
2018 yılına gelmeden Renault ve Dacia Yetkili 
Bayisi Çelik Motorlu Araçlar, vatandaşları araç 
sahibi yapmakta kararlı. Kasım ayında beğeni-

lere göre binek ve ticari modellerde Kasım ayına 
özel fırsatlar bulunuyor.  Renault ve Dacia Yetkili 
Bayisi Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent 

Tutar, “Kasım ayında Megane Sedan satın 
almak isteyenler 20 bin TL ve 12 aya kadar yüzde 

0 faiz fırsatından yararlanabilirler. Diğer araçla-
rımızda da farklı fırsatlar söz konusu. Dacia’da 

yeni fırsatlar müşterilerimizi bekliyor” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

KONMOT Citroen Konya Mağazası yeni yıl 
gelirken kampanyaları ile vatandaşlara sürprizini 
hazırladı. Buna göre binek otomobillerde Citroen 
C-4 Cactüs, C-4 Picasso ve yeni çıkan C-3 Airc-
ross’ta 30 bin TL kredi, 20 ay 0 faiz kampanyası 
ile vatandaşların istedikleri araçlarla 2018’e 
girmeleri fırsatı sağlandı. KONMOT Citroen Kon-
ya Mağazası Satış Müdürü Onur Kundarıcıoğlu, 
“Kurlar daha fazla yükselmeden araç fiyatları 
yükselmeden araç olmak isteyen müşterilerimi-
zin ellerini hızlı tutmalarını tavsiye ediyoruz” diye 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 2’DE

07  ‘Yeni YKS, derslere 
önemi artıracak’ 12 ‘Araştırma görevlisi

sayısını artırmalıyız’ 15 Doğu Guta’da
 insanlık dramı 

Irak’ın kuzeyi, Şırnak ve Diyarbakır’ı teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi

115 terörist etkisiz hale getirildi

Sobacılar 
hareketlendi!

Havaların soğuması ile birlikte 
soba satışlarında artış yaşanıyor. 
Kasım ayının soğuk başlamasıy-
la soba satışları hızlandı. Sobacı 
esnafı Mehmet Avgören “Soba 
çok zevkli bir şey. Bazı vatan-
daşlar evinde kalorifer varsa bile 
keyfi olarak kuruyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Emekliler istedi
Selçuklu yaptı

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Musalla Bağla-
rı’nda emeklilerimizden yoğun 
bir lokal talebi vardı. Biz de bu 
doğrultuda lokalimizin yapımına 
başladık ve inşaatını tamamla-
dık” dedi.   n HABERİ SAYFA 7’DE

 KONYA’DA REKLAMCILIK 
İYİ BİR YOLDA İLERLİYOR

ŞAKALAK FABRİKASINA 
ÇİFTÇİLERDEN TAM NOT

Reklamcılardan, Vali Canbolat’a ziyaret

Kayserili çiftçiler Şakalak’ı gezdi 

Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret 
eden Reklamcılar Derneği 

Başkanı Osman Yavuz, 
Konya’nın markalaşması 

adına yaptıkları çalışmaları 
anlattı. Yavuz, “ Ajans-müş-

teri ilişkileri geliştikçe 
Konya reklamcılığı daha iyi 
noktalara gelmektedir. Çok 

çalışmamız ve çok gayret 
göstermemiz gerektiğinin 

farkındayız” dedi. 

Kayserili pancar ekicisi çiftçiler Şakalak Tarım Makineleri 
A.Ş.’nin üretim tesislerini ziyaret etti. Çiftçiler, Şakalak’a tam 
not verdi. Şakalak Tarım Makineleri Fabrika Teknik Müdürü 
Hatice Keskin, “Çok verimli bir ziyaret oldu” diye konuştu. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE 
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Kamu Başdenetçisi Şeref Mal-
koç, “Ombudsman Konyalılarla 
Buluşuyor” programına katıldı. 
Malkoç, usulsüz işlerde veya 
hukuka aykırı olan işlerde vatan-
daşın kendilerine geldiğini dile 
getirdi. Malkoç, “ Hukuk devleti 
ilkeleri kökleşsin istiyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE 

‘Hukuk devleti
ilkeleri kökleşmeli’

Tek istekleri duyarlılık!
LÖSEV Konya Komite  Başkan Yardımcısı Kadriye Özdamar, Lösemi ile mücadelede vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Özdamar, “Lösemide yüzde 92 iyileşme oranına ulaştık” dedi 

LÖSEMİ TEDAVİ 
EDİLEBİLİR HASTALIK 

LÖSEV Konya Komite  
Başkan Yardımcısı Kad-
riye Özdamar, 2-8 Kasım 
Lösemili Çocuklar Haftası 
dolayısıyla açıklamalar-
da bulunarak Lösemi ile 
mücadelede vatandaşları 
duyarlı olmaya davet etti.  
Löseminin yüzde 92 ora-
nında tedavi edilebilen bir 
hastalık olduğunu ifade 
eden Özdamar, uyarılar ve 
bilinçlendirme çalışmala-
rına rağmen lösemin hızla 
artmaya devam ettiğini 
söyledi. 

HASTALARIN YÜZDE 90’I
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER

LÖSEV olarak hastaların 
yanında her zaman olduk-
larını ifade eden Özdamar, 
“LÖSEV ailesi olarak has-
talıkla mücadele eden has-
talarımızın ve ailelerin her 
zaman yanlarındayız. Kon-
ya’da 400 yakın hastamız 
var. Hastaların yüzde 90 ih-
tiyaç sahibi ailelerdir. LÖ-
SEV kapı kapı dolaşarak 
yardım toplamıyor. Destek 
olmak isteyen vatandaş-
larımız hesap numaralına  
yardım yapabilir” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Citroen, 30 bin TL kredi, 20 ay 0 faiz sunuyor
Citroen’de Kasım kampanyası

Renault ve Dacia’da Kasım’a özel fırsat
Günde 25 TL’ye araç fırsatı!

PKK’NIN GEÇİŞ 
YOLLARI KAPATILDI 
Genelkurmay Başkanlı-

ğından yapılan haftalık bilgi-
lendirmeye göre, Teröristle 
Mücadele Harekatı kapsamın-
da 3-9 Kasım tarihleri ara-
sında bölücü terör örgütünün 
barınma alanı ve yurt içine 
geçiş güzergahı olarak kulla-
nılan Irak’ın kuzeyi, Şırnak ve 
Diyarbakır’ı teröristlerden te-
mizlemek amacıyla yürütülen 
operasyonlara devam edildi.

PKK’YA BÜYÜK
DARBE VURULDU

Bu kapsamda, Şırnak Best-
ler-Dereler bölgesinde büyük çaplı, 
Diyarbakır’ın Lice ilçesi ve Irak’ın 
kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan böl-
gelerinde orta çaplı operasyonlar 
gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 115 terörist et-
kisiz hale getirildi.  21 el yapımı pat-
layıcının tespit edilerek imha edildi-
ği operasyonlarda, 75 silah mevzi, 
sığınak, barınak, mağara ve depo 
imha edildi.  n HABERİ SAYFA 6’DA 

Filistinli miniklerden 
Erdoğan sevgisi

Abdülhamid Han’ın izinden Meram Atiyye-i Seniyye Projesi 
kapsamında Kudüs’te bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve beraberindeki heyet Zeytin Dağı civarında bir anaoku-
lunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Filistinli minik öğrenciler 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uzun süre sevgi 

gösterisinde bulundular.  n HABERİ SAYFA 17’DE 

Karatay’ın konutta yeni 
değeri; Beytepe Konakları 

İKC İnşaat’ın Karatay’da başlattığı 160 
dairelik Beytepe Konakları temel atma tö-
reni gerçekleştirildi. İKC İnşaat Yöneticisi 
İsmail Arslan, “Konutlarımız iki etap halin-

de teslim edilecek” dedi. KOMÜT Başkanı 
Şaban Topal da, Sedirler bölgesine kazan-
dıran Beytepe Konakları’nın bölgeye değer 
katacağını ifade etti.  n HABERİ SAYFA 17’DE 
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KONMOT Citroen Konya Mağazası Satış Müdürü Onur Kundarıcıoğlu, Kasım ayı kampanyalarında 30 bin TL 
kredi, 20 ay 0 faiz kampanyası olduğunu ifade ederek, “Şimdi araç almanın tam zamanı” dedi

Citroen’de Kasım 
kampanyası

KONMOT Citroen Konya Mağa-
zası yeni yıl gelirken kampanyaları 
ile vatandaşlara sürprizini hazırladı. 
Buna göre binek otomobillerde Cit-
roen C-4 Cactüs, C-4 Picasso ve yeni 
çıkan C-3 Aircross’ta 30 bin TL kredi, 
20 ay 0 faiz kampanyası ile vatan-
daşların istedikleri araçlarla 2018’e 
girmeleri fırsatı sağlandı. KONMOT 
Citroen Konya Mağazası Satış Mü-
dürü Onur Kundarıcıoğlu, Citroen’in 
teknolojide rakiplerini geride bıraktık-
larını ifade ederek, “Kurlar daha fazla 
yükselmeden araç fiyatları yükselme-
den araç olmak isteyen müşterileri-
mizin ellerini hızlı tutmalarını tavsiye 
ediyoruz” diye konuştu.

“CİTROEN TEKNOLOJİK 
ARAÇLAR ÜRETİR”

Citroen’in rakiplerinden tekno-
loji olarak daha ileride olduğunu dile 
getiren KONMOT Citroen Konya 
Mağazası Satış Müdürü Onur Kun-
darıcıoğlu, “Kullanıcımızın hepsi çok 
iyi bilirler Citroen teknolojik araçlar 
üretir. Diğer araçlarla eğer karşılaştı-
rırsak araçlarımızın teknolojik gelişimi 
rakiplerimizden daha iyi seviyede. 
Süspansiyonlar diğer araçlardan daha 
yumuşak. Fransız markaların dizel-
leri diğer dizel araçlardan çok daha 
az yakar ve cebinizle dosttur. Örnek 
olarak Cactüs aracımızın yakıt tüke-
timini söyleyebiliriz. Cactüs şehir içi 
3.8 litre yakıt tüketiyor. C-3 Aircross 
benzinli otomatik aracımızın şehir içe-

risinde 5.7 litre yakıt 
tüketimi var. Mazot 
ve benzin  fiyatlarını 
göz önünde bulun-
durduğumuz zaman 
müşterilerin en başta 
tercih edecekleri şey 
yakıttır. Citroen C-4 
Cactüs, Citroen C-4 
Picasso araçlarımız-
da birkaç aydır baş-
lattığımız kampanya 
bulunuyordu.  Kasım 
ayında da kampan-
yamız devam ediyor. 
C-3 Aircross aracı-
mızda kasım ayı iti-
bariyle yeni üretilen, 
dünyada aynı anda 
Türkiye’de lansma-
nı(tanıtımı) yapılan 
bir araç. Bu aracımız-
da Kasım ayında 30 bin TL 20 ay 0 
faiz kampanyasına dahil edildi. Kurlar 
daha fazla yükselmeden araç fiyatla-
rı yükselmeden araç olmak isteyen 
müşterilerimizin ellerini hızlı tutma-
larını tavsiye ediyoruz. Genel olarak 
araç alma ile ilgili olarak 12. ayı bekle-
me durumu hakim. 

Ama kur farkları nedeniyle Aralık 
ayında araç fiyatlarının düşme garan-
tisi yok. Aksine araç fiyatları yüksele-
debilir. O yüzden araç almak istiyorsa 
bir kişi bence elini hızlı tutmalı. Çün-
kü şu anda fırsatlarda varken tam za-

manı” diye konuştu.  
“ANAHTAR TESLİM PEŞİN 66 BİN TL”

Son olarak Kundarıcıoğlu, Citro-
en C-Elysee’de anahtar teslim fiyatta 
indirim olduğunu dile getirerek, “En 
çok tercih edilen binek otomobilleri-
mizden biri olan Citroen C-Elysee’nin 
normal internet fiyatı 80 bin 700 TL 
seviyesindeyken biz bu araçları müş-
terilerimize anahtar teslim peşin 66 
bin TL’den veriyoruz. 

Bu araçlarımızın hepsi bin 600 
motor dizel olan araçlarımız. Araçları-
mız hem kaliteli hem de uygun” dedi. 
n UFUK KENDİRCİ  Onur Kundarıcıoğlu

Milli ve manevi 
değerleri tanıyorlar

Selçuklu Mimar Sinan İlkoku-
lu, öğrencilerine milli ve manevi 
değerleri tanıtmak için müze gezi-
lerine devam ediyor. Proje çerçeve-
sinde yapılan Etnografya Müzesi ve 
Mevlana Müzesi gezileriyle çocuklar 
milli ve manevi değerleri tanıyor. 
Proje sorumlusu öğretmenler Gül-
den Savaş, Rahime Çevik, Emine 
Uysal ve Mehmet Karagöz eşliğinde 
yapılan gezi ile ilgili Mehmet Kara-
göz şunları söyledi: “Bir milletin kül-
türü uzun yıllar boyunca nesilden 
nesile aktarılarak oluşur. Her birey 
içinde yaşadığı kültürün unsurlarını 
benimseyerek uygulamaya devam 
eder ve böylece kültürün devamlılı-
ğı sağlanır. Milli kültür olmadan bir 
toplumun var olabilmesi mümkün 
değildir. Çünkü bu inanış, kutlama 
ve gelenekler hem topluma top-
lum olma bilinci aşılarken hem de 

bireyler arasında görünmez bir bağ 
oluşturur. Bir kültürün kendine has 
yemekleri, kutlamaları ve yaşayış 
tarzının tümü o kültürün milliliğini 
belirler. Yani bir kültür ne kadar çok 
kendine has, başkası tarafından tak-
lit edilmemiş özgün yönlerini ortaya 
çıkartabilmişse kültürün milli kültür 
olduğundan bahsedebiliriz. Hemen 
hemen her milletin kendine özgü 
milli kültürleri vardır. 

Zaten kültür bir toplumun or-
tak yaşayış kimliğidir ve bu toplu-
mun milli kültürü onun olmazsa 
olmaz bütün değerlerini kapsar. 
Milli kültürün devamlılığı toplumun 
değerlerine olan bağlılığını arttırır 
ve toplumun dış güçler tarafından 
parçalanmasını önler.” Karagöz, bu 
etkinliklerin arttırılarak devam ede-
ceğini sözlerine ekledi.  
n EMİNE ÖZDEMİR

Havalar soğudu, sobacılar hareketlendi!
Havaların soğuması ile birlikte 

soba satışlarında artış yaşanıyor. Ka-
sım ayının soğuk başlamasıyla soba 
satışları hızlandı. Konya tarihi Bedes-
ten Çarşısı Esnaflarından Mehmet 
Avgören “Soba çok zevkli bir şey. 
Bazı vatandaşlar evinde kalorifer var-
sa bile keyfi olarak kuruyor” dedi. 

Kasım ayına soğuklarla girme-
mizle beraber vatandaş kış hazırlık-
larını da hızlandırdı. Evlerde, iş yer-
lerinde ve hobi bahçelerinde soba 
kurulumları başladı.Tabi doğalgazın 
da etkisiyle soba satışlarında da bir 
düşüş yaşandı. Bedesten Çarşısı için-
de soba satışı yapan esnaf Mehmet 
Avgören, “Sezon dolayısıyla satışlar 
güzel gidiyor ancak geçen seneye 
göre satışlarda bir düşüş var.Artış 
değil azalma var. Bunun sebebi hem 
doğalgazın yaygınlaşması hem de pi-
yasanın durgun olmasından kaynak-
lanıyor.Şu anda kuzine sobalara daha 
çok rağbet var 10 soba satıyorsak 
bunların 7’si kuzinedir. Çünkü kuzi-
ne sobalar fırınlı oldukları için insan-
lar sobada yemekte pişiriyorlar” diye 
konuştu. 

“Her ne kadar soba satışı düşse 

de Konya da sobacılılık bitmez” diyen 
Avgören sözlerine şöyle devam etti: 
“Sobanın ayrı bir tadı bir zevki var,-
sadece ısıtma görevi görmez. İçine 
atarsın kestaneni,patatesini pişirirsin 
bunun zevki bambaşkadır.” 

Bedestende soba satışı yapan Ha-
san Çetin de, “Soba üzerinde ısıtılan 

suyun buharıyla odadaki nem oranı 
ayarlanıyor yani sağlık açısından da 
faydalı. Kurulum çok önemli tabii 
önce baca temizliğini mutlaka yap-
mak lazım, kurulum aşamasında ise 
soba borularını uzun tutmamalıyız ve 
fazla dirsek eklememeliyiz” dedi. 

FİYATTA FAZLA BİR ARTIŞ YOK

Geçen seneye göre fazla fiyat 
artışının olmadığını söyleyen esnaf 
Mehmet Avgören, “Kuzine sobalar 
200 TL’den başlar, 450 TL’ye kadar 
çıkar, köşeli sobalarımız var; 200 TL 
ile 350 TL arası. Yuvarlak sobalarımız 
ise 150 – 330 TL arası değişmekte-
dir” dedi  n METEHAN KESKİN

Kasım ayına soğuklarla girmemizle beraber vatandaş kış hazırlıklarını da hızlandırdı. 
Evlerde, iş yerlerinde ve hobi bahçelerinde soba kurulumları başladı.
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Reklamcılardan, Vali Canbolat’a ziyaret
Konya Reklamcılar Der-

neği tarafından düzenlenen 
valilik ziyareti, Reklamcılar 
Derneği Başkanı Osman 
Yavuz öncülüğünde, dernek 
üyelerinin katılımıyla ger-
çekleşti.

Dernek çalışmaları hak-
kında bilgi veren Reklamcılar 
Derneği Başkanı Osman Ya-
vuz, Konya’nın markalaşma-
sı adına yaptıkları çalışmaları 
anlattı. Konya’nın firmalar 
bazında isminin duyurulma-
sı için faaliyet gösterdikleri-
ni aktaran Yavuz, “Konyalı 
yöneticiler ve Sivil Toplum 
Kuruluşları ile ortak hareket 
etmeye çalışıyoruz” dedi. 

Reklamcılık sektörünün 
sürekli gelişen ve değişen bir 
yapısı olduğunu vurgulayan 

Osman Yavuz, “Öncelikle 
Konya’da reklamcılık eskiye 
nazaran iyi bir yolda ilerliyor. 
Konya son yıllarda sanayi 
ve hizmet sektörü alanında 
atılımda olan bir şehir. Ye-
relden, ulusal ve uluslararası 
noktalara açılım göstermek 
isteyen dinamik firmaların 
yer aldığı Konya’da, bu fir-
maların etkin müşteri  ile-
tişim ve pazar ağı oluştura-
bilmeleri reklam ve tanıtım 
hizmetiyle mümkündür. 
Ajans-müşteri ilişkileri ge-
liştikçe Konya reklamcılığı 
daha iyi noktalara gelmek-
tedir. Çok çalışmamız ve çok 
gayret göstermemiz gerekti-
ğinin farkındayız bu nedenle 
yola çıktığımız arkadaşları-
mızla beraber çok güzel ve 

faydalı işler çıkaracağımıza 
gönülden inanıyorum” dedi.

Vali Yakup Canbolat ise 
Reklamcılar Derneği’nin ça-
lışmalarını desteklediklerini 
söyledi. “İnşallah birlikte 
hareket ederek Konya’nın 
tanıtımına katkı sağlayaca-
ğız” şeklinde konuştu. Vali 
Canbolat, bundan sonraki 
süreçte de yanlarında olaca-
ğını belirtti. Ziyarette Kon-
ya’nın şehir tanıtımı çalış-
malarından da bahsedildi. 
Vali Canbolat, ziyaretleri için 
Reklamcılar Derneği’ne te-
şekkür etti.

Reklamcılar Derneği 
başkanı Osman Yavuz, zi-
yaretin sonunda Vali Yakup 
Canbolat’a hat sanatı tablo 
hediye etti.   n HABER MERKEZİ 

Vali Yakup Canbolat’ı ziyaret eden Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz, Konya’nın markalaşması adına yaptıkları çalışmaları anlattı.

Niyaz Usta’da kan 
bağışı kampanyası

Kızılay Haftası dolayısıyla Me-
ram Niyaz Usta İlkokulu -Kızılay 
işbirliği ile Güvenli kana ihtiyacın 
önemini vurgulamak, mevcut ve 
potansiyel bağışçıları düzenli, gö-
nüllü kan bağışlamaya teşvik etmek 
amacıyla kan bağışı kampanyası 
düzenlendi.  Düzenlenen kan ba-
ğışı organizasyonuna öğretmenler 
ve öğrenci velileri yoğun ilgi gös-
terdi.  Düzenlenen kan bağışı or-
ganizasyonu hakkında bilgi veren 
Niyaz Usta İlkokulu Müdürü İsmail 
Kılınç, “Kampanya öncesinde okul  
öğrencilerimize kan bağışı sürek-
liliğinin önemi ile ilgili farkındalık 
oluşturmak amacıyla 10 gün süren 
resim ve slogan yarışması yapılmış 
ve dereceye giren öğrenciler ödül-
lendirilmiştir. Ayrıca yarışmaya ka-
tılan bütün resim ve sloganlar hafta 
boyunca okulumuzda sergilendi. 

Biz aracıyız, asıl işi yapan Kızılay’dır. 
Bağışçılarımızdan Allah  razı olsun, 
teşekkür ediyoruz. Biz de üzerimize 
düşen vazifeyi yaptık. Kan veren her 
birey birer kahraman, hayırseverdir. 
Kan bağışının önemini çocuklarımı-
za da öğretmeliyiz. Biliyorsunuz ki 
en son 65 yaşına kadar kan alınabi-
liyor.  

Birilerinin, bu mübarek işi de-
vam ettirmesi gerekiyor. Bu neden-
le kan bağışına giderken çocukla-
rımızı, torunlarımızı da yanınızda 
götürülmeli ki görsünler, öğrensin-
ler Unutulmamalıdır ki bir gün biz-
ler de acil kana ihtiyaç duyabiliriz” 
dedi.  Program okul öğrencileri tara-
fından gerçekleştiren etkinlikler ve 
sağlık personellerinin Kızılay bilgi-
lendirme toplantısı ve  toplu fotoğ-
raf çekimiyle program sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

LÖSEV Konya Komite  Başkan Yardımcısı Kadriye Özdamar, Lösemi ile mücadelede vatandaşları 
duyarlı olmaya davet etti. Özdamar, “Lösemide yüzde 92 iyileşme oranına ulaştık” dedi 

‘Lösemi ile mücadelede
duyarlılık bekliyoruz’

LÖSEV Konya  Komite  Başkan 
Yardımcısı Kadriye Özdamar , 2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası do-
layısıyla açıklamalarda bulunarak 
Lösemi ile mücadelede vatandaşları 
duyarlı olmaya davet etti.  Löseminin 
yüzde 92 oranında tedavi edilebilen 
bir hastalık olduğunu ifade eden Öz-
damar , uyarılar ve bilinçlendirme 
çalışmalarına rağmen Lösemin hızla 
artmaya devam ettiğini söyleyerek, 
bunun için Lösemi ile mücadele ko-
nusunda daha fazla çalışma yapılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Lösemi (kan kanseri) çocukluk 
çağındaki kanser vakalarının yüzde 
35’ini oluşturur ve birinci sırada oldu-
ğunu ifade eden LÖSEV Konya  Ko-
mite  Başkan Yardımcısı Kadriye Öz-
damar, “Nedenleri henüz tam olarak 
aydınlatılamamakla birlikte, genetik 
yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve 
türevleri, böcek  ilaçları gibi  kimya-
sal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar 
ve bazı viral hastalıkların hep birlikte 
lösemiye neden oldukları bilinmekte-
dir. Lösemi her yaşta görülmektedir. 
En sık çocukluk çağında 2-5 yaşların-
da artmaktadır. Günümüzde 1 yaşın 
altında lösemi vakalarına da sıklıkla 
rastlanmaktadır. 2-8 Kasım Lösemili 
Çocuklar Haftası LÖSEV tarafından 
tüm çocuklara armağan edilmiştir. 
LÖSEV 8 Kasım 1998’de kurulmuş-
tur. Milli Eğitim Bakanlığı da LÖ-
SEV’in önerisiyle müfredatta Lösemili 
Çocuklar Haftası’na yer vermektedir. 
Bugün LÖSEV olarak lösemide yüzde 
92 iyileşme oranına ulaştık. Bu ba-
şarının gerçek kahramanları çocuk-
larımız, aileleri ve tabii onlara des-
tek olan gönüllerimizdir. Hedefimiz 
yüzde 100 iyileşmedir. Ancak daha 
önemlisi çocuklarımızın hiç kansere 
yakalanmamasıdır. Bu amaçla ailele-
rin alması gereken başlıca tedbirler 
mevcuttur” dedi.

