
Birinci öncelik memnuniyet 
Selçuklu Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı Selçuklu 
Belediye Başkan Adayı Ahmet 
Pekyatırmacı, seçim çalışmala-
rını sürdürüyor. Samimi görün-
tüsüyle vatandaşların sevgisini 
kazanan Başkan Pekyatırmacı, 
gönül belediyeciliği anlayışına 
vurgu yaparak, “Birinci önce-
liğimiz memnuniyet. Memnu-
niyet olmazsa hizmetin anlamı 
olmaz” dedi.  n SAYFA 15’TE

03 İstihdamı artırmak
hepimizin görevi 07 Muhsin Yazıcıoğlu 

Konya’da anılacak 13 Selçuk’ta Nevruz 
Bayramı coşkusu

UYKUSUZLUK VE 
YORGUNLUĞA DİKKAT

TİCARETİN YANINDA
EĞİTİM ÜSSÜ DE OLDU

10’LAR DERGİSİ EN ÇOK
BEĞENİLEN DERGİ OLDU

Çağın Hastalığı: Fibromiyalji

Çiftçilere eğitim veriliyor

Yenigün yine fark oluşturdu

Hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve çağın 
hastalığı olarak da bilinen yorgunluk ve uykusuzluk 
özellikle bahar döneminde nüksediyor. Fibromi-
yalji olarak adlandırılan bu çağın hastalığına karşı 
uzmanlar uyarıyor.

Avrupa’nın en büyük fuar organizasyonu olan Konya 
Tarım Fuarı’nda ticari bağlantıların yanında özellikle 
çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları 
da yapılıyor. Çiftçiyle ilgili kamu kurumlarının temsil-
cileri, çiftçileri pek çok konuda aydınlatıyor. 

Yaptığı yayınlarla gelişen ve büyüyen Konya’nın 
yakaladığı ivmeyi desteklen Yenigün Gazetesi’nin 
aylık ekonomi dergisi 10’LAR, ‘Tarım Özel’ sayısı ile 
yine dikkatleri üzerine topladı. Tarımın paydaşları 
dergiye tam not verdi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 8-9’DA

n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya yatırım
için fırsat şehri

Göz tedavisinde
yeni bir alternatif

Obrukların sayısı
325’e ulaştı

MEVKA Genel Sekreter Vekili 
Savaş Ülger Konya’nın Anado-
lu’da üretim üssü haline geldi-
ğine dikkat çekerek, Konya’nın 
yatırın yapmak isteyen giri-
şimcilere fırsatlar sunduğuna 
dikkat çekti. n SAYFA 13’TE

Dünyagöz Konya Hastanesi 
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Ümit Kamış, gazete okur-
ken ya da bilgisayar kullanır-
ken görme güçlüğü çekenlere 
gözlük ve lense alternatif olarak 
presbiyopi yöntemi uygulana-
bildiğini söyledi. n SAYFA 6’DA

Orta Anadolu’nun genelinde 
jeolojik faktörler ve yer altı 
sularının kontrolsüz kullanımı, 
bugüne kadar 325 obruk oluştu. 
Her yıl su seviyesinin 1 metre 
düştüğü Konya Ovası’nda yeni 
obruk oluşum riski artırıyor.
n SAYFA 6’DA
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Erdoğan geliyor!
Büyük Konya Mitingi için bugün Konya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya yeni müjdeler vermesi bekleniyor
KONYA BAŞKANINI
KARŞIMAYA HAZIR

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, Büyük Konya 
Mitingi’nde Konyalılara hitap ede-
cek. Şehir genelinde hummalı bir 
çalışma yapılarak Konya Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı karşılamaya ha-
zırlandı. Tüm Konya, saat 14:00’te 
Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda ya-
pılacak olan mitinge davet edildi. 
Miting nedeniyle toplu ulaşım se-
ferlerinde bir günlük düzenleme-
ye gidildi.

MÜJDELİ HABERLER
VERMESİ BEKLENİYOR

Bir günde iki şehirde miting yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu-
günkü programında sadece Kon-
ya mitingi yer alıyor. Cuma nama-
zını da Konya’da kılması beklenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kon-
ya’da bir dizi ziyaret ve inceleme-
lerde de bulunacağı öğrenildi. Her 
gelişinde Konya’ya müjdeli ha-
berler veren Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın yine müjdelerle gelmesi 
bekleniyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’ya değer katıyor
Selçuklu’nun bir yılını 

değerlendiren ve önümüzdeki 
dönem için planlanan yatırımları 

anlatan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Kapalı 

Pazar alanları, mahalle konakları, 
eğitim yatırımları, spor ve 

gençlik yatırımları ile Türkiye’nin 
en büyük ilçelerinden biri olan 

Selçuklu’ya hizmetlerimiz devam 
edecek” dedi. Pekyatırmacı, 
yapılan yatırımların Konya’ya 

değer kattığını ifade etti.  
n HABERİ SAYFA 5’TE
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FİBROMİYALJİYE KARŞI DESTEK ÜRÜNLER

5 milyon Amerikalı’yı 
etkileyen bir durum fibromiyalji. 
Mağdurların büyük kısmı da 

kadın. Bu yüzden de yarattığı 
etki büyük. Çok ciddi 
anlamda yaşam kalitesi 
bozulmasına neden 
oluyor zira. Son yıllarda 
daha çok görmemizin 
nedeni ise duygu durum 
bozuklukları ile ilişkisi. 
Özellikle depresyon 
arttıkça fibromiyalji de 
daha çok görülüyor. 

Hastalığın en önemli 
bulgusu kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısı. 
Ağrı, vücudun hem solunda hem sağında, hem 
alt hem üst vücut yarısında hissediliyor. Ağrının 
hissedildiği bölgeler; boyun, bel, alt ekstremite, 
sırt, dirsek, göğsün ön tarafı, çene. Ağrı geniş 
bir alanda oluyor ve hasta sınırlarını net olarak 
çizemiyor.

Fibromiyaljinin tam bir tedavisi yok. 
Kullanılan bazı kas gevşetici ve ağrı kesici ilaçlar 
var ancak yaklaşım çok yönlü olmak durumunda. 
Özellikle altta yatan bir duygu durumu sorunu 
varsa onun ortadan kaldırılması önemli. Bunun 
dışında fizik tedavi ve egzersiz yaygın kullanılan 
yöntemler arasındadır. Kişinin zihnini rahatlatarak 
gerginliğinin atılmasını sağlamak ABD’de çok 
kullanılıyor. Yoga ve Thai Chi gibi sporlar kişilere 
çok fayda sağlıyor. Yine düzenli masaj da önerilen 
çözümler arasında.

Fibromiyaljinin neden olduğu mutsuzluk ve 
yaşam kalitesini kaybının uzamaması için bir 
an evvel çözüm arayışına gitmek ve çok yönlü 
yaklaşımı uygulamak önemli. Hepinize ağrısız ve 
sağlıklı günler dilerim.

Kaynaklar:
 • Genç A. and Sonel Tur B. http://ichastaliklariromatoloji.
medicine.ankara.edu.tr/files/2014/02/Fibromiyalji-Sendromu.
pdf
 • NIH. https://nccih.nih.gov/sites/nccam.nih.gov/files/
Fibromyalgia_11-08-2015.pdf

Çocuk demek enerji 
demektir. Bitmek bilmeyen 
enerjilerinin aslında bir 
nimet olduğunu bilmek ve 
bundan şikayet etmememiz 
gerekiyor. Ben bunu en 
iyi kızım hasta olduğunda 
anlıyorum. Ayağa kalkmaya 
mecali olmayan, solgun 
benziyle yatınca diyorum 
ki keşke iyi olsa da şuan 
yaramazlık yapsa buraları 
dağıtsa Çocuklarımızın 
yorgunluğuna engel olmak 
için onların günlük hayat düzenini 
oturtmamız gerekiyor. Uykusu, 
beslenmesi, oyun saati, okul ve ödev 
saatleri önceden belirlenmiş olmalı 
ve bunlara uymaya dikkat etmeliyiz. 
Beslenme konusu en dikkat etmemiz 
gerekenlerden, dengeli ve sağlıklı 
beslenme tüm sağlık problemlerini 
minimize etmekte en önemli yardımcımız 
biz ebeveynlerin. 

Ayrıca çocuklarda yorgunluğa 
sebep olduğu en çok bilinen rahatsızlık 
kansızlıktır. Çocuklarda en sık görülen 
kansızlık nedeni demir eksikliği 
anemisidir. Büyüme gelişme çağındaki 
çocuklarda demir eksikliğine çok dikkat 

edilmesi gerekir. Şayet 
çocuğunuzda sebepsiz 
yorgunluk gözlemlerseniz, 
mutlaka demir seviyesine 
baktırmalısınız. Sonucunda 
doktorunuz gerekli 
görürse demir tedavisine 
başlayabilir. 

Diğer bir sebepte 
çocuklarda bulunan geniz 
eti. Geniz etinden dolayı 
ağzı açık uyuyan çocuk 
uykuda nefes almakta 
zorlanıyor ve uyuyamıyor 

ya da uyku kalitesi düşüyor. E 
uyuyamayan çocukta tüm gün halsiz 
ve yorgun olabiliyor. Bu gibi bir 
durumla karşı karşıyasanız mutlaka 
doktorunuzla görüşmelisiniz. Ayrıca bu 
süreç içinde operasyon kararı vermezse 
doktorunuz, çocuğunuza C vitamini, 
Omega 3 Balık yağı ve D vitamini 
takviyeleri ile enerjisini yerine getirmeye 
çalışabilirsiniz.  

Son olarak çocuğunuzu fiziksel 
aktivite, ve spora yönlendirebilirsiniz. 
Böylelikle aktivite kapasitesi artacağı 
için artık ufak şeylerden yorulmayacaktır. 

Sağlıcakla kalın, enerjik kalın, 
haftaya görüşmek dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bu haftaki konumuz çağımızın 

hastalığı olarak bilinen ve birçok 
kişinin hayat kalitesini düşüren bir 
durum Fibromiyalji Sendromu… Bu 
sendrom kas-iskelet sisteminde uzun 
süreli olabilen, vücutta yaygın ağrı ve 
hassasiyete yol açan bir yumuşak doku 
romatizması olarak karşımıza çıkıyor.

Bu konuda bize destek olabilecek 
bir besin takviyesi Zerdeçal… Yapılan 
araştırmalar sonucunda Zerdeçal’ın 
kas ve eklem sağlığı üzerindeki 
olumlu etkileri gün geçtikçe daha da 

konuşuluyor ve yüz güldürüyor.
Zerdeçal, yüzyıllardır kullanılan şifalı 

bir baharat olarak karşımıza çıkıyor. 
Yemeklere tat katmanın dışında insan 
sağlığına da olumlu etkileri var. Etken 
maddesi olan kurkumin, zencefilgiller 
familyasından geliyor. Hint safranı 
olarak da bilinen Zerdeçal bitkinin 
yumrularından elde ediliyor. 

Zerdeçalın antiinflamatuvar özelliği 
çok güçlü. Yani iltahapla mücadele 
etme, yangı önleme konusunda oldukça 
başarılı. İnflamatuvar durumların 
tedavisine de destek olarak kullanılan 
Zerdeçalın literatürlerine baktığımızda 
ise osteoartrit, romatoid artrit, IBS 
ya da Alzheimer gibi hastalıkların da 
tedavisine yardımcı olduğunu görüyoruz.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir 
bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…

Referanslar: https://supplementansiklopedisi.
com/zerdecal-nedir/;

Fibromiyalji kaslarda ağrı ve has-
sasiyet, uyku bozukluğu, yorgunluk 
ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder 
ve yaşam kalitesini olumsuz etkile-
yen bir sağlık sorunudur. Nedeni tam 
olarak bilinmemekle beraber, uyku 
bozuklukları, fiziksel travmalar, ruh-
sal travmalar, bazı viral hastalıklar, romatoid artrit gibi bazı ro-
matizmal hastalıklar fibromiyaljiyi tetikleyebilir.

Ağrılar, uzun süreli, yaygın ve oldukça şiddetli olabilir. Yor-
gunluk, bitkinlik, tutukluk, uyku sorunları, kabızlık, şişkinlik, 
gaz, baş ağrısı, sinirlilik, konsantrasyon kaybı, el ve ayaklarda 
uyuşma ve karıncalanma eşlik edebilir.

Hastalığa özgü bir test olmadığından tanının konulması 
kolay değildir. Öncelikle benzer semptomlara yol açabilecek 
başka hastalıkların olmadığından emin olunmalıdır. Fibromi-
yalji tanısının konulmasının ardından romatoloji uzmanı bir 
hekim, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, psikiatr ve farklı 
sağlık profesyonellerinin dahil olacağı uzun dönemli bir tedavi 
gerektirebilir. Fibromiyaljinin her zaman psikolojik kökenli ol-
madığı, ancak psikolojik sorunların ağrıyı artırdığı bilinmelidir. 
Genellikle yaşam tarzının değiştirilmesi ile semptomlarında 
iyileşme görülen fibromiyalji, stres devreye girdiği an yeniden 
tekrarlayabilir. 

Fibromiyaljinin magnezyum eksikliği ile ilişkili olduğu ve 
magnezyum takviyesi ile özellikle ağrı ve uyku problemlerinde 
gerileme sağlandığı çalışmalarla gösterilmiştir. Yüksek kalite-
de Omega 3 balık yağı kullanımının da inflamasyon üzerine 
etki ederek semptomlarda rahatlama sağladığı bildirilmiştir.

D vitamini eksikliği toplumda sıkça görülen ve birçok sağ-
lık probleminin temelini oluşturan bir sorundur. İmmun sistemi 
destekleyici etkileri bilinmekle birlikte, duygu durumu düzen-
leyici, bilişsel fonksiyonları artırıcı etkileri bilinmektedir. Her 
gün yeterince güneşlenerek vücuttaki miktarını artırabileceği-
niz D vitaminini takviye olarak da alabilirsiniz.

Zerdeçal’ın antiinflamatuar etkinliği birçok çalışma ile gös-
terilmiştir ve bu etkisiyle fibromiyaljinin ağrı, inflamasyon, 
depresyon gibi semptomlarına olumlu etki sağlayabilir. 

Antioksidan özelliği olan vitaminlerin ve minerallerin bu 
hastalıktaki yararları göz ardı edilemez, ancak egzersiz hasta-
lıkta en önemli tedavi ve korunma yöntemidir.

Fibromiyalji, organik ve psikolojik birçok faktörden kay-
naklanan ve bu faktörlerin bir arada değerlendirilmesi gereken 
bir problemdir. Sağlıklı beslenme, yeterince uyku, bolca su, 
düzenli egzersiz ve doğal takviyelerle günü ağrısız sızısız, ne-
şeyle yaşayabilirsiniz.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Fibromiyalji
 ile Başa Çıkmak

Zerdeçal Desteği…

Günü neşeyle 
yaşayın…

Sabahları Yorgun ve Uykusuz mu kalkıyorsunuz?
Çağın Hastalığı: Fibromiyalji

Fibromiyalji, günümüzde bireylerin hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen çağın 
hastalığı biliniyor. Kronik ağrı ve yorgunluk olarak da adlandırılan fibromiyalji daha çok 

hassas yapılı ya da işkolik tarzda kişilik yapısındakilerde görülüyor. Fibromiyalji;

Kişide duygu ve davranış bozukluğu 
yaratabilir.
Hastalığın belirtilerinde kişinin özellikli 
olarak ellerinde uyuşma, sırt ve göğüs ağrısı 
görülebilir. Nefes almada güçlük, sürekli bir baş 
ağrısıyla birlikte sinirlilik ve depresyon tarzı 
durumlar ortaya çıkabilmektedir. 
Ağrıları çoğunlukla boyun ve bel 
bölgesinde hissedebilirsiniz.
Fibromiyalji, vücudun bazı hassas noktalarında 
sebebi bilinmeyen çoğunlukla  eklem dışı 
boyun ve bel bölgesinde hissedilen bir 
romatizmal hastalık olarak ortaya çıkmaktadır. 
Uzun süreli ağrılarla birlikte sosyal yaşamı da 
etkiliyor.

Psikolojik sorunlar ve ağır travmalar 
hastalığı tetikleyebilir.
Fibromiyalji hastalığını uyku bozukluğu, 
ruhsal travmalar, geçirilen ağır 
kazalar ve bazı romatizmal 
hastalıklar tetikleyebilmektedir. 
Bu sorunların teker teker 
çözülmesi hastalığın 
tedavisinde öncelikli olarak ele 
alınmalıdır. 
Düşük tempoda yapılan 
egzersizler hastalığı 
olumlu yönde etkiliyor.
Fibromiyaljide hastaların egzersiz 
yapması yaşam kalitesini önemli 

ölçüde artırabilmektedir. Ağır olmayan, 
uzman kontrolündeki minik egzersizler 

hastalığın seyrini pozitif yönde 
etkileyebilmektedir. 
Güncel fizik tedavi 
yöntemi ile uygulanan 
sıcak uygulamalar, 

derin ısıtıcılar ve 
ağrı kesmeye 
yönelik masaj gibi 
tedavi şekilleri ile 
hastanın yaşam 

kalitesi artabilmekte 
ve hastalığın yarattığı 

durumları en aza 
indirgemektedir.

