
Muhtarlar en 
önemli halka

Kocaman’ın 
ismi yaşayacak

57. Alay aynı
ruhla yürüdü

Yeni Büyükşehir Yasası’nın 
muhtarlarla birlikte hayata 

geçirildiğine dikkat çeken AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
muhtarların kamu yönetiminin en 
önemli halkası olduğun belirtti. 

n SAYFA 6’DA

Erasmus Değişim Programı kapsa-
mında gittiği Polonya’nın Wroclaw 
şehrinde bir alışveriş merkezinde 
uğradığı hain saldırı sonucu haya-
tını kaybeden Selçuk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Uluslararası İlişkiler öğrencisi 
Furkan Kocaman ismi fakültede bir 

dersliğe verildi. n SAYFA 11’DE

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. 
yılında, Konya’da 5. Geleneksel 57. 
Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürü-
yüşte, Çanakkale zaferinin önemine 
vurgu yapılarak, Çanakkale’nin Türk 
milletinin şahlanış hareketi olduğu 

belirtildi.  n SAYFA 12’DE

06 Cumhur İttifakı 
istişarede buluştu 07 KTÜN’de uzay

teknolojileri anlatıldı 10 11CHP şehitler 
için helva dağıttı

İşçi olarak gittiler
kalıcı hale geldiler

BU TOPRAKLARI VATAN
YAPAN ŞEHİT VE GAZİLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü ve 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehir yakınları ve 
gazileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, bu toprakların vatan olmasında 
en büyük paya şehitlerin ve gazilerin sahip olduğu-
nu söyledi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu’dan
‘Yiğitlere Destan’

‘Mesleki gelişimi 
sağlayacağız’

Selçuklu Belediyesi, Çanakkale 
Zaferi’nin 104. Yıldönümü’nde 
vatan savunması uğruna canını 
feda eden kahramanları ‘Yiğit-
lere Destan’ gecesiyle andı. 
Duaların edildiği programda 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Çanakkale 
ruhunu diri tutmak gerektiğini 
vurguladı.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Meslekte Gelişim Grubu’nun 
Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler (SMMM) Oda-
sı Başkan Adayı Abdil Erdal, 
uygulamaya hazır hale getir-
dikleri 40’ın üzerinde proje ile 
mesleki gelişimi sağlayacakla-
rını söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE
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Fuar umut veriyor 
17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı 
kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda yer alan yerli ve yabancı 
yüzlerce firma yeni ürünlerini sergilerken, yeni iş bağlantıları da 
kurmak üzere hazırlıklarını yaptı.

Fuarda stant açan firmalar fuarın ilk gün olmasına rağmen yoğun 
bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirten firma yetkilileri, ülke 
ve Konya ekonomisine katkı sağlamak için fuara katıldıklarını 
belirtiyor.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Bereket getirecek
Avrupa’nın alanında en büyük, dünyanın ise önde gelen fuarlarından olan Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 

Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. 4 gün açık olacak fuarla sektörlerin hareketlenmesi bekleniyor
KONYA TARIM FUARI 

OLDUKÇA ÖNEMLİ
TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merke-
zi’nde düzenlenen 17. Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı 
açıldı. Konya bölgenin lokomotifi. Ülkenin 
tarım başkentidir, tahıl ambarıdır. Tohum 
üretim merkezidir. Konya Tarım Fuarını 
çok önemli buluyoruz. Fuar, Konya’nın 
tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır” diye 
konuştu.

5 GÜNLÜK HAREKET 
SAĞLAYACAĞIZ

Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Konya sana-
yisine ve ülke ihracatına çok büyük katkı-
lar sağlayacak. Şu anki ihracatımızı çok 
düşük görüyorum. 10 milyar dolarlarını bu-
labiliriz. Bu potansiyel Konya’da var” dedi.  
KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, “Fuar ile 
sektörler hareketleniyor. 5 günlük bir ha-
reketlilik sağlayacağız” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Avrupa’nın alanında en büyük, dünyanın ise önde gelen fuarlarından olan Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuar 19-23 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek

Dev Tarım Fuarı açıldı
TÜYAP Konya Uluslararası 

Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri Fuarı açıldı.

17. Tarım, Tarımsal Meka-
nizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarı, TÜYAP Konya Fuarcılık 
Anonim Şirketi tarafından TAR-
MAKBİR Türk Tarım Alet ve Ma-
kinaları İmalatçıları Birliği işbirli-
ği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Konya Valiliği İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Ticaret Odası, Konya Sa-
nayi Odası, Konya Ticaret Borsası, 
Ziraat Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi ve KOSGEB’in destekleriy-
le 19-23 Mart tarihleri arasında 
TÜYAP Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.  

Fuarın açılışı için gerçekleşti-
rilen programa, Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
MHP Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek, Konya milletvekilleri, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü ve çok 
sayıda üretici katıldı.

ÖZKALDI: TARIMSAL 
HASILA 4,5 KAT ARTTI

Açılış programında konuşan 
Tarım ve Orman Bakan Yardım-
cısı Akif Özkaldı, “Konya, Türki-
ye’nin tarım alanında 18 milyon 
dekar alanına sahip bir ili. Konya, 
32 adet üründe ilk 3’te yer alıyor. 
Buğdayın yüzde 10’u, arpanın 
14’ü, fasulyenin yüzde 14’ü, ay-
çiçeğinin yüzde 16’sı ve mısırın 
yüzde 20’si Konya’da üretiliyor. 
Konya, ülkenin tohum üretiminin 
30’unu karşılıyor. 

Konya ve ülke tarımı için bun-
lar sevindirici. 16 yılda tarımsal 
hasılayı 4 buçuk kat arttırdık. Sulu 
tarım önceliğimiz. Su ile toprağı 
buluşturduk. 19 baraj ve 28 gölet 
ile 740 bin dekar alanı sulamaya 
açtık. Konya bölgenin lokomotifi. 
Ülkenin tarım başkentidir, tahıl 
ambarıdır. Tohum üretim merke-
zidir. Konya’ya 7,2 milyar lira des-
tek sağladık. 2006-2018 arasında 
toplamda 757 milyon lira yatırım 
desteği almış 1,5 milyar lira ya-
tırım yapılmış bir şehir. Tarım 
alanlarını arttırma imkanımız yok. 
Verimi arttırmak gerekiyor. Bu-
nun tek yolu teknolojidir. Fuarlar 
teknolojinin tanıtımı yapılan yer-
lerdir. Teknoloji üretenler ile tek-
noloji kullananlar arasında köprü 

görevi gören fuarlardır. Konya Ta-
rım Fuarını çok önemli buluyoruz. 
Fuar, Konya’nın tanıtımına büyük 
katkı sağlayacaktır” diye konuştu. 

USTA: TÜRKİYE’DE 
TARIMIN KALBİ KONYA’DIR
Tarım fuarlarının önemini 

vurgulayan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta, “Bugün 
elbette Konya için önemli bir gün. 
Bu tarım fuarı uluslararası ve Tür-
kiye çapında büyük bir fuar olarak 
Konya’da başlatılıyor olması bizim 
için önemli ve kıymetli. Konya 
tarımın kalbi. Ticaretin merkezi 
olan Anadolu’nun bağrında bir 
şehir olarak daha da güçlü bir şe-
kilde devam etmek için bu organi-
zasyonları oldukça önemsiyoruz. 
Bu sebeple emeği geçen ve katkı 
sunan herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTAY: ÇİFTÇİNİN GELİRİNİ 
ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Konya’nın beklediği bir fuardı. 
Şehir bu fuarı 4 gözle bekliyor. 
Birçok yönüyle öne çıkmış bir şe-
hiriz. Fuar ve kongre yeni bir atı-

lımdır. Fuar ve kongre turizmine 
hazırız. Konya sanayisinin başlan-
gıcı tarımsal mekanizasyondur. 
Konya tarım şehridir. 10 bin yıldır 
tarımsal üretim gerçekleşiyor. Ta-
rım alanında gelişim için çaba sarf 
ediyoruz. Yeni projeler üretiyoruz. 
Tarıma 5 yılda 196 milyon TL öde-
nek ayırdık. Sulama alanlarının 
doğru kullanımı, hayvancılık ve 
arıcılık için eğitimler sağlıyoruz. 
Çiftçinin bulunduğu yerde geli-
rinin artmasını sağlıyoruz. Yurt 
dışından gelen insanlara Konya’yı 
tanıtıyoruz” diye konuştu.

TOPRAK: TARIM, TEKNOLOJİ VE 
SANAYİ KONYA’DA BİRLEŞTİ
Vali Cüneyit Orhan Toprak 2,5 

milyar insan tarımsal üretim ile 
hayatını devam ettirdiğini ifade 
ederek, “Tarımsal sektör hayati 
önem taşıyor. Akıllı tarım üre-
timine geçmek oldukça önemli. 
Çağın en son makinelerini burada 
sergilenecek. Konya 33 üründe ilk 
sırada yer alıyor. Tarım, teknolo-
ji ve sanayi Konya’da birleşmiş 
durumda. Konya olarak tarımın 
merkezinde olan bir şehiriz. Su-
lama teknolojilerimiz oldukça ge-
lişti. Konya şanına yakışır şekilde 

tarımın merkezi ile çok büyük bir 
fuara ev sahipliği yapıyor. Bura-
daki insanlar alışveriş yapacaklar. 
Konya sanayisine ve ülke ihracatı-
na çok büyük katkılar sağlayacak. 
Şu anki ihracatımızı çok düşük 
görüyorum. 10 milyar dolarlarını 
bulabiliriz. Bu potansiyel Kon-
ya’da var” dedi. 

ÖZTÜRK: SU SORUNU 
ÇÖZÜLÜRSE, KATKIMIZ 

ARTACAKTIR
Türkiye’nin en büyük, Asya 

ve Avrupa’nın en büyük 3. fua-
rını düzenlediklerini vurgulayan 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, “Ekonomik atılımı ile 
Anadolu illeri ön plana çıkıyor. 
Konya bu şehirlerden birisidir. 
176 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
2019’un ilk iki ayında yüzde 20 
ihracat artışı yakaladık. Bu yıl 
ihracatta 2 milyar doları aşmak 
istiyoruz. Tarıma dayalı sanayileş-
meyi tamamladık. Ülkenin yüzde 
65’ine hakimiz. Yüzde 12 tarım 
alanını oluşturuyoruz. Su sorunu 
var. Vazgeçilmez bir konu. Su ile 
ülke ekonomisine daha fazla katkı 
sağlayabiliriz. Su ihtiyacının kar-
şılanması ile daha fazla gelişece-

ğiz. Türkiye ekonomisinin direği 
olacağız. Fuar ile sektörler hare-
ketleniyor. 5 günlük bir hareket-
lilik sağlayacağız” ifadelerine yer 
verdi. 
ÖNAL: TARIMDAKİ AVANTAJIMIZI 

DÜNYAYA FUARLA DUYURUYORUZ
Türkiye Tarım Alet ve Maki-

neleri İmalatçıları Birliği (TAR-
MAKBİR) Yönetim Kurulu Başka-
nı Şenol Önal da tohumu, gübre 
ile ilacı toprak ve bitkiyle buluş-
turacak olan son teknolojiye sahip 
tarım makinelerinin kullanımına 
önem verilmesi gerektiğini vur-
guladı. Fuarcılığın önemine deği-
nen Önal, “1 milyar dolar ihracat 
bandını zorlayan sektörümüzün 
yabancılar nezdindeki en büyük 
cazibesi, ürettiğimiz makinaların 
fiyat kalite dengesidir. Bu avanta-
jımızı sadece ülkemizin değil, tüm 
dünya çiftçilerine gösterebilme-
nin en mümkün yolunun ulusla-
rarası fuarlardan geçtiğini biliyo-
ruz. Bu düşünceyle TARMAKBİR 
olarak, TÜYAP işbirliği ile Eko-
nomi Bakanlığı, TİKA, Konya Ti-
caret Odası, Konya Sanayi Odası, 
MÜSİAD ve Mevlana Kalkınma 
Ajansı nezdinde ortak çalışmalar 

yürüttük. Almanya’nın fuarlardan 
elde ettiği gelir neredeyse ülke-
mizin turizm gelirine eşittir. Sa-
dece bu bilgi bile tek başına fuar 
organizasyonlarının şehir ve ülke 
ekonomilerine olan katkısını gös-
termektedir. Fuar alanımıza yeni 
yatırımlar yapılması halinde Kon-
ya’nın fuarcılık konusunda marka 
şehir olacağına dair inancım tam-
dır”.

ERSÖZLÜ: AVRUPA’NIN 
EN BÜYÜK FUARI 

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-
metleri Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü de bu yıl ürünlerini sergile-
mek için 20 ülkeden 441 firma ve 
firma temsilcisinin fuara katıldığı-
nı belirtti. 

Bu yıl 90 bin metrekare alan-
da açılan fuara, 100 ülkeden 300 
binin üzerinde ziyaretçi bekle-
diklerini anlatan İlhan Ersözlü, 
organizasyonun Avrupa’nın her 
yıl yapılan en büyük tarım fuarı 
unvanına sahip olduğunun altını 
çizdi. Ersözlü, 4 gün sürecek fua-
rın 23 Mart Cumartesi günü saat 
17.00’ye kadar ziyaret edilebile-
ceğini ifade etti.
n FATİH TALAYHAN

Akif Özkaldı Leyla Şahin Usta Uğur İbrahim Altay Cüneyit Orhan Toprak Selçuk Öztürk Şenol Önal İlhan Ersözlü
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17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda yer alan yerli 
ve yabancı yüzlerce firma yeni ürünlerini sergilerken, yeni iş bağlantıları da kurmak üzere hazırlıklarını yaptı

Ziyaretçilerini bekliyorlar
AGRO TİGER STANDI TAM NOT ALDI ‘ÜRÜNLERİMİZİN DAİMA ARKASINDAYIZ’

Tarım makinaları üretim alanında geniş ürün yelpazesi 
ile hasat harman makinaları ve hayvancılıkta kullanılan ma-
kinalar için büyük üretim kapasitesine sahip olan Agro Tiger 
Konya Tarım Fuarında çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Firma 
hakkında bilgi veren Argo Tiger Genel Müdürü İbrahim Elibol, 
“Üretim yelpazemizde prizmatik balya makinası, yem karma 
ve dağıtma makinası, sap döver saman makinası, silindirik 
balya makinası, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma 
römorku ve mısır hasat tablası, ayçiçeği hasat tablası, 14’lü 
balya toplama makinası, sıvı gübre dağıtma tankı, bahçe 
gübre dağıtma römorku bulunmaktadır. Tarım makinaları 
üretiminde geniş ürün ağına sahip olmasının yanında ar-ge, 
imalat ve pazarlama aşamalarında kaliteli ve güvenilir hiz-
met anlayışı ile Türkiye tarım makinaları üretimi sektöründe 
öncü kuruluşuyuz. Konya Tarım Fuarının ilk gününde yoğun 
bir ziyaretçi yaşadı  stantımız. İnşallah fuarımızdaki satışlarla 
ülke ve Konya ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyeti ile çalışmalarını yürü-
ten Proken Tarım Makineları 17. Konya Tarım Fuarında müşterileri tarafın-
dan yoğun ilgi gördü. Firma hakkında bilgi veren Tarım Makinaları Mühen-
disi İsmail Hakan Özcan, “ 2006 yılında kurulan Proken Tarım Makinaları 
büyümekte olan Türkiye ekonomisi içindeki yerini almış olup, bu doğrultuda 
değişen teknolojik gelişmeler ışığında Türk sanayisine hizmet vermektedir. 
Sektörde uzun yıllardır rol almanın verdiği tecrübe, uzman kadro, gelişmiş 
ürün seçeneği ve üstün hizmet anlayışı ile pazar payını artırmıştır. Müş-
terilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek 
kalitede ürün ve kesintisiz hizmet sunmak için sürekli olarak yatırıma gitmiş 
doğal olarak endüstriyel ve sanayi sektöründe hak ettiği yeri almıştır. Çağın 
gerekliliklerini yakından takip eden firmamız, gün geçtikçe zorlaşan ticaret 
hayatında şeffaf, bütünü görebilen bir politika izlemekte ve sadece kendi 
kârlılığı ile değil çevresinde etkileşimi olduğu tüm ekosistemin kârlılığı için 
çalışmaktadır. Güven ilkesinden hareketle ticari yaşamını sürdüren Proken 
Tarım Makinaları sattığı ürünlerin daima arkasında olmuş, satış sonrası 
hizmetlerini de eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

AGROMASTER STANTI İLGİ ODAĞI OLDU ÖZYEŞİLYURT, TASARRUF SAĞLIYOR

Agromaster standı çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Firma Satış ve 
Pazarlama Müdürü Mehmet Özçelik, “1962 yılından bu yana Türkiye için-
de Ateş Oto firması adı altında yedek parça sektöründe faaliyet gösteren 
firmamız 1991 yılında Ateşpar Mot. Araç. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması-
nı kurmuş olup ilk yıllarında yedek parça ihracatını başarıyla sürdürmüştür. 
Daha sonra ihracatımızın yedek parçayla sınırlı kalmayacağını gören 
firmamız tarım makine ihracatına başlamıştır. Firmamız şuan aktif bir 
şekilde Türkiye’de imal edilen tarım makine ve ekipmanları ihracatını 45’e 
yakın ülkeye özveri ve başarıyla sürdürmenin gurunu yaşamaktadır. Bunun 
yanı sıra 2006 yılından itibaren Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden teknolojik 
tarım makine ithalatı yapmaktadır. İthal edilen makinelerin Türkiye’nin 
dört bir yanına satışı sürdürülmektedir. Firmalarımız gelişen global pazara 
arge çalışmaları, kurumsal yapısı ve her an dinamik bir şekilde her geçen 
gün gayret sarf etmektedir. Fuarda standımızda hayvancılık ekipmanları, 
balya makineleri, çayır biçme makineleri, kombine ot silaj makineleri,ta-
rım makinelerinde kullanılan elektronik sistemler ve otomatik dümenleme 
sistemleri sergiliyoruz. Çiftçilerimizin ilgisinden oldukça memnunuz” dedi.

Özyesilyurt Tarım Makinaları Konya Tarım Fuarında yer alarak 
firma ve ürünler hakkında fuar ziyaretçilerine ürünlerini sergiliyor. 
Firma hakkında bilgi veren Özyeşilyurt Tarım Makinaları  Genel 
Müdürü Şenol Arık, “  Özyeşilyurt Tarım Makinaları ilk olarak Yusuf 
Koç  tarafından, 1969 yılında kurulmuş olup, römork imalatı ile 
başladığı üretimine bugün; Yem Karma Makinaları  Katı Gübre 
Dağıtma Römorkları ,Taşıma Römorkları, Sıvı Gübre Serpme 
Tankları Su Tankerleri, Merdaneler ve Çiftlik Ekipmanları ile devam 
etmektedir. Bugün gerek yurt içi gerekse yurt dışı satış ve satış 
sonrası hizmet politikamız ile dünya genelinde tanınan bir marka 
olma yolunda önemli adımlar atmış olan firmamız 40 yılı aşkın 
tecrübesi, genç ve dinamik personeli ile her geçen gün  değerli 
müşterilerimize zamandan, iş gücünden tasarruf ederek daha yük-
sek ve kaliteli verim almanızı sağlayacak makinalar üretmeyi hedef 
haline getirdik. Fuardan beklentimiz oldukça yüksek. Tüm Konyalı 
ve bölge çiftçilerimizi fuarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbrahim Elibol

Mehmet Özçelik Şenol Arık

İsmail Hakan Özcan
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Özselek’ten teşviklerinden yararlanmaya davet
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler (SMMM) Odası 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, mü-
kellefleri ve iş verenleri, 25 Şubat-
ta “Burası Türkiye Burada İş Var” 
sloganıyla başlatılan 2019 yılı is-
tihdam seferberliği kampanyasına 
davet etti. 