VATANDAŞLARIMIZI
 BİLİNÇLENDİRİYORUZ

LÖSEV’in kurulmasındaki  amaç-
larından bahseden Özdamar, “Lö-
semili  sağlık ve eğitim başta olmak 
üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlan-
masına yardımcı olmak, bunun yan-
sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalık-
ları konusunda ulusal düzeyde tedavi, 
eğitim ve araştırma kurumları kur-
mak ve işletmektir. Türkiye’de her 
yıl 2000 yeni lösemili çocuk vakası 
ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar 

bütçeli ailelerde ebeveyni lösemili ço-
cuk ile diğer çocukları arasında seçim 
yapmaya kadar zorluyor. 

Bu sebeple vakfımız gerçekleş-
tirdiği tüm faaliyetlerde, lösemi has-
talığını tanıtmayı, lösemili çocukların 
ve ailelerinin sıkıntılarını topluma 
aktarmayı ve bu vesileyle toplumu 
bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda .  11-12 Kasım tarihleri 
arasında Konya M1 AVM’ de stan-
dımız kuracağız.  Tüm hayırsever 
vatandaşlarımızı standımıza bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

HASTALARIMIZIN YANINDAYIZ
LÖSEV olarak hastaların yanın-

da her zaman olduklarını ifade eden 
LÖSEV Konya  Komite  Başkan Yar-
dımcısı Kadriye Özdamar, “LÖSEV ai-
lesi olarak hastalıkla mücadele eden 

hastalarımızın ve ailelerin her zaman 
yanlarındayız. Konya’da 400 yakın 
hastamız var. Hastaların yüzde 90 
ihtiyaç sahibi ailelerdir. Ailelerimize 
maddi yardımlarının yanında psikolo-
jik destek veriyoruz. Vatandaşlarımı-
za buradan uyarılardan bulunuyoruz 
LÖSEV kapı kapı dolaşarak yardım 
toplamıyor. 

LÖSEV’e destek olmak isteyen 
vatandaşlarımız LÖSEV tarafından 
belirtilen banka hesap numaralına  
yardım yapmaları konusunda uyarı-
larda bulunuyoruz.  Bu konuda LÖ-
SEV’in adı kullanarak dolandırırcık 
işlemleri yapılabiliyor. 

Konya’da komite olarak geniş 
bir grup ile çalışmalarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Konya’da lösemili hasta 
çocuklarımızın Onkoloji hastalarımız 

tedavi görüyorlar. Bunun yanında, 
Ankara’da bulunan LÖSANTE Ço-
cuk ve Yetişkin Hastanesi, ‘İnsanlık 
ölmesin insanlar da ölmesin ülküsü 
ile yola çıktık, bunun için ‘Bir tuğla da 
siz koyar mısınız?’ dedik. Milyonlarca 
kişi LÖSEV’e, bizlere inandı, güvendi. 
Bağışlar yaptı. Tuğlalar üst üste ko-
nuldu. 

Avrupa’nın ilk LÖSEV Onkoloji 
Kenti ile ülkemizin en donanımlı LÖ-
SANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 
hayata geçti. Hastanemiz çocuk ve 
yetişkin tüm hastalara kardiyolojiden 
yenidoğana, onkolojiden kadın doğu-
ma, acil servisten yoğun bakımlara, 
diş ünitesinden kozmetik dermatolo-
jiye kadar bütün branşlarda hizmet 
vermektedir” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Kızılay Haftası dolayısıyla Meram Niyaz Usta İlkokulu -Kızılay işbirliği ile 
düzenlenen kan bağışına öğretmenler ve öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. 

LÖSEV Konya Komite  Başkan Yardımcısı Kadriye Özdamar, uyarılar ve 
bilinçlendirme çalışmalarına rağmen Lösemin hızla artmaya devam ettiğini söyledi.

Ankara’da bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, ‘İnsanlık ölmesin insanlar da ölmesin ülküsü ile yola çıktık, bunun için ‘Bir tuğla da siz koyar mısınız?’ dedik.
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Renault ve Dacia Yetkili Bayisi Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bülent Tutar, Renault ve Dacia’nın Kasım 
ayındaki özel fırsatlardan bahsetti. Bülent Tutar, günde sadece 25 TL’ye araç sahibi yapmak istediklerini söyledi

Günde 25 TL’ye araç fırsatı!
Megane Sedan, Kangoo Multix, 

Kangoo Express, Clio HB, Clio Sport, 
Sport Tourer, Megabe HB, Kadjar, 
Captur, Duster, Dokker Combi, Dok-
ker Van, Lodgy, Logan MVC ve Sen-
dero... 2018 yılına gelmeden Renault 
ve Dacia Yetkili Bayisi Çelik Motorlu 
Araçlar Yetkili Servisi vatandaşları 
araç sahibi yapmakta kararlı. Kasım 
ayında beğenilere göre binek ve ticari 
modellerde Kasım ayına özel fırsatlar 
bulunuyor.

YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI
Renault ve Dacia Yetkili Bayisi Çe-

lik Motorlu Araçlar Satış Müdürü Bü-
lent Tutar, Kasım ayı fırsatları hakkın-
da bilgi verdi. Tutar, “Kasım ayında 
Megane Sedan satın almak isteyenler 
20 bin TL ve 12 aya kadar yüzde 0 
faiz fırsatından yararlanabilirler. Daha 
fazla kredi ve vade talebi olanlar ise 
yasal sınırın izin verdiği maksimum 
kredi tutarı ve maksimum 48 ay vade 
için yüzde 1.14 faiz oranundan yarar-
lanabilirler. Finansman kampanyası 
Megane Sedan satım alımlarında ge-
çerlidir(Joy 1.6 16 V 115 bg versiyo-
nu hariç) ve anlaşmalı finans kurulu-

şunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı 
faiz oranları sadece Maxxi Koruma 
(Kredi Koruma Sigortası) ve Maxi 
Değer (Araç Değer Koruma Sigorta-
sı) ile birlikte geçerlidir. İki üründen 
en az biri satın alınmadığı durumda, 
anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz 
oranı uygulanır. Yine Kasım ayında 
Kangoo Multix ve Kangoo Express sa-
tın almak isteyenler 10 bin TL peşinat 
ve maksimum 48 aya varan vade için 
yüzde 0,99 faiz oranı ile ilgili model-
lere sahip olabilirler. Dileyenler daha 
fazla peşinat ödeyerek 30 bin TL kere-
di ve 12 aya ya da 12 bin TL kredi ve 
36 aya kadar yüzde 0 faiz fırsatından 
yararlanabilir. Anlaşmalı finans kuru-
luşunun maksimum kredi tutarı ve 48 
aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranlı 
kredi kampanyasından yararlanarak 
yapılan Kangoo Multix ve Kango Exp-
ress modellerinin satın alımlarında 
anahtar teslim fiyatı üzerinden 2 bin 
TL ilave indirimi uygulanmaktadır. Fi-
nansman kampanyası Kangoo Multix 
ve Kangoo Express modellerinin sa-
tım alımlarında geçerlidir. Ödenmesi 
gereken peşinat tutarı, kredi mevzu-

atı gereğince aracın fatura bedeli ve 
kredi başvurusunun şahıs ya da tüzel 
kişiliğine ait olmasına göre değişebilir 
ve 10 bin TL’den fazla olabilir” diye 
konuştu.

“2 BİN TL İLAVE FİYAT İNDİRİMİ”
Diğer yandan Kasım ayındaki 

özel diğer fırsatlardan bahseden Bü-
lent Tutar, “Kasım ayında Clio HB, 
Clio Sport, Sport Tourer, Megabe 

HB, Kadjar ve Captur modellerinden 
birini satın almak isteyenler, tüm 
modeller için yasal sınırın izin verdi-
ği maksimum kredi tutarı ve 48 aya 
varan vade seçeneği için yüzde 0,99 
sabit faiz oranından yararlanabilirler. 
80 bin TL’ye varan kredi tutarı/ fatu-
ra tutarı ise 128 bin 600 TL ve üzeri 
olan model versiyon seçenekleri için 
geçerli tuttuk. Daha az kredi ve vade 

talebi olanlar ise 30 bin TL kredi tuta-
rı ve 12 aya varan vade ya da 12 bin 
TL kredi ve 36 aya varan vade içinde 
yüzde 0 faiz oranından kredi kullana-
bilirler. Anlaşmalı finans kuruluşunun 
maksimum kredi tutarı ve 48 aya ka-
dar yüzde 1,29 sabit faiz oranlı kredi 
kampanyasından yararlanarak yapı-
lan Clio HB, Clio Sport Tourer, Mega-
ne HB, Kadjar ve Captur modellerinin 
satım alımlarında anahtar teslim fiyat 
üzerinden 2 bin TL ilave fiyat indiri-
mi uygulanıyor. Yine bu ay içerisinde 
Talisman, Symbol, Koleos satın almak 
isteyenler 12 bin TL ve 12 aya kadar 
yüzde 0 faiz fırsatından yararlanabi-
lirler. Daha fazla kredi ve vade talebi 
olanlar ise yasal sınırın izin verdiği 
maksimum kredi tutarı ve maksi-
mum 48 ay vade için yüzde 1,29 faiz 
oranından yararlanabilirler. Master ve 
Trafic modellerinin satın alımlarında 
30 bin TL kredi ve 18 aya kadar yüz-
de 0 faiz fırsatı vatandaşlarımızı bek-
liyor. Finansman kampanyasına dahil 
olmadan yapılacak Master ve Trafşc 
satım alımlarında ise 2 bin TL’lik nakit 
alım indirimi uygulanıyor” dedi.

“GÜNDE 25 TL’YE 
DUSTER ALABİLİRSİNİZ”

Bülent Tutar son olarak güncel 
Dacia plan kampanyasından bahse-
derek “Dacia’da yeni fırsatlar müşte-
rilerimizi bekliyor. Günlük ödeme tu-
tarı sadece 25 TL. Duster Ambiance 
4x2- 1.5 dCi 90 bg vitesli araç için 32 
bin 350 TL peşinat ile 36 vadede aylık 
750 TL ödeme ve vade sonunda 41 
bin 993 TL’lik balon ödeme koşuluy-
la Dacia plan kapsamında yer alıyor. 
Dacia plan kampanyasına katılmak 
istemeyenler 30 bin Tl kredi tutarı 
ve 12 aya varan ya da 12 bin TL kre-
di ve 36 aya varan vade için yüzde 0 
faiz oranından kredi ile Duster sahibi 
olabilirler. Yine Kasım ayında Dokker 
Combi, Dokker Van, Lodgy, Logan 
MVC ve Sendero modellerinden birini 
satın almak isteyenler 12 bin TL ve 12 
aya kadar yüzde 0 faiz fırsatından ya-
rarlanabilirler. Ayrıca ticari taksilere 
özel ekstra indirimler ve Maxxi garan-
ti fırsatlar var. Kampanyalar stoklarla 
sınırlıdır. Ayrıntı bilgi almak için bizle-
re başvurulabilir” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ 

Bülent Tutar

Kayserili çiftçilerden Şakalak’a tam not
Kayserili pancar ekicisi çiftçiler 

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş.’nin 
üretim tesislerini ziyaret etti. Tesis-
leri baştan son gezen çiftçiler, Şaka-
lak’a tam not verdi

Dünya ve Türkiye’nin 4 bir ta-
rafından çiftçilerin sürekli ziyaret 
ettiği Şakalak Tarım Makineleri 
A.Ş.’nin tesislerini Kayserili çiftçiler 
de gezdi. Önceki gün fabrikaya bir 
ziyaret gerçekleştiren Kayserili çift-
çiler ve ziraat mühendisleri tesisle-
re tam not verdi. Kayserili çiftçilere 
Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yö-
netim Kurulu üyesi ve Genel Mü-
dürü Mustafa Genç ile Fabrika Tek-
nik Müdürü Hatice Keskin eşlik etti. 

Şakalak Tarım Makineleri Fab-
rika Teknik Müdürü Hatice Keskin, 
ziyaretle ilgili yaptığı değerlendir-
mede, “Kayseri’den gelen arka-
daşlarımıza aldıkları makinelerin 
hangi üretim aşamalarından geçti-
ğini, hangi malzemelerin kullanıl-
dığı gösterdik. Makineleri kullanan 
çiftçilerimizden güzel geri dönüşler 
aldık. Çok verimli bir ziyaret oldu 
kendileri adına. Ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz” diye ko-
nuştu. 

KAYSERİ’DE HER ÇİFTİÇİDE 
BİR ŞAKALAK VAR

Kayseri Pancar Ekici Koopera-
tifleri Gemerek Mağaza Satış Şefi 
Barış Yıldırım, “Konya, tarımsal 
teknolojide Türkiye’de bir numara. 
Kayseri olarak biz çok gerideyiz. 
Şakalak’ta gurur duyduğumuz bir 

firma. Kayseri’de her çiftçinin kapı-
sında bir Şakalak vardır. Bugün de 
bizlere kapılarını açtılar. Ürünlerin 
üretim aşamalarını tek tek incele-

me fırsatı bulduk. Malzeme kalite-
sine şahitlik ettik. Bu noktada bizle-
re kapılarını açan Yusuf Genç, Fatih 
Genç ve Mustafa Genç beye, ziyaret 

boyunca ilgiyle bizlere tesisleri an-
latan Hatice Keskin hanımefendiye 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Kayserili pancar ekicisi çiftçiler Şakalak Tarım Makineleri A.Ş.’nin üretim tesislerini ziyaret etti.



11 KASIM 2017 5HABER

 Hava kirliliğinin, başta insan 
sağlığı olmak üzere görüş mesafesi, 
materyaller, bitkiler ve hayvan sağlı-
ğı üzerinde olumsuz etkileri var.

Katı yakıtlar ve akaryakıt gibi kar-
bonlu maddelerin tam yanmama-
sından meydana gelen katı ve sıvı 
parçacıkların bir gaz karışımı olan 
duman, hava kirliliğinin bir çeşitlidir 
ve görüş uzaklığını azaltıcı bir etkiye 
sahiptir. 

Hava kirliliğinin, sanatsal ve mi-
mari yapılar üzerinde tahrip edici ve 
bozucu etkisi vardır. Bitkiler üzerin-
de ise öldürücü ve büyümelerini en-

gelleyici olabilmektedir. Bu nedenle 
hava kirliliği hem canlıların sağlığı 
açısından, hem de ekonomik yön-
den zarar vericidir. 

Hava kirliliğinin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri, atmosferde yük-
sek miktardaki zararlı maddelerin 
solunması sonucu ortaya çıkar. 
İnsanların sağlıklı ve rahat yaşaya-
bilmesi için teneffüs edilen havanın 
mutlaka temiz olması gerekir. 

Havanın doğal yapısını bozan ve 
kirleten maddelerin başka bir deyişle 
kirli havanın solunması, özellikle ak-
ciğer dokularını tahrip edici ve öldü-

rücü olabilmektedir. 
Solunum yolu ile 

alınan hava içerisindeki 
parçacıklar ve duman, 
teneffüs esnasında yu-
tulur ve akciğerlere ka-
dar ulaşır.

Konya ili, coğrafik 
konumu itibarıyla geniş 
arazi yapısına rağmen 
hava akımlarına açık bir yer değil-
dir;  dolayısıyla Meteorolojik sistem 
geçişleri dışında kuvvetli bir rüzgâr 

(esinti) yaşanmamakta-
dır.  

Sisli ve puslu hava 
daha sık görülmektedir. 
Kış mevsiminde yaşa-
nan sisli, puslu ve rüz-
gârın hızının çok düşük 
olduğu günlerde hava-
daki kirlilik parametreleri 
hemen dağılmamakta; 

atmosferde asılı kaldıklarından etkili 
olabilmektedir.

İlimizde hazırlanan ve 2013-
2019 yıllarını kapsayan Temiz 
Hava Eylem Planı kapsamında 

Konya’da hava kalitesinin 
artırılması hususunda gerekli 
çalışmalar, İl Müdürlüğümüz ve 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
ile koordinasyonlu bir şekilde 
yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın hava kirlili-
ğinin insan sağlığına muhtemel et-
kilerinden korunması ve olabilecek 
olumsuzlukların önüne geçilmesi 
için aşağıdaki tedbirlere uymaları 
tavsiye edilmektedir.

Yaşlılar, engelliler, hamileler ve 
küçük çocuklar ile astım gibi kronik 
rahatsızlığı olanları zorunlu olmadık-
ça dışarı çıkmamaları;

Mümkün olduğunca şehir içi 
ulaşımda özel araçların yerine toplu 
taşım araçlarının kullanılması,  Hal-
kımız tarafından,  İlimizde alınan 
Mahalli Çevre Kurulu kararında be-
lirtilen kalitede kömür kullanılması, 

 Doğalgaz kullanımının zorunlu 
olduğu yerlerde kesinlikle kömür 
kullanılmaması, zorunlu olmadığı 
yerlerde ise doğalgaz dönüşümle-
rinin biran evvel gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

SİSLİ HAVALARA DİKKAT!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE

Görme engelli kadınların yemek sevinci
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 
bünyesinde açılan pasta ve yemek 
kursunda 14 görme engelli kadın, 
“gören elleri” ile lezzetli yiyecekler 
yapmanın heyecanını yaşıyor. Büyük 
Aymanas KOMEK Kurs Merkezi’nde 
açılan kursta 14 görme engelli ka-
dın eğitim görüyor. Görme yetisini 
tamamen ya da kısmen kaybeden 
kursiyerler merkezde hem yemek 
ve pasta yapımını öğreniyor hem de 
hoşça vakit geçiriyor. 

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 
görme engellilerin günlük hayatta 
birçok zorlukla başa çıktığını söyle-
di. Konya’da bir ilki gerçekleştirmek 
için KOMEK ile iş birliği yaptıklarını 
anlatan Özağan, “Görme engelli ka-
dınlar, yemek ve pasta yapımı ile ev 
işlerini yerine getirmiyordu. Küçük 
yaştan bu işleri yapmadıkları için öğ-
renme durumları da olmuyor. Bunu 
ortadan kaldırmak ve onların kendi 
ayakları üzerinde durmalarını sağla-
mak için kursun açılmasını organize 
ettik” diye konuştu.

Özağan, evlenen görme engelli 
kadınların yemek yapma konusun-
da büyük sıkıntı yaşadığına dikkati 
çekerek, şöyle konuştu: “Bu sorun-

ları ortadan kaldırmak ve onların 
daha sosyal olmalarını sağlamak için 
açılan bu kursta 14 görme engel-
li öğrenci öncelikle pasta yapımını 
öğreniyor. Hafta içi belirli saatlerde 
devam eden kursta öğrenciler bir ay 
sonra da yemek yapmayı öğrenmiş 
olacak. Böylelikle toplum içine ka-
rışan bu kardeşlerimizin öz güveni 
de artmış olacak. Görmeyen gözler, 
gören elleriyle kendi yiyeceklerini 
yapma imkanına kavuşacak. Kendi 
yaptıkları ve ürettikleriyle hayata 
daha sıkı tutunmuş olacaklar. İler-
leyen zamanlarda evlenecek olan 
arkadaşlarımıza da büyük faydası 
olacağını düşündük. İlgililere teşek-
kür ediyoruz.”

Kurs öğreticisi Hayriye Okur ise 

KOMEK’te görme engellilere yönelik 
bilgisayar kullanımı, braille alfabesi 
ile Kur’an-ı Kerim okuma ve fotoğ-
rafçılık kursu verildiğini ifade etti.

Yemek ve pasta yapımı kursuna 
kadınların ilgi gösterdiğine dikkati 
çeken Okur, “Kursiyerlerin talebi 
doğrultusunda KOMEK’te ilk kez 
pasta ve yemek yapımı kursu açıldı. 
Kayıt yaptıran 14 öğrenciyle devam 
ediyoruz. Çok hevesli ve heyecanlı-
lar. Onların bir şeyler yapma arzusu 
bizi de çok mutlu ediyor. Gören el-
leriyle lezzetli yiyecekler yapmanın 
heyecanını yaşıyorlar. Birer ay süre-
cek eğitimlerin ardından çok çeşitli 
pasta ve yemekleri yapmayı öğren-
miş olacaklar” diye konuştu. 
n AA

NEÜ Mimarlık öğrencileri 
uluslararası ödül aldı

TMMOB Mimarlar Odası İs-
tanbul Büyükkent Şubesi Trakya 
Büyükkent Bölge Temsilciliği tara-
fından düzenlenen ‘Mahallem: Ba-
kırköy’ Uluslararası Katılımlı Öğren-
ci Mimari Fikir Projesi Yarışmasına 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Mimarlık Bölümünden de öğ-
renciler katıldı.

Yarışmaya katılan Mimarlık 
Bölümü öğrencileri Numan Ebube-
kir Yüksel, Süheyl Dinler, Mehmet 
Kaçar, Muhammed Malik Doğan ve 
Doğan Can Topbaş teşvik ödülüne 
layık görüldü.

Öğrencileri ulusal ve uluslara-
rası yarışmalara katılmaları konu-
sunda teşvik ettiklerini söyleyen 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dicle Aydın, 
“Öğrencilerimiz katıldıkları birçok 
yarışmadan ödülle döndüler. En son 
‘Mahallem: Bakırköy’ temalı yarış-
madan öğrencilerimiz teşvik ödülü 
aldı. Bu tür yarışmalara katılmayı 

mimarlık eğitimi açısından bir katkı 
olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin 
ödül kazanması da bölümümüz için 
gurur verici.” dedi.