• Vücudun belirli bölgelerinde sebebi 
bilinmeyen kronik yumuşak doku romatizması,  • Kas ağrıları, • Baş ağrısı, • Yorgunluk ve bitkinlik • Halsizlik ve uyku düzensiz-

likleri meydana getiriyor.  

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Referans:  https://yoncaliftrm.saglik.gov.tr/TR,31008/sabahlari-yorgun-ve-uykusuz-mu-kalkiyorsunuz.html
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‘Hizmetlerimizi istişare
kültürüyle planlıyoruz’

Konya OSB’de 5 yılda 
109 yeni fabrika açıldı

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, son 5 yılda Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 
109 fabrikanın üretime geçtiğini ve 
12 bin yeni istihdam oluşturulduğu-
nu söyledi. Kütükcü, Türkiye’nin ta-
hıl ambarı olarak bilinen Konya’nın 
ülkenin sanayi merkezlerinden de 
birisi haline geldiğini vurguladı. 
Konya OSB’nin Türkiye’nin önde 
gelenleri arasında yer aldığını dile 
getiren Kütükcü, şöyle konuştu: 
“Tahsise açtığımız organize sanayi 
bölgesindeki 4’üncü ve 5’inci kısım 
genişleme alanında, son 5 yılda 109 
yeni fabrika üretime geçti. Bu fabri-
kalarımız 12 bin insanımıza doğru-
dan yeni istihdam sağladı. Böylece 
bölgemizde üretim yapan toplam 
fabrika sayısı 613’e, toplam istih-
dam ise 42 bine ulaştı. Ayrıca geçti-
ğimiz yılın eylül ayından bu yana zor 
ekonomik şartlara rağmen 5. Kısım 
Genişleme Alanı’nda 87 parselin 
daha sanayicilerimize tahsisini ger-
çekleştirdik. Konya, tüm bu sanayi 
yatırımlarıyla ve güçlenen istihdam 
yapısıyla ülkemize daha fazla katkı 

verecek. Sanayicilerimiz bugüne 
kadar her zaman Türkiye’nin gücü-
ne inandı, durmadan çalıştı, üretti. 
Bundan sonra da aynı inançla ve 
kararlılıkla üretmeye devam edece-
ğiz.”

İSTİHDAM ARTACAK 
Kütükcü, Konya OSB’de otomo-

tiv endüstrisinden makine imalat 
sanayisine, dökümden gıdaya, ilaç-
tan mobilyaya pek çok sektörde üre-

tim yapıldığını aktardı. Bölgenin bü-
yümeye devam ettiğini ifade eden 
Kütükcü, “Önümüzdeki yıllarda 5. 
Kısım Genişleme Alanı’nın tama-
mında üretime geçilmesiyle Kon-
ya OSB’deki toplam firma sayımız 
750’nin üstüne, istihdamımız da 55 
binlere ulaşacak.” diye konuştu.

Konya OSB’deki tüm yatırımcı-
lara dünya standartlarında altyapı 
hizmeti verdiklerini anlatan Kütük-
cü, şunları kaydetti: “Bir yatırımcı 
neye ihtiyaç duyarsa OSB’mizde bu 
imkanlara sahibiz. Yatırımcılarımıza 
aynı standartlarda hizmet üretiyo-
ruz. Bölgemizin dört bir yanını saran 
ve güçlü iletişim imkanı sunan fiber 
optik altyapımızla, içme suyu arıt-
ma ve atık su arıtma tesislerimizle, 
güneş enerjisi santrallerimizle, hava 
kargo ve lojistik hizmetlerimizle, 
meslek lisemiz, Innopark Teknoloji 
Geliştirme Bölgemizle, itfaiye teşki-
latımızla, sosyal tesislerimizle, böl-
gemizin kendi yeşilini üreten fidan-
lık ve sera alanımızla tam bir şehir 
görünümündeyiz.”
n AA

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, esnaf ve iş adam-
larıyla buluşmaya devam ediyor. 
Başkan Pekyatırmacı,  Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer’in de yer aldığı program kap-
samında Tüm Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği  (TÜMSİAD) Konya Şu-
besini ziyaret etti. 

Dernek Başkanı Ahmet Serçe 
ve dernek üyesi iş adamları görüşen 
Başkan Pekyatırmacı, Konya ve Sel-
çuklu’nun yanı sıra gündem konu-
ları hakkında iş adamlarıyla istişare-
lerde bulundu.   

Konya sanayisinin her geçen 
gün büyümesini sürdürdüğünü ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Şehrin kat-
ma değerini artırmak için ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği-
ni sürdürüyoruz. Yaptığımız ziyaret 
ve görüşmelerde iş adamlarımızın 
fikirlerini dinliyor, istişare kültürü 
doğrultusunda hizmetlerimizi plan-
lıyoruz. Şehrin istihdamın arttırıl-
ması ve gelecek hedeflerine yürü-
mesinde hepimize önemli görevler 
düşüyor. Ziyaretimiz vesilesiyle 
değerli fikirlerini bizlerle paylaşan 
TÜMSİAD üyesi iş adamlarımıza te-

şekkür ediyorum” dedi.
Dernek faaliyetleri hakkında 

bilgiler veren TÜMSİAD Konya 
Şube Başkanı Ahmet Serçe;” Üye 
iş adamlarıyla birlikte ülkemizin ve 
Konya’nın kalkınması için faaliyet 
gösteriyoruz. Kamu kurum ve ku-
ruluşlarımızla her zaman iş birliği 
içindeyiz ve iş adamlarımızla birlikte  
büyük ve güçlü Türkiye için  çalışma 
yürütüyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin Kon-
ya’ya değer katacak önemli hiz-
metleri ilçeye kazandırdığını ifade 
eden Serçe, “Bütün bu çalışmalar 
hem ilçemizin hem de şehrimizin 
değerine değer kattı. Bütün bu hiz-

metlerden dolayı Selçuklu Belediye 
Başkanımızı Ahmet Pekyatırmacı 
ve ekibine teşekkür ediyoruz ifade-
lerini kullandı. 

Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer de, ekonomik 
istikrarın temelinde siyasi istikrarın 
yattığını ifade ederek, “ Ülke olarak 
son 17 yılda demokrasiden ekono-
miye sosyal politikalardan dış ilişki-
ye her alanda adeta sıçrama yaptık. 
Bu noktada 4,5 yıllık bir istikrar dö-
nemi için de 31 Mart seçimleri çok 
önemli. İnşallah milletimizin kararı 
bu büyüme istikrar ortamının sür-
mesi yönünde olacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büyük Konya Mitingi için Konya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için şehirde 
hummalı hazırlıklar yapılıyor. Her gelişinde müjdeyle gelen Başkan Erdoğan’ın Konya’ya yeni müjdeler vermesi bekleniyor

Konya’da büyük buluşma
31 Mart 2019 Pazar günü yapı-

lacak olan Mahalli İdareler Seçimleri 
öncesinde il il gezerek seçmenler-
le buluşan Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bugün Konya’da Konya-
lılarla buluşacak. Saat 14:00’te Şe-
hir Meydanı’nda AK Parti Konya İl 
Başkanlığı’nca düzenlenecek olan 
Büyük Konya Mitingi’ne katılacak 
olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, burada Konyalılara hitap 
edecek.

ŞEHİR CUMHURBAŞKANI’NA 
HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya programı öncesinde şehir 
genelinde hummalı bir çalışma baş-
latıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Konya’ya gelişini haberdar eden 
büyük afişler şehir genelindeki yük-
sek binalara asıldı. AK Parti Konya İl 
Başkanlığı da çeşitli iletişim kanalları 
vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Konya’ya geleceğini duyura-
rak, Konya halkını Şehir Meydanı’n-
daki Büyük Konya Mitingi’ne davet 
etti. 

Diğer yandan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın geçiş güzergahlarında da 
temizlik ve düzen çalışmaları yapıldı. 
Öte yandan AK Parti İl ve İlçe Genç-
lik Teşkilatları tarafından şehir AK 
Parti bayrakları ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın afişleriyle süslendi. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Konya programı öncesinde Kon-
ya’daki güvenlik önlemleri de hat 
safhaya çıkarıldı. Özellikle mitingin 
yapılacağı Kılıçarslan Şehir Meyda-
nı’nda güvenlik önlemleri en üst se-
viyeye çıkarıldı. Mitingin yapılacağı 
zaman göre hazırlıklarını tamamla-
yan Konya Emniyeti, barikatlar ve 
çeşitli düzenekleri de miting alanın-
da hazır bulundurdu. 

CUMA NAMAZINI KONYA’DA 
KILMASI BEKLENMİYOR

Her gün iki farklı şehirde seç-
menleriyle buluşup miting yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün-

kü programında sadece Konya zi-
yareti ve Konya mitingi bulunuyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya 
programına ilişkin detaylı bilgi veril-
mezken, Cuma namazını Konya’da 
kılma ihtimalinin yüksek olduğu öğ-
renildi. 

Konya’ya her gelişinde farklı 
sürprizler getiren Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’ya 
yine müjdeli haberlerle gelmesi bek-
leniyor. 

TOPLU ULAŞIM SEFERLERİNE 
1 GÜNLÜK DÜZENLEME

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı’ndan yapılan açıklamada ise 
miting alanının bulunduğu Kılıçars-

lan Şehir Meydanı’ndaki bağlantılı 
tüm yolların kapalı olacağı için toplu 
ulaşıma 1 günlük düzenleme yapıla-
cağı duyuruldu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 
“22 Mart Cuma günü Kılıçarslan Şe-
hir Meydanı’nda gerçekleştirilecek 
miting nedeniyle Atatürk Caddesi, 
Alaaddin Bulvarı, Mevlana Caddesi 
ve Ankara Caddesi trafiğe kapalı ola-
cağından, miting öncesi ve miting 
esnasında o bölgeyi kullanan oto-
büslerin güzergahları şu şekilde ola-
caktır: Eski Garaj Hareket Merkezine 
bağlı hatlarımız (14, 29, 30, 31, 32, 
34, 36, 50, 83, 88, 90, 92, 105, 108) 
Furkandede Caddesi – Said Paşa 

Sokak - Amber Reis Caddesi – Anıt 
güzergahından,

Saman Pazarı Hareket Merkezi-
ne bağlı hatlarımızdan (15, 25, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 62, 77, 81 
ve 99) Ali Ulvi Kurucu Caddesi; (3, 
8, 12, 13, 73 ve 94) numaralı hat-
larımız ise Piri Esad Caddesi - Fur-
kandede Caddesi – Said Paşa Sokak 
- Amber Reis Caddesi – Anıt güzer-
gahından,

Alakova Hareket Merkezine 
bağlı hatlarımız (16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 76, 79, 
87, 89, 91, 93, 106, 124 ve 125) 
Furkandede Caddesi – Said Paşa 
Sokak - Amber Reis Caddesi – Anıt 

güzergahından,
Erenköy Hareket Merkezine 

bağlı hatlarımızdan (45, 63, 64, 66, 
68, 69 ve 71) Beşyol;  67 numaralı 
hattımız İhsaniye, 65 numaralı hat-
tımız ise Anıt güzergahından,

Meram Hareket Merkezine bağ-
lı hatlarımız (1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 74 
ve 84) Anıt güzergahlarından dönüş 
yaparak seferlerimizi tamamlaya-
caktır.

Yazır Hareket Merkezine bağ-
lı hatlarımız (47, 48, 53, 55 ve 86) 
İhsaniye’den, 107 numaralı hattımız 
ise Beşyol’dan dönüş yapacaktır” de-
nildi.
n M. ESAD ÇAĞLA
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Prof. Dr. Sakaoğlu: Ben Konya mahkûmuyum!
Konya Aydınlar Ocağı, “Doğu-

munun 80.Yılında Edebiyatımızın 
Aksakalı Saim Sakaoğlu”na Vefa 
Gecesi düzenledi.

Konya Halk Kütüphanesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen gecede kendi hayat hikâ-
yesini hatıralar ve bazı belgeler 
eşliğinde anlatan Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu, 28 sayfadan oluşan 
yapraklı eski nüfus cüzdanını 
(kafa kâğıdını) göstererek baba 
adının Mehmet, ana adının Ze-
liha olduğunu ve doğum tarihi-
nin 20.3.939 yazdığını belirterek 
doğduğu Fahrünnisa Mahallesi’n-
deki eş ve dostlarını kendi doğum 
tarihinin 28 Şubat 1939 olarak 
bildiğini fakat resmî kayıtlarda 
20 Mart olarak geçtiğini söyledi. 
18 yaşında aldığı bisiklete binme 
ehliyetnamesini de gösteren Sa-
kaoğlu, eskiden insanın hayatına 
daha çok önem verdiğini hatırla-
tarak 1903 doğumlu olan anne-
sinin ümmi, 1902 doğumlu olan 
babasının ise mahalle camisinin 
imamı olduğunu ifade etti.
‘KONYA DIŞINDAN GELEN HİÇBİR 

TEKLİFİ KABUL ETMEDİM’
Bugüne kadar 65 kitap yazdı-

ğını ve en son kitabının ise bası-
ma hazır “Benim İstanbul” oldu-
ğunu ifade eden Sakaoğlu ayrıca, 

çocukluk ve ilkokul ile ilgili hatı-
ralarını bir kitapta topladığını ve 
bir derneğe sunacağını, lise ve 
üniversite hatıralarını da yazdı-
ğını ve kitap haline getireceğini 
kaydederek “Ama en önemlisi 
26 bölümden meydana gelen üç 
ciltlik Konya kitabı hazır. Ama o 
kitabı basmaya gücüm yetmiyor” 
dedi. Sakaoğlu, kitaplarını ise 
Bayburt Üniversitesi’ne bağışla-
dığını söyledi. Yabancı bir yazarın 
“Çokluk Mahkûmları” adlı kitabı-
nı hatırlatan Sakaoğlu, “Ben de 
Konya mahkûmuyum. Bir yere 
gidemem. Amerika’dan biri tica-
ri alanda diğeri ilim alanında iki 
defa iş teklifi aldım. Kabul etme-

dim. Kıbrıs’tan rektör danışman-
lığı teklifi geldi, kabul etmedim. 
Ankara’dan bilim kurulu üyeli-
ğini kabul etmedim. Niye kabul 
etmedim? Yahya Kemal’in o gü-
zel sözünü hatırlayın: Ankara’nın 
nesini seversiniz demişler. O da 
İstanbul’a dönüşü dem. Dünyanın 
neresini seversiniz? Konya’ya dö-
nüşünü” diye konuştu.

O KONYA’MIZIN AKSAKALI
Saim Sakaoğlu’nun dostla-

rından şair-yazar Kâzım Öztürk, 
“Saim Sakaoğlu Hocama” başlıklı 
şiirini okuduktan sonra “Onun bir 
ilmine gıpta ediyorum. Tevazuu-
na gıpta ediyorum. Efendiliğine ve 
kibarlığına gıpta ediyorum” dedi. 

Şair İbrahim Demirtaş da, “Saim 
Bey” adlı şiirini okudu. Şair yazar 
İsmail Detseli de, “Saim Hocam” 
başlıklı şiirini okuyarak sözlerini 
şu dörtlükle tamamladı: “Artık 
Konya’mızın aksakalı/ İnanın Kon-
ya insanları çok vefalı/ Aydınlar 
Ocağı bir programı/ Tertipleyiver-
miş sana Saim Hocam.”
‘TEK KELİMEYLE TİTİZ BİR İNSAN’

Tarihçi-yazar Ali Işık da ko-
nuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Saim Sakaoğlu Bey’le tanışıklı-
ğım aşağı yukarı 45 yıl ediyor. Tek 
kelimeyle Saim hoca titizdi. Evlilik 
seçiminden, günlük yaşantısından 
meslekî çalışmalarına kadar hoca-
mın çok titiz olduğunu gördüm. 
İdrak ettiğimiz 80. yaşında hoca-
ma sağlık, sıhhat, uzun ömürler 
ve nice başarılar diliyorum.”

