir yasa tasarısı 
hazırladık. Yasa onay bekliyor ve son 
aşamaya da geldi. Sayın Bakanımızın 

bize vermiş olduğu söz doğrultusun-
da ‘galericilerin yasası biter bitmez 
emlakçıların yasasını çıkartacağız’ 
dedi. İnşallah meclis açıldığı zaman 
ilk planda bizim yasamızın çıkmasını 
bekliyoruz” diye konuştu.
ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYANLAR 

EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK
Yasanın çıkması ile birlikte artık 

emlakçılığı üniversite mezunlarının 
yapacağını belirten Altınay mevcut 
oda kaydı, vergi mükellefiyeti ve ser-
tifikası bulunan emlakçılar için ise 1 
kereye mahsus lisans hakkı tanına-
cağını vurguladı. Altınay aşamalar 
sonucu eğitim belgesini alamayan-
ların emlakçılığı yapamayacağından 
da bahsederek cümlelerini şu şekilde 
aktardı; “Üniversite’den 2 yıllık ve 
4 yıllık mezun olmayanlar kesinlikle 

emlakçılık yapamayacak. Lise me-
zunu veya ilkokul mezunu olanlar 
emlakçılık yapmayacak. Mevcut olan 
emlakçılara bir hak verilecek. Oda 
kaydı, vergi mükellefiyeti ve sertifi-
kası olanlar bir kereye mahsus lisans-
landırılacak. Bu kişilerde ise öğrenim 
şartı aranmayacak. Müktesep bir hak 
verecekler. Mevcut oda üyelerimiz bu 
haktan yararlanacak. Kayıt dışı çalı-
şanlar, oda kaydını yaptırmayanlar, 
eğitim belgesini almayanlar var ise 
biran önce bu eksikliklerini tamamla-
sınlar ve odalarımıza kayıtlarını yap-
tırsınlar. Tabi bu üniversite mezunu 
olmakla bitmeyecek. Yasadan sonra 3 
ay kursa gidecekler ve 3 ay staj göre-
cekler. Bu 6 aylık dönemi tamamlan-
dıktan sonra şayet başarılı olurlarsa 3 
tane sınav hakkı verilecek.  Sınavlar-

da başarılı olanlar emlakçılık yapacak 
olamayacak olanlar ise emlakçılık ya-
pamayacak. ” 

EMLAKÇILARA BÜTÜN EVRAKLARI 
ÜCRETSİZ OLARAK VERİYORUZ
Emlakçılara ve vatandaşlara uya-

rılarda bulunan Altınay emlakçılara 
kullanacakları bütün evrakları üc-
retsiz olarak verdiklerini söyleyerek 
vatandaşların da odaya üye olmayan 
emlak ofislerinden alış veriş yapma-
maları gerektiğini belirtti. Altınay, 
“Biz Konya Emlakçılar odası olarak 
tüm üyelerimize kullanacağı bütün 
evrakları ücretsiz olarak veriyoruz. 
Alım satım sözleşmeleri, kira kontratı, 
kiralıklarda yer gösterme belgesi, sa-
tılıklarda yer gösterme belgesi, ‘Bu iş-
yeri Konya Emlakçılar Odası üyesidir’ 
amblemi, bunun haricinde emlakçı-
larımızda aranacak belgeleri belirten 
söylemleri, yani bunların tamamını 
üyelerimiz oda bünyesinde ücretsiz 
hizmet olarak veriyoruz. Odamıza ka-
yıt yaptırmayan herkes odamıza kayıt 
yaptırsın çünkü kısa süre sonra yasa 
çıkacak. Tüm vatandaşlarımızdan da; 
Konya Emlakçılar Odası üyesi olma-
yan hiçbir emlak ofisinden alım-satım 
ve kiralama yapmamalarını istiyo-
ruz. Oda üyeleri olan emlakçılardan 
alım-satım yapsınlar” ifadelerini kul-
landı. 

