
304 bin 855 bin 
kişi fuara geldi

Konya Tarım Fuarında 101 ülkeden ve Türkiye’nin 72 şehrinden 
304 bin 855 profesyonel ziyaretçi ağırlandığı açıklandı. Geçtiğimiz 

yıl 16.’sı düzenlenen Konya Tarım Fuarı 307 bin 919 rekor 
ziyaretçiyle yine tarım sektörünün en büyük buluşması olarak 

gerçekleşmişti. n SAYFA 5’TE

Konya çiftçisi güçlü 
şekilde temsil edilecek

Ziraat Odaları Konya İl Koordinasyon Kurulu, Konya çiftçisini 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Ankara’da yapılacak olan 
büyük kongresinde temsil edecek beş delegeyi belirledi. 

Yapılan toplantıda Konya’nın tarımın başkenti olduğu 
vurgulandı. n SAYFA 12’DE

Genç MÜSİAD’ a 
Konyalı başkan!

Genç MÜSİAD  13. Genel Kurul Toplantısı MÜSİAD Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçekleştiren seçimlerin 

ardından Genç MÜSİAD başkanlığına Konyalı Yunus Fur-
kan Akbal seçildi. Genç MÜSİAD’ın yeni Genel Başkanı 
Yunus Furkan Akbal yaptığı konuşmada, “Bugünden 

itibaren var gücümüz ile çalışacağız” diyerek önemli bir 
mesaj verdi. Gerçekleştirilen Genel Kurul’a Konya’dan 

da büyük bir katılım sağlandı.  n SAYFA 5’TE

04 ‘Cumhur İttifakı’nı 
güçlendirmeliyiz’ 06 Minik öğrencilerden 

yaşlılara ziyaret 07 Çumra’yı ‘Turizm 
Şehri’ yapacağız

Konevi’den 
Mevlana’ya!

Duru Bulgur 
tam not aldı

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta, 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Uğur İbrahim Altay ve 
ilçe belediye başkan adayları 
Konevi’den Mevlana’ya kadar 
yürüyüp, vatandaşla kucaklaştı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dünyanın en önemli gıda fuar-
larından Foodex Japan 2019’a 
katılan Duru Bulgur ürünleri, 
Uzak Doğu’da büyük beğeni 
topladı. Türk bulgurunun gele-
neksel ve yenilikçi lezzetlerini 
tanıtan Duru Bulgur, fuar katı-
lımcılarından tam not aldı.. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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HADİM’İ 2023’E 
HAZIRLIYORUZ

Cumhur İttifakı, AK Parti Hadim Belediye Başkan 
Adayı Ahmet Hadimioğlu, şehir merkezi ve kırsalda 

bulunan mahallelere çok büyük eserler ve dev 
yatırımlar kazandırdığını söyledi. Hadimioğlu, 
“ Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını 

ilçemize kazandırmanın mutluluğu ile daha büyük 
hedefler, dev yatırım projeleri ile 2023’e adım adım 

ilerliyoruz” dedi.  n SAYFA 11’DE

SİLLE, BU YILIN DA 
GÖZDESİ OLACAK

5 bin yıllık tarihi ile dikkatleri üzerinde toplayan 
Sille, önemli bir kültür merkezi olarak oldukça 
ilgi çekiyor. Geçmişinde bir çok farklı inançtaki 

insanların izlerini taşıyan Sille’de, tarihi camileri, 
evleri, kilisesi, barajı gibi önemli unsurları içinde 

barındırıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’de 
yapılan restorasyonlarla Sille yeniden canlandırıldı. 
Sille Baraj Parkı’nın da yapılmasıyla tarihi ve tabiatı 
birarada sunan Sille, bu yıl da yaz aylarının en gözde 

mekanı olacak.  n SAYFA 2’DE

MERAM, HER 
ALANDA GELİŞECEK

Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Kavuş, seçimlere kısa bir süre 
kalmasına rağmen ciddi bir seçim çalışması 

yürütüyor. Meram’ı her alanda geliştirmek için 
gayret göstereceklerinin altını çizen Kavuş, talep, 

istek ve istişareyle oluşacak projelerin Meram’a artı 
değer katacağını kaydetti.  n SAYFA 3’TE

20 SEFERDE
15 BİN YOLCU!
Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Konya Banliyösünün 

detayları belli oldu. Yeni projeyle günlük 20 sefer yapılacak, 15 bin yolcu taşınacak
BANLİYÖ HATTI 

KAZANDIRILACAK
Geçtiğimiz Cuma günü Konya’ya gelen ve her gelişin-
de Konyalılara yeni müjdeler veren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan Konya’ya üç müjde vererek 
Konya’dan ayrıldı. Erdoğan sanayi bölgesiyle şehir 
merkezindeki ulaşım sorununun modern bir banliyö 
hattıyla çözeceklerini ifade etti. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay 
projenin detayını sosyal medya adresinden açıkladı.

GÜNDE 15 BİN 
YOLCU TAŞIYACAK

Başkan Altay,  “Mevcut Tren Garından Bilim Mer-
kezi’ne kadar 12 durak ile Yüksek Hızlı Tren hattını 
kullanacak Konya Banliyösü, günde 15 bin yolcu taşı-
yacak” ifadelerini kullandı. Konya Banliyösünün du-
rakları, Belediye, Konya YHT Gar, Rauf Denktaş, Kule 
Merkez, Yeni YHT Gar, Mobilyacılar, 1.Organize, Çi-
mento, Aksaray Kavşağı, Ana Jest Üssü, Hava Alanı, 
Bilim Merkezi olarak belirlendi. n HABERİ SAYFA 7’DE
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Bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve her köşesi tarih kokan Sille, yapılan restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandırıl-
mıştı. Sille Baraj Parkı’nın da yapılmasıyla tarihi ve tabiatı birarada sunan Sille, bu yıl da yaz aylarının en gözde mekanı olacak 

Tarih, tabiatla buluştu
5 bin yıllık tarihi ile dikkatleri 

üzerinde toplayan Sille, önemli bir 
kültür merkezi olarak oldukça ilgi 
çekiyor. Geçmişinde bir çok farklı 
inançtaki insanların izlerini taşıyan 
Sille’de, tarihi camileri, evleri, kilise-
si, barajı gibi önemli unsurları içinde 
barındırıyor. Bu nedenle, özellikle 
son yıllarda Sille’nin tarihten aldığı 
bu önemli nitelikleri ortaya koymak 
ve sergilemek amacıyla çok sayıda 
çalışmalar yapıldı. Selçuklu Beledi-
yesi tarafından Sille’nin korunması, 
güzelleştirilmesi ve turizme kazan-
dırılması çalışmaları Sille’ye büyük 
değer kazandırdı. 

YENİDEN AYAĞA KALKTI
Sille, İç Anadolu bölgesinde, 

Konya’nın 8 kilometre Kuzey batı-
sında deniz seviyesinden bin 152 
metre yüksekte iki dağ arasında vadi 
görünümünde olan bir yerleşim 
merkezi. Bazı kaynaklara göre Sel-
çuklular zamanında İsiyle ve Silye 
adıyla anılan Sille, Osmanlılar döne-
minde bu ismin yanı sıra Su dirhemi 
nahiyesi adıyla da anılıyor. 1800’lü 
yıllardan itibaren nüfusunda hızlı 
bir artış olan Sille’nin 1900’lü yıllar-
da 16 mahallesi olup nüfusu 19 bin 
kişiye ulaşıyor.1900’lü yılların ba-
şında tren yolunun yapılması, Müs-
lüman halkla iç içe yaşayan gayr-i 
müslimlerin mübadelesi, usta ve 
sanatkârların Sille dışına gitmeleri 
ve ulaşım yetersizliği gibi sebepler-
le Konya’ya ve diğer yerlere yapılan 
göçler ve boşalan evlerin yıkılışı ile 
Sille bazı güzelliklerini kaybetmeye 
başlasa da son yıllarda Selçuklu Be-
lediyesi öncülüğünde yapılan çalış-
malarla Sille yeniden canlandı.

SİLLE EVLERİ RESTORE EDİLDİ
Sille’nin tarihi ve kültürel özel-

liğinden dolayı Selçuklu Belediye-
si Sille’yi turizme kazandırmak ve 
tarihi yaşatmak amacıyla bölgede 
önemli çalışmalar yürüttü. Selçuklu 
Belediyesi, Sille’nin turizme kazan-
dırılması ve ayağa kaldırılması ama-
cıyla çalışmalara başladı. Bu çalış-
malar her geçen gün hızlandırılarak, 
Sille bütünüyle restorasyona sokul-
du. Tarihi camilerin, kiliselerin, köp-
rülerin yanı sıra Sille’de, eski Sille 
evleri de restore edilerek, güzel bir 
görünüme kavuşturuldu. Son ola-
rak Sille Subaşı Camii’nin restoras-
yon işini bitiren Selçuklu Belediyesi, 
Subaşı Hamamı’nda da çalışmaların 
sonuna geldi. Eski tarihi hamamın 
restorasyonunun da bitmesiyle Sil-
le’de restorasyonlar tamamlanacak. 

SİLLE BARAJ PARKI YENİ 
CAZİBE MERKEZİ OLDU

Selçuklu Belediyesi ile DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü arasında 2011 
yılında imzalanan protokol ile Sel-
çuklu Belediyesi’ne devredilen Sille 
Himmet Ölçmen Barajı hayata geçi-
rilen proje ile Konya’nın cazibe mer-
kezi haline geldi. 21 milyon TL’ye 
mal olan proje ile Sille Baraj Park’ta 
doğal alanlar korundu. Mevcut bitki 
örtüsüne ilave olarak ise 9 bin 567 
fidan dikildi. Ayrıca parkın fark-
lı bölgelerine yerleştirilen 80 adet 
kamelya ve 100 adet piknik masası 
bulunuyor.

DOĞAL YAŞAM BURADA
Sille Baraj Parkı 1 milyon 985 

bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 
Bu anlamda park Türkiye’de yapıl-
mış en büyük parklardan biri. Park 
içinde 221 bin metrekare yüzey 

alanı ile Sille Himmet Ölçmen Ba-
rajı yer alıyor. İzci kampı merkezi, 
tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, 
çay bahçesi, restoran, mescid, iske-
le, ahşap gezinti yolları, çim amfi, 
çocuk oyun alanları, spor alanları 
gibi farklı etkinlik alanları içeri-
sinde bulunduran Sille Baraj Park 
Parkı içerisinde yer alıyor. Baraj 
çevresinde piknik alanları, yürüyüş 
parkurları, çocuk oyun alanları, tır-
manma parkurları da bulunuyor. 
Öğrenciler ve izcilere yönelik ola-
rak kullanılması amacıyla kamp 
alanları da unutulmadı. Gölet içe-

risinde kayıkla gezinti yapılabiliyor. 
Vatandaşları su ile buluşturan Sille 
Baraj Park, piknik ve mesire alanla-
rı ile de yine vatandaşları tabiat ile 
buluşturuyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Sille Baraj Parkı, açıldığı gün-

den bu yana vatandaşların yoğun 
ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle hafta 
sonlarını fırsat bilen vatandaşlar, 
Sille Baraj Parkı’nda aileleriyle vakit 
geçirebiliyor. Havaların ısınmaya 
başladığı bugünlerde yoğunluk da 
artmaya başladı. Konyalıları su ile 
buluşturan Sile Baraj Park, açıldığı 

günden bu yana bu ilgisini artırarak, 
bu yıl yaz mevsimine de damga vu-
racak mekan olacağa benziyor. 

SİLLE’Yİ TANITAN 
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Selçuklu Belediyesi başta olmak 
üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, 
Sille’nin tanıtımını sağlamak ama-
cıyla çeşitli kültürel etkinlikler de 
yapılıyor. Çalıştaylar, resim sergile-
ri, çevre duyarlılığını sağlamak için 
çiçek dikme etkinlikleri, yarışmalar 
gibi bir çok etkinliğe imza atılarak 
Sille’nin tanıtımına katkı sağlanıyor. 
n ONUR KALKAN

Tarihi Sille’yi restore ederek ayağa kaldıran Selçuklu Belediyesi, Sille’yi Konya’nın en gözde mekanlardan biri haline getirdi.
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Meram’ı her alanda geliştirmek için gayret göstereceklerinin altını çizen Cumhur İttifakı Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, talep, istek ve istişareyle oluşacak projelerin Meram’a artı değer katacağını kaydetti 

Her alanda gelişecek
Cumhur İttifakı AK Parti Meram 

Belediye Başkan Adayı Mustafa Ka-
vuş, seçimlere kısa bir süre kalması-
na rağmen ciddi bir seçim çalışması 
yürütüyor. Meram’ın her mahallesi-
ne, her vatandaşına ulaşmayı amaç 
edinen Mustafa Kavuş, sabah saat-
lerinde başladığı seçim çalışmalarını 
gece geç saatlere kadar sürdürüyor. 
“Girmediğimiz gönül kalmayacak” 
prensibiyle hareket eden Cumhur 
İttifakı AK Parti Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş, es-
naflarla, çiftçilerle, mahalle sakin-
leriyle buluşarak 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri için destek istiyor. 
Kavuş’un Meram Küçük Kovanağzı 
Kapalı Semt Pazarı’nda başlayan se-
çim çalışmaları, esnaf ziyaretleri ve 
akşam gerçekleştirdiği ev toplantıla-
rı ile devam etti. 

MERAM KAVUŞ’U SEVDİ
Yenigün Gazetesi olarak Cum-

hur İttifakı AK Parti Meram Beledi-
ye Başkan Adayı Mustafa Kavuş’un 
1 günlük seçim çalışmalarını takip 
ederek, Kavuş’a olan teveccühü 
gözlemledik. Kavuş’un sabah saat-
lerinde başlayan seçim çalışmaları, 
gece geç saatlere kadar sürüyor. Se-
çim çalışmaları kapsamında Meram 
Küçük Kovanağzı Kapalı Semt Paza-
rı’nda pazar esnafıyla ve vatandaş-
larla buluşan Kavuş, burada vatan-
daşların talep ve isteklerini dinledi, 
seçimlerde destek istedi. “Tevazu, 
gayret, samimiyet” ilkesiyle hareket 
eden Kavuş, samimi görüntüsüyle 
vatandaşların sevgisini kazanıyor. 
Her sorunu çözmek için elinden 
gelen gayreti göstereceğini belirten 
Kavuş, verdiği sözleri tutmak için 
çalışacağını belirtiyor. 

VATANDAŞA ÜÇ SÖZ VERİYOR
“Ben 3 söz veriyorum: Görev 

sürem boyunca beni koştururken, 
çalışırken göreceksiniz. İkincisi; ister 
kendi kurumumla ilgili ister başka 
kurumla ilgili yapılması gereken so-
runları çözme gayretinde olacağım. 
Üçüncü olarak da vatandaşlarımızın 
her zaman arasında olacağım” diyen 
Kavuş, Meram’ın gelişmesi için çalı-
şacağını anlatıyor. Meram’ın bütün 
potansiyellerini değerlendirecekleri-
ni dile getiren Kavuş, Belediye Baş-
kanı seçilmesi halinde yapacakları 
projelerle Meram’ın tarihi, kültürel 
dokusuna yakışır şekilde gelişece-
ğini anlatıyor. Kavuş’un projelerini 
dikkatle dinleyen vatandaşlar, Ka-
vuş’un samimiyetine güvendiklerini 
belirterek destek sözü veriyorlar. 

YOĞUN BİR SEÇİM 
ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ 

Seçim çalışmalarını ve süreci 

Yenigün’e değerlendiren Cumhur 
İttifakı AK Parti Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş, yo-
ğun bir seçim çalışması gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. Vatandaşlarla 
her ortamda biraraya geldiklerini 
dile getiren Kavuş, “Vatandaşları-
mızla biraraya gelip öneri ve talep-
leri dinliyoruz, notlarımızı alıyoruz. 
Genel siyasetle ilgili istekler de 
geliyor. Bu konuda da notlar alıp 
il başkanlığımıza bildirmek üzere 
rapor haline getiriyoruz. Gece saat-
lerine kadar çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi.

TARIM POTANSİYELİNİ 
DEĞERLENDİRECEĞİZ 

Meram için tarımı destekle-
yecek, kırsal kalkınmaya ivme ka-

zandıracak projeler üzerinde ça-
lıştıklarına dikkat çeken Kavuş, bu 
konuda ilgili makamlarla istişareler 
yaptıklarını söyledi. “Tarımla ilgi-
li projelerimizi hazırlamadan önce 
Tarım İlçe Müdürlüğü, Meram Zi-
raat Odamız, Süt Birliği ile konuşa-
rak çiftçilerimize nasıl destek olabi-
liriz diye konuştuk ve projelerimizi 
bu şekilde belirledik” diyen Kavuş, 
Meram’ın tarım ve hayvancılıkta 
ciddi bir potansiyelinin olduğunu, 
bu potansiyeli değerlendirmek is-
tediklerini kaydetti. Bu anlamda, 
tarıma özel destekler planladıklarını 
belirten Kavuş, şöyle devam etti,  
“Belediyenin her konu başlığıyla 
ilgili bir şeyler yapması gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle tarım ve 

hayvancılık başlığında çiftçilerimize 
destek olabilecek projeler düşünü-
yoruz. Çiftçilerimizin ortak kullana-
bilecekleri tarım alet ve ekipmanlar 
konusunda destek vererek, onların 
işlerini görmelerinde destek olabi-
liriz. Arıcıkla ilgili destekler olabi-
lir. Süt sığırcılığına destek vermek 
amacıyla süt toplama merkezleri, 
süt soğutma tankları yapmakla il-
gili farklı projelerimiz var. Bunlar 
gibi açıkladığımız farklı projeler var. 
Ama açıkladıklarımızın da dışında 
Tarım İlçe Müdürlüğü ile istişareler 
yapıyoruz. Bu doğrultuda daha ne-
ler yapılabilir konusunda Belediye 
Başkanı seçildikten sonra da fikirler 
üreteceğiz. Seracılıkla ilgili, lavanta 
ekimiyle ilgili destekler düşünüyo-

ruz. Bu gibi konular istihdama ve 
ekonomiye katkı sağlayacak.”

ÇALIŞMALARIN 
MEYVESİNİ ALACAĞIZ

Cumhur İttifakı Meram Bele-
diye Başkan Adayı olarak vatan-
daşların yoğun teveccühleri ile 
karşılaştıklarını dile getiren Kavuş, 
“Malum bazı ekonomik sıkıntı-
lar yaşadık. Ancak bu sıkıntıların 
nereden kaynaklandığını, neden 
meydana geldiğini vatandaşlarımız 
çok iyi biliyor. Süreci çok iyi takip 
ediyorlar. Birçok vatandaşımız, es-
nafımız, döviz olayının hangi ülke-
lerden kaynaklandığını biliyor. Bu 
anlamda vatandaşlarımız bizim ya-
nımızda yer alıyor, bize destek veri-
yor, gücümüze güç katıyor. Vatan-

daşlarımız sıkıntılarını, taleplerini 
iletiyorlar. İnşallah 31 Mart’a kadar 
yaptığımız çalışmaların meyvesini 
alacağımızı düşünüyorum” ifadele-
rini kullandı.

BAŞLAMIŞ OLUNAN 
KENTSEL DÖNÜŞÜM 

PROJELERİ DEVAM EDECEK
Meram’da ciddi bir kentsel dö-

nüşüm çalışmasının başladığını 
hatırlatan Kavuş, kendisinin be-
lediye başkanlığı döneminde bu 
çalışmaların aksamadan devam 
edeceğini bildirdi.  Kavuş, “Şükran 
Mahallesi’nde devam eden kentsel 
dönüşüm çalışmaları, Anıtlar Ku-
rulu’nun çalışmalarını bekliyor. Bi-
liyorsunuz orada tarihi eserler çıktı. 
Anıtlar Kurulu orada incelemelerde 
bulunuyor, kazılar yapıyor. Bu ta-
rihi eserler gün yüzüne çıkartılmış 
olacak. Anıtlar Kurulu’nun bu ça-
lışmaları bitirmesi gerekiyor. Biz bu 
süreci hızlandırmaya çalışacağız. 
Vatandaşlarımız onlara verilen in-
şaatların biran önce başlatılmasını 
istiyor. Hiç kimsenin kafasında soru 
işareti kalmasın. Üç kooperatifimiz 
de Nisan ayıyla birlikte hem inşaat 
malzeme fiyatlarındaki normal-
leşmeyle hem de inşaat sezonunu 
başlamasıyla birlikte hızlı bir şe-
kilde başlayacak. Vatandaşlarımız 
bundan emin olsunlar. Devlette de-
vamlılık esastır, yarım kalan hiçbir 
iş olmaz.” 

CADDE VE SOKAKLARIN 
EMARI ÇEKİLİYOR 

kentsel dönüşüm, imar ve yol 
çalışmalarının hızlı bir şekilde de-
vam edeceğini aktaran Kavuş, “İn-
şallah yeni dönemde imar ve 18 uy-
gulamalarının tamamlanması adına 
hızla çalışılacak. Biliyorsunuz Konya 
Metro projesinin ilk etabı Meram’da 
başlayacak. Bu proje yine Meram’a 
artı değer katacak, Meram’ın dönü-
şümünü hızlandıracak, vatandaşla-
rımızın arsa değerlerini de artıra-
cak. Yollarla ilgili çalışmalar devam 
edecek. Cadde ve sokakların emar 
çalışmalarını yapıyoruz. Alt ve üst-
yapılardaki eksikler belirlenerek, 
yapılması gerekenler planlanacak. 
Bu biraz külfetli bir iş ama bunu 
yapmadığımız takdirde dönüşüme 
tam katkı sağlanamaz. Onun için 
bu çalışmaları eksiksiz yapma gay-
retinde olacağız” değerlendirme-
sinde bulundu.