15 yıldır şiirle uğraştığını ve 

Saim hocayı da 2009’dan beri ta-
nıdığını belirten Şair-Yazar Tay-
yar Yıldırım da, yeni çıkacak olan 
şiir kitabının sunum yazısını Saim 
Sakaoğlu’nun yazdığını ifade etti. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Da-
iresi Başkanı Ahmet Köseoğlu 
ise, 90’lı yıllardan beri tanıdığı 
Sakaoğlu için “Prensipler abide-
si olup Konya sevdalısıdır” dedi. 
23. ve 24. Dönem Konya Millet-
vekili Mustafa Kabakcı da, “Allah 
size hayırlı ömürler versin. Böyle 
bir çelebi zata sahip olmak Konya 
için bir şeref” dedi. Yazar Mustafa 
Sinan Ümit ise, Saim hocanın mü-
kemmel titizliğine örnek olarak 
defterlerini gösterdi. İki defterden 
birine seyrettiği yerli filmleri, di-
ğerine ise yabancı filmleri yazdığı-
nı dile getirdi.

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ise, 
Vefa Gecesi’nin sonunda Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu’da ocağın tebrik 
plaketini sundu. 
n HABER MERKEZİ

Akşehir’de Koridor 
Kitaplığının ilki açıldı 

Başsavcı Solmaz, bağımlılığın 
hukuki boyutunu anlattı

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi ve Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Genç Yeşilay topluluğu tara-
fından organize edilen program ile 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi konferans salo-
nunda ‘Hukuk Gözüyle Bağımlılık 
Konferansı’ verdi. 

Düzenlenen programa Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin,  Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, NEÜ Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Erdal Hamarta, Konya 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birli-
ği Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Genç Yeşilay Toplu-
luğu Başkanı Esma Yılmaz ile aka-
demisyenler ve çok sayıda öğrenci 
katıldı. Gerçekleştiren programda 
konuşan Konya Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz gençlerin 
kötü alışkanlıklardan uzak durması 
gerektiğine dikkat çekerek gençle-
rin Türkiye’nin geleceği için öne-
mine anlattı. 

Konferans sonunda protokol 
üyeleri Konya Cumhuriyet Başsav-
cısı Ramazan Solmaz’a plaket tak-
diminde bulundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akşehir’de Nesiller Sizi Okuyor 
Projesi 2023 kapsamında yapılma-
sı planlanan 22 koridor kitaplığının 
ilki Tarık Buğra İlkokulunda açıldı. 
Proje kapsamında Akşehir Şehit 
Ömer Halisdemir Kültür Merke-
zi’nde bir program düzenlendi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros 
Topaloğlu, projeye Tarık Buğra İl-
kokulu ile başlıyor olmanın ayrı bir 
anlamı olduğunu belirterek, “Oku-
manın aydınlanmanın yolundaki 
en önemli etkenlerden biri olduğu-
nun farkındayız” dedi. 

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de, “Adam olmuş 
çocuklar, tek katlı taş binalarda an-
cak, adanmış öğretmenlerle oku-
dular. Bu tip projelerle de adam 
olacak çocuklarla buluşturuluyor-
lar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. 
‘GELECEK BİLGİYLE HAZIRLANIYOR’ 

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, projenin önemine dikkat 
çekerek, “Zengin kültürel mira-

sımızı tanıtmak ve gelecek nesil-
lere taşımak bizler için önemli bir 
görevdir. Çocuklarımıza ve genç-
lerimize değer veriyoruz. Çünkü 
geleceğimizin onlar olduğunun 
bilincindeyiz. Onların geleceğe 
donanımlı bireyler olarak yetişti-
rilmeleri gerekmektedir. Çünkü 
gelecek bilgiyle hazırlanır. Kitap 
fuarları, kitap koridorları, yazar ve 
okuyucu buluşması bilgi paylaşı-
mı için en etkin yoldur. Geçtiğimiz 
yıllarda yaptığımız Akşehir ‘Bir 
Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi ile 
şehrimizde, okuma oranının hem 
öğrenciler hem de veliler nezdinde 
önemli ölçüde arttığını söyleyebi-
liriz. Bu yıl da; ‘Adam Olmuş Ço-
cuklar, Adam Olacak Çocuklarla’ 
projesi kapsamında Nesiller Sizi 
Okuyor sloganı ile şehrimizde de 
başlatılan Koridor Kitaplığı ile ülke-
mizin 2023 vizyonuna örnek ola-
cak bir eğitim ve kültür projesini 
hayata geçirmenin gurur ve mut-
luluğunu yaşıyoruz” dedi. 
n İHA

Tarım sektörünün tüm paydaşlarını biraraya getiren 10’LAR Dergisi Tarım Özel Sayısı, firma sa-
hiplerinden çiftçilere, sektör temsilcilerinden ilgili kurum ve kuruluşlara herkesin beğenisini topladı

10’LAR Tarım Özel
sayısı ile beğenildi

Yenigün Gazetesi, gelişen 
ve büyüyen Konya’nın yakaladı-
ğı ivmeyi desteklemeye devam 
ediyor. Yayınları ile Konya’ya ve 
Türkiye’ye yol gösteren Yenigün 
Gazetesi, şehrin temel dinamikle-
rini yapıcı bir perspektifle destek-
lemeyi sürdürüyor. Bu kapsam-
da Yenigün Gazetesi bu yıl 17.’si 
gerçekleştirilen Konya Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı’nda, gazetemi-
zin eki olarak dağıtılan tarım özel 
sayısına ziyaretçiler ve firmalar 
tarafından yoğun ilgi ile karşılan-
dı. Konya’nın gurur kaynağı olan 
tarım teknolojisi üreten firmaların 
tanıtıldığı dergi içeriğinde, sektör-
le ilgili daha birçok bilgilendirici 
konular ile tarımsal alandaki son 
gelişmeler yer aldı. Yayın yaptı-
ğı sektörde en çok dikkat çeken 
bir sayı olmayı başaran gazetenin 
10’LAR Tarım Özel Sayısı, oku-
yucular tarafından ilgiyle okundu.  
Tarım Fuarı’na katılan ziyaretçiler 
derginin fuara yakışan bir çalışma 

olduğunu belirterek, Konya’nın 
tarım sektöründeki önemli firma-
larına ve tarımdaki gelişmelere 
yer verilmesinin önemli olduğunu 
ifade etti. Ziyaretçiler, “Sektörle 
ilgili dolu dolu bir dergi olmuş. 
Güzel bir dergi hazırlanmış. Dergi 
sayesinde firmaları daha yakından 
tanıma imkanı bulacağız. Ayrıca 
tarımsal alandaki yeniliklerin de 

verilmesi biz çiftçiler açısından bil-
gilendirici. Emeği geçenlere teşek-
kür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

KONYA PROTOKÖLÜ
 TAM NOT VERDİ

Yenigün Gazetesi bu yıl 17.’si 
gerçekleştirilen Konya Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı’nda, gazete-
mizin eki olarak dağıtılan tarım 

özel sayısı Konya protokolünden 
tam not aldı. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, KTO Başkanı Sel-
çuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, MEVKA Genel Sekreter 
Vekili Savaş Ülger ve MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka dergiyi dikkatlice inceleye-
rek tam not verdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, dergimize tam not verdi.

Prof. Dr. Sakim Sakaoğlu
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Özel çocuklar unutulmadı
Gökçem Konya Down Özel Ço-

cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Der-
neği 21 Mart Dünya Down Send-
romu Farkındalık Günü nedeniyle 
etkinlikler düzenledi.

21 Mart Down Sendromu Far-
kındalık Günü, Konya’da coşku ile 
karşılandı. Down Sendromu Farkın-
dalık Günü etkinlileri düzenleyen 
Gökçem Konya Down Özel Çocuklar 
Eğitim ve Spor Kulübü Derneği, far-
kındalık oluşturmak adına özel ço-
cuklarla ile tek tek ilgilendi. 

Gökçem Konya Down Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Der-
nek Başkanı Uğur Devicioğlu, Down 
Sendromunun hastalık değil genetik 
farklılık olduğunu belirterek, “Down 
Sendromu olan bireylerin topluma 
kazandırılması oldukça önemlidir. 
Bu anlamda Konya’da faaliyet gös-
teren Gökçem Konya Down Özel 
Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü 
Derneği birçok çocuğumuzu toplu-
ma kazandırma adına sayısız projeyi 
hayata geçirmiştir” dedi.

Programa AK Parti Konya Mil-
letvekili Hacı Ahmet Özdemir, Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 
eşi Doktor Funda Toprak, İş Kur il 
Müdürü Emrah Keleş, Aile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal 
Erdoğan, üniversitelerden öğren-
ci toplulukları ve çok sayıda davetli 
katıldı. Etkinlikte derneğe ve down 
sendromlu çocuklara destek kişi 
ve kurumlara plaket takdim edildi. 
Program sonrası çocuklar için ik-
ramlar yapıldı ve farklı oyunlar ser-
gilendi.
n HABER MERKEZİ

Girişimcilik Ödülleri’ne 
başvurular başladı

Girişimci İş Adamları Vakfı 
(GİV), Türkiye’de başarılı girişim-
leri ödüllendirmek ve fikirlerini 
girişime dönüştürmek isteyen 
insanlara destek ve cesaret ver-
mek amacıyla her yıl Girişimcilik 
Ödülleri düzenliyor. Bu sene 7. kez 
düzenlenen ve 2019 Nisan ayı so-
nunda düzenlenecek ödül töreni ile 
sahiplerini bulacak olan 7. GİV Gi-
rişimcilik Ödülleri’nin başvuruları 
10 Mart itibariyle başladı.

7. GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ 9 
KATEGORİDE VERİLİYOR

Girişimcilik Ödülleri hakkında 
bilgi veren GİV Konya Şube Baş-
kanı Fatih Ceylan, 9 ayrı kategori-
de ödüller verileceğini belirterek, 
“Yeni Girişimci, Kurumsal Giri-
şimcilik, Proje / Fikir, Üniversite 
Girişimcilik Kulgübü, E-Ticaret 
Girişimci Ödülü, Kamu Yöneticisi 
Ödülü, Basın / Yayın / Medya Ödü-
lü, Akademisyen Ödülü ve GİV 
Özel Ödülü dalında girişimcilere 
çeşitli ödüller verilecek. Ödülleri-
miz toplam 100 bin TL para, plaket 

ve mansiyon ödülü, melek yatırım-
cılarla tanışma ödülü şeklinde be-
lirlendi. Ayrıca GİV ekosistemine 
dahil olma fırsatı da sunuldu. 7. 
GİV Girişimcilik Ödülleri’ne başvu-
ruda bulunan her girişimci istediği 
takdirde GİV olarak oluşturduğu-
muz bu ekosisteme dâhil olma ve 
ekosistemin faydalarından istifade 
etme imkânı yakalayacak” ifadele-
rini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Selçuklu’ya eğitimden, sağlığa, spordan sosyal ve kültürel yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede hizmetler kazandırdıklarını 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yapımı devam eden çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında önemli bilgiler verdi

Selçuklu değer katıyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı,  Selçuklu’nun 
bir yılını değerlendirdi. Selçuk-
lu’ya değer katacak birçok iş üret-
tiklerini ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı, yapımı devam eden işlerin 
yanı sıra yeni dönem hedefleriyle 
ilgili de önemli açıklamalar yaptı. 

Belediyeciliğin süreklilik is-
teyen bir iş olduğunu ve hizmet 
yarışının bitmediğini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,” Selçuklu’da bay-
rağı devralalı kısa bir süre oldu. 
Ancak önceki dönemden değerli 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay ile birlikte 
yürüttüğümüz, başladığımız işle-
ri hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 
Yatırımlarımız devam ediyor. Sel-
çuklu 650 bin nüfusu ile çok bü-
yük bir ilçe ve her alanda hemşeh-
rilerimize en iyi hizmeti sunmanın 
gayretindeyiz” dedi.

‘4 KAPALI SPOR 
SALONU YAPIYORUZ’

Selçuklu’da devam eden çok 
sayıda proje olduğunu ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı,” En başta 
gençlerimiz için yürüttüğümüz 
projeler var. 4 tane kapalı spor 
salonu projemizin yapımı farklı 
okullarda devam ediyor. Bunun-
la birlikte Konya Organize Sanayi 
Bölgesi Kapalı Spor Salonunu ile 
Kaplanlar Kapalı Spor Salonunun 
inşaatı tamamlanarak teslim edil-
di” dedi.

‘KAPALI PAZAR ALANLARIN 
YAPIMI SÜRÜYOR’

Selçuklu’da Esenler Mahallesi 
Kapalı Pazarının tamamlanarak 
faaliyete geçtiğini ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı,” Kosova, Bosna 
Hersek ve Özalkent Mahallerine 
kazandırılacak olan kapalı pazar 

yerlerinin yapımının devam edi-
yor. Bunların yanı sıra planladığı-
mız Yazır, Dumlupınar ve Sancak 
Pazar Yerlerinin de projeleri hazır. 
İnşallah yeni dönemde de bunla-
rın ihalelerini yapıp yapımına geç-
miş olacağız” dedi.

‘MAHALLE KONAKLARIMIZ 
İLÇEYE DEĞER KATIYOR’

Selçuklu’da ilçenin hemen he-
men her noktasına Mahalle Ko-
nağı kazandırdıklarını söyleyen 
Başkan Pekyatırmacı,” Olmayan 
diğer mahallerimiz için de proje 
çalışması ve inşaat faaliyetlerine 
devam ediyoruz.  Bosna Hersek, 
Beyhekim Mahallerinde yapım 
çalışmaları sürerken Buhara Ma-
hallesi’nde çalışmalar tamamlan-
mak üzere.  Bununla birlikte Yazır 
Mahalle Konağımızın tüm yapım 
ve diğer çalışmaları tamamlandı. 
Önümüzdeki günlerde inşllah bu-
rayı da vatandaşlarımızın hizme-
tine sunmuş olcağız” ifadelerini 
kullandı. 

‘EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ’
Selçuklu’da eğitim yatırımla-

rıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan 
Başkan Pekyatırmacı; “Senenin 
başında 4 anaokulunu faaliyete 
geçirmiştik. 3 tane Anaokulumu-
zun da yapımı devam ediyor. İn-
şallah onları da kısa süre içerisinde 
Milli Eğitime teslim edeceğiz. Yine 
büyük bir yatırım olarak Mahmut 
Sami Ramazanoğlu İmam Hatip 
Lisesi Ek Binaları ve Spor Tesisin 
yapımı hızla devam ediyor. 17 
Milyon TL’nin üzerinde bir ihale 
bedeli ile eğitim alanında en bü-
yük yatırımlarımızdan biri. Yine 
1000 kişilik yurdumuzun yapımı 
tamamlandı. İçerideki teşrif işleri 
devam ediyor. İnşallah teşrifi ta-
mamlandığında öğrencilerimizin 

hizmetine sunacağız. Yine Tür-
kiye’nin en değerli eğitim pro-
jelerinden biri olan ve Selçuklu 
Belediyesi’nin en önemli markala-
rından biri olan SEDEP 7. yılında 
da başarı ile uygulanmaya devam 
ediyor” diye konuştu.    

‘OLİMPİYATLARA DAHA ÇOK 
SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ’ 

Sporcu Seçme ve Yetiştirme 
Merkezi kuracakları ile spora ve 
çocuklara dair çok önemli he-
deflere ulaşacaklarını ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı;“Selçuklu 
Belediyesi Spor Kulübünde 2018 
yılı içersinde 30 bine yakın öğren-
ci yaz ve kış spor okullarında spor 
yaptı. Bunun dışında 13 bin 596  
lisanslı sporcumuz var ve 20 bran-
şta 68 tesiste Selçuklu Belediye 
Spor Kulübü Spor Kulübü olarak 
faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. 
Bu faaliyetler devam ederken biz 
artık yeni bir süreci başlatmak isti-

yoruz. Konya’mızın merkezinde 1 
milyon 300 bin nüfusumuz var bu 
nüfusa sahip bir büyük şehirde ar-
tık milli sporcuların yanında bizim 
olimpiyatlara sporcu yetiştirme-
miz gerekiyor. Bunun için de kısa 
süre içinde “Şampiyonlar Aşkla 
Yetişir” isimli bir proje başlattık. 
Pilot bir uygulamayla spor okul-
larımızdaki çocuklarımızı belli bir 
seçmeye tabi tuttuk. Bu seçmeler 
neticesinde çocuklarımızın spora 
olan ilgilerini, kabiliyetlerini, fiziki 
durumlarını, hangi branşta hangi 
spor dalında başarılı olabilecekle-
rini tespit ediyoruz. Sporcu seçme 
faaliyetlerini yürütürken 16 farklı 
istasyonda çocuklarımızın fiziksel 
yapılarını, el göz koordinasyon du-
rumlarını belli konularda hangi ka-
biliyetlere sahip olduklarını, ayak 
ölçülerini, taban yapılarını, karış 
ölçülerini, zıplama seviyelerini ve 
buna bezer pek çok özelliklerini 

tespit edip bir karneyle ailelerine 
teslim ediyoruz. Ailelerimiz çocuk-
larını istedikleri gibi yönlendirebi-
lirler ama bizim maksadımız bu-
rada bir rehberlik yapmak. Tespit 
ettiğimiz yetenekli çocuklarımızla 
artık özel bir sistemle yetiştirerek 
milli sporcu olma noktasında ve 
ardından olimpiyata katılma nok-
tasında çalışmalarımızı yürütece-
ğiz. Önümüzdeki dönemde Sporcu 
Seçme ve Yetiştirme Merkezini in-
şallah Konyamıza Selçuklu Beledi-
yesi olarak kuracağız” dedi. 