Konya SMMMO Başkanı Öz-
selek yaptığı açıklamada, 8 farklı 
istihdam teşviki olduğunu belir-
terek, bu teşviklerin pek çoğunun 
tarihi destekler şeklinde olduğunu 
söyledi. Özselek, “Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB 
işbirliği ile özenle hazırlanan ve 
resmi gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren İstihdam Seferber-
liği 2019 kampanyası ile girişimci 

ve işverenlerimize istihdam konu-
su ve daha birçok konuda büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. İstih-
dam Seferberliği Kampanyası kap-
samında en önemli teşviklerden 
bir tanesi, Nisan Ayı sonuna kadar 
sağlayacakları her ilave işçi istih-
damının 3 ay boyunca işverene 
maliyeti sıfır olmasıdır. Bu teşvik 
sayesinde istihdam edilen işçinin 
ücreti, sigorta primleri ve vergileri 
devlet tarafından karşılanacaktır. 
Devletimiz tarafından her işçi için 
işverenlerimize 3.134 TL destek 
sağlanmış olacaktır. Bu desteğin 
devamında ise 9 ay boyunca da 
istihdam edilen çalışanın sigorta 
primleri ve vergileri ödenmeye 
devam edecek ve işveren sadece 
çalışanın ücretini ödeyecektir. Ça-

lışan kişinin kadın, genç ve engelli 
olması durumunda 9 aylık süre 15 
aya kadar uzayacaktır. Çalışanın 
imalat sanayi ve bilişim sektörün-
de olması durumunda halen de-
vam eden teşviklerden dolayı prim 
ve vergi teşviki bin 113 TL yerine 
2 bin 712 TL olarak verilecektir. 
İstihdam Seferberliği Kampanyası 
kapsamında dikkat çeken teşvik-
lerden bir diğeri de, işleri azalan 
veya duran işverenlerimize çalı-
şanlarının maşının 3 ay boyunca 
kısa çalışma ödeneği kapsamında 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan öden-
mesine imkan sağlanmasıdır. İş-
lerin azalması ve durmasından 
dolayı işverenlerimiz düzenini 
bozmadan bu teşvikten yararla-
narak istihdam etmiş olduğu işçi-

lerinin ücretlerini ödeyebilecektir. 
Teşviklerin devamında Asgari 
Ücret Desteği, SGK Primlerini dü-
zenli ödeyen işverenlere devamlı 
destek, İşbaşı Eğitim Program-
ları ve 5 aya kadar geriye dönük 
teşviklerden yararlanma imkânı 
sunulmaktadır. Bizler Mali Müşa-
virler olarak mükelleflerimizi bu 
konularda bilgilendirmeye devam 
ediyoruz. Mükelleflerimize bu teş-
vikleri inceleyerek başvuru yap-
malarını, bu teşvikleri kaçırmama-
larını tavsiye ediyoruz. İstihdam 
Kampanyası 2019 kapsamında iş-
verenlerimize istihdam için büyük 
bir fırsat sunulmaktadır” dedi. 

Özselek, işverenlerin ve mükel-
leflerin teşviklerden yararlanmaları 
gerektiğini sözlerine ekledi. n İHA

TürkTraktör Genel Müdürü Ay-
kut Özüner, Konya’da düzenlenen 
tarım fuarlarını önemsediklerini 
ifade ederek, “Bu yıl Konya Tarım 
Fuarı’na Türkiye’de bir ilk olarak 
fabrikalarımızda tasarlayıp üretti-
ğimiz yerli yarı otomatik şanzımanlı 
traktörlerimiz ile geldik” dedi.

TürkTraktör Genel Müdürü Ay-
kut Özüner ve TürkTraktör Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Rehda Cem Akyüz, Türkiye’nin en 
önemli tarım fuarlarından biri olan 
TÜYAP Konya Tarım 2019 önce-
sinde basın toplantısı düzenledi.

Hilton Garden Inn Konya’da dü-
zenlenen toplantıda Türkiye tarım 

alet ve makine sektörünün yüzde 
65’ini elinde bulunduran Konya’yı 
çok önemsediklerini belirten Özü-
ner, “Bu yıl Konya Tarım Fuarı’na, 
Türkiye’de bir ilk olarak fabrikala-
rımızda tasarlayıp ürettiğimiz yerli 
yarı otomatik şanzımanlı traktörle-
rimiz ile geldik. Yarı otomatik şan-
zıman teknolojisi her türlü tarımsal 
faaliyete uygun vites seçenekleri ve 
büyük bir kullanım kolaylığı sunu-
yor. 

Bu sayede çiftçilerimiz hem 
zamandan hem de yakıttan ciddi 
tasarruf sağlarken, güçlü hidrolik 
donanımlar ile de en ağır tarımsal 
ekipmanları bile yüksek verimde 

kullanabiliyorlar. Aynı kademede 
bulunan vites geçişlerinde debri-
yajsız kullanım sağlayan bu şanzı-
man teknolojisinin yanı sıra, elekt-
ronik çeki kontrol sistemi sayesinde 
son derece kolay ve hassas ekip-
man kontrolü, otomatik çift çeker 
ve diferansiyel kilidi özellikleriyle 
de konforlu ve verimli çalışma im-
kanına sahip olabiliyorlar” dedi.

ÖZEL KAMPANYALAR
Fuarlarda oluşturdukları farklı 

ödeme kampanyalarıyla da çiftçi-
lerin yanında olduklarını aktaran 
Özüner, “Değişen ekonomik şartlar 
çerçevesinde sadece pazara sun-
duğumuz ürünlerle değil oluştur-

duğumuz farklı kampanyalarla da 
çiftçilerimizin yanında olduğumu-
zu kendilerine gösteriyoruz. Konya 
Tarım 2019’a özel olarak tasarladı-
ğımız Bahar Kampanyası ile 2018 
model yerli traktörlerini çok özel 
fiyatlarla çiftçilerimize sunacağız. 
İthal serilerimizin bazıları için de 
özel kur kampanyası kapsamında 
döviz kurunu sabitledik. Buna ek 
olarak, tüm finansal çözümleri tek 
bir çatıda sunan TürkTraktör Fi-
nans üzerinden kullanılacak olan 
çeşitli kredi miktarları için de yine 
farklı ve avantajlı oranlar belirledik” 
diye konuştu.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

KTO Karatay öğrenci ve
girişimcileri buluşturdu

KTO Karatay Üniversitesi Gi-
rişimci Liderler Topluluğu, (GLT) 
girişimcileri öğrencilerle buluş-
turmak, onların kariyerlerine yön 
vermek ve kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da farklı konuk-
ları “Bir Hikayem Var’19” etkinlik-
leri kapsamında KTO Karatay Üni-
versitesi öğrencileri ile bir araya 
getirdi. KTO Karatay Üniversitesi 
kampüsünde farklı sektörlerden 
başarılı girişimcilerin katıldığı et-
kinliklerin onur konuğu Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan Yardımcısı ve KTO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk 
oldu. 

‘HER ZAMAN ÜLKEME 
NASIL KATKI SAĞLAYABİLİRİM 

DÜŞÜNCESİNDE OLUN’
Bilgi paylaşımı ve tecrübe 

aktarımı noktasında öğrenci top-
luluklarının düzenlediği bu tür 
etkinlikleri son derece önemsedi-
ği aktaran Başkan Selçuk Öztürk, 
herkesin de bir hikayesi olduğunu 
belirtti. Başkan Öztürk, “Bu ha-
yatta başarılı ya da başarısız olma-
ya takılmayın. Önemli olan kendi-
nizi kişisel olarak ya da toplumda 
iyi hissetmenizdir. Günümüzde 
dünya ve ülkemiz için girişimci-
lik önemli bir kavram haline gel-
miştir ve her geçen gün daha çok 
girişimciye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Henüz öğrencilik yıllarınızda giri-
şimcilik konusunda fikirler üretin, 
her zaman ülkeme hangi fikrimle, 
ne şekilde bir katkı sağlayabilirim 
düşüncesinde olun. Sizlerin dü-
şünce ve fikrine ihtiyacımız var. 
Çok hızlı değişen bir dünyanın 
içerisindeyiz, bilgi edinme anla-
mında durduğumuz an bir gerile-
me meydana gelebilir bu sebeple 
kendinizi yeteneklerinizin olduğu 
alanlarda yenilemeye, geliştirme-
ye mutlaka özen gösterin” şeklin-
de konuştu. 

Etkinliğin ikinci oturumunda 

Türk Telekom İş Geliştirme Mü-
dürü Orhan Akyürek, müşteri 
deneyimi iyileştirme, verimlilik 
hedefleri ve iş geliştirme süreçleri 
hakkında tecrübelerini paylaşarak 
KTO Karataylı öğrencilerin sorula-
rını cevapladı. 

‘ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN 
PROJELERE İHTİYACI VARDIR’
“Bir Hikayem Var’19” etkinlik-

lerinin üçüncü oturumunda ise, İŞ-
KUR Genel Müdürü Cafer Uzunka-
ya öğrencilerle buluştu. Üniversite 
gençliğinin nasihate değil projelere 
ve nitelikli uygulamalara ihtiya-
cının olduğunu aktaran Genel 
Müdür Uzunkaya, “İŞKUR olarak 
işveren kurumlar ile iş arayan bi-
reyler arasında köprü görevi görü-
yor onlara danışmanlık yapıyoruz. 
Güncel rakamlara baktığımızda 
1 milyon 247 bin kişiye istihdam 
sağlayan bir kuruma dönüştük. 
2018 yılında 210 bin üniversite 
mezununu çeşitli programlarımız-
la iş sahibi yaptık. İŞKUR bilinenin 
aksine toplumun belli bir kısmına 
değil, her bireye hizmet vermekle 
yükümlü bir kurumdur” diye ko-
nuştu. 

Türkiye’de ilk defa KTO Ka-
ratay Üniversitesi’nde uygulanan 
“Sektör Danışmanlığı Projesi”ni 
de son derece önemsediğini belir-
terek üniversiteye teşekkür eden 
Uzunkaya, “Bu proje ile öğrenci-
lerimizin henüz okul sıralarında iş 
yaşamı ile buluştuğunu görmek-
ten mutlu oluyorum” dedi. 

21 Mart’ta sona erecek “Bir 
Hikayem Var’19” etkinliklerinde 
çok sayıda konuk KTO Karataylı 
öğrencilerle tecrübelerini paylaşa-
rak, deneyimlerini aktaracak. Ay-
rıca etkinlikler boyunca yarışmalar 
gerçekleştirilecek, birçok firma ve 
girişimci üniversite kampüsünde 
stant açarak ikramlarda bulunacak 
ve faaliyetleri konusunda öğrenci-
leri bilgilendirecek.
n HABER MERKEZİ

Meslekte Gelişim Grubu’nun Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkan Adayı 
Abdil Erdal, uygulamaya hazır hale getirdikleri 40’ın üzerinde proje ile mesleki gelişimi sağlayacaklarını söyledi

‘Benzersiz projelerle
gelişimi sağlayacağız’

Konya SMMM Odası seçimle-
rinde Meslekte Gelişim Grubu’nun 
başkan adayı Konya SMMM Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal, 
düzenlediği toplantıda projelerini 
açıkladı. 

Makam veya mevki için değil, 
meslektaşlarını ve yaşadıkları zor-
lukları gidermek için bu yola çıktık-
larını belirten Erdal, göreve seçil-
meleri halinde her zaman daha iyi, 
daha huzurlu ve daha hizmetkar bir 
Konya SMMM Odası olacağının sö-
zünü verdi. 

Erdal, mesleki sorunları çok iyi 
analiz edip, çözümlerini gerçekleş-
tirecek 40’ın üzerinde proje ve ça-
lışma hazırladıklarını dile getirerek 
şunları söyledi; “Odamızın, mesle-
ğimizin ve meslektaşımızın geliş-
mesi, daha iyi bir seviyeye gelmesi 
için, huzur içerisinde mesleğin icrası 
için kırkın üzerinde proje hazırladık. 
Bu projelerin hepsinin altyapı çalış-
maları tamamlanarak uygulamaya 
hazır hale getirilmiştir. Projelerimizi, 
meslektaşlarımız için, stajyerlerimi-
zin için, sosyal ve kültürel projeler, 
teknoloji ve bilişim projeleri ve mes-
leki eğitim projeleri olmak üzere 5 
kategoride değerlendirdik. Çünkü 
bizler mesleki gelişimin projelerle 
olacağına inanıyoruz. Bu seçim dö-

neminde sloganımızı ‘Mesleğimiz 
ve meslektaşımız için söz veriyo-
ruz’ olarak belirlememizin sebebi 
de projelerimize olan güvenimizden 
kaynaklanmaktadır.” 

‘SORUNLARA ÇÖZÜM BULACAĞIZ’
Konya SMMM Odası Başkan 

Adayı Abdil Erdal projelerini şöyle 
açıkladı; “Mesleğin marka değeri-
ni yükseltecek, meslektaşlarımızın 
saygınlığını daha da arttıracak ‘Zo-
runlu Sürekli Eğitimlerin’ ücretsiz 
olması yönünde bütün çalışmaları 
yapacağız. Meslektaşlarımızın mes-
leklerini rahatça icra edebilmesi, 
savunma hakkının ve imtiyazları-
nın genişletilmesi, görevi olmayan 
iş yükünün azaltılması, görevlerini 
en iyi şekilde yapabilecekleri bir 
ortam oluşturmaları için meslek-
taşlarımızın hakkını her alanda her 
platformda savunacağız. Meslektaş-
larımızın teveccühü ile hizmet için 
göreve geldiğimizde ayrıştırıcı değil 
birleştirici bir anlayışla bütün mes-
lektaşlarımızı kucaklayacağız. Oda-
mızda meslektaşlarımızın bir arada 
olacağı sosyal etkinlikler düzenleyip 
karşılıklı görüş alışverişinde bulun-
malarını sağlayacağız. Mesleğimizin 
önemli sorunlarından biri olan hak-
sız rekabetin önlenmesi ve tahsilat 
sorununu çözme adına çalışmaları 

yapacağız. Bağımlı Çalışanlar, Ka-
dın Mali Müşavirler, Haksız Reka-
bet çalıştaylarıyla meslektaşlarımızı 
oda binamızda buluşturup, onların 
sorunlarını dinleyip, karşılıklı çö-
züm önerilerinde bulunacağız. 108 
bin kişilik meslek camiamızın bir-
liği olan TÜRMOB’da azınlığın ço-
ğunluğu yönetmesinin kaldırılması 
için mücadele edeceğiz. TÜRMOB 
yönetiminde 108 bin Mali Müşaviri 
4 üye, 4 bin 800 YMM’yi ise 5 üye 
temsil ediyor. Azınlığın çoğunluğu 
yönettiği antidemokratik sistemin 
kaldırılması için mücadele edeceğiz. 
Stajyer Çalıştaylarıyla tüm stajyerle-

rimiz ile bir araya gelerek yaşadıkla-
rı sorunlara çözüm bulacağız. Staja 
Giriş Sınavı ve SMMM Yeterlilik sı-
navları için eğitim ve sınav desteği 
sağlayacağız. Eğitimlerde internet 
dönemini başlatıp Oda hizmet bi-
namızda oluşturacağımız stüdyo 
ile birlikte alanlarında uzman eğit-
menler tarafından anlatılacak eğitim 
videolarını canlı yayınla meslektaş-
larımıza ulaştıracağız. Hepinizin ma-
lumu mesleğimiz artık dijitalleşiyor. 
Bu doğrultu da dijitalleşen muha-
sebe ve Mali Mühendislik eğitimini 
akademisyen ve meslektaşlarımızın 
geniş katılımıyla düzenleyeceğiz. İs-
teyen bütün meslektaşlarımıza ken-
dilerinin yönetebileceği web sitesini 
ücretsiz sağlayacağız. Odamızın 
üyeleriyle iletişimi sadece kısa me-
sajla sağlanmayacak. Kısa mesajın 
yanında whatsapp ve e-posta yoluy-
la iletişimi de uygulamaya alacağız. 
Daha sayamadığım birçok projemiz-
le, sizlere daha iyi kaliteli hizmet için 
çalışacağımızın sözünü veriyorum.” 

Abdil Erdal, meslektaşlarının 
huzur içerisinde mesleğini icra ede-
bilmesi, ayrıştırıcı değil birleştirici 
olmak ve mesleklerinin hak ettiği 
değeri görmesi için mali müşavirler-
den 3 yıl görev süresi talep etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TürkTraktör Tarım Fuarı’nda çok iddialı

Abdil Erdal

Seyit Faruk Özselek
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Başkan Altay’dan gazilere ve şehit ailelerine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ça-
nakkale Zaferi’nin 104. yılı ve 18 
Mart Şehitleri Anma Günü dola-
yısıyla Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Konya Şubesi ile Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türki-
ye Muharip Gaziler Derneği Konya 
Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Ga-
ziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Der-
neği Konya Şubesi’ni ziyaret etti. 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Konya Şubesi’nde Başkan Mustafa 
Buğur ve gaziler ile sohbet eden 
Başkan Altay, Mart Çanakkale Za-

feri’nin 104. yılında vatan için canı-
nı feda eden bütün şehitleri ve kah-
raman gazileri rahmetle andıklarını 
söyledi. Altay, bu toprakların vatan 
olmasında en büyük payın şehitler-
de ve gazilerde olduğunu vurgula-
dı. Daha sonra Türkiye Harp Malu-
lü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şubesi’nde Genel 

Başkan Mustafa Işık ve Konya Şube 
Başkanı Süleyman Ege ve dernek 
üyelerini ziyaret eden Başkan Al-
tay, vatan için en değerlilerini feda 
eden şehit ailelerinin fedakarlık-
larının hiçbir zaman unutulama-
yacağını ve her zaman yanlarında 
olduklarını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Şehit Ramazan Akyürek 
MTAL’den Çanakkale Oratoryosu

Şairler Çanakkale için yazdı
Mehmetçik için okudu

Sarayönü Şehit Ramazan Ak-
yürek Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öğrencileri, Çanakkale 
Zaferi’ni ve Şehitleri 104. Yılında 
gerçekleştirdiği tiyatro gösterisiyle 
andı. Okulun Edebiyat Öğretme-
ninin proje sorumluluğunu üstlen-
diği, Sarayönü Belediyesi Ahmet 
Hüdai Salonu’nda sahnelenen Ça-
nakkale Oratoryosu’nu Sarayönü 
Kaymakamı Tarık Bahadır, Sara-
yönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Şişman, protokol üyeleri, öğrenci 
velileri ve bölge halkı büyük ilgiyle 
izledi.