Ayrıca Kavuş, başkan olduktan 
sonra da sürekli vatandaşlarla içiçe 
olacağının sözünü vererek, “Me-
ramlı bize her zaman ulaşabilecek” 
diyerek söz verdi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Cumhur İttifakı Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, samimi görüntüsüyle şimdiden Meram’ın gönlüne girmeyi başardı.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçimlere kısa bir süre kala seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.
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‘Ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakı’nı güçlendirmeliyiz’

AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, Bozkır, Ahırlı ve Ya-
lıhüyük ilçelerinde vatandaşla bu-
luşup Cumhur İttifakı adayları için 
destek istedi. Akyürek, “Birlik ve 
beraberlik içinde, ülkemizin bekası 
ve geleceği için oluşturulan bu güç-
lü ittifakı daha da güçlendirmemiz 

gerekiyor” dedi. 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-

tırma ve Turizm Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, yerel seçim çalış-
maları kapsamında Bozkır, Ahırlı 
ve Yalıhüyük ilçelerinde düzenle-
nen seçim çalışmalarına katıldı. 

Akyürek, AK Parti ve Milliyetçi 
Hareket Partisi İl ve İlçe Teşkilatları 
üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği 
seçim çalışmalarında Konya mer-
kezde Cumhur İttifakı adayı Uğur 
İbrahim Altay’a, Bozkır’da Sadettin 
Saygı’ya, Ahırlı’da İsa Akgül’e, Ya-
lıhüyük’te ise Hasan Koçer’e destek 

istedi. Ziyaretlerde ilçe esnaflarıyla 
buluşup vatandaşlarla da sohbet 
eden Akyürek, yeniden büyük ve 
güçlü Türkiye’nin kurulması için 
2023 yılı hedeflerine uygun ola-
rak çalışmak gerektiğini kaydet-
ti. Cumhur İttifakı’nın en büyük 
amacının büyüyen Türkiye’yi inşa 

etmek olduğunu ifade eden Ak-
yürek, “Türkiye, kendisine yönelik 
kurulan tuzakları bozmak zorunda-
dır. Bunun için hepimizin birlik ve 
beraberlik içinde, ülkemizin bekası 
ve geleceği için oluşturulan bu güç-
lü ittifakı daha da güçlendirmemiz 
gerekiyor. Çünkü Cumhur İttifakı 

2023 hedefleri doğrultusunda çalı-
şıyor” dedi.

İlçe ziyaretleri sonrası Ahırlı il-
çesine bağlı Akisse Mahallesi’nde 
de halkla buluşan Akyürek, bura-
daki vatandaşları da Cumhur İtti-
fakı’na destek vermeye davet etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi tarafından “Şehir 
ve Mevlana” başlığıyla düzenlenen 
söyleşide Konya Türk Tasavvuf Mü-
ziği Topluluğu Müdürü Fahri Öz-
çakıl gençlerle Mevlevilik hakkında 
sohbet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi’nin “Şehir ve Mev-
lana” isimli söyleşisine Konya Türk 
Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdü-

rü Fahri Özçakıl katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Ali Gav Medresesi KO-
MEK Gelenekli Sanatlar Merkezinde 
gerçekleşen söyleşiye konuk olan 
Özçakıl, Gençlik Meclisi üyeleriyle 
Mevlevilik üzerine sohbet etti. Mev-
lana’yı tarihi mekanlarda Konya’da 
okuyan öğrencilerle buluşturmayı 
amaçlayan programda Özçakıl, “Gü-
nümüzde yapılan semada semazen-
ler her çark atışta İsm-i Celal çeke-

rek Allah’ı zikreder. Çünkü sema, 
Mevlevilerin zikir metodudur. Nasıl 
ki her tarikatın aslında bir zikri var-
dır; Mevlevilerin zikri de sema iledir. 
Ama tabii Mevlevilik dediğimiz za-
man sadece sema akla gelmeme-
lidir” dedi. Programda gençler de 
merak ettikleri konuları Özçakıl’a 
sorma imkanı buldu. GENÇ GÜN-
DEM Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi’nin üç haftadır Kılı-

çarslan Gençlik Merkezi’nde düzen-
lediği Genç Gün-Dem programları-
nın finali 24 Mart Pazar günü saat 
13.00’da Doç. Dr. Mehmet Özkan’ın 
konuk olacağı programla gerçekleş-
tirilecek. Programda Venezuela’da 
gerçekleştirilmek istenen darbe ve 
Yeni Zellanda’da 50 Müslüman’ın 
acımasızca katledildiği cami baskını 
konuşulacak.
n HABER MERKEZİ

‘Beka sorunumuz, hiçbir 
zaman bitmeyecek’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarında “Geçmişten 
Günümüze Beka Meselemiz” 
konusunu anlatan NEÜ Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi De-
kan Yardımcısı Dr. Yakup Kaya, 
“Türk ve Müslüman kimliğimiz-
le bu coğrafyada olduğumuz 
müddetçe terörle, darbelerle, 
ekonomik krizlerle karşı karşıya 
kalacağız” dedi

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarında bu hafta beka 
meselemiz ele alındı. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Dr. Yakup Kaya, ül-
kemizin beka sorununun yüz-
yıllardan beri sürüp gelen bir 
sorun olduğuna değinerek, bu 
coğrafyada Türk ve Müslüman 
kimliğiyle yaşadığımız müddet-
çe beka sorunumuzun hep ola-
cağını söyledi.

Kalabalık bir davetli toplu-
luğunun katılımıyla gerçekleşen 
konferansta, Malazgirt’ten beri 
ülkemiz üzerinde oyunlar oy-
nandığını dile getiren Dr. Kaya, 
Küresel emperyalizmin, bulun-
duğumuz coğrafyada sürekli 
planlamalar yaptığını, yaşadı-
ğımız ekonomik krizlerin, terör 
olaylarının, siyasal krizlerin de 
bu oyunların sonucunda yaşan-
dığı ifade etti.

“Son 80-100 yıllık tarihimiz-
de şu anki duruşumuz hiç olma-
mıştı. Dünya bundan rahatsız” 
diyen Dr. Kaya, şöyle devam 
etti: “Tarihte hep evanjelistle-
rin yeni dünya düzeni ile ilgili 
oyunları çıkıyor karşımıza. On-
lar bunu kutsal bir dava haline 
getirmişler. Trump da popülist 
yaklaşımlarıyla buna işaret edi-
yor. Çünkü Trump birileri tara-
fından kurulup yönetiliyor. Bu 
yüzden de Türkiye’ye düşman. 

Arz-ı Mev’ud’a göre, Haçlılara 
göre ortada bir şark sorunu var. 
Bunun karşılığı İslam sorunu-
dur, Türk sorunudur. Yani Haç-
lılar bunu bir hilal sorunu olarak 
görüyor. Balkan Savaşları, 1. ve 
2. Dünya savaşları, özellikle Ça-
nakkale Savaşı da bunun yansı-
masıdır. Yani beka sorunu yüz 
yıllardır süren bir sorun. Bu an-
lamda Türkiye yeri geldi terör, 
yeri geldi ekonomi, yeri geldi 
siyasal istikrarsızlıklarla, sağ-sol 
kavgalarıyla, alevi-Sünni çatış-
malarıyla terbiye edilmeye ça-
lışıldı. Ardından darbeler geldi. 
Türkiye’deki darbeler bu güçler 
tarafından hazırlanmış, Neokan-
lar tarafından desteklenmiştir. 
ABD’de hiç darbe oldu mu? Ha-
yır. O zaman artık uyanma za-
manı. 2016’da ABD’nin eğittiği 
bir kişi darbe yaptı, şimdi orada 
korunuyor. Türkiye’nin beka 
sorunu bu coğrafyada olduğu-
muz müddetçe, Müslüman Türk 
kimliğimiz olduğu müddetçe bu 
saldırılarla karşı karşıya kala-
cağız. Hele hele son liman, son 
kale özelliğimizi yitirmediğimiz 
müddetçe, terörle, darbelerle, 
ekonomik krizlerle karşı karşıya 
olacağız. Bunun adı dün Asalay-
dı, bugün PKK, PYD, yarın adı 
değişir, fark etmez. Hepsi aynı 
yere hizmet ediyor. Biz Fırat 
Kalkanı, Zeytindalı ile buna çok 
güzel cevap verdik. Türkiye dev-
let düzeyinde oynanan oyunun 
farkında, millet de bazı kesimler 
dışında farkında. Bu yüzden bize 
büyük görevler düşüyor.”

Programın ardından Birlik 
Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi 
Parlak, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Yakup Kaya’ya günün anısı-
na tablo ve katılım belgesi tak-
dim etti.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay 
ve ilçe belediye başkan adayları Konevi’den Mevlana’ya kadar yürüyüp, vatandaşla kucaklaştı

Konevi’den başlayıp
Mevlana’ya yürüdüler

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Leyla Şahin Usta, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı AK Parti Adayı 
Uğur İbrahim Altay ile Cumhur 
İttifakı AK Parti adayları, Sadred-
din Konevi Türbesi’nden Mevlana 
Türbesi’ne kadar yürüyerek vatan-
daşlara çiçek takdim edip esnafları 
ziyaret ettiler.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Usta, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ve Cumhur İttifakı 
AK Parti Adayı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Pek-
yatırmacı, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Meram Beledi-
ye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, 
Sadreddin Konevi Türbesi’nde dua 
ederek başladıkları programda Ka-
zım Karabekir Caddesi, Alaaddin 

Bulvarı ve Mevlana Caddesi’nde 
vatandaşlara çiçek takdim edip es-
nafları ziyaret ettiler.

AK Parti İl Teşkilatı ile ilçe teş-
kilatları mensuplarının da katıldığı 

ve Konyalıların sevgi gösterisinde 
bulunduğu programda vatandaş-
larla sohbet ederek Türkiye’nin 
geleceğinin oylanacağı 31 Mart’ta 
destek isteyen AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Usta ve Cum-
hur İttifakı’nın AK Partili adayları, 
programlarını Mevlana Türbesi’n-
de dua ederek tamamladılar.
n HABER MERKEZİ

Gençlik Meclisi’nden ‘Şehir ve Mevlana’ anlatıldı
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Genç MÜSİAD  13. Genel Kurul Toplantısı MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçek-
leştiren seçimlerin ardından Genç MÜSİAD başkanlığına Konyalı Yunus Furkan Akbal seçildi 

Genç MÜSİAD’a 
Konyalı başkan!

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD)’ın Gençlik 
Kuruluşu olan Genç MÜSİAD  13. 
Genel Kurul Toplantısı MÜSİAD 
Genel Merkezinde gerçekleştirildi. 
Düzenlenen Genel Kurula MÜSİAD 
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı 
Ali Bayramoğlu, MÜSİAD 3. Dönem 
Genel Başkanı Ömer Bolat, Sana-
yi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, Genç MÜSİAD 
Kurucu Genel Başkanı Kerim Altın-
taş, Genç MÜSİAD Geçmiş Dönem 
Genel Başkanları Seyyid Mahmut 
Nebati, Fatih Uysan, Abdulsamet 
Temel, Ömer Faruk Akbal ve Yavuz 
Fettahoğlu, MÜSİAD Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Genç MÜSİAD Şube 
Başkanları ve Genç MÜSİAD üyele-
ri katıldı. Genel kurula ayrıca Genç 
MÜSİAD Konya Şubesi 6. Dönem 
Başkanı Emre Babayiğit, Genç MÜ-
SİAD Konya Şubesi 7. Dönem Baş-
kanı Kadir Başaran, Genç MÜSİAD 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Safa Botsalı, Yönetim Kurulu 
üyeleri ve geçmiş dönem yönetim 
kurulu üyeleri yoğun bir katılım 
sağlayarak Konyalı yeni genel baş-
kanı yalnız bırakmadı. Genel Kurul-
da görevi devreden Genç MÜSİAD 
12. dönem Genel Başkanı Mazlum 
Engin Akdağ, başkanlık görevinin 
bir bayrak yarışı olduğunu ve genel 
kurulların bayram havasında geçti-
ğini dile getirdi. Bu zamana kadarki 
desteklerinden dolayı MÜSİAD Ge-
nel Başkanı Abdurrahman Kaan’a, 

yönetim kuruluna, geçmiş dönem 
başkanlarına, şube başkanlarına ve 
üyelerine teşekkür etti.

‘VAR GÜCÜMÜZ İLE ÇALIŞACAĞIZ’
Genç MÜSİAD 13. dönem Ge-

nel Başkanı Yunus Furkan Akbal ise 
genel kurulda yaptığı konuşmada, 
“Bugünden itibaren Genç MÜSİAD 
Genel Başkanlığı görevini layıkıyla 

yerine getirebilmek için bugünden 
itibaren var gücümüz ile çalışacağız. 
Teveccühlerinizden ötürü hepinize 
teşekkür ederim. 1990 yılında ku-
rulan MÜSİAD’ımız 12 genç kurucu 
üyesi ile yola çıktı. Kurulduğu gün-
den bu yana yerel ve ulusal firma-
ların uluslararası piyasaya çıkmasın-
da itici bir güç oldu. 1990’lı tüm iş 
insanlarının bir araya gelerek ve bir 
arada durarak eşit şartlarda rekabet 
etmesine imkan sağladı. Türkiye’nin 
yeni gücü MÜSİAD hem üyelerin, 
hem de ülke ekonomimizin iş hac-
mini artmasında önemli rol oynuyor. 
Tarihi sorumluluğumuzun farkında-
yız. Nasıl bir miras aldığımızın bilin-
cindeyiz. Hamdolsun kurulduğumuz 
ilk günden bu yana büyüklerimizin 
izinden göstermiş oldukları hedefler 
doğrultusunda emin adımlarla yol 
almaktayız. Genç MÜSİAD’ın bugün 
dünya çapında 4 bini aşkın üyesi bu-
lunuyor. Türkiye’de 56 tane şube-

miz var. Hayallerimiz sınırlarımızın 
ötesini açtı. Yurtdışında 20 Şube’ye 
ulaştık ama bu yetmez diyoruz.  
Bayrağımızı daha yükseklerde ve 
daha çok şubemiz ile dünyanın her 
yerinde dalgalandırmak hedefleri-
mizin arasında. Şuanda Genç MÜ-
SİAD, içerisinde üniversite öğrenci-
lerini de barındıran bir yapıya sahip. 
Bizler deneyimlerimizi paylaşırken, 
onlar bizlere ilham veriyor. Birlikte 
düşünüyor, birlikte çalışıyoruz. He-
defimiz bu yapıyı bozmadan çatımız 
altında daha fazla iş insanı çekmek. 
Hayata geçireceğimiz farklı projeler 
ile genç ve nitelikli iş insanlarımı-
zın sayısını artırmak. Bu kapsamda 
genç girişimcilere yönelik iş dünyası 
buluşmaları, uluslararası kongreler, 
sektörel çalışmalar, üyeler arası tica-
ret teşvik danışmanları ve toplumsal 
faydayı hedefleyen etkinliklere imza 
attık. Atmaya da devam ediyoruz” 
dedi.  

Yunus Furkan Akbal başkanlı-
ğında Genç MÜSİAD Yönetimi şu 
isimlerden oluştu: A. Faruk Yaman-
karadeniz, Abdülhamit Eroğlu, Akif 
Enes Kütük, Bahadır Yılmaz, Cenk 
Aydoğar, Emirhan Özyardımcı, Er-
dem Dereli, Fatih Tuğcu, Fazlurrah-
man Yaman, Görkem Yapıcıkardeş, 
İsmail Demir, İbrahim Ethem Tok-
göz, Kerem Kurtuluş, M. Cem Çeke-
rek, M. Yusuf Avcı, Meryem İlkba-
har, Muratcan Fersan, Ömer Uyan, 
Sena Cevahir, Sinan Keçebir, Yasin 
Emre Ertemel, Yusuf Akbal.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

ASKON, fuardaki 
üyelerini unutmadı

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şubesi, 
Türkiye’nin en büyük tarım fuarı 
olan Konya 17. Uluslararası Tarım 
Fuarı’nı gezdi. ASKON Konya Şu-
besi birçok üyesinin fuara katılımı 
noktasında ciddi çaba harcayarak, 
onlara fuar hususunda teşvikte 
bulundu. ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali Umur, Taner 
Doğan, Ali Süzgün, Mehmet Şen, 
Abdullah Yıldırım, Faysal Sayıl-
gan, Ender Ertuğrul, Genel Sek-
reter Muaz Gülyiğit, Genç ASKON 
Konya Şube Başkanı Mehmet Akif 
Savaş’tan oluşan heyet, 20’ye ya-
kın üye firmanın stantlarını tek tek 
ziyaret ederek, başarı temennisin-
de bulundu. Ziyaretin ardından 
gözlemlerini aktaran ASKON Kon-
ya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
tarım makineleri sektörünün şehir 
ve ülke ekonomisine ciddi katkı-
lar sağladığını ifade etti. Yıldırım, 
“Konya, fuarlar ve birçok sektörde 
Türkiye’ye örnek bir şehir haline 
gelmiştir. Açılan fuarların kalitesi 
ile birlikte Konya’nın fuar merkezi 
olma yolunda hızla ilerlediğini gö-
rüyoruz. Konya’da tarım makine-
leri sektörü son yıllardaki gelişme-

lerle birlikte önemli bir yol almıştır. 
Buraya gelen çiftçiler, tarım maki-
neleri sektörünün lokomotif firma-
larını, fuarlar sayesinde teknolojik 
yenilikleri, ekipman ve donanım-
ları yakından takip etme fırsatını 
elde etmektedir. Fuarlar genel 
itibariyle şehir için gelişim nokta-
sında ciddi katkılar vermektedir. O 
yüzden ASKON olarak tüm fuar or-
ganizasyonlarına destek veriyoruz. 
Biz de fuarlarda stant açarak işa-
damlarımıza destek olma gayretini 
gösteriyoruz. Tarım fuarına katılan 
firmalarımızı da ziyaret ederek 
başarılar diledik. Konya’da tarım 
fuarı gibi bir değerimiz var. Bu yıl 
piyasanın durumuna göre fuarın 
yine de iyi olduğunu söylüyor ka-
tılımcı firmalarımız. Konya olarak 
tarım fuarının uluslar arası alanda 
da bilinirliğini daha fazla artırmak 
ve ziyaretçi sayısını artırma adı-
na daha fazla çalışma yapmalıyız. 
Fuarcılıkta neden bir Almanya ve 
İtalya olmayalım?” diye konuştu. 
Tarım Makineleri sektöründe Kon-
ya’da öncü olan ve ASKON üyeliği 
bulunan onlarca firma ziyaretten 
dolayı ASKON Konya Şube Başka-
nı ve Yönetimine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Tarım Fuarında 101 ülkeden ve Türkiye’nin 72 şehrinden 304 bin 855 profesyonel ziyaretçi ağırlandığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 16.’sı 
düzenlenen Konya Tarım Fuarı 307 bin 919 rekor ziyaretçiyle yine tarım sektörünün en büyük buluşması olarak gerçekleşmişti 

Tarım Fuarı’na rekor ziyaretçi!
Konya’da 19 - 23 Mart 2019 tarihle-

ri arasında Konya Ticaret Odası-TÜYAP 
Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Konya Tarım 2019 - 17. 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı bir kez daha yabancı 
ziyaretçi rekoru kırdı. 20 ülkeden 441 
katılımcı firma ve firma temsilciliğinin 
tarımsal mekanizasyon alanında en yeni 
ürünlerini sergiledikleri Konya Tarım 
Fuarı’nda 101 ülkeden ve Türkiye’nin 
72 şehrinden 304 bin 855 profesyonel 
ziyaretçi ağırlandı. Fuarda 90 bin TL’den 
1 milyon 780 bin TL’ye varan fiyatlara 
satılan devasa traktörler, biçerdöverler 
ve ilk kez Konya Tarım Fuarı’nda lans-
manı yapılan tarımsal mekanizasyon 
ekipmanları ülke çapında büyük yankı 
uyandırdı. Türkiye’nin en büyük üretici-
leri ve ihracatçıları ile dünyanın en bü-
yük tarım markalarının katıldığı ve akıllı 
tarım uygulamaları ile Endüstri 4.0’ın 
tarım sektöründeki yansımalarının en iyi 
şekilde gözlemlendiği Konya Tarım Fua-
rı’nda, yurt içinde ve yurt dışında tarım 
sektöründe faaliyet gösteren iş insanları 
ve çiftçiler, son teknolojileri görebilmek 
amacıyla fuarı ziyaret etti. TÜYAP Kon-
ya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, özellikle Fas, Tunus, Cezayir, 
Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, 
Romanya, Rusya, Belarus, Ukrayna, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan 
ve Kazakistan’dan gelen alım heyetleri-
nin fuar katılımcılarıyla buluştuğu B2B 
Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinli-
ğinde yeni iş bağlantıları kurularak, alım 
heyetleri tarafından katılımcı firmalara 
milyonlarca dolarlık sipariş verildiğini 
belirtti. Ersözlü, “Bu bağlamda Konya 

Tarım Fuarı, tarım sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların ihracat bağlantısı 
kurması noktasında önemli bir buluşma 
platformu oldu. Konya Tarım Fuarı böy-
lece tarım sektörünün ihracatına yüzde 
20 civarında katkı sağladı. Yine Doğu, 
Batı ve Kuzey Afrika’dan, Orta Asya’dan, 
Balkanlardan ve Orta Doğu ülkelerinden 
Konya Tarım Fuarı’na ziyaretçi akını ya-
şandı. Bu yıl toplamda 4 bin 183 yaban-
cı iş insanının ağırlandığı fuarda, geçen 
yıla göre gözle görülür yabancı ziyaretçi 
artışı oldu. Fuara ilk kez Uganda, Sierra 
Leone, Gabon ve Gambiya’dan ziyaretçi 
geldi” dedi.  Ünü sınırlarını aşan Konya 
Tarım Fuarı’nın gelecek yıl 17-21 Mart 
2020 tarihlerinde 18. kez Konya Ticaret 
Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde tarım profesyonellerini bir 
araya getireceğini ifade eden Ersözlü, 
Konya Tarım Fuarı’nın sağladığı müthiş 
potansiyele şahit olmak üzere gelen fuar 
ziyaretçilerine ve fuarın katılımcılarına 
teşekkür etti.