GAYRIMENKÜL EN 
GÜVENİLİR LİMANDIR

Konya’da konut stokunun yeteri 
kadar olduğundan da bahseden Baş-
kan Altınay, en güvenilir limanın gay-
rimenkul olduğunu da söyleyerek va-
tandaşlara seslendi. Gayrimenkulün 
altın ve döviz dalgalanmasından etki-
lenmeyeceğini de dile getiren Altınay, 
“Konya’mız dışarıdan göç almaktadır. 
Nüfusumuzda gün geçtikçe artmak-
tadır. Bundan dolayı konut yapımı da 
artmaktadır. Konut stokumuz yeteri 
kadar var. Yani ihtiyaca karşılık cevap 
verecek konutumuz yeteri kadar bu-

lunmaktadır. Kredi ve faiz oranlarının 
dalgalanıp yükselmesi alım satımları 
biraz etkilemektedir. Konut satışların-
da bu yıl, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 44’e yakın artış yaşandı.  Ge-
çen ayı bu ayla orantıladığımız da ise 
yüzde 17.9’a varan bir artış gözlen-
mektedir. İnşallah daha iyi olacak. Biz 
tüm vatandaşlarımıza ‘gayrimenkul 
en güvenilir limandır’ diyoruz. Yastık 
altında duran, kenarda atıl vaziyette 
bekleyen, kullanmadıkları paralarını 
gayrimenkulün her sektöründe; ko-
nut, tarla ve ticari alanlarda değerlen-
dirmelerini istiyoruz. Bunu yaptıkları 
sürece hep kazandılar bundan sonra 
da kazanmaya devam edeceklerdir. 
Altındaki ve dövizdeki iniş çıkışlar 
gayrimenkulü hiç etkilemez. Gayri-
menkul en güvenli ve en sağlam ya-
tırımdır. Bütün vatandaşlarımız hiçbir 
endişeye mahal bırakmaksızın yatı-
rımlarına devam etsinler” dedi.  

KIŞ SEZONU NEDENİYLE KİRALİK EV 
FİYATLARI DÜŞECEK 

Kiralık ev probleminin şuanda 
olmadığını söyleyen Başkan Altınay 
kiralık ev fiyatlarını kış sezonu nede-
niyle daha da cazip hale geldiğini vur-
guladı. Ev sahiplerinin evlerini kiraya 
vermeye yöneldiklerini de belirten 
Altınay sözlerine ise şu şekilde devam 
etti; “Kiralık evlerde bugün itibariyle 
herhangi bir problemimiz kalmadı. 
Okul dönemi yani kayıtlar olduğu 
için bir sıkıntı yaşadık. Ancak kayıtlar 
ve tayin atamaları bitti. Önümüzde 
de kış sezonu var havalar soğumaya 
başladı. Yakıt giderleri, kapıcı gider-
leri, aidatlar mal sahiplerine yükle-
neceğinden dolayı fiyatlarda birazcık 
geri çekilmeler oluyor. ‘Evim boş 
durmasın, biran önce kiraya veriyim, 
bu yükü de üstümden atıyım’ diyen 
vatandaşlarımız biraz daha cazip hale 
getirerek evlerini kiraya vermeye ça-
lışıyorlar”  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Üyelerin en büyük probleminin ‘kayıt dışı çalışan emlakçılar’ olduğunun altını çizen Altınay, “Üyelerin ve bizlerin en büyük problemi yasanın çıkmamış olmasıdır. Yasa, kayıt dışı çalışanların tamamının önüne geçilmesi ile ilgiliydi..
 Yasa dışı çalışan, kayıt altına girmeyen, vergi mükellefi olmayan, oda kaydı ve eğitim belgesi olmayanlar kesinlikle emlakçılık yapamayacaklar” dedi.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay
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Yeşim Bostan: Hedefim dünyanın en iyisi olmak

Kupa’da 4. Tur maçları bol gollü geçti

Dünya Okçuluk Federasyonu ta-
rafından Meksika’nın başkenti Meksi-
ko’da düzenlenen Açık Hava Dünya Ok-
çuluk Şampiyonası’nda, makaralı yay 
kadınlarda gümüş madalya kazanan 
Yeşim Bostan, dünya şampiyonluğunu 
iki puanla kaybetmenin üzüntüsünü ya-
şıyor. 