Öğrencilerden Numan Ebube-
kir Yüksel, ekip olarak sürekli ya-
rışmalara katılmaya çalıştıklarını 
belirterek, “Yarışmayı düzenleyen 
kurumdan daha önce iki kez ödül 
almıştık ve tekrar katılmaya karar 
verdik. Konutların tasarımıyla ilgili 
bir yarışmaydı. Bakırköy yeşil alanın 
neredeyse olmadığı, bina açısından 
çok yoğun bir bölge ve insanların 
çoğu zaman bunaldığı bir yer. Bu 
yüzden biz burada boşaltma yoluna 
gittik. 6 yapı adasından birini boşal-
tarak diğer çevre parsellerle iletişim 
halinde olacak bir mahalle merkezi 
tasarladık. Kamusal alanı arttıran ve 
özel alan ile kamusal alan arasındaki 
ayrıma vurgu yapan bir proje ortaya 
çıkarmaya çalıştık.” şeklinde konuş-
tu.
n HABER MERKEZİ 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Ombudsman Konyalılarla Buluşuyor” programına katıldı. 
Malkoç, usulsüz işlerde veya hukuka aykırı olan işlerde vatandaşın kendilerine geldiğini dile getirdi

‘Hukuk devleti ilkeleri
kökleşsin istiyoruz’

Türkiye’de yerel yönetimlerde ve 
kamu yönetimlerinde eskisine göre 
çok düzelmeler olduğunu kaydeden 
Malkoç, “İnşallah daha iyi olacağız. 
Zaten bizim kurumumuzun da he-
defi şu. Türkiye’de nüfustan turiz-
me, belediyelerin değişik birimle-
rinden aklınıza devletin hangi birimi 
gelirse gelsin bu alanda verilen hiz-
metin kalitesini artırmak. Kurumun 
kuruluş amacı bu. Türkiye’de eğitim 
hizmetleri daha iyi olsun. Türkiye’de 
sağlık hizmetleri daha iyi olsun. Eko-
nominin çarkı daha iyi çalışsın, refah 
yükselsin” dedi.
“HUKUK DEVLETİ İLKELERİ KÖKLEŞ-

SİN İSTİYORUZ”
Kurum olarak bir başka hedef-

lerinin vatandaşla idare arasındaki 
ilişkilerde iyi yönetim ilkeleri yer-
leşmesini sağlamak, idarenin dene-
timiyle birlikte şeffaflığı artırmak ol-
duğunu vurgulayan Malkoç, “Hukuk 
devleti ilkeleri kökleşsin istiyoruz. 
Ama bunlar kadar önemlisi insanı-
mızın hak arama kültürünü geliştir-
mektir. Kurumumuz 5’inci yılına gi-
riyor. Bizim gibi yüzlerce yıllık devlet 
geleneği olan bir toplumda 5 yıl gibi 
bir süre önemli değil. Ama çok şükür 
epey mesafe aldık. Bizim gücümüz 
sadece anayasal kurum olmamız-
dan, sadece özel kanunumuzdan 
veya bizleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin seçmesinden gelmiyor. 
Sivil toplum örgütleriyle, muhtar-
larımızla, kamuoyuyla, medyayla 
ilişkilerimizle hepsinden önemlisi 
bir hukuk kurumu olmamızdan, ka-
munun vicdanı olmamızdan geliyor” 
diye konuştu.
“BİZİM MEDENİYETİMİZDE BİR BİL-
GELİK MAKAMI HER ZAMAN VARDI”

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, “Bizim kültürü-
müzde, medeniyetimizde bir bilgelik 

makamı, bir çözüm makamı rolü oy-
nayan insanlar, büyükler, kuruluşlar 
her zaman bulunmuştu” diyerek 
başladığı konuşmasında, hükümetin 
2012 yılında Ombudsmanlık mües-
sesini hayata geçirerek, Türk-İslam 
geleneğinden gelen bu kurumu fa-
aliyete geçirdiğini aktardı. Yönetici 
olarak kendi sorumluluklarını ye-
rine getirme şeklini tarif eden Baş-
kan Akyürek, “Olmaz demek yerine 
‘nasıl olabileceğini’ anlatan, çözüm 
üreten bir yaklaşımla hareket etme-
liyiz. Böylece yerel yöneticiler olarak 
Ombudsmanlığın da yükünü azalt-

malıyız. Bazı insanlar, kurumlar var-
dır. Onlar tamamen ‘hayır’ demeye 
programlanmışlardır. Yük almak 
istemezler. Ama biz, Büyük Türkiye 
hedefine ulaşabilmemiz için Lider 
Ülke Türkiye idealini gerçekleştire-
bilmemiz için hep çözüm mercii ol-
maya çalışmalıyız. Biz Konya olarak 
öyle bir bakış açısıyla hareket ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Valisi Yakup Canbolat da, Bİ-
MER, CİMER ve İnsan Hakları Ku-
rullarını örnek göstererek son yıllar-
da vatandaşların başvuru haklarına 
ulaşma yollarının daha da kolaylaş-

tırıldığını belirterek, ancak Ombuds-
manlık sisteminin bu başvuru yolla-
rından en etkilisi olduğunu, devlet 
ve vatandaş arasına barış getiren 
bir mekanizma haline geldiğini ifade 
etti.

Programa KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
kamu denetçileri, devlet kurumları-
nın yöneticileri, akademisyenler, si-
vil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve muhtarlar katıldı.  n İHA 

Yakup Canbolat Tahir Akyürek Şeref Malkoç



Ereğli ilçesinde, bir meslek lisesi 
bahçesine getirilen otomobilin üze-
rine çıkan öğrencilerin tehlikeli yol-
culuğu görenleri hayrete düşürdü. 
Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde 
bulunan Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesinde okuyan bazı öğrenciler, 
okul bahçesinde getirdikleri otomo-
bille gezintiye çıktı. Otomobilin içine 
sığmayan öğrencilerin aracın üzeri-
ne çıkması üzerine ilginç görüntüler 
oluştu. Tehlikeli olmasına rağmen 
çıktıkları otomobilin üzerinde yolcu-
luk yapan öğrenciler, yaşadıkları an-
ları kendi cep telefonlarıyla kaydetti. 
Otomobilin içinden çıkarak pence-
reye oturan bir öğrencinin çektiği 
görüntülerde, önce gezintiye katılan 
kişilerin isimleri okunuyor, ardından 
da otomobil hızla ilerlemeye başlıyor. 

Kimin kullandığı belli olmayan oto-
mobilin üzerinde oturan öğrenciler, 
aracın hızlanmasıyla birlikte zaman 
zaman sağa sola savrularak tehlike 
atlattıkları görülüyor. Yolculuklarını 
neşe içinde sürdüren öğrencilerden 
bazılarının seyir halindeki otomobilin 
üzerinden atladığı, bazıların da aracın 
üzerine binmek için çaba gösterdikle-
ri görülüyor. Okul etrafında tehlikeli 
yolculuklarını sürdüren öğrencilerin, 
“Ne yapıyorsunuz” diye soran öğret-
menlerine de “Geziyoruz” diye cevap 
verdikleri duyuluyor. Öğretmenleri-
nin “Böyle mi geziyorsunuz?” diye 
tepki gösterdiği öğrencilerin tehlikeli 
yolculuklarına devam ettikleri görülü-
yor. Öğrencilerin otomobil üzerindeki 
yolculukları neyse ki kazasız sona eri-
yor.   n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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• İletişim Hattı:
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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 

Karaman’da 3 ay içerisinde 4 evin kapı 
kilitlerinin kırılarak yaklaşık 450 bin lira 
para ve ziynet eşyasının çalışması üzerine, İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü-
ğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma 
başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşan-
dığı günlerde 34 plakalı bir otomobille şehre 
giriş çıkış yaptığını tespit etti. Operasyonla 
otomobil ve içinde bulunan G.S., C.G., Ş.Ç. 
ve K.U.’yu kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden 
C.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bı-
rakıldı. Hırsızlık zanlılarının Karaman dışında 
6 ilde daha aynı yöntemle çok sayıda hırsızlık 
olayına karıştıkları öğrenildi.   n İHA

Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti 
yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan 
operasyonda 3 kişi yakalandı. Seydişehir 
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Müca-
dele Şubesi ekipleri, şahısların Değirmenci 
Mahallesi’ndeki evlerine yaptıkları operas-
yonda toplamda 159 gram uyuşturucu esrar, 
soboxone isimli kutularda hapları ele geçirdi.

Gözaltına alınan Alpaslan Çetin, Murat 
Şendoğan, Emrah Palaz emniyetteki işlemle-
rin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çı-
karıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  n AA

Uyuşturucu taciri
3 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi
3 kişi tutuklandı

Selçuklu’daki Veysel Karani Caddesi üzerindeki döner 
kavşakta park edilen araçta bomba paniği yaşandı. Novada 
Alışveriş Merkezi önündeki döner kavşak üzerine park edilen 
42 KV 319 plakalı otomobili gören vatandaşlar durumu po-
lise bildirdi. İhbar üzerine aracın bulunduğu yere gelen polis 
ekipleri bomba şüphesi nedeniyle bomba imha uzmanını ça-

ğırdı. Bomba uzmanının yaptığı incelemenin ardından araçta 
herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Araç daha sonra çağ-
rılan çekiyle kaldırıldı. Durumun normale dönmesi ile vatan-
daşlar da rahat bir nefes aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması 
sürüyor. 
n TEVFİK EFE

Döner kavşağa park edilen 
araçta bomba şüphesi!

TSK: 115 terörist 
etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, 
Teröristle Mücadele Harekatı kapsa-
mında 3-9 Kasım tarihleri arasında 
115 teröristin etkisiz hale getirildiği 
bildirildi. Genelkurmay Başkanlığın-
dan yapılan haftalık bilgilendirmeye 
göre, Teröristle Mücadele Harekatı 
kapsamında 3-9 Kasım tarihleri ara-
sında bölücü terör örgütünün barın-
ma alanı ve yurt içine geçiş güzer-
gahı olarak kullanılan Irak’ın kuzeyi, 
Şırnak ve Diyarbakır’ı teröristlerden 
temizlemek amacıyla yürütülen 
operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamda, Şırnak Best-
ler-Dereler bölgesinde büyük çaplı, 
Diyarbakır’ın Lice ilçesi ve Irak’ın 
kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölge-
lerinde orta çaplı operasyonlar ger-
çekleştirildi.

Operasyonlarda 115 terörist et-
kisiz hale getirildi, 8 piyade tüfeği, 
bir makineli tüfek, 2 roketatar, 2 an-
tipersonel mayın, 0,5 kilogram A-4 
plastik patlayıcı, 0,5 kilogram dina-
mit, 0,2 kilogram C-4 plastik patla-
yıcı, 5 kilogram TNT, 178 kilogram 
amonyum nitrat, 22 el bombası, 5 
bin 822 çeşitli cins ve çapta hafif 
silah mühimmatı, iki 82 milimetre 
havan mühimmatı, 11 RPG-7 roke-
tatar roketi, 8 RPG-7 roketatar sevk 
fişeği, 63 fünye, 64 şarjör, 2 telsiz, 2 
el dürbünü, 1 gece görüş dürbünü 
ve 52 tüp ele geçirildi.

21 el yapımı patlayıcının tespit 
edilerek imha edildiği operasyon-
larda, teröristler tarafından kullanı-
lan 75 silah mevzi, sığınak, barınak, 
mağara ve depo bulunarak kullanı-
lamaz hale getirildi.

Şırnak ve Irak’ın kuzeyinde icra 

edilen operasyonlar sonucunda, bö-
lücü terör örgütüne önemli kayıp-
lar verdirerek, ağır darbe indirildi. 
Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşti-
rilen harekat kapsamında, hudut 
güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör 
örgütünün tehdit ve saldırılarını ön-
lemek, yerinden edilmiş kimselerin 
yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak 
ve sivilleri korumak, yaşanan terör 
olaylarından zarar görmesini engel-
lemek amacıyla yapılan Fırat Kal-
kanı Harekatında, TSK tarafından 
desteklenen Özgür Suriye Ordu-
su’nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mü-
cadelesiyle Azaz-Cerablus arasında 
bulunan toplam 243 meskun mahal 
ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol 
altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve ma-
yın arama, temizleme çalışmaları 
sürdürülürken, PKK ve PYD terö-
rist unsurlarının Afrin’den doğuya, 
Münbiç’ten batıya doğru olabilecek 
saldırılarını durdurmaya yönelik 
alınan tedbirlerin uygulanmasına 
devam edildi.

Astana mutabakatı kapsamın-
da ateşkesin etkinliğinin artırılması, 
çatışmaların sona erdirilmesi, insa-
ni yardımların ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin 
evlerine dönüşü için uygun şartla-
rın sağlanması ve ihtilafın barışçıl 
yollarla çözülmesi için uygun koşul-
ların oluşturulmasına destek sağla-
mak amacıyla belirlenen Gerginliği 
Azaltma Bölgelerinden biri olan 
İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuv-
vetleri unsurları Gerginliği Azaltma 
Kontrol Gücü olarak görev yapacak.
n AA

Evde çıkan yangını fark eden gençler, tek başına yaşayan yaşlı kadını evin kapısını kırarak 
kurtardı. İtfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü

Yangını gören gençler
yaşlı kadını kurtardı

Müstakil bir evde çıkan yangını 
fark eden gençler, tek başına yaşa-
yan yaşlı kadını evin kapısını kırarak 
kurtardı. Elektrik kontağından çıktığı 
tahmin edilen yangın ise itfaiye ekip-
leri tarafından kısa sürede söndürül-
dü. 

Yangın, saat 02.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahal-
lesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi 
üzerinde bulunan müstakil bir evde 

çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üze-
rinde bulunan kimliği öğrenilemeyen 
yaşlı bir kadına ait evde elektrik kon-
tağından çıktığı tahmin edilen yangın 
kısa sürede büyüdü. Durumu fark 
eden çevredeki vatandaşlar durumu 
hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. O 
sırada içeriden gelen sesleri fark eden 
gençler, evin bahçesine atladı ve evin 
içerisinde yaşlı kadın olduğunu fark 
etti. Evin kapısını kırarak içeriye giren 

gençler, yaşlı kadını kurtararak dışarı-
ya çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil 
Sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müda-
haleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekip-
leri ise yangına kısa sürede müdahale 
ederek söndürdü. 

Dumandan etkilenen yaşlı ka-
dın, sağlık ekipleri tarafından kontrol 
amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. 

Yaşlı kadını alevlerin içinden kur-

taran gençlerden İbrahim Vural (20), 
“Arkadaşlarımla gezerken bir anda 
alev çıkmaya başladı. Ne oluyor falan 
derken, yangına doğru gittik. Daha 
sonra bağırdık içeriden teyzenin sesi 
gelmeye başladı. Sonra duvardan 
atladık, kapıyı kırmaya çalıştık, ka-
pıyı kırdıktan sonra teyzeyi çıkarttık. 
Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek 
yangını söndürdü” dedi. 
n İHA 

Otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Evin kapısını kırarak içeriye giren gençler, yaşlı kadını kurtararak dışarıya çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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‘Yeni YKS, derslere önemi artıracak’
Yalçın Eğitim Kurumları Yöne-

tim Kurulu Başkanı ve Yalçın Özel 
Öğretim Kursları Kurucusu Meh-
met Yalçın, YÖK’ün yaptığı 9 Ka-
sım açıklamasıyla YKS sınav siste-
miyle büyük değişiklikler yaşandı. 
Sınav iki ayrı oturumda yapılacağı 
açıklandı.

YKS’ de YÖK tarafından yapı-
lan yeni değişimleri değerlendiren 
Yalçın Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Yalçın Özel 
Öğretim Kursları Kurucusu Meh-
met Yalçın, konu hakkında yaptığı 
açıklamasında şu sözlere yer ver-
di: “YÖK’ün YKS’ de yaptığı deği-
şimler içerisindeki dikkat çeken en 
önemli iki başlık: 

1. TYT oturumuna 20 sosyal 
Bilimler ve 20 Fen Bilimlerin so-
rularının örtük olarak değil, açık ve 

müstakil bir şekilde eklenmesi ve 
23 Haziran 2017 Cumartesi günü 
yapılması.

2. İlk açıklamada belirtilen 

ikinci oturumun öğleden sonra ya-
pılması yerine TYT sınavından bir 
gün sonra yanı 24 Haziran 2017 
Pazar gününe alınması olmuştur.

Lisans programlarına yerleş-
tirmeye esas olarak Sözel, sayısal, 
Eşit ağılık ve Dil puanı şeklinde 
yapılacaktır. 23 Haziran 2017 
Cumartesi günü yapılacak ilk otu-
rumda toplamda 120 soru olacak 
ve 135 dakika süre verilecektir. 

İkinci oturumda ize herhangi 
bir soru artışı ya da süre değişimi 
yapılmamıştır. Bu son değişiklik ile 
birlikte bazı derslerin sınava dahil 
edilmesi aday gözünde o derse 
verilen önemi artıracak ve lise dö-
neminde görülen tüm kültür ders-
lerinin sınava yansımasını sağla-
nacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hayırsever Zeki 
Altındağ vefat etti

‘Ereğli’de Ali Bülbül 
Anaokulu açılıyor’

Hayırseverliği ile tanınan Zeki 
Altındağ vefat etti. Konya’nın ta-
nınmış simalarından Zeki Altındağ 
yaşamını yitirdi. Cenaze  11 Kasım 
Cumartesi günü öğle namazını 
müteakip Parsana Camisi’nde kılı-
nacak cenaze namazının ardından 
Musalla Mezarlığı’na defnedilecek. 

ZEKİ ALTINDAĞ KİMDİR?
Konya/Kadınhanı ilçesinde 

doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  
Merkez İlkokulu’nda bitirdi. İlçe-
sinde ayakkabı imalatçısı bir es-
nafın yanında beş yıl çıraklık yaptı. 
O yıllarda ilçenin  köyleri ile olan 
ulaşımı jiplerle yapılıyordu. Yollar 
şimdiki gibi asfalt değildi. Jipçilik 
yapmaya başladı. Üç yıl bu işle uğ-
raştı. Bu sırada askerlik görevini 
tamamladı. Askerlik dönüşünde 
bakkal dükkanı açtı.. 1972 yılların-
da BMC kamyon bayiliği ve traktör 
bayiliklerini aldı. Daha sonra bir 
petrol istasyonu alarak petrol ti-
caretiyle iştikal etti.. Başarılı oldu.  

1986 yılında Konya’ya taşındı. 
Konya da şirketleşti.. Dolayısıyla 
işini büyüttü. Konya’da bu işlerin 
yanında çeşitli oto alım satım  pa-
zarlama işleri ile de uğraştı.

HAYIRSEVER ZEKİ ALTINDAĞ’IN 
YAPTIRDIĞI ESERLER:

Konya Meram Tıp Fakültesine 
Acil Servis binası.

Konya Meram Tıp Fakültesin-
de Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.

Sancak Mahallesine 4 katlı 24 
derslikli ilköğretim okulu.

Erenköy Mahallesine 4 katlı 24 
derslikli ilköğretim okulu.

Cumhuriyet Mahallesine Zeki 
Altındağ Sanat Polikliniği.

Sancak Mahallesine 23 No’lu 
Zeki Altındağ Sağlık Ocağı.

Sancak Mahallesine Zeki Altın-
dağ Camii.

Kadınhanı İlçesinde Zeki Altın-
dağ Anadolu Lisesi.

İki adet camii. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Musalla Bağları’nda emeklilerimizden yoğun bir 
lokal talebi vardı. Biz de bu doğrultuda lokalimizin yapımına başladık ve inşaatını tamamladık” dedi 

Musalla Bağları Emekli 
Lokali Kasım’da açılacak

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cuma buluşmaları 
kapsamında Musalla Bağları Mahal-
lesi’nde vatandaşlarla bir araya gel-
di. Cuma Namazı’nı Yeşil Camii’nde 
kılan Başkan Altay namaz sonrasın-
da esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

 Selçuklu Belediyesi tarafından 
her hafta farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Cuma buluşmaları de-
vam ediyor. Hizmet kalitesine katkı 
sağlayan ve vatandaşların Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay ile görüşerek istek ve önerilerini 
ilettikleri buluşmalarının bu hafta-
ki adresi Musalla Bağları Mahallesi 
oldu. Yeşil Camii’nde kılınan Cuma 
Namazının ardından esnaf ve vatan-
daşlarla bir araya gelen Başkan Al-
tay, belediye hizmetleriyle ilgili ola-
rak gelen istek ve önerileri dinledi. 
Programda Başkan Altay’a, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, 
birim müdürleri ve Musalla Bağları 
Mahalle Muhtarı Şenay Çoban eşlik 
etti. 

Selçuklu halkına belediye hiz-
metlerini her alanda en iyi şekilde 
sunmak için gayret gösterdiklerini 

ifade eden Başkan Altay, “Selçuklu’ 
da belediyecilik hizmetlerini hal-
kımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak 
yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 

Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları 
ile gücümüzü aldığımız hemşerile-
rimizle, Selçuklu’nun geleceği için 
hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar 

yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve 
hizmet planımızın şekillenmesine 
katkı sağlıyor” dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak alt-
yapı, asfalt, imar, temizlik ve yeşil 
alan çalışmalarında önemli başarılar  
yakaladıklarını ifade eden Başkan 
Altay,“Bu hizmetlerin yanında Sel-
çuklu da her yaştan vatandaşımızın 
yararlanması amacıyla planladığı-
mız sosyal ve spor tesisleri ile yaşam 
merkezlerini hayata geçirdik. İlçemi-
ze kazandırdığımız yüzme havuzları, 
tenis kortu, aile yaşam merkezler, 
emekli lokalleri ile de Selçuklu’nun 
yaşam kalitesine katkı sağladık” 
dedi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
mahallede yapımı tamamlanan ve 
içersinde yeni muhtar ofisi ve emekli 
lokalinin de yer aldığı binada incele-
melerde de bulunan Başkan Altay, 
“Nüfusun yoğun olduğu Musalla 
Bağları mahallemizde emeklileri-
mizden yoğun bir lokal talebi vardı. 

Biz de bu doğrultuda lokalimi-
zin yapımına başladık ve inşaatını 
tamamladık. İnşallah kısa süre içe-
risinde vatandaşlarımızın hizmeti-
ne sunmuş olacağız. Mahallemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ Ereğlili hemşehrimiz Hikmet 

Bülbül’ün genç yaşta vefat eden 
biricik oğulları Ali Bülbül’ün adını 
yaşatmak için yaptırdığı anaoku-
lunda çalışmalar son aşamaya geldi. 
Ereğli Belediyesi’nin yer tahsis etti-
ği ve çevre düzenlemesini yaptığı, 
bir hayırsever tarafından da inşaatı 
yapılan anaokulu en kısa zamanda 
hizmete açılacak.  Okulun en yakın 
zamanda hizmete açılacağını belir-
ten Başkan Özgüven, “Öğretmenler 
gününe veya akabinde bu eğitim 
yuvasını hizmete açmayı planlıyo-
ruz, bu noktada hayırsever vatan-
daşlarımızın da buraya teşriflerini 
bekliyoruz. Belediye olarak yer tah-
sisi ve çevre düzenlemesi yaparak 
bu eğitim yuvamıza destek olduk. 

Ayrıca Ziya Gökalp Mahallesi’nde 
yapılan anaokulu mahallemizde 
ve civar mahallelerimizde bir açığı 
da kapatmış olacak. Kısa zamanda 
yapımı tamamlanan anaokulumuz 
Ereğli’mize hizmet edecek. Memle-
ketime bir şey yapayım diyerek yola 
çıkan Hikmet Bülbül hemşehrimizi 
ve eşini tebrik ediyor, Belediye Baş-
kanı olarak şükranlarımı sunuyo-
rum. Vefat eden oğulları Ali Bülbül 
adına yaptırdıkları bu eğitim yu-
vasının şehrimize şimdiden hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim. Bu vesiley-
le Hikmet Bülbül kardeşimizin vefat 
eden oğlunu rahmetle anıyorum, 
mekanı cennet olsun. Allah kimseye 
evlat acısı yaşatmasın” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yalçın Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında 
Musalla Bağları Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum 

döküm birimine 
yetiştirilmek üzere 

dolgun maaşla 
vasıfsız  personel 
alımı yapılacaktır.

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

SATIŞ ELEMANI 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• B SINIFI EHLİYETİ OLAN
• SEYAHATE ENGELİ OLMAYAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

VASIFSIZ ELEMAN 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

GIDA TEKNİKERİ 
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• LİSE VEYA ÜNİVERSİTE MEZUNU
• TERCİHEN DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN

ÖN MUHASEBECİ
• 30 YAŞINI AŞMAMIŞ
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. 

ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH.10437 SOK.NO:19 KARATAY / KONYA

0332 342 74 24
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

E SINIFI EHLİYETİ VE SRC 
PSİKOTEKNİK 

BELGESİNE SAHİP

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Un fabrikası laboratuvarında vardiyalı 
çalışabilecek askerliğini yapmış

Ön lisans mezunu(gıda, 
kimya bölümü) mezunu,
• Lise Mezunu
• Un fabrikasında bakım 
işlerinde çalışacak 
bakımcı alınacaktır.               

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

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Operatörleri,
• Torna Tezgahı Operatörleri,
• Balans Tezgahı Operatörleri;

KALİTE KONTROL BÖLÜMÜNE:
• Otomotiv sektöründe tecrübeli, ölçü aletlerini iyi kullanabilen ara 
kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

BAKIM ONARIM BÖLÜMÜNE:
• Mekanik, Elektrik ve Elektronik Bakım-Onarım Personelleri
• Marangoz işlerinden anlayan personeller,

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNE:
• Tecrübeli Kalıpçılar ve Kalıpçı Yardımcıları
• Yüzey taşlama(flex taşlama) elemanları
• Maçacılar, Kumlama ve Isıl işlem elemanları,

İDARİ BÖLÜME:
• Satış Pazarlama Personelleri
• Satış Sonrası Teknik Servis Personelleri
 • Engelli temizlik personelleri, (en az %40 özürlü İŞKUR’a kayıtlı)

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
- ARGON VE GAZALTI  KAYNAĞI  YAPABİLEN
- MESAİ YAPABİLECEK
- TEKNİK RESİM OKUYABİLEN

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

DIŞ TİCARET SORUMLUSU
- EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ
- SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN

PAZARLAMACILAR
- EN AZ 5 YIL TECRÜBELİ
- ESNEK MESAİ SAATLERİNE UYUMLU

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
ALINACAKTIR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır.

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78



Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından 
kabul edilen ve Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü koordinatörlüğünde ha-
zırlanan “Şiddet İçeren Aşırılıkla Mü-
cadele” isimli Erasmus+ Projesi Açılış 
Toplantısı Konya’da yapıldı. 

Toplantıya Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukkader Gürsoy, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Al-
tuntaş, Selçuk Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Yard. Doç. Dr. Kemal Tütüncü, 
Yard. Doç. Dr. Murat Köklü, Sloven-
ya, Polonya, Macaristan ve İsveç’ten 
kurum temsilcileri ve basın mensup-
ları katıldı.

Toplantının açılış ve tanıtım ko-
nuşmasını yapan Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy şunları 
söyledi: “Hoşgörünün Başkentinden 
Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele gibi 

bir projeye ev sahipliği 
yapmamızdan dolayı gu-
rur duyuyorum. Sadece 
ülkemizde değil tüm 
dünyada özellikle lise 
çağındaki gençlere yö-
nelik bazı şiddet içerikli 
sunumlar, etkileşimler 

olabilmektedir. Bu olaylar Amerika’da 
da Avrupa’da da olabilmektedir. An-
cak maalesef bazı art niyetli yakla-
şımlarla İslam dini şiddetle bir arada 
anılmaktadır. Biz bunu asla kabul et-
miyoruz. Bizim dinimiz barış dinidir. 
Temel prensibi; bir kişiyi öldürmenin 
tüm insanlığı öldürmek gibi, bir kişiyi 
kurtarmanın da tüm insanlığı kurtar-
mak gibi kabul edildiği bir dinin men-
suplarıyız.  

Bu masada olduğu gibi farklı 
inançlardan kişiler beraber yaşamayı 
becerebiliyoruz ve inşallah tüm dün-
ya olarak da bunu başarabileceğiz. 
Ülkemizi ziyaret eden ortaklarımızın 
Türkiye’nin dışarıdan göründüğü 
gibi bir ülke olmadığını itiraf etiklerini 

gözlemliyoruz.  Mevlana’nın şehrin-
de, onun güzel bir sözünü hatırlat-
mak istiyorum. Der ki Hazreti Mev-
lana: “Aynı dili konuşanlar değil, aynı 
duyguları paylaşanlar anlaşırlar.” Biz 
de burada aynı duyguları paylaşanlar 
olarak aşırılıkları birlikte törpüleyebi-
leceğimize inanmaktayız” dedi.

Teşekkür konuşması yapan İsveç 
temsilcisi HoseMolina, misafirperver-
liklerinden dolayı Konyalılara teşek-
kür etti. Bu projenin hayati öneme 
sahip olduğunu ve İsveç’te çocukların 
bu tür şiddet gruplarına karşı sempati 
beslediğini belirtti ve bunu önlemek 
zorunda olduklarını belirtti.  

Molina ayrıca, “Şunu özellikle be-
lirtmek isterim ki; İslam’ın aşırılıkla 

özdeşleştirilmesi mümkün değil. Bu 
konuda proje süresi boyunca ülke-
mizde öğrenci ve öğretmenlerimizi 
bilgilendireceğiz.” dedi.

Birer teşekkür konuşması yapan 
Slovenya, Polonya ve Macaristan 
temsilcileri de Konya’dan çok etkilen-
diklerini ve Konyalıların misafirper-
verliklerinden memnun kaldıklarını 
dile getirerek; İslam’ın bir barış dini 
olduğunu, özellikle Mevlana’nın şeh-
rinden bunu anlamanın mümkün 
olduğunu ve ülkelerinde buna vurgu 
yapacaklarını dile getirdiler.

İngilizce kısaltması SAVE (Stru-
ggleAgaisntViolentExtremism) olan 
proje ile Okul Eğitimi Alanında Stra-
tejik Ortaklıklar yapılacak ve şiddet 

içeren aşırılıkla mücadele için mater-
yaller hazırlanacak. 

Uluslararası işbirliğini amaçlayan 
“Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele” 
isimli Erasmus+ projesinin Türki-
ye’den ortakları Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü,  Selçuk Üniversitesi ve 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anado-
lu İmam Hatip Lisesi olup; yabancı 
ortakları ise Slovenya, Polonya, Ma-
caristan ve İsveç’ten çeşitli kurum ve 
kuruluşlardır.

10-11 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında açılış ve planlama toplantıları 
yapılacak olan proje iki yıl sürecek ve 
uluslararası platformlarda ve okullar-
da kullanılmak üzere materyaller üre-
tilecek.   n HABER MERKEZİ
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SATILIK 
DAİRELER

SATILIK ARSA
Konya Meram Karadiğin Köyü Çay Mevkisinde 

2600 m2 yer Acil Satılıktır.Araçla Takas Olunur 
Ada 138 Parsel 98 

İrtibat: 0507 904 93 42

Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI
* DEPOCU
* VASIFSIZ 

BAY ve BAYAN 
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

'İslam, aşırılıkla özdeşleştirilmez'



Beyşehir’de, Beyşehir Gölü’nde 
giderek yaygınlaşan istilacı tür olarak 
bilinen Çin sazanı, balıkçıların korkulu 
rüyası haline geldi. Beyşehir Gölü’nde 
ekonomik değere sahip pullu sazan 
ve sudak balığının popülasyonu gi-
derek artarken, son dönemde istilacı 
türlerin aşırı yaygınlaşmasının balık-
çıları zor durumda bıraktığı bildiril-
di. Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan 
Çiftlik Mahallesi açıklarında balıkçılık 
yaparak geçimini sağlayan İbrahim 
Erdoğan, serdikleri ağlara vuran is-
tilacı tür Çin sazanları ile başlarının 
dertte olduğunu söyledi. Gölde balık-
çılıkla uğraşan tüm meslektaşlarının 
aynı sorunla karşı karşıya kaldığını 
dile getiren Erdoğan, geçimlerini sağ-
layan ve kazanç kapısı olan türlerin 
son dönemde azalmasına karşın isti-
lacı türlerden Çin sazanının ağlarına 
bolca takılarak kendilerini zor du-
rumda bıraktığını aktardı. Erdoğan, 

“Çin sazanını tutmak için herhangi 
bir çaba ve gayretimiz söz konusu 
değil. Ancak, sazan ve levrek avı için 
serdiğimiz ağlarda artık bol miktarda 
Çin sazanı ile karşılaşmaya başlayın-
ca ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ya 
kıyıya götürüp imha ediyoruz ya da 
suya geriye bırakıyoruz. Ama çoğu 
balıkçı daha da artmaması için göl 
suyuna tekrar bırakmıyor. O yüzden, 
bu türü ağımızdan ayırmak, temizle-
mek için de ekstra bir zaman ayırmak 
durumunda kalıyoruz. Hep Çin sazanı 
takılan ağlarımız nedeniyle diğer tür-
lerin avlanması da zorlaşıyor. Ayrıca, 
ağlarımız da gereksiz yere çok yıpra-
nıyor. Artık, göl sularına ağ atmaya 
korkar hale geldik. Ağlarımızdan ton-
larca Çin sazanı çıkıyor ama bize para 
kazandıracak türleri bulmak zorlaştı. 
Bu durumdan dolayı çok muzdaribiz” 
dedi.
n İHA
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Ölümünün 79. yılında Atatürk anıldı
Mustafa Kemal Ata-

türk’ün ölümünün 79. yıl dö-
nümü nedeniyle anma prog-
ramı düzenlendi. 

Anıt Meydanı’nda ger-
çekleştirilen programa, Vali 
Yakup Canbolat, Garnizon ve 
3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğ-
general Fidan Yüksel, Konya 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, protokol 
mensupları, askeri ve mülki 
erkan katıldı. Program çelenk 
koyulmasıyla başladı. Daha 
sonra saat 09.05’te sirenler 
çalındı ve saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı 
okundu. Devlet Tiyatrosu Sa-
lonu’nda devam eden prog-
ramda öğrencilerin hazırla-
dığı tiyatro sahnelendi.  n İHA 

Türkiye İskoçya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sıtkı 
Nalcı’nın eşi olan Çinli Hongmei Jin, Müslümanlığı seçerek Yen Nalcı ismini aldı

İşadamı ile evlenip 
Müslümanlığı seçti

Akşehir İlçe Müftülüğü-
ne müracaat ederek Müslü-
man olmak istediğini beyan 
eden 31 yaşındaki Çinli 
Hongmeni Jin (Nalcı) için 
düzenlenen ihtida töreni-
ne; eşi Mehmet Sıtkı Nalcı, 
13 yaşındaki kızı Melisa ve 
4 yaşındaki Atakan isimli 
oğlu da katıldı. İlçe Müftüsü 
Ahmet Kardaş’ın İslamiyet 
hakkında bilgi aktarması-
nın ardından Kelime-i Şe-
hadet getiren Hongmeni 
Jin, Müslümanlığa ilk adı-
mını attı. Müftü Kardaş’ın 
okuduğu İslam bilgisini eşi 
Mehmet Sıtkı Nalcı kendi-
sine tercüman etti. Müslü-
man olduktan sora Yen is-
mini alan Çinli kadına tören 
sonunda, Kur-an’ı Kerim, 
Diyanet İslam İlmihali ve 
müftünün eşinin ördüğü 
başörtü hediye edildi. Müs-
lüman olduktan sonra eşiy-
le birlikte Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya’yı da 
makamında ziyaret eden 
çifti, Başkan Akkaya tebrik 
etti. Başkan Akkaya, “Sıt-
kı Bey yıllardır İskoçya’da 
yaşayan Akşehirli bir hem-
şehrimiz. Yen Hanımla yıl-
lar önce evlenmişler, kendi-
leri birkaç ay önce Akşehir’i 
ziyaret etmişlerdi. Yen Ha-
nımın kendisi aslen Çinli 
ve bugün Müslüman olmayı 
seçti. Müftülüğümüzde düzenlenen 
ihtida töreni ile Kelime-i Şehadet ge-
tirerek Müslüman oldu. Bizi de ziya-
ret ettiler sağ olsunlar. Ben Sıtkı Beyi 
ve Yen Hanımı tebrik ediyorum. Yen 
Hanımın İslamiyet’i seçmesinden do-

layı da mutluluk duyuyor ve kendisini 
bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Akşehirli iş adamı Mehmet Sıtkı 
Nalcı, “Eşim uzun zamandır İslam’ı 
ve Müslümanlığı inceliyordu. Dini bir 
nikah yapmak istedik ve dini nikahın 
olabilmesi için de eşimin Müslüman-

lığı kabul etmesi gerekiyordu. Bugün 
müftümüzün aracılığı ile onun Müs-
lüman olması hepimizi özellikle de 
beni son derece mutlu etti. Belediye 
Başkanımızın da geçen sefer Akşe-
hir’e ziyarete geldiğimizde dostluğu-
nu kazandık ona da minnettarız. Biz-

leri müftümüzle tanıştırdı. 
Eşim müftümüzü gördü. 
İslamiyet’i gördü. Kendisi-
nin gördükleri ile duyduk-
ları tamamen farklı. Yurt 
dışında İslamiyet kapalı bir 
örtüde. Ama buraya gel-
diğinde kendi gözleri ile 
sistemimizi görmesi, diya-
netimizi, Müftülüğümüzü 
görmesi, nasıl çalıştığımızı 
görmesi çok önemli. İnşal-
lah eşim ve benim bu gör-
düklerimizi de yurt dışında 
anlatma imkanımız olacak. 
Çok mutluyuz” ifadelerini 
kullandı.

Müslüman olduk-
tan sonra Yen ismini alan 
Hongmei Jin ise İslamiyet’i 
seçmesinde İslam’ın 6 şar-
tının büyük etkisi olduğu-
nu söyleyerek, “İslam’ın 
6 şartı benim inandığım 
noktalara parmak basıyor 
ve bu noktalar benim haya-
tımı düzenlememde pozitif 
adımlar atamamı sağlıyor, 
bu nedenle İslamiyet’i seç-
tim. Müftü Müslümanlığı 
seçmekle yeni bir hayata 
başladığımı, yeni doğmuş 
bir bebek gibi olduğumu ve 
tüm günahlarımın affedil-
diğini söyledi. Kendimi yeni 
doğmuş gibi hissediyorum 
ve çok mutluyum” diye 
konuştu. Akşehir Belediye 

Başkanı Salih Akkaya, çifte 
kahve fincanı takımı hediye ederken, 
Nalcı çifti de Başkan Akkaya’ya İskoç-
ya’da yeni kuracakları Turizm şirketi-
nin plaketini armağan etti.  Nalcı çifti 
Pazar günü Akşehir’de bir de düğün 
yapacaklarını söyledi.  n İHA 

Çin sazanı, korkulu rüya haline geldi!

Dünyada 800 milyon 
civarında nüfus günlük 
ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
sağlayacak, yani hayatı-
nı idame ettirecek kadar 
ve 1.2 milyar  insanda 
yeterli beslenememek-
tedir. Dünyada yaklaşık 
altı kişiden biri yetersiz 
beslenmektedir. Dünyada 
yetersiz beslenenlerin % 
40’tan fazlası son yıllarda 
ekonomi ve sanayide adı çok duyulan 
Çin ve Hindistan’dadır. Ülkemiz  bes-
lenme bakımından iyi durumda olup 
bu gün için sevindirici  olan bu durum 
değişir mi,  beklenen değişmemesidir. 
Değişmemesi için ekilebilir arazilerin 
muhafazası, tarımsal üretimin artırılması 
tedbirlerinin alınması ve tarımdaki tek-
nolojik gelişmelere ayak uydurulması 
gereklidir. Tarımsal ürün üretmek kadar 
ürün işlemek ve işlenmiş ürünleri iç ve 
dış pazara sunmak da önemlidir. Bazı 
yıl ve ülkelerde tekstil ürünlerinde marka 
olduğumuz gibi birçok tarım ürününde 
dış pazarda marka olabilmeliyiz. Marka 
olma yolunda sadece sanayiciyi değil o 
tarımsal ürünü yetiştireni de özel olarak 
desteklemeliyiz. Sanayicinin her dönem-
de daha kaliteli ve yeterli miktarda tarım 
ürününü bulabilmesi için mutlaka onu 
üreten üreticisi desteklenmelidir.

 Dünyada son on yılda tarı-
mın gündemindeki konular arasında 
olan birim alandan yüksek verim alma 
kaygısı ile ülkelerin mevcut tarımsal iş-
letme yapısı unutulmaktadır. Türkiye’de 
işletme yapısı daha çok küçük ve aile 
işletmeciliğine dayalı, yöreye göre işlet-
me büyüklükleri farklı, bitkisel üretimi ve 
hayvancılığı birlikte yapan işletmelerdir. 

Bu yapı ekonomik nedenlerle çöker 
ise tarımsal üretimde oldukça gerileye-
biliriz. Bu nedenlerle tarımda işletme, 
çalışan kadın iş gücü ve tarımda sürdü-
rülebilirlik konularında doğru politikalar 
izlenmelidir. Tarımda beklenen yüksek 
arz ve verimlilik önünde engel olarak gö-
rülen Türkiye’nin de önemli bir gerçeği 

olan küçük ölçekli aile iş-
letmelerinin durumu konu 
uzmanlarınca ele alınarak 
büyük işletmelerle üreti-
me entegre yeni bir model 
geliştirilmelidir. Eğitim ve 
desteklerle küçük aile işlet-
meleri ekonomiye katkıla-
rı, bu işletmelerde kadın iş 
gücü devamlılığı geliştirile-
cek modelle artırılmalıdır. 
Daha önceki yazılarımda 

belirttiğim dünyada farklı ülkelerde ta-
rımsal üretim ve pazarlama yapmakta 
olan büyük şirket ve marketlerle bağlı bir 
yapılanmaya gidilerek  aile işletmeciliği 
yaşatılmalıdır. 

 Atatürk’ün “Milli ekonomi-
nin temeli ziraattır. Kılıç ve saban, bu 
iki fatihten birincisi ikincisine mağlup 
oldu. Çiftçi ve çoban bu millet için te-
mel unsurdur. Türkiye’nin asıl sahibi 
ve efendisi, gerçek üretici olan çiftçi-
dir. Eğer milletimizin ekseriyeti aza-
misi çiftçi olmasaydı bugün dünya yü-
zünde bulunmayacaktık” güzel sözü ne 
kadar derin görüş ve anlam içermektedir. 
Bu güzel sözde tarımın, üretimin 
önemli olduğu, ziraatla uğraşanların 
demokrasinin temel unsurlarından 
olduğu vurgulanmaktadır. Bu güzelliğin 
sürdürülebilmesi için tarımla uğraşanlar 
göz ardı edilmemelidir.

 Uzun dönemde tarımsal üre-
timi sınırlayabilecek arazi küçülmeleri, 
iklim değişikliği, teknolojik ürünlerin yük-
sek fiyatları, ortak makine ve ekipman 
kullanım alışkanlıkları, ülkede zaman 
zaman yaşanılan ekonomik kriz ve fiyat 
istikrarsızlığı gibi hususlar tarımda etkili 
ve önemli çözüme kavuşturulması ge-
rekli konulardır. 

Tarım işletmelerindeki yapı stabi-
litesi,  arazilerin büyütülmesi, tarımda 
yeni teknolojik ürünler için araştırma ve 
geliştirme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
önemi ve tarımda kullanım oranları gele-
cekte ülke tarım seviyesini belirleyecektir.  
Sağlıcakla kalınız. 
(Devam edecek)

TARIM - 4 (AİLE İŞLETMELERİ )

Konya Eczacı Odası’ndan 
Koç’a hayırlı olsun ziyareti

Konya Eczacılar odası Başkanı 
Cemil Karakap ve yönetim kurulu 
üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü göre-
vine atanan Prof Dr. Mehmet Koç’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Konya Kamu Hastaneleri Birliği Ge-
nel Sekreterliği görevini yaparken, 
23 Ekim 2017 tarihinde Konya İl 
Sağlık Müdürlüğü görevine atanan 
Prof. Dr. Mehmet Koç’a hayırlı olsun 
ziyaretleri devam ediyor. Son olarak 
5. Bölge Konya Eczacılar odası Baş-
kanı Ecz. Cemil Karakap ve yönetim 
kurulu üyeleri İl sağlık Müdürü Prof. 

Dr. Mehmet Koç’u makamında zi-
yaret ettiler.  Olumlu bir ortamda 
gerçekleştirilen ziyarette Başkan 
Karakap,  Konya İl Sağlık Müdürlü-
ğü görevine atanan Prof Dr. Meh-
met Koç’a hayırlı olsun temennisin-
de bulunurken, başarılar diledi. 

Ziyaretten Dolayı memnuniyeti-
ni dile getiren Konya İl Sağlık Mü-
dürü Prof Dr. Mehmet Koç ise, bu 
nezaket ziyaretlerinden dolayı başta 
Konya Eczacılar Odası Başkanı Ce-
mil karakap, yönetim Kurulu üyele-
rine teşekkür etti.   n HABER MERKEZİ

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  



Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesi (KMÜ) Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı tarafından ‘Bütün-
leşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim 
Sistemi’ bilgilendirme semineri dü-
zenlendi. 