ODA BAŞKANLARINDAN TEŞEKKÜR
Konya’da 19 - 23 Mart 2019 tarihle-

ri arasında Konya Ticaret Odası-TÜYAP 
Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Konya Tarım 2019 - 17. 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı ardından Konya Tica-
ret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik sosyal medya adreslerinden açık-
lama yaptı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk 
yaptığı açıklamada, “Konya Tarım Fua-
rı’nda; 5 günde 101 ülkeden, 72 şehrimiz-
den 304 bin 855 ziyaretçi. Katılan, katkı 
sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür-
ler” ifadelerine yer verdi. Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de, “101 
ülkeden ve Türkiye’nin her yerinden 304 
bin 855 ziyaretçisiyle TÜYAP Konya Ulus-
lararası Fuar Merkezi’nde 19 -23 Mart 
tarihlerinde düzenlenen 17. Konya Ta-
rım Fuarı’nı düzenleyenlere, katılımcılara, 
ziyaretçilere, destek verenlere teşekkür 
ederim” dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk Hüseyin Çevik

Yunus Furkan Akbal
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Konya’nın Yunak İlçesi Yavaşlı 
mahallesindeki Yavaşlı İlkokulu öğ-
rencileri 18 ve 24 mart arası Yaşlı-
lar Haftasını unutmayarak yaşlıları 
ziyaret etti.

Yavaşlı İlkokulu öğrencileri 18 
ve 24 Mart Yaşlılar Haftasını unut-
mayarak her yıl olduğu gibi bu yıl-
da yaşlıları ziyaret etti. Konya’nın 
Yunak İlçesi Yavaşlı mahallesindeki 
Yavaşlı İlkokulu öğrencileri örnek bir 
davranışta bulunarak, Yaşlılar Haf-
tası nedeniyle yaşlıları ziyaret ede-
rek yaşlılara karanfil verdiler. Okul 
Müdiresi Yasemin Miyase Üzümcü 
önderliğinde okul öğretmenleri Sı-
nıf Öğretmeni Demet Kurtoğlu ve 
Seda Daşpınar Özdemir ile öğren-
ciler, Yavaşlı mahallesinde ikamet 
eden yaşlıları ziyaret ederek yaşlılara 
karanfil verdiler. Öğrencileri kar-
şılarında gören yaşlılar ise duygu-

lan anlar yaşadı. Öğrenciler ziyaret 
ettikleri yaşlıların ellerini tek tek 
öperek, hatırlarını sordu. Evlerinde 
ziyaret ettikleri dede ve ninelerle 
sohbet ederek, dualarını alan öğren-
ciler, yaşlılara “hayırlı, sağlıklı, uzun 
ömür” temennisinde bulundu. Okul 
Müdiresi Yasemin Miyase Üzümcü, 
“Okuldaki öğretmen ve öğrencile-
rimizle köydeki yaşlılarımızı ziyaret 

edip karanfil ve şeker ikram edip 
ellerinden öperek yaşlılar haftasını 
kutlamanın mutluluğunu yaşadık. 
Onlar bizim ışığımız. Onların dua-
sını hissetmek bize güven veriyor. 
Peygamber Efendimizin dediği gibi 
‘eğer siz yaşlılar olmasaydı, belalar 
üzerimize çağlayanlar gibi dökülür-
dü.’ Yaşlılarımız böylesine kıymetli-
ler. Büyüklerin varlığı bağlı olduğu 

ailenin temel direği, temel dirliğidir. 
Yaşlılarımızın gününü kutluyor ve 
ellerinden öpüyoruz. Çocuklarımıza, 
büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok 
iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da 
sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerimizi 
sadece özel gün ve haftalarda değil 
yılın her gününde hatırlayarak on-
larla birlikte olduğumuzu onlara his-
settirmeliyiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Altay ve Kavuş 
huzurevini ziyaret etti 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı AK 
Parti Adayı Uğur İbrahim Altay 
ve Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, Dr. İsmail Işık Hu-
zurevi sakinleriyle bir araya geldi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı AK Parti Ada-
yı Altay, Cumhur İttifakı AK Parti 
Meram İlçe Belediye Başkan Ada-
yı Kavuş ile birlikte Dr. İsmail Işık 
Huzurevi’ni ziyaret ederek şehrin 
farklı noktalarında vatandaşlarla 
buluştu. İlk olarak Dr. İsmail Işık 

Huzurevi sakinlerinin hayır duala-
rını alan Altay ve Kavuş, yaşlılarla 
sohbet ederek kendilerine çiçek 
takdim etti. Altay ve Kavuş’un zi-
yaretinden memnun olan huzurevi 
sakinleri ziyaret için teşekkür etti. 
Altay ve Kavuş, daha sonra Meram 
son durakta esnafları ve vatandaş-
ları ziyaret ederek yeni dönem-
de bölgede yapılacak düzenleme 
projesi ile ilgili istişare etti. Altay 
ve Kavuş, güneşli havada Meram 
Evliya Çelebi Parkına gelen aileler 
ve çocuklarla da sohbet etti. n İHA

Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Ereğlili bürokratlar, işadamları ve çok sayıda 
STK temsilcisi ERKONSİAD ev sahipliğinde istişare toplantısı için Konya’da bir araya geldi

Ereğlililer Konya’da
güç birliği yaptı

Ereğli Konya Sanayici İş Adam-
ları ve Bürokratları Derneği (ER-
KONSİAD) 1. İstişare Toplantısı’nı 
yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Özel 
bir hastanenin konferans salonunda 
gerçekleştirilen programda konuşan 
ERKONSİAD Kurucu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Avukat Ali Süzgün, 
derneği 2017 yılında kurdukları-
nı ancak ülkenin içinde bulunduğu 
şartlar nedeniyle, faaliyetlerini inter-
net üzerinden sürdürdüklerini söy-
ledi. Haftalık ve aylık köşe yazıları, 
basın açıklamaları ile deneğin bilinir-
liğini artırdıklarını kaydeden Süzgün, 
“Konya’da hemşehricilik dernekleri 
fazla tutmuyor, çünkü insanlar yakın 
olduğu için Ereğli’ye özlem duymu-
yor. Bu nedenle Eski Ereğlililer der-
neğinden farklı kulvarda bir dernek 
kurduk. Onun devamı da değiliz. 
Derneğimiz, Ereğlili, Ereğli’yi seven, 
Ereğlili hisseden sanayici, iş adamı, 
bürokrat, akademisyen, temiz düz-
gün hayat çizgisi olup, başarılı olan, 
vatanını, milletini seven insanları-
mıza açıktır. Arkadaşlık, komşuluk, 
akrabalık bağlarının zayıfladığı şu 
dönemde rahatlıkla aidiyet hissede-
bilirsiniz” dedi. 

‘ARTIK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERME 
ZAMANI GELMİŞTİR’

Konya’ da güçlü bir Ereğlililer 
derneğinin bulunmasının zorunlu 
olduğunu belirten Süzgün, “Kon-

ya’nın ilçesi olması nedeniyle, Ereğli 
ile ilgili önemli kararlar Konya’da 
alınmaktadır. Ankara Başkent olabi-
lir, İstanbul en büyük il olabilir ancak 
Ereğli için en önemli il Konya’dır. 
Konfederasyon mantığı ile çalışmak 
istiyoruz. Her yılın başında dernek 
başkanlarımız ile toplanıp, o yıl için-
de yapılacak 3 büyük etkinliği birlikte 
planlayıp, komisyonlarını oluşturup, 
yerini, bütçesini birlikte belirlemek 
istiyoruz. Böylelikle, birlik, beraber-
lik için de ses getirecek, gücümüzü 
ortaya koyacak programlar yapabili-
riz. ERKONSİAD olarak, önce Konya 
ilinde yaşayan Ereğlilerimizin tespiti 
için komisyonlar kurduk. Sağlık, Milli 
Eğitim, akademisyen, iş adamları, 
dış ilişkiler komisyonlarımız hazırdır. 
Ayrıca Dış İlişkiler Komisyonumuz, 
dünya üzerinde yaşayan hemşehri-
lerimizi tespit edecek ve yılda 1 kez 
gerek ticari gerekse turistik amaçlı, 
hemşehrilerimizin yaşadığı ülkele-
re geziler düzenleyecektir. Her yıl 
mutlaka konfederasyon mantığında 
oluşturacakları komisyonlarca dü-
zenlenecek 1 büyük istişare toplan-
tısı hayalimiz var. Hatta bunu gele-
neksel hale getirip her yıl aynı tarihte 
farklı şehirlerde yapabiliriz. Konya’da 
hiçbir sivil toplum kuruluşu şu anda 
burada toplanan nitelikli çoğunluğu 
toplayamaz. Artık gücümüzü gös-
terme zamanı gelmiştir. Hepinizin 

desteklerini bekliyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

‘EREĞLİMİZİN GÜÇLÜ BİR 
POTANSİYELİ VAR’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ise, Ereğlililerin içinde bir 
potansiyel olduğunu ve bundan hiç 
şüphelerinin olmadığını ifade etti. 
Başkan Özgüven, “Özellikle belediye 
başkanlığı dönemimde bir çok örne-
ğini gördük. Yıllarca İstanbul’da kal-
mış, çocukluğunda Ereğli’den çıkmış 
ama o duygu hiçbir zaman silinmi-
yor. O potansiyel var ama o potansi-
yeli bir enerjiye dönüştürme nokta-
sında da öz eleştiri yapacak olursak 
eksikliğimiz olduğu bir gerçek. Tabii 
ki zaman zaman çeşitli oluşumlar 
oldu, çeşitli kuruluşlar oldu, gayret-
leri olan insanlarımız oldu. Zaman 
zaman da şanssızlıklar oldu. Özellik-
le Cem hocamın vekilliği zamanında 
Konya bazında bir dernek çalışması 
yapmıştık ama sekteye uğradı. Bu 
bizim hiçbir zaman heyecanımızı 
bitirmemeli. Tabii burada ERKONSİ-
AD’ın kurulmasını, Ali bey ve arka-
daşlarının çabalarını, gayretlerini hep 
takip ettim bende. Zaman zaman 
benimle de istişare ettiler. Bu açıdan 
onları tebrik ediyorum. Ereğlimizin 
güçlü bir potansiyeli var. Bunların 
değerlendirilmesi lazım. İçimizdeki 
Ereğlili ruhunun ve potansiyelinin 
ateşlenmesi lazım ve bu toplulukta 

bunu görüyorum. İnşallah bundan 
sonraki süreçte de her birimizin elini 
taşın altına koyarak, her birimizin bu 
anlamda bir fedakarlık yaparak bunu 
yapacağından emin olduğumu ifade 
etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

‘HEP BİRLİKTE HER TÜRLÜ 
DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ’

Güzel bir birliktelikte oldukları 
için buna vesile olan Ali Süzgün’e 
teşekkür ederek konuşmasına başla-
yan Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Ta-
bii bunun oluşumu, bu noktaya gelişi 
uzun bir emeğin ürünü ve her aşa-
masında da benimle istişare ettiler, 
bir çok noktada fikirlerini paylaştım 
kendileriyle. Bu konuda da hep birlik-
te her türlü desteği vermeye hazırız 
inşallah. İçimizde çok değerli büyük-
lerimiz var. Onların da rehberliğinde, 
onlarla da istişare içerisinde, fikirleri-
ni alarak iyi bir noktaya geleceğimize 
inanıyorum. Hayırlara vesile olur” 
diye konuştu 

Program, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’e plaket takdim edil-
mesinin ardından sona erdi. Progra-
ma, Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Edip Yıldız, Ereğlili 
çok sayıda iş adamı, bürokrat ve STK 
temsilcisi katıldı. n İHA

Minik öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Karapınar’da 300 fidan 
toprakla buluştu

Konya Tarım Fuarı’nda sergi-
lenen Massey Ferguson’un 400 
beygir gücündeki MF 8740 S 
modeli traktör, Aksaraylı çiftçiye 
1 milyon 700 bin liraya satıldı. 
Türkiye’nin en büyük tarım fuar-
larından biri olan Konya Tarım Fu-
arı’nda Massey Ferguson’un yeni 
ve ödüllü ürünleri çiftçilerle buluş-
tu. Massey Ferguson’un 400 bey-
gir gücündeki MF 8740 S modeli 
traktör Aksaraylı çiftçi Adem Can-
lı’ya 1 milyon 700 bin liraya satıl-
dı. Massey Ferguson Ülke Satış ve 
Pazarlama Müdürü Mete Has, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, her 
zaman çiftçilerin yanında yer al-
dıklarını söyledi. Geçen yılın fiyat-
larıyla çiftçilere hizmet verdiklerini 
aktaran Has, “Kampanyalarımızla 

bayi ve müşterilerimize bu dö-
nemde de destek oluyoruz. Konya 
Tarım Fuarının en büyükleri ara-
sında yer alan Massey Ferguson 

markamızın 400 beygir gücünde-
ki MF 8740 S modelimizi 1 milyon 
700 bin liraya Adem Canlı’ya sat-
tık.” diye konuştu. n AA

TEMA Vakfı Konya İl Temsilcili-
ği öncülüğünde, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Genç TEMA Top-
luluğu üyeleri, Karapınar’da eroz-
yon sahasında fidan dikti. NEÜ Genç 
TEMA Topluluğu üyeleri, her yıl dik-
tikleri Karapınar’daki rüzgar erozyo-
nu sahasında ağaçlandırma çalışması 
yaptı. Öğrenciler, düzenlenen etkin-
likle 300 adet fidanı toprakla buluş-
turdu, can suyunu verdiler. Topluluk 
adına açıklama yapan Beyza Çetin, 
yaşanılabilir bir dünya için doğayı ko-
rumanın önemine işaret ederek, “Her 
yıl diktiğimiz fidanlarına yenilerini ek-
ledik. Güzel ve iyi bir çevre için herkes 
gayret göstermeli .Bu faaliyetimizle 
fakındalık yaratmak ve erozyonla mü-
cadeleye katkı yapmak istedik.” dedi.
n AA
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Duru Bulgur lezzetlerine Uzak Doğu’da yoğun ilgi  
Dünyanın en önemli gıda fuar-

larından Foodex Japan 2019’a katı-
lan Duru Bulgur ürünleri, Uzak Do-
ğu’da büyük beğeni topladı. Türk 
bulgurunun geleneksel ve yenilikçi 
lezzetlerini tanıtan Duru Bulgur, 
fuar katılımcılarından tam not aldı.        

Türkiye’de bulguru sofralara 
en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve 
tüm dünya mutfaklarına sunmayı 
hedefleyen Duru Bulgur, birbirin-
den lezzetli ürün çeşitleriyle, dün-
yanın en büyük gıda fuarlarından 
Foodex Japan 2019’da büyük ilgi 
gördü. 

Japonya’nın Chiba kentinde 
5-8 Mart tarihleri arasında düzen-
lenen Foodex Japan 2019’a, bu yıl 
95 ülkeden 80 binin üzerinde zi-
yaretçi katıldı. Dünyanın en büyük 
uluslararası gıda ve içecek fuarla-
rından biri olan Foodex’te, ulusla-
rarası çapta gıda ve içecek üretim 

sektöründe faaliyet gösteren çok 
sayıda firma yer aldı. 

Daha önce 2014 ve 2015 yıl-
larında Foodex’e katılan Duru 

Bulgur, standında gerçekleştirdiği 
tadım çalışmasıyla büyük beğeni 
topladı. Gıda ihtiyacının büyük bö-
lümünü ithalatla karşılayan Japon-

ya’da Duru Bulgur ürünleri, daha 
önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl 
da ziyaretçilerden tam not aldı. 

Duru Bulgur, Duru Bakliyat, 
Duru Dual ve Duru Pratik ürünleri-
nin tanıtıldığı stantta, yenilikçi ürün 
çeşitleriyle farklılaşan Duru Bulgur, 
bir yandan da Türk bulgurunun 
dünyaya tanıtılması adına önemli 
bir görev üstlenmiş oldu. 

Foodex Japan 2019 Türkiye 
pavyonunda, Türk yemek kültürü-
nün tanıtıldığı bir mutfak etkinliği 
de düzenlendi. Ünlü Türk Şefler 
Maksut Aşkar ve Yılmaz Öztürk, 
Foodex Japan 2019 Fuarı sırasın-
da Türkiye standında Türk lezzet-
leriyle Japon damak tadına uygun 
menüler hazırlayarak fuar katılım-
cılarına ikram etti. Türk şeflerin ta-
dım etkinliklerine Japonların ilgisi 
yoğun oldu.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Cuma günü Konya’ya gelen ve her gelişinde Konyalılara yeni müjdeler veren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Konya Banliyösünün detayları belli oldu

Konya’ya Banliyö 
kazandırılıyor

Geçtiğimiz Cuma günü Kon-
ya’ya gelen ve her gelişinde Kon-
yalılara yeni müjdeler veren Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Konya’ya üç müjde vererek Kon-
ya’dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, büyük Konya 
mitinginde şehre ulaşım alanında 
şehre önemli bir müjde vermişti.  
Erdoğan sanayi bölgesiyle şehir 
merkezindeki ulaşım sorununun 
modern bir banliyö hattıyla çöze-
ceklerini ifade etti. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya 
Banliyösü projesinin açıklamasının 
ardından Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı ve Başkan Adayı Uğur 
İbrahim Altay projenin detayını sos-
yal medya adresinden açıkladı. 

20 BANLİYÖ SEFERİYLE 
15 BİN YOLCU TAŞINACAK 

Konya Kılıçarslan Meydanında 
coşkulu kalabalığa hitap eden Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
şehri büyük müjdeler verdi. O müj-
delerden biri de ulaşımla ilgili oldu. 
Konya’nın yeni bir raylı sistem hat-
tına kavuşacağını açıklayan Erdoğan 
“Kayacık-Konya arası hat kesiminde 
iki yüksek hızlı tren, bir konvansi-
yonel tren hattı olmak üzere 3 hat 
bulunduğunu anımsattı. Erdoğan 
“Kayacık-Konya arasındaki çift hatlı 
yüksek hızlı tren hattının yanındaki 
konvansiyonel hatta bir tane daha 
ilave edilerek bu kesimdeki hat sa-
yısını 4’e çıkarıyoruz. Böylece Kon-
ya’mıza günlük toplam 20 banliyö 
seferiyle 15 bin yolcunun taşınacağı 
modern bir banliyö hattı inşa ediyo-
ruz. Bu hatla sanayi bölgemizle şehir 
merkezi arasındaki ulaşım sorunu-
nu kökten çözüyoruz.” dedi.

12 DURAK İLE 15 BİN YOLCU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Kılıçarslan Meydanın-
daki mitingde verdiği müjdenin 
ayrıntılarını sosyal medyadan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay açıkladı. Baş-
kan Altay,  “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
müjdesini verdiği Konya Banliyö-
sü şehrimize hayırlı olsun. Mevcut 
Tren Garından Bilim Merkezi’ne 

kadar 12 durak ile Yüksek Hız-
lı Tren hattını kullanacak Konya 
Banliyösü, günde 15 bin yolcu ta-
şıyacak” ifadelerini kullandı. Kon-
ya Banliyösünün durakları, Beledi-
ye, Konya YHT Gar, Rauf Denktaş, 
Kule Merkez, Yeni YHT Gar, Mo-
bilyacılar, 1.Organize, Çimento, 
Aksaray Kavşağı, Ana Jest Üssü, 
Hava Alanı, Bilim Merkezi olarak 
belirlendi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra’yı ‘Turizm Şehri’ yapacağız

Cumhur İttifakı Çumra Belediye 
Başkan Adayı Halit Oflaz, Çumra’ya 
yönelik en önemli projesinin antik 
kent Çatalhöyük’le ilgili olduğunu 
dile getirdi. Çumra Belediye Başkan 
Adayı AK Parti’li Halit Oflaz, Çum-
ra’nın turizm anlamında çehresini 
değiştirecek projesini anlattı. Ça-
talhöyük projesiyle geleceğe dönük 
önemli atılımlarının olduğunu söy-
leyen Oflaz, “ Büyükşehir Beledi-
yemizin de desteği ile Çatalhöyük’e 
bir müze yapmak istiyoruz. Ana-

dolu’da İnsanlık tarihinin başlangıç 
noktasında Çatalhöyük’ün göz ardı 
edilemez bir değeri var. Çumra’nın 
kültür mirası olan Çatalhöyük’e bir 
müze yapacağız. Dolayısıyla Çatal-
höyük’e bu değeri kazandırmak için 
girişimlerimiz sonuç verdiği takdir-
de Bakanlar Kurulu kararı ile Çum-
ra’yı turizm bölgesi ilan ettirmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÇUMRA’DA OTEL YAPMAK İÇİN 
SIRAYA GİRECEKLER’

Müzemiz sadece bir binadan 

ibaret, içerisinde birkaç personelin 
olduğu bir yer olmayacak. Bu mü-
zenin inşasını tamamladıktan son-
ra Kibela’yı Çatalhöyük’e getirmek 
istiyoruz. Arkeolojide her zaman 
yerindelik ilkesi geçerlidir. Böyle-
likle Çatalhöyük’te o dönem ‘Ana 
Tanrıça’ olarak kabul gören Kibe-
le’de olması gereken yerde olacak. 
Çatalhöyük’ün canlanması demek 
Çumra’nın canlanması demektir. 
Müze’nin yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekmesiyle birlikte zamanla 

Çumra’da otel yapmak için sıraya gi-
recekler. Bu girişimle amacımız bir 
yandan da Bizans dönemine ait çok 
sayıda kilise ve manastırın bulundu-
ğu Karadağ’ı Çatalhöyük’e entegre 
etmek. Turizm anlamında fayda 
sağlayacak bu getiri Çumra’nın eko-
nomisine de yansıyarak esnafımızın 
da yüzünü güldürecek. Kısaca bir 
‘Turizm Şehri’ olacak Çumra’da bü-
tün hemşerilerimin yüzü gülecek” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

25 mart 2019. 
Şehit Muhsin Yazı-
cıoğlu’nun şehade-
tinin 10.yıl dönümü. 
Rahmet ve minnetle 
anıyoruz.

Türk siyaset tari-
hi yazılırken açılması 
gereken en önemli 
başlıklardan biride 
“Muhsin Yazıcıoğlu 
ve Türk Siyaseti”dir. 

Cennet mekan şehit Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun (1954-2009) ha-
yatını belki de en güzel özetleyen 
söz:” Haksız bir dava uğrunda sul-
tanlık yapacağıma,gerekirse haklı 
bir davada tek başıma yürürüm” 
sözüdür. 

Onun hayatı hep bu istikamet 
üzerine oldu.Her bir eylemi,her bir 
sözü,her bir yazısı,bu medeniyetn 
kodlarının içinden süzülüp gelmiş 
irfanın,ülkünün mücessem hali idi.