‘GENÇLERİMİZ İÇİN GÜZEL 
PROJELER ÜRETMEK İÇİN 

ÇABA SARF EDİYORUZ’
Gençlerle ilgili öğrencilerle il-

gili bir çok proje ürettiklerinin altı-
nı çizen Başkan Pekyatırmacı:”En 
başta Bosna Hersek Mahallesinde 
Talha Bayrakçı Gençlik Merke-
zinde üniversiteli gençlerimiz çok 
önemli aktivitelerde bulunuyorlar. 

Selçuklu Kent Konseyimizin bün-
yesinde bulunan Selçuklu Gençlik 
Meclisimiz de onların bu çalışma-
larına öncülük yapıyor. Belediye-
mizin 77 adet kütüphanesi var 
Selçuklu Belediyesi kütüphane sa-
yısı ve kütüphanelerdeki kitap sa-
yısı olarak Türkiye’de tek. Bu kü-
tüphanelerimizden hem gençler 
hem de mahallede bulunan vatan-
daşlarımız istifade ediyorlar. Mer-
kezdeki İl Halk Kütüphanesi’nde 
gençlerimiz yer bulma noktasında 
sıkıntı yaşıyor.Selçuklu’nun nüfu-
su çok yoğun olduğu için özellikle 
üniversite öğrencilerinin ihtiyacını 
da karşılayabilecekleri şekilde bü-
tün gençlerimizin rahatlıkla ulaşa-
bileceği ve geldikleri zaman içer-
sinde her türlü sosyal aktiviteyi de 
gerçekleştirebilecekleri her türlü 
olanağa sahip bir şehir kütüpha-
nesini Selçuklu’ya kazandırmak 
için proje faaliyetlerine başladık. 
Biz gençlerimizin kitaba ve kütüp-
haneye ilgisini gördükçe memnun 
olarak daha güzellerini yapmak 
için çaba sarf ediyoruz. Selçuklu 
Şehir Kütüphanesi’nde gençleri-
mizin kitaplara ve okumaya olan 
ilgisi artacak. Özellikle üniversite 
ve yüksek lisans öğrencilerimiz ih-
tisas alanlarına yönelik ihtisas ki-
taplarını bu kütüphanemizde bu-
labilecekler. İnşallah önümüzdeki 
dönem büyük bir şehir kütüpha-
nesini Selçuklu ilçemize kazandır-
mış olacağız” dedi.

Başkan Pekyatırmacı sözlerini, 
“22 Mart Cuma Günü Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın  Konya’da gerçekleşti-
receği büyük mitinge tüm Konyalı 
hemşehrilerimizi davet ediyorum” 
şeklinde tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı
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Konya Mali Müşavirler Meslek-
te Birlik Derneği’nin yeniden baş-
kan adayı olarak açıkladığı Konya 
SMMM Odası’nın mevcut başkanı 
Seyit Faruk Özselek seçim çalışma-
larını sürdürüyor. Dernek binasında 
meslektaşlarıyla her gün bir araya 
gelerek istişare toplantıları düzen-
lediklerini belirten Özselek, mesleki 
sorunların çözümü için uğraş ver-
diklerini kaydetti. 

Özselek, “2016 yılında göreve 
geldikten sonra birinci hedefimiz 
tüm meslektaşlarımızı kucaklaya-
rak ve stajyerlerimize sahip çıkıp bir 
arada tutabilmek, mesleki anlamda 
sorunları çözebilmekti ve bu hede-
fimize ulaştığımız kanaatindeyim. 
Mesleğimiz 1989 yılında yasalaştı, o 
günden bu güne 30 yıldır aynı yasa-
lar var. Dolaysıyla eksiklerimiz var, 
sıkıntılarımız var, meslektaşlarımı-

zın beklentileri var. Bunların yerine 
getirilmesi amacıyla hem Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde milletve-
killerimize hem de kamuoyunda 

sorunlarımızı sürekli aktarıyoruz. 
Elimizden geldiği kadar sorunları 
çözmek için gayret gösteriyoruz” 
dedi. 

İstihdama da yönelik çalışmalar 
hakkında bilgi veren Özselek, “Mes-
lektaşlarımız eleman yönünden 
ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Bizde 
buna biraz çözüm bulma adına İŞ-
KUR ve Halk Eğitim Merkezleriyle 
beraber üniversiteyi bitirmiş, bizim 
ilgi alanımıza giren mesleğimiz-
le alakalı kardeşlerimizi odamızda 
eğiterek bunlara iş garantili kurs-
lar düzenliyoruz. Kurslar bittikten 
sonra bu kardeşlerimizi işe yerleş-
tiriyoruz. Bu anlamda hem okulu 
bitiren gençler işsiz kalmıyor, hem 
de meslektaşlarımız eleman bulma 
noktasında sıkıntı çekmiyor” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Mantar, bölgenin ek 
gelir kapısı olacak

Dünya genelinde olduğu gibi 
Türkiye’de de son yıllarda hızla 
yaygınlaşan, özellikle kırsal dağlık 
alanlarda çiftçilerin ek gelir kapısı 
haline dönüşen mantar yetiştirici-
liğinin doğruları ve doğru bilinen 
yanlışları KOP İdaresi’nin düzenle-
diği “KOP Bölgesi Mantar Yetiştiri-
ciliği Sempozyumu” ile Konya’da 
masaya yatırıldı.

KOP Başkanı İhsan Bostancı, 
“Özellikle dağlık kırsal alanlarda, 
toprağın parçalı olduğu gelir elde 
edecek faaliyet alanlarının sınırlı 
olduğu alanlarda konvansiyonel 
tarım uygulamalarının dışında 
farklı üretim çeşitlerinin ve metot-
larının yaygınlaştırılması hepimi-
zin önceliğidir. Bu noktada son za-
manlarda vermi kompost üretimi, 
seracılık ve mantar yetiştiriciliği 
bölgemizde hızla yaygınlaşmakta 

ve üreticilerimize önemli gelir kay-
nakları oluşturulmaktadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Konya İl Müdürü Seyfettin Baydar, 
Konya başta olmak üzere tüm KOP 
illerinde birçok konuda olduğu gibi 
çok önemli ve farklı kaynaklara 
sahip olduğunu söyleyerek; “Bu 
kaynakları iyi yöneterek özellik-
le mantarda yüksek dağlık kırsal 
alanlarda yaşayan vatandaşlarımı-
za daha fazla kazanç elde edecek-
leri çalışmaları yaygınlaştırmayı 
planlamaktayız. KOP İdaresi gibi 
kaynak desteği sağlayan kuruluş-
larımızdan kaynaklarını en etkin 
ve verimli şekilde doğru adreste 
doğru işler yaparak kullanmakla 
mükellefiz. İnanıyoruz ki kaynak-
larımızı etkin kullandığımız zaman 
çiftçimizin kazancını ve refahını 
artırmış olacağız” n HABER MERKEZİ

Orta Anadolu’nun genelinde jeolojik faktörler ve yer altı sularının kontrolsüz kullanımı, bugüne kadar 325 
obruk oluştu. Her yıl su seviyesinin 1 metre düştüğü Konya Ovası’nda yeni obruk oluşum riski artırıyor

Sayıları 325’e ulaştı!
1970’li yıllardan itibaren yer altı 

sularının kontrolsüz kullanımı ve 
buna bağlı olarak yer altı suyu sevi-
yesinde meydana gelen düşme, de-
rinlikleri 20 ile 150 metre arasında 
değişen obrukların oluşumunu da 
hızlandırıyor.

Bu yüzden yer altı su çekiminin, 
beslenmesinden fazla olduğu Konya 
Kapalı Havzası, yer altı suyu çekimi-
ni sınırlandırmak için DSİ tarafından 
kapalı saha ilan edildi. Bu kapsamda 
DSİ Genel Müdürlüğü yer altı su-
yunun doğru kullanımı konusunda 
gerekli bilgilendirmeleri yaparak, 
engellenmesi mümkün olmayan ob-
rukların oluşmasından dolayı ortaya 
çıkabilecek riskleri en aza indirmek 
için çalışmalarına devam ediyor.

‘YER ALTI SUYU SEVİYESİ 
30 YILDA 30 METRE AZALDI’

Konya Ovası Projesi (KOP) Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, Konya Ovası’nda su ihti-
yacı fazla bitkilerin ekildiğini söyledi. 
Bu yüzden yer altı suyu seviyesinin 
azaldığını belirten Bostancı, “Yer 
altı suyu seviyesi 30 yılda 30 metre 
azaldı. Her yıl yer altı suyu seviye-
miz bir metre düşüyor. Bu seviyede-
ki düşüş obrukların oluşumlarını te-
tikleyen faktörlerden biridir. Yer altı 
suyunun çekildiği her yerde obruk 
oluşacağı anlamı çıkmamalıdır. Biz, 
obruk oluşumlarının önlenmesi ve 
bununla ilgili alınacak tedbirler kap-
samında MTA ve AFAD tarafından 
yürütülen projelerin finansmanını 
sağlıyoruz.” diye konuştu.

‘JEOLOJİK FAKTÖRLER DE ETKİLİ’
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendis-

leri Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Fetullah Arık ise Türkiye’nin 
tatlı su bakımından zengin bir ülke 
olmadığına dikkati çekti. Türkiye’de 
kişi başına yıllık 1200 ton su düştü-
ğünü anımsatan Arık, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Konya Ovası’nda metre-
kareye yıllık 320 milimetre yağış dü-
şüyor. Bölgede devam eden kuraklık 
ve artan yer altı suyu kullanımı, yer 
altı su seviyesinin düşmesine neden 
oluyor. Su seviyesi son 40 yıllık pe-
riyotlara baktığımızda ciddi anlamda 
düşüyor. Yer altı sularının aşırı ve bi-
linçsiz kullanımı obruk oluşumlarını 
da tetikliyor. Tabii yalnız başına su 
kullanımından ziyade jeolojik faktör-
ler de etkili.”

‘KAÇAK SU KUYULARI 
KONTROL ALTINA ALINMALI’
Arık, obrukların binlerce yıl önce 

oluşmaya başlayan doğa olayları ol-
duğuna işaret etti. Geçen yıl 20’nin 
üzerinde, bu yılın ilk iki ayında ise 6 
obruğun oluştuğunu anlatan Arık, 
şunları kaydetti: “Toplamda tespit 
ettiğimiz obruk sayısı 325’e ulaştı. 
Havzada tarımsal üretim için yoğun 
su kullanılmaya başlandı. Şeker pan-
carı, mısır gibi bitkiler su kullanımını 
artırdı. Ayrıca bölgede ciddi anlamda 
kaçak yer altı suyu kullanımı mevcut. 
Tespit edilen 140 bin su kuyusundan 
yalnızca 40 bini ruhsatlı. Yani 100 bin 
civarında ruhsatsız su kuyusu var. Bu 
durum acilen önlenmelidir.” n AA

‘Mesleki sorunları çözme gayretindeyiz’

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Özel lenslerle yakını rahat okuyabilirsiniz
40 yaşından sonra her insan ya-

kını görmede sıkıntı çekmeye başlı-
yor. Gazete okurken, bilgisayar kul-
lanırken görme güçlüğü çekenlere 
gözlük ve lens dışında alternatifler 
de var. Göz içine yerleştirilen özel 
lenslerle gözlüksüz yakını görme 
sağlanabiliyor. Dünyagöz Konya 
Hastanesi’nden Göz Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış an-
lattı:

Presbiyopi Nedir?
40 yaşın üzerindeki kişilerde 

yaşa bağlı olarak oluşan yakını gö-
rememe sorunudur. Gözlerimizin 
içindeki mercek şekil değiştirebi-
len bir yapıya sahiptir. Bu mercek 
bu özel yeteneği sayesinde cisimler 
yakına geldiğinde, şişerek şeklini 
değiştirebilir ve görme kalitesi-
ni artırır. Yakın görme bu şekilde 
gerçekleşir. 40 yaşından sonra göz 
bu yeteneğini yavaş yavaş kaybet-
meye ve göz içindeki doğal lensin 
elastik yapısı bozulmaya başlar. Bu 
durum yakını görmede, odaklanma 
sırasında göz içinde meydana gelen 
değişiklikleri kısmen engeller.

Belirtileri nelerdir?  
* Okurken artık farkına varma-

dan kitabı net görmek için kendi-
nizden uzaklaştırmaya başlıyorsa-
nız,

* Eskiden yakından net görebil-
diğiniz harfler ve objeler artık uzak-
laştırdığınız zaman netleşiyorsa,  

* Bilgisayarı, saatinizi ve cep 
telefonunuzu net olarak göremi-
yorsanız, 

* Okuma sonrasında baş ağrısı, 
yorgunluk hissi yaşıyorsanız,

* İğneye iplik geçiremiyorsanız 
presbiyopiden şüphelenmeniz ge-
rekir.

Multifokal Lens Nedir? 
Kimlere Uygulanır?

Bazı kişiler hem yakın hem 
uzak için ayrı gözlük kullanırlar. 
Bazı kişiler ise tek bir gözlükle hem 
yakını, hem uzağı görebilirler. Mul-
tifokal lens yakını ve uzağı bir arada 
gösterme özelliğine sahip bir göz içi 
merceğidir. Multifokal göz içi lens 

yerleştirme tekniği tamamen bir 
katarakt cerrahisidir. Standart ka-
tarakt ameliyatında ne yapıyorsak 
multifokal lens cerrahisinde de aynı 
işlemleri uyguluyoruz. Bu cerrahi-
de hastanın göz içinde bulunan do-
ğal lensi çıkartılarak yerine gözün 
içyapısına uygun ve hastanın gör-
mesini iyileştirecek bir mercek yer-
leştirilir. Bu cerrahide farklı olarak, 
standart (sadece uzağı gösteren, 
yakın için gözlük gerektiren) bir 
mercek yerleştirme yerine multifo-
kal lens (yakını ve uzağı gösteren) 
göz içine yerleştirilir.

Avantajları Nelerdir?
Multifokal lensler, tasarımı-

na bağlı olarak yakın-uzak ve orta 
mesafe ( trifokal) diyebileceğimiz 
odaklama özelliğine sahip mer-
ceklerdir. Uzun yıllardır bu tekno-
loji dünyada kullanılmaktaydı ama 
bugün kullandığımız yeni jeneras-
yon ileri teknoloji mercekler ile çok 
başarılı sonuçlar alınıyor. Bu ame-
liyatlarda takılan mercekler ömür 
boyu göz içinde kalır. Yani hasta-
ların takıp çıkarttıkları kontakt lens 
gibi bir mercek değildir. Hekim 
tarafından gözün içine yerleştirilir. 
Lensin alerji yapması veya doku ta-
rafından kabul edilmemesi müm-
kün değildir.

Multifokal lensler 
kimlere uygulanmalı?

Kataraktı olan hastalar ayrın-
tılı bir muayeneden geçirildikten 
sonra gözlerinin yapısı uygunsa bu 
lensleri kullanabilir. Her hastanın 
gözü bu tip bir ameliyata uygun 
olmayabilir. Kataraktı olan hasta-
ların mesleki konumu, yaşı, sosyal 
aktivitesi, okuma alışkanlığı, ente-
lektüel düzeyi de hasta seçiminde 
önem taşıyor. Kataraktı olmayan ve 
gözlüğü yaşantılarından tamamen 
çıkartmak isteyen kişiler de multi-
fokal lensler sayesinde günlük rutin 
işlerini gözlüksüz yapabilecek hale 
gelebilirler. Bu ameliyat öncesinde 
hastanın detaylı bilgilendirilmesi 
çok önem taşır. Uygun hasta seçi-
mi, uygun teknik, ameliyatın ger-

çekleştirildiği kurumun ve hekimin 
tecrübesi ve tabii ki doğru mercek 
seçimiyle yapılacak bu ameliyattan 
hasta da hekim de en iyi sonucu 
alacaktır.

Başarıyı Neler Etkiler?
Mercek seçimi ve doğru uygu-

lanması, bu cerrahinin en önemli 
tarafıdır. Hastanın gözüne uygula-
nacak lensin tipi, derecesi, göze na-
sıl bir açıyla yerleştirileceği, yapılan 
ölçümlere göre lens numarasının 
( em astigmat hem uzak ve yakını 

düzeltebilecek) tam tespit edilmesi 
önemli ve deneyim isteyen bir uy-
gulamadır.  Ameliyat sonrasında 
bir süre damlalar kullanılarak göze 
koruma sağlanır. Yaklaşık 3-4 hafta 
kadar bu damlaların kullanılması 
ve gözün korunması gerekir. 