Yeşim Bostan, yaptığı açıklamada, 
finalde Güney Koreli Yun Soo Song ile 
eşleştiğini, karşılaşmayı 145-143 kay-
bedince makaralı yayda dünya ikincisi 
olduğunu söyledi.

Çok iyi hazırlandığı şampiyonada 
şampiyonluğu çok istediğini aktaran 
Bostan, çok heyecanlı geçen yarış-
manın her saniyesinde kendisinden 

hep emin olduğunu dile getirdi. Bos-
tan, dünya platformunda çok güzel 
tecrübeler edindiğini belirterek, “İki 
puanla kaçırdığım şampiyonluğa üzü-
lüyorum. Türkiye’ye bu kategorideki 
ilk dünya şampiyonası madalyasını 
kazandırdım. Benim için çok büyük bir 
gurur. Bayrağımızı orada dalgalandır-
mak, ata sporumuz okçulukta ‘Türkiye 
de var’ dedirtmek büyük bir gurur.” ifa-
delerini kullandı.

‘HEDEFİM DÜNYANIN 
EN İYİSİ OLABİLMEK’

Çok sayıda başarısının bulunduğu-
nu vurgulayan Yeşim Bostan, şampi-
yonanın hayatının en büyük tecrübesi 
olduğunu bildirdi. Artık emin adımlarla 

daha iyisini yapmak için çabalayacağı-
nı anlatan Bostan, şöyle konuştu: “Bu 
madalya benim için çok güzel şeyleri 
getirecek. Şu an dünyanın en iyi 3 spor-
cusundan biriyim ama hedefim dün-
yanın en iyisi olabilmek. Hedeflerim 
doğrultusunda adımlarımı atacağım. 
İlk bu sporla ilgilenmeye başladığım-
da ‘yapamazsın’ dediler. Ama hep az-
mettim. İlk okumu attığım an aslında 
hayatımdaki eksik parçayı bulmuşum 
gibi kendimi çok farklı hissettim. O gün 
okçuluğu hayatımdan bir daha silip 
atamayacağımı anlamıştım.”  Bostan, 
Türkiye’yi en iyi temsil etmek için ça-
lışma disiplinini hiç bırakmayacağını 
söyledi. n AA

Konya Anadolu Selçukspor’un bu-
gün Boluspor’u konuk edeceği 4. Tur 
maçlarında dünün maçları bol gollü 
geçti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Turun-
da Ofspor’u son dakikalarda bulduğu 
gollerle 3-1 mağlup ederek, bir üst tura 
yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da 
ligden sonra kupada da galip gelmenin 
sevinci yaşanıyor. 

Trabzon’da oynanan karşılaşmada 
ligde forma şansı bulmayan oyunculara 
ilk on birde görev veren Teknik direktör 
Erol Bulut, takımının başında ikinci ga-
libiyetini elde etti. Son dakikaları büyük 
bir heyecana sahne olan müsabakanın 
73. dakikasında penaltıdan yediği golle 
1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, 85, 
88 ve 89’uncu dakikalarda art arta bul-
duğu gollerle turun kapısını araladı. 

Malatya temsilcisi Evkur Yeni Ma-
latyaspor, kupa mesaisinin ardından 
ligde oynayacağı Gençlerbirliği maçını 
düşünmeye başladı. 

Sarı-kırmızılılar Ofspor müsaba-
kasının ardından Ankara’ya geçerek, 
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına 

burada devam edecek. 
TRABZON ALTI GOLLE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur ma-
çında Trabzonspor, deplasmanda 
karşılaştığı Çorum Belediyespor’u 6-0 
mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 

Maçtan dakikalar
8. dakikada kaleci Esteban’ın uzun 

pasında ceza yayı üzerinde Abdullah’ın 
ıskaladığı topu kontrol eden Rodalle-
ga’nın sert vuruşunda top ağlarla bu-
luştu. 0-1 

18. dakikada Trabzonspor kısa 
paslarla ceza sahasına girdi. Bero’nun 
pasında Rodallega kale alanı içerisinde 
dokundu ve topu ağlara gönderdi. 0-2.