Fikri ve siyasi mücadelesi,hep 
bu inanmışlık ve adanmışlıkla 
kendini gösterdi.bu yönüyle o 
hep “lider”, hep “Muhsin Başkan” 
oldu.

1980 öncesi,ölümün kol gez-
diği, namluların kan kustuğu ça-
lışmalı yıllarda Türk gençliğini hep 
şiddetden çatışmalardan uzak tut-
maya çalıştı.konuşmalarında ve 
yazılarında “eller silah değil kalem 
tutmalı” diyerek, gençlere tarihi 
öneme sahip mesajlar verdi.  

Statükocularla,ordu içindeki 
mezhepci sol cuntaların otoriter 
BAAS’cı zihniyete sahip bir askeri 
dabe yapıp yönetime el koyma-
ya çalıştıkları,karanlık 28 Şubat 
sürecinde,”namlusunu millete 
çevirmiş tank’a selam durmam” 
diyerek mili irade ve demokrasi 
düşmanlarına dikilmiş demokratik 
sisteme sahip çıkmıştı.

55 yıllık ömrünü bin yıla sığ-
dıran Yazıcıoğlu,”bin yıllık terkibin 
peşinde koştu”.Muhsin Başkan’ın 
durduğu yer,Anadolu’nun bin 
yıllık tarihinden süzülen değerler 
dünyası idi.    

Vesayetçiliğin her türlüsüne 
karşıydı. Vesayetçilik son bulma-
dıkça,Türk demokrasinin geliş-
meyeceğini düşünüyordu.

40 yıllık siyasi yaşamı bo-
yunca üstünlerin hukuknu değil,-
hukukun üstünlüğünü savundu.
Yargının siyasallaşmasına hep 
karşı çıktı.İktidarlarında, yargıya 
müdahalesini yanlış buldu. Yargı 
siyasete karışmamalı,siyasetçiler-
de yargıya baskı yapmamalı fikrini 
her zaman, her platformda dile 
getirdi. Yargının siyaseti kuşat-
masına, siyasetinde yargıyı kuşat-
masına daimi demokrasi ve millet 
adına karşı çıktı.

Fikri,felsefi ve entelektüel 
derinliği olan yazıcıoğlu,klasik 
bir politikacı değildi. O’nda islam 
ahlakı vardı.ahlaklı,faziletli,dü-
rüst,haysiyetli bir liderdi. Asla 
çıkarlarının adamı olmadı,daima 
fikirlerin adamı oldu.O, siyasi 
parti başkanının ötesinde tarihsel 
bir kişilikti. Politikanın  kayıkçı 
kavgasını andıran bir üslupla bir 
zeminde, inancın ve fikrin doğru-
larını söyleyerek, Türk siyasetinin 

hesap yapmayan tek 
lideriydi.

Şehit Muhsin Ya-
zıcıoğlu her zaman 
birlik ve beraberliğin 
peşinde koştu.   

“Bir hayalim 
var: Bütün vatandaş-
larımızın, Ayyıldızlı 
bayrağın altında şe-

refle yaşadığı bir Türki-
ye hayal ediyorum.

Bir hayalim var: Başını örtenle, 
açanın aynı üniversitede yasaksız, 
kavgasız kardeşçe yaşadığı bir 
Türkiye hayal ediyorum.

Bir hayalim var: İmtiyazsız, 
sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye 
istiyorum.Kısacası; Adriyatik t̀en, 
Çin Seddì ne kadar kaynaşmış, 
güçlü bir Türk dünyası hayal edi-
yorum..”

Büyük Birlik partisinin kuruluş 
felsefesini, “Büyük Birlik Partisi, 
Türkmeniyle, Kürdüyle, Lazıyla, 
Çerkeziyle, Alevisi ve Sünnisiyle 
milletimizi tasada ve kıvançta bir 
yapacak, birlik yapacak , büyük 
birlik yapacak bir davanın adıdır.
Ve bu büyük birliği gerçekleştire-
cek ülkü yoludur.” 

“Bu yola çıkarken birlikte karar 
verdik.Birlikte yürümeye ve bü-
yümeye karar verdik.Sözleştik ve 
birbirimize söz verdik. içeride ve 
dışarıda hiçbir derin güçten ica-
zet ve destek almadık.Ne içeride 
ne dışarıda arkamda hiç kimse 
olmadı.Hiç bir derin güçle yan 
yana gelmedim.Bir tek Devlet var 
dedim o da Türkiye Cumhuriyeti 
Devletidir.Bir tek Millet var ait ol-
maktan şeref duyduğum büyük 
Türk Milleti dedim.” şeklinde net 
bir şekilde özetlemiştir.

Toplum olarak birlikte yaşa-
manın, birlikteliğin önemini “Ya 
korkularımızla koyun koyuna 
yatıp, hiç bir şey üretmeden ken-
dimizle cebelleşmeye devam ede-
ceğiz Ya da birbirimize ve hayat 
tarzlarımıza tahammül edip, pran-
gaları sökerek geleceğe doğru dev 
bir adım atacağız...” sözü ile çok 
güzel tarif etmişti.

Siyaset yaparken , bütün tar-
tışmasızları tartışarak “Allah’ın 
birliği ve yüce Peygamberimizin 
risaleti dışında hiçbir mutlak ha-
kikat tanımıyoruz.” ilkesini hep ön 
planda tutdu.

ŞehitMuhsin Yazıcıoğlu hiç 
bir zaman “hesap adamı olmadı, 
hep hasbi oldu”.

Şehit Muhsin Yazıcıoğlunun 
dava felsefesini şu dörtlük özetle-
mektedir..

“Ben Dava Uğruna Adamışım 
Kendimi 

Bir Doğrunun İmanı Bin Eğriyi 
Düzeltir. 

Zulüm Azrail Olsa Hep Hakk’ı 
Tutacağım. 

Mukaddes Davalarda Ölüm 
Bile Güzeldir. “

Cenabı Allah mekanını cennet 
eylesin, ruhu şad olsun.

Baki Selamlar.

 ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU 

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay
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TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (İŞLEME MERKEZİ)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞACAK 
VASIFLI İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ

• KUMLAMA 
• TESTERE

• DÖVME ÖPERATÖRÜ
• MONTAJ
• SEVKİYAT 

• ÇATLAK KONTROL 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FMC HİDROLİK SİS. OTO. MAK. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ULUKAVAK SOKAK NO:5 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 239 01 51

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek
- Yeterli tecrübeye sahip

- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Büyükaşçı ve Gülyavşan aileleri akraba oldu

Büyükaşçı çiftinin kızı Sümeyra ile Gülyavşan 
çiftinin oğlu Emrullah, Beril Düğün Salonu’nda 
düzenlenen düğün ve nikah merasimi ile dünya 
evine girdi. Sümeyra ve Emrullah misafirlerini, 
“Ömür boyu sürmesini arzuladığımız beraberli-
ğimizin bu ilk gününde biz ‘Evet’ derken sizleri 
de aramızdan görmeyi diliyoruz” ifadeleri ile ça-

ğırdı. Gerçekleşen düğün törenine Saadet Partisi 
Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ana-
dolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, Konya Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Mustafa Özkafa ile Büyükaşçı ile Gülyav-
şan ailelerin yakınları ve sevenleri katıldı. Büyü-
kaşçı  ve Gülyavşan aileleri  misafirlerini kapıda 

karşılayarak hayırlı olsun dileklerini kabul etti. 
Düğün merasimine katılan misafirler genç çift ile 
bol bol resim çektirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
Sümeyra  ve Emrullah’a  bir ömür boyu mutlu-
luklar dilerken, Büyükaşçı  ve Gülyavşan ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Özceylan ve Çevren
ailelerinin mutlu günü

Ahmet –Hediye Özceylan çif-
tinin kızları Şerife ile Yakup-Şerife 
Çevren çiftinin oğulları Sefa,  Bay-
kara Gold Düğün ve Kongre Merke-
zinde düzenlenen düğün töreni ile 
dünya evine girdi. Şerife ve Sefa mi-
safirlerini, “Birlikteliğimizin sonsuza 
kadar sürmesi umut ve dileği ile or-
tak yaşama adım attığımız bu gün-
de sizlerle birlikte olmaktan mutlu-
luk duyacağız” mesajı ile davet etti. 
Gerçekleşen düğün törenine Özcey-
lan ve Çevren ailelerin akrabaları ile 
çok sayıda davetli katıldı. Özceylan 
ve Çevren aileleri misafirlerini ka-
pıda karşılayarak ‘Hayırlı olsun’ di-
leklerini kabul etti. Gerçekleşen dü-
ğünde misafirlere Geleneksel Konya 
Pilav ikram edildi. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Yenigün Gazetesi 
olarak Şerife ve Sefa’ya bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Seda ile Esat
mutluluğa ‘evet’ dedi
Konya Postası Gazetesi Spor 

Muhabiri, gazeteci meslektaşımız 
Seda Erciş düzenlenen nikah töre-
ni ile nişanlısı Esat Soydabircan ile 
dünya evine girdi. Nermin Aksu- 
Mustafa Erciş ‘in kızları Seda ile 
Sacide-Ahmet Soydabircan çiftinin 
oğlu Esat Selçuklu Belediyesi Nikah  
Dairesinde düzenlenen nikah me-
rasimi ile dünya evine girdi. Düğün 
törenine Atiker Konyaspor Teknik 
Direktörü Aykut Kocaman, Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyo-
nu Başkanı Remzi Ay, Aksu,Erciş, 
Soydabircan ailelerin yakınları ve 
sevenleri katıldı.  Herkese kendile-
rini bu en mutlu günlerinden yalnız 
bırakmadıkları için teşekkürlerini 
sunan çiçeği burnunda  çift nikah 
merasimine katılan herkese teşek-
kür etti.  Yenigün Gazetesi olarak 
Seda ve Esat’a bir ömür boyu mut-
luluklar dilerken, ailelerini de tebrik 
ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya’nın tanınmış spor, sanayici ve işadamlarından Saraylı Madeni Eşya Sahibi Zeki Çimen’in oğlu Hasan, 
hayatını Şevval Bayar ile birleştirdi. Çimen ailesini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Konya’yı buluşturan düğün

Konya’nın tanınmış spor, sanayici ve 
işadamlarından Konyaspor’un eski yöneti-
cilerinden ve Konyaspor eski yöneticilerin-
den Saraylı Madeni Eşya’nın Sahibi Zeki 
Çimen’in oğlu Hasan, hayatını Gülşen Ül-
küer ile Mustafa Bayar’ın kızları Şevval ile 
birleştirdi. 

Konyalı sanayicileri, işadamlarını, spor 
camiasının önde gelen isimlerini, kamu yö-
neticileri, bürokratlar ve STK temsilcilerini 
bir araya getiren düğün, İkonia Garden Dü-
ğün ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Düzenlenen düğün törenine Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur 
İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay,  
Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş, AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, KTO Başkanı Selçuk Öz-
türk, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil, Konya İl Jandarma Komutanı Er-
can Yaşin, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, 
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, işadamları sanayiciler, 
spor adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Gülşen Ülküer, Mustafa Bayar ve Fat-
ma- Zeki Çimen çiftinin ev sahibi olarak 
davetlileri kapıda karşıladığı düğün me-
rasiminde genç çift salona alkışlar eşliğin-
de girdi. düzenlenen nikah merasiminde 
ömür boyu sürecek bir birliktelik için ‘evet’ 
diyen genç çiftin nikahını, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı 
AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Uğur İbrahim Altay kıydı. Çiftin 
nikah şahitlerinden biri ise AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı oldu. Gerçekleşen 
düğünde misafirlere Geleneksel Konya Pi-
lavının ikram edildiği düğün merasiminde 
aileler davetlerine icabet eden misafirleriyle 
yakından ilgilenerek mutluluklarını onlarla 
paylaştı. Yenigün Gazetesi olarak Şevval ve 
Hasan çiftine kurdukları yuvada bir ömür 
boyu mutlu olmalarını diler, ailelerini de 
tebrik ederiz. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT 

Gerçekleştiren düğün törenine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Gerçekleşen düğün töreninde misafirlere geleneksel Konya Pilavı ikram edildi.

Genç çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay kıydı. Nikah şahitliklerini ise AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı yaptı.

Çimen ,Ülküer, Bayar aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak misafirler ile tek tek ilgilendi.

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’da 
düğün törenine katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Şevval ve Hasan’ın düğün boyunca mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Düğüne katılan misafirler genç çift ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gelin ve damadın bir yastıkta kocaması için dualar edildi.
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Cumhur İttifakı Hadim Belediye Başkan Adayı Ahmet Hadimioğlu, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını ilçemize 
kazandırmanın mutluluğu ile daha büyük hedefler, dev yatırım projeleri ile 2023’e adım adım ilerliyoruz” dedi

Hadim’i geleceğe taşıyoruz
Cumhur İttifakı, AK Parti Hadim 

Belediye Başkan Adayı Ahmet Hadi-
mioğlu, şehir merkezi ve kırsalda bu-
lunan mahallelere çok büyük eserler 
ve dev yatırımlar kazandırdığını söy-
ledi. Gönül belediyeciliğinin de göre-
ve geldiği günden beri samimiyetle 
uygulandığını anlatan Hadimioğlu, 
“Yaşamım boyunca Hz. Hadimi’nin 
‘Kamil odur ki koya dünyada bir 
eser, eseri olmayanın yerinde yeller 
eser’ sözünü düstur edindim. Rab-
bimde bana 2009 yılında belediye 
başkanlığını nasip etti.Bu vesileyle 
Hadim’i geleceğe taşıyacak yatırım-
lar ve hizmetler için gece gündüz de-
meden çalıştık. Sorunları tek tek ele 
alarak çözümler ürettik.Eğitimden 
sağlığa, konuttan alt yapıya, tarım-
dan ulaşıma kısacası her alanda aktif 
bir çalışma ile bambaşka bir Hadim 
inşa ettik. 2014 yılında yürürlüğe gi-
ren Büyükşehir yasası ile 32 mahal-
leli metropol şehir olduk. Görevimiz 
arttı, sorumluluğumuz çoğaldı ama 
durmadan, yorulmadan yolumuza 
devam ettik. Hizmet aşkımız so-
rumluluğumuz gibi büyüdü. En ücra 
mahalleden en merkezi mahalleye 
kadar yatırım atağımız devam etti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük ya-
tırımlarını ilçemize kazandırmanın 
mutluluğu ile daha büyük hedefler, 
dev yatırım projeleri ile 2023’e adım 
adım ilerliyoruz.Yürüdüğümüz bu 
kutlu yolculukta hiçbir vatandaşımı-
zı ihmal etmedik, her zaman onların 
yanlarında olduk, birlikte yürüdük. 
Sevincine de hüznüne de ortak ol-
duk.Girilmedik ev, çalınmadık kapı 
bırakmadık. Büyük hayalleri gerçeğe 
dönüştürmenin gururunu,vatandaş-
larımızın bize olan inancı, güveni ve 
desteği ile birlikte yaşadık.”

DÜNYANIN İKİNCİ EN 
YÜKSEK VİYADÜĞÜ

Hadim ilçesinin zorlu bir coğraf-
yaya sahip  olduğunu belirten Hadi-
mioğlu, “Türkiye’nin yeni gerdanlığı 
ve en prestijli projelerinden biri Ha-
dim’de yükseliyor. İlçemiz, Konya 
ile Antalya’yı birbirine bağlayan 
alternatif güzergahlar arasında.An-
cak zorlu bir coğrafyaya sahip. Buna 
rağmen duble yollar yapıyoruz. Ge-
çit vermez denilen Toros Dağlarını 
delip tüneller inşa ediyoruz. Eğiste 
Deresi olarak bilinen dik yokuş ve 
keskin virajla aşılan derin vadi üzeri-
ne Dünya’nın en yüksek ayaklı viya-
düğünü yükseltiyoruz. Eğiste Viya-
düğü tamamlandıktan sonra Konya 
ile Alanya arası rahat, konforlu ve 
güveneli bir yolculukla 2 saate düşe-
cek. Viyadük aynı zamanda bölgenin 
turizm potansiyelini büyük ölçüde 
artıracak. Biz de bunun bilincinde 
olarak devletimizle ve büyükşehir 
belediyemizle işbirliği içinde gerekli 
ve koordineli adımları atıyoruz. 
GİZLİ CENNET ‘YERKÖPRÜ ŞELALESİ’ 

TURİZME KAZANDIRILIYOR
Göksu Nehri üzerinde bulunan, 

eşsiz doğal güzelliğiyle kentin ‘gizli 
kalmış’ cennetlerinden biri olarak 
değerlendirilen Yer Köprü Şelalesi 
20 Milyon TL. maliyetle turizme ka-
zandırılacağını anlatan Hadimioğlu, 

“Şelale, Göksu Nehri üzerindedir. 
Nehir, şelalenin yaklaşık 1 kilomet-
re gerisinde kayboluyor ve farklı 
noktalardan yer altından çıkan su 
ise şelaleden akıyor. Yerköprü denil-
mesinin manası da budur.Bu doğal 
zenginliğin korunarak düzenleme ve 
peyzaj yapılması Hadim başta olmak 
üzere Türkiye için büyük bir kaza-
nım olacak. Yerli ve yabancı turizm 
açısından da bölgeye artı değer ka-
tacak.Yapılan çalışmalar içinde yol 
genişletmesi, çevre düzenlemesi, 
piknik alanları, seyir terası ve şela-
lenin karşısında asma köprü projesi 
var.Büyükşehir belediyemiz ile el ele 
verip ilçemize kazandırıyoruz”

TOROSLARIN YÜKSELEN YILDIZI: 
HADİM BELEDİYE OTELİ 

Hadim’in bulunduğu konum, 
yetiştirdiği alimlerve coğrafyası ba-
kımından doğal güzelliklere, tarihi 
derinliğe ve kültürel zenginliğe sa-
hip olduğunun altını çizen Ahmet 
Hadimioğlu, “Cihan alimi olarak 
bilinen Osmanlı’nın en büyük hu-

kukçularından ve mecellenin kaide-
lerine kaynak olan Hz. Hadimi’nin 
türbesi ilçemizde bulunmaktadır. 
Yine Selçuklu Döneminde yaşamış, 
peygamber efendimizin soyundan 
gelen Seyyid Bayram Veli hazretle-
rinin türbesi de ilçemizdedir. Her yıl 
binlerce kişi ilçemize inanç turizmi 
adı altında bu erenlerin, evliya ve 
alimlerin türbesini ziyarete geliyor. 
Ayrıca son yıllarda dünya genelinde 
yayla ve doğa turizmi rağbet görü-
yor. Dağcılar, doğa severler, fotoğ-
raf tutkunları, doğa sporcuları için 
ilçemiz eşsiz güzellikler sunmakta. 
Yerköprü Şelalesi, Gürleyen Kan-
yonu, Astra Antik Kenti, yaylalar ve 
diğer mesire alanları bunlardan ba-
zıları. Bu vesileyle yine binlerce kişi 
ilçemize ziyarete geliyor. Burada en 
büyük sorun konaklamaydı. Hadim 
Belediyemiz tarafından bu sorunu 
da ortadan kaldırmak için 160 yatak-
lı, 80 odalı otel yapıyoruz. İçerisinde 
Suit odalar, 2 Türk Hamamı, 2 sau-
na, yüzme havuzu, bay-bayan ayrı 

olmak üzere spor salonları, düğün, 
toplantı ve konferans salonları, içe-
risinde yöresel yemeklerin de yapı-
labilmesi için fırın ve lokanta olacak. 
Otel, yerli ve yabancı turizme katkı 
sağlayacağı gibi yerli halka da istih-
dam ve hizmet sunacak. İlçemizde 
hastalıklara iyi gelen bir şifalı su var. 
Yüzme havuzu, saunası, hamamın-
da bu şifalı su olacak. Bu hizmetler 
otelde konaklamayan yerli halka da 
açık olacak.”

HADİM’E SEMBOL 
ESER: SEYİR TERASI

Turizme yönelik yatırımlar ara-
sında seyir terasının olduğunu da 
vurgulayan Ahmet Hadimioğlu, “To-
rosların zirvesinde Hadim’in eşsiz 
manzarasına nazır Sivri Tepesinde 
seyir terası yapıyoruz. İçerisinde lo-
kanta, cami, otopark ve ailelerin pik-
nik yapabilmesi için kamelyalar ola-
cak. Böylece nezih bir ortamda güzel 
vakit geçirmek isteyen vatandaşları-
mız için sembol eserlerimiz arasına 
bir yenisi daha eklemiş olacağız.”

ÖRNEK PROJE: KİRAZ ALIM TESİSİ
Kiraz yetiştiricisi çiftçiler ve tüc-

carlar için de örnek bir projeyi ha-
yata geçirdiklerini belirten Ahmet 
Hadimioğlu, “Dünya genelinde Ha-
dim Kirazı olarak bilinen; kendine 
has aroması, lezzeti ve kalitesiyle 
ünlenen kirazın anavatanına yakı-
şır bir eser yaptık. Bilindiği üzere 
ilçemiz kiraz yetiştiriciliğinde en ön 
sıralarda yer almaktadır. Yetiştirilen 
kirazların hemen hemen tamamı ih-
racata yöneliktir. Ayrıca Türkiye’de 
kiraz hasadının en son yapıldığı ilçe. 
Kirazın çiftçilerimize daha iyi gelir 
getirmesi için  tüccar sayısının art-
ması ve teşvik edilmesi gerekmek-
tedir. Bu kapsamda ilçemize kiraz 
hali yaptık. Eskiden tüccarlar sokak 
arasında, cadde içlerinde alım yapı-
yordu. Rekabetin olmamasından do-
layı çiftçilerimiz mağdur oluyordu. 
Tüccarlarımız mal alımını sağlıklı 
yapamıyordu. Vatandaşlarımız bu 
kargaşadan dolayı mağdur ve rahat-
sız oluyordu. Şu anda çiftçilerimizin, 
tüccarlarımızın ve vatandaşlarımızın 
büyük beğenisini toplayan bir kiraz 
hali oldu. Önümüzdeki sezon iç piya-
sa ve dış piyasa olmak üzere ek bina-
lar, dükkanlar yapacağız. Yaptığımız 
bu binalar birçok merkezde örnek 
gösterildi.” 