Sarayönü Şehit Ramazan Ak-
yürek Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Mehmet Emin Be-
yaztaş, Çanakkale’de yaşananların 
çok boyutlu bir zafer olduğunu ve 
öğrencilerin bu tarihi olayı çok iyi 
anlaması gerektiğini ifade ederek, 
“Okulumuz öğrencilerinin hazır-

ladıkları bu oratoryo ile Çanakkale 
zaferinin ruhunu, heyecanını, acı-
sını ve mutluluğunu tüm ilçemizle 
birlikte bir kez daha yaşamış olduk. 
Programın hazırlanmasında emeği 
geçen öğretmen ve öğrencilerimi-
ze teşekkür ediyorum” dedi.

Beyaztaş, öğrencilerinin Ça-
nakkale ruhunu sahnede adeta 
tekrar yaşadıklarını  ifade ederek, 
“Dünya tarihine yön veren, böyle-
sine büyük bir zaferi sahneye güzel 
bir şekilde yansıtan öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz övgüyü haket-
tiler” diye konuştu.

Sarayönü Kaymakamı Tarık 
Bahadır ise meslek lisesi öğrencile-
rinin böylesine güzel bir gösteriye 
imza atmasının programa daha 
da güzel anlam kazandırdığını dile 
getirerek, okul yönetimini, proje 
sorumlularını ve öğrencileri tebrik 
etti.
n HABER MERKEZİ

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği geleneksel şiir gecelerinde bu 
hafta Konyalı şairler Çanakkale 
için yazdı, şiir severler Mehmetçik 
için okudu. Yeni yazılan şiirlerin 
dikkat çektiği etkinlikte Şair Ha-
san Ukdem, “Can verir kurşunlar 
tenlerimizde , Bu kutsal vata-
na aitler ölmez!”, Ahmet Şener 
“Tarih sayfasında yüreğiyle yer, 
almayan anlamaz Çanakkale’yi..” 
Galip Ayata “Akılların durduğu 
kalplerin attığı yer !” Tayyar Yıldı-
rım “Sayendedir Yiğidim..” Salih 
Sedat Ersöz “Cehennemi yaşadı 
o dönem Çanakkale , Kıyamet 
gününe denk geçilmez Çanakka-
le ! Hasan Karaca “Öyle bir yer ki 
dünyada paha biçilmez Mehmet-
çik ölür ama Çanakkale geçilmez” 
Ferhat Pekedis “ Atatürk’üm…” 
Kazım Öztürk “Tarihe destan ya-
zan kahraman , Burada savaşan 
küfür ve iman.” Mustafa Remzi 

Samancı “Kanımızla boyanmış 
şandır o bayrağımız , zaferlerle 
alınmış bu vatan otağımız..” Tay-
yip Sağ “Yeniden bir tarih yazdı 
Mehmetçik şerefli kanıyla Çanak-
kale’de …” Eva Eker “ Mehme-
dim…” dedi. “İstiklâl harbinde 
biz bu vatanı; Başı başa ver vere 
kurtardık…” diye başlayan Hik-
met Peker ise Abdulvahap Koca-
man’ın bu sevilen şiirini yorum-
ladı. Elife Mısral’ın yorumladığı 
Şair Nedim Uçar’ın ödüllü şiiri Ça-
nakkale Destanı büyük ilgi gördü. 
Şair Nesrin Erkan Sabuncu ise 
dönemin yüzbaşı urbası giyerek 
katıldığı gecede Mustafa Kemal’in 
Kağnısı şiirini okuyarak, şehitler 
anısına kendi yaptığı üzüm ho-
şafını tüm misafirlere ikram etti. 
İlahiyatçı yazar Kazım Öztürk’ün 
Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler 
için okunan dua ile program sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünde düzenlediği ‘Yiğitlere Destan Gecesi’inde 
vatan savunmasında gözünü kırpmadan ölüme giden kahramanlar Kuran’ı Kerim, dualar ve şiirlerle anıldı 

Çanakkale yiğitleri 
dua ve şiirle anıldı

Selçuklu Belediyesi Çanakkale 
Zaferi’nin 104. Yıldönümü dolayı-
sıyla başta Çanakkale olmak üzere 
vatan savunması uğruna canını feda 
eden kahramanları “Yiğitlere Des-
tan Gecesi” isimli program ile andı. 
Çanakkale Ruhu’nun yeniden ya-
şatıldığı anlamlı gecede kahraman 
ecdad dünyaca ünlü hafızlardan Ab-
dullah Altun ve Anas Bourak’ın Kur’ 
an-ı Kerim  tilavetleri ve dualarla 
anıldı, İbrahim Sadri’nin  şiirleriyle 
renk kattığı gecede  Çanakkale te-
malı tiyatro gösterisi de büyük beğe-
ni aldı.  Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de düzenlenen ve büyük ilgi gören 
programa Ak Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak 
Parti Selçuklu Gençlik Kolları Baş-
kanı Osman Şahin’in katıldığı prog-
rama her yaştan vatandaş da büyük 
ilgi gösterdi. 

‘ÇANAKKALE RUHUNU 
DİRİ TUTMALIYIZ’

Çanakkale Zaferi’nin dünyanın 
en büyük devletlerine, dünyanın 
en güçlü donanmalarına ve ordu-
larına karşı kazanılmış büyük bir 
zafer olduğunu ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,”  Bu zafer işte bu yurdu vatan 
edinmiş Türk Milletinin evlatlarının 
vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, 
gönüllerindeki iman ve inançla ka-
zandıkları büyük bir zafer. Cumhu-
riyetimizin kuruluşunda, temelinde 
büyük bir mayası olan bu zaferi her 
zaman hatırlamamız, anmamız ve 
bu zaferin kazanılış hikayesini her 
zaman çocuklarımıza, gençlerimize 

doğru bir şekilde anlatmamız gere-
kiyor. Bu yüzden Çanakkale ruhunu 
her zaman diri tutmalı ve gençleri-
mize, çocuklarımıza anlatacak orga-
nizasyonları da yapmalıyız” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
3 yıl boyunca “Selçuklu Torunları 
Ecdadla Buluşuyor” ismiyle başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilen Çanak-
kale Programlarına önümüzdeki yıl-
dan itibaren Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğinde devam edileceği müj-
desini veren Başkan Pekyatırma-
cı,”İnşallah 10. sınıfta okuyan Konya 
merkezdeki bütün gençlerimizi Bü-
yükşehir Belediyemiz ile birlikte Ça-
nakkale’ye götürmeye orada ortaya 
konulan kahramanlık hikayelerini 
yerinde yaşatmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Başkan Pekyatırmacı konuşma-
sını;” Bu coğrafyada gözü olanlar 
geçmişte olduğu gibi bugünde var. 
Ama şu iyi bilmeliler ki Çanakkale 
Ruhu ölmez. Biz bu ruhu bugün-
de devam ettiriyoruz. Bunu işte 15 
Temmuz’da gösterdik. 15 Tem-
muz’daki gibi ne zaman bizim is-

tiklalimize, istikbalimize ve vatan 
toprağımıza göz diken olursa hiçbir 
şekilde tereddüt etmeden tankların 
önüne de yatarız, F 16’ların önü-
ne de çıkarız. Bu milleti hiç kimse 
yıldıramaz ve hiç kimse bu millete 
boyun eğdiremez. Bu duygularla 
Çanakkale’de şehit olan, bütün bir 
istiklal mücadelesinde ve ondan 
sonraki süreçte hem yurt  içinde 
hem de yurt dışında şehit olan kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet, Gazi-
lerimize hayırlı uzun ömürler diliyo-
rum” sözleriyle tamamladı.     

‘ŞEHİTLERİMİZİN MİRASINI 
EN İYİ ŞEKİLDE KORUMALIYIZ’
18 Mart 1915 tarihinin sonuçla-

rı itibari ile sadece bir milletin değil 
dünyanın kaderini etkilemiş önemli 
bir zaferin adı olduğunu ifade eden 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer; “ Dönemin güçlü 
devletleri donanmalarını birleşti-
rerek önce İstanbul’u sonra da bü-
tün Anadolu’yu işgal etmek üzere 
harekete geçtiler. Yıllardır pek çok 
savaşa katılmış, yıpranmış, yoklukla 
mücadele eden bir millet zamanının 

en gelişmiş, en büyük devletlerinin 
ittifakına nasıl direnecekti? Bir taraf-
ta güç ve kibir diğer tarafta iman ve 
cesaret. Ve dünya tarihinin en çe-
tin savaşlarından birisi başladı. Her 
anı her metrekaresi ayrı bir destana 
sahne olan bir büyük mücadeleye 
şahitlik etti dünya. Ve bir kez daha 
iman, güce galip geldi. Bu millet 
Çanakkale’de 250.000 evladını kay-
betti. Okullar o yıl mezun vermedi. 
Tıpkı Konya Lisesi gibi. Onurumuzu 
ve geleceğimizi kazandık. Bugün 
bizler bu büyük fedakarlığın mira-
sını ve sorumluluğunu üzerimizde 
taşıyoruz. Zaman değişse de emper-
yalistlerin aç gözlülüğü ve emelleri 
asla değişmiyor. Hatta bugün daha 
azgın ve daha doyumsuzca mazlum 
dünyaya kan kusturuyorlar. Türk 
Milletine karşı olan hesapları da her 
mecrada dile getirmekten çekinmi-
yorlar. Son saldırılarını da 15 Tem-
muz 2016’da gerçekleştirdiler. 15 
Temmuz’da bugünün Çanakkale’si-
ni yaşadık ve 250 tane şehit verdik. 
Bizler burada geçmişten bugüne bu 
aziz vatan için canlarını veren şa-
hitlerimizin mirasını en iyi şekilde 
korumakla mükellefiz. Tek millet, 
tek bayrak, tek vatan ve tek devlet 
diyebilen herkes daha çok çalışmalı, 
büyük ve güçlü Türkiye’nin emekçi-
si olmalıdır. Ben bütün şehitlerimizi 
buradan rahmet ve minnetle anıyo-
rum, bu programı tertip eden Sel-
çuklu Belediye Başkanımıza teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Programın sonunda Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı tarafından Şair İbrahim Sad-
ri’ye kelebek tablosu takdim edildi.
n HABER MERKEZİ
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Özel Türmak Okulları olarak 
Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönü-
münde anma programı gerçekleş-
tirdi. Genel Müdür İlhan Yılmaz’ın 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasıyla başlayan programda 
Kur’an-ı Kerim okundu. Çanakkale 
zaferini anlatan ve öğrenciler tara-
fından hazırlanan tiyatro gösteri-
si izlendi. Okul korosu tarafından 
seslendirilen Çanakkale türküleri 

dinlendi.  Özel Türmak Ortaokulu 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurullah 
Bozgedik, “Bu güzel topraklar, bizle-
re vatanı için seve seve canını ortaya 
koyan şehitlerimizin ve gazilerimi-
zin mirasıdır. Türk milleti birlik ve 
beraberliği ile birçok zorluğun üste-
sinden gelmiş, hiçbir zaman esaret 
altına girmemiş ve her zaman tarihe 
yön veren parlak zaferlere imza at-
mıştır. ‘Çanakkale Geçilmez’ dedir-

ten kahramanlarımız, milletimizin 
gücünü tüm dünyaya bir kez daha 
duyurmuş, vatana sahip çıkma ve 
özgür yaşama kararlılığımız güçlü 
biçimde ortaya konulmuştur. Ça-
nakkale’de ortaya konulan ruh, milli 
mücadelede de kendini göstermiş, 
bütün fertleriyle el ele veren mille-
timiz zafere ulaşmıştır. Türk mille-
tinin birlikte yaşama iradesi, vatan 
ve bayrak sevgisi Çanakkale’de 

olduğu gibi tarihin her safhasında 
bizleri güçlü kılmıştır ve kılacaktır.” 
Gerçekleştirdiğimiz bu duygu ve 
düşüncelerle Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönü-
münde Özel Türmak Okulları olarak 
öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz 
programımızda Çanakkale ruhunu 
hep birlikte yaşamaya ve yaşatmaya 
çalıştık” diyerek sözlerine son verdi.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı Meram’da
istişare toplantısı yaptı

MEDAŞ Sanat Galerisinde 
karikatür sergisi açıldı

Meram İlçesinde, AK Parti 
ve MHP İlçe Teşkilatları tarafın-
dan istişare toplantısı düzenlendi. 
MHP Meram İlçe Başkanlığı ev 
sahipliğinden düzenlenen toplan-
tıya Cumhur İttifakı’nın AK Partili 
Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, MHP İlçe Başkanı 
İbrahim Ay, MHP MYK Üyesi Hü-
seyin Korkmaz, AK Parti Meram 

İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile 
parti yöneticileri katıldı. Toplantıda 
Cumhur İttifakı’nın önemi bir kez 
daha vurgulanarak birlik ve bera-
berlik pekiştirildi. Daha güzel bir 
Meram için ortak hareket etmeye 
devam edileceği vurgusu yapılarak 
daha iyi hizmet etmek yarışında 
birlikteliğin daim olacağı vurgu-
landı. n İHA

Konya’da kültür sanat çalış-
malarına en büyük desteği veren 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş, (ME-
DAŞ) Sanat Galerisi’nin kapılarını 
bu kez karikatürist Efkan Beyaz’a 
açtı. Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi “Konya Sanat Etkinlikleri” 
kapsamında gerçekleştirilen sergi-
de, Efkan Beyaz’ın 29 eseri yer aldı. 

Gelen misafirlerle birlikte karikatür 
sanatı üzerine bir söyleşi gerçek-
leştirildikten sonra gelen sanatse-
verler sergilenen eserler hakkında 
bilgiler aldı. 18 Mart günü açılışı 
yapılan sergi 24 Mart Pazar günü-
ne kadar MEDAŞ Sanat Galerisi’n-
de ziyaretçilerini bekliyor.
n İHA

Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, yeni dönem 
projelerini Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan bir programda kamuoyu ile paylaştı

Başkan Akkaya’dan 
Akşehir’e 81 yeni proje

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, 7 ana başlık ve 81 konudan 
oluşan projelerini slayt gösterisi eşli-
ğinde katılımcılara anlattı. Akşehir’e 
5 yıllık dönemde belediye, büyükşe-
hir belediyesi, hükümet ve hibe fon-
ları desteği ile 568 Milyon liralık ya-
tırım kazandırdıklarına dikkat çeken 
Başkan Akkaya “Bu yatırımların içe-
risinde alt yapı yatırımları, üst yapı 
yatırımları, restorasyon yatırımları, 
gençlik ve spora yönelik yatırımları, 
kültür sanat yatırımları gibi bir çok 
konu var. Geçtiğimi dönemde Ak-
şehir’imizi doğalgazla tanıştırdık El-
hamdülillah” dedi. 

Toplu konut, otogarın yenilen-
mesi, yeni belediye hizmet binası, 
Perşembe Pazarı’nın üzerinin kapa-
tılması, şehir giriş kapısı, içme suyu 
hatlarının yenilenmesi, mezbaha, 
dağ oteli, gavur hamamı restoras-
yonu, seyir terası, Nasreddin Hoca 
Bellek Müzesi, açık hava sineması, 
yeni Nasreddin Hoca Stadyumu, 
gençlik festivali, millet bahçesi, hobi 
bahçeleri, aile danışma merkezi, 
emekliler konağı, hayvan bakım 
merkezi, organize hayvancılık böl-
gesi, termal seracılık gibi 81 adet 
projeyi Akşehirlilerle buluşturmak 
için gece gündüz çalışacaklarının 
altını çizen Başkan Salih Akkaya 
“Gönül Belediyeciliği yolunda, halka 

hizmet Hak’ka hizmettir düsturuyla 
Cumhur İttifakı Adayı olarak güçlü 
bir şekilde inşallah 31 Mart’ta seçimi 
kazanacağız ve projelerimizle Akşe-
hirlilerimizi buluşturacağız” ifadele-
rini kullandı. 
‘AKŞEHİR İÇİN HARCANAN TOPLAM 
BEDEL 200 MİLYON TL’YE YAKLAŞTI’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay da, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı 
yeni projeleri için tebrik ederek, 
“Bundan 5 yıl önce buralarda biz 
yeni Büyükşehir Yasasını anlatıyor-
duk. Birileri de; belde belediyeleri 
kapanacak, belediyeler eksiliyor, 
bu hizmetleri Konya’dan gelip nasıl 

yapacaklar, bunların asla yapılması 
mümkün değil, onun için biz Bü-
yükşehir Yasasına karşıyız’ diye ifa-
de ediyorlardı. Özellikle de Konya’yı 
örnek gösteriyorlar, bu kadar büyük 
bir coğrafyada, Konya’dan bu ka-
dar hizmetin yürütülmesi mümkün 
değil diyorlardı. Aradan 5 yıl geçti, 
verdiğiniz oylara sahip olmak için 
gece gündüz çalıştık ve şimdi sizlere 
soruyoruz. Bu 5 yıl boyunca Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak görevi-
mizi yerine getirebildik mi? Büyük-
şehir Belediyesi olarak sadece Ak-
şehir’de değil, 31 ilçemizde birçok 
önemli hizmetlere imza attık. Bu-
gün gelinen noktada sadece Akşe-

hir için harcanan toplam bedel 200 
milyon TL’ye yaklaştı. Bugüne kadar 
birçok altyapı projesi tamamlandı. 
Şehir Konağı hayata geçti. Akşehir 
KOMEK’le tanıştı. Bence en önem-
lisi Akşehir Arastası eski kimliğine 
kavuştu ve şöyle gelince etrafa bir 
baktıkça ne kadar güzel bir şehirde 
yaşadığımızın farkına vardık” dedi.

‘AKŞEHİR AK PARTİ 
BELEDİYECİLİĞİ İLE BİRÇOK 

PROJE VE YATIRIM KAZANDI’ 
AK Parti Konya Milletvekili Or-

han Erdem de, Akşehir’in AK Parti 
belediyeciliği ile birçok proje ve ya-
tırım kazandığına dikkat çekerek, 
“Hizmete şehrimizi doyurmaya 
uğraştık, elimizden geleni yaptık, 
alnımız açık. Bu tarlada bizim izimiz 
var, 31 Mart’ta da yüzümüz var, hu-
zurunuzdayız” dedi. Yerel seçimin 
önemine dikkat çeken Milletvekili 
Erdem, “Eğer Akşehir’de AK Parti 
oyları çok yüksek çıkarsa, Büyükşe-
hirde Uğur İbrahim Altay kardeşi-
mize çok yüksek oy çıkarsa, bu ya-
tırımların zaten hepimiz geleceğini 
biliyoruz ama her şeyden önemlisi 
bu oylarla liderimize nefes veririz, 
güç veririz. Bu her şeyden önemli-
dir. Allah’ın izniyle dünyaya meydan 
okuyan bir liderimiz var, nereden 
nereye geldik. Bunun gücü, arkası 
sizlersiniz” diye konuştu. n İHA

Öğrencilere Çanakkale ruhu yaşatıldı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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‘Muhtarlar kamu yönetiminin en önemli halkası’
AK Parti Konya Milletvekili 

Tahir Akyürek, Konya’da bulunan 
muhtar derneklerini ziyaret etti. 
Muhtarların kamu yönetiminin 
en önemli halkası olduğunu ifade 
eden Akyürek, Yeni Büyükşehir 
Yasası’nı muhtarlarla birlikte ha-
yata geçirdiklerini belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştır-
ma ve Turizm Komisyonu Başkanı 
Tahir Akyürek, Konya’da bulunan 
muhtar derneklerini ziyaret etti. 
Muhtar dernekleri ziyareti önce-
sinde 18 Mart Çanakkale Zafe-
ri’nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri 
Anma Günü kapsamında Konya 
Şehitliği, Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği, Mevlana 
Kültür Merkezi ve Konya Garni-
zon Komutanlığı’nda düzenlenen 
programlara katılan Akyürek, 
dünya tarihine altın harflerle yazı-

lan Çanakkale Zaferi’nin yıldönü-
münü kutladı.