38. dakikada ceza yayında Rodal-
lega ile verkaç yapan Bongonda kaleci 
Sercan’la karşı karşıya kaldı. Bongon-
da’nın penaltı noktasından vuruşunda, 
Sercan gole izin vermedi.

51. dakikada sol çizgiden aldığı 
topla ceza sahasına giren Castillo’nun 
yaptığı ortada ceza sahası içinde topla 
buluşan Bongonda topu ağlarla buluş-
turdu. 0-3

62. dakikada Çorum Belediyespor 
ceza sahasında Rodellaga’nın rakibine 
sert müdahalesi sonrası hakem Arda 
Kardeşler bordo-mavili oyuncuya direkt 
kırmızı kart gösterdi. 

73. dakikada ceza sahasının dışın-
da topla buluşan Bongonda’nın cezası-
na girerek sert vuruşunda meşin yuvar-
lak ağlara gitti. 0-4

79. dakikada Kamil Ahmet’in ceza 
sahasına ortasında topla buluşan N’Do-
ye’un şutunda top ağlara gitti. 0-5

82. dakikada N’Doye kaleci ile kar-
şıya karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı 
aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlar-
la buluşturdu. 0-6

ALTI GOLLÜ GEÇEN DİĞER MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mü-

cadelesinde Eyüpspor, sahasında 
karşılaştığı Gümüşhanespor’u normal 
süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzat-
ma dakikalarında 4-2’lik skorla mağlup 
etti. Alınan bu sonuçla Eyüpspor, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda üst tura yükselmiş 
oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediye’den
çocuklara özel davet
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Beledi-

yespor, Pazar günü evinde önemli bir maça çıkacak. Ligde 
oynadığı ilk 4 maçı kazanan mavi beyazlılar Ankara DSİ’yi 
konuk edecek. Bu maçı da kazanarak kayıpsız devam et-
mek isteyen Selçuklu, zorlu mücadelede taraftar desteğini 
yanında istiyor. Selçuklu Belediyespor, maçın 29 Ekim’de 
olmasından dolayı taraftarına bir de sürpriz yaptı. Ankara 
DSİ ile oynanacak mücadelede 12 yaş altı çocuklar maçı 
ücretsiz takip edebilecek. Diğer basketbolseverler ise 
sadece 5 TL karşılığında Selçuklu Belediyespor’a destek 
verecek. n SPOR SERVİSİ

Milli boksör Mücahit 
madalyayı garantiledi

Antalya’da devam eden Genç Erkekler Avrupa Boks 
Şampiyonası’nda +91 kg’da ringe çıkan milli Mücahit İl-
yas, Rus rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve madalya-
yı garantiledi. 10 bin kişilik kapalı spor salonunda yapılan 
şampiyonada ülkemiz adına ringe çıkan Mücahit İlyas, 
Rus rakibi İbragim Khidirov’u kıran kırana geçen bir mü-
sabakanın ardından 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza 
attı. Bu sonuçla milli boksör madalyayı garantileyerek, 
cuma günü yarı final maçına çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonada yarı final maçları 27 Ekim’de, final ise 
28 Ekim’de oynanacak. n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, Ziraat 
Türkiye Kupası 4. Tur maçın-
da bugün Boluspor’u konuk 
edecek. Konya Atatürk 
Stadyumu’ndaki mü-
cadele 16.30’da 
başlayacak ve Caner 
Ak yönetecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, Ziraat Türkiye Kupası’n-
da tur arıyor. Ligde oynadığı karşılaşma-
larda istediği sonuçları alamayan yeşil 
beyazlılar, kupadaki maçı kazanarak mo-
ral depolamak istiyor. 

1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşı-
laşacak olan Konya Anadolu Selçukspor, 
bu zorlu mücadelede Konyalı futbolse-
verlerin de desteği ile kupada 5. Tur’a 
adını yazdırmak için sahaya çıkacak. Yeşil 
beyazlı takımda Teknik Direktör Alper Av-
cı’nın as kadro ile sahaya çıkması bekle-
niyor.