22 MAHALLEYE SULAMA
 SUYU KAZANDIRIYORUZ

İlçede yaşayan vatandaşların en 
önemli gelir kaynağının tarım oldu-
ğunu belirten Ahmet Hadimioğlu, 
“Biz Hadim’in ve vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarını biliyoruz. Geleceği inşa 
ederken bir taraftan da bugünün 
refah düzeyini yükselten adımlar atı-
yoruz. Bu anlamda Hadim şantiyeye 
dönen bir ilçe oldu. Birçok mahalle-
mize gölet yapıldı. Bazılarının inşaatı 
devam ediyor. Projesi yapılan gölet-
ler var. Zemin etütü biten projeler 
var. Bütün bunları çiftçilerimizin 
istekleri doğrultusunda yapıyoruz. 
Şu anda 160 milyon TL. maliyetle 
Göksu Havzası Yamaç Arazileri Su-

lanması projesini hayata geçiriyoruz. 
Bu proje ile Afşar ve Bağbaşı Barajla-
rı’nın yaz akımlarını kullanarak Gök-
su nehri boyunca 22 mahallede brüt 
31 bin 210 dekar alanı sulayacak bo-
rulu sulama şebekesi ve üzerindeki 
sanat yapılarının inşasını kapsıyor. 
Proje tamamlandıktan sonra bir çok 
tarım arazisi sulama suyuna kavu-
şacak ve milli ekonomiye katkı sağ-
layacak. Şu anda 2 bin 500 sulama 
abonemiz var. Kesintisiz hizmet ve-
riyoruz. Bütün mahallelerde sulama 
ağını genişletiyoruz.” dedi.

HADİMİOĞLU: DAHA 
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

“Cumhurbaşkanımız sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 
AK Parti, hayalleri gerçeğe çeviren 
bir parti oldu. Yaparsa AK Parti ya-
par sloganı öylesine ortaya çıkmış bir 
slogan değil, bizzat hayatın içerisin-
den gelmiş bir slogandır. Yıllar önce 
hayal bile edilemeyenler bugün 
birbiri ardına hayata geçiriliyor. İşte 
bizim gücümüzün kaynağı bu. Vaat 
ettiğimiz, söz verdiğimiz herşeyin 
fazlasını yapıyoruz. 10 yıl içinde Ha-
dim’in çehresini değiştirdik. Modern 
bir şehir kimliği kazandırdık. Refah 
düzeyi artan, yaşanılabilir huzur 
dolu bir şehir inşa ettik. Bu kapsam-
da çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. Enerji alanında da yatırım-
larımız var. 2018 yılında projesini 
tamamladığımız yenilenebilir ener-
ji kaynağı olan güneş enerjisi panel-
leri kuruyoruz. 250 kW gücündeki 
panelleri 2019 yılında hizmete suna-
cağız. 2020 yılında da doğalgazı ilçe-
mize kazandırıyoruz. Otogar, kapalı 
pazar alanı, şehir konağı, sporcu eği-
tim merkezi, halk sağlığı merkezi, 6 
yeni gölet, 56 konut ve 48 dükkanlık 
yeni çarşı ve daha nice projeler önü-
müzdeki yıllarda yapacaklarımızdan 
bazılarıdır. Konut sorunu dolayısıyla 
belediyemizce 20 dairelik konut ve 
16 dükkan yaptık. TOKİ işbirliği ile 
171 adet konut yapıldı. 2. Etap TOKİ 
için de başvuruları aldık. Yakın bir 
zamanda inşasına başlayacağız.”

GÖNLÜMÜZ GİBİ 
KAPIMIZ DA 24 SAAT AÇIK

“31 Mart’ta yapılacak olan yerel 
seçimlerin kimliği gönül belediyeci-
liği üzerinde şekillenmiştir. Göreve 
geldiğim ilk günden bu yana gönül 
belediyeciliği ilkesini tüm samimiye-
timizle sürdürdük. Kapımız 24 saat 
vatandaşlarımıza açıktı. Telefon, 
sosyal medya ve diğer iletişim kanal-
larıyla bizzat bize ulaşılabilmelerini 
sağladık. Vatandaşımızın derdiyle 
dertlendik sevinciyle mutlu olduk. 
Her zaman vatandaşlarımızla iç içe 
olmanın, onlarla hemhal olmanın 
verdiği kuvvet ile işimize sarıldık. 
Hiçbir zaman hiç kimseye ayrımcılık 
yapmadık. Yunus Emre’nin sevgi-
si, Hz. Mevlana’nın hoşgörüsü, Hz. 
Ömer’in adalet anlayışını düstur 
edindik. Gece gündüz demeden te-
lefonlarımızı açık tuttuk. Kar çamur 
demeden vatandaşlarımızın yanında 
olduk. Her şeyden önce biz gönlü-
müzü vatandaşlarımıza açtık.”
n EMİNE ÖZDEMİR

Hadim Belediye Başkanı ve cumhur İttifakı Hadim Belediye Başkan Adayı Ahmet Hadimioğlu, gönül belediyeciliğini en güzel şekilde uyguluyor. Hadim’e kazandırılan Hadim Belediye Otel, ilçeye değer katıyor.

Yerköprü Şelalesi, yapılan düzenlemelerle birlikte yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

Hadim Seyir Terası ile ilçe yukardan güzel bir şekilde izlenebilecek.

Kiraz alım tesisi ile ilçe üreticine katkı sağlanıyor. Hadim’de 22 mahalleye sulama suyu kazandırılıyor. Hadim bölgesinde yükselen dünyanın ikinci büyük viyadüğü ilçeye değer katacak.
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Ribat İnsani Yardım Derneği yeni hizmet binası açıldı
Ribat İnsani Yardım Derneği-

nin yeni hizmet binası düzenlenen 
bir tören ile Ribat Eğitim Vakfı Ku-
rucu olan Abdullah Büyük ve pro-
tokol üyelerinin kestiği kurdele ile 
hizmete açıldı. 37 yıl önce ihtiyaç 
sahiplerine ve mazlumlara hizmet 
amacıyla kurulan Ribat Eğitim 
Vakfı hizmetleri hem ülkemizde, 
hemde Dünya Ülkelerinde sür-
dürmektedir. Ribat İnsani Yardım 
Derneği yeni hizmet binasının açı-
lış törenine, Ribat eğitim Vakfı Ku-
rucu olan Abdullah Büyük Hoca, 
Dernek Başkanı Mehmet Küçük-
toka, Yemen Bakan Yardımcısı 
Muhammed Suveydi, Gazze Ri-
bat Temsilcisi Muhammed Hafifi, 
Kosova Temsilcisi Esad Kerimi, 
Ganalı Öğrenciler ve çok sayıda 
misafir katıldı.

Açılış töreni Kuran-ı Kerim 
okuma Dünya Birincisi Muham-
med Şevke’nin okuduğu Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. Ardında 
Ribat eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Küçüktoka, 
“Ribat eğitim Vakfı olarak 37 yıldır 
Tüm dünya üzerinde ihtiyaç sa-
hiplerine ve Mazlumlara yardım-

lar ulaştırmak adına gece-gündüz 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu-
gün ise özellikle Dünya ülkelerine 
hizmet edebilme adına yeni hiz-
met binamızın açılışını gerçekleş-
tiriyoruz. Bu açılış törenimiz mü-
nasebetiyle bugüne kadar Ribat 
eğitim Vakfına maddi ve manevi 
katıklarından dolayı tüm kardeş-
lerimize derneğim adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Yemen Bakan Yardımcısı Mu-
hammed Suveydi, “ emen bugü-

ne kadar yaşadığı en zor ve kötü 
günlerini yaşatmadır. 22 milyon 
insanımıza çok acil ihtiyacı vardır. 
Şu an itibariyle 3 milyon insanımız 
yapılan baskılardan dolayı evlerin-
den uzaklaştırılmıştır. 1 milyon ye-
tişkin ve 500 bin çocuk hastalıkla 
mücadele etmektedir. Yemen’in 
şu an itibariyle temel gıda, ilaç ih-
tiyacı vardır. Yemen-Türkiye tek 
vücuttur. Türkiye’nin Yemen tari-
hinde yeri vardır. Türkiye ve Ribat 
Eğitim Vakfı Yemen’i kendi ka-

derine terk etmeyecektir. Yemen 
halkı sizlere yardım konusunda 
haykırmaktadır. Yemen hüküme-
ti adına Ribat eğitim Vakfı, Konya 
ve Türkiye’ye yaptıkları maddi ve 
manevi yardımdan dolayı teşek-
kür ediyorum” dedi.

Gazze Ribat temsilcisi Mu-
hammed Havifi, “Ribat Eğitim 
Vakfı yaklaşık olarak 10 yıldır Gaz-
ze’ye yardımlarını sürdürmekte-
dir. Su kuyular açarak Gazze’lileri 
temiz su ile buluşturmuştur. Ri-

bat, Çadır kentlerde mobil mut-
faklar kurarak günlük yemekler 
ikram etmektedir. Ribat her kur-
ban bayramında bizlerin yayında 
olmuş ve kurban etleri dağıtmıştır. 
Ribat Gazze halkına nakit ve ayni 
yardımlarını kesmeden devam et-
tirmiştir. Ribat Gazze’li yetimlere 
sahip çıkmıştır. Ribat, yaptırdığı 
yetimhanelerle bir kez daha ye-
timlerin hamisi olmuştur. Gazze 
halkı adına bizlere sahip çıkan Ri-
bat Eğitim Vakfına canı gönülden 

teşekkür ediyoruz” dedi.
Ganalı ve Kosovalı öğrenci 

temsilcilerinin yaptığı konuşma-
nın ardından konuşan Ribat Eği-
tim Vakfı Kurucu Abdullah Büyük 
hoca ise, “37 yıl önce Ribat Eğitim 
Vakfı ile çıktığımız yolda emin 
adımlarla yürümenin haklı guru-
runu yaşıyoruz. Bugün ise Ribat 
İnsanı Yardım Derneğinin yeni 
hizmet binasını hayırseverlerimiz 
ve yöneticilerimizle birlikte açma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler 
bu görevi nesillere aktararak de-
vam ettirmenin planlarını yaşıyo-
ruz. Çünkü Ribat İnsanı Yardım 
Derneği Dünyanın her köşesinde-
ki ihtiyaç sahibi ve mazlumların 
yanında olmaya devam edecektir. 
Emeği geçenlere ve hayırseverle-
rimize teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Ribat İnsanı Yardım Der-
neği yeni hizmet binası yapılan 
dua ve protokol üyelerinin kestiği 
kurdele ile hizmet açıldı. Gezilen 
hizmet binası tam not alırken, 
misafirler pasta, meyve suyu ve 
irmik helvası ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Down Sendromlu çocuklara 
ve ailelerine, Dünya Down Sendro-
mu Farkındalık Gününde doyum-
suz bir gün yaşattı. Konya Down 
Sendromlular Derneği işbirliği ile 
düzenlenen programda , özel çocuk-
lar ve aileleriyle ‘Meram Millet Bah-
çesinde’ buluşan ve çocukların bu 
özel gününü kutlayan Başkan Fat-
ma Toru, etkinlikler öncesinde her 
bir çocuk, ailesi ve öğretmenleriyle 
ayrı ayrı ilgilenip sohbet etti. Öğret-
menlerinden ve ailelerden çocuklar 
hakkında bilgi alan Başkan Fatma 
Toru, downsendromlu çocukların 

etkinliklerine de eşlik etti. Çocukla-
rın, bu buluşma sebebiyle yaşadığı 
büyük mutlulukla birlikte etkinlik 
tam anlamıyla bir karnaval havasına 
büründü.

‘ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU 
GÖRÜLMEYE DEĞERDİ’

Daha sonra başlayan etkinlik-
lerle çocukların mutluluğu ikiye 
katladı. Öğretmenleri ve anne baba-
larıyla yaptıkları kuklalarla eğlenen 
çocukların yüzlerinin boyanmasıyla 
kutlama iyiden iyiye renklendi. Öğ-
retmenleriyle dans eden çocuklar 
Başkan Fatma Toru ile hatıra fotoğ-
rafı çektirmeyi de ihmal etmediler. 

Gençlik Merkezi Ponosunu da boya-
yan çocukların mutluluğu ‘Çim Kı-
zağı’ ile birlikte tavan yaptı. Günün 
sonunda finali çim kızağı ile yapan 
Down Sendromlu Çocuklar büyük 
heyecan da yaşadılar. Unutulmaz bir 
gün yaşayan özel çocukların aileleri 
bu özel günden dolayı Başkan Fatma 
Toru’ya teşekkür ettiler.
BAŞKAN TORU; “ONLAR HAYATIMIZA 

+1 DEĞER KATAN İNSANLAR”
‘Down Sendromunun bir has-

talık değil bir farklılık ve farkındalık’ 
olduğunu hatırlatan Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru ise, “Hayat 
bu farklılıklarla güzel. Onlar eksik 

değil hatta bir kromozom fazladır. 
Onlar bir insanı kıramaz, üzemez, 
zarar vermezler. Kötü düşünceleri, 
kötü hasletleri hatta kötü rüyaları 
bile yoktur. Bu sadece melekler-
de olabilecek hasletleri taşıyanlar 
mı eksik? Yoksa diğer insanlar mı? 
Bunu iyi düşünmek ve hatta daha 
güzel bir dünya için onlardan dersler 
almak zorundayız. Onlar hayatımıza 
+1 değer katıyolar. Hepimiz bunun 
farkındayız. Onların hayatını kolay-
laştırmak için elimizden gelenin faz-
lasını yapmak hepimizin boynunun 
borcu” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

MHP İlçe Teşkilat’ından
Özgüven’e teşekkür

‘Çiftçimizin her zaman
yanında olacağız’

MHP Ereğli İlçe Teşkilat Baş-
kanı Musa Yılmaz, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’i makamında ziyaret 
ederek yapılan hizmetler ve uyum 
içerisinde çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Özgüven: 
“5 yıllık görev sürecimizde tüm 
Meclis Üyelerimizle uyum içeri-
sinde yürüttüğümüz çalışmalarla 
şehrimize önemli hizmetler kazan-
dırdık. Hizmet için çıktığımız yolda 
geriye dönüp baktığımızda şeh-

rimize layıkıyla hizmet etmenin, 
önemli yatırımlar kazandırmanın 
gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. 
Ereğli’mizin geleceğini inşa etmek 
adına canla başla yürüttüğümüz 
çalışmalarımızda destekleri ve kat-
kıları için tüm Meclis Üyelerimize 
teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri 
ziyaret etme nezaketi gösterip te-
şekkürlerini ileterek bizleri onur-
landıran MHP İlçe Teşkilat Başkanı 
Musa Yılmaz kardeşimize, bera-
berinde gelen Meclis Üyesi arka-
daşlarımıza ve Teşkilat Üyelerine 
yürekten teşekkür ederim” ifade-
lerini kullandı. n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek 
31 Mart Mahalli İdareler Seçim 
çalışmaları kapsamında Tarım Fu-
arı’nı ziyaret etti.  İYİ parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ 
Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Ahmet Tamer ve encümen 
adaylarıyla birlikte TÜYAP Fuar 
Merkezinde gerçekleşen ziyarette 
Şimşek, fuarı ziyaret eden çiftçile-
rin ve firmaların sorunlarını dinledi 
ve projelerini anlattı. Samimi bir 
ortamda geçen sohbetlerde çiftçi-
ler şikayetlerini dile getirdi. 

YEM FABRİKALARI KURACAĞIZ
Şimşek, “Hayvancılıkla uğra-

şan üreticilerimiz yem fiyatlarının 
yüksekliğinden dolayı üretemez 
hale geldi. Belediye başkanı se-
çildiğim zaman, yem fabrikaları 
kuracağız. Bu fabrikalarda üretti-
ğimiz yemleri, üreticilerimize 40 
liradan satağız. Kooperatifleşme-
nin önünü açacağız ve destekleye-
ceğiz. Tarımsal üretimde yaşanan 
sorunun ithalatla veya tanzim satış 
noktalarıyla çözüme kavuşacağına 
inanmıyoruz. Bu sorun ancak plan-
lı üretimle çözüme kavuşacaktır. 
Üretimin yetersiz olduğu yerlerde 
üretim kooperatifleri kuracağız. 

Atıl durumdaki kooperatifleri des-
tekleyerek tekrar üretime kazan-
dıracağız. Bu sayede kooperatif 
kurulan yerlerde işsizlik sayısını 
azaltarak istihdam sağlayacağız. 
Üretilen ürünlerin işlenmesi için 
tesisler kurup, ürün çeşitliliğini 
arttıracağız. Ayrıca ürünlerin eko-
nomik kalitesini arttırarak, üretici-
lerimizin markalaşmasının önünü 
açacağız. Aynı zamanda bazı ürün-
leri işleyerek atölye, kesimhane 
gibi tesisler kuracağız. Tarım ve 
hayvancılıkta ürünlerin en kısa yol-
dan tüketiciye, değerinde ulaşma-
sını sağlayacağız. Çiftçinin gübre, 
zirai ilaç, yem ve tohum ihtiyacını 
karşılamak için sanayileşmenin 
önünü açacağız. Gerekirse büyük-
şehir belediyesi olarak çiftçimizin 
bu tür taleplerini biz karşılayaca-
ğız. Yerli tohumların daha verim-
li hale getirilebilmesi için tohum 
üretim merkezleri kurulacağız. 
Çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu 
ucuz ve kaliteli yerli tohumun üre-
timini arttırarak ürün verimliliğini 
en üst seviyeye çıkartarak, dışa 
bağımlılığı sonlandıracağız.  Üret-
tiğimiz yerli tohumları çiftçimize 
vereceğiz.” şeklinde konuştu.
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Ziraat Odaları Konya İl Koordinasyon Kurulu, Konya çiftçisini Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 
Ankara’da yapılacak olan büyük kongresinde temsil edecek beş delegeyi belirledi

Konya çiftçisi Ankara’da
güçlü temsil edilecek

Konya Ziraat Odaları İl Koor-
dinasyon Kurulu, Konya çiftçisini 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin An-
kara’da yapılacak olan büyük kong-
resinde temsil edecek beş delegeyi 
belirledi. TZOB Genel Kurulunda 
Konya’yı temsil edecek 5 asil ve 5 
yedek delege, Konya Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon Kurulunun seçimi 
Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün 
Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçek-
leştiren seçimlere Konya’da faaliyet 
gösteren Ziraat Odaları Başkanla-
rı, Oda delegeleri ile Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Yönetim Kurulu. Mu-
hasip Üyesi Mustafa Hepokur  katıldı.

‘KONYA TARIMIN BAŞKENTİDİR’
Kongrenin açılışında konuşan 

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı 
Murat Yağız Konya’nın Türkiye ta-
rımının en önemli başkentlerinden 
birisi olduğuna işaret ederek, “ Ül-
kemizde bu çok önemli ve strajetik 
sektörün, sahip olduğu potansiyel 
açısından tarımın başkenti nitelen-
dirmesini alan ili kuşkusuz Konya’dır. 
Tahıl ambarı olarak anılan ve ülke 
ekonomisine her alanda sağladığı 
katkılarla ön plana çıkan Konya ta-
rım alanında son yıllarda kayda değer 
ilerlemeler göstermiş, beraberinde 
sanayinin özelliklede tarıma dayalı 
sanayinin merkezi haline gelmiştir. 
Dört milyon iki yüz bin hektar yüzöl-
çümü ile ülkenin beşte birini oluştu-
ran, iki milyon üç yüz bin hektar ta-
rım alanı, yüz elli bin çiftçi ailesi ile iki 
milyon nüfusunun yüzde 40 kırsalda 

yaşayan, 2.5 milyon ton hububat üre-
timi ile ülke üretimin yüzde 10’unu-
nu karşılayan ülkemizde üretilen 
havucun yüzde 60’ını üreten bunun 
dışında tohumluk üretimi, şeker pan-
carı, ayçiçeği, dane mısır, silaj mısır, 
kuru fasulye, lale, bakla, patates, as-
pir,  kimyon, haşhaş, ayçiçeği, kiraz, 
vişne, kavun gibi ürünlerde, büyük-
baş ve küçükbaş hayvan varlığı ile et 
ve süt üretiminde bazılarında ülke bi-
rincisi, bazılarında ikincisidir. Traktör 
varlığında Manisa ile yarış içindedir” 
ifadelerini kullandı. Konya tarımı ile 
ilgili çözülmesi gereken sorunların 
olduğuna dikkat çeken Yağız, “Kon-
ya yağış rejimi açısından genel olarak 
kurak sayılacak bir iklime sahiptir. 
Bu nedenle sulama altyapı yatırımla-
rı havza dışından su transferleri gibi 

yatırımlar ilimiz için çok önem arz 
etmektedir. Yıllar içerisinde miras 
hukukuna bağlı olarak arazilerimiz 
hızla parçalanmış bugün işletme bü-
yüklüğü ortalaması çok fazla parselle 
40-50 dekara kadar düşmüştür. Yine 
arazi toplulaştırılması acil çözmemiz 
gereken sorunlardan biridir. Gübre 
sair kimyasal maddeler kullanımı, 
sulama gibi çok çeşitli israf kültürü 
ile karşı karşıyayız. Çiftçilerimizin 
eğitiminden başlayarak onları katma 
değeri yüksek getirisi fazla Pazar ta-
rafından talep edilen ürünlere yönelt-
me zorunluluğumuz bulunmaktadır. 
Bilgi eksikliği ve doğal şartlardan kay-
naklanan sorunların neden olduğu 
kaliteli ürün problemi ancak üretim 
ve pazarlama zincirinin yeniden ve 
kökten ele alınması mümkün olur. Bu 

manada Ziraat Odaları olarak bizlere 
de çok önemli görevler düşmektedir. 
Bu yeni dönemde çalışmalarımız ar-
tarak devam edecektir” dedi. Genel 
kurulda yapılan konuşmaların ardın-
dan başlayan oy verme işleminde, 
25 Ziraat Odası Başkanlığından 7’şer 
kişi olmak üzere toplam 175 delege 
Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu delegesi, TZOB Genel Kuru-
lunda Konya çiftçisini temsil edecek 
5 asil ve 5 yedek delegeyi belirlemek 
için oy kullandı. Tek liste halinde gi-
dilen seçimlerde asil üyeliğe Rıfat 
Kavuneker, Bekir Kağnıcıoğlu, Mu-
rat Yaman, Yusuf Gülmez, Mustafa 
Ağralı. Yedek Üyeler: Murat Yağız, 
Ali Küçükharmancı, Abdullah Çelik, 
Mustafa Akman, Aziz Bingöl.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Toru, özel çocukları ve ailelerini ağırladı

Rıfat Kavuneker, Bekir Kağnıcıoğlu, Murat Yaman, Yusuf Gülmez, Mustafa Ağralı, yapılan seçimle genel merkez delegesi olarak belirlendi.
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Ülke ekonomilerinin kendi içlerinde 
geçmişten kaynaklı yaşadıkları prob-
lemlerden dolayı bir takım hassasiyetleri 
vardır. Bu hassasiyetler sonucunda, eko-
nomideki önemli ve öncü unsurlar çoğu 
zaman arka plana itilirken, bu hassasi-
yetler çoğu zaman İRRASYONEL olarak 
kendini başrole aldırır. Örneğin Almanya 
ekonomisi enflasyona karşı çok hassas 
iken, Türkiye’de ise, döviz kurları, özellik-
le Amerikan doları ve dolardaki azalış ve 
yükselişler direkt olarak ülke ekonomisinin 
beklentileri yönetmeye başlar. Yani bizim 
hassasiyetimiz, ABD Dolarıdır.