Şube Müdürü Fatih Haklı ‘Bü-
tünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim 
Sistemi (BKMYBS)’ hakkında açıkla-
malarda bulundu. Haklı, “BKMYBS, 
Bütçe Kanunu hazırlıklarının başla-
tılmasından kesin hesabın TBMM’de 
kanunlaşmasına kadar geçen mali 
işlemlere ilişkin süreçlerde kullanılan 
otomasyon sistemleridir. BKMYBS; 
mali yönetim sisteminin elektro-
nik belge, elektronik imza, otomatik 
muhasebe gibi yeni teknolojik im-
kânlara kavuşturulması ve süreç 
odaklı bütünleşik bir bilişim sistemi 
altyapısının oluşturulmasını amaçla-
yan bir projedir” dedi. Sistemin ya-
pılandırılmasında yenilikçi ve süreç 

odaklı bir yaklaşıma gidildiğini belir-
ten Haklı, “Mali yönetim alanındaki 
bütün süreçler konu ile ilgili yetki ve 
sorumluluğu olan paydaşlarla birlikte 
oluşturuluyor. Nitelik itibari ile birden 

fazla kurumun yetki ve sorumluluk 
sahasına giren iş ve işlemlerin tek 
bir merkeze toplanması değil, ilgili 
sistemlerin birlikte çalışabilirlik kural-
larına göre işletildiği bir yapı tesis edi-

liyor. Maliye Bakanlığı, entegrasyon 
çözümleriyle ilgili olarak sahip olduğu 
bilgi ve tecrübeyi kurumlarla paylaş-
maya ve sunduğu hizmetleri süreç 
odaklı bir yaklaşım çerçevesinde ge-
liştirmeye devam ediyor. Bütünleşik 
sistem tasarımı; 5018 sayılı kanun 
kapsamındaki iş ve işlemlerin tama-
mının elektronik ortamda gerçekleş-
tirilebilmesi amacıyla elektronik imza, 
elektronik belge kurgusu çerçeve-
sinde yapılıyor. 2017/7 sayılı Başba-
kanlık Genelgesiyle desteklenen ve 
Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 
TÜBİTAK tarafından uzman bir ekip-
le tasarım çalışmalarının yürütüldüğü 
BKMYBS; e-Tedarik, e-Fatura, e-Tah-
silat, e-Denetim, mali tablo analizi, 
risk analizi, karar destek sistemi ve 
erken uyarı sistemi gibi modern uy-
gulama ve yöntemleri içerecek şekil-
de tasarlandı” ifadelerini kullandı. 
n İHA
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Başkan Akyürek’ten Müdür Koç’a ziyaret
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, İl Sağlık Mü-
dürlüğü görevine atanan Prof. Dr. 
Mehmet Koç’u makamında ziyaret 
ederek yeni görevinde başarılar di-
ledi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, İl Sağlık Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Koç’u maka-
mında ziyaret etti.  Başkan Akyürek, 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç’a yeni 
görevinde başarılar dilerken, hayırlı 
olsun temennisinde bulundu. Ziya-
rette; Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Hasan Kılca, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt 
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Atilla Şirin de yer aldı. b

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç da gerçekleştirilen zi-
yaret dolayısıyla Başkan Akyürek’e 
teşekkür etti.  n HABER MERKEZİ

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Bizim açımızdan eğitim, öğretim ve araştırmanın 
devam etmesi açısından araştırma görevlisi sayımızı çok hızlı bir şekilde arttırmamız lazım” dedi 

‘Araştırma görevlisi
sayısını artırmalıyız’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 
Akademik Kurul Toplantısı gerçek-
leştirildi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 
Akademik Kurul Toplantısı fakülte 
konferans salonunda yapıldı. Gerçek-
leşen Akademik Kurul toplantısına 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kubilay 
Kurtuluş Baştaş ve akademisyenler 
katıldı. Fakülte faaliyetlerinin artarak 
sürdüğünü ifade eden Ziraat Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kubilay 
Kurtuluş Baştaş, işbirliği içinde proje-
lerin de devam ettiğinin altını çizdi. 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kubilay 
Kurtuluş Baştaş, Ziraat Fakültesi’nin 
2019-2023 Stratejik Planın sunumu-
nu gerçekleştirdi. Dekan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş 
şunları söyledi: “1982 yılından ku-
rulan fakültemiz şu an 10 bölümden 
oluşuyor. 20 sınıfımız, 1 amfimiz var. 
Toplamda 43 laboratuarımız bulunu-
yor. Akademik olarak 154 persone-
limiz var. Bütün bölümlerde toplam 
53 profesör,  16 doçent, 21 yardım-
cı doçent, 3 öğretim görevlisi, 45 
araştırma görevlisi, 11 uzmanımız, 
5 mühendisimiz var. Bu arada yeri 
gelmişken söyleyelim bolca asistana 
ihtiyacımız var. Tüm bölümler müf-
redatlarını güncellemiş bulunuyor, 
bu konuda eksik kalan bir çalışmamız 
yok. Temel konular, güncel sorunlar 
ve gelişmeler çerçevesinde ilgili öğ-
retim üyesi tarafından mantıksal bir 
bağ kurularak, bölüm kurulu onayı ile 
bütün çalışmalarımız gerçekleşiyor. 
Fakültemizde şu anda 3 bin 161 öğ-
renci eğitim görüyor. Öğrencilere ve 
mezunlara yönelik anketlerle stratejik 
hedeflere ulaşabilmek için analizler 

yapılacak. Geleceğe yönelik bu anket-
ler de faydalı olacaktır. Stratejik amaç 
ve hedeflerimizi; eğitim, araştırma, 
insan kaynakları, kurumsallaştırma, 
paydaşlarla ilişkiler, uluslararası ilişki-
ler, finans, altyapı ana başlıkları altın-
da topladık. Bu çerçevede nitelikli öğ-
retim elemanı ve öğrenci yetiştirmek 
hedeflerimiz arasında yer alıyor” 

 ZİRAAT FAKÜLTESİ’NİN 
PROJELERİNE DESTEK 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüse-
yin Kara, “SÜ. Ziraat Fakültesi verilen 
değeri hakkıyla yerine getirebilmenin 
verdiği eğitim ve öğretimin yanında 
yenilikçi ve girişimci üniversite çalış-
malarıyla en önemlisi de uluslararası 
düzeyiyle üniversitemize büyük kat-
kılar sağlamıştır.

Üniversitemiz, yaptığı çalışmaları 

sadece akademik değil sosyal olarak 
da süründürebilen kayıt altına alan 
ve almış olduğu kayıtları da sistem 
üzerinden kontrol eden bir yapıya 
kavuşmuştur. Ortaya koyulan çalış-
malar tozlu raflarda değil, tarlalara 
ve sanayide uygulanabilir bir hale 
geliyor olması önemlidir. Her bir fa-
kültenin BAP’tan (Bilimsel Araştır-
ma Projeleri) aldığı projenin yaklaşık 
3/1’ini TÜBİTAK’tan (Türkiye Bilim-
sel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 
ve dışarıdan alıyor olma şerefi sade-
ce Ziraat Fakültesi öğretim üyelerine 
aittir. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz. İç kaynaklarımızı kullana-
bilmenin yanında üniversitemize dış 
kaynaklardan da alınan desteklerin 
daha da artmasını istiyoruz. Bundan 
sonraki süreçte BAP (Bilimsel Araştır-

ma Projeleri) üzerinde verilen proje-
lerin üniversitemiz dışından alınacak 
projelerle yeni bir düzenlemeye gi-
deceğimizi hatırlatmak isterim. Üni-
versitemiz gençleşen bir üniversite 
olmasına rağmen gittikçe ihtiyarlayan 
bir sürece girdi. 

Profesör sayımız, araştırma gö-
revlisi sayımızı aştı. Bizim açımızdan 
eğitim, öğretim ve araştırmanın de-
vam etmesi açısından araştırma gö-
revlisi sayımızı çok hızlı bir şekilde 
arttırmamız lazım. Stratejik planların 
en önemli etkisi yukardan hazırlanıp 
aşağıdan uygulananlar değil, aşağı-
dan hazırlanıp yukarıya sunulmuş 
olmasıdır. Planın çok etkili bir şekilde 
katkı sağlayacağını düşünüyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

‘ABD, Türkiye’nin
 değerini bilmeli’

ABD Kongresi Türkiye Dost-
luk Grubu Eş Başkanı Sessions, 
“İki ülke arasında farklı düşünceler 
olsa da Türkiye harika ve değerli bir 
müttefik; ABD, Türkiye’nin değerini 
bilmeli.” dedi.

ABD Kongresi Türkiye Dostluk 
Grubu Eş Başkanı Teksas Vekili 
Pete Sessions, “İki ülke arasında 
farklı düşünceler olsa da Türkiye 
harika ve değerli bir müttefik; ABD, 
Türkiye’nin değerini bilmeli” dedi.

Washington DC merkezli dü-
şünce kuruluşu Turkish Heritage 
Organization (THO) tarafından ABD 
Kongresinde “Türk-Amerikan İlişki-
leri” konulu panel düzenlendi.

Panele ABD Kongresinin bazı 
üyelerinin yanı sıra Kongre Dış İliş-
kiler Komitesi üyelerinin üst düzey 
çalışanları katıldı.

Princeton Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Michael Reynolds ve Ameri-
kan Yeni Güvenliği Merkezi Uzmanı 
Nicholas Heras’ın konuşmacı olarak 
yer aldığı etkinlikte moderatörlüğü 
German Marshall Fund uzmanı ve 
Carolina Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Nora Fisher Onar yaptı.

“TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ 
KRİTİK”

Panelde söz alan Cumhuriyetçi 
vekil Sessions, “İki ülke arasında 
farklı düşünceler olsa da Türkiye 

harika ve değerli bir müttefik; ABD, 
Türkiye’nin değerini bilmeli.” diye 
konuştu.

ABD’nin NATO müttefiki Türki-
ye’yi desteklemeye devam edeceği-
ni vurgulayan Sessions, Türkiye’nin 
bölgedeki rolünün kritik olduğunu 
söyledi.

“PKK İLE YPG ARASINDAKİ BAĞ 
YADSINAMAZ” 

Michael Reynolds ise Türk-A-
merikan ilişkilerinin kötü bir dö-
nemden geçtiğini ancak iki ülkenin 
de Ortadoğu’da birbirine ihtiyaç 
duyduğunu dile getirdi.

Terör örgütü PKK ile YPG ara-
sındaki bağın yadsınamaz olduğuna 
dikkati çeken Reynolds, tam da bu 
konunun iki ülke ilişkilerini yaraladı-
ğını belirtti.

Daha sonra söz alan Nicholas 
Heras, Suriye’nin geleceğinde Tür-
kiye’nin rol oynayacağını düşündü-
ğünü ve ABD’nin bunu görmezden 
gelmemesi gerektiğini kaydetti.

“ABD, YPG ile ilişkilerini sınır-
landırmalı.” ifadesini kullanan He-
ras, PYD’nin kendi çıkarları peşinde 
koştuğunu anlattı. Ayrıca her iki ko-
nuşmacı da Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike 
Pence ile görüşmesinin ikili ilişkilere 
olumlu katkılar sağlayacağına inan-
dıklarını ifade etti.   n AA 

Mali işlerde bütünleşik yeni sistem



Kseniya Sobçak Rusya’nın meş-
hur isimlerinden biri. Bu şöhret ön-
celikle Kseniya’nın soyadından kay-
naklanıyor. St. Petersburg’un eski 
belediye başkanı Anatoly Sobçak’ın 
kızı olan Kseniya yetişkinliğe adım 
attığında Sobçak soyadının getirdiği 
bu şöhretten kurtulmak istediğini 
söylemişti. Bu isteğinde başarılı olan 
Kseniya kendi şöhretini inşa etse de 
babasının gölgesinden tam olarak 
kurtulamadı.

Anatoly Sobçak St. Petersburg 
belediye başkanıyken, o günlerde St. 
Petersburg belediyesinde görev ya-
pan Putin’in de patronuydu. Uzman-
lar Putin’in kariyerindeki gelişimi 
Anatoly Sobçak’ın desteğine borçlu 
olduğunu iddia ederler. Kseniya ise 
her zaman Putin’e muhalif değildi. 
Hatta bir soyadı ünlüsü olmak is-
temeyen Sobçak, tam tersine onun 
görünmeyen koruması altındaydı. 
Sobçak 2013 yılında Bolotnaya olay-
larından sonra muhalefete katıldı. O 
günden itibaren Putin’i ağır şekilde 
eleştiren Sobçak bir ara güvenlik 
güçlerin hedefi dahi oldu. Sobçak’ın 
Moskova’daki evine arama emriy-
le gelen polis evde bulduğu yüklü 
miktardaki paraya el koydu. Bu olay 
araya Kseniya’nın siyasetçi annesi 
Lyudmila Narusova’nın araya girme-
siyle sonuçlandı ve para iade edildi. 
Sobçak Putin’i eleştirmekten vaz-
geçmedi ama artık bir sokak devrimi 
taraftarı da değildi. Kseniya Sobçak 
diğer muhalif arkadaşlarına göre 
vartayı ucuz atlattı: Bolotnaya olay-
ların yaşandığı günlerde Kseniya ile 

aynı fikirleri paylaşan Boris Nemtsov 
Moskova’nın göbeğinde vurularak 
öldürüldü, Sergey Udaltsov hapis 
yattı, Aleksey Navalnıy’a yönelik bas-
kılar ise hâlâ devam ediyor ve karde-
şi yine siyasi olmayan nedenlerden 
dolayı hapis yatıyor. Kseniya Sobçak 
ise kariyerine Dojd TV’de devam etti. 
Gazeteciliğe soyunan Kseniya Sob-
çak bu meslekte başarılı oldu, birçok 
üst düzey siyasetçiyle röportaj yaptı.

Özgeçmişini yayımladığı sitede 
Kseniya Sobçak, geçmişte yaşadığı 
pek çok skandalı ve gençlere yönelik 
ahlakiliği tartışmalı TV programları-
na katılımını, Sobçak soyadının ge-
tirdiği şöhretten kurtulma isteğine 
bağlıyor. Kendi başarısıyla meşhur 
olmak isteyen Kseniya, bu hedefe 
ulaşmak için hiçbir sınır tanımadı. 
Meşhur olduktan sonra yetişkinliğe 
de erişen Kseniya Sobçak, geçmişine 
veda ederek 2013 yılının Şubat ayın-
da arkadaşlarına dahi haber verme-
den evlendi. 2013 yılından itibaren 

Sobçak bir 
siyasetçi de 
oldu diyebi-
liriz. Evlilik 
Kseniya için 
sosyete “fe-
nomenliği”yle 
gazetecilik ve 
siyasetçilik ka-
riyerleri ara-
sında bir sınır 
oldu. Kseniya 
bu sınırı korumak istese de sosye-
te fenomenliği geçmişinden hâlâ 
kurtulmuş değil. Yeltsin döneminin 
önemli siyasetçilerinden Anatoly So-
bçak’ın kızı, babasını aratmayan siya-
si kariyerine, Rusya devlet başkanlı-
ğına aday olarak adım atıyor. Kseniya 

Sobçak Krem-
lin’in izniyle 
2018 yılındaki 
seçimlerde 
Rusya devlet 
başkanlığına 
aday oluyor.

Ksen iya 
Sobçak’ın bu 
seçimleri ka-
zanma şansı 
var mı soru-

suna cevap arandığında ise ortaya 
şöyle bir durum çıkıyor: “Kremlin 
Kseniya ile Navalnıy’ın desteğini kes-
mek istiyor” diyen Carnegie uzmanı 
Konstantin Gaaze, Rusya’nın liberal 
kesimini teşkil eden üst düzey genç 
bürokratların Sobçak’ın arkasına yı-

ğılıp siyaset dışına itilmek istediğinin 
altını çiziyor; “Kremlin bunu altı aylık 
bir süre için yapmıyor, altı yıllık bir 
hedefi” diyor. Sobçak ise bu çıkışını 
anlatırken kazanamayacağını bildi-
ğini, fakat kendisiyle benzer siyasi 
fikirleri paylaşan herkesin oylarını 
toplamak istediğini söylüyor. Yani 
bu çıkışın, Rusya’daki alternatifsiz 
seçimlere yönelik bir nevi protes-
to hareketi başlattığını iddia ediyor. 
Sokağa çıkıp cop yemek istemeyen 
ama protesto hakkını da kullanmak-
tan vazgeçmeyen beyaz yakalı liberal 
gençlere ve büyükşehir ahalisine, 
zarar görmeden seçimleri protesto 
etme şansı sunuyor. Kseniya başkan 
olma planlarının olmadığının, fakat 
uzun vadeli bir siyasi yatırım yaptığı-
nın altını çiziyor. Putin’in bir dönem 
daha seçilmesinin ardından, güçlü 
bir siyasi lider olacağının sinyallerini 
şimdiden veriyor. Bu stratejisi bazı 
uzmanlara göre başarılı olacak. Kse-
niya Sobçak’ı sosyete fenomeni ola-

rak tanıyan nesilden sonra gelecek 
nesiller, kendisini artık bir siyasetçi 
olarak tanıyacak ve o günlerde Kse-
niya Sobçak Rusya’nın liberal kesimi-
nin güçlü bir lideri olacak gibi görü-
nüyor. Sonuçta bu kariyere uygun bir 
aile geleneği de var.

Kremlin’in bu durumu nasıl kul-
lanacağını sorgulayan uzmanlar, po-
pülist, sahte adaylarla sulanan seçim 
kampanyasında, halka “gerçek bir 
lider” seçme imkanı sunmuş gibi gö-
rüneceği hususunda birleşiyor. Bu-
gün devlet başkanlığı adaylığını ilan 
eden pek çok adayın toplumda ciddi 
bir karşılığı olmadığını dillendiren uz-
manlar, Putin’in oy pusulalarına mü-
dahale etmeden seçilebileceğinin al-
tını çiziyor. Karşısında ciddi bir adayı 
olmadığı için, Putin halkın çoğunluğu 
tarafından gerçekten “seçilecek”. 
Böylece Kremlin hem içeride hem dı-
şarıda seçimlerin meşrutiyetinin tar-
tışılmasına imkan tanımamış olacak.

Navalnıy ve onu destekleyen güç-
lerin öngördüğü devrim siyasetini 
devre dışı bırakmak için geliştirilen 
bu strateji işe yarayacak gibi duruyor: 
Putin’i sert bir şekilde eleştiren bir 
muhalif olan Sobçak seçimlere katıla-
biliyorsa, Rusya’da isyan edilecek bir 
sorun da yok demektir. Kremlin bu 
sayede, insanları sokağa çağıranların 
ve sokağa çıkanların, seçim serbes-
tisini bahane olarak kullanarak dış 
destekli isyan senaryolarını takip et-
tiklerini “kanıtlamış” olacak. Böylece 
devletin bu güçlere karşı her türlü 
müdahalesini de meşrulaştırmış ola-
cak.  n AA
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde araştırma uzmanı olan Dr. Altay Atlı,  Suudi Arabistan’da yaşanan son gelişmeleri ekonomi açısından 
değerlendirdi. Atlı, “Olaylara ekonomi perspektifiyle de bakmak gerekiyor, çünkü Suudi Arabistan ekonomisi şu anda tam anlamıyla bir dönüm noktasında” dedi 

Suudi Arabistan, yol ayrımında!
Suudi Arabistan’da yaşanan son 

gelişmeler, birçok kraliyet ailesi men-
subunun ve varlıklı iş adamının bir 
gecede tutuklanması, ülkedeki iktidar 
mücadelesinin yeni bir boyuta gel-
diğini ya da aslında bu mücadelenin 
daha başlamadan bittiğini gösteriyor. 
Kral Selman’ın oğlu, 32 yaşında-
ki veliaht prens Muhammed bin 
Selman, muhtemel rakiplerini saf dışı 
bırakmış durumda ve önümüzdeki 
birkaç yıl belki de aylar içerisinde 
tahta geçmesine artık kesin gözüyle 
bakılıyor.

Suudi Arabistan’daki bu geliş-
meler sadece bu ülkenin iç siyaseti 
açısından değil, Ortadoğu’daki siyasi 
denklemler açısından da şüphesiz ki 
çok önemli. Ancak konuya bir de eko-
nomi perspektifiyle bakmak gereki-
yor, çünkü Suudi Arabistan ekonomi-
si şu anda tam anlamıyla bir dönüm 
noktasında. 

Suudi Arabistan ekonomisi petro-
le aşırı bağımlı durumda, bu da eko-
nomiyi özellikle şu anda olduğu gibi 
petrol fiyatlarının düşük seyrettiği dö-
nemlerde iyice kırılgan hale getiriyor. 
Bir de tabii ki bu duruma, dünyadaki 
petrol rezervlerinin sonsuz olmadığı, 
petrolün bir gün biteceği gerçeğini 
de eklemek gerekiyor. Suudi Arabis-
tan, bu durum karşısında ekonomisini 
petrol dışı alanları geliştirerek sektörel 
anlamda çeşitlendirmek amacını gü-
düyor.

SERVET EL DEĞİŞTİRİYOR
Geride bıraktığımız haziran ayın-

daki veliaht değişimiyle başlayan ve 
son olarak da tutuklamalarla devam 
eden Muhammed bin Selman’ın ko-
numunun pekiştirilmesi ve siyasi gü-
cün tek elde toplanması süreci, eko-
nomik açıdan Suudi Arabistan’a ne 

getirecek? Kısa vadede bakıldığında 
El-Velid bin Talal, Muhammed el-A-
mudi, Nasıl el-Tayyar ve Bekr bin La-
din gibi krallığın en zengin kişilerinin 
tutuklanıp mal varlıklarına el konul-
muş olmasının 30 milyar doların üze-
rinde bir varlığın bu kişilerin elinden 
çıkıp hazinenin kasasına girmesi an-
lamına geliyor ki bu durum da Suudi 
Arabistan’ın açık veren bütçesine kısa 
süreli bir rahatlama sağlayabilir. Uzun 
vadede ise dönüşümü sağlayacak ya-
pısal reformlar gerekiyor ve Muham-
med bin Selman’ın reformcu kişiliğiy-
le tanınması bu anlamda olumlu bir 
sinyal veriyor.

Mevcut durumda Suudi Arabis-
tan’ın bütçe gelirlerinin yüzde 87 gibi 
büyük bir kısmı petrolden geliyor ve 
bu da ülke ekonomisini küresel pi-
yasalarda petrol fiyatlarında yaşanan 
dalgalanmalara karşı hassas hale ge-
tiriyor. 2014 yılında varil başına 100 
dolar seviyesini gördükten sonra dü-
şüşe geçen ve 35 dolara kadar inen 
petrol fiyatları, şu anda 65 dolar sevi-
yesinde ve uzmanlar bu rakamın kısa 
ve orta vadede 70 dolara çıkmasını 
öngörüyorlar. Suudi Arabistan’ın pet-
rol üretim maliyetlerinin çok düşük 
olduğu, varil başına maliyetin 2 ile 10 
dolar arasında değiştiği düşünülürse, 
Suudi Arabistan’ın petrolden para 
kazanmaya devam edeceği öngörüle-
bilir. Ancak bu durum sürdürülebilir 
değil. Ülkede işsizlik yüzde 12,3 sevi-
yesine ulaşmış durumda. Büyüme ise 
sıfır düzeyinde.

BİN SELMAN’IN 2030 VİZYONU
Suudi Arabistan ekonomisinin tek 

çıkış yolu bir yandan alternatif enerji 
kaynaklarını geliştirirken diğer yan-
dan da esas olarak petrol dışı sektörle-
ri, özellikle de imalat sektörünü geliş-

tirmek ve büyümenin motoru haline 
getirmek. Bu amaç doğrultusunda 
hayata geçirilen ve Muhammed bin 
Selman’ın da öncülüğünü yaptığı 
“Vizyon 2030” programı, bahsi geçen 
yıla kadar Suudi Arabistan’ı petrole 
bağımlılığını kırmış, imalat sektörü ve 
farklı alanlarda yüksek katma değer-
li üretim yapan modern bir ekonomi 
haline getirmeyi amaçlıyor. Dolayısıy-
la Muhammed bin Selman’ın tahta 
geçmesi ve konumunu güçlendirme-
si, bu programın uygulanması açısın-
dan da olumlu bir ortam yaratabilir. 

Vizyon 2030’un rakamsal hedefi 
ülkenin petrol dışı gelirlerini altı ka-
tına çıkartarak 266 milyar dolarlık bir 
büyüklüğe ulaştırmak. Uluslararası 
Para Fonu’nun (IMF) ekim ayında ya-
yınladığı bir rapora göre 2017 yılında 
petrol dışı sektörlerde ortalama yüzde 
1,7’lik bir büyüme sağlanması öngö-
rülse de bu oran yeterli görülmüyor. 
Enerji alanında, yenilenebilir enerjiye 

önümüzdeki dönemde 50 milyar do-
larlık bir yatırım söz konusu olacak. 