Normal Hayata
 Dönüş Ne Zaman Olur?

Ameliyattan 3-4 gün sonra he-
men hemen tüm hastalar günlük 
ev ve iş düzenlerine dönebilir. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Fethullah Arık
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‘İstikrarsızlaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz’

AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, Cumhur İttifakı 
adaylarına destek amacıyla Ereğ-
li merkez ve Bulgurluk, Aziziye, 
Çakmak, Çayhan, Kuskuncuk ve 
Beyköy mahallelerinde vatandaş-
larla buluştu. Akyürek, “Türkiye’yi 
istikrarsızlığa sürüklemek isteyen-
lere fırsat vermeyelim” uyarısında 
bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, 31 Mart 2019 Ye-
rel Seçim çalışmaları kapsamında 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nin 
Ereğli ilçesinde düzenlediği çalış-
malara katıldı.

Akyürek, AK Parti Konya İl 
ve Ereğli İlçe Teşkilatı üyeleriyle 

birlikte gerçekleştirdiği seçim ça-
lışmaları kapsamında Ereğli ilçesi 
Bulgurluk, Aziziye, Çakmak, Çay-
han, Kuskuncuk ve Beyköy mahal-
lelerinde vatandaşlarla buluşarak 
Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilçelere 
ve mahallelere kazanımlarını anla-
tarak istikrarın devamının önemini 
vurguladı.

Yeni Zelanda’daki camilere 

yapılan saldırılarla ilgili, “Namaz 
kılan Müslümanlara karşı yapılan 
bu saldırının adı terördür” vurgusu 
yapan Akyürek, “31 Mart Yerel Se-
çimlerinde Türkiye’yi istikrarsızlığa 
sürüklemek isteyenlere fırsat ver-
meyelim” uyarısında bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in de eşlik ettiği ziya-
retlerde mahallelerdeki taziye ça-

dırlarını da ziyaret ederek ailelere 
başsağlığı dileyen Akyürek, daha 
sonra Ereğli merkezine geçerek 
çarşı esnafını ziyaret etti. Tek tek 
iş yerlerine uğrayan Akyürek, Bü-
yükşehir’de Cumhur İttifakı adayı 
Uğur İbrahim Altay’a, Ereğli’de ise 
Adem Erdal’a destek istedi.

Akyürek’in Ereğli programı, 
Ereğli Ticaret Odası tarafından 

düzenlenen ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Konya 
Milletvekilleri Halil Etyemez, Hacı 
Ahmet Özdemir, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı’nın da katıldığı “Birlik ve 
Beraberlik” yemeğiyle son buldu.
n HABER MERKEZİ

25 Mart 2009 tarihinde Kah-
ramanmaraş’ta yaşanan helikop-
ter kazasında hayatını kaybeden 
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu 
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 
Konya’da Alperen Ocakları tarafın-
dan düzenlenen etkinlikle anılacak. 
Konya Alperen Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı İl Başkanı Av. Seyit 
Özcan Kahramanmaraş’ta geçirdiği 

helikopter kazasında yaşamını yiti-
ren Büyük Birlik Partisi (BBP) eski 
Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğ-
lu’nun ölümünün 10. yılında anıla-
cağını söyledi. Özcan, “Şehit lideri-
miz Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 
şahadetinin 10. yılı münasebetiyle 
bir dizi program gerçekleştireceğiz. 
“Dava dosyasının hala bir sonuca 
ulaşmaması biz Alperen Ocaklarını 

rahatsız etmektedir. Muhsin Yazı-
cıoğlu Türk-İslam dünyasının şe-
refli bir evladı ve şerefli bir lideri idi. 
Bakü’deki, Kerkük’teki, Kırım’daki, 
Kosova’daki, Ankara’daki, Hakkâ-
ri’deki tüm mütedeyyin insanların 
yüreğinde bir sızıdır bu durum. Aka-
binde mart ayı şehitler ayıdır. Ça-
nakkale şehitlerimizin, Muhsin Baş-
kan ve mütedeyyin kişilerin şahadet 

şerbetini içtiği bir aydır. Konya Alpe-
ren Ocakları vakfı olarak her yıl dü-
zenlediğimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu 
anma ve anlama gecemizi bu yılda 
23 Mart Cumartesi günü saat 20:00 
da Konya Ticaret Odası Salonu’nda 
yapacağız. Tüm sevenlerini Muhsin 
Yazıcıoğlu’nu anma gecemize davet 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Öğretmen eğitimiyle
öğrenciler öğrenecek

Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından Mevlana Kalkınma 
Ajansı’na (MEVKA) 2019 Teknik 
Destek Programı kapsamında baş-
vurusu yapılan ‘Tasarım ve Buluş-
la Gelişen Öğrenci Eğitimi’ (Patent 
Eğitimi Eğitim Müfredatı) Projesi-
nin kabul edilişine ilişkin düzen-
lenen imza töreni, Mevlana Kal-
kınma Ajansı Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğretmen-
lere verilecek eğitim sayesinde 
öğrencilerin günlük hayatın her 
alanında buluş yapmayı gerekti-
recek teknik problemlerin varlığını 
kavraması, bu problemleri tespit 

edebilmeleri, yapılan buluşların 
patent ile korunmasının önemli 
olduğunun aktarılması ve patent 
veri tabanlarının araştırması gibi 
konuların öğretilmesinin amaçlan-
dığı ifade edildi.  Projenin hayata 
geçmesiyle birlikte mesleki ve tek-
nik eğitimde markalaşma yolunda 
önemli bir adım atılmış olunacağı 
da belirtildi. Projeyi Mevlana Kal-
kınma Ajansı adına Genel Sekreter 
Vekili Savaş Ülger, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Servet Altuntaş imzaladı.
n HABER MERKEZİ

Bayrak ve nevruz temalı
sergi büyük beğeni aldı

Selçuklu Mareşal Mustafa Ke-
mal Ortaokulu ve Hamidiye İmam 
Hatip Ortaokulunun öğretmen ve 
öğrencileri tarafından hazırlanan 
bayrak ve nevruz temalı sergi, pro-
tokol, katılımcı veliler ve misafir-
lerden tam not aldı.

Sergi açılış törenine Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Servet Altuntaş, İl 
Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet 
Özcan, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Şakir Uçar, öğret-
menler, öğrenciler ile öğrenci ve-
lileri katıldı.

Kuran’ı tilavetiyle başlayan 
sergi açılış programında selamla 
konuşması yapan Okul Müdürü 
Tuncay Acar, öğrencilerde bayrak 
sevgisini yerleştirmek amacıyla bu 
sergiyi dört yıldır düzenli olarak 
yaptıklarını ifade etti. Bu sergide, 
çeşitli malzemelerden yapılmış, 
her biri farklı tasarımlarda 900 
adet Türk Bayrağının yer aldığını 

söyledi.
Okul Müdürü Acar, “Öğretmen 

ve öğrencilerimizin katılımıyla ya-
pılan Türk dünyası bayraklarından 
oluşan sergimiz bu yıl kapsamlı bir 
şekilde organize edildi. Emeği ge-
çen öğretmen ve öğrencilerimize 
katkılarından dolayı teşekkür edi-
yorum” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de, yaklaşık bir 
aydır yürüttüğü bu görevi sırasın-
da, Konya genelinde veli-öğrenci 
ve öğretmenlerin hep birlikte çok 
anlamlı çalışmalara imza attıkları-
na şahit olduğunu söyledi. Bayrak 
sevgisinin çok küçük yaşlardan 
itibaren öğrencilere verilmesi ge-
reken ulvi bir duygu olduğuna da 
dikkat çeken Büyük, bu anlamlı 
serginin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür etti. Daha 
sonra farklı tasarımlarda yapılmış 
bayrakların yer aldığı stantları gez-
di.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç sandıklara sahip çıkma çağrısı yaparken, Cumhur İttifakı AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da “Sahada kazandıklarımızı sandıkta kaybetmeyelim” dedi

Sahada kazandıklarımızı
masada kaybetmeyelim!

Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti) Karatay İlçe Teşkilatı, 
31 Mart’ta gerçekleştirilecek Yerel 
Yönetimler Seçimlerinin sorunsuz 
geçmesi adına çalışmalarına ara ver-
meden devam ediyor. Karatay İlçe 
Teşkilatı, bu kapsamda sandık görev-
lilerine yönelik bir eğitim programı 
gerçekleştirdi. 

Programa AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Cumhur 
İttifakı AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, AK Par-
ti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Sema Ersöz, İlçe Gençlik Kolları Baş-
kanı Muhammet Fatih Sert, İl ve İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri, kadın ve 
gençlik kolları yönetimleri, belediye 
meclisi üye ve adayları, mahalle baş-
kanları ile 31 Mart’ta görev alacak 
sandık görevlileri katıldı.

HEP BİRLİKTE 
SANDIKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, programda yaptığı 
konuşmada 31 Mart Seçimlerinin 
çok önemli olduğuna vurgu yaparak, 

“31 Mart akşamına kadar bizler Ka-
ratayımızın her yanına gitmeye ve 
hemşehrilerimizle bir araya gelerek 
gönüllerini almaya gayret edeceğiz. 
Ama 31 Mart günü sandık başın-
daki siz değerli kardeşlerimize çok 
daha büyük bir görev düşüyor. Eğer 
o gün sandıklarımıza sahip çıkar ve 
oylarımızın zayi olmasını engeller-
seniz inşallah 31 Mart akşamı güzel 

bir neticeyi hep birlikte göreceğiz” 
ifadelerini kullandı. Cumhur İttifa-
kı AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca da 31 Mart 
Seçimleri için 2 aydır gece gündüz 
demeden vatandaşlarla bir araya 
gelerek desteklerini istediklerine 
vurgu yaptı.

SAHADA KAZANIP 
MASADA KAYBETMEMEMİZ 

İÇİN BU ÇALIŞMA ÖNEMLİ
Hasan Kılca, şunları söyledi: 

“Bütün Karataylı hemşehrilerimize 
ulaşmaya ve gönüllerine girmeye 
gayret gösteriyoruz. Bizler 31 Mart 
akşamına kadar koşturmaya devam 
edeceğiz. Ama bu eğitim, 31 Mart 
günü gösterdiğimiz çabanın boşa 
gitmemesi ve oylarımızın zayi olma-
ması için çok önemli. Çünkü sahada 
kazanıp masada kaybetmememiz 
gerekiyor. Dolayısıyla hep birlikte 
sandıklarımıza, oylarımıza sahip çı-
kacağız ve 31 Mart akşamı güzel 
bir netice alarak hemen akabinde 
de daha güzel bir Karatay için hep 
birlikte hemşehrilerimize hizmet 
edeceğiz inşallah.”

Konuşmaların ardından AK Par-
ti Karatay İlçe Seçim İşleri Başkanı 
Mehmet Ali Kalay ve parti yönetici-
leri sandık görevlilerine yönelik bir 
sunum gerçekleştirdi. Sandık görev-
lilerinin de merak ettikleri soruları 
sorduğu program, istişarelerle sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

Muhsin Yazıcıoğlu Konya’da anılacak

Mehmet Genç Hasan Kılca
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Konya 17.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarında ticareti hareketlilik sağlanıyor Konya Tarım Fuarında çiftçiler stantlarda  sergilenen ürünlerini dikkatlice incelerken, fuar kapsamında çiftçilere eğitim de veriliyor

Fuar, hem ticaretin hem de eğitimin üssü 
TKDK ÇİFTÇİLERLE BULUŞUYOR

Konya 17.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarında çiftçilerle buluşan kurumlar arasında yer alan Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Müdürlüğü çiftçiler ile 
buluşuyor. TKDK Konya İl Müdürlüğü yetkileri Konya Tarım Fuarında 
stantlarını ziyaret eden çiftçilere kurum hakkında bilgi veriyor. TKDK yet-
kileri kurum bilgisinin yanında IPARD destekleri ve IPARD II 5. Başvuru 
Çağrı hakkında çiftçilere bilgi veriyor. TKDK Ulusal ve uluslararası kay-
naklardan sağlanan kırsal kalkınma fonlarının tamamının sürdürülebilir-
lik kriterleri ve AB standartları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını sağlamanın yanında , IPARD II Programı kapsamında yer 
alan bütün tedbirlerin bütçe kullanım yetki devrini almak ve sürekliliğini 
sağlıyor.  TKDK Ulusal kalkınma plan ve stratejilerinde öngörülen ilke ve 
hedefler çerçevesinde, kırsal kalkınma programlarını etkin bir şekilde uy-
gulayarak, ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ VERİYORLAR

Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliği Mü-
dürlüğü 17.  Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri Fuarında çiftçilerle buluşuyor. Tarım 
Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir milyonun 
üzerindeki çiftçi ortakları ile tarımsal faaliyetlerinde 
kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak 
üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri 
çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomi-
sine hizmet etmeyi amaçlıyor. Çiftçilerin tarımsal girdi 
ihtiyaçlarını karşılamak, beklentilerine kalite ve istikrarla 
karşılık vermek ilk önceliği olan kurum,  Ortak çiftçileri-
ne sahip çıkmak ve her an yanlarında oluyor. Fuar kap-
samında çiftçilere kurum hakkında destekler hakkında 
bilgi verilerek, çiftçilerin sorularını cevaplandırıyor.

MEVLANA DANIŞMANLIK İLGİ ODAĞI

Hibe, yatırım, ithalat ve ihracat konularında istisna, muafiyet ve haklardan yararlanmak için 
gerekli olan, uzun bürokratik süreçler sonucunda edinilebilecek belgeleri ve bilgileri temin ederek 
zaman ve iş gücü kaybını ortadan kaldırmayı amaçlayan Mevlana Danışmanlık Konya Tarım Fua-
rında çifçiler , vatandaşlar ve firma yetkilileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Mevlana Danışmanlık 
sahibi Mehmet Emin Bozkulak, “Kuruluşumuz; hibe, yatırım, ithalat ve ihracat konularında istisna, 
muafiyet ve haklardan yararlanmak için gerekli olan, uzun bürokratik süreçler sonucunda edinile-
bilecek belgeleri ve bilgileri temin ederek zaman ve iş gücü kaybını ortadan kaldırmaktadır. Kalite 
yönetim sisteminin ve uzman kadrosunun kurulduğu günkü dinamizmi sayesinde danışmanlık 
hizmetini başarıyla sürdürmekte ve yenilikleri yakından takip ederek birikimlerini paylaşmaktadır. 
Mevlana Danışmanlık olarak kısaca, fikirlerin hayata geçirilmesinde çözüme giden yolu kısaltıyo-
ruz. Firma olarak yaklaşık 500 firmaya danışmanlık görevimizi başarı ile sürdürmekteyiz. Mevlana 
Danışmanlık” 2010 yılında, ortaya koyduğu bu tespitler ışığında başladığı hizmet hayatında, hibe, 
şirketlere yatırım, ithalat ve ihracat konularında istisna, muafiyet ve haklardan yararlanmak için 
gerekli olan belge ve bilgileri temin ederek zaman ve iş gücü kaybını ortadan kaldırmaktadır. Bugü-
ne kadar onlarca kuruma danışmanlık yapmış, yol göstermiş ve bilgi sağlamıştır. Danışmanlık 
hizmetini başarıyla sürdüren kurumumuzun kendisine belirlediği hedef de üstlendiği sorumlulukla 
eşit büyüklüktedir” dedi.

BAKANLIK STANDINA 
YOĞUN İLGİ

Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve 
rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek,  uygulamak, izle-
mek ve değerlendirmek amacı ile kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Tarım Fuarında 
bakanlığa bağlı kuruluşlar olan Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,Eskişehir Geçit Kuşağı 
Enstitüsü Müdürlüğü,Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslar 
arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak Su Çölleşme İle Mücadele Araştır-
ma Enstitüsü Müdürlüğü , Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Konya 4. Bölge Müdürlü-
ğü çiftçilerle buluşuyor. Kurumlar faaliyet alanları ile ilgili çiftçilere bilgi veriyor. Kurumlar 
ayrıca alanlarınında ki uzmanlaşma konularını da çiftçilere aktarıyor. Çiftçiler stanttan 
oldukça memnun ayrılırken, standın kendileri için önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.

TORKU KONYA
TARIM FUARINDA

Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Salı günü düzenle-
nen törenle açıldı. 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarın en gözde standı 
bu yıl da Torku oldu. Ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin alanında en büyük organizasyonu olan 
fuarın en çok merak edilen standı bu yıl da Konya Şeker’in yeni ürünlerinin ve sektöre kat-
tığı yeniliklerin sergilendiği Torku standı oldu. Stantta Torku’nun yanı sıra Konya Şeker’in 
bütün marka ve ürünleri de sergileniyor. Konya Şeker, çiftçi ortaklarını tohumculuk, yem 
ve gübre gibi konularda da bilgilendiriyor. Torku’nun atıştırmalık, bisküvi, çikolata, meyve 
suyu, et ve süt ile bulgur gibi insanların sevgisini kazanan ürünlerinin yanı sıra, tarım 
grubundan Panplast, Beta, Birinci Yem, Biovin gibi ürünlerle hem yenilikler, hem de su-
lamadan tohuma, gübreden hayvan yemlerine kadar çok geniş ürün portföyü de çiftçilerin 
beğenisine sunuluyor.