Konya Muhtarlar Derneği zi-
yaretinde Dernek Başkanı Celal 
Duran ve muhtarlarla sohbet eden 
Akyürek, 6360 sayılı Büyükşe-
hir Yasası’nı muhtarlarla birlikte 
hayata geçirdiklerini belirterek, 
“Konya’nın 780 yerleşim yerine 

birlikte hizmet götürdük. Muhtar-
lar kamu yönetiminin önemli bir 
halkasıdır” dedi. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Celal Duran da Konya’ya turizm 
amaçlı gelenlerin şehrin gelişim 
ve değişimini hayranlıkla izledikle-
rini ifade etti. Akyürek daha sonra 

sırasıyla Karatay Muhtarlar Der-
neği Başkanı Mustafa Çetin, Kara-
tay Muhtarlar Birliği Başkanı Suat 
Uzun, Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu Muh-
tarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu’nu ziyaret ederek başkan 
ve üyelerle istişarelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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KTÜN’de Uzay Teknolojileri Söyleşisi yapıldı
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Lokman Kuzu, Konya Teknik 
Üniversitesi (KTÜN) Robotik ve 
Otomasyon Topluluğu ile Robo-
tik-Otomasyon-Kontrol Araştırma 
Laboratuvarı (RAC LAB) tarafından 
düzenlenen “Uzay Teknolojileri ile 
İlgili Söyleşi” kapsamında, Konya 
Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğren-
cileriyle buluştu.  Doç. Dr. Kuzu, 
söyleşide, CERN deneyleri, Big 
Bang teorisi, uyduların kullanım 
özellikleri ile dünya ve Türkiye’deki 
gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Halil Cin Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen söyleşiye, Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, 
Teknik Bilimler Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Cemil Sun-

gur, öğretim üyeleri ile çok sayıda 
öğrenci katıldı. Doç. Dr. Kuzu, söy-
leşide, ilk GPS fikrinin doğmasına 
neden olan ve dünyadaki ilk uydu 
olma özelliğini taşıyan “Sputnik 
1”in 1957 yılında uzaya fırlatıldığını 
söyledi. Türkiye’nin ilk uydusu olan 

“TURKSAT 1B”nin ise 1994 yılın-
da yörüngedeki yerini aldığını ifade 
eden Doç. Dr. Kuzu, ülke olarak bu 
tür çalışmalarda geç kalındığını, şu 
anki şartlara göre emin adımlarla 
önemli bir ilerleme kaydedilmeye 
başlandığını belirtti. Uydu tiplerinin 

“haberleşme uyduları”, “görüntü 
uyduları”, “meteoroloji uyduları”, 
“bilimsel uydular” gibi farklı hedef 
ve amaçlara göre çeşitlendirilmek-
te olduğunu anlatan Doç. Dr. Kuzu, 
devletlerin uydu kullanımına ge-
nellikle güvenlik amacıyla yönelim 

gösterdiğini aktardı. Doç. Dr. Kuzu, 
RASAT, GÖKTÜRK II, BİLSAT, 
İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliş-
tirme Projesi, HALE Etkili İtki Mo-
toru Geliştirme Projeleri hakkında 
da kısa bir bilgi vererek, TURKSAT 
6A’nın Türkiye için önemine dikka-

ti çekti.
Soru – cevap bölümünün ar-

dından, Topluluk Danışmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Akif Durdu tarafından 
Doç. Dr. Lokman Kuzu’ya plaket 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

ÖNDER birlik ve 
beraberliği sağlıyor

Tıp Bayramı Haftası’na 
muhteşem final

ÖNDER İmam Hatipliler Der-
neği’nin düzenlemiş olduğu, Ön-
der İmam Hatipliler Bölge top-
lantısı Konya’da gerçekleştirildi. 
Gerçekleşen programa  ÖNDER 
İmam Hatipliler Derneği Genel 
Başkan Yardımcısı Süleyman 
Köse, Konya Şube Başkanı Bekir 
Akdemir, çeşitli illerin dernek baş-
kanları ve ÖNDER İmam Hatipliler 
Derneği üyeleri katıldı. Toplantıda 
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 
Şube Başkanı Bekir Akdemir yap-
tığı konuşmada, “Başta Ülkemiz 
olmak üzere yurtiçi ve yurtdışın-
daki imam hatip okulları ve diğer 
eğitim ve öğretim kademesindeki 
öğrenci ve mezunlarla ÖNDER 

İmam-Hatip Okulları, mezunları 
ve mensupları arasında karşılıklı 
yardım ve dayanışmayı sağlamak-
tır. Sosyal, kültürel, ekonomik, psi-
kolojik sorunlarını ortaya çıkararak 
bu yönde çalışmalar ve araştırma-
lar yapmak, çözüme ulaştırmak 
için gerekli çabayı sarf etmek ve 
üyeler arasında birliği sağlamak 
en büyük hedefimiz” ifadelerini 
kullandı . ÖNDER Teşkilatlardan 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Süleyman Köse de , “Dernek ola-
rak imam hatip okulları mezunları 
bir araya getirerek birlik beraberlik 
sağlamak insanlığa saygılı bireyler 
yetiştirmek olacak”  diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Tabip Odası’nın düzen-
lediği 14 Mart Tıp Bayramı haftası 
etkinliklerinin finali muhteşem bir 
konserle Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde yapıldı. Selçuklu Belediye-
sinin katkılarıyla “Türkü Yarenleri 
Korosu” türkü sevenlerle buluştu. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve Konya Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın da 
katıldığı konsere halkın ilgisi bü-
yüktü. 

Tamamen dolu olan salonda 
yaklaşık 1900 kişinin izlediği kon-
serin sunumunu Dr. Mustafa Ulu-
soy, koro şefliğini Hüseyin Ağırcan 
yaptı. Aralarında doktorlarında ol-
duğu çeşitli meslek gruplarından 
amatörce bir araya gelen ancak 
son derece profesyonel müzik icra 
eden Türkü Yarenleri Korosu, 3 
saat süren konserde koro ve solo 
olmak üzere 25 eser seslendirdi. 
Konsere Ankara’dan katılan ve ka-
bak kemani alanında üstat, Devlet 
Sanatçısı Uğur İbrahim Ömür’ün 
program sonunda söylediği sürp-
riz türkü dimağlarda ayrı bir lezzet 
bıraktı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı konserde yaptığı 
açıklamada, “Tabip Odamız bize 
bu konser teklifini sunduğunda 

elimizden ne gelirse yapalım diye 
düşündük. Şuan tamamen dolu 
salonu görünce gerçekten doğru 
bir karar verdiğimizi görüyorum. 
Başta Tabip Odası Başkanımız Dr. 
Seyit Karaca olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi su-
narım. Tüm sanatçılarımızı saygıy-
la selamlarım” ifadelerini kullandı.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca ise yaptığı konuşma-
da “100. yılında 14 Mart Tıp Bay-
ramı haftası etkinliklerinin finalini 
bu konserle yapıyoruz. Tam 7 gün 
süren etkinlik haftamızda bizlere 
destek veren tüm kurum ve kuru-
luşlara çok teşekkür ederiz. Tüm 
organizasyonumuzu başarılı bir şe-
kilde yürüten BİLKO A.Ş’ ye ayrıca 
teşekkür ederim. Bu hafta Yeni Ze-
landa’dan aldığımız acı haberden 
sonra konserimizi iptal etme ko-
nusunda çok durduk. Ama bizim 
türkülerimiz her duyguyu ifade 
ettiğinden dolayı acımızı türkülerle 
de ifade edebileceğimizi düşün-
dük. Türkü sever bir insan olarak 
bu konserde bu güzel sizlerle bir-
likte olmaktan, salonu doldurmak-
tan dolayı heyecanlı ve mutluyum. 
Konseri iptal etmeyerek doğru bir 
karar verdiğimizi görmüş olduk” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Geleceğin gıda mühendisleri ile tecrübe paylaşım programında buluşan UHK Başkanı Özkan Taşpınar, “Öğrencilik 
yıllarında edinilecek tecrübe iş hayatına büyük fayda sağlar” diyerek, gıdanın gelecek için önemine dikkat çekti

‘Öğrenme hayat 
boyu devam eder’

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 
Başkanı Özkan Taşpınar, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde “Tarım ve 
Gıda Sektörü: Yeni Yaklaşımlar, Ge-
lecek Öngörüsü” konulu söyleşiye 
katıldı. İŞKUR İl Müdürlüğü’nün de 
katıldığı söyleşi de İŞKUR İl Müdürü 
Emrah Keleş tarafından öğrencilere 
iş hayatlarındaki fırsatlar anlatıldı. 
NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi’nde düzenlenen etkinliğe 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Emin Aydın, Gıda Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü 
ise Prof. Dr. Selman Türker yaptı.

KELEŞ: İŞ HAYATINDA TECRÜBE, 
DENEYİM, ÖZGÜVEN ÖNEMLİDİR

“İŞKUR Kampüste etkinliği kap-
samında Konya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürlüğü olarak Üniver-
siteler ile Kariyer Günleri programı 
düzenliyoruz” diyen İŞKUR İl Müdü-
rü Emrah Keleş, öğrencilere hayalle-
rindeki işe ulaşma noktasında şu bil-
gileri verdi: “Her ne işte çalışırsanız 
çalışın ama mutlaka en iyisi olun. 
Bu anlamda tecrübe kazanmak için 
işbaşı eğitim programları oldukça 
önemli. 2018 yılı itibariyle kurum 
olarak yeni bir uygulama olan İş 
Kulübü çalışmalarına başladık. Bu 
uygulamada, hedef grupları belirle-
yerek iş arama sürecinde daha aktif 
ve verimli bir şekilde iş arayanla-
rın kendilerini ifade etmesine katkı 
sağlayan eğitimler verilmektedir. 
Programı başarıyla tamamlayan 
kursiyerler kurs bitirme belgesi al-
maktadır. Tüm kesimlere iş hayatı-
na geçişte İş ve Meslek Danışman-
larınca yoğun destek verilecek. Etkili 
iş arama yöntemleri kapsamında İş 
Kulübü uygulamaları için İl Müdür-
lüğümüze gelebilirsiniz, her zaman 
yardımcı olmaya hazırız. Çünkü iş 
hayatında tecrübe, deneyim, özgü-
ven oldukça önemlidir. Öğrenciyken 
bu bilgi ve birikimi kazanan ve öz-
güveni olanlar her zaman bir adım 
önde olacaktır.”

TAŞPINAR: HER GÜN 
KENDİMİZİ YENİLEMELİYİZ

UHK Başkanı Özkan Taşpınar 
da gençlere tecrübelerini anlatarak, 
Türkiye’nin gelecekteki başarısının 
kaynağının gençler olduğunu söy-
ledi. Taşpınar, “Günümüzde genç-
liğimiz çok şanslı. Her türlü bilgiye 
kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ancak 
bilginin kolay ulaşılması aynı za-
manda rekabetçi olmayı da gerek-
tirmektedir. O yüzden sıradan değil, 
en iyisi olmaya çalışmalısınız. Ara-
nılan insan olmak için, bilgi olarak, 
kültür olarak, ahlaki olarak daima 
kendinizi geliştirmelisiniz. Başkala-
rı yürürken sizin koşmanız gerekir. 
Her gün kendinizi yenilemeniz ge-
rekiyor. Yüksek ahlaka önem ve-
rerek ülkemizi de yükseltmelisiniz. 
Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu 
ülkenin en büyük teminatıdır. Bu 
düşünceyle öğrencilik yıllarından 
itibaren edilecek tecrübe, bilgi do-

nanımı iş hayatına atıldığınız ilk 
andan itibaren büyük fayda sağlaya-
caktır. Önemli olan iş arayan değil, 
işte aranılan bilgi donanımına sahip 
olmaktır. Öğrencilik yıllarından iti-
baren alanınızla ilgili bir yere girip 
çalışmak bu açıdan önemli olacaktır. 
Diğer yandan iş deneyimi için işe 
başvururken de özgüveniniz yük-
sek olsun. Özgeçmişlerinizde fotoğ-
rafınız, iletişim numaranız, e-posta 
adresiniz mutlaka olsun. İş görüş-
melerinizde saygıyı ihmal etmeden, 
özgüven içinde kendinizi anlatarak, 
işverene bu işi yapabilir algısını ve-
rin. İşe başladıktan sonrada aynı he-
yecanla devam edin. Bunları yapar-
sanız okul bittikten sonra da orada 
daha iyi şartlarda çalışmaya devam 
edersiniz. Aksi takdirde okul bittik-
ten sonra iş bulur, çalışırım demek 
doğru değildir. Tecrübe öğrenciyken 
kazanılır ve mezuniyetten sonra her 
alanda önünüzü açar” dedi.

TARIMA VE GIDAYA DAHA 
FAZLA ÖNEM VERMELİYİZ

Gıdanın geleceğiyle ilgili de 
konuşan Taşpınar şunları söyle-
di: “Nüfus artışına paralel olarak, 
küresel iklim değişikliği, plansız 
kentleşme, sanayileşme, tarımsal 
arazilerinin azalması, su varlığının 
yetersizliği gibi nedenlerle gıda 
kaynaklarındaki azalma beslenme 
riskini gündeme getirmektedir. 
Gelinen noktada tarım ve gıda, ulu-
sal güvenlik kadar stratejik değer 
kazanmıştır. Çünkü gıda olmadan 
yaşamın sürdürülmesi zor olduğu 
kadar, tarım olmadan da gıdanın 
elde edilmesi imkânsızdır. Onun 
için bugün olduğu gibi gelecekte de 
gıdanın önemi azalmayacaktır. Son 
30 yılda dünyada tarım ve gıda sis-
temi değişti ve değişmeye devam 
ediyor. Bu süreçte dünyada yedinci, 
Avrupa’da birinci tarım ekonomisi-
ne sahip ülke olarak biz de tarıma 
ve gıdaya daha fazla önem vermek 
zorundayız. Tarım politikalarımızı 
yeniden gözden geçirmeli ve yapı-
sal değişiklikler gerçekleştirmeli-
yiz. Yakın gelecekte gerek tarımsal 
üretim ve gerekse gıda noktasında 
sıkıntıya girmemek için tarım po-
litikalarımızdaki teşvik ve destek-
leri yeniden gözden geçirmeliyiz. 
Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi 
koruma rolünün dengelenmesi ve 
psikolojik sınırların ötesinde ger-
çekçi yaklaşımlar ortaya konulması 
gerekmektedir. Gerekçe ne olursa 
olsun tarım ve tarım kesimi ihmal 
edilemez. Unutmamak gerekir 
ki; tarımın ihmalinin sonucu, dışa 
bağımlılıktır. Türkiye’nin tarımsal 
potansiyeli oldukça yüksektir. Yap-
mamız gereken kaliteli üretim ve 
sağlıklı tüketimdir.”

Etkinlik Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Emin Aydın’ın, UHK Baş-
kanı Özkan Taşpınar ve İŞKUR İl 
Müdürü Emrah Keleş’e hediye tak-
dimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Özkan Taşpınar
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

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

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

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

- 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
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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 
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Yüreğimin kıyıları-
na cephe kurdu umut-
larım. Sonsuz mavilik-
ten yaklaşan, gönlümü 
yakan bir ateş var. 
Siper oldu hayallerim 
bu acımasız akının 
karşısında… Doğacak 
güzel günlerin haber-
cisi olan bir kızıllık dağ-
ların yamacından boy 
göstermeye başladı. 
Sessizlik hâkimdi semaya… 

Yüreği çepeçevre saran duyguya 
sevda demişler. Söz imiş, yara imiş… 
Sevmek ayıp imiş ama gönül sevdiği-
ne kurban imiş… 

Göz göre göre gönlümdeki sev-
dayı kınaladım. El âlemin torbayı 
doldurmayacak sözlerine feda ettim. 
Ayıp imiş ama bu yangın söz dinle-
mez imiş… 

Yükledim yüreğimin on katı ağır-
lığındaki mermi endişelerimi gönlü-
mün üzerine… Aklımda tek şey; sol 
kıyıma yaklaşan o koca od… Ya ce-
saret edip koyacağım topa o mermiyi 
ya da kadere razı olacağım…

Ben senin tebessüm edince du-
dağının köşesine gizlenen göğüne 
âşık oldum vatan gülüşlüm. Ay ile yıl-
dızın yan yana gelmesi gibiydi; senin 
gülümsemen ve benim mutluluğum. 
Senin tebessümünün köşesini kendi-
me vatan bildim. Sahiplendim, sığın-
dım, korudum, kolladım…

Senin hüznün haya-
tımın zelzelesi, işgale uğ-
rayan umutlarım, yağma-
lanan hayallerim… Hiçbir 
düşmanın ona sahip ol-
masına izin vermedim, 
veremezdim. Vatan na-
mus idi, sevda idi… Onu 
kaybedersem, benliğimi 
kaybedecektim.

Ah vatan gülüşlüm… 
Hilal olan ayının uç kıs-

mında beni feda edeceğin zamanı 
hisseder gibi körü körüne bekliyo-
rum sonumu… Belki de sonsuzlu-
ğumuzu! Benimki bir intihara mey-
letmek…

Bazen hayallerini, umutlarını esir 
edersin seni senden edene ya… He-
sabını kitabını sormadan, hakkını ara-
madan… Kimine razı olmayı öğretir 
bu duygu kimine ise cesareti… Yaralı 
bir kuşun bağrı gibi inip çıkıyor her 
solukta göğsüm… Senden bir medet 
bekliyorum. 

Sen karşı taraf, düşman değilsin 
ki seni topa tutayım. El âlemin sözüne 
ne hacet… Hasta değil bizim yürekle-
rimiz… Bizi yakıp tutuşturan bir kor 
her daim kıpkırmızı, imil imil sevdayı 
damarlarımıza salgılamakta… 

Sen bensin ben de sen vatan gü-
lüşlüm. Sen aysın, ben ise yıldız. Al 
bayrağın ortasında kim bizi ayırabil-
miş de... Senden gelene razı bu gönül, 
öl de ağzından çıkacak tek kelimene 

feda olsun hayallerim… Ama içim-
deki umudu tamamen öldüremezsin. 

Umudum senin vatan gülüşüne 
gömülmektir. Senden uzak ama sana 
en yakın… 

Bana ufacık bir mutluluğu çok 
görme gülüşünü sevdiğim… Duda-
ğını hafifçe yukarıya kaldır, bahar gel-
sin gönlüme… Çiçekler açsın gönül 
toprağımda… O kapkara göğümde 
birleşsin ay ile yıldızım… 

Yüreğimin kandili ol. Aydınlansın 
dört bir yanım… Gecenin ayazında 
kımıldayan dudaklarımın arasından 
ufak bir dua bırakayım nefes buharım-
la semaya… Şahidim ay ile yıldızlar 
olsun. Âmin desinler içimden ahlarla 
kopan dileğime… 

İki damla gözyaşı yüzümün ya-
şanmışlıklar ile oluşan engebelerinden 
yollar açarak dudağımın ucuna kadar 
süzüldü. İçim cız etti. Küllenmiş hafif 
hafif yanan özlemimin üzerinden bir 
duman tütmeye başladı. Bir sevda ko-
kusu esir aldı yüreğimi… Burnumun 
direği sızladı. 