Ancak bu alandaki esas büyük ge-
lişme, dünyanın en büyük petrol fir-
ması olan Saudi Aramco’nun yaklaşık 
yüzde 5’lik hissesinin halka açılması 
olacak. 1970’de millîleştirildiğinden 
bu yana tamamıyla devletin elinde 
olan Saudi Aramco, en yakın rakibi 
Exxon Mobil’e göre on kat daha fazla 
rezervlere ve yaklaşık 2 trilyon dolar-
lık bir piyasa değerine sahip. 2018’de 
gerçekleşmesi beklenen halka arz so-
nucunda elde edilecek gelirin ülkenin 
varlık fonu olan Suudi Kamu Yatırım 
Fonu’na aktarılacağı belirtiliyor. İler-
leyen dönemlerde şirketteki yüzde 
95’lik kamu payı da bu fona aktarıla-
cak. Fonun yaklaşık 1,9 trilyon dolarlık 
bir büyüklüğe ulaşması ve bu paranın 
petrol dışı sektörler için kullandırılma-
sı öngörülüyor. Saudi Aramco, başta 
inşaat olmak üzere enerji haricinde-
ki alanlarda da faal durumda ve son 

olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Riyad ziyareti sırasında Amerikalı fir-
malarla toplam değeri 50 milyar dola-
rı bulan anlaşmalar imzaladı.
TAHTA YAKIN YENİ BİR ZENGİN ZÜMRE

Son yapılan tutuklamalar ve bun-
dan sonra gelmesi muhtemel dalga-
larla, ayrıca bir bütün olarak Muham-
med bin Selman’ın gücünü konsolide 
etme süreci içerisinde gözden düşen 
iş adamlarının yerine yeni -ve şüphe-
siz ki tahta yakın- bir zümrenin oluş-
ması beklenebilir. Vizyon 2030’un 
amacı ise özel sektörü güçlendirmek. 
Şu anda Suudi Arabistan’da işgü-
cünün yüzde 70’i kamuda çalışıyor. 
İmâlât gibi sektörlerin geliştirilmesi 
için ise özel sektörün palazlanması 
gerekiyor. Muhammed bin Selman’ın 
etkisinin arttığı bu yeni dönemde 
devlet destekli güçlü yeni özel sektör 
aktörlerinin ortaya çıkması beklene-
bilir. Ancak Suudi Arabistan’ın yerel 
girişimcinin yanı sıra yabancı serma-
yeye de ihtiyacı var, çünkü ekono-
minin dönüşümü için petrol gelirleri 
ve Saudi Aramco’nun getirileri tek 
başlarına yeterli değil. Ekim ayının 
son haftasında yine Muhammed bin 
Selman’ın öncülüğünü yaptığı bir 
konferansta tüm dünyadan yaklaşık 3 
bin 500 siyasetçi ve iş adamı Riyad’da 
toplanmıştı ve “Çöldeki Davos” adı 
da verilen bu etkinlikte Suudi Arabis-
tan ekonomisindeki imkânlar, Vizyon 
2030 projeleri ve çölde kurulması 
planlanan 500 milyar dolar maliyetli 
NEOM teknoloji kenti gibi mega pro-
jeler masaya yatırılmıştı. Bu konfe-
ransta da görüldüğü üzere, uluslara-
rası sermayenin Suudi Arabistan’daki 
değişime ilgisi büyük. Ancak son ge-
lişmeler, yabancı yatırımcı için hiç de 
iyi bir izlenim vermedi.

YABANCI YATIRIMCILAR BELİRSİZLİK-
TEN TEDİRGİN

Her ne kadar Muhammed bin 
Selman genç ve reformist bir veliaht 
olarak uluslararası toplumun onayını 
alsa da son tutuklamalar ülkede belir-
sizliğin ve risklerin artması olarak al-
gılanıyor. Daha ekim ayı sonunda son 
derece yüksek olan yabancı yatırımcı 
iştahı, bu son gelişmelerle birlikte bir 
“bekleyip görelim” tavrına dönüştü. 
Dolayısıyla bir yandan gücün Mu-
hammed bin Selman’da toplanması 
reformlar açısından olumlu bir etken 
olarak değerlendirirken, bir yandan 
da sürecin sertliği ve keskinliği risk ve 
belirsizlik ortamını artırıyor.

Bundan sonra önemli olan, bu 
yeni dönemde ve özellikle de Mu-
hammed bin Selman’ın tahta geçme-
siyle birlikte ekonomi alanında ne gibi 
icraatların yapılacağı, Vizyon 2030 
hedeflerine yönelik adımların ne ka-
dar kararlı ve yapıcı bir şekilde atılaca-
ğı, reformların ne ölçüde yapılabilerek 
Suudi Arabistan ekonomisinin petrol 
dışı alanlarının da gelişmiş, sektörel 
anlamda çeşitlenmiş ve özel sektö-
rünün de güçlenmiş bir hale gelece-
ği olacak. Muhammed bin Selman 
bu alanlarda ne kadar başarılı olursa 
uluslararası güveni o kadar fazla kaza-
nabilecek ve bu da ülkedeki reforma 
yönelik yatırımların artmasına katkı-
da bulunacak. Suudi Arabistan, artık 
petrol sonrası döneme hazır olmak, 
ekonomisini daha sağlıklı bir hale ge-
tirmek durumunda. Böyle bir Suudi 
Arabistan’ın Ortadoğu’daki istikrara 
da daha fazla katkısı olabilir. Petro-
le bağımlı kalındıkça gerek bölgede 
gerekse tüm dünyada huzursuzluk, 
belirsizlik, istikrarsızlık bitmek bilme-
yecek.   n AA

SUUDİ ARABİSTAN EKONOMİSİ YOL AYRIMINDA

Araştırmacı Gazeteci Saslanbek İsaev, Rusya’daki başkanlık seçimleriyle ilgili, “Yeltsin döneminin önemli siyasetçilerinden Anatoly 
Sobçak’ın kızı, babasını aratmayan siyasi kariyerine, Rusya devlet başkanlığına aday olarak adım atıyor” değerlendirmesinde bulundu 

Başkan Putin’e medyatik rakip
BAŞKANLIK YARIŞINDA PUTİN’E MEDYATİK RAKİP

Vladimir Putin Anatoly Sobçak
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Hükümetin 2018 yılı programın-
da, kamu personel sisteminde esnek 
çalışma modeli geliştirilmesi politika 
olarak belirlendi. Kamu kurum ve 
kuruluşlarında etkili insan kaynakla-
rı planlaması kapsamında, esnek ça-
lışma modelleri geliştirilecek. Emekli 
veya görevden ayrılmış liyakat sahibi 
kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli 
olarak çalışabilmelerine yönelik me-
kanizmalar oluşturulması için çalış-
malar başlatılacak.

Hükümetin 2018 yılı programın-
dan derlediği bilgilere göre, “kamu-
da hizmet kalitesi ve personel verim-
liliğini yükseltecek bir insan kaynağı 
yönetim modeli oluşturulması” he-
defler arasında yer alıyor.

Programda, görevde yükselme 
konusunun mevzuatta açık ve yeter-
li bir şekilde tanımlanmamış olması, 
kamu personelinin kurum ve kuru-
luşlar arasında dengesiz dağılımı, 
personel ve ücret düzeyinin hizmet 
gerekleriyle uyumsuzluğu kamu 
personel sisteminde göze çarpan so-
runlar olarak sıralanıyor.

Yapılacak düzenlemelerle ka-

muda verimlilik, liyakat, kariyer ve 
adalet ilkelerini temel alan ve ça-
lışanların mali ve sosyal haklarını 
gözeten insan kaynakları yönetim 
modeli oluşturulması amaçlanırken, 
topluma kaliteli hizmet sunan, deği-
şen koşullara uyum yeteneği yüksek, 
daha verimli, şeffaf ve adil bir kamu 
personel sistemi oluşturulması he-
defleniyor.

Kamuda esnek çalışma biçimleri-
nin uygulanabilirliğinin araştırılması 
amacıyla 2014-2016 yıllarında Dev-
let Personel Başkanlığınca, “Devlet 
Memurlarının Çalışma Yerleri ve Ça-
lışma Saatlerinin Esnekleştirilmesi 
Projesi”nin yürütüldüğü anımsatılan 
programda, söz konusu projenin de 
katkılarıyla 2018 içerisinde kamu 
kurum ve kuruluşlarında esnek ça-

lışma modelleri için hazırlık çalışma-
larının başlatılacağına yer veriliyor.

Çalışmalar kapsamında, emekli 
veya görevden ayrılmış liyakat sahibi 
kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli 
olarak çalışabilmelerine yönelik me-
kanizmalar oluşturulması için adım 
atılması da yapılacaklar arasında bu-
lunuyor.  
n AA

Tüketicinin dizel otomobile
ilgisi artarak devam ediyor

Dizel otomobillerin sayısı Ey-
lül 2017 sonu itibarıyla 4 milyonu 
geçerek, trafiğe kayıtlı otomobiller 
arasında yüzde 34,9’luk paya ulaştı.

Dizel otomobillerin sayısı Eylül 
2017 sonu itibarıyla 4 milyonu aştı, 
bu araçların trafiğe kayıtlı otomobil-
ler arasındaki oranı da yüzde 34,9’a 
çıktı.

AA muhabirinin, Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 
yaptığı derlemeye göre, trafiğe ka-
yıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 
21 milyon 940 bin 757’ye ulaştı. Bu 
taşıtların yüzde 54’ünü otomobiller 
oluşturdu.

Otomobiller içinde benzinli 
araçların oranı Eylül 2017 itibarıyla 
yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti. 
Söz konusu oran geçen yılın sonun-
da yüzde 26,8 düzeyindeydi. Ben-
zinli otomobillerin sayısı 5 yıl önce 2 
milyon 929 bin 216 iken Eylül 2017 
sonu itibarıyla 3 milyon 89 bin 591 
oldu.

LPG’li otomobillerin sayısı da 
söz konusu dönemler itibarıyla 4 
milyon 439 bin 631 adetten, 4 mil-
yon 574 bin 376 adede çıktı ancak 
bu araçların toplam otomobiller 
içindeki payı yüzde 39,2’den yüzde 
38,6’ya geriledi. 

Tüketicilerin benzinli ve LPG’li 
otomobil tercihindeki bu gerileme-
ye karşın, dizel araçların sayısı ve 
oranı hızla arttı. 

Dizel araçların 2016 sonunda 
toplam motorlu taşıtlar içinde yüz-
de 33,6 olan payı, bu yıl eylül sonu 
itibarıyla yüzde 34,9’a yükseldi. 

2016 yılında trafikte 3 milyon 803 
bin 772 adet dizel araç varken eylül 
sonunda bu rakam 4 milyon 139 bin 
491’e ulaştı. Böylece benzinli oto-
mobilleri sayı bakımından 2014’te 
geride bırakan dizel otomobiller, 
LPG’li otomobillerle farkı da kapat-
maya başladı. 

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARA YÖNELİM 

Motorlu Araç Satıcıları Federas-
yonu (MASFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Erkoç, son yıllar-
da, dizel yakıtlı ve otomatik vitesli 
araçların daha fazla tercih edildiğini 
belirterek, “Son dönemde petrol fi-
yatlarının artması otomobil kullanı-
cılarını yakıt tüketimi daha az dizel 
araçlara yöneltti. Ayrıca 2. el araba 
satışında benzinlilerin değer kaybı 
daha fazla oluyor ama dizel arabada 
olmuyor” dedi.

Dünyada ise benzinli ve dizel 
araçlar yerine hibrit ve elektrikli 
araçlara yönelim olduğuna işaret 
eden Erkoç, İngiltere ve Fransa’nın, 
karbon emisyonu ve kirliliği azalt-
mak amacıyla 2040 yılına kadar 
benzinli ve dizel araçları yasaklama 
planını açıkladığını hatırlattı. 

Erkoç, “Dizel ve benzinli araçla-
rın üretiminden vazgeçilmesi, hibrit 
ve elektrikli otomobillerin dünya 
genelinde giderek daha fazla üreti-
lip satılması, bu araçların pazar pa-
yını hızla yükseltecek. Bundan son-
ra Türkiye’de üretilecek arabalar da 
ağırlıkla hibrit ve elektrikli olacak.” 
diye konuştu.
n AA

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Kolivar, “Şu anda ekmek üretiminde alt sınır 250 
gram. Tebliğde yapılacak değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık ekmek 200 gram üretilebilecek” dedi

Ekmek Sanayii İşverenler Sendi-
kası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
yetkilileri ile görüşme yaptığını, gö-
rüşmede İstanbul’daki fırıncıların ya-
şadığı sorunları aktardığını ifade etti. 

Bakanlığın israfın nedenine ilişkin 
bir araştırma yaptığını, araştırma-
da, ekmekte israfı artıran nedenlerin 
“ucuzluk” ve “gramaj” olduğunun 
ortaya çıktığını kaydeden Kolivar, 
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği’ne göre şu anda ek-
mek üretiminde alt sınırın 250 gram 
olduğunu, söz konusu alt sınırdan 
başlamak üzere 50’şer gram artışlarla 
ekmek üretilebildiğini anlattı. 

Kolivar, “Bakanlığın tebliğde ya-
pacağı değişiklikle israfı önlemek 
amacıyla artık ekmek 200 gram üre-
tilebilecek. Ekmekte taban 200 gram 
olacak, bunun altında olmayacak. 
Gramaj artışı da 10’ar gram olacak” 
dedi. 

Yeni tebliğin yeni yıla yetişmesini 
beklediklerini ifade eden Kolivar, “Fı-
rında 200 gram da, 250 gram da, 300 
gram da, 400 gram da olacak. Halk 
hangisini isterse onu alacak. Bu çeşit-

lendirme sayesinde özellikle tek veya 
iki kişilik ailelerde küçük ekmek alın-
masıyla israf azalacak.” diye konuştu.

“İSTESOB YENİ FİYAT 
BELİRLEYECEKTİR”

Cihan Kolivar, tebliğin yeni ha-
liyle 2018 itibarıyla uygulanmasını, 
yayımlanmasını beklediklerini kayde-
derek, şöyle devam etti:

“Bu durum kesinlikle gizli zam 

olarak algılanmamalı. Burada biz fı-
rıncıların da gözlemlediği, ekmeğin 
gramajının kişiye fazla gelmesi so-
nucu israf olması. Burada ana hedef, 
israfın azaltılması. Zaten ekmek fi-
yatlarını belirleyen İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) 
yeni tebliğ sonrası ekmek fiyatlarını 
yeniden değerlendirecek, bu kapsam-
da yeni fiyat belirleyecektir. Biz fırın-

cılar için de ekmek israfının önüne 
geçilmesi birincil meseledir.”

“SICAK EKMEK YEME ALIŞKANLIĞI 
İSRAFI ARTIRIYOR”

Bayrampaşa’da fırıncılık yapan 
Münir Kazdal, İstanbul’da günde 2-3 
milyon ekmeğin israf edildiğini, çöpe 
gittiğini, israfın ana sebeplerinden bi-
risinin sıcak ekmek yeme alışkanlığı 
olduğunu söyledi.  n AA

Devlet ‘liyakat sahibi’ eski çalışanına kapısını açacak

Ekmeğin gramajı ve
fiyatına israf ayarı

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ile 
görüşme yaptığını, görüşmede İstanbul’daki fırıncıların yaşadığı sorunları aktardığını ifade etti. 

İçişleri Bakanı Soylu: Cam 
filmine ceza kesilmeyecek!

THY, öğretmenlere yüzde
25 indirim uygulayacak!  

İçişleri Bakanı Soylu, cam filmi 
yasağına uymayan araçlara ceza 
kesilmesi hakkında, “Yaklaşık 8-10 
günlük zaman zarfı içinde böyle bir 
uygulama yapmıyoruz. Trafik ceza-
sı bu konuda kesilmiyor. Ne zamana 
kadar? Standart belli olana kadar” 
dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
cam filmi yasağına uymayan araçla-
ra ceza kesilmesi hakkında, “Yakla-
şık 8-10 günlük zaman zarfı içinde 
böyle bir uygulama yapmıyoruz. 
Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. 
Ne zamana kadar? Standart belli 
olana kadar. Cam filmi bugün ta-
mamen yasak ama o yasak kalkıyor. 
Bir standart getirilecek” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu şunları 
söyledi: “Cezaları 8-10 gündür ta-

mamen kestik. Talimat verdim ben. 
Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu 
aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 
20 yıldır devam eden ama 4-5 yıl-

lık serencamını burada anlatmaya 
çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek 
diye talimat verdim.”
n AA

Milli Eğitim Bakanlığından 
(MEB), öğretmenlere Türk Hava 
Yolları (THY) ile 20 Kasım 2017-31 
Mart 2018 tarihlerinde yapılacak iç 
hat uçuşlarında yüzde 25 indirimli 
bilet imkanı sağlanacağı bildiril-
di.  Bakanlığın internet sitesinden 
yapılan açıklamaya göre, THY ile 
yapılan görüşmeler sonucunda, 
Bakanlığa bağlı olarak görev yapan 
öğretmenlere ve ailelerine, 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü dolayısıyla 
iç hat uçuşlarında indirimli seyahat 
etme imkanı bu yıl da sağlanacak.  
İndirim için THY iç hat seferlerin-
de (Anadolu Jet iç hat seferleri da-
hil), 20 Kasım 2017-24 Mart 2018 
tarihlerinde biletleme yapılması 
gerekecek.  Öğretmenler ve ailele-
ri, 20 Kasım 2017-31 Mart 2018 

tarihlerinde yapılacak direkt ve 
aktarmalı business ve ekonomi ka-
bin seyahatlerde (promosyon ücret 
seviyeleri hariç), aynı soyada sahip 

en az bir yolcu, en fazla dört yolcu 
için rezervasyon yapılması şartıyla 
yüzde 25 iç hat indirimiyle seyahat 
edebilecek.  n AA
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Arakan’da dram devam ediyor

IOM Sözcüsü Millman, Myan-
mar’daki şiddet olaylarından kaçarak 
Bangladeş’e sığınan Müslümanların 
sayısının 613 bine çıktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağus-
tos’tan bu yana Myanmar’daki şiddet 
olaylarından kaçarak Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanların sa-
yısının 613 bine, Cox’s Bazar kenti ci-
varındaki kamplardaki toplam sığın-
macı sayısının da 826 bine ulaştığını 
bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre 

Ofisi’nde düzenlenen basın toplantı-
sında, kamplardaki arazi yapısı ve ik-
lim şartlarının insani yardımların da-
ğıtılmasındaki en büyük engellerden 
birini teşkil ettiğini söyledi.

Millman, Arakanlı sığınmacıların 
dağıtım noktalarından aldıkları insani 
yardım malzemelerini kavurucu sıcak 
altında saatlerce yürüyerek barınak-
larına götürebildiklerine dikkati çekti. 

Dik tepeler ve tehlikeli yolların 
çocuklar, yaşlılar ve engelliler için bü-
yük risk oluşturduğunu anlatan Mill-
man, IOM’nin ekim ayında Balukhali 

sığınmacı kampındaki en az 50 bin 
kişiye insani yardım ulaştırılabilmesi 
için 850 metre uzunluğunda yol inşa 
ettiğini belirtti.

Millman, 25 Ağustos’tan bu yana 
Myanmar’daki şiddet olaylarından 
kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakan-
lı Müslümanların sayısının 613 bine, 
Cox’s Bazar kenti civarındaki kamp-
lardaki toplam sığınmacı sayısının da 
826 bine ulaştığını ifade etti.

KIZAMIK UYARISI
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yar-

dım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Chris-

tophe Boulierac ise kamplarda 360 
bin civarında çocuğun yaşadığını 
belirterek aşı yapılmamış ve yetersiz 
beslenme sorunu yaşayan çocuklar 
için kızamığın ölümcül bir tehlike ol-
duğunu vurguladı.

Boulierac, 4 Kasım’a kadar ken-
dilerine ulaşan verilere göre, kıza-
mıktan dolayı kamplarda bir çocuğun 
yaşamını yitirdiğini ve 412 şüpheli kı-
zamık vakası görüldüğünü ifade etti.

Sözcü, UNICEF’in kamplardaki 
çocuklara yönelik aşı kampanyaları-
nın devam edeceğini kaydetti.   n AA

Bir bebek daha açlık ve 
ilaçsızlık nedeniyle öldü

Suriye’de Beşşar Esed rejimi-
nin kuşatmasındaki Doğu Guta’da 
açlık ve tıbbi yetersizliğe bağlı 
ölümler sürüyor. 14 aylık bebek ve 
bir genç, ablukanın son kurbanları 
oldu.

Esed rejiminin ve destekçileri-
nin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu 
Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin 
sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar 
altında yaşam mücadelesi veriyor. 

Doğu Guta’daki AA muhabir-
lerinin Duma ilçesindeki sağlık 
merkezinden aldığı bilgiye göre, 
14 aylık Mutasim Arbaş isimli bir 
bebek, yeterli beslenemediği ve 
tedavi edilemediği için dün akşam 
saatlerinde hayatını kaybetti.

Bu arada, sabah saatlerinde 
Hammuriye beldesinden yaşı bilin-
meyen Üsame Teysir Hassun isimli 
genç de aynı nedenlerle yaşamını 

yitirdi. 
Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı ab-

luka yüzünden bölgeye kaçak yol-
larla sokulabilen temel gıda ürün-
leri ve ilaçların girişi durdu.

Sivil yerel meclislerin verilerine 
göre, Doğu Guta’da binden fazla 
çocuk, besin ve ilaç eksikliği nede-
niyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) Suri-
ye Özel Temsilcisi Staffan de Mis-
tura’nın Danışmanı Jan Egeland, 
dünkü açıklamasında Doğu Gu-
ta’ya erişim izinlerinin olmadığını 
belirterek, yüzlerce hastanın acil 
tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 
7 sivilin tahliye edilmediği için ya-
şamını yitirdiğini söylemişti.

Egeland, bu hastalardan 18’i 
çocuk olmak üzere 29’unun hayati 
riski bulunduğuna dikkati çekmişti.
n AA

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Doğu Guta’da binden 
fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. AYDER de bölgede insanlık dramına karşı yardım çalışması başlattı

Doğu Guta’da insanlık dramı
Suriye’de Esed rejiminin ve des-

tekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttu-
ğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 
400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor 
şartlar altında yaşam mücadelesi 
veriyor.

Sivil yerel meclislerin verilerine 
göre, Doğu Guta’da binden fazla ço-
cuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle 
ölüm riskiyle karşı karşıya.

Suriye İnsan Hakları Ağı 
(SNHR),  24 Ekim’deki raporunda, 
bölgede kuşatma süresince 206’sı 
çocuk, 67’si kadın en az 397 sivilin 
açlık ve ilaç eksikliğin den hayatını 
kaybettiğini bildirmişti. 

AYDER Başkanı Hasan Çelik 
konu ile ilgili şu açıklamalarda bu-
lundu: “Yaklaşık 400 bin kişilik bir 
nüfusa ev sahipliği yapan doğu guta 

da, rejimin hedef gözetmeksizin 
yaptığı bombardımanlarda savaşın 
ilk gününden bu yana 50 binden 
fazla kişi yaşamını yitirdi. 5 binin 
üzerinde kişinin kalıcı olarak sakat 
kaldığı bölgede 16 bin çocuk yetim 
ve öksüz, 5 bine yakın kadın ise dul 
durumda kaldı. Doğu Guta’dan re-
jimin hapishanelerine düşen erkek 
sayısı 10 bini aşkın, aynı kaderi pay-

laşan 169 da kadın bulunuyor. Biz-
de AYDER Anadolu İnsani Yardım 
Derneği olarak bu duruma duyarsız 
kalmayıp, Müslümanlar kardeş-
tir düsturundan yola çıkarak Doğu 
Gutalı kardeşlerimizin sıkıntılarını 
azaltmak için bir yardım çalışması 
başlattık.”

“İlk etapta abluka altındaki kar-
deşlerimize sıcak yemek projesi  

başlatarak kısıtlı imkanlara rağmen 
binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı 
yaptık” diyen Çelik, “Akabinde kuru 
gıdalardan oluşan (pirinç,bulgur,sıvı 
yağ vb.) gıda paketleri dağıttık.Son 
olarak gıdasızlıktan ve iklim şartla-
rından dolayı hastalanan ve yarala-
nan çocuklarımızı sağlık taramasın-
dan geçirip, mama ve süt dağıtımı 
gerçekleştirdik” dedi. 