Konya Ticaret Odası( KTO) ve KTO Karatay Üniversitesi 17.  Konya Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarında ziyaretçilerle buluşuyor. Fuar kapsamında 
KTO yerli ve yabancı  işadamları le buluşturuyor. Konya Ticaret Odası fuar kapsamında 
Konya’nın ekonomik anlamda canlanması ve ülke ekonomisine büyük gelir elde edilmesi 
için yoğun gayret ediyor. Yine Konya Ticaret Odası bağlı KTO Karatay Üniversitesi de fuar 
kapsamında üniversitenin tanıtımını gerçekleştiriyor. KTO stantlarına yerli ve yabancı 
ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. 

MEVKA KONYA 
FIRSATLARINI SUNUYOR 

Mevlana Kalkınma Ajansı  tarım – hayvancılık, tarım alet ve makineleri başta olmak 
üzere tarım sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcilerine  ulusal ve uluslararası pa-
zarda rekabet güçlerini artırmak ve sahip oldukları potansiyeli harekete geçirmek amacıyla 
yatırım, kapasite geliştirme, ar-ge, eğitim, fizibilite, teknik destek ve danışmanlık sunuyor. 
MEVKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Halil Sen Yetkin, “ 17. Konya Fuarında MEVKA olarak 
yerimizi aldık. Fuara gelen  başta yerli ve yabancı işadamlarımız olmak üzere çiftçilerimize 
kurumumuz , desteklerimiz ve Konya hakkında bilgiler veriyoruz. Yine fuar kapsamında 
yabancı işadamlarımızı yerli iş adamlarımız ile buluşturuyoruz. Konya Tarım Fuarını kurum 
olarak verimli geçiriyoruz. Yine ziyaretçilerin kurumumuza olan ilgisi de bizleri mutlu 
ediyor. Tüm işadamlarımızı ve çiftçilerimizi fuara bekliyoruz” dedi.

KTB KONYA
TARIMINI ANLATIYOR 

Üyelerini sürdürülebilir bir tarım ve tarımsal ticaret ortamında AB’ye hazırlayarak, global 
yönetim anlayışı içerisinde dünya borsalarına interaktif entegre olmak hedefinde olan Konya 
Ticaret Borsası Konya Tarım Fuarında açtığı stant ile ziyaretçiler ile buluşuyor. Fuar kapsamında 
stantı ziyaret eden çiftçilere, iş adamlarına kurum  hakkında bilgiler veriliyor ve Konya’nın tarımı 
konusundaki başarısı anlatılıyor. 1997 yılında halen hizmet verdiği 9 bin metrekare hizmet 
alanına sahip modern binasına taşınan Konya Ticaret Borsası, gelişmiş alt yapısı ve uzman 
personeliyle üyelerine ve üreticilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Anadolu’da diğer 
borsaların kurulmasına da öncülük etmiş olan Konya Ticaret Borsası’nın hizmet ağı, bugün bir 
merkez ve on bir tescil bürosu ile günden güne yayılmaktadır. Anadolu’nun ilk borsası olan Kon-
ya Ticaret Borsası’nın, bölge ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Konya’nın tahıl ambarı olması 
sebebiyle, Türkiye’nin en büyük hububat borsasıdır.  Teknoloji alanındaki gelişmeleri kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanan Konya Ticaret Borsası, 2011 yılında bir ilki gerçekleştirerek 
Türkiye’nin ilk elektronik satış salonunu hizmete sundu. Bu sistem ile “Geleneksel borsacılıkla, 
modern borsacılığı bir araya getirmiştir” ve bölgesel ve ulusal anlamda hizmet çıtasını yükseğe 
taşımıştır. Yeni sistem satış salonu, spot işlemlere hız, güven ve kalite vurgusuyla yıllık işlem 
hacimlerine canlılık kattı. 

Hazırlayan
M.ESAD ÇAĞLA

İŞADAMLARINA 
TİCARET DESTEĞİ
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TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (İŞLEME MERKEZİ)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞACAK 
VASIFLI İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ

• KUMLAMA 
• TESTERE

• DÖVME ÖPERATÖRÜ
• MONTAJ
• SEVKİYAT 

• ÇATLAK KONTROL 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332 239 01 51

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

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

- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

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

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, 

hükümsüzdür.

ONUR DANIŞIK
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Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

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

 

ESAS NO : 2018/718 Esas
KARAR NO : 2019/226
Davacının davasının KABULÜ ile Konya ili, Meram ilçesi, Sahibi Ata mahallesi nüfusuna kayıtlı, 
249*****036 TC kimlik numaralı Recep Şenbaş’ın adının “Mustafa Recep” olarak nüfus kaydına 
tesciline karar verilmiştir. İlan olunur.

İLAN
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 968283
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NEÜ’nün projesi Konya turizmine katkı sağlayacak
2018-2020 döneminde Av-

rupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Merkezi Başkanlığınca Erasmus+ 
Yükseköğretim Alanında Strate-
jik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) 
Programı çerçevesinde Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tu-
rizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Kevser Çınar koordinatörlüğünde-
ki, “Tourıboost” başlıklı proje kabul 
edildi.

Tourıboost Projesi hakkında 
bilgi veren NEÜ Turizm Fakültesin-
den Dr. Öğretim Üyesi Kevser Çı-
nar, “Projede yer alan ortaklar kül-
türel miras kapsamında var olan, 
çok fazla bilinmeyen, tanıtımı iyi 

yapılamamış turizm varlıklarının 
tanınırlığına katkı sunacak işgü-
cünün eğitimini de dikkate alarak 
güncel gelişmeler doğrultusunda 
piyasa taleplerini karşılayan yeni-
likçi fikri çıktılar üzerinde çalışacak. 
Üniversitemiz olarak Konya’da yer 
alan Sille Aya Eleni Kilisesi, Sille 
Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Kilistra 
ve Sultan Kılıçaslan Sarayı‘na saha 
ziyaretleri gerçekleştirilerek bu 
mekanlara yönelik sorunlar tespit 
edilerek bölgenin sahip olduğu bu 
önemli tarihi ve kültürel değerle-
rin turizme kazandırılmasıyla ilgili 
yapılacak araştırma kapsamında 
ilgili paydaşlarla yüz yüze görüş-

me yöntemiyle derinlemesine bilgi 
toplanarak güncel durum analizi 
yapılacak ve elde edilecek sonuçla-
ra göre turizm çalışanlarına yönelik 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle 
uyumlu yenilikçi bir eğitim modü-
lü geliştirilecektir” dedi.

Proje kapsamında her ortak 
kurum belirleyeceği turizm var-
lıklarının güncel ihtiyaçlar doğrul-
tusunda yeniden yorumlanarak 
ziyaretçiler tarafından duygusal, 
bilişsel ve zihinsel olarak daha eri-
şilebilir ve anlaşılabilir hale getiri-
lebilmesi için e-kitap ve yol haritası 
vizyon planı hazırlayarak ilgilileri-
ne sunacak.  n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Hu-
kukta Gelişim Topluluğu, parla-
mentodaki yasa yapım sürecini 
deneyimlemek amacıyla çeşitli üni-
versitelerden öğrencilerin de ka-
tılımları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin canlandırıldığı “Meclis 
Simülasyonu” etkinliği düzenledi. 
Öğrenciler etkinlikte önce mazbata-
larını aldı, milletvekili yemini etti ve 
ardından partililer kanun tekliflerini 
meclise sundu.

KTO Karatay Üniversitesi Hu-
kukta Gelişim Topluluğu, Galatasa-
ray Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi 
Hukuk Kulüpleri ve Konya Baro-
su’nun da katkılarıyla parlamento-
daki yasa yapım süreci ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin canlandırıl-
dığı “Meclis Simülasyonu” etkinliği 
düzenledi.

MAZBATALARINI ALAN 
MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi TOBB Binası Şehit Demet 

Sezen Amfisinde İstanbul Üniversi-
tesi, Galatasaray Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden 
öğrencilerin de katılımlarıyla düzen-
lenen programın 1.Yasama Yılı 1. 
Yasama Dönemi, mazbataların tak-
dimi ve mecliste milletvekili yemini 
edilmesi ile başladı.

‘MECLİS SİMÜLASYONU’ 
BİZ HUKUKÇULARA 

KATKILAR SAĞLAYACAKTIR
Yoğun çalışmalar sonucunda 

gerçekleştirdikleri bu program ile 
derslerde gördükleri teorik bilgileri 
“Meclis Simülasyonu” ile uygulama 
fırsatını bulacaklarını belirten Hu-
kukta Gelişim Topluluğu Başkanı 
Mustafa Nasip, “Anayasa ve kanun 
tekliflerinden yararlanarak arkadaş-
larımız ile bizler de kanun teklifleri 
hazırladık. Hedefimiz ideal meclis 
ortamını burada geleceğin hukuk-
çuları ile uygulamaya koymaktır. 

Çeşitli konuları 5 gün boyunca tar-
tışarak uzlaşma ile bir sonuca ulaş-
mayı hedeflemekteyiz. Etkinliğimi-
zin iyi birer hukukçu olma yolunda 
bizlere katkı sağlayacağına inanıyor, 
desteklerinden ötürü üniversitemize 
teşekkür ediyorum.” dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. 
Öğr. Üyesi Hikmet Tülen ise farklı 
üniversitelerden gelerek ülkesi için 
nitelikli çalışmalara imza atan hu-
kukçuları cesaretlerinden ötürü teb-
rik etti.
‘ÖĞRENCİLERİMİZ ÖĞRENDİKLERİNİ 

UYGULAMA FIRSATI BULACAK’
Hukukta Gelişim Topluluğu’nun 

üniversitenin en aktif toplulukların-
dan biri olduğuna vurgu yapan KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade ise “Öğrencileri-
miz burada mecliste neler yaşanır 
onu deneyimleme fırsatı bulacaklar. 
Çeşitli gruplar oluşturarak yasama 
sürecine ilişkin deneyim kazanacak, 

komisyonlarda fikirlerini tartışarak 
demokratik bir ortamda olgunlaş-
tıracaklar. Gerçekten bir meclis or-
tamının oluşturulduğunu görüyor, 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

GERÇEK BİR MECLİS 
ORTAMI OLUŞTURULDU

24 Mart’a kadar sürecek olan 
“Meclis Simülasyonu” etkinlikle-
ri TBMM’yi temsilen oluşturulan 
Milliyetçi Parti, Cumhuriyetçi Parti, 
Muhafazakâr Parti, Sol Radikal Parti 
ve Toplumsal Demokrat Parti üyele-
rinin komisyon görüşmeleri, genel 
kurul görüşmeleri ve kanun teklifle-
rinin görüşülmesinin ardından sona 
erecek. Etkinlik ile parlamentodaki 
yasa yapım sürecini deneyimlemek, 
uzlaşma kültürü edinerek hoşgörü 
içerisinde yasaların oluşumunun 
gerçekleşebileceğini göstermek ve 
teorikteki bilgileri pratikte uygulaya-
rak öğrenmek amaçlanıyor.
n HABER MERKEZİ

‘İnsan merkezli 
bir şehir kuracağız’

Çağlayan, Toptancılar
esnafıyla buluştu

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar 31 Mart Ye-
rel Seçim çalışmalarını Konya’nın 
Akşehir ilçesinde sürdürdü. İnşal-
lah 1 Nisan sabahı Konyalı hem-
şerilerimize hizmet için kolları 
sıvayacağız diyen Uyar, “Türkiye 
genelindeki şehirlerde var olan 
sorunların bir tanesi ile Konya’da 
karşılaşıyoruz. Trafik sorunu var. 
Direk belediyecilikle alakalı ola-
rak olmasa bile işsizlik sorunu var. 
Sosyal dokuda hızla bir zedelenme 
olduğunun farkındayız. Onun için 
biz beyannamemizi açıklarken be-
yannamemizin merkezine insanı 
oturtarak insan merkezli bir şehir 
kuracağız dedik. Şeyh Edebali’yle 
Osman Gazi arasında geçen ko-
nuşmada ‘insanı yaşat ki devlet 

yaşasın’ sözü şehre ve insana ba-
kışımızın temelini oluşturacaktır. 
Unutulmamalıdır ki bir şehirde 
işsizlik azalmak yerine artıyorsa o 
şehir insan merkezli değildir. Bir 
şehirde yüksek binalar artıyor bi-
nalar insanlara değil de insanlar 
binaya hizmet ediyorsa o şehir in-
san merkezli değildir. Bir şehirde 
kötü alışkanlıklara düşen gençlerin 
sayısı artıyorsa o şehir insan mer-
kezli değildir. Bir şehirde insanla-
rın birbirine artan güveni azalıyor-
sa o şehir insan merkezli değildir. 
İşte bu sorunları ortaya koyduktan 
sonra insan şehir olmadan yaşar 
fakat şehir insan olmadan yaşaya-
maz. Tükettiğinden çok daha faz-
lasını kurmak için çalışan bir şehir 
otaya koyacağız” dedi. 
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İYİ Parti Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Muammer Çağla-
yan, vatandaşa sandığa gidin çağ-
rısında bulunarak “Değişimin tam 
zamanı. O nedenle oylarınızı kul-
lanın” dedi 31 Mart Yerel Seçim-
leri kapsamında İYİ Parti Selçuklu 
Belediye Başkan Adayı Muammer 
Çağlayan vatandaşlarla buluşmaya 
devam ediyor. Çağlayan ve bera-
berinde ki heyetin durağı Adnan 
Mendres Toptancı Hali ve Nalçacı 
Caddesi esnafı oldu.

Tek tek herkesle el sıkışarak 

kendisine destek isteyen Çağlayan, 
vatandaşların sorunlarını dinle-
yip, seçim sonrası bu problemlere 
hep birlikte çözüm arayacaklarını 
belirtti. İttifak konusuna değinen 
Çağlayan, “HDP ile bizi işbirlikçi 
olarak tutamazlar. Bizler henüz 
bir buçuk yıllık bir partiyiz. Ben ve 
tüm parti mensuplarımız vatanı-
mıza, milletimize ve bayrağımıza 
gönül vermiş insanlarız. Onlarla bir 
görüşmemiz yoktur. Lütfen elinizi 
vicdanınıza koyun” dedi.
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Selçuk Üniversitesi bünyesinde açılan Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’yle otomobille ilgili bütün alanları kapsayan bir organizasyon sürecini başlatmış oldu