DÖVİZ SALDIRILARI VE TÜRKİYE 
Ülkemize 2018 yaz aylarında yapılan 

döviz kuru saldırıları (saldırı diyoruz çünkü 
ekonomi bilimi olarak, kısa sürede mevcut 
veriler bağlamında yaz aylarında dövizdeki 
ekstrem yükselişi açıklamak mümkün de-
ğil.) neticesinde de süreçten alnımız akıyla 
çıkarken, ABD Başkanı Trump Suriye’den 
çekilme kararı aldığında, Türkiye’yi test 
etmek için güçlü dolarla Türkiye ekonomi-
sine zarar veririz tehdit twetini unutmadık. 
Dolayısı ile şu an için döviz kuru, yabancı 
ülkelerin kendi menfaatleri bağlamında 
dolar kurunu kullanarak, Türkiye’ye is-
tediklerini yaptırmak için “birinci eylem 
planları” olduğunu görmemek saflık olur.  

GEÇEN HAFTAKİ DÖVİZ ARTIŞINI 
ANALİZ EDERSEK

 • ABD Merkez Bankasının 2019 yılı 

için faiz artırımı yapmayacağı açıklaması 
neticesinde, ABD Dolarında düşüş seyri 
başladı  (ekonomik gerekçenin neticesi) 

 • Trump’ın İsrail’deki Galon tepeleri 
ile ilgili açıklaması ayrı bir risk algısı oluş-
turdu ve dolar artış yönüne girdi (politik 
risk faktörü) 

 • Ülkemizin, bu kararı tanımayacağı 
yönündeki özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı 
kapsamında yaptığımız açıklamalar (poli-
tik risk faktörü artıyor) 

 • S400 VE F35 kapsamındaki anlık 
uykuya geçen durumun tekrar risk faktörü 
olarak hortlaması       (politik risk faktörü)

 • Bazı bankaların bu süreçte manipü-
latif (dövizin yükselmesi yönünde çalışma-
lar yapması) iddiaları ve bu kapsamında 
soruşturmanın başlaması (iddialar doğru 
ise, para götürme amaçlı olabilir veya ken-
dilerine gelen bir emir neticesinde bunları 
yapmış olabilirler) 

 • Ülke risk primini olan CDS priminin 
geçen hafta içerisindeki ani yükselişi (po-
litik faktör) 

Geçen haftayı analiz ederken, tespit 
edebildiklerim bağlamında olanlar yu-
karıdaki maddelerde sıralanmış şekilde 
duruyor. Bu maddelerin sadece bir tanesi 
ekonomik bağlamda iken,  diğerlerinin po-
litik bağlamda olduğu gözüküyor. 

Ekonomik gerekçeye göre dolar dü-
şüşe geçerken, birden bakıyoruz ki diğer 
politik etkenler, doları yukarı doğru çıkar-

tıyor. 
KISA VADE DE ÜLKE-

MİZİN KIRILGANLIKLARI 
NEDİR? 

 • Yüksek Enflasyon 
 • Yüksek Faiz 
 • İç Piyasadaki dur-

gunluk 
 • Dövizdeki hareketli-

lik (Yüksek veya düşük kur 
değil, OYNAK KUR) 

TEKRAR BAŞA GE-
LİRSEK 

Şu ana kadar yazdıklarımdan yola 
çıkarsak bazı sonuçlar elde etmemiz lazım 

 • Dövize olan hassasiyet ülkemizde 
ön sırada mı? Cevap: EVET 

 • Döviz, şu an için yabancı güçlerin 
Türkiye’ye kendi istediklerini yaptırmak 
için kullandıkları bir silah mı?  Cevap: 
EVET 

 • Döviz kurlarındaki yukarı yönlü oy-
naklığın esas sebebi, Ekonomik mi? Yok-
sa politik mi? Cevap: POLİTİK 

Döviz bağlamında gidersek, hepi-
mizin beklentisi elbette ki “İSTİKRARLI 
KUR”. Döviz kurlarında oynaklık mini-
mum veya sıfıra yakın olursa, geleceğe 
yönelik hem yatırım hem de tüketim bek-
lentileri dolayısıyla ekonomiye olan güven 
beklentisi artar mı? Elbette ki artar. 

Örneğin ihracatçıya sor-
sanız, yüksek kur beraberin-
de oynak kur mu? Yoksa 
çokta yüksek olmayan ama 
istikrarlı kur mu deseniz, 
düşünmeden istikrarlı kuru 
seçecektir. Ya da İthalatçıya 
düşük kur beraberinde oy-
nak kur mu? Yoksa çokta 
düşük olmayan ama istik-
rarlı kur mu? deseniz yine 
İstikrarlı kuru seçecektir. Bu 

soruları ekonomideki farklı 
paydaşlar içinde sorarsak, örneğin döviz 
cinsinden borç alanlar veya borç verenler-
de aynı cevabı verecektir. 

PEKİ, ÖNERİN VAR MI DİYENLER 
OLURSA 

Politik, özellikle jeopolitik risklerin faz-
la olduğu şu zaman diliminde, ABD’deki 
Trump, İsrail Filistin gerginliğinin tırmandı-
rılması, Suriye, göçmenler ve Türkiye’nin 
maruz kaldığı terör belaları varken acaba 
salt ekonomik gerekçelerle döviz kurunu 
nasıl istikrarlı hale getirebiliriz? 

Bence ülkemizin dışarıdan gelen 
tehditlere karşı açık olduğu bu dönemde, 
döviz silahını düşmanlarımızın elinden al-
mamız lazım. Örneğin ülkemiz geçici ola-
rak bir yıl boyunca SABİT KUR REJİMİNE 
geçip bir yıllık döviz kurunu açıklayabiliriz. 

Dolayısıyla ihracatçı da, ithalatçıda veya 
sanayici veya borç alan ve verenler bir 
yıllık planlarını bu kur üzerinde yapar-
lar. Böylelikle döviz saldırılarını bu geçiş 
aşamasında, olduğu gibi yabancı güçlere 
kapatmış olmaz mıyız? 

Benimkisi günümüz koşullarına göre 
önlem alabilmek için ortaya koyduğum 
alternatif bir fikir. Bu fikrin maliyetleri, 
avantaj veya dezavantajları olabilir.  Ama 
tartışılması ve değerlendirilmesi gereken 
bir fikir olduğu düşüncesindeyim.

PİYASACILAR BANA KIZACAK, 
VARSIN KIZSINLAR 

Döviz kurlarının piyasadaki arz ve 
talebe göre belirlenmesini benimseyen 
akademik çevre beni eleştirebilir ama za-
ten ben buna karşı değilim ama PİYASA 
KİMLİĞİNE KARŞIYIM. Ne demek mi 
istiyorum. Ülkemizde ki döviz kuru piya-
sası maalesef ki ekonomik birimleri temsil 
etmiyor. Dolayısı ile arz ve talep piyasası 
ekonomik birimler yerine, Trump’ın güçlü 
dolarla sizi döveriz tweti veya İran’a am-
bargo koyarak ticaret yapacak ülke, firma, 
kurum ve bireyleri tehdit etmesi ve ulusla-
rarası ticareti dolarlı ticaret ve swift sistemi 
dışına bırakmasıyla ekonomik birimleri 
dışlayan bir piyasa mevcut. 

Şu an için salt anlamda piyasa (eko-
nomik birimleri temsil eden)  döviz kurunu 
belirliyor derseniz buna benim karnım tok. 
Tam tersi günümüzde piyasa, Trump’ın 

tweet ve tehditleri, AB’nin tırnak içinde bizi 
AB’ye almamak için yaptıkları hokkabaz-
lıklar, Uluslararası Risk Derecelendirme 
kuruluşlarının tek yönlü verdiği kararlar.  
Ayrıca Terör riski,  Suriye meselesi, İsrail 
Filistin meselesi ve bizim tepkimiz, Rusya 
ve ABD arasındaki savunma sistemleri 
tercihi, NATO, Avrupa’daki artan ırkçılık 
vb. İşte bu piyasaya karşıyım ve tırnak içe-
risinde bu piyasanın risk gördüğü unsur 
ise, Türkiye’dir. 

İsterseniz bu yazdıklarımı tersten oku-
yalım ve mevcut piyasayı, “batı” metaforu 
ile tanımlayarak gidelim.

 • Batı için risk, Türkiye
 • Batı için risk, güçlenen Türkiye
 • Batı için risk, istediklerini yaptırama-

dıkları Türkiye 
 • Batı için risk, artık haritaları cetvelle 

çizemezsin diyen Türkiye 
 • Batı için risk, Filistin’i sana yedirme-

yiz diyen Türkiye 
 • Batı için risk, artık Müslüman âle-

mini birbirine kırdıramazsın diyen Türkiye 
 • Batı için risk, Müslüman dünyası 

içerisindeki batı işbirlikçilerini deşifre eden 
Türkiye 

 • Batı için risk, UYKUDAN UYANAN 
TÜRKİYE 

SONUÇ: Son maddeden sonra sonuç 
olarak yazacak bir cümle olduğu kanısında 
değilim.

DOLAR SALDIRI ARACI MI?

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesi tarafından her hafta 
Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu 
Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 
haftalık programda İsa Kocakaplan 
Kırım’ın Edebi Sesi Cengiz Dağcı 
başlığı altında bir konuşma yaptı.

Cengiz Dağcı’nın, II. Dünya Sa-
vaşında Türklerin yaşadığı drama 
ve trajediye bire bir tanıklık ettiği-
ni, yazdığı eserlerle Türk Milletine 
Ruslar tarafından yapılan sürgün 
ve katliamları dünyaya duyurdu-
ğunu söyledi. 

Cengiz Dağcı’nın eserlerinde 
engin bir vatan sevgisi, din sevgi-
si, derin bir insan sevgisi olduğunu 
dile getiren Kocakaplan, “Cengiz 
Dağcı’nın eserleri dünya kalitesin-
de eserlerdir, verdiği mesajlar ev-
renseldir. Onun eserlerinde millet-
leri millet yapan en bariz özellikleri 
görüyoruz. Vatan sevgisi, din sev-
gisi ve insan sevgisi. Eserlerinde 
milli duygular yüksek seviyededir” 
dedi.

DAĞCI’NIN KIRIM’A 
DEFNEDİLMESİNE AHMET 
DAVUTOĞLU VESİLE OLDU

Cengiz Dağcı’nın Müslüman 
mezarlığına gömülmesi için giri-
şimde bulunduğunu ifade eden 
İsa Kocakaplan bu konuda şunları 
söyledi: “Cengiz Dağcı 2011’de 
vefat ettiği zaman Hıristiyan me-

zarlığına gömülecekti. Müslüman 
mezarlığına ve İslami usule uygun 
olarak defnedilmesi için damadına 
bir mail gönderdim. Karısı Regi-
na’naya Müslüman usulüne uygun 
olarak gömülmesi için vasiyette 
bulunduğunu hatırlattım. O zaman 
Türkiye Gazetesinin Londra muha-
biri Mustafa Köker Dağcı ailesini sık 
sık ziyaret ediyordu. Cengiz Dağcı, 
ölümünden birkaç sene evvel ağır 
bir ameliyat geçirmiş. Karısı Regina 
Mustafa Köker’e, “Mustafa, bu ağır 
bir ameliyat. Muhtemelen ölür. 
Ben Hıristiyan’ım fakat o Müslü-
man. Cenazenin İslami usullere 
göre defnedilmesine yardımcı olur 
musunuz? diye sorar. O da yardım 

edeceğini söyler. Dağcı, vefat ettiği 
zaman bana da bir mail geldi. Öğ-
rendim ki Hıristiyan mezarlığına 
defnedecekler. Ben hemen müda-
hale ettim. Damadının böyle bir 
vasiyetten haberi yokmuş. O sırada 
Dışişleri Bakını Ahmet Davutoğlu 
da araya girerek Cenazenin doğ-
duğu topraklara defnedilmesi için 
girişimlerde bulundu. Gurzuf’a 
bağlı doğduğu köy olan Kızıltaş’a 
defnedildi. Cenazesinde katılmak 
ve memleketine götürmek bana da 
nasip oldu.”

KIRIM’I DEMİRPERDE’DEN 
ÇIKARAN İNSAN

Cengiz Dağcı Kırım’ı 20. Yüz-
yılda Demirperde’den çıkaran in-

sandır. O bu eserleri yazmasaydı 
ne Kırımdan haberdar olacaktık 
ne de Kırım’da uygulanan Kolhoz 
sisteminden. 1931 yılında çiftlik-
lerine Rus devleti el koymuş ve 
devletleştirmiş. Kendi toprakların-
da işçi duruma düşmüşler. Kendi 
bağlarında çalışmak için Rus hükü-
metinden izin istemişler. Bir gün 
babası vaktiyle kendilerinin olan 
üzüm bağını çapalarken asmanın 
yapraklarını okşayıp sevmiş ve ağ-
lamış. Bunu gören Rus yetkililer 
“senin yüreğinde vatan sevgi dolu” 
diyerek adamcağızı hapse atmışlar.  
3 ay hapis yatmış. Çıktıktan sonra 
Ak Mescit’e taşınmışlar. Babası-
nın mesleği berberlikmiş. Orada 
berberlik mesleğini icra etmişler. 
Tuttukları ev bir odadan ibaret… 
Beş odanın hepsi avluya açılıyor. 
Tuvaletler ortak.  Bir odada 9 ço-
cuk, 2 de anne baba toplam 11 kişi 
kalıyorlar. Cengiz Dağcı, ortaokulu 
ve liseyi böyle kalabalık bir ortam-
da okudu. Enstitüye başladı ve bu 
esnada oranın yatakhanesinde ka-
larak ailesinin yükünü biraz olsun 
hafifletmiş oldu. Ne yazık ki Ensti-
tüyü bitiremeden askere alındı. Ko-
nuşma sonunda TYB Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ko-
nuşmacı İsa Kocakaplan’a günün 
hatırası olarak bir plaket takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

‘Ranttan sağlanan haksız 
kazancı engelleyeceğiz’

‘Şoför esnafımızın
destekçisi olacağız’

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar 31 Mart ma-
halli idareler seçim çalışması kap-
samında Kulu İlçesini ziyaret etti. 
Uyar’a Saadet Partisi GİK üyesi Ne-
cati Eroğlu ve Saadet Partisi Kulu 
ilçe Belediye Başkan Adayı İhsan 
Gökçe eşlik etti. Saadet Partisi 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Uyar, “Şehir planlaması 
sırasında ranttan sağlanan haksız 
zenginleşmenin önünü keseceğiz. 
Millî Görüş belediyeciliği sırasında 
dar gelirli vatandaşımız ev sahibi 
oldu. Bugün belediyeler sadece 
pahalı konutlar imar etmektedir. 
Önümüzdeki dönemde ucuz ko-
nut edindirme sistemi ile dar gelirli 
halkımızı düşük taksitlerle ev sahi-
bi yapacağız. Tarihi çeşmeleriyle, 
sosyal destek merkezleriyle, proje 
günleriyle, taştan meydanlar yeri-
ne yemyeşil meydanlarıyla çiçekli 
balkonlarıyla Konya’yı yeniden 
imar etmek için geliyoruz. Borçla-
nan bir belediye değil, üreten ve 
ülkemize katma değer sağlayan iş 
olanakları fazla olan bir belediyeye 

anlayışını ortaya koyacağız. Mer-
kez hükümetin halkımızın omuz-
larına yüklediği işsizlik ve pahalılığı 
yerel imkânlarla aşmak istiyoruz. 
Bunun için yerel ürünleri koope-
ratifleştirmek, markalaştırmak is-
tiyoruz. Sosyal belediyecilikte ev 
eksenli kadın emeğinin aile ekono-
misine katılması için kadınlarımıza 
kendi ürünlerini pazarlayabilecek-
leri pazar yerleri açmayı, ürünle-
rini yaparken çocuklarını bıraka-
bilecekleri kreşler, sosyal tesisler 
kazandırmayı istiyoruz. Spor ve 
kültür alanında da birçok yatırım 
planlıyoruz. Belediyeler para kaza-
nılacak yerler değil hizmet birimle-
ridir. Tüketici olmaktan daha çok 
üretici olmayı sağlayacağız. Yeni 
Ulaşımı ithal değil yerli ve Konyalı 
sanayicilerimiz ürettiği taşıtlar ile 
yapacağız. Ahlaki, manevi ve ta-
rihi değerlerimize uygun kültürel 
etkinlikler yapacağız” dedi. Kulu 
Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret 
eden Uyar emniyet mensuplarına 
çalışmalarında başarılar dileyerek 
Kulu’dan ayrıldı.
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek 
31 Mart Mahalli İdareler Seçim 
çalışmaları kapsamında Kamyon 
Garajı’nı ziyaret etti. İYİ parti Kon-
ya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
İYİ Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Ahmet Tamer ve encümen 
adaylarıyla birlikte gerçekleşen zi-
yarette Şimşek, şoför esnafının so-
runlarını dinledi ve projelerini an-
lattı.  Şimşek, “Konya’da bulunan 
ve Konya’ya nakliye hizmeti veren 
şoförler için, alışveriş yapabilecek-
leri, dinlenebilecekleri, konaklaya-

bilecekleri çok fonksiyonlu bir tesis 
yok. Şoför esnafımıza yönelik böyle 
bir tesis kurmak zorunlu hale gel-
miştir. İyi belediyecilik anlayışın-
dan yola çıkarak bu hizmeti nak-
liyecilerimize sunacağız” şeklinde 
konuştu.

Şimşek, “Selçuklu başkentine 
yakışır bir Ahilik anlayışıyla hare-
ket ederek yaşanan haksız reka-
betlere son vereceğiz. Şoför esna-
fımızın her türlü sorununu çözmek 
için elimizden geleni yapacağız” 
ifadelerinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

İkindi Sohbetleri’nde konuşan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uyar, ‘Selçuklu’da İlhanlı Hatunları’ konulu bir konferans verdi

‘Kadın, kıymetlidir’
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

SÜ Selçuklu Araştırmaları Merkezi-
nin ortaklaşa düzenlediği Yaşayan 
Konya Hafızası İkindi Sohbetlerinde 
bu hafta Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mus-
tafa Uyar, “Selçuklu’da İlhanlı Ha-
tunları” konulu bir konferans verdi.

BEYÂNÎ’NİN KİTABINDAKİ 
SÖZLE BİTEN TARTIŞMA

Şirin Beyânî’nin “Moğol Döne-
mi İran’ında Kadın” adlı kitabına 
dikkat çeken Uyar, İran’da sahafta 
kitap alırken bir İranlının “Türklerin 
kadına değer vermediğini, kendi-
lerinin değer verdiğini” belirtmesi 
üzerine kitaptan “Moğol çağında 
her derecedeki, toplumun her ta-
bakasındaki kadının konumu ve 
önemi, başka hiçbir dönemdekiyle 
karşılaştırılamaz; bu devreyi istisnai 
ve özel kabul etmek gerekir dersek, 
belki hiç de abartılı olmayacaktır. 
Bu ülkelerdekilerin kadınlarına olan 
saygıları, müthiş bir şaşkınlık sebe-
bidir. Bu toplumda kadının mevkii, 
erkeğinkinden yüksektir. Türkler ve 
Moğollar nezdinde kadının mevki, 
hayli yüksek ve saygındır.” yazısı-
nı okumasıyla tartışmanın bittiğini, 
bu olay üzerine Beyânî’nin kitabını 
Türkçeye kazandırdığını belirtti.

DEVLET İŞLEYİŞİNDE 
HATUNLARIN ROLÜ

İran’daki İlhanlı yönetimi döne-

minde kadının rolüne değinen Uyar; 
hatunların görevlerini şu şekilde 
sıraladı: “Şûrâlara, hükümdar ve 
veliaht seçimi işine katılmak, veziri 
tayin etmek, savaşlara iştirak etmek 
ve suçluları cezalandırmaktı.” 

Özel gelirleri sayesinde  hazine-
leri olan hatunların teşkilatta birçok 
memur ve çalışanla ilgilendiğini 
söyleyen Uyar; göç sırasında ça-
dırların kolay kaldırılabilen malze-
meden yapıldığını belirterek Moğol 
toplumundaki kadınları üç kısımda 
ele aldı: “Toplumun birinci tabaka-
sında yer alan  ileri gelenlerin eşle-
ri; savaşlara katılarak  kocalarının 
esareti veya yokluğu durumunda 
işlerin idaresini yerine getiriyorlar; 
siyasi işlere müdahale ediyorlardı. 
İkinci tabakadaki kadınlar Moğol 
işleyişinin temelini oluşturuyorlar, 
yaylak ve kışlaklarda önemli görev-

ler îfâ ediyorlardı. Son tabakada-
kiler genellikle savaş esirlerinden 
oluşan, efendilerinin hizmetinde 
bulunan, hakan tarafından önemli 
şahsiyetlere hediye verilen cariye-
lerden oluşmaktaydı. Bunlar şahsî 
servetten yoksundular ve evlatları, 
kanuni haklardan yararlanamıyor-
lardı.” dedi.