ÖNCEKİ TURDA BAĞCILAR’I ELEMİŞTİ
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, Ziraat Türkiye Kupası’na 3. 
Tur’dan başladı. Yeşil beyazlılar bu turda 
İstanbul ekibi Anadolu Bağcılar takımı 
ile deplasmanda karşılaştı. Yavru Kartal, 
bu maçı 1-0 kazanarak adını bir üst tura 
yazdırdı. 4. Tur’da Boluspor ile eşleşen 
Konya Anadolu Selçukspor, bu maçı bu-
gün iç sahada oynayacak. Ziraat Türkiye 
Kupası’ndaki statü değişikliği gereği bu 
grup müsabakaları olmayacak ve maçlar 
eleme usulüne göre oynanacak.

LİGDE KÖTÜ 
GİDİŞAT SÜRÜYOR

Yavru Kartal 
Konya Anadolu 
Selçukspor, müca-
dele ettiği 2. Lig 
Beyaz Grup’ta kötü 
gidişatını sürdü-
rüyor. Son olarak 
ligin 9.hafta 
maçında Niğde 
Belediyespor’a 
deplas-
manda 
mağlup 
olan 
yeşil 
beyazlılar, galibiyet 
hasretini 6 maça çıkardı. 

Ligin üçüncü hafta maçında Zon-
guldak Kömürspor’u iç sahada yenen 
Anadolu Selçukspor, bu maçın ardından 
galibiyet alamadı. Yavru Kartal, 2 
galibiyet 3 beraberlik ile 9 puanla ligin 
12.sırasında yer alıyor.

KUPADA GÜNÜN PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bu-

gün yapılacak son müsabakaların hakem-
leri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açık-
lamaya göre, kupada bugün oynanacak 
maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bur-
saspor: Ali Şansalan

14.30 Yeşil Bursa-Kayserispor: Süley-
man Abay

16.30 Konya Anadolu Selçukspor-Bo-
luspor: Caner Ak

17.00 Akın Çorap Giresunspor-Mene-
men Belediyespor: Abdullah Yılmaz

18.30 Grandmedical Manisaspor-Ha-
tayspor: Sarper Barış Saka

20.30 Kardemir Karabükspor-Keçiö-
rengücü: Koray Gençerler
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal 
tur peşinde



Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını 
sürdürüyor. 

Süper Lig’de 10. hafta maçında Osmanlıspor ile 
29 Ekim Pazar günü iç sahada karşılaşacak Atiker 
Konyaspor, salonda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına 
devam etti. Alt yapı hocaları gözetiminde gerçekleşen 
antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İki gruba ayrı-
lan oyuncular dönüşümlü olarak CORE ısınma ve kuvvet 
dayanıklılık çalışması yaptı.  n AA

Atiker Konyaspor 
salonda çalıştı

RPS

Portakallar’a 
Türkiye’den 4 oyuncu

Adis Jahovic 
Avrupa’nın 
zirvesinde

Hollanda Milli Futbol Ta-
kımı’nın, İskoçya ve Romanya 
ile oynayacağı hazırlık maçları-
nın aday kadrosu açıklandı. Hol-
landa Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamada, 9 Kasım’da 
İskoçya ve 14 Kasım’da Roman-
ya ile deplasmanda oynanacak 
hazırlık maçlarının 32 kişilik aday 
kadrosu belli oldu. 

Teknik direktör Dick Advo-
caat, aday kadroya Beşiktaş’tan 
Ryan Babel ile Jeremain Lens, 
Fenerbahçe’den Vincent Janssen 
ve Medipol Başakşehir’den Eljero 
Elia’yı da çağırdı. Fenerbahçe’de 
forma giyen Robin van Persie’nin 
yer almadığı kadroya Galatasa-
ray’dan Fransız ekibi Nice’e trans-
fer olan Wesley Sneijder davet 
edildi. Hollanda Milli Takımı’nın 
kadrosunda bulunan isimler şun-
lar: Patrick van Aanholt (Crystal 
Palace), Virgil van Dijk (Sout-
hampton), Nathan Ake (Bourne-
mouth), Ryan Babel (Beşiktaş), 