Açıklamalarını şöyle bitiren Çe-
lik, “Dernek olarak dünyanın gözleri 
önünde 5 yılı aşkındır abluka altın-
da,adeta bir Açıkhava hapishanesi 
şeklinde zulüm gören Doğu Gutalı 
kardeşlerimizin yanında olduk ve 
Konyalı hayırsever bağışçılarımızın 
desteği ile yanlarında olmaya de-
vam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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‘CHP yıllardır seçim barajına karşı’ ‘Seçim barajının tartışılması olumlu’
CHP Grup Başkanvekili Özgür 

Özel, TBMM’de düzenlediği ba-
sın toplantısında, bugün ulu önder 
Atatürk’ü, tüm yurtta, Anıtkabir ve 
Mecliste andıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, kendilerini, içlerindeki 
Atatürk sevgisinin azlığıyla suçla-
dığını ifade eden Özel, “Kendi için-
deki Atatürk sevgisinin azlığından, 
Atatürk’ün partisini sorumlu tuttu. 
CHP ile kurucusu arasında hiçbir 
zaman kopmamıştır, şahidimiz Tür-
kiye’deki herkestir. Ama Erdoğan 
ile Atatürk arasındaki bağın, 16 Ni-
san referandum sonucundan sonra 
kurulduğunu da sağır sultan biliyor” 
diye konuştu. Özgür Özel, yürekten 
gelmeyen, anketten gelen Atatürk 
sevgisinin ve samimiyetin sorgu-
lanması, “Şimdiye kadar aklınız 
neredeydi” denilmesinin doğal bir 
şey olduğunu savundu. Erdoğan’ın, 
“Biz Atatürk’e ‘Atatürk’ dedik diye 
şimdi suç oldu” dediğini aktaran 
Özel, bugüne kadar dememesini 
eleştirdiklerini, bugüne kadar diye-
memenin, suç, ayıp olduğunu ifade 
etti.  Özgür Özel, CHP’nin yıllardır 
seçim barajına karşı olduğunu, si-
yasi rakiplerinden barajla kurtul-
mayı hiç düşünmediğini kaydetti. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mahir Ünal’a da çağrıda bulunan 
Özel, geçen mart ayında CHP’nin, 
5 kanunda değişiklik yapan 86 
maddelik kanun teklifi verdiklerini 
anımsatarak, bunların, barajın kalk-
ması, Türkiye seçim çevresi ve yurt 
dışı seçim çevresinin getirilmesi, si-
yasi etik kanunu çıkarılması, siyasi 
partilerin ve siyasetin finansman-
ları olduğunu belirtti.  MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın 
dün yaptığı açıklamalara da karşılık 
veren Özel, “Semih Bey neden bu 
kadar hakaret ve küfür ediyor diye 
düşünüyordum, hakaret ve küfür 

etmediğinde bir şey söylemiyor-
muş, onu anladım” dedi. 

Yalçın’ın, seçim barajının hem 
düşürülmesini hem de düşürülme-
mesini savunduklarını söylediğini 
aktaran Özel, “Baraj ne zaman-
dır ağır? Oylar yüzde 8 olunca mı 
ağır?” diye sordu. Özel, “Bir parti, 
barajın hem düşürülmesini hem 
düşürülmemesini savunacak bir 
savrulmaya kapıldıysa o partide iş-
ler zor demektir. 

Böyle bir açıklama yapıp par-
tisini, sevenlerini utandıracağına 
bence ya sussun ya hakaret etmeye 
devam etsin” diye konuştu.  n AA

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, seçim 
barajının düşürülmesine yönelik 
tartışmalara ilişkin, “Bunların tar-
tışılması, bunların konuşulması 
güzel. Biz tam da bunu istiyoruz. 
Biz siyasetin bu meseleleri tartışa-
rak, konuşarak, görüşerek, istişare 
ederek bir karara varması gerekti-
ğini başından itibaren söylüyoruz. 
2012’de bu konuyu tartışmaya 
açan da AK Parti’dir” dedi.  Ünal, 
NTV canlı yayınında gündeme iliş-
kin açıklamalarda bulundu, soruları 
yanıtladı.  “Afrin’e bir operasyon 
başlaması söz konusu mu?” soru-
sunu da yanıtlayan Ünal, Türki-
ye’nin sınır güvenliğinin bir beka 
sorununa dönüşmemesi gerektiği-
ni belirterek, Türkiye’nin böyle bir 
tehdit karşısında gerekli adımları 
atmaktan çekinmeyeceğini vurgu-
ladı. 

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin seçim barajı ile açık-
laması ve CHP yetkililerinin bu 
konudaki değerlendirmelerinin ha-
tırlatılması üzerine ise Mahir Ünal, 
şunları söyledi:

“Bunların tartışılması, bunla-
rın konuşulması güzel. Biz tam da 
bunu istiyoruz. Biz, siyasetin bu 
meseleleri tartışarak, konuşarak, 

görüşerek, istişare ederek bir ka-
rara varması gerektiğini başından 
itibaren söylüyoruz. 2012’de bu 
konuyu tartışmaya açan da AK 
Parti’dir. Şimdi cumhurbaşkanlı-
ğı hükümet sistemine giderken, 
uyum yasalarına dönük çalışmalar 
çerçevesinde tabii ki bütün bunlar 
konuşulacak, tartışılacak. Muhale-
fetin bu konularda açıklama yap-
masını biz son derece olumlu bulu-
yoruz. Bu tartışmaların sonucunda 
da bir karar oluşacak. Bu kararı da 
yasalaştıracağız.”  Mahir Ünal, “Bu 
konuda çalışmaya başladınız mı?” 
sorusu üzerine, “Uyum yasaları 

üzerinde, Seçim İşleri Başkanımız 
Sayın Ahmet Sorgun’un başkanlı-
ğında bir komisyon çalışıyor. Bu ça-
lışmalarımızı tamamladıktan sonra 
Genel Başkanımıza bu çalışmalar 
sunulacak. Sonra da AK Parti bu 
konulardaki yaklaşımlarını, bu ko-
nudaki pozisyonunu kamuoyuyla 
paylaşacak. Siyasi partiler pozisyon-
larını belirledikten sonra da bu ko-
nuyu karşılıklı olarak tartışacaklar” 
yanıtını verdi. Ünal, bir soru üze-
rine, bu konudaki çalışmalarını yıl 
sonuna kadar tamamlamayı planla-
dıklarını bildirdi. 
n AA 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018’de kamu ve özel kesim yatırımları toplamının ilk kez 1 trilyon lirayı geçeceğini 
belirterek, “Özel kesimin 922 milyar, kamunun ise 141,2 milyar liralık yatırımı söz konusu olacak” dedi

‘Özel kesim yatırımları ilk 
kez 1 trilyon lirayı geçecek’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda, Kalkınma Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlarının bütçelerinin görüşül-
mesine başlandı.  AK Parti Adana 
Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç 
başkanlığında toplanan komisyonun 
22. turunda Kalkınma Bakanlığı, Tür-
kiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı ile kalkınma 
ajanslarının bütçeleri görüşülecek.

Kalkınma Bakanı Elvan, 2018 
yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyo-
nundaki konuşmasında, “2018 yılı 
programımızda kamu ve özel kesim 
yatırımları ilk kez 1 trilyon lirayı 
geçecek.” dedi. Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, 2018’de kamu ve özel 
kesim yatırımları toplamının ilk kez 
1 trilyon lirayı geçeceğini belirterek, 
“Özel kesimin 922 milyar, kamu-
nun ise 141,2 milyar liralık yatırımı 
söz konusu olacak” dedi. Küresel 
büyümenin yukarı yönlü olduğunu, 
ancak hala 2008 krizi öncesi büyüme 
rakamlarına ulaşılamadığını dile ge-
tiren Elvan, küresel ticaret hacminin 
de artış eğiliminde seyrettiğini fakat 
içe kapanma, korumacılık politikaları-
nın artması, küresel sermaye akışının 
yavaşlaması gibi faktörler neticesin-
de, dünyanın son 5 yıldır ticaretsiz 
büyüme trendine girdiği kaydetti. 

Elvan, 2017-2020 sürecinde 
küresel ticaret hacminin, bir miktar 
küresel büyümenin üzerinde olacağı-
nın tahmin edildiğini bildirdi.

“SON 1 YILDA İSTİHDAM 
1 MİLYON 122 BİN ARTTI”

Orta Vadeli Program (OVP) dö-
neminde enflasyon oluşturmayan, 
istihdam dostu, yatırım ve ihracat 
odaklı, verimlilik artışına dayalı yapıy-
la ortalama yüzde 5,5 büyüme hızına 
ulaşılmasının hedeflendiğine dikkati 
çeken Elvan, “2017 temmuz dönemi 
itibarıyla son 1 yılda istihdam 1 mil-
yon 122 bin artmasına rağmen, çalış-
ma çağındaki nüfusun artması nede-
niyle işsizlik oranı 10,7 ile bir önceki 
yıla göre aynı kalmıştır. Orta vadede 
istihdam odaklı büyüme hedefimiz 
doğrultusunda, işsizlik oranlarının 
aşağı çekilmesi amaçlanmaktadır.” 
diye konuştu. Elvan, enflasyonun ka-
demeli olarak aşağı çekilmesinin OVP 
hedefleri arasında yer aldığının altını 
çizerek, 2018’de alınacak tedbirlerin 
etkileriyle enflasyonda gerilemenin 
başlayacağını, OVP dönemi sonunda 
ise enflasyonun kademeli olarak yüz-
de 5’e inmesinin beklendiğini söyledi. 

OVP’de bu yıl sonunda ihracatın 
yüzde 9,8 artışla,156,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşmesinin beklendi-

ğini aktaran Elvan, “Önümüzdeki 
dönemde ekonominin üretim ve ti-
caret yapısının, mal ve hizmet ihra-
catını destekleyecek kompozisyona 
gelmesi, yüksek teknolojili ihracatın 
artırılması, ithal girdilere bağımlılığın 
azaltılması, küresel ticaret hacmi-
nin artması ve ticaret ortaklarımızda 
büyümenin kuvvetlenmesi öngörül-
müştür. 2020 yılında ulaşmak istedi-
ğimiz hedef ise 195 milyar dolardır” 
ifadesini kullandı.
“DÜNYA İHRACATINDA TÜRKİYE’NİN 

PAYI YÜKSELDİ”
Elvan, ithalat için beklenen prog-

ram tahmininin 2017 yılı için 222 
milyar dolar olduğunu kaydederek, 
program döneminde büyümeyle bir-
likte ithalatta artışın öngörüldüğünü 
söyledi.  Güçlü ihracat performansına 
rağmen emtia fiyatlarındaki artış kay-
naklı dış ticaret hadlerindeki kötüleş-
me, altın dengesindeki bozulma, yurt 
içi talep ve üretimdeki ivemelenme 
kaynaklı ithalat artışına bağlı olarak 
cari açıkta yükselme kaydedildiğini 
belirten Elvan, cari açığın finansma-
nı için doğrudan yabancı yatırımların 
payını artıracak yapısal önlemler alın-
dığını kaydetti. Bu yıl cari açığın milli 
gelire oranının yüzde 4,6 olmasının 
beklendiğine işaret eden Elvan, altın 
hariç cari açığın milli gelire oranının 
yüzde 3,7’ye gerilediğini söyledi. 

Elvan, dünya ihracatında Tür-
kiye’nin payının küresel ölçekte ya-
şanan tüm olumsuzluklara rağmen 
arttığını vurgulayarak, “15 Temmuz 

darbe girişimi sonrası ekonominin 
canlılığını koruması ve sürdürülebilir 
büyümenin sağlanması açısından al-
dığımız tedbirler neticesinde, kamu 
kesimi borçlanma gereği gayrisafi 
yurtiçi hasılaya oran olarak 2017’de 
yüzde 2,4, genel devlet açığının yine 
yüzde 2,4, bütçe açığının ise yüzde 
2 civarında olması beklenmektedir. 
2018, 2019 ve 2020 döneminde 
kamu kesimi borçlanma gereğinde, 
genel devlet ve bütçe açığında bir 
azalma görülecek.” şeklinde konuştu. 

KAMU-ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI
Kamu ve özel sektör yatırımları 

hakkında da konuşan Elvan, hükümet 
olarak bu konuyu bütüncül bir bakış 
açısıyla ele aldıklarını söyledi. Kamu 
ve özel sektör yatırımlarının birbiri-
ni tamamlayacak alanlara yönlendi-
rildiğini anlatan Elvan, yatırımların 
finansmanında kamu-özel iş birliği 
yöntemlerinden azami ölçüde yarar-
lanılmaya çalışıldığını ifade etti. 

2018 yılı yatırım ödeneklerinin 
tahsisinde büyüme odaklı öncelikli 
projeler ortaya konulduğunu belirten 
Elvan, söz konusu proje alanları 
hakkında bilgi verdi.  Elvan, bu yıl 
kamunun 127,5 milyar, özel kesimin 
de 801 milyar lira olmak üzere 
toplam 928,6 milyar liralık sabit 
sermaye yatırımı öngörüldüğünü dile 
getirerek, “2018 yılı programımızda 
ise kamu ve özel kesim yatırımları 
ilk kez 1 trilyon lirayı geçecek. Özel 
kesimin 922 milyar lira, kamunun 
ise 141,2 milyar liralık yatırımı söz 

konusu olacak.” dedi. Gelecek yıl 
kamu yatırım ödeneklerinin sektörel 
payları açısından değerlendirildiğinde 
ilk sırada ulaştırmanın yer aldığını 
kaydeden Elvan, bu alanı eğitim, 
tarım, sağlık ve enerji sektörlerinin 
takip ettiğini bildirdi.  Kamu-özel iş 
birliği yöntemiyle gerçekleştirilen 
projelere ilişkin de bilgi veren Elvan, 
halen işletmede 187, yapım aşa-
masında ise 34 olmak üzere toplam 
221 projenin bulunduğunu kaydetti. 
Elvan, projelerin toplam yatırım tu-
tarının 60,1 milyar, toplam sözleşme 
tutarının 131,4 milyar dolar olarak 
hesaplandığını söyledi. 

Yoksulluk ve gelir dağılımı konu-
sunda son 15 yılda önemli gelişme-
ler yaşandığını ifade eden Elvan, kişi 
başına günlük harcaması 4,3 doların 
altında olan nüfusun payının 2002’de 
yüzde 30,3 iken 2015 yılında yüzde 
1,58’e gerilediğinin altını çizdi. 

İnsani gelişmişlik endeksinde de 
olumlu gelişmeler yaşandığını dile 
getiren Elvan, “Şu anda biz yüksek 
insani gelişme kategorisinde yer alı-
yoruz ama en yüksek insani gelişme 
kategorisine girmeyi hedefliyoruz.” 
diye konuştu.  Elvan, bu yıl sonunda 
tasarrufların gayrisafi yurtiçi hasılaya 
oranının yüzde 25, yatırımların ora-
nının ise yüzde 29,5 seviyesinde ger-
çekleşmesini beklediklerini belirterek, 
söz konusu oranların OVP dönemi so-
nunda sırasıyla yüzde 26,5 ve yüzde 
30,4’e yükselmesini öngördüklerini 
kaydetti.  n AA

‘Arakan’a İslam dünyası 
aynı hissiyatı duymuyor!’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Myanmar’ı, Arakan’ı ya-
şıyoruz. Acaba İslam dünyasının 
bütün ortakları burada aynı hissiyatı 
duyuyor mu? Duymuyor. Birleşmiş 
Milletler’de, bu yıl Genel Kurul’da 
bu işi gündeme getirdik. Genel 
Kurul’daki bu gündemde devlet 
başkanı olarak ne yazık ki iki devlet 
başkanı vardık, bir ben bir de İran. 
Başbakan olarak sadece Bangladeş 
Şeyh Hasina, bir de Endonezya’dan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir de 
Pakistan Başbakanı vardı. Bu kadar 
basit mi bu iş? Bu kadar parmak 
ucuyla tutulacak bir durum mu? ... 
Ama ne yazık ki böyle. Yani yüz bin-
ler ölüyor, Müslüman kardeşlerin 
ölüyor, umurunda değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Genç Kadınlar Liderlik 
Toplantısı”nda katılımcılara hitap 
etti.

Suudi Arabistan’ın Veliaht Pren-
si Muhammed Selman’ın ülkesinin 
“ılımlı İslam’a” döneceğini açıkla-
masıyla ilgili Erdoğan şunları söy-
ledi: “Ilımlı İslam. Sen daha, ‘ılımlı 
İslam’ diyorsun, bir bayana araba 
kullanma müsaadesi vermiyorsun. 
Nasıl ılımlı İslam bu. İslam’da buna 
mani bir hüküm var mı? Yok. De-
mek ki herhalde bundan sonra ya-
pacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle 
bir anlayış olamaz.”  ifadelerini kul-
landı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İs-
lam İşbirliği Teşkilatına bile hala 
hanımlar olayını doğru dürüst almış 
değiller. Bir el, bakıyorsunuz ön ke-
siyor. İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bir 
teşkilatın içinde niçin bir kadın kol-
ları olmasın? Ama ülkelerin liderleri 
bu konuda henüz aynı anlayışta de-
ğil” dedi.

‘BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARI 
AVRUPA ÜLKELERİNDE GİDEREK 

YAYGINLAŞIYOR’
 Erdoğan, “Batı’daki karamsar 

tablonun en büyük mağduru Müs-
lüman kadınlar. Başörtüsü yasakları 

Avrupa ülkelerinde giderek yay-
gınlaşıyor. Bir dönem ülkemizde 
olduğu gibi kamusal alan, özel alan 
kurnazlığı ile Müslüman kadınların 
hayata katılımları engellenmeye ça-
lışılıyor. Müslüman kadınları evleri-
ne hapsedecek bir anlayış virüs gibi 
yayılıyor. Bugün çoğu Avrupa ülke-
sinde bilhassa başörtülü kadınların 
istihdama katılabilmesi, hatta bazı 
yerlerde eğitim imkanları önemli 
ölçüde sınırlanmış durumdadır. He-
men her fırsatta bize demokrasi ve 
insan hakları dersleri verenler kendi 
ülkelerinde en temel insan hakları-
nın çiğnenmesine ne yazık ki alkış 
tutmaktadır. Türkiye, bu adaletsiz-
liğe ve çifte standarda dikkat çeken 
az sayıdaki ülkeden biri” dedi.

‘DÜNYA KENDİNİ BİRLEŞMİŞ MİL-
LETLER GÜVENLİK 

KONSEYİNDE GÖRSÜN’
Erdoğan, “Her inanç grubunun, 

her etnik grubun yer aldığı bir Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kuralım. Dünya kendini Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinde gör-
sün. Şu anda dünyanın tüm ülkeleri 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yinde kendini görmüyor. Böyle bir 
yapı adil bir yapı olamaz. Bunu gör-
memiz lazım.”diye konuştu.

‘İNSAN HAYAL KURABİLDİĞİ 
MÜDDETÇE YAŞAR’

Erdoğan, Space X şirketinin ku-
rucusu Elon Musk ile görüşmesiyle 
ilgili şu ifadeleri kullandı: 

“Geçtiğimiz günlerde yüksek 
teknoloji alanındaki özgün yatırım-
larıyla tüm dünyada dikkat çeken 
Elon Musk ile bir görüşmem oldu. 
Baktım çok heyecanlı. Kendisinin 
vizyonunu, hayallerini, gayretini 
bizzat ağzından dinleme imkanım 
oldu. Gördüm ki her şey önce bir 
hayalle başlıyor. Eğer hayal olmazsa 
ondan sonra da bunu gerçekleş-
tirebilmek mümkün değil. İnsan, 
hayal kurabildiği müddetçe yaşar 
ve başarıya koşar.”
n AA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kalkınma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçelerinin görüşülmesine başlandı.
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İKC İnşaat’ın Karatay’da başlattığı 160 dairelik Beytepe Konakları  temel atma töreni gerçekleştirildi. 
İKC İnşaat Yöneticisi İsmail Arslan, “Konutlarımız iki etap halinde teslim edilecek” dedi 

Karatay’a değer katacak
Konya inşaat alanında yeni bir ko-

nut hamlesine daha şahit oldu. İsmail 
Arslan, Kasım Üstün ve Cemil Tunalı 
sahip olduğu İKC İnşaat tarafından 
Hasandede Mescit Mahallesi Sedirler 
Caddesinde atıldı. Temel atma töre-
ni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Temel atma törenine Konya Müteah-
hitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Şaban 
Topal, Protokol üyeleri ile çok sayıda 
inşaat dünyasının önde gelen firmala-
rın sahip ve temsilcileri katıldı. 

BEYTEPE KONAKLARI KARATAY’A 
YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK 
Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren IKC inşaat Yöneticisi 
İsmail Arslan, “Şehrimiz ve Karatay’a 
yeni bir çehre kazandıracak ve farklı 
bir sosyal yaşam alanı sunacak olan 
Beytepe Konaklarımız 120 daire’den 
oluşan önemli bir yatırım. Konutları-
mız iki etap halinde teslim edilecek.1. 
etap 18 ay,2.etap 24 ay içerisinde tes-
lim olacak .2+1ve  3+1 dairelerimiz 
kalitenin mimari yapıya dönüşmüş 
haliyle vatandaşlarımızın istifadesine 
sunulacak. Kapalı otoparkı ve sağla-
mış olduğu sosyal alanlarıyla vatan-
daşlarımızın rahatı ve huzuru için 
tasarlanmıştır. 2018 Nisan ayı içeri-

sinde örnek dairemiz sunuma hazır 
olacaktır. Uygun ödeme seçenekleri 
ile vatandaşlarımızın hizmetine su-
nacağımız Beytepe Konakları Konya-
mıza ve Karatayımıza hayırlı uğurlu 
olsun. Açılışımıza katılarak bizleri 
onurlandıran siz kıymetli misafirleri-
mize teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

KARATAYIMIZA BÜYÜK 
BİR DEĞER KATACAK

Konya Müteahhitler Birliği (KO-
MÜT) Başkanı Şaban Topal, Sedirler 
bölgesine kazandıran Beytepe Konak-
ları’nın bölgeye değer katacağını ifade 
ederek, “İKC İnşaat sahipliğinde ve 
birbirinden değerli üç arkadaşımızın 
ortaklığında Karatayımıza büyük bir 
değer katacak. Bölgemizin yenilen-
mesi için gerçekleştiren kentsel dönü-
şüm çalışmalarında belediyemiz, mü-
taahit arkadaşlarımız , muhtarlarımız 
ve vatandaşlarımız ellerinden gelen 
her şeyi yapmaktadır. Beytepe Ko-
nakları Konyamıza, Karatayımıza ve 
mahallerimize hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. Dualarla Beytepe Konaklarının 
temeli atılırken, Temel atma törenine 
katılan misafirlere yemek ikram edil-
di.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Filistinli miniklerden Erdoğan sevgisi

Abdülhamid Han’ın izinden Me-
ram Atiyye-i Seniyye Projesi kap-
samında Kudüs’te bulunan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru ve 
beraberindeki heyet Zeytin Dağı ci-
varında bir anaokulunu ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında Filistinli minik 
öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan için uzun süre sev-
gi gösterisinde bulundular. Meram 
Belediyesi tarafından Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ku-
düs’ü yalnız bırakmayın” sözleri 
üzerine gerçekleştirilen Abdülha-
mid Han’ın izinde Meram Atiyye-i 
Seniyye Projesi, Kudüs’te devam 

ediyor. Program kapsamında şehri 
gezen ve ziyaretlerde bulunan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru 
ve beraberindeki heyet Filistinli va-
tandaşlar tarafından güzel bir şekil-
de ağırlanıyor. Ziyaretler kapsamın-
da Kudüs’ün en yüksek tepesi olan 
Zeytin Dağı’nın çevresindeki Zeytin 

Dağı Anaokulu ziyaret edilirken, 
minik öğrencilerin Türkiye ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
lehine yaptıkları sevgi gösterileri 
renkli anlara sahne oldu.