Gaznelilerde siyasete dâhil 
olan kadın sayısı olduğunu belir-
ten Uyar; en önemli hatunun Sul-
tan Mahmud’un kız kardeşi Hür-
re-i Huttalî olduğunu  söyleyerek 
“Mahmud’un ölümünden sonra 
Horasan’da bulunan Mesud’u Gaz-
ne’ye çağırmıştır. Selçuklularda ise 
en önemli hatun Melikşah’ın eşi 
Terken Hatun’dur; saltanata   mü-
dahalede bulunmuş, Vezir Nizâ-
mülmülk’ü Haşhaşîler aracılığıyla 
ortadan kaldırmıştır.” İkinci Terken 

Hatun emrinde 50 bin Kıpçak aske-
ri bulunan Sultan Tekiş’in eşidir.

Moğol Hanlığının başlangıcının 
ilâhî özellikler verilen Alanko’nun 
olduğunu ifade eden Uyar, İslâmî 
dönemde Nîsâ Sûresi 22. ayetle ev-
lilik şartlarının belirlendiğini, Gazan 
Han’ın babasının eşlerinden biriyle 
evlenmesine ulemânın mani olma-
sına karşın eski dinine döneceğini 
söylemesi üzerine ulemâ, kadının 
eski dönemde putperest olduğunu 
belirterek evliliğe razı olduklarını 
söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Program sonunda SÜ Selçuk-
lu Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen 
tarafından Doç. Dr. Mustafa Uyar’a 
günün hâtırasına hediye  takdim 
edilmesi ve  toplu fotoğraf çekilme-
si ile toplantı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

TYB Konya’da Cengiz Dağcı anlatıldı

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Trabzonspor’un golcü üçlüsü damga vurdu
Spor Toto Süper Lig’de 43 puanla 

4. sırada yer alan ve Avrupa kupala-
rına katılmayı hedefleyen, Ziraat 
Türkiye Kupası’na ise çeyrek finalde 
veda eden Trabzonspor’un 3 forveti, 
skora önemli katkı yaptı. Bu sezon lig 
ve kupada yaptığı toplam 33 maçta 
60 kez fileleri havalandıran bor-
do-mavili takımın gollerinin yarısına 
yakını Kolombiyalı futbolcu Hugo Ro-
dallega, Nijeryalı Anthony Nwakae-
me ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Ca-
leb Ekuban’dan geldi. Rodallega 13, 
Nwakaeme 9, Ekuban da 7 kez olmak 
üzere üç forvet, 29 defa rakip fileleri 
havalandırarak takımlarının skor gü-
cünü sağladı.

EN GOLCÜ RODALLEGA
Trabzonspor’da bu sezon en 

golcü oyuncu Hugo Rodallega oldu. 
Bordo-mavili takımda daha önceki 
iki sezonundan çok daha iyi bir gra-
fik sergileyen Kolombiyalı futbolcu, 
ligde 26 maçta 12, Ziraat Türkiye 

Kupası’nda da 4 karşılaşmada da 1 
olmak üzere 30 mücadelede 13 
gol attı. Kolombiyalı forvet, Trab-
zonspor’un ligin 2. haftasında De-
mir Grup Sivasspor’u 3-1 yendiği 
karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü 
haftada deplasmanda 2-2 biten MKE 
Ankaragücü maçında 1 gol atan Ro-
dallega, 7. haftada 4-2’lik Kasımpa-
şa mücadelesinde 2 kez gol sevinci 
yaşadı. Ligin 11. haftasında 1-1 biten 
Bursaspor maçında takımının golünü 
kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0 
kazandıkları Atiker Konyaspor, 16. 
haftada 2-2’lik Beşiktaş, 17. haftada 
da 4-1’lik galibiyetleriyle sona eren 
Çaykur Rizespor karşılaşmaların-
da 1’er kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıya sessiz başlayan 
Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık sus-
kunluğunu 1-0 galip geldikleri MKE 
Ankaragücü maçında bozdu, daha 
sonra da 21. haftada İstanbul’da 3-1 
yenildikleri Galatasaray mücadele-

sinde ve 23. haftada deplasmanda 
3-1 kazanılan Göztepe müsabakasın-
da 1’er gol attı. Rodallega, kupadaki 
tek golünü 2-1’lik galibiyetleriyle 
sona eren Balıkesirspor Baltok ma-
çında kaydetti. Kolombiyalı forvetin 
gol attığı 10 lig maçında bordo-ma-
vili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 
mağlubiyet yaşadı ve 21 puan topla-
dı. 

NWAKAEME, GİTTİKÇE ISINDI
Trabzonspor’a sezon başında 

İsrail’in Hapoel Beer Sheva Kulübün-
den 1 milyon 100 bin avro bonservis 
bedeli ile transfer edilen Anthony 
Nwakaeme, ligde 19 maçta 8, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da 4 karşılaşma-
da 1 olmak üzere 23 mücadelede 9 
gol kaydetti. Nwakaeme, ligde ilk 
olarak Trabzonspor’un 4. haftada 

sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup 
ettiği maçta 2 gol attıktan sonra 16. 
haftada Beşiktaş deplasmanından 
2-2 berabere dönen bordo-mavili 
takımın 1 golünü attı. Karadeniz eki-
binin 17. haftada sahasında Çaykur 
Rizespor’u 4-1 yendiği karşılaşma-
da rakip fileleri 1 kez havalandıran 
Nijeryalı oyuncu, ligin son 3 hafta-
sında İstanbul’da 2-2’lik Kasımpaşa 
maçında 2, Trabzonspor’un evinde 
Akhisarspor’u 2-1 ve deplasmanda 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 
1-0 yendiği müsabakalarda da 1’er 
gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, ku-
pada da 3-1 mağlup oldukları Üm-
raniyespor maçında 1 gol attı. Trab-
zonspor, Nwakaeme’nin gol attığı 6 
lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik 
alarak yenilgi yüzü görmezken 14 
puan topladı. 

YEDEK GOLCÜ EKUBAN
Trabzonspor’un Gana asıllı İtal-

yan oyuncusu Caleb Ekuban, ligde 

21 maçta 4, kupada 7 karşılaşmada 
3 olmak üzere 28 mücadelede 7 gol 
attı. Ekuban, ligin 4. haftasında Trab-
zonspor’un sahasında Galatasaray’ı 
4-0 yendiği maçta son 4, 14’üncü 
haftada Kayserispor’u deplasmanda 
2-0 mağlup ettiği karşılaşmada son 
16, 15’inci haftada Medical Park’ta 
Atiker Konyaspor karşısında 3-0 ka-
zanılan mücadelede son 21 dakikada 
forma giyerken, birer kez rakip filele-
ri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, 90 daki-
ka oynadığı karşılaşmalarda sadece 
Trabzonspor’un sahasında 4-2 kay-
bettiği Medipol Başakşehir maçında 
1 gol attı. Karadeniz ekibi, Ekuban’ın 
gol attığı lig maçlarında 3 galibiyet, 
1 mağlubiyet yaşadı ve 9 puan topla-
dı. Ekuban, kupada 5-0 kazandıkları 
Sivas Belediyespor maçında 2, 2-1 
galip geldikleri Balıkesirspor Baltok 
karşılaşmasında ise 1 gol kaydetti.. 
n AA

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan 
mali genel kurulunda, başkan Mustafa 
Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faa-
liyetleri mali yönden ibra edilirken, idari 
yönden ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Kong-
re Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen mali genel 
kurulda, 2018 yılında görev yapan 3 farklı 
yönetimin faaliyetleri mali ve idari yönden 
ibraya sunuldu. Genel kurulda ilk olarak 
1 Ocak-23 Ocak’ta görevde bulunan eski 
başkan Dursun Özbek ve yönetiminin 23 
günlük faaliyetleri mali ve idari yönden oy 
çokluğuyla ibra edildi. Kongrede daha son-
ra mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yöne-
timinin 23 Ocak ve 29 Mayıs tarihleri ara-
sındaki birinci döneminin faaliyetlerinin 
ibrası, üyeler tarafından tarafından kabul 
edildi. Son olarak Cengiz ve yönetiminin 
29 Mayıs ve 31 Aralık tarihleri arasındaki 
ikinci dönemi için ibra oylaması yapıldı. 
Bu dönemdeki faaliyetler mali yönden ibra 
edilirken, idari bakımdan yapılan oylama-
da sayılar birbirine yakın çıktı. El kaldırma 
yönetimiyle yapılan oylamada sayımın 
tam olarak gerçekleştirilememesinden do-
layı genel kurul divan başkanı Metin Sinan 
Aslan, salonu ikiye ayırarak tekrar oylama 
yaptırdı.

Gerçekleştirilen sayım neticesinde 
salonda bulunan üyelerin 358’i ibra edil-
memesi yönünde oy kullanırken, ibra edil-
mesi için oy kullananların sayısı ise 331’de 
kaldı. Böylece Cengiz ve yönetiminin ikinci 
dönemi mali olarak ibra edilirken, idari 
olarak ibra çıkmadı.

Genel kurulda, Mustafa Cengiz’in 

ikinci dönem denetleme kurulu da yine oy 
çokluğuyla üyeler tarafından ibra edilme-
di. Oylama sırasında zaman zaman üyeler 
arasında gerginlikler de yaşandı.

SEÇİME GÖTÜRMEK ZORUNDA
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Baş-

kanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün yıllık 
olağan mali genel kurul toplantısında idari 
açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yö-
netiminin tüzük gereği bir ay içinde seçim 
kararı alması gerektiğini söyledi.

Hamamcıoğlu, yaptığı açıklamada, 
kulübün mali genel kurulunun demokratik 
bir ortamda gerçekleştirildiğini dile geti-
rerek, “Genel kurulda mali ve idari konu-
lar görüşüldü. Yönetim sunumunu yaptı, 
genel kurul üyeleri de görüşlerini bildirdi. 
Herkes kendini iyi bir şekilde ifade etti. 
Herhangi bir sınırlama olmadı. Zaman 
zaman amacını geçen söylemler, davra-
nışlar olabilir ama genel kurulu yönetenler 
yaptıkları müdahalelerle gerginliğe engel 
oldu.” diye konuştu.

Genel kurul üyelerinin, Mustafa Cengiz 
yönetiminin ikinci dönemini idari yönden 
ibra etmediğini anımsatan Hamamcıoğlu, 
“Bu genel kurul daha önce Mustafa Cen-
giz’i seçmişti, bu sefer farklı bir düşünce 
beyan ettiler. Önümüzdeki süreci hep bir-
likte yaşayacağız. Böyle durumlarda Ga-
latasaray’ın divan kurulu, istişare kurulu-
dur. Futbol ve voleybol takımlarımız çok 
başarılı sonuçlar almak üzere çabalarına 
devam ediyorlar. Hem divan kurulu hem 
de yönetim kurulu olarak gereken desteği 
vereceğiz ki kulübün yaşadığı idari deği-
şiklik dönemi, sporcularımıza ve sportif 

faaliyetlerimize yansımasın.” değerlendir-
mesinde bulundu.

YÖNETİMDEN TEPKİ 
Galatasaray Kulübü yöneticileri, ola-

ğan mali genel kurul toplantısında idari 
yönden ibra edilmemelerine tepki göster-
di. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı 
Yusuf Günay ile yönetim kurulu üyesi Mah-
mut Recevik sosyal medya hesaplarından 
tepkilerini dile getirdi.

Yusuf Günay, yaptığı paylaşımda, 
“Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak 
borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir 
yönetim, yeni bir şampiyonluğa koşarken, 
üye alımında tüzük hükümlerini uyguladı 
diye genel kurul toplantısında gün boyu 
organize bir grup tarafından hakarete uğra-
mış ve ibra edilmemiştir.” ifadelerini kul-
landı. Hesabında bir video paylaşan Mah-
mut Recevik de “İlk oylamada evet oyları, 
hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler 
bunu görmezden gelip oylamayı tekrar 
ettirdiler. Galatasaraylılar bunu unutmaz.” 
şeklinde görüş belirtti.

TARAFTAR GRUBUNDAN SERT TEPKİ
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan 

mali genel kurulunda, başkan Mustafa 
Cengiz ve yönetiminin ikinci dönem faa-
liyetlerinin idari yönden ibra edilmemesi 
üzerine taraftar grubu ultrAslan sert bir 
açıklama yayımladı. 

ultrAslan’ın Twitter hesabından yapı-
lan açıklama, “Türkiye’nin en büyük mar-
kası, dünya kulübü olması için her türlü 
imkana sahip olan Galatasaray camiası; 
bugün bir kez daha kendisini lise duvarları 
içine hapsetmeye çalışan vizyonsuz liseci 

zihniyet tarafından kaosa doğru çekildi.” 
sözleriyle başladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün bir önceki baş-
kanı Dursun Özbek’le ilgili ağır ifadelerin 
de yer aldığı açıklamada, “Dursun Özbek’i 
mali ve idari korkunç zararlarına rağmen 
liseci diye ibra eden genel kurul, onun bı-
raktığı enkazı devralma cesareti gösteren 
liseci olmayan Mustafa Cengiz yönetimi-
ni 689 oyun 358’i ile idari yönden ibra et-
medi.” ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Cengiz yönetimini ibra etme-
yenlerle ilgili ağır ithamlarında bulunduğu 
açıklamada, ayrıca şöyle denildi: “Taraftar 
sayısı 10 milyonlarla ifade edilen bir ca-
mianın geleceğine sadece 358 tane lise 
sevgisini Galatasaray sevgisi ve menfaat-
lerinden öne koyan şahıslar karar veriyor 
olması da bu zümrenin camiamıza nasıl 
zararlar verdiğini, sistemin bozukluğunu 
bir kez daha göstermiştir! Bunların zihni-
yeti Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan 
Kıraç’ın arka bahçesi haline gelen Galata-
saray Üniversitemizin adını kullanarak Ga-
latasaray düşmanlarına ödül verecek 
kadar karanlık ve onarılmazdır! Galatasa-
raytaraftarlarının sesi olarak bizler; bu kirli 
hesapları olan zümrenin karşısında daha 
gür bir sesle daha güçlü ve daha kararlı 
duracağız! Galatasarayımızı sizin köhne 
zihinlerinizden defalarca söküp aldık, yine 
alıp size rağmen bu arma ile dünyaya kafa 
tutacağız. Şunu kafanıza kazıyın, Gala-
tasaray halkındır, lisecilerin değil. Gala-
tasaray’ın önüne koyduğunuz hesabınız, 
kitabınız, rantınız, menfaatiniz, zihniyetiniz 
batsın.” n AA

Yeni Malatya’nın 
önceliği Türkiye Kupası

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcü-
sü Erdal Gündüz, önceliklerinin Ziraat Türkiye Kupası ol-
duğunu söyledi. Gündüz, yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı 
takımın milli maç dolayısıyla lige verilen arayı Antalya’da 
kamp yaparak geçirdiğini ifade etti.

Lige verilen araya MKE Ankaragücü galibiyetle gir-
dikleri için mutlu olduklarını anımsatan Gündüz, “Aldı-
ğımız galibiyet takımdaki olumsuz havayı giderdi. Fut-
bolcular motivasyonları yüksek şekilde Antalya’da kamp 
yapıyor. Kampta çok olumlu bir hava hakim.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Antalya kampının devam ettiğini aktaran Gündüz, 
şöyle konuştu: “Önümüzde Ziraat Türkiye Kupası yarı 
final maçı var. Bu karşılaşmaya odaklandık. Amacımız 
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçından avantajla dönmek. Li-
gin 27. haftasında da yine Galatasaray maçımız var. Her 
zaman dile getirdiğim gibi önümüzdeki haftalarda önceli-
ğimiz Türkiye Kupası olacak. Evkur Yeni Malatyaspor ta-
kımı ilk kez yarı final oynayacak. Taraftarımız da kupada 
yarı final heyecanını yaşıyor. Önümüzdeki karşılaşmala-
ra en iyi şekilde hazırlanıyoruz.”

Gündüz, Fransız oyuncu Aboubakar Kamara’nın ise 
bugün kampa katılacağını sözlerine ekledi. n AA

Güreli: Yeni bir 
öykü peşindeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü 
Güreli, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampi-
yonası (EURO 2020) yolculuğunda teknik direktör Şenol 
Güneş ile oyunculara çok inandıklarını belirtti. Milli takı-
mın, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda bugün Moldova 
ile Eskişehir’de yapacağı karşılaşma için TFF tarafından 
hazırlanan “maç kitabı”nda açıklamalarına yer verilen 
Güreli, Türkiye’nin uluslararası platformda hak ettiği is-
tikrarlı başarılara ulaşmasının en büyük dilekleri olduğu-
nu aktardı.

Yeni bir başarı öyküsü yazma hedefiyle EURO 2020 
yolculuğuna çıktıklarını vurgulayan Hüsnü Güreli, “Kalbi 
ay-yıldız için atan futbolcularımıza ve yönetim kurulumuz 
tarafından görevlendirilen teknik direktörümüz Şenol Gü-
neş’e çok inanıyoruz. Uluslararası platformda ülkemizin 
hak ettiği istikrarlı başarılara ulaşması en büyük dileği-
miz. Bu zorlu mücadele sürecinde, taraftarlarımızın eşsiz 
desteği ve sevgiyle kucaklaması da milli takımımız için 
ayrı bir motive kaynağı olacaktır. Tribünleri kırmızı-be-
yazla donatacak tüm taraftarlarımızı, her şartta destek 
olmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Tüm futbolse-
verleri Eskişehir Yeni Stadyum’a davet eden Güreli, Tür-
kiye-Moldova maçının fair play içinde geçmesini diledi. 
n AA

Galatasaray’a ibra şoku!
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’a ibra şoku. Yapılan olağan mali genel kurulda Mustafa Cengiz 

yönetimi  idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre Galatasaray yeniden seçime gidecek ve Mustafa Cengiz aday olamayacak

Ülkar: Spor hekimliğinde iyi durumdayız
Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başka-

nı Bülent Ülkar, Türkiye’nin spor hekimliği 
konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 
bir kısmından daha iyi durumda olduğunu 
belirterek, “Hem bilgi birikimi açısından 
hem de altyapı açısından Türkiye bu konu-
da oldukça iyi.” dedi. Türkiye Spor Hekim-
leri Derneği tarafından 17’ncisi düzenlenen 
“Uluslararası katılımlı Türk Spor Hekimliği 
Kongresi” için Antalya’nın Serik ilçesi Be-
lek Turizm Merkezi’ne gelen Ülkar, yaptığı 
açıklamada, düzenli olarak yaptıkları spor 
kongreleriyle insanlara faydalı olmak is-
tediklerini, bilgi birikimini paylaştıklarını 
söyledi. Kongrelerde sporcu sağlığı ve 
tedavi yöntemleri kadar sporcuların yara-
lanmalarını önlemek için nelerin yapıla-
bileceğinin konuşulduğunu aktaran Ülkar, 
Türkiye’deki hareketsiz yaşama dikkati 
çekti. Hareketsizliğin aynı zamanda has-
talıkları da beraberinde getirdiğini anlatan 

Ülkar, hastalıklar artarken hareketsizliğe 
devam edilmesinin son derece anlamsız 
geldiğini ifade etti.

 “TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 
EGZERSİZ REÇETE EDEN BİR GRUBUZ”

Egzersizin faydalarını, obeziteden 
korunmada hareket etmenin önemini her 
seferinde dile getirdiklerini vurgulayan 
Ülkar, şöyle konuştu: “Hareketsiz olan 
sadece belli bir yaş grubu değil, yediden 
yetmişe bir hareketsizlik durumu mevcut. 
Amacımız bu hareketsizliği nasıl ortadan 
kaldırabiliriz. Bir çare arayışı içerisindeyiz. 
Sadece son bilimsel gelişmeleri konuş-
makla yetinmiyoruz. Sadece sporcuların 
yaralanması ya da sakatlığını tedavi eden 
bir grup değiliz. Aynı zamanda toplum sağ-
lığını korumak için egzersiz reçete eden bir 
grubuz. Hareket ettiren, egzersiz yaptırma-
ya çalışan bir grubuz. Sağlık sorunlarını 
çözmek, topluma yararlı olmak, sağlığı 

korumak için çaba gösteriyoruz.”
 “SPOR HEKİMLİĞİ YENİ 
VE ÖNEMLİ BİR ALAN”

Spor hekimliğimin yeni ve önemli 
bir alan olduğuna işaret eden Ülkar, bu-
nun Türkiye’de geç keşfedilmiş bir alan 
olduğunu kaydetti. Türkiye’de ilk defa 
1966’da dernek kurulduğunu, 1973 yılında 
da ilk spor hekimliği uzmanlık eğitiminin 
başladığını belirten Ülkar, “Derneğin ilk 
kurulduğu günden bu yana hekim sayısı 
125’lere ulaştı. Bunun Avrupa’daki örnekle-
rine baktığımızda spor hekimliği konusun-
da Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmından 
ilerideyiz. Avrupa’nın geneli düşünüldüğü 
zaman hem bilgi birikimi açısından hem de 
altyapı açısından Türkiye bu konuda olduk-
ça iyi.” diye konuştu. Ülkar, spor hekimli-
ğinin gelişmesi için bilimsel çalışmaların 
devam edeceğini, ellerinden geleni yapa-
caklarını söyledi. n AA
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Unormak – Bilecik 
turnuvası başladı!

Bilecikliler Hayır Cemiyeti Derneği ve Unormak Değirmen Makineleri’nin ortaklaşa düzenlediği ve Bilecik 
Mahallesi halkının kaynaşmasının amaçlandığı Unormak – Bilecik Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın 
açılışına katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açılış maçının başlama vuruşunu yaptı

Selçuklu Belediyesi’nin önemli mahal-
lelerinden Bilecik Mahallesi’nde yaşayan-
ların kaynaşması için bir futbol turnuvası 
düzenlendi. Bilecikliler Hayır Cemiyeti 
Derneği ve Unormak Değirmen Makine-
leri’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvaya 14 
takım katıldı. Futbol turnuvasının açılış 
törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Bayram Sade, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Hakan Özer, MHP MYK Üye-
si Hüseyin Korkmaz, MHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Güzide Çipan, Bilecikliler Hayır 
Cemiyeti Derneği Başkanı Ahmet Çiğdem, 
Unormak Değirmen Makineleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Oral, Özçiğdem 
Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Özçiğdem, mahalleli ve basın men-
supları katıldı.