Senli bizleri beklerken bedenimi 
besleyen sevda aşı ve umut hoşafının 
bıraktığı yarı açlığı hissettim iliklerim-
de… Hayallerimi gerçekleri ile yoğu-
rup bir katık yapabilsem belki doyura-
bilecektim yüreğimi de… 

Kim bilir belki gelen bahar ile filiz-
lenir çiçeklerim…

Velhasıl kelam sevda ile kalın yazı 
dostlarım. Selam ve dua ile…

VATAN GÜLÜŞLÜM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Ereğli Belediyesi’nden
çiftçilere önemli destek

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 104. yıl dönümünde, CHP Selçuklu ilçe başkanlığı 
Camlı Köşk önünde, Çanakkale ve tüm şehitlerimiz için helva ve ekmek dağıttı

CHP, Çanakkale ve tüm 
şehitler için helva dağıttı

Çanakkale ve tüm şehitlerimiz 
için helva ve ekmek dağıtım etkin-
liğine CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali 
Naci Çobanoğlu, yönetim kurulu 
üyeleri, CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, il yönetim kurulu üyeleri, 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Ulaş Yiğit, kadın ve gençlik kol-
larıyla birlikte partililer ve vatandaş-
lar katıldı. Etkinliğe vatandaşların 
ilgisi yoğundu.   

CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali 
Naci Çobanoğlu Çanakkale dahil 
tüm şehitlerimiz için helva ve ek-
mek dağıttıklarını belirterek, “18 
Mart 1915,Türk tarihinde bir askeri 
ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, 
azim ve yiğitlikle örülmüş bir desta-
nın yaradılış tarihidir. Bu tarih, gerek 
taarruz gerekse savunma savaşları-
nın başarıyla dolup taşan Türk kah-
ramanlık tarihinin en gurur verici ve 
en parlak sayfalarından biridir. Türk 
ordusunun bu savaşta, çağın en mo-
dern silah donanımına sahip olan 
emperyalist düşman kuvvetlerine 
karşı kahramanlı destanı yazması, 
şüphesiz ki; Mehmetçiğin iman ve 
cesaretinden, Ulu Önder Mustafa 
Kemal’in askeri dehasından kaynak-
lanmaktadır. Çanakkale Zaferi, bü-
yük Türk Ulusuna, Atatürk gibi dahi 
bir lider hediye etmiştir. Çanakkale, 
bu destanı yazan kahraman Türk 
ordusunun savaşta dahi insanlığını 
unutmadığını tüm dünya milletleri-
ne gösterdiği bir yerdir. İnsan olma-
nın, insana saygı duymanın, vicdan 

sahibi olmanın zaman ve yer koşulu-
na bağlı olmadığını, kahraman Türk 
ordusu tüm dünyaya Çanakkale’den 
göstermiştir. Bugün bizlere düşen 
görev şehirlerimizin kanlarıyla su-
lanan ve bizlere emanet edilen bu 
kutsal toprakları, aynı bilinçle sahip 
çıkarak korumak ve bizden sonra-
ki nesillere daha güvenli bir şekilde 
devretmekle beraber Atalarımızın, 
bağımsızlığımızın ve özgürlüğümü-

zün simgesi, şehitlerimizin ve gazi-
lerimizin emaneti olan güzel yurdu-
muzu ve Cumhuriyetimizi, ulusal 
değerleri, Çanakkale’yi, Kurtuluş 
Savaşı’nı kazanan ruhu korumak, bu 
bilinci gelecek kuşaklara aktarmak 
temel sorumluluğumuzdur. Çanak-
kale dahil tüm şehitlerimizi rahmet-
le anarken, onları daime minnetle 
anacağız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Müdürlüğü ortaklığında 
2018 yılı Temmuz ayında başvuru-
ları alınan elma, vişne ve kiraz fidan-
larının çiftçilere dağıtımı gerçekleşti-
rildi.

Üretimin ve üreticilerimizin her 
zaman yanındayız diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, “Üreten 
bir toplum geleceğe umutla bakan, 
kendi ayakları üzerinde duran ve 
emin adımlarla ilerleyen bir top-

lumdur. Üretime ve üreticilerimize 
her zaman destek olmak bizlerin 
görevidir. Ereğli Belediyesi olarak 
Büyükşehir Belediyemizin de des-
tekleriyle çiftçilerimize üretimin 
artması gayesiyle çeşitli dönem-
lerde fidan dağıtımı gerçekleştiri-
yoruz. Her fidan toprakla bütün-
leşip yeşerdiğinde şehrimizin ve 
ülkemizin geleceğine katkı sunar. 
Üretimin artmasıyla birlikte vatan-
daşlarımız daha uygun şartlarda ve 
sağlıklı ürünlere kavuşur. Bizlerin 

de bunda katkısının olması mutlu-
luk vericidir. Göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana milyonlarca fidanı 
toprakla buluşturup Ereğli’mizin 
yeşiline yeşil katarken fidan des-
teği ile de çiftçimizin üretimini ar-
tırmak için çaba sarf ettik. İnşallah 
bundan sonraki süreçte de daha 
çok fidan toprakla buluşur, üreti-
min artmasıyla birlikte şehrimiz, 
ülkemiz gelişerek büyür” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ



1120 MART 2019HABER 

Benim de bir vatandaş olarak, 
ekonomik sorunlarımızın bir bölümün 
düzeltilmesi için devletimize çözüm 
önerilerim var. Devletimiz bana “kala 
kala kaldık da senin çözüm önerilerine 
mi kaldık?” diye müstehzi bir ifade ile 
sorular sorabilir ama sorsun varsın. 
Ben de bu cahil kafamla ve az buçuk 
okuduğum iktisat bilgilerimle ucundan 
kıyısından değil hem de kitabın tam 
orta yerinden olmak kaydıyla söyleye-
ceklerimi söylemeyeyim.

Bu sözlerim için kimsenin beni dö-
vecek hali de yok herhalde.

Başlayalım o zaman.
Şehirden köylere dönüşü teşvik 

edecek tedbirlere başvurulmadıkça, 
şehirlerin bu yükü kaldırması daha da 
zorlaşacak ve sivri biber pahalılık tahtı-
nın kralı olmaya devam edecektir.

Bakın “böyük böyük” iktisatçılar, 
ekonomistler ve de toplum bilimcileri 
size söylüyorum. Sözlerim yüzünden 
küçümser bir eda ile bakmayın bana. 
Madem her şeyi çok iyi biliyordunuz 
da neden bir sihirli değnek uzatıp eko-
nomiyi kökünden düzeltmediniz on 

yıllardır hem de. 60 yaşındayım hala 
“pahalılık teraneleri” ile şarkılar, türkü-
ler söylemektesiniz.

Bırakın öyle alaylı bakışları da bil-
diklerimden istifade edin sizde…

Özellikle 70’li yılların sonlarında ve 
80’li yıllarda köylerden şehirlere yoğun 
göçler yaşandı. Bu göçlerin asıl nedeni 
köylerde mevcut her türlü imkânsızlık-
lardı. Geçim şartlarının zorluğu, eğitim 
yetersizlikleri, sosyal güvencenin ol-
mayışı ve diğer nedenlerdir.

1960 yılında nüfusumuzun % 68’i 
köylerde yaşarken yüzde 32’si kentler-
de yaşıyormuş. 1980 yılında bu oran 
56/43 şeklinde gerçekleşmiş. 2012 yı-
lında ise durum şöyle olmuş: Nüfusu-
muzun yüzde 22’si köylerde yüzde 78’i 
ise şehirlerde yaşar duruma gelmiş.

2018 yılında köylerde yaşayanların 
sayısı 5 milyon 115 bin 275 kişi, buna 
karşılık şehir nüfusumuz ise 76 milyon 
808 bin 607 olmuş.

Bu veriler devletin resmi kaynakla-
rından yani TÜİK’ten alınan verilerdir.

Ülkemizde yaşanan bazı ekonomik 
sıkıntıların asıl nedenleri de bu istatis-

tiklerde yatmıyor mu 
sizce de? 

Benim çocuklu-
ğumda yani 1960-70 
ve 80 yıllarda köyümün 
dağlarında en az on 
davar sürüsü yayılırdı. 
Her bir sürünün sayısı 
500-600 ile ifade edilirdi.  
Bu demekti ki, elli haneli 
köyümde her hanenin 
en az 100 keçisi koyunu 
bulunurdu.

Yine dağlarda gezerek yayılan bü-
yük baş hayvan sayısı bin sayısını geç-
kindi. Bu da demekti ki her hane en az 
10 büyük baş hayvana sahipti.

Dedim ya o zaman yüzde 65 
köylerde, yüzde 35 şehirlerde yaşardı 
nüfusumuz. Şimdi ise neredeyse tam 
tersi olmak üzere, ülke nüfusumuzun 
yüzde 22’si köylerde yüzde 78’i şehir-
lerde yaşıyor.

Eti, sebzeyi, tahılı neden çok daha 

pahalıya yemek zorunda 
olduğumuzun basit he-
sapları önemli gerekçeleri 
değil midir bu veriler?

Eskiden şehirlerde 
yaşayanlar köylerden 
beslenirlerdi.  Şehirlerde 
yaşayanların, köylerde 
mutlaka ürün yetiştiren 
temsilcileri, akraba ve 
hısımları vardı. Köye her 
gelen şehirli geri döner-

lerken bütün kışlık ihtiyaçlarıyla birlik-
te dönerlerdi.

Böyle olunca da marketlerde pa-
zarlarda daha az görünürler, tüketim 
konusunda market alışverişlerine daha 
az ihtiyaç duyarlardı.

Şimdi ise köyde yaşayan ve genel-
likle yaşlı nüfus yani artık tarlasını eke-
meyen, dağlarda çobanlık yapamayan, 
canlı hayvanla uğraşma gücü kalma-
yan insanlar da bütün tarım ürünlerini 
çarşıdan pazardan temin ediyorlar. O 

çarşıya pazara inen gıdalar da birkaç 
tekelci tüccar tarafından kısıtlı sayıda 
bulunan üreticilerden tekelci bir zih-
niyetle bağlantısı yapılan ürünlerden 
temin etmektedirler.  Böyle olunca da 
ürünler elbette pahalı olacak, elbette 
marketler, çarşı pazarlar bu şekilde el 
yakacaktır.

Pekâlâ, çözüm nedir?
İnsanlarımızda bağ ve bahçe ile 

uğraşma arzusu en tepe noktalardadır. 
Çok basit bir örnekle bunun böyle ol-
duğunu görebiliriz. Mesela bir yıl içeri-
sinde Konya-Seydişehir yolunun Kon-
ya çıkışındaki boş arazilerde neredeyse 
yatay köyler oluşmuş. O boş araziler 
kısa sürede tamamen dolacaktır. O 
yerlerde insanlarımız toprak ile hasret 
gidereceklerdir. İnsanımın toprakla 
uğraşma arzusunu fırsata dönüştüren 
tarla sahipleri “hobi bahçeleri” adıyla 
tarlalarını bölerek bu insanların istek-
lerini karşılama çabasına girişmişlerdir.

Amatörce yapılan bu girişimleri 
devletimiz daha sistemli bir hale geti-
rerek bu konuda teşvikler oluşturmalı, 
daha düzenli daha disiplinli bir hale 

getirilmelidir. Köylerimizde atıl bir du-
rumda bulunan arazilerde vatandaşa 
üretim yapma fırsatı verilmelidir. Onla-
rın; barınma, su, elektrik, yol ve diğer 
hizmetlerini ayaklarına götürülerek bu 
konularda ve imar konularında ko-
laylıklar sağlanmalı ve köyden şehre 
dönüşler teşvik edilmelidir. Bu insanlar 
sadece kendi ihtiyaçlarını temin etseler 
bile devlete büyük katkı sağlamış ola-
caklardır. Kendi göbeklerini kendileri 
kesmiş olacaklardır.

Her insan kendi ihtiyacını hem de 
sağlıklı bir ortamda üretmiş ve kendi 
dışındaki akrabalarını da bu şekilde do-
yurmuş ve tüketim ihtiyaçlarının temi-
nini hizmetlerini birkaç tekelci holdinge 
teslim etmemiş olur.

Şehirlerimize yığılan kalabalıkların, 
toplumumuzu uğrattığı, ekonomik, 
kültürel, sosyal zararların karşısında 
devletimizin bu alanlara yaptığı harca-
maların yanında bu teşviklere yapacağı 
harcamalar inanıyorum ki “devede ku-
lak” kalacak ve sağlıklı nesiller yetişme-
sine de katkı sunacaktır.

Yoksa “yandı gülüm keten helva.”

EKONOMİK SORUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM ÖNERİM

Erasmus Değişim Programı kap-
samında gittiği Polonya’nın Wroc-
law şehrinde bir alışveriş merke-
zinde uğradığı hain saldırı sonucu 
hayatını kaybeden Selçuk Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi, Uluslararası İlişkiler öğrencisi 
Furkan Kocaman ismi fakültede bir 
dersliğe verildi. Selçuk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesin-
de Furkan Kocaman’ın isminin ve-
rildiği dersliğin önünde düzenlenen 
törene SÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Ay, Furkan Kocaman’ın Ai-
lesi, Dekan Yardımcıları,  Uluslara-
rası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Şaban Çalış,  Erasmus Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir Gölcü, 
akademisyenler ve arkadaşları katıl-

dı.  Üzüntüsünü dile getiren İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Ay, “Eğitim hayatı 
boyunca vatana, millete, hayırlı bir 
evlat olsun diye yetiştirir, üzerine 
titrersiniz. Tek bir amacınız vardır; 
iyi bir insan olması, vatanına mille-
tine saygılı bir insan olmasıdır. Hatta 
bununla da kalmaz başka ülkelere 
eğitim ve öğretim görmesi, dahi iyi 
yetişmesi, vatanına, milletine daha 
iyi hizmet etmesi için gönderirsiniz. 
Ama bir kanlı katil gelir, çocuğunu-
zu sizden alır. İşte bu sözün bittiği 
bir yerdir. Ama Furkan, inşallah 
hepimizin kalbinde ve burada hep 
yaşayacak. Bu vatan var olduğu 
müddetçe de Furkanlar daima ya-
şayacak. Ebediyete uğurladığımız 
evladımıza elimizden bu kadarı ge-
liyor. Onu burada en azından eğitim 

öğretim görmüş olduğu fakültede 
yaşatmaktır. Bu acımızı teselli eder 
mi bilemiyorum ama söz bazen bi-
tiyor. Herkese başsağlığı diliyorum. 
Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Furkan Kocaman’ın halası Ley-
la Kocaman, “Furkan Kocaman’ın 
halası Leyla Kocaman, “Bizim aile 
olarak müthiş bir kaybımız var tarifi 
imkânsız, biz her şeyimizi kaybettik. 
Ama inanın bu ülke de çok büyük bir 
geleceğini kaybetti. Furkan, o kadar 
değerli bir çocuktu ki sınıf arkadaş-
ları Furkan’ı yakından tanır. Furkan, 
bu ülkenin ihtiyaç duyduğu gelecek 
nesil için siz gençler için bulunmaz 
bir örnektir. Dünyanın en iyi insan-
larından biriydi, zaten o yüzden cen-
nete doğru yürüdü. Aile olarak bize 
büyük bir gurur bıraktı. Hepimizin 
başı sağ olsun. Acımıza ortak olan 

herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Hüseyin Kara, “İçimizde sevgisini 
anıt gibi yükselttiğimiz evladımı-
zın şehadetine şahit olduk. Rabbim 
şehadetini makbul, makamını ali, 
mekânını cennet eylesin. Dün yav-
rumuzun ailesi, Kocaman ailesiydi, 
bugün yavrumuzun ailesi milletimiz 
oldu. Bu şehadet yolunda yürüyebil-
me erdemini gösteren yavrumuza 
Rabbimizden rahmet diliyoruz. Ama 
asıl ailesine, yakınlarına ve arka-
daşlarına sabr-ı cemil niyaz etmesi 
için Rabbimize yalvarıyoruz” diye 
konuştu. Yapılan dualarla Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler 
bölümünde bir dersliğe Furkan Ko-
caman’ın ismi verildi.
n HABER MERKEZİ

Harun Kızılay’a
Bakanlık’ta yeni görev

Ribat Çanakkale
ve Bursa’yı gezdirdi

Dr. Ecz Harun Kızılay, Sağlık 
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Ci-
haz Kurumunda Başkan Yardım-
cısı olarak göreve atandı. Konya 
Eczacılar Odası’nda 3 dönem baş-
kanlık yapan, ardından Türk Ec-
zacıları Birliği’nde İkinci Başkan-
lık ve Genel Sekreterlik yapmış, 
eczacılık mesleğine uzun yıllar 
özverili bir şekilde hizmet vermiş 
ve Konya Eczacılar Odası üyesi. 
Dr. Ecz. Harun Kızılay,  Sağlık Ba-
kanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunda Başkan Yardımcısı 
olarak göreve atandı. Konya Ec-

zacılar Odası Başkanı Ecz. Adem 
Açıkgöz, “Daha öncesinde olduğu 
gibi yeni görevinde de mesleği-
miz adına çok başarılı çalışmalar-
da bulunacak olan Dr. Ecz. Harun 
Kızılay’ın Sağlık Bakanlığı Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda 
Başkan Yardımcısı olarak göreve 
başlaması bizleri mutlu etmiştir. 
Bugüne kadar Mesleğimize ve 
odamıza yapmış olduğu tüm ba-
şarılı çalışmalar için kendisine çok 
teşekkür eder, yeni görevinde ba-
şarılar dileriz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Eğitim, insani yardım ve irşat 
alanlarında Konya’dan başlamak 
üzere, ülkemizin dört bir yanında 
hizmet vermeye devam Eden Ri-
bat Eğitim Vakfı 2 günlük Kültür 
turları ile Gönüllülerini Çanakkale 
ve Bursa’ya götürdü.

Ribat Eğitim Vakfı tarafından 
düzenlenen gezi programına çok 
sayıda vatandaş katıldı. Lâpse-
ki’den başlayan ve Eceabat’a ula-
şan kafile; gezisine Kilitbahir’den 
başladı. Tecrübeli rehberler eşli-
ğinde kafilesi sırasıyla Namazgâh 
Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve 
Tabyaları, Koca seyit Heykeli, Şa-
hin Dere Hastane Şehitliği, Sargı 
yeri Müzesi, Çanakkale Şehitleri 
Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Er-
tuğrul Koyu ve Zığındere Hastane 
Şehitliği’ni gezdi.

Kafile programın öğleden son-
raki bölümünde 57.Alay Şehitli-
ği’ni ziyaret etti. Burada temsili 
şehitlik ve gerçek şehitlerin yattığı 
tepeyi gören ziyaretçiler duygulu 
anlar yaşadılar. 57. Alay Şehitliği 
ziyaretinin ardından gezi, Conkba-
yırı ile devam etti.