Geleceğin projelerini
üretecek bir merkez
Selçuk Üniversitesi Otomotiv 

Teknolojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi düzenlenen törenle 
açıldı. Programa Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tarakçıoğlu, Otomotiv 
Teknolojileri Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat 
Ciniviz, dekanlar,  dekan yardımcıla-
rı, müdürler, bölüm başkanları, öğ-
retim üyeleri, araştırma görevlileri 
ve öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Otomotiv 
teknolojileri büyük önem arz ediyor. 
Bu işle ilgili çok insanla konuştuk. 
Ama şunu fark ettik. Görüştüğümüz 
insanların hepsi ellerindeki bilgi ve 
teknolojiyi bize belli bir bedelle sat-
ma peşindeler. Bunun aslında iyi 
bir yol olmadığını fark ettik. Çünkü 
sonuçta bilgide hep onlara bağlı ka-
lacaktık. Ülkemizde helikopterler, 
zırhlı araçlar, tanklar üretiliyor. Ama 
bir yere geliyorsunuz diyorsunuz ki 
ülkeler bizim motorumuzu burada 
kullanamazsınız. Tıkanıp kalıyor-
sunuz. O zaman bir yerli otomobil 
ortaya çıkartmaktansa geleceğe yö-
nelik uzun soluklu bir süreci başla-
talım ve kendi işimizi kendimiz ya-
palım kararını verdik. Bu çerçevede 
otomobille ilgili bütün alanlarda bir 
organizasyon süreci başlatalım de-
dik. Ve onun adına da Selçuk Üni-
versitesi Otomotiv Teknolojileri Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi olarak 
koyduk. Çok mesafeler kat ettik bu 
konuda. En azından bundan sonra 
boşa zaman kaybetmemeyi ve nasıl 
boş vakit harcamayacağımızı öğren-

miş olduk. Özellikle İtalya merkezli 
bazı üniversiteler ve tasarımcılarla 
protokoller imzaladık. Karşılıklı de-
neyim paylaşımı ve öğrencilerimizin 
değişim programları kapsamında 
araştırma görevlilerimizin deneyim 
ve tecrübe edinme kapsamında 
yurt dışına gitmeleri için çalışmalar 
başlattık. Sonuç olarak bilgiyi elde 
edebilecek bir ekibin yetişmesini 
hedefledik. O çerçevede çalışmala-
rımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. 
Temel hedef ülkemize bu alanda 
katkı sağlamak olacaktır” dedi. Sel-
çuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarak-
çıoğlu da “İşin içerisinde yapay zekâ, 
bilgisayar mühendisliği, elektronik 
mühendisliği, makine mühendis-
liği, otomotiv mühendisliği gibi bir 
multidisipliner çalışma gerekiyor.  
Bu yüzden benim temennim; burası 
multidisipliner bir çalışma merkezi 

olsun. Diğer birimlerden de arka-
daşlar gelsinler. Hatta uzaktan ku-
mandalı arabalarla ilgili çalışması 
olan yüksek lisans öğrencileri var. 
Emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Otomotiv 
Teknolojileri Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mu-
rat Ciniviz ise “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Tür-
kiye’nin yerlileşme ve millileşme he-
defi doğrultusunda ve bu anlamda 
yerli ve milli teknolojisine katkı sağ-
lama hedefiyle yaklaşık 3 yıl öncesin-
de Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin direktifleri ile Otomotiv 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin kurulması gerçekleştiril-
di. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın yüzde yüz yerli otomotiv çağ-
rısı ve desteğiyle bu görevi üstlendik 
ve katkı sağlamak bizzat kaçınılmaz 

olmuştur. Merkezimiz hem araştır-
ma hem de uygulama faaliyetlerini 
sürdürebilecek bir merkez olmayı 
hedeflemektedir. Devletimizin yerli 
ve milli üretim politikasında biz de 
varız diyebilmek amacıyla; merkezi-
miz öncelikli olarak otomotiv sektö-
ründe, taşıt, güç aktarma organları, 
hareket sistemlerinin geliştirilmesin-
de öncelik göstermektedir. Bununla 
birlikte merkezin faaliyet alanına uy-
gun lisansüstü çalışmalarında des-
teklenmesi, merkezimizin öngörülen 
çalışma alanlarındadır. Bu amaçlar 
doğrultusunda Teknoloji Fakültemi-
zin Makine Mühendisliği Bölümü ile 
bir protokol gerçekleştirilmektedir. 
Merkezimize bugüne kadar verdi-
ği katkılarından ve desteklerinden 
dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’e teşekkürü bir borç 
bilirim” şeklinde konuştu.
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KTO Karatay Hukuk’ta TBMM canlandırıldı
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‘Fırsatlar sunuyoruz’

HABER

Selçuk’ta Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
Selçuk Üniversitesi Sağlık Kül-

tür ve Spor Daire Başkanlığı tara-
fından hazırlanan Nevruz Bayramı 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Selçuk Üniversitesi Keykubat 
Köşkü önünde gerçekleştirilen et-
kinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Şahin,  İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Rektör Yardımcı-
ları Prof. Dr. Ahmet Kağan Kara-
bulut,  Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. 
Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Öz-
demir Koçak,  Rektör Danışmaları 
Prof. Dr. Tahir Balevi,  Prof. Dr. Ya-
kup Kara, Genel Sekreter İbrahim 
Halıcı, daire başkanları, dekanlar, 
okul müdürleri, akademik ve idari 
personel ile çok sayıda öğrenci ka-
tıldı. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Konya-
mızda Nevruz Bayramı 21 Mart 
1919’da kutlanmış. Gazetelerde 
bunun kayıtları var. Hatta bu sene 
101. senesi diyebiliriz. Kültürü-
müzde coğrafyamızda bu yaygın 
olarak kutlanan ve karşılık bulan 

bir bayramdır. Özellikle Türk dün-
yasında nerdeyse Çin sınırından 
alarak Balkanlara kadar uzanan 
bu hat boyunca bu senenin devir 
döneminde yani bu gece, gecenin 
ve gündüzün eşit olduğu güneşin, 
artık güney kutbundan kuzey kut-
buna doğru daha fazla zaman ayır-
maya başladığı bu dönemde yay-
gın olarak kutlanmaktadır. Nevruz 
Bayramı’na çok çeşitli misyonlar 
yüklenmiştir.  İşin özü şudur; özel-

likle kuzey kutbu tarafında ve Türk 
dünyasının ağırlık olduğu coğraf-
yalarda doğanın tabiatın uyandığı 
bir dönemdir. Artık nebatat can-
lanmaya başlar. Tabii Nevruz’un 
‘Yeni Gün’ anlamına gelmesi ve 
Türk dünyasında Osmanlı’da dâ-
hil yılbaşı olarak kabul edilmesi bir 
vaka, bir gerçektir. Nevruz bizler 
için çok şey ifade ediyor. Kültürü-
müzün çok önemli bir parçasıdır” 
diye konuştu. 

Dünya birinciliği ve birçok “Av-
rupa Kültür Ödülleriyle” ulusal ve 
uluslararası alanda üniversitemizi 
ve ülkemizi başarıyla temsil eden 
Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları 
Topluluğu (SÜHOT) tarafından ser-
gilenen halk oyunları seyircilerden 
büyük alkış topladı.

 Programda, Selçuk Üniversi-
tesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) öğ-
rencileri tarafından kortej yürüyüşü 

yapıldı.
Ardından protokol üyeleri bir 

Nevruz geleneği olan Nevruz ate-
şi üzerinden atladılar, örste demir 
dövdüler ve yumurta tokuştur-
dular. Öğrencilerle birlikte keyifli 
karelere sahne olan Nevruz etkin-
liklerinin ardından Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Şahin ve protokol üyeleri 
kendi elleriyle öğrencilere kavur-
ma-pilav, irmik helvası ve ayran 
ikram etti. 

BAHARA MERHABA SERGİSİ’NİN 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Nevruz etkinlikleri kapsamında 
ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Sa-
nat Galerisinde Güzel Sanatlar Fa-
kültesi öğretim üyelerinin “Bahara 
Merhaba” isimli Plastik Sanatlar 
Sergisi’nin açılışı Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Okka, Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Osman Tugay, Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran tara-
fından gerçekleştirildi. 

Sergide Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Resim Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran 
küratörlüğünü yaptığı 44 öğretim 
elemanı tarafından hazırlanan 44 
eser sergilendi. 

Açılışı yapan protokol üyeleri 
sergilenen eserleri inceledi. Sergi 
31 Mart tarihine kadar ziyaret edi-
lebilecek.
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Beyşehir 3 Nolu 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Düzenlenen 
açılış programına AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, res-
mi daire kurum müdürleri, hizmet 
başkanları, sağlık çalışanları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Beyşehir ilçesinin sağlık 
hizmetlerinden önemli paylar aldı-
ğını ve aldığı bu hizmetleri sahaya 
çok güzel bir şekilde yansıttığını 
söyledi. Açılan istasyonlarla birlikte 
Konya’da ki toplam istasyon sayısı-
nın 73’e ulaştığının da altını çizen 
Prof. Dr. Koç, “Son bir yıl içinde 
ilimiz genelinde 5 yeni istasyonu-
muzu hizmete açtık. Bizler, kendi 

çalışanlarımızı memnun etmeden 
vatandaşlarımızı memnun edeme-
yeceğimizin farkındayız. Sayın Ba-
kanımızın ve milletvekillerimizin 
desteği ile sahada gereken hizmet-

leri sunma gayretindeyiz. Sağlık 
çalışanlarımız 24 saat gece, gündüz 
demeden çok ağır şartlarda hizmet 
sunuyorlar. Bizler de onlara sağlıklı 
ortamlar sağlamaya gayret ediyor ve 

bu hedef doğrultusunda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı da AK Parti hükümeti-
nin iktidara geldiği günden bu yana 
sağlık alanında çok güzel işler başar-
dığını belirterek, “Vatandaşlarımı-
zın sağlık hizmetleri konusundaki 
teveccühünü görmek bizleri mutlu 
ediyor” diyerek, Beyşehir’i sağlık 
alanında çok daha güzel gelişmele-
rin beklediğini müjdeledi. Yapılan 
konuşmalarının ardından 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açı-
lışı Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut 
Çelikoğlu’nun duaları eşliğinde ya-
pıldı. Program protokol üyelerinin 
sağlık çalışanları ile çektirdiği toplu 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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‘Yapay zeka üreten 
bir ülke olacağız’

Konya Teknik Üniversitesi’n-
de (KTÜN) Yapay Zeka ve Görün-
tü İşleme Topluluğu tarafından 
“Yapay Zeka Buluşmaları” isimli 
etkinlik düzenlendi. Programa 
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız, Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Cemil Sungur, Yapay Zeka ve Gö-
rüntü İşleme Topluluğu Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Murat Ceylan, 
öğretim üyeleri ile öğrenciler katıl-
dı.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, 
yapay zekanın son günlerde Tür-
kiye’de de çok konuşulan bir konu 
haline geldiğini ifade etti. Özçelik, 
“Bugün ülkemizde yapay zeka 
teknikleri alanında son derece do-
nanımlı bilim adamları tarafından 
atılan değerli adımların var olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmalar yapay 
zeka kıvılcımlarının ülkemizde de 
oluşmaya başladığını göstermek-
tedir. KTÜN olarak, bölgemizdeki 
tüm bu çalışmaları koordine edebi-
len ve münferit olarak yapay zeka 
alanında çalışan bilim adamlarına 
destek olabilecek büyük bir plat-
formun oluşturulması için gerekli 
adımların atılması ve yapay zeka 
araştırmalarının özellikle öğretim 
üyelerimizin içerisinde yer aldığı 
girişimler vasıtasıyla endüstriyel 

katma değere ulaşması için gerekli 
çalışmaların yapılmasını önemsi-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Yapay Zeka ve Görüntü İş-
leme Topluluğu Başkanı Ahmet 
Karazor da “Yapay zeka üreten 
Türkiye anlayışı ile çeşitli proje 
grupları oluşturarak yapay zeka-
nın farklı alandaki uygulamalarını 
içeren laboratuvar çalışmaları yap-
maktayız. Düzenlemiş olduğumuz 
etkinlik, yapay zeka alanındaki far-
kındalığı arttırmayı ve üreten bir 
ülke olabilmek için anahtar faktör 
olan girişimciliğin altını çizmeyi 
amaçlamaktadır” dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversite-
sinden Dr. Öğr. Üyesi Selim Te-
mizer “Yapay zeka nedir, hangi 
alanları kapsar”, Bilkent Üniver-
sitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hamdi 
Dibeklioğlu “Bilgisayarlı görü ve 
pratik hayattaki uygulamaları”, 
V-Count Ar-Ge Direktörü Uğur 
Uğurlu “Odaklanmak”, Abdullah 
Gül Üniversitesinden Dr. Mustafa 
Coşkun ise “Yapay zekada açık ko-
nular ve yapay zekanın geleceği” 
ile ilgili konularda sunum gerçek-
leştirdi.

Programda ayrıca, etkinliğin 
düzenlenmesinde katkıda bulu-
nanlara, TEMA Vakfına fidan bağı-
şı yapıldığına dair sertifika takdim 
edildi.
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MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger Konya’nın Anadolu’da üretim üssü haline geldiğine 
dikkat çekerek, Konya’nın yatırın yapmak isteyen girişimcilere fırsatlar sunduğuna dikkat çekti

Mevlana Kalkınma Ajansı, MÜ-
SİAD Konya Şubesi  TÜYAP Konya 
Fuarcılık ve Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Odası ve Konya Ti-
caret Borsası  tarafından organize 
edilen  Konya Tarım Fuarı Gala 
Programı bir otelde gerçekleşti. 
Düzenlenen programa Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Memiş Kütükcü, Türk Tarım Alet ve 
Makinaları İmalatçıları Birliği (TAR-
MAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı 
Şenol Önal, MEVKA Genel Sekreter 
Vekili Savaş Ülger,  MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ile 
çok sayıda işadamı ve davetli katıldı.

‘TARIM FUARI TİCARETE 
VESİLE OLUYOR’

Gala programında konuşan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, “Dünyada 
tarımsal alanların kısıtlılığı, küresel 
ısınma gibi sorunların öne çıktığı bir 
dönemde tarımda teknolojinin son 
noktasına kadar kullanılması çok 
büyük önem arz etmektedir. Konya 
bu anlamda da sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın liderliğine oynayabi-
lecek bir kapasiteye sahiptir.  İnşal-
lah düzenlemiş olduğumuz bu fuar 
kullanıcılarımız ve üreticilerimizi 
karşı karşıya getirip çok güzel tica-
rete vesile olacaktır. Gerçekleşecek 
olan bu ticarete yürekten inanıyo-
rum” dedi.

‘SANAYİLEŞME 
HAMLEMİZİN TEMELİ TARIM’
Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-

kanı Selçuk Öztürk  Katılımcı ülke 
ve firmalarıyla, dünyanın dört bir 
köşesinden ziyaretçileriyle Kon-

ya Tarım Fuarının Tarım ve Tarım 
Teknolojilerin merkezi konumunda 
olduğuna dikkat çekerek, “Katılım-
cı ülke ve firmalarıyla, dünyanın 
dört bir köşesinden ziyaretçileriyle 
fuarımız, düzenlendiği tarihlerde, 
dünya tarım ve tarım mekanizasyo-
nu sektörünün merkezi olmaktadır. 
Bu sene geniş kapsamlı olarak dü-
zenlediğimiz 17 ülkeden firmanın 
katıldığı B2B organizasyonu, fuarı-
mızın marka değerini yükselterek iş 
ve ticaret için fuarımızı tercih eden 
herkesin kazancı artıracaktı. Bugün 
178 ülkeye ihracat yapan şehrimiz 
ihracatını son 17 yılda yüzde 1.800 
oranında artırarak dünya çapında 
bir başarı öyküsü yazmıştır. 2019 
yılının ilk iki ayında Konya’nın ihra-
cat artış ortalaması yüzde 22,5’tir. 
Aynı dönemde Türkiye’nin artış or-
talaması ise yüzde 4,7’dir.2018’de 
1,8 milyar doları aşan ihracatımızı, 
2019 yılında 2 milyar doların üze-
rine çıkarma hedefinde ilerliyoruz. 
Türkiye’nin en önemli tarım mer-
kezi olan Konya’nın sanayileşme 
hamlesinin temelini, tarıma dayalı 
sanayi oluşturmuştur. Konya tarım 

fuarında olduğu gibi, tarım ve tarım 
makineleri sektöründe de dünyanın 
önde gelen şehirleri arasındadır. 
Tarım makineleri sektöründe şehri-
miz, Türkiye pazarının yüzde 65’ine 
hâkimdir. Ayrıca, Türkiye tarım ma-
kinaları ve aletleri ihracatının yüzde 
45’ini Konya gerçekleştirmektedir” 
dedi. Türk Tarım Alet ve Makinala-
rı İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal 
da Konya Tarım Fuarının, Tarımda 
moderleşmeye dikkat çekti.