CUMHURBAŞKANIMIZ ‘KUDÜS’Ü 
YALNIZ BIRAKMAYIN’ DEDİ

Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru, Filistinli minik öğrenci-
lere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamını getirdiklerini 
ifade ederken, “Cumhurbaşkanımız 
‘Kudüs’ü yalnız bırakmayın. 

Kudüs’e gidin’ dedi. Bizler de 
sizleri ziyaret ettik. Atamız Abdül-
hamid Han’ın izinde buraları boş 

bırakmayacağız. Ziyaret etmeye de-
vam edeceğiz.” dedi. Okul yönetici-
leri de Başkan Toru ve ziyaretçilere 
teşekkür ederken, “Sizleri burada 
görmekten çok mutluyuz. Kudüs’ü 
yalnız bırakmayın” şeklinde konuş-
tular. 
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kudüs’ü yalnız bırakmayın” sözleri üzerine gerçekleştirilen Abdülhamid Han’ın izinde Meram Atiyye-i Seniyye Projesi, Kudüs’te devam ediyor
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Bursaspor’da Göztepe 
maçı hazırlıkları sürüyor

Abdullah Avcı, lösemili
çocukları ziyaret etti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve tu-
runcu-lacivertli futbolculardan Mert Günok ile Mevlüt Erdinç, 
lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Medipol Mega 
Üniversite Hastanesi’nde lösemi, karaciğer ve böbrek yet-
mezliği tedavisi gören çocukları, Medipol Başakşehir Teknik 
Direktörü Abdullah Avcı ve oyunculardan Mert Günok ile Mev-
lüt Erdinç ziyaret etti. Yıldız futbolcularla sohbet eden ve fotoğ-
raf çektiren çocuklar, ilüzyon gösterisiyle de keyifli vakit geçir-
di. Avcı ve ziyarette hazır bulunan oyuncular, serviste görevli 
doktorlardan tedavi sürecindeki çocukların sağlık durumları 
hakkında bilgi aldı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig’in 
12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Ga-
latasaray karşılaşması öncesinde böyle bir etkinliğin parçası 
olmanın kendilerine de motivasyon kaynağı olduğunu dile 
getirerek, çocukların yaşadıkları bu zor süreçten bir an önce 
kurtulup sağlıklarına kavuşmaları için iyi dileklerde bulundu.

Bursaspor, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında karşı-
laşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Yeşil-be-
yazlı ekip, Süper Lig’de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında 
karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına öğle saatlerin-
de yapılan antrenmanla devam etti. Bursasporlu futbolcu-
lar, günün tek antrenmanı öncesinde minik ziyaretçileriyle 
Türk bayraklarıyla poz verdi. Daha sonra öğrencileriyle bir 
konuşma yapan Le Guen, yarın U21 takımı ile oynanacak 
olan antrenman müsabakasında herkesin forma giyeceğini 
belirtti. Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların 
yanı sıra sakatlıkları bulunan Paschal Okoli ve Yusuf Erdoğan 
katılmazken, Paschal’ın sol bacağında oluşan kemik ödemi 
sebebiyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Fizyote-
rapist eşliğinde salonda çalışan Yusuf Erdoğan’ın ligin 13. 
haftasındaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetiştiril-
meye çalışıldığı öğrenildi.

n İHA

n İHA

Galatasaray’ın Fransız golcü-
sü Bafetimbi Gomis, Bahçeliev-
ler’deki Madical Park’ta kanser 
hastası çocukları ziyaret etti. Ga-
latasaray’ın golcüsü Bafetimbi 
Gomis, yeşil sahalardaki başarılı 
performansının dışında sosyal so-
rumluluk projeleriyle de yakından 
ilgileniyor. Fransız futbolcu, bu 
kapsamda Bahçelievler’deki Ma-
dical Park’ta kanser hastası çocuk-
ları ziyaret etti. Burada konuşma 
yapan Gomis, böyle bir etkinlikte 
olduğu için çok mutlu olduğunu 
belirterek, “Burada olduğum için 
mutluyum. Buraya daha önceden 

sağlık kontrollerini yapmıştım. 
Buraya Galatasaray’ın elçisi ola-
rak geldim. Bunun Galatasaray’ın 
değerlerine uygun olduğunu dü-
şünüyorum. Galatasaray demek 
paylaşım demek. Kişisel olarak 
da ben bu çocuklara nasıl yardım 
edebilirimi düşündüm onun için 
geldim. Türkiye’ye ilk geldiği dö-
nemde Türk insanları bana çok 
yardım etti. Dolayısıyla bunu nasıl 
ödeyebilirimi düşündüm. Buna 
karşılık olarak çocuklara yardım 
etmek aklıma geldi. Ben de bir aile 
babası olduğum için çocukların ne 
kadar önemli olduğunu biliyorum. 

Çocuklarımla geçirdiğim vaktin 
bir kısmını da buradaki çocuklarla 
geçirmek, onlara yardım etmek 
istedim. Çünkü bir çocuğun gö-
zündeki gülüşün ne kadar önemli 
olduğunu biliyorum. Buraya Ga-
latasaray’dan arkadaşlarım ve 
doktorumuz Yener Bey ile geldik. 
Eksiklikleri bulup, onlara yardım 
etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Go-
mis, hasta olan çocuklarla pasta 
kesti. Yıldız golcü, daha sonra 
çocuklara Galatasaray forması he-
diye etti.
n İHA

Bafetimbi Gomis’ten
 anlamlı destek

Atiba, başarının 
geleceğine inanıyor

Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, yabancı oyuncu sınırlamasının hem avantajları hem de 
dezavantajları olduğunu belirterek, “Bence en büyük avantaj kaliteli yabancılar geldiğinde ligdeki takımların 

seviyesinin yükselmesi. Beşiktaş bunun için çok güzel bir örnek” dedi
Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Ati-

ba Hutchinson, lige verilen milli takım 
maçları arasında muhabirine açıklama-
larda bulundu. Bu sezon Şampiyonlar 
Ligi’nde daha istikrarlı bir gidiş sergi-
lediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, 
“Sizin de bildiğiniz gibi geçen sezon 
Şampiyonlar Ligi grubunda iyi işler çı-
karmıştık ama ne yazık ki iyi bitmemişti. 
Bu sezon da çok iyi bir başlangıç yaptık. 
İyi bir takımız, Şampiyonlar Ligi’nde 
yapabileceğimiz çok şey var. Şimdi 
hedefimiz gruptan çıkmak ve mümkün 
olduğu kadar ileriye gitmek. Gayet iyi 
durumdayız. Bunu yaparken ligde de iyi 
gitmemiz gerekiyor. Son 2 maçta güzel 
sonuçlar aldık. Bu iyi sonuçlarla zirveye 
yaklaştık. Ben artık iki kulvarı birbirle-
riyle dengelediğimizi düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.

“MOTİVASYONUMUZ BU 
SEZON DA ÇOK YÜKSEK”

Son 2 sezondur şampiyonluk yaşa-
yan siyah-beyazlı kulüpteki bütün oyun-
cuların aynı istek ve heyecanla sahada 
olduklarını aktaran Hutchinson, şu ifa-
delere yer verdi:

“Bu sezon da çok istekliyiz. Hede-
fimiz aynı ve yine şampiyon olmak is-
tiyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular 
oldu. Üst üste 3. kez şampiyon olmak 
kolay değil ama bunu yapabileceğimi-
zi biliyoruz. Uzun bir hazırlık dönemi 
geçirdik. Birçok antrenman geçirdik. 
Bunların hepsini sezon sonunda kupayı 
kaldırmak için yaptık. Motivasyonumuz 
yine çok yüksek. Son birkaç maçta ligde 
de durumu toparladık. Doğru yola gir-
diğimize inanıyorum. Bu yolda devam 
etmek istiyoruz.”
“GÜNEŞ İLE BU SEZONDA DA BÜYÜK 

BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ”
Teknik Direktör Şenol Güneş hakkın-

da konuşan siyah-beyazlı oyuncu, tecrü-
beli hocanın futbolcuları çok iyi yönlen-
dirdiğine değinerek, “Şenol Güneş ne 
istediğini çok iyi bilen bir teknik direktör. 
Her oyuncudan istediğini çok iyi alıyor. 
Her şeyden önemlisi bence çok iyi bir 
teknik direktör. Saygıyı hak ediyor ve 
işine dört elle sarılan bir insan. İşine 
çok büyük bir saygısı var. Büyük emek 
veriyor ve oyuncuları iyi şekilde yönlen-
diriyor. Oyuncularla iyi iletişim kurmaya 
çalışıyor ve biz onunla bugüne kadar ba-
şarılı olduk. Sene sonunda daha büyük 
başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.

“YABANCI SINIRLAMASININ 
OLMAMASI BENİM İÇİN 
OLUMLU BİR DURUM”

Son günlerde tartışılan yabancı sı-
nırlaması ile ilgili görüşlerini aktaran 
Kanadalı futbolcu, bu konuda bir sınır-
lamaya gidilmemesinin kendisi için 
olumlu olduğunu vurgulayarak, “Hem 
avantajları hem de dezavantajları var. 
Bence en büyük avantaj kaliteli yabancı-
lar geldiğinde ligdeki takımların seviye-
sinin yükselmesi. Beşiktaş bence bunun 
için çok güzel bir örnek. Bize katılan ya-
bancı oyuncular takımın seviyesini yük-
seltti. Ligin seviyesi yükseliyor. Seviye 
yükselince izlenme oranları yükseliyor. 
Dezavantaj olarak da söyleyeceğim en 
önemli nokta özellikle genç Türk oyun-
cuların forma şansı bulma noktasında 
dezavantaj oluşturuyor olabilir. Çünkü 
bu oyuncuların takımda parlama şansı-
nı sekteye uğratıyor olabilir. Ama genel 
olarak baktığımda bir yabancı oyuncu 
olarak benim için olumlu bir durum. 
Olumlu ve olumsuz taraflarını birlikte 
değerlendirmek gerektiğini düşünüyo-
rum” açıklamasını yaptı.
n İHA
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Selçuklu Belediye 
destek bekliyor

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı yöneticileri, basın mensuplarıyla biraraya gelerek Kon-
yalı işadamlarından Selçuklu Belediyesi Basketbol takımına destek beklediklerini ifade etti. 

Toplantıda konuşan yönetici Kazım Küçükçöğen, seyirci desteğinin çok önemli olduğunu belirtti

 Bu sezon başında kurulan ve Konya’ya 
yeniden basketbol heyecanı kazandıran 
Selçuklu Belediyespor, ligde yarın önem-
li bir karşılaşmaya daha çıkacak. 8.hafta 
maçı öncesinde mavi beyazlı takımın yö-
neticileri, basın mensupları ile biraraya 
gelerek fikir alışverişinde bulundu. Toplan-
tıda konuşan Selçuklu Belediyespor yöne-
ticileri, Konyalı işadamlarından maddi ve 
manevi destek beklediklerini ifade eder-
ken, sponsorluk anlaşmalarının önemine 
dikkat çekti.

‘SPONSORLUK KONUSNDA 
SIKINTI YAŞIYORUZ’

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı 
yöneticileri Basın mensuplarıyla biraraya 
geldi. Basketbol Takımı yöneticileri Kazım 
Küçükçöğen, Mehmet Yaman ve Celalettin 
Özer’in katılımıyla gerçekleşen basın top-

lantısında Basketbol takımının sponsorluk 
görüşmeleri ve takımın lig performansı 
konuşuldu. Toplantıda ilk olarak Selçuklu 
Belediyesi Basketbol Takımı Basın Söz-
cüsü Celalettin Özer söz aldı. Özer yaptığı 
açıklamada, “Selçuklu Belediyesi Basket-
bol takımımız ilk 7 haftada gösterdiği per-
formansla basketbol severleri memnun 
ettiğimizi düşünüyoruz. Umarız bu böyle 
devam eder. Oyuncularımız özverili bir şe-
kilde çalışıyor. Takımımız yeni olduğu için 
bazı konularda sıkıntı yaşıyoruz. Bunlardan 
bir tanesi sponsorluk konusu. Şuan sadece 
sağlık sponsorumuz Medicana ve saha içi 
sponsorumuz Ömer Atiker’in dışında led 
reklamlarımız için sponsorlarımız var. Ta-
kımımızın bildiğiniz gibi bir ana sponsoru 
yok. Şu ana kadar yöneticiler olarak gerek-
li görüşmeleri yapıyoruz ancak takımın geç 
kurulmasından kaynaklanan sorunlar ne-

deniyle bir anlaşma sağlayamadık. Kon-
ya halkından ve işadamlarımızdan Konya 
basketbolu için destek bekliyoruz. Bu des-
tekle birlikte, birlik olmamız durumunda 
Konya basketbolunun daha önemli yerlere 
geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

 ‘SEYİRCİ DESTEĞİNİ 
ARTIRMAMIZ GEREKİYOR’

Selçuklu Belediyesi Basketbol Takımı 
Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, 
“Takımın şuan ki performansından mem-
nun olduklarını ancak seyirci sayısında 
artış beklediklerini ifade etti. Küçükçöğen, 
“0-12 Yaş grubu çocuklarımıza ve Sel-
çuklu Belediyesi Spor Okullarında eğitim 
gören sporcularımız maçları ücretsiz izle-
yebiliyor. Önümüzdeki haftalarda seyirci 
sayımızda artış olmasını bekliyoruz. Türki-
ye Basketbol Federasyonunun şuan maddi 

anlamda kulüplere çok fazla bir katkısı yok. 
Şuan Uğur İbrahim Altay Başkanın deste-
ğiyle kulübümüz ayakta durmaya çalışıyor 
ama ligde birçok takım ileriki dönemde 
sıkıntı yaşayabilir. Konya’da birçok büyük 
firma var. Bunların bizim yanımızda ol-
duğunu görmek bize artı bir motivasyon 
sağlayacak. ‘Çorbada bizimde tuzumuz 
olsun’ demeleri bizim için yeterli. Vatan-
daşlarımız büyük firmalarımızı bu tür spon-
sorluklarda görmek istiyor” ifadelerini 
kullandı. TBL Federasyon Kupasının Kon-
ya’da oynanma ihtimali olduğunu belir-
ten Küçükçöğen, “Federasyon Kupasının 
Konya’da oynanmasına yönelik talebimiz 
oldu. Altyapıyı oluşturabilirsek kupaya ev 
sahipliği yapacağız. Federasyon Kupası-
nın Konya’ya katkı sağlayacağını düşünü-
yoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, galibiyet 
özlemini dindirmek istiyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, 12.hafta maçında 
yarın evinde Sakaryaspor ile karşıla-
şacak. Ligde 8 haftadır galibiyet ala-
mayan ve alt sıralarda bulunan yeşil 
beyazlı takım, güçlü rakibi karşısında 
galip gelerek yeniden çıkışı geçmek 
istiyor. Konya Anadolu Selçukspor’un 
Sakaryaspor ile oynayacağı mücade-
le Konya Atatürk Stadyumu’da saat 
13.30’da başlayacak. Zorlu karşılaş-
mayı, Burak Taşkınsoy yönetecek. 
Yeşil beyazlı takım, bu önemli müca-
delede Konyalı futbolsevelerin des-
teğini bekliyor. Genç bir kadro kuran 
Konyaspor’un pilot takımı Anadolu 
Selçukspor, galip gelerek yeniden mo-
ral kazanmak istiyor. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 1. Lig’de mü-
cadele eden ve lige iyi bir başlangıç 
yapan temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, ligin 8.hafta maçında Balıkesir 
temsilcisi Karesi Spor ile karşı karşıya 
gelecek. Yarın oynanacak mücadele 
saat 16.00’da Kurtdereli Spor Salonu’n-
da başlayacak. Son olarak evinde Ba-
kırköy Basket ile karşılaşan ve bu maç-
tan galibiyet ile ayrılan mavi beyazlılar, 
yarınki Karesi maçını da kazanarak 
zirve yürüyüşünü sürdürmek. Selçuklu 
Belediyespor, ligde 7 maçta aldığı 6 
galibiyet ile 3.sırada yer alıyor. Sel-
çuklu’nun lig sıralamasındaki rakipleri 
Afyon Belediyesi ve Türk Telekom bu 
hafta birbiri ile Afyon’da karşılaşacak.
n SPOR SERVİSİ

1. Amatör Küme’de 
6.hafta yarın oynanacak

Konya 1. Amatör Küme’de 6.hafta müsabakaları yarın 
oynanacak. A ve B Grubu’nda toplam 8 karşılaşmanın ola-
cağı 1. Amatör Küme’de program şu şekilde; A Grubu Saat 
13.00 Kulu Belediyespor – Konya Monivaspor, Cihanbeyli 
Belediyespor – Konya Demirspor, Yeni Meramspor – Göl-
yazı Belediyespor, Saat 15.00 Konya Karakartallarspor – 
İhsaniye Gençlerbirliği. B Grubu Saat 13.00 Bozkır Genç-
lerbirliği – A. Kültürspor, Akşehir Gençlikspor – Çelik Duş 
Doğuşspor, Seydişehirgücü – Havzanspor, Saat 14.00 
Yeni Doğanhisarspor – Selçuklu İdman Yurduspor.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Hentbol 
Ahi Evran’a konuk olacak

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig’de mücadele eden 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, bu hafta 6.maçında 
çıkacak. Oynanan 6 haftanın birini BAY geçen mavi beyaz-
lılar, aldığı 3 galibiyet ile 6.sırada yer alıyor. 7.hafta ma-
çında Ahi Evran Ünivertesi’ne konuk olacak olan Selçuklu 
Belediyespor’un maçı yarın saat 13.00’de başlayacak. 
Hentbol 1. Lig’de geçtiğimiz hafta maçlar oynanmamıştı. 
Mavi beyazlı temsilcimizin rakibi Ahi Evran Üniversitesi oy-
nadığı 6 maçta 4 galibiyet aldı ve ligde 4.sırada bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Voleybol temsilcilerimiz 
bu hafta deplasmanda

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de ve bu sene yaka-
ladıkları çıkış ile dikkat çeken temsilcilerimiz Konya Bü-
yükşehir Belediyespor ve Seydişehir Belediye Sanayispor, 
7.hafta maçlarında deplasmanda olacak. Ligde 3.sırada 
yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, bugün Bur-
sa’da Tofaş Spor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 
14.00’de başlayacak. Seydişehir Belediye Sanayispor ise 
yine bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 
deplasmanda mücadele edecek. Bu karşılaşma da saat 
14.00’de start alacak.
n SPOR SERVİSİ

Süper 
Amatör’de 

6.hafta heyecanı
Konya Süper Amatör Küme’de 

6.hafta maçları oynanacak. İlk iki 
sırada bulunan 11 puanlı iki takımın 
liderlik mücadelesi vereceği kar-
şılaşmaların programı şu şekilde; 
Selçukspor – Beyşehir Belediyespor, 
Altınekinspor – Saiteli Kadınhanı Be-
lediyespor, Ç.Çumra Belediyespor 
– Karapınar Belediyespor, Yeni 
Emirgazi Belediyespor – Selçuklu Be-
lediyespor, Ilgın Belediyespor – Sey-
dişehir Belediyespor. Süper Amatör 
Küme’de bütün karşılaşmalar saat 
13.00’de oynanacak. Ligde 11 puan-
la lider olan Ç.Çumra Belediyespor, 
yine 11 puanla ikinci sırada yer alan 
Karapınar Belediyespor ile liderlik 
mücadelesine çıkacak. Ligde 5.hafta 

maçlarından iki tanesi hava şartla-
rından dolayı ertelenmişti. Ertelenen 
karşılaşmalar önümüzdeki günlerde 
oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör 
Ligi’nde temsilcilerimiz

 galibiyet istiyor
Bölgesel Amatör Ligi’ne 8.hafta maç-

ları yarın oynanacak. Yeşil siyahlı temsil-
cimiz Sarayönü Belediyespor, ligin son 
sırasında bulunan Gölhisarspor’u konuk 
edecek. Sarayönü İlçe Stadı’nda oyna-
nacak mücadele 14.00’de başlayacak ve 
Süleyman Yörük yönetecek. Ligde istediği 
çıkışı bir türlü yakalayamayan Akşehirspor 
ise Kepez Belediyespor deplasmanına gi-
decek. Bu zorlu mücadele saat 14.00’de 
Kepez Hasan Doğan Stadyumu’nda oynana-
cak. Maçı Anıl Pola yönetecek. Yeşil beyazlı 
temsilcimiz Ereğlispor kendi sahasında Ana-
mur Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 
Ereğlispor’un mutlak galibiyet parolası ile 
sahaya çıkacağı maç Ereğli Atatürk Stadı’n-
da saat 14.00 başlayacak ve Hakan Güngör 
yönetecek.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor 
Karesi Spor deplasmanında



ANADOLU  KARTALI’NI 
ANTALYA HEYECANI SARDI

TFF Süper Lig’in 12. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlaya-
cak olan Atiker Konyaspor’u bu maçın heyecanı sardı. Uzun süre 
sonra ligde taraftarı ile buluşacak olan Anadolu Kartalı bu maçı 
kazanarak kötü günleri geride bırakmanın planlarını yapıyor

TFF Süper Lig’in 12. haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayacak olan 
Atiker Konyaspor’da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Dünü çift idman ile kapatan 
yeşil beyazlılar sabah yapılan çalışmada testten geçti. Kulüpten yapılan açıkla-
mada “Oyuncularımıza Kayacık Tesislerimizde gerçekleşen ve 3 grupta yapılan 
testin sonuçlarına ve ortaya çıkacak değerlere göre çalışma programı belirle-
necek” denildi. Akşam antrenmanında ise Antalyaspor maçının hazırlıklarına 
devam edildi.

ANTALYASPOR HEYECANI
Ligde ve Avrupa’da kötü sonuçlar alan ve sezona kötü bir başlangıç yapan 

Atiker Konyaspor’a milli ara ilaç gibi geldi. Fiziksel, mental ve taktiksel anlam-
da milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Anadolu Kartalı’nı Antalyaspor maçı 
heyecanı sardı. İyi hazırlanarak bu maçı kazanmak isteyen yeşil beyazlılar, hem 
düşme hattından uzaklaşmak hem de kötü günlere bir son vermek istiyor.

TARAFTARLA KAVUŞACAK
Antalyaspor’u yenerek çıkışa geçmek isteyen Konyaspor açısından bu maçı 

önemli kılan bir başka konu ise taraftar. Sezon başından beri ligde taraftar des-
teğinden mahrum olan Anadolu Kartalı bu maçla birlikte taraftarına kavuşacak. 
Taraftarının desteği ile ezeli rakibini mağlup etmek isteyen Konyaspor, yakala-
yacağı çıkış ile kendini bir an önce tehlikeden uzak bölgeye atmak istiyor.

ÖZDİLEK YENİ HAVA GETİRDİ
Sezon başından beri pek çok kriz ile boğuşan Konyaspor’da sular duruldu. 

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve ekibi takım içindeki ufak tefek sıkıntılara son 
vererek, geçtiğimiz yıllardaki havayı yeniden sağladı. Antrenmanlarda oyuncu-
ların yüzleri gülerken, bu olumlu hava Antalyaspor maçına yönelik umutları da 
artırdı.

GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI
Konyaspor önümüzdeki hafta Antalyaspor’u mağlup ederek geçen sezonun 

da rövanşını almak istiyor. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup 
eden yeşil beyazlılar, Konya’daki maçta dramatik bir beraberlik almıştı. 9 kişi 
kalan rakibi karşısında galibiyet golünü bir türlü bulamayan Anadolu Kartalı 
taraftarının da tepkisini çekmişti. Vukovic’in kaçırdığı penaltı hafızalara kazın-
mıştı.
n SPOR SERVİSİ

RPS