Gezi ile ilgili bilgi veren Ribat 
Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı 
Abdullah Çay, Geçmişte olduğu 
gibi bugün de medeniyetimizin 
ve toplumsal yaşamımızın vazge-
çilmez bir unsurunu teşkil eden 
Vakıflar, katılımı, paylaşmayı, da-
yanışmayı, yardımlaşmayı ve baş-
kalarının yardımına koşmayı görev 
bildiği için onların sadece yardım-
larına değil, Tarihini bilen okuyan 
araştıran bireylere de Tarihi solu-
ma fırsatı vermelerini de önem-
sedik. O yüzden Şehitler diyarı 
Çanakkale’de Torunlar ve dedele-
rinin buluşmalarına vesile olduk. 
Dualar ettik. Hem deniz zaferinde 
hem kara savaşlarının geçtiği yer-
leri sadece okumakla değil yerinde 
de görerek bu havayı solumalarına 
vesile olduk. Sadece Çanakkale 
değil Bursa Gezileri ile Osmano-
ğullarına adını veren Tarihimizin 
kökleri olan toprakları ziyaret ettik. 
Bu vesile ile emeği geçen herkese, 
turlarımızda yerini alan kardeşleri-
mize bir kez daha teşekkür ediyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin düzenlediği ‘Almanya’da Türk İzleri’ konulu konferansta, 1961 yılından 
sonra Türklerin Almanya’ya gidiş hikayesi anlatıldı. Konferansta ‘Göçtürkler’ kavramı üzerinde de duruldu

İşçi olarak gittiler,
kalıcı hale geldiler

Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi tarafından ‘Almanya’da 
Türk İzleri’ konulu konferans ger-
çekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezinde gerçekleşen programa; 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet 
Erbay, Dr. Latif Çelik, Turizm Fa-
kültesi Sekreteri Mustafa Kırbıyık, 
akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık, “İkinci dünya sava-
şından sonraki süreçte şekil veren 
Avrupa’da özellikle Almanya’da 
ihtiyaç duyulan işçi gereksinimi 

nedeniyle 1961 yılından itibaren 
Türkiye’den Almanya’ya göçler 
başlamıştır. Bugün Dünya’da yak-
laşık 6 milyon Türk kökenli vatan-
daşımız yaşamaktadır. Bunların 
yaklaşık 5 milyonu Avrupa’da ya-
şıyor ve 3 milyonu da Almanya’da 
yaşıyor. Bunların 1,5 milyonu çifte 
vatandaşlığa 1,5 milyon vatan-
daş Türkiye Cumhuriyeti kimliği-
ne sahip. Göçmen sorunu bugün 
dünyanın temel sorunlarından bir 
tanesi ve biz Türkiye olarak gele-
neksel mirasa da uygun olarak Os-
manlı’dan bugüne kadar dünyanın 
neresinde mazlum varsa nerede 
ırkçılık yaşanmışsa hepsine kucak 
açtık. Herkese de İslam’ın sevgisini 
hoşgörüsünü gösteriyoruz. Bizim 
devlet politikamızda insanlığımız-
da asla katliam yoktur ama maale-
sef göçmenlerin çok acılı hikâyeleri 

var” şeklinde konuştu.
Program içeriği hakkında konu-

şan Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, “ 
Avrupa’ya iş bulmak için gidenler 
daha sonra kalıcı hale dönüşüyor. 
Devamında sosyal kültürel farklı 
problemleri beraberinde getiriyor. 
Burada Dr. Latif Çelik bu konuda 
bizim için 1. elden kaynaktır. Uzun 
yıllar Almanya’da yaşamış ve bu 
sürede Türklerin problemleri ile 
ilgilenmiş. Yurt dışında Türkçe ve 
Almanca gazeteler çıkartmış ve 
büyük bir sosyal hizmet vermiş. 
Yani bizim için bir konsolos bir bü-
yükelçi görevi görüyor” dedi.

“Göçtürkler” konulu sunumu 
gerçekleştiren Dr. Latif Çelik, “Göç-
türkler, deyince daha çok 1961’de 
Avrupa’ya göçen işçiler anlaşılıyor. 
Şimdi Almanya’da Türklerin izle-

ri var. Bu izler günümüze kadar 
kalan izler. Zaman zaman bunlar 
daha da ilerde ortaya çıkacaktır. Al-
manya şu an için Türkler için gur-
bet değil oradaki Türklerin hiçbiri 
de gurbetçi değil ve Almanya artık 
Türklerin bir vatanı konumunda. 
Coğrafyayı vatan yapmak önce onu 
tatmaktır. Coğrafya vatan olursa 
oradaki insanlar mutlu olur. Mezar 
taşlarınıza kadar eğer mezarlarınızı 
da o ülkede kurabiliyorsanız o ülke 
gerçekten vatanınız olmuştur. Al-
manya’da 27 Büyük Türk Mezar-
lığı 80den fazla minareli cami ve 
sayısı belirsiz insanımızla beraber 
şuan Batı Avrupa’da yeni bir Türk 
yurdu olarak ortaya çıkmaktadır” 
diye bilgilerine aktardı. Programın 
sonunda Dr. Latif Çelik’e plaket 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Furkan Kocaman’ın ismi okulunda yaşatılacak

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Çanakkale Zaferi anısına hoşaf dağıttılar
BBP Konya merkez belediye 

başkan adayları 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü dolayısı 
ile vatandaşlara hoşaf ikram etti. 

Büyük Birlik Partisi Selçuklu 
Belediye Başkan Adayı Nursel Ak-
gün, Büyük Birlik Partisi Karatay 
Belediye Başkan Adayı Kazım Bir-
tane, Büyük Birlik Partisi Meram 
Belediye Başkan Adayı Ömer Şim-
şek ve  Büyük Birlik Partisi Yunak 
Belediye Başkan Adayı Yusuf Bayat 
, 18 Mart Şehitleri Anma ve Ça-
nakkale Deniz Zaferi’nin 104’nci 
yılında, bu toprakları vatan yapan 
şehitlerin anısına Zafer Meydanın-
da hoşaf dağıttı. Yapılan ikrama 
Konyalılar yoğun ilgi gösterdi. Ça-
nakkale zaferinin ne şartlar altında 

kazanıldığını hatırlatmak için prog-
ram düzenlediklerini belirten Bü-
yük Birlik Partisi Karatay Belediye 
Başkan Adayı Kazım Birtane, “Bu 
gün 18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. 
Yıl Dönümü. Çanakkale’deki asker-
lerimizin bir öğünü olan üzüm ho-
şafını vatandaşlarımıza ikram ettik. 
Çanakkale savaşında yaşananlar 
bütün dünyaya örnek oldu. Bizler 
Çanakkale’yi unutmadık ve hep 
hatıralarımızda tutacağız. 18 Mart 
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü’nün 104.’inci yıldönümünde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, vatan için canlarını 
feda eden tüm şehitlerimizi rah-
met, gazilerimizi minnetle anıyo-
rum ” dedi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi, gençler 
vatanı uğruna can veren ecdatları-
nı ziyaret etmesi amacıyla Şehitlik 
Parkı ve Lokali’nin yeni binasını inşa 
etti. Geçtiğimiz günlerde hizmete 
açılan lokalde, gençler ecdatları için 
kuran okuyup, her ay hatim duası 
yapıyorlar.

Her ay şehitler için düzenlenen 
hatim duasına katılan Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Başkan 
Tutal, “Şehitlerimize ve gazileri-
mize minnet borcumuz var. Bedeli 
ödenen topraklara ‘Vatan’ denir. 
Biz bu toprakların bedelini ödedi-
ğimiz için vatan diyoruz. Vatanı 

için canını hiçe sayan şehitlerimiz, 
uzuvlarını feda eden gazilerimiz, 
oğlunun şehit haberini alınca ‘Va-
tan sağ olsun’ diyen babalarımız, 
yüreği yanan analarımız ile ödedik 
bu toprakların bedelini. Ateş sa-
dece düştüğü yeri değil, bizim ve 
gençlerimizin de ciğerini yakıyor.  

Gençlerimize vatan sevgisini aşı-
lamak amacıyla bu lokali inşa et-
miştik. Çok şükür amacına ulaştı. 
Gençlerimiz Şehitlik Parkına gelip 
ecdatlarını ziyaret ediyor, Kur’an-ı 
Kerim okuyup, hatim duası yapı-
yorlar” dedi.
n HABER MERKEZİ

Özgüven şehit aileleri
ve gazilerle buluştu

Seydişehir, yatırımlarla
modernize ediliyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ve eşleri İlkay Özgü-
ven 18 Mart Çanakkale Zafer ve 
Şehitleri Anma Günü vesilesiyle 
Şehit aileleri, gazi ve aileleriyle 
yemekte bir araya geldiler. ‘Şe-
hit Anası’ adlı şiir eşliğinde açılış 
konuşması yapan Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan: 
“Bu geceyi tertipleyen ve bir ara-
ya gelmemize vesile olan Belediye 
Başkanımız Sayın Özkan Özgü-
ven’e yürekten teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu. Gaziler 
Dernek Başkanı Mehmet Emin 
Özyurt, “Burada olmak bizler için 
çok anlamlı ve değerlidir. Burada 
bulunmamızın asıl amacı 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve 
Şehitlerimizi anmak, o günlere 
uzanmaktır. Böyle güzel bir ge-
cede bizleri bir araya getirmesi 
hasebiyle Belediye Başkanımız 
Sayın Özkan Özgüven’e şükranla-
rımı sunar, hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ederim” dedi.

Son olarak kürsüye gelen Baş-
kan Özgüven, “Öncelikle daveti-
mize icabet ederek bu güzel gece-
de bizlerle beraber olduğunuz için 

teşekkür ediyorum. Bugünün an-
lam ve önemini yad etmek için bir 
araya geldik. Siz değerli şehit aile-
lerimiz, bizlere şehitlerimizin birer 
emanetisiniz. Bu anlamda 5 yıllık 
görev süremiz içerisinde başta 
şehit ailelerimiz olmak üzere gazi-
lerimize, STK’mıza, kurum ve ku-
ruluşlarımıza elimizden geldiğince 
destek olmaya gayret ettik. Ma-
kamlar, mevkiler gelip geçici 2014 
yılın hemşehrilerimizin bize ver-
diği Belediye Başkanlığı yetkisini 
hakkıyla yerine getirmeye çalıştık 
ve 31 Mart’ta tamamlayacağız. Biz 
her zaman bu memleketin bir ferdi 
olarak sizlerin evladı, abisi, kardeşi 
olarak şehrimizde hayatı paylaşa-
cağız. Şehitlerimizle, onların ailele-
ri için ne söylesek, ne yapsak azdır. 
İnşallah gelecekte daha da gelişen, 
terörsüz ve şehitlerimizin olmadığı 
bir Türkiye’de yaşamayı Allah (cc) 
hepimize nasip etsin. Sizleri Allah 
(cc) emanet ediyor, haklarınızı he-
lal etmenizi diliyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi 
şükranla, minnetle yad ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir’i daha 
yaşanılabilir bir hale getirmek için 
prestij cadde ve asfalt serimi çalış-
malarına devam ettiklerini söyledi. 
Seydişehir Belediye Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal 
mahallelerde asfaltlama, kaldırım, 
parke yol, yollara dolgu, asfalt 
yama, kaldırım yapımı çalışmaları-
na devam ediyor. Seçim vaatlerini 
bir bir yerine getirdiğini belirten 
Başkan Tutal, “Hizmete geldiğimiz 
günden bugüne Seydişehir’i güzel-
leştirecek, çehresini değiştirecek 
çalışmalar yaptık. Halkımıza layık 

olmak, onların yaşamlarını kolay-
laştırmak ve şehrimizi modern bir 
kente dönüştürmek boynumuzun 
borcudur. Çok şükür 2014 yılın-
dan beri programladığımız bütün 
altyapı ve üst yapı çalışmalarını 
gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde as-
falt üzerine asfalt atmadık. Uzun 
yıllar dayanabilmesi için eski asfaltı 
temizleyip yerine yenisini serdik” 
dedi. Başkan Tutal, 2014 yılından 
bugüne kadar; 18,5 kilometre 
prestij cadde, 640 bin metrekare 
sıcak asfalt ve 1,5 milyon metreka-
re soğuk asfalt serimi yaptı.  
n HABER MERKEZİ

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılında, Konya’da 5. Geleneksel 57. Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte, 
Çanakkale zaferinin önemine vurgu yapılarak, Çanakkale’nin Türk milletinin şahlanış hareketi olduğu belirtildi

‘Çanakkale milletin
şahlanış hareketidir’

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya İl Başkanlığı, Türki-
ye Kamu-Sen Konya İl Temsilcili-
ği, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı 
(TÜRKAV) Konya Şubesi ve Ülkü-Bir 
Derneği ile ortaklaşa düzenledi-
ği 5.Geleneksel 57.Alay yürüyüşü  
gerçekleştirildi.  Kültür Park’ta top-
lanan yüzlerce kişi,  sloganlar atarak 
Konya Askeri Şehitliğine yürüdü. 

Etkinliğe Türk bayrakları katı-
lanların yanı sıra Çanakkale’deki 
Mehmetçiğin askeri üniformasını 
giyen bazı gençler büyük ilgi gör-
dü. Düzenlenen programa Ülkü 
Ocakları Konya İl başkanı Mus-
tafa Taha Çini, Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, MHP İl Kadın Kolları 
Başkanı Nurhayat Yapıcı, Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli 
Doğrul, MHP Selçuklu İlçe Başka-
nı Güzide Çipan, MHP Karatay İlçe 
Başkanı Remzi Karaaslan, Konya 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Re-
cep Pekdemir, Türkiye Harp Malu-
lü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şube Başkanı Sü-
leyman Ege, çok sayıda vatandaş 
katıldı.

‘ÇANAKKALE DİRİLİŞ 
VE YÜKSELİŞ ABİDESİDİR’

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya İl Başkanı Mustafa Taha 
Çini Konya Askeri Şehitliğinde yap-
tığı konuşmada, “ Çanakkale Savaşı 
ile büyük Türk milleti, tüm dünyaya 
gerilemenin nihayet bittiğini duyur-
muş, bugünkü coğrafyamız üzerinde 
sonsuza kadar yaşamaya kararlı ol-
duğumuzu süngü, mermi ve yüksek 
iman gücü ile ilan etmiştir. Çanakkale 

direnişi, namus bildiğimiz mefhum-
ların zedelenmemesi için asil Türk 
evlatlarının kendilerini feda etmekten 
asla çekinmedikleri tarihi ve emsalsiz 
bir meydan okuma olarak anılacaktır. 
Bu zafer aynı zamanda aziz milletimi-
zin varlığına yönelmiş ve artık sabır 
sınırlarını zorlayan tehditler için nele-
ri göze alıp, nasıl başarabileceğimizin 
emsalsiz bir örneği olmuştur. Çanak-
kale Zaferi, vatanın ve milletin, be-
kası ve mutluluğu için canlarını feda 

edecek kadar benliklerinden vazgeç-
miş yüz binlerce milli kahramanın, 
ilahi mücadele gücü ile Türk milletini 
yüceltme ülküsünün de ihtişamlı ve 
mukaddes bir hatırasıdır. Bu açıdan 
Çanakkale Savaşları yalnızca askeri 
başarı değil, izzeti nefsi ve haysiye-
ti ile oynanmak istenen büyük Türk 
milletinin topyekûn ayağa kalktığı 
bir diriliş ve yükseliş abidesidir” dedi.  
Program yapılan dua ile son buldu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bu parkta şehitler unutulmuyor
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İYİ Parti adayları ilçelerde hedeflerini anlattı
İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkan Adayı Mimar Oğuz 
Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçim çalışmaları kapsamında Kü-
çükmuhsine, Ulumuhsine, Başara-
kavak, Tepekent, Derbent ve Do-
ğanhisar’da ziyaretler ve mitingler 
yaptı.

Doğanhisar’da gerçekleşen zi-
yarete, İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ankara Milletvekili Şenol 
Bal, İYİ Parti Başkan Yardımcısı Dr. 
Mesut Özarslan, İYİ Parti GİK Üyesi 
Hüseyin Özlük, Cem Oba, İYİ Parti 
MDK Üyesi Tuncay Tezkan, Genel 
Başkan Yardımcısı Asistanı Dilek 
Akçay, İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, İYİ Parti Doğanhi-
sar Belediye Başkanı Abdullah Koç, 
CHP Doğanhisar İlçe Başkanı ve 
encümen adayları da katıldı. 

Doğanhisar’da halkın yoğun 
katılımıyla akşam saatlerinde bir 
miting düzenlendi. Mitingde ko-
nuşma yapan Şimşek, tarım ve 

hayvancılığın sorunlarına değindi. 
Üreticinin mazot, gübre, yem, ve 
zirai ilaç fiyatlarındaki artışlardan 
dolayı üretemez hale geldiğini be-
lediye başkanı olduğunda her türlü 
desteği vereceklerini söyledi.

ÜRETİCİDEN 2,5 LİRAYA 
SÜTÜ BİZ ALACAĞIZ

Üreticinin sütünü 2,5 liradan 
satın alacaklarını ve halka doğ-
rudan ucuz satacaklarını belirten 
Şimşek, “Özel sektör firmaları-

nın kapasite aşımı nedeniyle sa-
tın alamadığı sütler, belediyemiz 
tarafından 2,5 liradan toplanarak 
belirli bölgelerde oluşturulacak süt 
satış birimlerinde halkımıza ulaş-
tırılacaktır. Bu sayede hem üretici 
desteklenecek hem de şehrimizde 
yaşayan vatandaşlarımızın güvenli, 
taze ve sağlıklı süt içmesi sağlana-
caktır” dedi.

YARI FİYATINA YEM SATACAĞIZ
Bir torba yemin 80 lirayı geçtiği-

ni belirten Şimşek, “Çiftçinin gübre, 
zirai ilaç, yem ve tohum ihtiyacı-
nı karşılamak için sanayileşmenin 
önünü açacağız. Gerekirse büyük-
şehir belediyesi olarak çiftçimizin bu 
tür taleplerini karşılamak için yem 
fabrikaları kuracağız. Ürettiğimiz 
yemleri çiftçimize yarı fiyatına sata-
cağız” şeklinde konuştu. 

YERLİ TOHUMU 
ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ

Hibrit tohumun dışa bağım-

lı hale getirdiğini ve yerli tohum 
üretim merkezleri kurarak halka 
ücretsiz tohum dağıtacaklarını be-
lirten Şimşek, “Uygulanan yanlış 
politikalar neticesinde ülkemize 
ait tohumun yetersiz ve pahalı ol-
ması nedeniyle tarımda verimlilik 
tam olarak gerçekleşmiyor. Yerli 
tohumların daha verimli hale ge-
tirilebilmesi için ‘Tohum Üretim 
Merkezleri’ kuracağız. Çiftçileri-
mizin ihtiyaç duyduğu ucuz ve 

kaliteli yerli tohumun üretimini 
arttırarak ürün verimliliğini en üst 
seviyeye çıkartarak, dışa bağım-
lılığı sonlandıracağız. Ürettiğimiz 
yerli tohumları çiftçimize ücretsiz 
dağıtacağız. Siz yeter ki üretin, biz 
ne gerekirse yaparız” ifadelerinde 
bulundu. 