Donny van de Beek (Ajax), Ste-
ven Berghuis (Feyenoord), Daley 
Blind (Manchester United), Jas-
per Cillessen (Barcelona), Eljero 
Elia (Medipol Başakşehir), Marco 
van Ginkel (PSV), Wesley Hoedt 
(Southampton), Daryl Janmaat 
(Watford), Vincent Janssen (Fe-
nerbahçe), Davy (Barcelona), 
Memphis Depay (Olympique 
Lyon) Klaassen (Everton), Jere-
main Lens (Beşiktaş), Matthijs 
de Ligt (Ajax), Jürgen Locadia 
(PSV), Quincy Promes (Spartak 
Moskova), Davy Pröpper (Brigh-
ton Hove Albion), Karim Rekik 
(Hertha BSC), Wesley Sneijder 
(Nice), Maarten Stekelenburg 
(Everton), Kevin Strootman (AS 
Roma), Kenny Tete (Olympique 
Lyon), Jens Toornstra (Feyeno-
ord), Joel Veltman (Ajax), Tonny 
Vilhena (Feyenoord), Stefan de 
Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum 
(Liverpool), Jeroen Zoet (PSV).
n AA

Göztepe’nin Makedon for-
vet oyuncusu Adis Jahovic, Avru-
pa’nın 5 büyük liginde, takımları-
nın attığı gollerin çoğunda imzası 
bulunan futbolcular arasında 
başı çekti.

TFF 1. Lig’de play-off’lar da-
hil kaydettiği 21 golle geçen se-
zon transfer olduğu Göztepe’nin 
Süper Lig’e çıkmasında büyük 
pay sahibi olan Jahovic, 2017-18 
sezonuna da iyi bir giriş yaptı.

Makedonya Milli Takımı 
formasını 15 kez giyen Jahovic, 
ligin ilk 9 haftasında fileleri 11 
kez havalandırdı. Son 7 maçtır 
gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 
Süper Lig’deki gol krallığı ya-
rışında ilk sırada yer aldı. Göz-
tepe’nin 20 golünün 11’ini atan 
Jahovic’in, gollerinin, takımının 

toplam üretimine oranı yüzde 55 
oldu.

Jahovic, bu değerlendir-
meye göre, İngiltere (Premier 
Lig), İspanya (La Liga), İtalya 
(Serie A), Almanya (Bundesli-
ga) ve Fransa’nın (Ligue 1) en 
üst futbol liglerinde, çift haneli 
skor üreten takımlarda top koştu-
ran futbolcular arasında zirveye 
yerleşti.

Serie A’da attığı 11 golle 
Inter’i taşıyan Arjantinli Mauro 
Icardi, yüzde 55’lik katkısıyla li-
derliği, Jahovic ile paylaştı.

Süper Lig lideri Galatasa-
ray’ın 20 golünün 9’unda imzası 
bulunan Fransız santrafor Bafe-
timbi Gomis de yüzde 45 oranla 
listenin 8. sırasında kendisine 
yer buldu.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 7 2 0 20 6 14 23
2.GÖZTEPE 9 5 2 2 20 15 5 17
3.TM AKHİSARSPOR 9 5 2 2 17 13 4 17
4.KAYSERİSPOR 9 5 2 2 14 10 4 17
5.M.BAŞAKŞEHİR 9 5 2 2 14 12 2 17
6.FENERBAHÇE 9 4 3 2 17 12 5 15
7.BEŞİKTAŞ 9 4 3 2 14 10 4 15
8.BURSASPOR 9 4 1 4 16 13 3 13
9.DG SİVASSPOR 9 4 1 4 14 14 0 13
10.A.ALANYASPOR 9 3 2 4 19 20 -1 11
11.YENİ MALATYASPOR 9 3 2 4 15 17 -2 11
12.ANTALYASPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
13.TRABZONSPOR 9 2 3 4 17 22 -5 9
14.KASIMPAŞA 9 2 2 5 13 18 -5 8
15.K.KARABÜKSPOR 9 2 2 5 11 16 -5 8
16.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 12 20 -8 8
17.ATİKER KONYASPOR 9 2 1 6 9 13 -4 7
18.OSMANLISPOR 9 2 1 6 13 20 -7 7

Trabzonspor’da 
golcü sıkıntısı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’unda 

deplasmanda Çorum Belediyespor’u 6-0 
yenen Trabzonspor’da, Hugo Rodalle-
ga’nın kırmızı kart görmesi Galatasaray 
maçı öncesi forvette sıkıntıya neden oldu.