AÇILIŞI PEKYATIRMACI YAPTI
Unormak – Bilecik Futbol Turnuvası’na 

14 takım katıldı. Açılış öncesinde Bilecikli-
ler Hayır Cemiyeti Derneği Başkanı Ahmet 
Çiğdem, protokol üyelerine katılımların-
dan dolayı plaket ve turnuva anısına yapı-
lan formaları hediye etti. Turnuvanın açılış 
maçında Özçiğdem Spor ve Unormak Spor 
karşı karşıya geldi. Futbol turnuvasına ka-
tıla takımlara ve oyunculara madalyalarını 
takan protokol üyeleri daha sonra dostluk 
maçının santrasını gerçekleştirdi. Özçiğ-
dem Spor ve Unormak Spor dostluk maçı-
nın ilk vuruşunu Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı yaptı.

AHMET ÇİĞDEM TEŞEKKÜR ETTİ
Unormak – Bilecik Futbol Turnuva-

sı’nın açılışı konuşmasını Bilecikliler Hayır 
Cemiyeti Derneği Başkanı Ahmet Çiğdem 
yaptı. Çiğdem, katılımcılara ve turnuvanın 
düzenlenmesinde destek olan herkese te-
şekkür ederken, mahallede bu tür organi-
zasyonların devam edeceğini belirtti. 

Madalya töreni öncesi açıklamalarda 
bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, takımlara başarılar diler-
ken, “Bilecik’e daha önceki gelişimizde 
buraya bir sosyal tesisinde yapılacağını ve 
bir turnuvanın gerçekleştirileceğini konuş-
muştuk. Bilecik halkı da bizi açılışa davet 
etmişti. Sağ olsunlar bizi çok seviyorlar. 

Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyo-
ruz. Burada 14 takım ile bir turnuva düzen-
leniyor. Bilecikliler Hayır Cemiyeti Derneği 
çok güzel bir iş başardı. Böyle bir yapının 
ortaya çıkması bizi de mutlu ediyor. O 
yüzden bizim desteğimiz her zaman de-
vam edecek. Burada birliğe, beraberliğe 
ve kaynaşmaya vesile olacak bir turnuva. 
Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bu turnuvayı tertip eden herkese ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Takımlarımıza ve arka-
daşlarımıza başarılar diliyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

GÜÇLÜ BİR SES VERECEĞİZ
31 Mart yerel seçimleri hakkında da 

konuşan Pekyatırmacı, “Tabi yerel seçim-
ler az bir zaman kaldı. Konya’dan yüksek 
bir sesle gereken cevabı vereceğimizi 
düşünüyorum. Bilecik’ten her zaman en 
yüksek desteği gördük. 31 Mart’ta destek 

göreceğimize inancım tam. Sadece Kon-
ya’da değil Türkiye’nin her yerinde güçlü 
bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Kalkınma 
yerelden başlar. 31 Mart’ta Cumhur İttifa-
kı’nın en güçlü şekilde galip çıkması gere-
kiyor. Önümüzde 4,5 yıllık bir süreç var. Bu 
süreçte daha fazla kalkınmak için çalışaca-
ğız. Ben bu duygular ile burada yarışacak 
olan takımlarımıza başarılar diliyorum” 
dedi.  n MUHAMMED SAYDAM

Akşehirspor doludizgin 
şampiyonluğa koşuyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup temsilcimiz 
Akşehirspor emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor. Ligin 
24. Haftasında evinde Yeniçağa’yı ağırlayan Kırmızı-Be-
yazlılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Goller Bünya-
min Demir, Tayfun Akbey’den gelirken bu sonuçla Akşehir 
ekibi puanını 53’e yükseltti. Bir maçı eksik bulunan Akşe-
hirspor grubu lider tamamlama yolunda büyük bir adım 
attı. Gruptaki diğer temsilcimiz Sarayönü Belediyespor ise 
evinde kayıp. Grubun güçlü ekiplerinden Kırklareli Büyük 
Anadoluspor’u ağırlayan yeşil siyahlılar maçı 2-1 kaybet-
ti. Karapınar Belediyespor ise sürpriz bir galibiyete imza 
attı. Temsilcimiz Polatlı Belediyespor’u deplasmanda 3-1 
mağlup etmeyi başardı.  n SPOR SERVİSİ 

Geleneksel Okçuluk 
Turnuvası sona erdi

Armağan Koleji, ata sporlarını koruma ve yaşatma 
adına başlatmış olduğu projelere bir yenisini daha ekledi. 
Bu yıl ilkinin düzenlediği Geleneksel Okçuluk Turnuvası 
renkli görüntülere sahne oldu. Okul Müdürü Musa Bağcı, 
yaptığı açıklamada, “Geleneksel Okçuluk Turnuvamız 6 
okulda 60 öğrenci ile 6 hafta yürütmüş olduğumuz, bizzat 
öğretmenlerimizin gönüllü olarak okullara giderek eğitim 
verdiği  Geleneksel Okçuluk Turnuvamız bugün çok güzel 
bir yarışma ile sona erdi. Geleneksel haline getirmeyi dü-
şündüğümüz turnuva Konya ilinde Okullararası Gelenek-
sel Okçuluk Turnuvası ilk olma özelliğini taşıyor. Yıldızlar 
kategorisi olarak başlattığımız  turnuvaya İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Mustafa Koca, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü-
müz İrfan Kuyucu ve Okul Müdürlerimiz de eşlik ettiler. 6 
okulun yarıştığı Turnuva sonucunda, kendi aralarında ve 
okullararası derecelendirmeler yapıldı. 1., 2. ve 3.’lere 
ödülleri verildi. Emeği geçen tüm eğitmenlerim ve perso-
nelime teşekkür ederim” dedi.  n SPOR SERVİSİ 

Anadolu Selçukspor, son dakikada 1 puan kazandı
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, ligin 28.hafta maçın-
da Bandırmaspor Baltok’a konuk oldu. 
Maça kötü başlayan, yeşil beyazlı takım 
3-0 geriye düşmesine rağmen ikinci ya-
rıdaki oyunu ile 3 gol birden atarak 3-3 
kaldı ve 1 puan aldı. 

MAÇA EV SAHİBİ İYİ BAŞLADI
Konya Anadolu Selçukspor’un dep-

lasmanda Bandırmaspor ile oynadığı 
karşılaşmaya ev sahibi takım iyi başla-
dı. 19.dakikada Üstün Bilgin ile bir gol 
bulan bordo beyazlılar, golün ardından 
da ataklar geliştirmesine rağmen farkı 
artıramadı. Temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor ise yediği golün ardından 
maça ortak olmak istedi ancak bunu ba-
şaramadı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

ANADOLU SON NEFESTE
Maçın ikinci yarısında gol yağmu-

ru yaşandı. Bandırmaspor, üst üste 
bulduğu golle ile farkı açtı. Ev sahibi 
takım, 51.dakikada Timur Karagülmez, 

54.dakikada Batuhan Karadeniz ile gol 
bularak 3-0 öne geçmeyi başardı. Tam 
Anadolu Selçukspor’dan umutların ke-
sildiği dakikalarda sahneye Emre Torun 
çıktı. Emre, 73. ve 76.dakikalarda attığı 
iki gol ile Yavru Kartal’ı umutlandırdı. 
Rakip kalede daha etkili olmaya başla-
yan ve üst üste ataklar geliştiren yeşil 
beyazlı ekip, 89.dakikada Burak Sa-
ban’ın attığı gol ile 3-0’dan dönüş yaptı 
ve durumu 3-3’e getirdi. Karşılaşmanın 
90.dakikasında Bandırmaspor’da Yu-
suf Akyel kırmızı kart görürken, başka 
gol olmayınca iki takım da 1 puana razı 
oldu. Konya Anadolu Selçukspor, pua-
nını 24’e yükseltirke Bandırmaspor 28 
yaptı ve 4 puanlık fark devam etti. Tem-
silcimiz düşme potasında kalmasına 
rağmen aldığı 1 puan ile kalan haftalar 
öncesinde moral kazandı. Yavru Kartal, 
29.hafta maçında Şanlıurfaspor’u ko-
nuk edecek. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 28 18 7 3 64 32 32 61
2.TUZLASPOR 28 16 7 5 52 17 35 55
3.MANİSA B.Ş.B. 28 14 10 4 52 22 30 52
4.F. KARAGÜMRÜK 28 16 4 8 42 30 12 52
5.ŞANLIURFASPOR 28 14 7 7 40 29 11 49
6.ETİMESGUT BLD. 28 12 6 10 35 31 4 42
7.PENDİKSPOR 28 11 8 9 40 37 3 41
8.SİVAS BELEDİYE 28 10 7 11 36 40 -4 37
9.ZONGULDAK 28 9 9 10 29 34 -5 36
10.KIRKLARELİSPOR 28 9 7 12 37 35 2 34
11.KAHRAMANMARAŞ 28 9 7 12 29 38 -9 34
12.BAK SPOR KULÜBÜ 28 8 10 10 31 46 -15 34
13.TARSUS İDMAN Y. 28 8 9 11 34 45 -11 33
14.FETHİYESPOR 28 5 13 10 28 33 -5 28
15.BANDIRMASPOR 28 7 7 14 34 48 -14 28
16.K. A. SELÇUKSPOR 28 4 12 12 37 54 -17 24
17.TOKATSPOR 28 4 10 14 22 37 -15 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 28 5 6 17 23 57 -34 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Karadağ: Savunma anlamında sıkıntılar yaşıyoruz
Türkiye Basketbol Ligi 24.hafta kar-

şılaşmasında Konyaspor Basketbol Ta-
kımı sahasında konuk ettiği Manisa Bü-
yükşehir Belediyespor’a 76-89 mağlup 
oldu. Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma-
ya istediği gibi başlayamayan yeşil be-
yazlı ekip, ilk periyotu 10-26 geride ta-
mamladı. İkinci periyotta Konyaspor’un 
farkı azaltma çabaları sonuç vermeyin-
ce soyunma odasına 16 sayı, 32-48 ge-
ride girdi. Mücadelenin ikinci yarısında 
farkı 2 sayıya düşüren Konyaspor Bas-
ketbol Takımı, ardından üst üste yeni-
len üçlüklerle birlikte farkın açılmasına 
engel olamadı ve son periyota 11 sayı 
farkla 56-67 geride girdi. Son periyotta 
rakibin etkili oyununa karşılık vereme-
yen Konya ekibi sahadan 76-89 mağlup 
ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 
26 sayı ile oynayan Marcus Hall oldu. 

Yeni transfer Jackie Carmichael ise ye-
şil-beyazlı  formayla çıktığı ilk maçında 
16 sayı, 10 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

KARADAĞ: SAVUNMA 
ANLAMINDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ

Konyaspor Basketbol Takımı Ba-
şantrenörü Cengiz Karadağ karşılaşma 
sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle 
olarak rakibimizi tebrik ediyorum. Son 
üç haftadır savunma zaafiyeti yaşıyo-
ruz. Bir şekilde bunu halledemezsek is-
temediğimiz sonuçları almaya devam 
ederiz. Çok fazla söyleyecek bir şey 
bulamıyorum. Özellikle savunma anla-
mında son haftalarda çok ciddi sıkıntı-
lar yaşıyoruz. Şuandan itibaren oyuncu 
karakterleri ortaya çıkacak. Hata ve ek-
sikliğin nerede olduğunu oyuncular net 
bir şekilde görmeli. Eğer bu işe çözüm 
bulamazsak istediğimiz yerlere ulaşa-
mayız” dedi. n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR DURMAZLAR 24 21 3 1991 1711 280 45 18
2 OGM ORMAN GENÇLİK 24 17 7 1933 1771 162 41 18
3 BALIKESİR KARESİ 24 16 8 2270 2145 125 40 16
4 DÜZCE BELEDİYE 24 16 8 1893 1846 47 40 15
5 KONYASPOR 24 14 10 1969 1937 32 38 14
6 PETKİM SPOR KULÜBÜ 24 14 10 1990 1919 71 38 14
7 SİGORTAM.NET BAKIRKÖY 24 14 10 2038 2003 35 38 14
8 AKHİSAR BELEDİYE 24 13 11 1926 1795 131 37 14
9 MANİSA BÜYÜKŞEHİR 24 13 11 1920 1869 51 37 14
10  YENİ MAMAK SPOR 24 12 12 2012 1901 111 36 13
11 ARTVİN BELEDİYE 24 10 14 2014 2133 -119 34 12
12 FİNAL SPOR 24 9 15 1913 1989 -76 33 11
13 BANDIRMA KIRMIZI 24 8 16 1877 2007 -130 32 11
14 YALOVA BLD SPOR 24 7 17 1908 2044 -136 31 11
15 ANKARA D.S.İ 24 6 18 1788 1972 -184 30 11
16 EDİRNESPOR 24 2 22 1826 2226 -400 26 10



Edin Visca ortaladı 
Milosevic tamamladı

Atiker Konyaspor’un genç yıldızı Deni Milosevic ülke-
si Bosna Hersek’in Ermenistan’ı 2-1 mağlup ettiği maçta 
attığı gol ile galibiyette pay sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeler J Gru-
bu’nda Bosna Hersek evinde konuk ettiği Ermenistan’ı 
2-1 yendi.

Ev sahibi ekip, 33. dakikada Rade Krunic’in fileleri 
havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı-
da Medipol Başakşehir’de forma giyen Edin Visca’nın pa-
sını iyi değerlendiren Atiker Konyasporlu Deni Milosevic, 
skoru 2-0’a getirdi. Ermenistan’ın tek golü, 90+3’üncü 
dakikada penaltıdan Henrikh Mkhitaryan’dan geldi.

Öte yandan, Roma forması giyen Bosna Hersekli fut-
bolcu Edin Dzeko, milli takımdaki 100. maçına çıktı. 33 
yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek milli formasını 100 kez 
giyen ilk isim oldu.  n AA

Başakşehir kalan maçlara 
tam kadro çıkmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de en yakın rakibi Galatasaray’ın 
6 puan önünde yer alan ve şampiyonluk yarışında avan-
tajlı konumda bulunan Medipol Başakşehir, milli ara 
sonrasında oynanacak Atiker Konyaspor mücadelesinin 
hazırlıklarını sürdürüyor.

Başakşehir tesisleri antrenman sahasında teknik 
direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ça-
lışmada 30’ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı. 
Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular 
ise büyük bir sevinç yaşadı. İstikbal Mobilya Kayserispor 
karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında oyuncuların 
daha dinç ve hırslı bir performans sergilemesi, teknik he-
yetin yüzünü güldürdü. Öte yandan turuncu lacivertliler, 
lige verilen milli arada sakat oyuncuların iyileşmesi ve 
kalan 8 maça tam kadro çıkmak için büyük bir çaba sarf 
ediyor.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 26 17 7 2 41 13 28 58
2.GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43
5.MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
7.ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35
8.Ç. RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
9.D. G. SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34
10.KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34
11.A. ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34
12.İ. M. KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33
13.FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31
14.ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15.BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28
16.GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27
17.ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Konyaspor hazırlık maçında berabere kaldı
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 

Medipol Başakşehir ile oynayacağı 27. hafta 
maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Kon-
yaspor, özel maçta konuk ettiği Eskişehirspor 
ile 1-1 berabere kaldı. 

Kayacık Tesislerinde Cumartesi günü saat 
16.30’da başlayan ve Mustafa Aydın’ın düdük 
çaldığı maça Ertuğrul Taşkıran, Nejc Skubic, 
Ali Turan, Uğur Demirok, Leonard Zuta, Jens 
Jonsson, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, 
Yevhen Opanasenko, Ömer Ali Şahiner ve Fer-
hat Öztorun on biriyle çıkan Atiker Konyaspor, 
8. dakikada Ferhat’ın düşürülmesiyle kazanı-
lan penaltıyı 9. dakikada gole çeviren Uğur De-
mirok ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıya Al Turan 
(Selim Ay), Uğur Demirok (Petar Filipovic), 
Ömer Ali Şahiner (Moryke Fofana) değişiklik-
leriyle başlayan Atiker Konyaspor, 48. daki-
kada Mete Kaan’ın golüne engel olamayınca 
skora 1-1 ile eşitlik geldi. Kalan dakikalarda 
Konyaspor, Leonard Zuta yerini Marko Jevto-
vic’e, Yevhen Opanasenko ise Ömer Faruk’a 
bırakırken, karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

İki gün izin yapacak Atiker Konyaspor, 
Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlık-
larına 26 Mart Salı günü (Yarın) saat 17.00’de 
yapacağı antrenmanla devam edecek.  
n İHA

Anadolu Kartalı 
yeniden ritmini arıyor

7 maçlık kazanamama serisinden sonra kendini milli araya zor atan temsilcimiz Atiker Konyaspor, bu 
arayı iyi değerlendirerek, Başakşehir maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Fiziksel ve psikolojik 

açıdan milli arada toparlanmak isteyen Anadolu Kartalı’nda hedef kalan maçları namağlup tamamlamak
Anadolu Kartalı kaybettiği ritmini arıyor. Spor 

Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor lige 
verilen milli arada çalışmalarını aralıksız sürdür-
müştü. Cumartesi günü Konya’da oynanan hazırlık 
maçında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Ana-
dolu Kartalı’nda oyunculara 2 gün izin verildi. Milli 
aranın ardından deplasmanda Medipol Başakşe-
hir ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılar bu maçın 
hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam 
edecek. 

TOPARLANMA ZAMANI
Büyük umutlarla ikinci yarıya başlayan ancak 

son 7 maçta hiç galibiyet alamayan Atiker Kon-
yaspor milli arayı iple çekmişti. Takımın fiziksel 
ve zihinsel olarak düşüş yaşadığını düşünen teknik 
ekip milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Takımda-
ki sakatlığı bulunan pek çok oyuncunun lige verilen 
arada iyileşecek olması bir başka pozitif etken ola-
rak görülüyor. 

BAMBAŞKA BİR KONYASPOR
İddialı başladığı ikinci yarıda beklenmeyen bir 

düşüş yaşayan Konyaspor Medipol Başakşehir maçı 
ile birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Takımın 
performans düşüşünün yanı sıra rakiplerin de Kon-
yaspor’a karşı etkili önlem aldığını düşünen teknik 
direktör Aykut Kocaman milli arada oyun sistemine 
yeni silahlar ekleyecek. Başakşehir’e özel hazırla-
nan teknik ekip bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak 
kalan maçlarda yeni bir hava yakalamak istiyor. 

NAMAĞLUP ARZUSU
7 maçlık kazanamama serisinin ardından Av-

rupa yolunda büyük bir avantaj yitiren Konyaspor 
kalan 8 maçı namağlup tamamlayarak, kayıpları 
telafi etmeyi hayal ediyor. Bu 8 maçlık seride sert 
rakiplerle karşılaşacak olan Anadolu Kartalı ha-
yalini başarırsa Avrupa yarışında yeniden ‘Ben de 
varım’ diyecek. 

GELECEK YILIN KADROSU ŞEKİLLENECEK
Öte yandan kalan 8 maç Atiker Konyaspor’un 

gelecek sezonki transfer politikası da şekillenecek. 
Beklentilerin altında performans sergileyen ve tek-
nik ekip için hayal kırıklığı yaratan bazı oyuncular 
kalan maçlarda aynı etkisiz performansını sürdü-
rürse sezon sonunda keskin kararlar alınacak. Bir 
başka deyişle gelecek sezonu hedef sezon olarak 
belirleyen Konyaspor, kalan 8 maça göre politika 
üretecek.
n SPOR SERVİSİ

RPS

Yeniden havaya giren Türkiye’nin rakibi Moldova
 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemele-

ri H Grubu’na Arnavutluk galibiyeti ile başlayan 
A Milli Takım’ın bugünkü rakibi Moldova. Son 
yıllarda düşen milli heyecanı yeniden yükselten 
Türkiye, alacağı farklı galibiyetle yoluna kayıpsız 
devam etmek istiyor.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyo-
nası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci 
maçında bugün Moldova ile Eskişehir’de karşı 
karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum’da oy-
nanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve 
TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada, Ukrayna Futbol Federasyo-
nundan Sergii Boiko düdük çalacak. Boiko’nun 
yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Igor Alok-
hin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mykola 
Balakin olacak.

Milli takım grupta oynadığı ilk maçta deplas-
manda Arnavutluk’u 2-0 yenerken, Moldova saha-
sında Fransa’ya 4-1 kaybetmişti.  Türkiye’nin yer 
aldığı grupta bugün TSİ 22.45’te Fransa-İzlanda ve 
Andorra-Arnavutluk maçları da oynanacak.

MİLLİLERİN 568. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bugün Es-

kişehir’de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası 
(EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçıy-

la 568. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 
yıllık tarihinde 298’i resmi, 269’u özel 567 maçta, 
biri hükmen olmak üzere 213 galibiyet aldı, 133 
defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243’ü deplasmanda, 244’ü 
evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu 
maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 
toplam 743 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke mil-
li takımıyla mücadele etti. Milliler, 567 karşılaşma-
nın 487’sini Avrupa, 31’ini Asya, 23’ünü Amerika, 
23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle 
yaptı.

MOLDOVA’YA 
HİÇ KAYBETMEDİK

Türkiye, bugünkü rakibi Moldova ile 10. kez 
karşı karşıya gelecek. Milliler, şimdiye dek 6’sı 
resmi, 3’ü özel olmak üzere 9 kez karşılaştığı Mol-
dova’yı 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, raki-
bine hiç kaybetmedi.

İlki 1996, sonuncusu 2017’de oynanan bu 
maçlarda 21 gol atan milliler, kalesinde ise sade-
ce 3 gol gördü. Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı’n-
daki ilk karşılaşmasını da 27 Mart 2017’de Moldo-
va ile oynamış ve bu özel maçı 3-1 kazanmıştı.  
n AA
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