HASTA YAKINI MİSAFİRHANESİ
İlçelerden Konya şehir merke-

zine tedavi için gelenlerin hasta 
yakınları için misafirhane açacak-
larını belirten Şimşek, “Şehrimize 
tedavi için gelen hasta yakınları 
için misafirhane yetersiz kalıyor. 
Hasta yakınlarımız maddi anlam-
da sorunlar yaşıyor. Beyhekim 
Hastanesi, Selçuklu Tıp, Meram 
Tıp gibi hastanelerin olduğu yer-
lerde hasta yakını misafirhaneleri 
açacağız. Buralarda hasta yakınla-
rımız çok düşük ücretlere durum-
ları uygun değilse ücretsiz konak-
layabilecek” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “Türk 
Eğitim-Sen olarak il içi sıra sistemi-
nin tekrar Yönetmeliğe konulmasını 
istiyoruz. Bu talebimizi içeren dilek-
çelerimizi Milli Eğitim Bakanlığı’na 
gönderiyoruz. Umuyoruz ki; MEB 
yetkilileri sesimizi duyar ve bu haklı 
talebimizi yerine getirir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı 
17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Öğret-
men Atama ve Yer Değiştirme Yö-
netmeliği ile birlikte il içi yer değiştir-
melerde sıra sistemi uygulamasına 
son verdi. İl içi yer değiştirmelerde 
ataması yapılmayanların sıraya alın-
ması uygulamasına son verilirken, 
yer değiştirmenin yapıldığı dönem-
de ataması yapılmayanların atama 
talebinin de sona erdiğini söyleyen 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, “2015 yılı ön-
cesinde yapılan il içi yer değiştirme-
lerde sıra sistemi uygulanmaktaydı 
ve sırası gelen öğretmenin ataması 
yapılmaktaydı. Türk Eğitim-Sen 

olarak il içi sıra sisteminin tekrar 
yönetmeliğe konulmasını istiyoruz. 
Çünkü puanı yüksek olduğu hal-
de bazı öğretmenlerimizin istediği 
okula tayini yapılmamakta, bunun 
yerine atama sisteminden dolayı dü-
şük puanlı olanlar atanabilmektedir. 
Bu durum da öğretmenler arasında 
adaletsizliklere yol açmaktadır. Aynı 
il içinde eşlerinden ayrı yaşamak 
zorunda kalan çok sayıda öğret-
menimiz vardır. Öyle ki bazı ilçeler 
arasındaki mesafe iki il arasındaki 
mesafeden çok daha fazladır. Aynı il 

sınırında görünen ancak aralarında 
günü birlik gidip gelinemeyecek ka-
dar çok mesafe olan yerlerde görev 
yapan öğretmenler her gün geliş-gi-
diş yapamayacakları için eşlerinden, 
çocuklarından ayrı yaşamaktadır. Bu 
nedenle öğretmen bulunduğu ilçede 
ayrı ev tutmakta; hem kira, hem do-
ğalgaz parası ödemekte, ayrı mutfak 
harcaması yapmaktadır. Dolayısıyla 
bu durum öğretmen aileleri için çifte 
maliyet demektir” dedi. 

Mağduriyetlerin önlenmesi için, 
daha önceki düzenlemelerde oldu-

ğu gibi, halen yürürlükte olan Öğ-
retmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’nde, il içi yer değiştir-
melerde ataması yapılmayan öğret-
menlerin sıraya alınmasını ve sırala-
rın yılda en az iki kez çalıştırılmasına 
yönelik düzenleme yapılmasını talep 
ettiklerini belirten Ata, “Bu talebimi-
zi içeren dilekçelerimizi Milli Eğitim 
Bakanlığı’na gönderiyoruz. Umuyo-
ruz ki; MEB yetkilileri sesimizi duyar 
ve bu haklı talebimizi yerine getirir” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Üreten ve borçsuz
belediye oluşturacağız’

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, Karatay Be-
lediye Başkan Adayı Sinan Toprak, 
Meram Belediye Başkan Adayı 
Hüseyin Saydam, Selçuklu Bele-
diye Başkan Adayı Kenan Özcan 
ve Saadet Partisi Konya teşkilatı 
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını 
Ağaç işleri ve marangozlar sanayi-
de sürdürdü. 

Vatandaşların ilgisi için teşek-
kür eden Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Uyar, “Tüketici 
olmaktan daha çok üretici olmayı 
sağlayacağız. Yeni tramvay hatları 
ile organize sanayi bölgeleri öğren-
cilerimizin yoğun olduğu bölgeleri 
rahatlatacağız. Ulaşımı ithal değil 
yerli ve Konyalı sanayicilerimiz 
ürettiği taşıtlar ile yapacağız. Ahla-
ki, manevi ve tarihi değerlerimize 
uygun kültürel etkinlikler yapa-
cağız. Her gün işsiz sayısı artıyor. 
Yeni dönemde katma değeri yük-
sek üretime yönlendirebilmek için 
endüstriyel kent anlayışını gelişti-
receğiz. Sanayilerimizde teknik ve 
çıraklık okulları açılmasına öncülük 
edeceğiz. Endüstriyel çırak, kalfa 
ve ustaların yetiştirilmesine katkı 
sağlayacağız. Bizim belediyecilik 
dönemimizde insanlar şehre de-
ğil şehir insanlara hizmet edecek” 
dedi.

‘YATAY MİMARİYE 
ÖNEM VERECEĞİZ’

Saadet Partisi Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Adayı Kenan Özcan da, 
aile huzuruna önem verdiklerini 
belirterek, “Huzur için dikey yapı-
laşmadan uzaklaşarak yatay mi-
mariye geçeceğiz. 3-4 katlı, daha 

çok bahçesi olan, çocukların rahat-
ça oynayabileceği alanlar oluştura-
cağız. Yaşanabilir Selçuklu, üreten 
Selçuklu ve spor yapan Selçuklu 
hayat ediyoruz. Geçtiğimiz dö-
nemde Selçuklu ’da emlak vergi-
leri biliyorsunuz ki, yüzde 400-500 
dolaylarında arttırıldı. Biz bununla 
ilgili yüzde 25 -50 indirim taahhüt 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ OLAN 
KARDEŞLİK VE HUZUR

Saadet Partisi Karatay Beledi-
ye Başkan Adayı Sinan Toprak ise 
“Vatandaşlarımız onayı ile 5 yıl bo-
yunca şehirlerimizi ve ilçelerimizi 
yönetecek başkanlar seçeceğiz. Se-
çimler gelip geçicidir, önemli olan 
kutuplaşmadan kardeşçe bir seçim 
zamanı geçirmektir. Hemşerile-
rimizin takdiri ile seçildiğimiz za-
man üreten bir Karatay üreten bir 
şehir oluşturacağız. Borçlanan bir 
belediye değil, Üreten ve ülkemize 
katma değer sağlayan iş olanakları 
fazla olan bir belediyeye anlayışını 
ortaya koyacağız. Belediyeler para 
kazanılacak yerler değil hizmet bi-
rimleridir” dedi.

ÇÖZÜM MİLLİ GÖRÜŞ 
BELEDİYECİLİĞİNDE

Saadet Partisi Meram Belediye 
Başkan Adayı Hüseyin Saydam da 
“Meram’ımızın tüm mahallelerin-
de seçim çalışmalarımıza, ülkemi-
zin, 1389 seçim bölgesinde olduğu 
gibi canla başla çalışan, aday arka-
daşlarımızla birlikte çalışmalarımı-
zı sürdürmekteyiz. Tek tek kapısını 
çaldığımız vatandaşlarımız, esnafı-
mız, sanayicimiz, çiftçimiz, gençle-
rimiz artık bizi can kulağı ile dinli-
yor” dedi. n HABER MERKEZİ

Derbent Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya’nın 
Derbent ilçesine yaptırılan daireler tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi

Derbent’te toplu 
konutlar teslim edildi

Arazisi Derbent Belediyesi tara-
fından tahsis edilen ve Başbakan-
lık Toplu Konut İdaresi tarafından 
Konya’nın Derbent ilçesine yaptırı-
lan daireler tamamlanarak hak sa-
hiplerine düzenlenen törenle teslim 
edildi. Ev sahibi olan 47 aile anah-
tarlarını teslim almanın mutluluğu-
nu yaşadı. Anahtar teslim törenine 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Derbent Belediye Başka-
nı Hamdi Acar ve Cumhur İttifakı 
Derbent Belediye Başkan Adayı 
Hüseyin Ayten katıldı. Derbent’e 
ilkleri yapmanın mutluluğunu ya-
şadıklarını belirten İlçe Belediye 
Başkanı Hamdi Acar, “Derbenti-
miz, turizm merkezine yakışır bir 
şekilde hazırlıklar yapıyor. Bir ta-
raftan meydanda ve ilçe genelinde 
düzenlemeler yaparken bir taraftan 
da Derbentlilere yakışır şekilde ça-
lışmalar gerçekleştiriyoruz. 2+1 
olarak temeli atılan dairelerimizi 
konforlu bir şekilde vatandaşları-
mızın hizmetine sunmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimiz, 
bu daireleri kira öder gibi ödeyebi-
lecek” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Derbent Bele-
diye Başkan Adayı Hüseyin Ayten 
ise bundan sonraki süreçte de toplu 
konut çalışmalarının devam edece-
ğinin sözünü verdi. Ayten, “Ayrıca 
besi damı ve bahçeli evler şeklinde 
toki projelerini hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. 31 Mart’ta seçildiğimiz 
takdirde, ilçemizdeki hayvancılık 
sektörünü geliştirmek için çalışma-
lar gerçekleştireceğiz. Vatandaşla-
rın hem ev olarak kullanabilecekleri 
hem de bahçesinde büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan yetiştirebilecekleri 
projeler geliştireceğiz. Böylece va-
tandaşlarımıza kolay ödeme imkânı 

da sağlayacağız” dedi.
AK Parti MYK Üyesi ve Konya 

Milletvekili Ahmet Sorgun’un da 
gündeminde 31 Mart’ta gerçekle-
şecek yerel seçimler vardı. Sorgun, 
“31 Mart sıradan bir belediye baş-
kanlığı ya da sıradan bir yerel seçim 
değil. 31 Mart akşamı oylarımızı 

en üst noktaya taşıdığımızda, yerel 
seçimlerde büyük başarı kazandığı-
mızda Filistinliler, Gazzeliler, Ara-
kanlılar, Bosnalılar, Kosovalılar ve 
Doğu Türkistanlılar sevinecektir. 
Kazandığımızda Tel Aviv, Washin-
gton, Avrupa ülkeleri üzülecektir. 
Üzülün, bozulun ne yaparsanız ya-

pın. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı 
vatandaşlarımızın dua ve desteği-
nizle en güçlü oyu alacağız” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar, Milletvekili Ahmet Sorgun’a 
fahri hemşerilik beraatı verdi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen MEB’e taleplerini gönderdi
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Çanakkale Şehitleri 
masa tenisinde anıldı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tensi İl 
Temsilciliği 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan 18 Mart 
Çanakkale Şehitlerini Anma Masa Tenisi İl Birinciliği Mü-
sabakaları 17 Mart 2019 tarihinde yapıldı. Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Salonu’nda yapılan 
müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular şu şe-
kilde oluştu: Genç Erkeklerde; 1.Arif Çağlayan, 2.Mustafa 
Boncuk, 3.Ali Karakoç, 3.Zafer Soydan. Yıldız Kızlarda; 
1.İclal Uçar, 2.Elvin Öztürk, 3.Nazlı Hilal Ölmez. Veteran-
larda; 1.Yaşar Sandıkçı, 2.Ali Karasu, 3.Ahmet Kaçmaz, 
3.Ali Topallar oldu.  n SPOR SERVİSİ

Judo şampiyonasına 
Taşkentspor damgası

Judoda Minikler ve Yıldızlar Konya İl Birinciliği mü-
sabakaları hafta sonunda yapıldı. Taşkentspor şampi-
yonaya başarılı sonuçlar alarak damgasını vurdu. Judo 
İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer 
alan Minikler ve Yıldızlar Konya İl Birinciliği, 7 takımda 
yaklaşık 135 sporcunun katılımıyla Bağlarbaşı Spor Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden 
Taşkentspor Kulübü ilk gün yapılan Minikler Konya Judo 
il birinciliğinde 30 kiloda Mücahit Alıcı (Birinci),34 kiloda 
Emirhan Tabak(Birinci), 42 kilo Murat Aloğlu (Birinci), 38 
kiloda Ramazan Doğan (İkinci) 46 kiloda Sahra Cihan, 
44 kiloda Betül Zavazar (İkinci) 40 kiloda Latife Zavazar 
(Üçüncü) oldu. Şampiyonanın ikinci gününde yıldızlar52 
kiloda Raziye bulut (Üçüncü), 57 kiloda Hediye Sema Alı-
cı (Birinci), aynı sıklette Buse Nur Duman (İkinci) olurken, 
34 kiloda Fatih Gökdemir (Üçüncü), 38 kiloda Mehmet 
Bademci (Üçüncü) olarak şampiyonaya damgasını vur-
du.  n SPOR SERVİSİ

Karapınar’ın takviyeleri 
ligde kalmaya yetmedi
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta yer alan Konya ekip-

lerinden Karapınar Belediyespor’un, ligdeki ilk sezonun-
da bitime 4 hafta kala düşmesi kesinleşti. Karapınar Be-
lediyespor ligin ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmayı 
da kaybetti. İlk  yarıda 13 puan toplayan yeşil siyahlılara, 
devre arasınd kadrosunda yaptığı değişikliler de çözüm 
olmadı. Konya ekibi ikinci yarıda kadrosuna kattığı 10 
yeni oyuncudan da verim alamadı. Devre arasından 
sonra oynadığı 9 karşılaşmada 3 gol atan yeşil siyahlılar 
kalesinde ise 21 gol gördü. Hasan Hüseyin Yücesu’nun 
çalıştırdığı Karapınar Belediyespor matematiksel olarak 
küme düştü.  n SPOR SERVİSİ

Kritik viraj!
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta mücadele eden Konya ekibi Akşehirspor, erteleme maçında bugün Keçiören 

Belediyesi Bağlum Spor’a konuk olacak. Bağlum Belediye Stadı’ndaki mücadele 14.00’te başlayacak. 
Kırmızı beyazlı takım bu karşılaşmayı kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak ve büyük bir avantaj elde edecek

Grubuda 3.sırada yer alan ve şampi-
yonluk için bütün kozlar kendi elinde olan 
Konya ekibi Akşehirspor, bugün 20.haf-
tanın erteleme maçında Keçiören Beledi-
yesi Bağlum Spor ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek. İki hafta önce oynanması 
gereken mücadele yeterli güvenlik görev-
lisinin bulunmaması gerekçesi ile tatil 
edilmişti. Kırmızı beyazlılar, bu karşılaş-
madan galibiyet ile ayrılırsa liderlik kol-
tuğuna oturacak. Saat 14.00’de Bağlum 
Belediye Stadı’ndaki mücadeleyi Veysel 
Karani Özkan yönetecek. Özkan’ın yardım-
cılıklarını İsa Sütcü, Muhammed Ayrım ve 
Engin Ferik yapacak.
AKŞEHİR KENDİ BAĞINI KENDİ KESECEK

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 3.sı-
rada bulunan Akşehirspor’un 47 puanı bu-
lunuyor. Ancak kırmızı beyazlı ekibin maç 
eksiği var. Akşehirspor, bugün deplasman-
da galip gelmesi halinde 49 puanlı lider 
Çubukspor ve 47 puanla 2.sırada bulunan 

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un geride 
bırakacak ve uzun bir aradan sonra lider-
lik koltuğuna oturacak. Bugün oynanacak 
maçın dışında şu anki lider Çubukspor’un 
Akşehirspor’dan bir maç fazlası bulunuyor. 
Kırmızı beyazlılar, ligde oynayacağı bütün 
maçları kazanması durumunda rakiplerinin 
puan kaybını beklemeden sezonu şampi-
yon tamamlayacak.

KIRIKKALE’Yİ KONUK EDECEK
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren 

üç takımdan Akşehirspor’un 5, Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor’un 4, Çubukspor’un 
ise 3 maçı bulunuyor. Temsilcimiz fikstür 
avantajını kullanarak rakiplerini geride bı-
rakmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek 
istiyor. Konya ekibinin bugün deplasmanda 
oynayacağı Keçiören Belediyesi erteleme 
maçının dışında 4 hafta kalırken, sezonun 
bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu en 
büyük iki adayı Akşehirspor ve Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor karşılaşacak. Bu maç 

Akşehir’de oynanacak. Temsilcimiz, bu 
maçlardan galibiyet ile ayrılırsa bitime 1 
hafta kala şampiyonluğu büyük oranda ga-
rantileyecek.

KALAN MAÇLAR
Ligde şampiyon-

luk yarışı içinde olan 
takımların kalan maç-
ları şu şekilde; Akşe-
hirspor (47): Keçiören 
Belediyesi (D), Yeni-
çağa, Anadolu Üni-
versitesi (D), Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor, 
Ankara DSİ (D). Kırık-
kale Büyük Anadolu 
Spor (47): Sarayönü 
Belediyespor (D), Ka-
raman Belediyespor, 
Akşehirspor (D), 1926 
Polatlı Belediyespor. 
Çubukspor (49): San-

dıklıspor, Sarayönü Belediyespor (D), Ka-
raman Belediyespor. Çubukspor, 23.hafta-
yı BAY geçecek.
n SPOR SERVİSİ

Bayramoğlu: Kritik haftalardan alnımızın akıyla çıktık
Konya Süper Amatör Küme ekiple-

rinden Meram Kara Kartallar Teknik Di-
rektörü Faysal Bayramoğlu Havzanspor 
ve Ülkümspor maçlarını değerlendirdi. 
Bayramoğlu iki kritik haftada alınan altı 
puanla ligde kaldıklarını söyledi.

EN KRİTİK MAÇLARIMIZI OYNADIK
Son iki haftada aldığı iki galibiyetle 

ligde kalmayı garantileyen Meram Kara 
Kartallar’da teknik direktör Faysal Bayra-
moğlu Havzanspor ve Ülkümspor maçla-
rını değerlendirdi. Bayramoğlu maçlarla 
ilgili, “İki hafta önceki açıklamamda da 
söylemiştim. Havzanspor ve Ülkümspor 
maçları bizim için kritik maçlardı. Bu iki 
maçı da kazanırsak ligde kalacağımızı 
söylemiştim, öyle de oldu. Havzanspor 
karşısında aslında hiç de istediğimiz gibi 
oynayamadık ama maçı 3-2 kazandık. 
Sezonun en kötü futbolundan birini ser-
gilememize rağmen kazandık üç puanı 
kazandığımız için mutluyuz. Havzanspor 
maçından sonra artık tek hedef Ül-
kümspor maçıydı. Bu maçtan alacağımız 
beraberlik bile bizim için çok önemliydi. 
Rakibimizin karşısına çıktık bu defa Hav-

zanspor maçının aksine bu kez çok iyi 
oynadık. Rakibin üzerindeki baskıyı da 
iyi kullanarak hata yapmalarını sağlaya-
rak ilk yarının son dakikasında ilk golü 
bulduk. Rakibin ikinci yarıda can havliyle 
daha saldırgan olacağını tahmin ederek 
defans arkasına attığımız toplarla etkili 
olmayı düşündük ve bu planımızla ikinci 
golü de hemen ikinci yarının başında bul-
duk. Artık maç bizim lehimize döndükten 
sonra işimiz kolaylaştı. Mücadeleden 3-1 
galip ayrılarak ligde kaldık.” dedi.