Ligde geçen hafta Evkur Yeni Malat-
yaspor ile yapılan maçta sakatlanarak 
en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı 
açıklanan Burak Yılmaz’ın yokluğunda 
Rodallega da kart cezalısı durumuna 
düştü.

Bordo-mavili takımın gol yollarında 
tek forvet oyuncusu Senegalli futbolcu 
Dame N’Doye kaldı. N’Doye, geçen se-

zon Galatasaray ile ligde oynanan iki 
maçta da 1’er gol olmak üzere 2 gol atma 
başarısı göstermişti.

Senegalli forvet, bordo-mavili takı-
mın deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaş-
mada galibiyet golünü kaydederken ikinci 
yarı Trabzon’da 2-0’lık galibiyette takımı-
nın ilk golünü atan isim olmuştu.

Bu sezon ligde 2 maçta 88 dakika 
süre alan ve golle tanışamayan N’Doye, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Bele-
diyespor karşısında oyuna girdiği son 22 
dakikaya 2 gol sığdırdı.
n AA

Mustafa Reşit Akçay’ın görevinden ayrılmasının ardından yeni teknik adam 
arayışlarına başlayan Atiker Konyaspor’da görüşmeler bugüne kaldı. Ömerovic’e 

Fenerbahçe engel koyarken, Mehmet Özdilek ismi de gündeme geldi

TFF Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da teknik direk-tör arayışları sürüyor. Dün gün boyunca Aykut Kocaman’ın yar-dımcısı Ömerovic ismi en plana çıkarken, daha sonra Fenerbahçe yönetiminin Bosnalı teknik ada-mın Konyaspor’a gelişine engel koyduğu ortaya çıktı. Ömerovic konusunda görüşmeler devam ederken Mehmet Özdilek ismi de gündeme geldi. Farklı isimlerle de temaslarını sürdüren Kon-yaspor yönetiminin bugün teknik direktör problemini netleştirmesi bekleniyor.
SAĞLAM VE  HAMZAOĞLU

 İLE BAŞLADI
Atiker Konyaspor’un yeni teknik direktör arayışları devam ederken her gün yeni bir isim öne çıkıyor. Mustafa Reşit Ak-çay’ın görevinden ayrılmasının ardından önce Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu isimleri en plana çıktı. Ancak bu isimleri Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek’in veto ettiği iddia edildi.
DENİZLİ VE ÖMEROVİC DÖNEMİ

Hamzaoğlu ve Sağlam’ın ar-dından Konyaspor’un gündemine Mustafa Denizli ve Ömerovic gir-di. Aykut Kocaman’ın yardımcısı Ömerovic konusunda girişimler-de bulunan Konyaspor ilk etapta olumlu geri dönüş alsa da, daha sonra Fenerbahçe Yönetimi’nin engel çıkarması nedeniyle başla-dığı noktaya geri döndü. Ömero-vic konusunda temaslar sürüyor.
ÖZDİLEK  İHTİMALİ

Ömerovic’ten kesin bir sonuç alamayan Konyaspor’un son ola-rak gündemine Mehmet Özdilek girdi. Deneyimli çalıştırıcı ile te-masa geçen Konyaspor yönetimi-nin bugün teknik ekip konusunu netleştirmesi bekleniyor.
Farklı yabancı ve yerli isimler üzerinde de çalışan Konyaspor’un kısa süre içinde yeni hocasını ka-muoyuna açıklaması bekleniyor.

n SPOR SERVİSİ 

Hoca bilmecesi!