MÜCADELECİ RUHLA OYNAYACAĞIZ
Hafta sonu oynanacak Ereğlispor 

maçıyla ilgili de konuşan Bayramoğlu, 
“Ereğli güçlü bir rakip ancak biz de genç 
ve mücadeleci bir takımız. Ligde kaldık 
diye mücadeleyi bırakmadık. Bu maçın 
bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı 
yok. Ereğli’de rakibimizle berabere kaldık 
hatta direkten dönen topları düşününce 
galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. 
Güçlü bir rakip karşısında mücadeleci 
ruhumuzu ortaya koyacağız.” şeklinde 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Okullararası Yıldızlar güreş grup müsabakaları Konya’da yapıldı
2018-2019 öğretim yılı Okullar 

Yıldızlar Greko-Romen ve Serbest 
Güreş Grup Müsabakaları 14-17 
Mart 2019 tarihleri arasında Kon-
ya’da yapıldı. Karatay Spor ve 
Kongre Merkezi’nde yapılan Okullar 
Yıldızlar Greko-Romen ve Serbest 
Güreş Grup Müsabakaları’nda 13 
ilden 220 sporcu mücadele etti. 

Müsabakalar sonucunda dere-
ceye giren sporcular şu şekilde oluş-
tu; Serbest Stil 34-38 kilo 1.Mücahit 
Odabaş, 2.Cihat Dur, 3.Hammut Ha-
melçi, 3.Halil İbrahim Özkavak, 41 
kilo 1.Murat Arıkoğlu, 2.Kenan Eygi, 
3.Ramazan Melih Kaş, 3.Adnan Ye-
şil Horzum, 44 kilo 1.Muhammet 

Kavi, 2.Ahmet Sarıtaş, 3.Salih Can 
Topçu, 3.Osman Nuri Çıldan, 48 kilo 
1.Görkem Taşan, 2.İsa Acıl, 3.Kadir 
Keskin, 3.Hüseyin Arda İpek, 52 kilo 
1.Mehmet Küçük, 2.Mustafa Özbek, 
3.Görkem Bilgin, 3.Mehmet Berat 
İpek, 57 kilo 1.Ramazan Efe Boztaş, 
2.Batuhan Karabulut, 3.Mustafa 
Güldağ, 3.Ali Sarıtaş, 62 kilo 1.Ha-
kan Sarıtaş, 2.Ahmet Ensar Bolat, 
3.M.Güven Köşkeroğlu, 3.Burak 
Sül, 68 kilo 1.Abdullah Zaybek, 2.İs-
metcan Kızıltaş, 3.Talat Bereketli, 
3.Efe Uluman, 75 kilo 1.Burak Ka-
rabulut, 2.Muhammet Enes Özcan, 
3.Hakan Harmankaya, 3.Hasan Poy-
raz, 85 kilo 1.Sertaç Aksoy, 2.Hasan 

Zekmen, 3.Mehmet Bora Kızılkaya, 
3.Kemal Seydal, 85-100 kilo 1.Emir-
han Aytemur, 2.İsmail Mert Gücüm, 
3.Kubilay Köse, 3.Ali Özdemir oldu.

GREKO-ROMEN’DE BİRİNCİLER
Greko-Romen’de ise 34-38 

kilo 1.Osman Akdoğan, 2.Mustafa 
Şeker, 3.Enes Kemal Ünsal, 3.Ali 
Sümbül, 41 kilo 1.Abdullah Keskin, 
2.Mustafa Sarp, 3.Zekeriya Akgül, 
3.Lütfi Can Duran, 44 kilo 1.Yunus 
Berkay Bayram, 2.Yahya Aşık, 3.Yi-
ğithan Kum, 3.Muhammet Furkan 
Keser, 48 kilo 1.Halil Çınar, 2.Ab-
dul Sami Mirzai, 3.Hasan Vurucu, 
3.Polat Alpar, 52 kilo 1.Osman Emin 
Ekinci, 2.Emirhan Altay, 3.Işık Akka-

ya, 3.Mehmet Eray Güngör, 57 kilo 
1.Furkan Gürbıyık, 2.Cezayir Erdem, 
3.Emirhan Yılmaz, 3.Ata Yanık, 62 
kilo 1.Muhammet Ali Akbulut, 2.Ce-
zayir Erdem, 3.Emirhan Yılmaz, 
3.Ata Yanık, 68 kilo 1.Batuhan Kara-
han, 2. Murat Karamut, 3.Burak Tal-
ha Uysal, 3.Sinan Coşkun, 75 kilo 
1.Ahmet Çetin, 2.Kemal Can Boy-
loca, 3.Ali İhsan Özlü, 3.Emir Çetin, 
85 kilo 1.Musa Mert Tosun, 2.Mu-
zaffer Yetim, 3.Melih Can Gedikli, 
3.Osman Sefa Yıldırım, 85-100 kilo 
1.Cüneyt Talha Can, 2.Çağru Kuş-
demir, 3.Semih Demirağaç, 3.Onur 
Can oldu. 
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ÇUBUKSPOR SPOR 21 15 4 2 47 17 30 49
2.KIRIKKALE SPOR 20 14 5 1 36 8 28 47
3.AKŞEHİR SPOR 19 15 2 2 43 16 27 47
4.SANDIKLISPOR 21 12 4 5 36 24 12 40
5.KEÇİÖREN BLD. 19 11 4 4 34 15 19 37
6.SARAYÖNÜ BLD. 20 8 7 5 39 28 11 31
7.KARAMAN BLD. 20 5 7 8 15 22 -7 22
8.POLATLI BLD. 20 6 3 11 25 32 -7 21
9.ANADOLU ÜNİ. 20 5 4 11 21 34 -13 19
10.ANKARA DSİ 20 5 2 13 20 45 -25 17
11.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 21 5 1 15 19 44 -25 16
12.KARAPINAR BLD. 21 4 1 16 17 45 -28 13
13.YENİÇAĞA 20 3 2 15 13 35 -22 11



En fazla sarı kartı 
Konyaspor gördü
Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, geride kalan 26 haftada bin 46 sarı, 
59 da kırmızı kart çıktı. Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 67 kart ile en fazla 

sarı kart gören takım oldu. Yeşil beyazlı takım ayrıca 4 kez kırmızı kart gördü
Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 

sezonunun geride kalan 26 haftalık periyo-
dunda Trabzonspor centilmen, Fenerbahçe 
ise hırçın bir görüntü sergiledi. Ligde 18 
takımdan sadece 3’ü tüm maçları 11 kişi 
tamamladı. Trabzonspor, Medipol Başak-
şehir ve Bursaspor, bu süreçte kırmızı kart 
görmedi. Bu üç takımdan futbolcusu daha 
az sarı kart gören Trabzonspor, ligin en 
centilmen takımı konumunda bulunuyor. 
Ligde son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 bera-
berlik alan Ünal Karaman yönetimindeki 
Karadeniz temsilcisi, 26 haftayı 53 sarı 
kartla geçti. Trabzonspor’u centilmenlikte, 
en yakın takipçisi Galatasaray’ın 6 puan 
önünde zirvede yer alan Medipol Başak-
şehir, 57 sarı kartla takip ediyor. Kümede 
kalma mücadelesi veren Bursaspor da 59 
sarı kartla ligin centilmen takımları içerisin-
de yer alıyor.

EN FAZLA SARI KART KONYASPOR’A
Ligin en fazla sarı kart gören takımı 

olarak Atiker Konyaspor (67) dikkati çekti. 
Zirve takibini sürdüren Galatasaray, 26 
haftalık bölümü 66 sarı ve 3 kırmızı kart-
la tamamladı. Galatasaray, Atiker Kon-
yaspor’un ardından MKE Ankaragücü ile en 
fazla sarı kart gören iki ekipten biri oldu. Be-
şiktaş da futbolcusu en fazla sarı kart gören 
takımlar arasında yer alıyor. Ligde Galata-
saray’ın ardından üçüncü sırada bulunan 
Beşiktaş’a, 65 sarı ve 4 kırmızı kart çıktı. Bu 
sezon şu ana kadar bir maçta en fazla sarı 
kart 8. haftadaki Atiker Konyaspor-Beşiktaş 
karşılaşmasında gösterildi. 2-2 biten maçın 
hakemi Ümit Öztürk, 1 kez kırmızı, 12 kez 
de sarı kartına başvurdu.
FENERBAHÇE HIRÇIN EKİPLER ARASINDA 

Ligin şu ana kadarki bölümünde en 
hırçın takım ise 7 kırmızı kartla Çaykur Ri-
zespor oldu. İkinci devre oynadığı 9 maçta 
22 puan toplayarak başarılı bir performans 
ortaya koyan ve ligin dibinden 8. sıraya 
kadar tırmanan Çaykur Rizespor, kırmızı 
kartların 6’sını sezonun ilk yarısında gördü. 
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan 
ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi ve-
ren Fenerbahçe, 63 sarı ve 6 kırmızı kartla 
en hırçın ikinci ekip konumunda bulunuyor. 
Sarı-lacivertli ekipte Slimani, Soldado (2), 
Jailson, Neustaedter ve Tolgay Arslan, 

kırmızı kart gördü. Küme düşme hattındaki 
Göztepe de 55 sarı ve 6 kırmızı kartla hırçın 
ekipler arasında yer alıyor. 

GERGİN GEÇEN MAÇLAR 
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasın-

da 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe 
derbisinin ardından istenmeyen olaylar 
yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Fırat 
Aydınus, maçın sonunda Galatasa-
ray’dan Ndiaye, Fenerbahçe’den ise 

Soldado ve Jailson’a kırmızı kartını gös-
terdi. Ligin ilk haftasında oynanan Göz-
tepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında 
da 3 kırmızı kart çıktı. 
 n AA

‘Ligden düşme gibi 
bir endişemiz yok’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragü-
cü’nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takım olarak iyi 
durumda olduklarını söyledi. Mustafa Kaplan, yaptığı 
açıklamada, puanla dönebilecekleri Evkur Yeni Malat-
yaspor maçını 3-1 kaybettiklerini belirtti. Takımın oyun ve 
mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Kaplan, 
“Takım olarak iyi yoldayız. Düşme hattıyla aramızda az da 
olsa puan farkı var. 31 puanımız var ve ligde her an her 
şey olabilir. Düşme hattıyla yukarısı arasında puan farkı 
fazla değil. Ligde sıralama çok hızlı değişiyor. Ligden düş-
me gibi bir endişemiz yok. Süper Lig’de yolumuza devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

“HAKEMLER MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ”
Kaplan, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında istek-

li bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi. Karşılaşmanın 
hakemlerini eleştiren Kaplan, “Maçta lehimize 3 penaltı 
verilmedi. Aleyhimize çalınan penaltı ise yanlış bir karar-
dı. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında hakemler ma-
çın önüne geçti.” değerlendirmesini yaptı. n AA

A Milli Takım’ın 
maçını Stieler yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol 
Şampiyonası Elemeleri kapsamında deplasmanda karşı-
laşacağı Arnavutluk maçını Alman hakem Tobias Stieler 
yönetecek. A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 UEFA Avrupa 
Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart Cuma günü 
deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçın hakemle-
ri açıklandı. Arnavutluk’un İşkodra kentindeki Loro Boriçi 
Stadyumu’nda oynanacak ve saat 22.45’te başlayacak 
müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias 
Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler’in yardımcılıkla-
rını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Müca-
delenin dördüncü hakemi Christian Dingert olacak. n İHA

Galatasaray’ın savunması ikinci yarıda daha iyi
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk müca-

delesi veren Galatasaray, ikinci yarıda daha iyi 
bir savunma performansı ortaya koydu. Sezona 
stoper mevkisinde Maicon Roque, Serdar Aziz ve 
Ahmet Çalık ile başlayan sarı-kırmızılı ekipte, bu 
bölgeye altyapıdan Ozan Kabak da eklendi. Se-
zonun ilk 9 haftasında Galatasaray savunmasının 
ortasında Maicon-Serdar, Maicon-Ahmet, Mai-
con-Ozan ve Serdar-Ozan ikilileri görev yaptı. Sa-
vunmanın kanatlarında ise Mariano Filho, Martin 
Linnes, Yuto Nagatomo ile Ömer Bayram deği-
şimli olarak görev aldı. Galatasaray, sezonun ilk 
9 haftasında yaptığı maçlarda kalesinde 10 gol 
gördü. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin maç başı 
gol yeme ortalaması da 1,11 olarak gerçekleşti.

DEVRE ARASINDA 
SAVUNMA HATTI YENİLENDİ

Sarı-kırmızılı ekip, devre arası transfer dö-
neminde savunma hattında önemli bir değişikli-
ğe gitti. Galatasaray’da ilk yarı savunma hattını 
oluşturan futbolculardan Ozan Kabak, 11 milyon 
avroluk rekor bedelle Almanya’nın Stuttgart ta-
kımına transfer oldu. Teknik direktör Fatih Te-

rim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, 
Fenerbahçe’yle sözleşme imzalarken, Brezilyalı 
futbolcu Maicon ise Türkiye ve Avrupa’da trans-
fer döneminin bitmesinin ardından şubat ayı 
başında Suudi Arabistan’ın El Nasr Riyad takı-
mına kiralandı.  Bu futbolcuların yerine Belçika 
Ligi’nden Christian Luyindama, Portekiz Ligi’n-
den Marcao alındı. Ayrıca Bursaspor’un sakatlığı 
nedeniyle yollarını ayırdığı Emre Taşdemir ile de 
sözleşme imzalandı.

İkinci yarıda sarı-kırmızılı ekibin savunma 
hattının stoper ikilisinde 2 maçlığına Maicon ve 
Marcao görev yaptı. Sonraki 7 müsabakada ise 
Marcao-Luyindama ikilisi forma giydi.

Sağ bekte Mariano ve Linnes süre alırken, 
sol bekte Emre Taşdemir, Ömer Bayram’dan for-
mayı kaptı.

Sezonun ilk 9 haftasında rakiplerinin 10 go-
lüne engel olamayan Galatasaray, ikinci yarıda 
aynı süreçte kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılı 
ekip, ilk 9 maçlar itibarıyla ilk yarıda 1,11 olan gol 
yeme ortalamasını, ikinci yarıda 0,66’ya çekti.. 
n AA

A Milli Takım’ın genç oyuncuları gelecekten umutlu
A Milli Takım kadrosuna ilk kez 

çağrılan Ozan Kabak çok kaliteli bir 
ekip olduklarını söylerken, Muham-
med Şengezer de Arnavutluk ve 
Moldova maçlarını kazanacaklarının 
altını çizdi. 

A Milli Takım’ın Avrupa Şampi-
yonası Elemeleri H Grubu’nda oyna-
yacağı Arnavutluk ve Moldova maç-
ları için kadroya çağrılan isimlerden 
Muhammed Şengezer ve Ozan 
Kabak, Riva Hasan Doğan Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. İki 
futbolcu da milli takım kadrosuna ilk 
kez çağrılırken, kendilerini kadroya 
alan Teknik Direktör Şenol Güneş’e 
teşekkür etti. Bursaspor forması gi-
yen kaleci Muhammed Şengezer, 
Şenol Güneş’e teşekkür ederek söz-
lerine başlarken, “Beni milli takıma 
çağırdığı için ben ve ailem çok mutlu 
oldu. Şenol Hocam’la 2014’te Bur-
saspor’da çalışmıştık. Milli takım 

için, ay-yıldızlı forma için toplandık. 
Cuma günü oynayacağımız bir Arna-
vutluk maçı var. Her şeyimizi oraya 
odakladık, çok iyi çalışıyoruz. Pa-
zartesi günü Moldova maçımız var. 
İki maçımızdan da galip ayrılıp 2020 
Avrupa Şampiyonası’na güçlü bir 
şekilde gitmek istiyoruz. Çünkü biz 
Türkiye Milli Takımı’yız. Gerçekten 
yeni bir sayfa açtık, tecrübeli abileri-
miz var, bizim gibi genç isimler var. 
Birlik olup 2020 Avrupa Şampiyona-
sı’nda kendimizi göstereceğimize 
inanıyorum” dedi. 

“ALT YAŞ GRUPLARINDA 
İKİMİZ DE OYNAMIŞTIK” 

Kadroda tecrübeli isimlerin ol-
duğuna dikkat çeken Muhammed 
Şengezer, “Yeni geldiğimiz için, 
abilerimiz çok yardımcı oluyorlar. 
İnşallah biz de buraya adapte olaca-
ğız. A Milli Futbol Takımı’na ilk defa 
geliyoruz. Ozan da, ben de alt yaş 
kategorilerinde Türk Milli Takımı için 

bayağı ter döktük. Dünkü antrenman-
da gördüğünüz gibi aile ortamı vardı. 
İnşallah bunun meyvelerini Allah’ın 
izniyle Moldova ve Arnavutluk maç-
larında alacağımızı düşünüyorum. 
Grupta güçlü takımlar var. Fransa 

son dünya şampiyonu. Aslında her 
şey kendimizde bitiyor, biz inanır-
sak Türkiye’nin 2008’de olduğu gibi 
neler yapabileceğini 2020’de de 
göstereceğine inanıyorum. Biz ken-
dimize inanırsak başarabileceğimize 

inanıyorum” dedi. Takımdaki diğer 
kalecilerle ilgili olarak da konuşan 
Muhammed, “Mert Abi ile çalıştım. 
Uğurcan, Ümit Milli Takım’dan arka-
daşım. Sinan Abi’yi burada tanımak 
nasip oldu. Birbirinden iyi 3 karakter 
ve tecrübe burada. İnşallah kenetle-
nerek takıma katkı sağlayacağımızı 
umuyorum. Kulüplerimizde iyi oy-
nadığımız için buraya çağrılıyoruz” 
açıklamasını yaptı. 

OZAN KABAK: “KALİTELİ 
OYUNCULARA SAHİBİZ” 

Ozan Kabak da milli takıma da-
vet ettiği için Şenol Güneş’e teşek-
kür ederken, Arnavutluk ve Moldova 
karşılaşmaları için, “İki maçtan da 
3’er puanla ayrılıp grupta önemli bir 
pozisyona gelip avantaj yakalamak 
istiyoruz. Çalışmalarımız çok iyi 
bir şekilde sürüyor. Tek konsantre 
olduğumuz şey bu iki maçtan gali-
biyetle ayrılmak” diye konuştu. Şe-
nol Güneş’le ilk kez çalışma fırsatı 

yakaladığını da sözlerine ekleyen 
Kabak, “Şenol Hoca’nın yaklaşımı 
hepimize karşı çok babacan ve çok 
iyi. Elimden geldiğince ondan bir 
şeyler öğrenmeye ondan bir şeyler 
kapmaya çalışıyorum. İnşallah ben 
de onun çıkardığı yıldızlardan bir 
tanesi olurum” dedi. Milli Takım’da 
güzel bir aile ortamı olduğunu da 
sözlerine ekleyen Ozan, “Antren-
manlar çok neşeli geçiyor. Bu güzel 
ortam zaten 3 puanı ya da başarıyı 
getirecek unsur. Tek amacımız 3 
puanı almak. Arnavutluk, Moldova, 
İzlanda ve Fransa önemli rakipler. 
Hepsi değerli oyunculara sahipler. 
Önümüzdeki iki maça bakılınca kağıt 
üzerinde favori olarak gözükebiliriz 
ama onlar milli aidiyet duygusuyla 
üzerimize geleceklerdir. Elimizden 
geleni yapacağız çünkü biz Türk Milli 
Takımı’yız, kaliteli oyunculara sahi-
biz. İnşallah 3 puanı alacağız” ifade-
lerini kullandı. n İHA

RPS

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
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