‘KONYA YATIRIMCILARA 
FIRSATLAR SUNUYOR’ 

MEVKA Genel Sekreter Vekili 
Savaş Ülger de yaptığı konuşmada 
Konya’nın Anadolu’da üretim üssü 
haline geldiğine dikkat çekerek,” 
Özellikle son yıllarda üretim, ar-ge 
ve inovasyon alanında büyük yatı-
rımlar yapan ve yüz yetmişten fazla 
ülkeye ihracat ve geniş yelpazede 
üretim yapabilme kapasitesine ula-
şarak Anadolu’nun üretim üssü hali-
ne gelen şehrimiz, aynı zamanda ül-
kemizin tahıl ambarı olma özelliğini 
de halen devam ettirmektedir. Geniş 
tarım alanları, farklı agro ekolojik alt 

bölgeler, sulama imkânları ve coğ-
rafi konumu itibari ile Konya, tarım 
konusunda ayırt edici bir yapı sergi-
lemekte ve ülkemizin tarım başkenti 
olarak kabul edilmektedir. Başta buğ-
day, arpa, şeker pancarı, kuru fasul-
ye, patates, ayçiçeği, haşhaş, kimyon, 
havuç, aspir gibi tarla bitkileri olmak 
üzere çok sayıda sebze ve meyve tür-
lerinin üretiminde ilk sırada yer alan 
ilimiz, son yıllarda organik tarım ko-
nusunda büyük ilerleme kaydetmiş-
tir. Bunların yanı sıra şehrimiz, yüzöl-
çümü bakımından yurdumuzun en 
geniş arazi ve tarım yapılabilen alan-
larına sahip olması, büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği için ge-
rekli mera ve yem bitkisi üretimi için 
geniş arazilere sahip olması, modern 
tarıma dayalı sanayi sektörüne ham 
madde ve yarı mamul madde temin 
edilebilmesi, Bünyesinde beş reka-
betçi üniversiteyi barındırması, tarım 
alet ve makine sektörünün yüzde  
65’ine hâkim olması gibi özellikleri 
ile tarım alanında yatırım yapmak is-
teyen yatırımcılara pek çok fırsatı bir 
arada sunmaktadır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’e 3’üncü 112 istasyonu kazandırıldı

Cüneyit Orhan Toprak Selçuk Öztürk  Şenol ÖnalSavaş Ülger



Temsilcimiz Konyaspor Basketbol geçtiği-
miz günlerde Jackie Ray Carmichael Jr’ı kadro-
suna katarak sezon sonunda hedeflenen bir üst 
lig için ne kadar iddialı olduğunu göstermişti. 
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kon-
yaspor Basketbol takımında Büyükşehir Beledi-
ye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda Jackie 
Ray Carmichael Jr için imza töreni düzenledi. 
Yeşil beyazlı takımın Başkan yardımcısı Abbas 
Kılınç ve yönetim kurulu üyesi Uğur Öncan’ın 
hazır bulunduğu imza töreni sonrasında konu-
şan yeni transferi Jackie Ray Carmichael Jr, 
Konyaspor’a imza attığı için mutlu olduğunu 
söyledi.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Jackie Ray Carmichael yaptığı ilk açıklama-

larda, “Burada böyle bir kulüpte olmaktan do-
layı çok mutluyum. Konya’ya karşı da oynadım 
ben üç dört sene önce, inanılmaz bir atmosfer, 
çok iyi bir ambiyans vardı. Umuyorum ki bu bü-
yük hedefi hep birlikte başaracağız. Birçok Avru-
pa Kulübünü de gördüm oralarda da oynadım. 
Oralardan da tecrübem var ama çok profesyonel 

bir yaklaşım oldu. Çok sıcak bir karşılama oldu. 
Herkes çok yardımsever. Bundan dolayı ayrıca 
çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

KONYASPOR’UN GÖZÜ PLAY-OFF’TA
Konyaspor Basketbol Takımı’nın da müca-

dele ettiği Türkiye Basketbol Ligi’nde sezonun 
bitmesine 7 hafta kaldı. Yeşil beyazlı ekip, oy-
nanan 23 maçın ardından 5.sırada yer alıyor. 
20 galibiyeti bulunan ve lig zirvesinde yer alan 
Bursaspor, bir sürpriz olmazsa 1. olarak Basket-
bol Süper Ligi’ne yükselecek. Bir üst lige çıka-
cak olan takım ise Play – Off maçları sonunda 
belli olacak. Konyaspor, kalan haftalarda en iyi 
sonuçları alarak Play – Off’a üst sıralardan ka-
tılmak istiyor. 2 ve 9.sıra arasındaki takımların 
katılacağı Play – Off müsabakalarında üst sıra-
larda yer alan takımlar iç saha avantajı kazana-
cak. Konyaspor Basketbol, yarın kendi evinde 
Manisa Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya 
gelecek. Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Bandır-
ma Kırmızı’ya karşı iç sahada şok bir mağlubiyet 
almıştı. Konya ekibi yarın oynayacağı maç ile bu 
mağlubiyeti telafi etmek istiyor. n SPOR SERVİSİ

14 22 MART 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 27 17 7 3 57 32 25 58
2.TUZLASPOR 27 16 6 5 51 16 35 54
3.F. KARAGÜMRÜK 27 16 4 7 42 28 14 52
4.MANİSA B.ŞB. 27 13 10 4 48 22 26 49
5.ŞANLIURFASPOR 27 13 7 7 37 29 8 46
6.ETİMESGUT BLD. 27 11 6 10 33 31 2 39
7.PENDİKSPOR 27 10 8 9 38 37 1 38
8.SİVAS BELEDİYE 27 9 7 11 32 38 -6 34
9.KAHRAMANMARAŞ 27 9 7 11 27 34 -7 34
10.BAK SPOR KULÜBÜ 27 8 10 9 31 39 -8 34
11.KIRKLARELİSPOR 27 9 6 12 36 34 2 33
12.ZONGULDAK 27 8 9 10 28 34 -6 33
13.TARSUS İDMAN Y. 27 8 9 10 34 42 -8 33
14.FETHİYESPOR 27 5 13 9 28 32 -4 28
15.BANDIRMASPOR 27 7 6 14 31 45 -14 27
16.K. A. SELÇUKSPOR 27 4 11 12 34 51 -17 23
17.TOKATSPOR 27 4 10 13 22 35 -13 22
18.DARICA G. BİRLİĞİ 27 5 6 16 23 53 -30 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Akşehir, Cenap 
Taner’e güveniyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta mücadele eden ve li-

gin zirvesinde yer alan Konya ekibi Akşehirspor, sezonun 
bitmesine 4 hafta kala avantajı eline aldı. Lig ikincisi Çu-
bukspor’dan 1 maç eksiği bulunan kırmızı beyazlı takım, 
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un da 3 puan önüne geçti. 
Erteleme maçında Keçiören Belediyesi’nin yenen Akşe-
hirspor, ilçede coşku ile karşılandı. Takımı karşılayan ve 
şampiyonluğa inancı tam olan taraftarlar Teknik Direktör 
Cenap Taner’e sevgi gösterinde bulundu ve güvenini his-
settirdi. Konya ekibi, ligin 23.hafta maçında Yeniçağa’yı 
konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

Milli atıcılar 
rekor kırdı

Trap-Skeet Dünya Kupası’nda Nedim Tolga Tunçer 
ve Safiye Sarıtürk’ten kurulu Trap Karışık Milli Takımı sı-
ralama dünya rekoru kırdı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fe-
derasyonu’nundan yapılan açıklamaya göre Meksika’da 
gerçekleştirilen Trap-Skeet Dünya Kupası’nda Nedim Tol-
ga Tunçer ve Safiye Sarıtürk’ten oluşan milli takım, 150’de 
149 atarak sıralama takım dünya rekoru kırıp finale çıktı. 
Trap Karışık Milli Takımı, finalde 17 puan toplayarak mü-
sabakayı 6. sırada tamamladı. Trap erkekler bireysel ka-
tegoride ise milli sporculardan Yavuz İlnam 122 puanla, 
Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer 119 puanla sıralama 
müsabakasını tamamladı ve finale yükselemedi. Organi-
zasyon 26 Mart Salı günü sona erecek. n AA

Meram Belediyespor kick boksta üç madalya kazandı
Meram Belediyespor Kick Boks Takımı, Antal-

ya’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Kick Boks 
Şampiyonası’nda üç Türkiye Şampiyonluğu kazandı. 
Şampiyonada madalya kazanan sporcuları tebrik 
eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ‘Takımın 
her turnuvadan büyük başarılarla dönmesi artık bir ge-
lenek halini aldı. Takım, başarı çıtasını da her geçen 
gün biraz daha yukarı taşıyor. Biz de bundan gurur du-
yuyoruz’ diye konuştu.  

Meram Belediyespor, 12-17 Mart tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Kick 
Boks Şampiyonasından üç madalya ile döndü. Spor-
cular Şampiyonada bir altın, bir gümüş ve bir de bronz 
madalya kazandı. Yakaladıkları başarı ile hem Me-
ram’ın hem de Konya’nın gururu olan sporcuların isim-
leri  ise şöyle; Şerife Demirbaş 60 kiloda 1., Sabriye Gür 
70 kiloda 2., Beyza Çelik 65 kiloda 3. oldu. 

BAŞARILI SONUÇLAR GELENEK OLDU
Üniversiteli sporcuları, Antalya’da gerçekleştirilen 

Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası’nda üç 
Türkiye Şampiyonluğu kazanmalarından dolayı tebrik 
eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Gerek 
şehrimizi gerekse ülkemizi farklı branşlarda temsil eden 
sporcularımız hemen hemen her turnuvadan madalya 
ile dönüyorlar. Büyük başarılar takımımız için artık bir 
gelenek halini aldı. Spora ve sporcularımıza verdiğimiz 
desteğin karşılığını bu önemli başarılarla almış olmak-
tan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Onlar, aldıkları 
bu derecelerle sadece Meram’ın değil tüm Konya’nın 
gurur kaynağı oluyorlar. Bu büyük azim ve gayretle bir-
likte başarıların artacak devam edeceğinden en küçük 
bir şüphemiz yoktur. Bu vesile ile bu turnuvadan da ba-
şarı ile dönen sporcularımızı ve hocalarını kutluyorum” 
şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 23 20 3 1890 1639 251 43 18
2 BALIKESİR KARESİ 23 16 7 2182 2052 130 39 18
3 OGM ORMAN GENÇLİK 23 16 7 1839 1690 149 39 16
4 DÜZCE BELEDİYE 23 15 8 1800 1758 42 38 15
5 KONYASPOR 23 14 9 1893 1848 45 37 14
6 SİGORTAM.NET BAKIRKÖY 23 13 10 1948 1928 20 36 14
7 PETKİM SPOR KULÜBÜ 23 13 10 1901 1834 67 36 14
8 YENİ MAMAK SPOR 23 12 11 1926 1811 115 35 14
9 MANİSA BÜYÜKŞEHİR 23 12 11 1831 1793 38 35 14
10 AKHİSAR BELEDİYE 23 12 11 1843 1720 123 35 13
11 ARTVİN BELEDİYE 23 10 13 1939 2043 -104 33 12
12 FİNAL SPOR 23 8 15 1823 1903 -80 31 11
13 BANDIRMA KIRMIZI 23 8 15 1792 1918 -126 31 11
14 YALOVA BLD SPOR 23 7 16 1833 1961 -128 30 11
15 ANKARA D.S.İ 23 6 17 1707 1878 -171 29 11
16 EDİRNESPOR 23 2 21 1754 2125 -371 25 10

‘Başaracağız!’
Konyaspor Basketbol Takımı’nın geçtiğimiz günlerde kadrosuna dahil ettiği Jackie Ray Carmichael Jr, 

resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, hep birlikte 
hedeflenen noktaya ulaşacaklarını ve Konyaspor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti

Bilgin Kamış: Üç takım birbirine bağlı olacak
TFF 2. Lig ekibi Konya Anadolu Sel-

çukspor, yapılan görüşmelerin ardından 
Ereğlispor’a devredildi. Ereğlispor Kulüp 
Başkanı Bilgin Kamış, yaptığı açıklama-
larda Konyaspor, Anadolu Selçukspor ve 
Ereğlispor’un birbirine bağlı olacağını ve 
pilot takım uygulamasının devam ede-
ceğini ifade etti. Kamış açıklamasında, 
“Sayın Milletvekilimiz Halil Etyemez’ın 
çabaları ile Konya’da, Konyaspor yöneti-
mi ile Anadolu Selçukspor’u Ereğli’mize 
kazandırma amaçlı görüşme yaptık ve 
çok olumlu görüşme neticesinde sonrası 
Anadolu Selçukspor’u Ereğli’mize kazan-
dırma amacında hiçbir pürüz kalmadı. 
Sadece Anadolu Selçukspor’un 7 maçı 
var. Sezon sonu prosedürleri tamamla-
yıp Anadolu Ereğlispor olarak 2. Lig’de 
devam edeceğiz. Anadolu Ereğlispor 
şehrimize ayrı bir heyecan ve katkı sağla-
yacak. Başta Türkiye Kupası ile elit takım-
larla eşleşmek ve şehrimize büyük takım 

gelmesi ve 2. Lig’de mücadele ederken, 
gerek rakip takım gerekse futbol, gerek 
taraftar kafilesinin Ereğli’mize gelip mad-
di açıdan katkı sağlaması ve kulüp olarak 
ulusal basında sıkça Ereğli’mizin adının 
geçmesi sosyal ve kültürel zenginliğini en 
üst seviyeye çıkaracağını şehrimizin tanı-
tımında öneminin büyük olacağını biliyo-
ruz. Bunlar gibi sayamayacağımız birçok 
katkı ve heyecan vereceğinden eminim. 
Bu esnada Ereğlispor’muzda Bölgesel 
Amatör Ligi’ne çıkacak. O da BAL’da de-
vam edecek. Burada şu ayrıntıyı belirte-
yim. Ereğlispor, Anadolu Selçukspor’un 
pilot takımı olacak. Anadolu Selçukspor 
da Konya sporun pilot takımı. Yani Kon-
yaspor, Anadolu Selçukspor ve Ereğlispor 
3 takım birbirine bağlı kalacak. Son ola-
rak 2. Lig takımı Anadolu Selçukspor, 
Ereğli’mize hayırlı olsun. Gelecek güzel 
günlerde Ereğli’miz daha güzel olacak” 
şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ
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Selçuklu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Samimi görüntüsüyle vatandaşların 
sevgisini kazanan Başkan Pekyatırmacı, gönül belediyeciliği anlayışına vurgu yaparak, “Birinci önceliğimiz memnuniyet. Memnuniyet olmazsa hizmetin anlamı olmaz” dedi 

‘Önceliğimiz memnuniyet’
31 Mart Mahalli İdareler Seçim-

leri’ne sayılı günler kala, Belediye 
Başkan Adaylarının da seçim çalış-
maları aralıksız sürüyor. Yoğun bir 
seçim çalışması sürdüren isimlerden 
biri de Selçuklu Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Ahmet Pekyatırma-
cı. Başkan Pekyatırmacı sabahın ilk 
saatlerinden itibaren seçim çalış-
malarına başlayarak, günün geç sa-
atlerine kadar aynı tempoda seçim 
çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut 
Belediye Başkanı olması nedeniy-
le aynı zamanda Belediyenin rutin 
işlerinin takibini ve programlarını 
da yürütüyor. Bu anlamda yoğun 
bir çalışma gerçekleştiren Başkan 
Pekyatırmacı, Konya’nın ve hatta 
Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden 
biri olan Selçuklu’da hizmet çıtasını 
daha yukarı taşımak için gayret gös-
teriyor. 

YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPTI 
Yenigün Gazetesi olarak 1 gün-

lük seçim çalışmalarını takip ettiği-
miz Selçuklu Belediye Başkanı ve 
cumhur İttifakı Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Ahmet Pekyatırma-
cı, dün yaptığı çalışmalarına Down 
Sendromlu çocuklarla buluşarak 
başladı. Burada çocuklarla sohbet 
eden, onların ihtiyaç ve talepleriyle 
ilgili istişarelerde bulunan Başkan 
Pekyatırmacı, daha sonra esnaf ziya-
retleri gerçekleştirdi. 

Zafer Sanayi’ndeki esnaflarla bi-
raraya gelerek 31 Mart Mahalli İda-
reler Seçimleri’nde destek isteyen 
Başkan Pekyatırmacı, akşam saatle-
rinde ise Sadrettin Konevi KYK Yur-
du’na giderek öğrencilerle biraraya 
geldi, onların istek ve şikayetlerini 
dinledi. 

ESNAFLARDAN TAM DESTEK 
Zafer Sanayi Sitesi’nde esnafları 

ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı, 
31 Mart Mahalli İdareler seçimle-
rinde destek istedi. Esnafların istek 
ve şikayetlerini dinleyen Başkan 
Pekyatırmacı, bununla ilgili notlar 
aldı. Seçimlerin ardından 4,5 yıllık 
bir seçimsiz dönemin yaşanacağını 
vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, 
bu dönemi taleplerin hizmete dö-
nüşmesi açısından büyük fırsat ol-
duğunu söyledi. Bu anlamda vatan-
daşların her talebine büyük önem 
veren Başkan Pekyatırmacı, samimi 
görüntüsüyle vatandaşların gönlü-
ne girmeyi başarıyor. Bu anlamda 
esnaflardan tam not alan Başkan 
Pekyatırmacı, seçimlerde büyük bir 
destek alacağa benziyor. 

‘BİRLİKTELİĞİN 
MEYVELERİNİ ALACAĞIZ’

Başkan Pekyatırmacı seçim 
çalışmalarının ardından Yenigün 
Gazetesi’ne önemli değerlendirme-
lerde bulundu. 24 Haziran Cum-
hurbaşkanı ve Milletvekili Genel 
Seçimleri’nin ardından sahalardan 
hiç uzaklaşmadıklarını belirten Baş-
kan Pekyatırmacı, o günden bu yana 
verimli çalışmalar yaptıklarını söy-
ledi. Ancak Mahalli İdareler Seçim 

sürecinin yaklaşmasıyla birlikte bu 
çalışmaları daha da artırdıklarını dile 
getiren Başkan Pekyatırmacı, “Son 
60 gündür de artık çok yoğun bir 
şekilde sahada çalışıyoruz. Şunu gö-
rüyoruz; vatandaşlarımızın Cumhur 
İttifakı’na çok büyük teveccühleri 
var. Sanayide, esnaf dükkanlarında, 
mahallelerde, emekli konağında, 
mahalle toplantısında mutlaka in-
sanlar Cumhur İttifakı’nın önemine 
dikkat çekiyorlar ve bize destek veri-
yorlar. Hem Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın hem Sayın Devlet Bahçeli’nin 
sürekli vurguladığı beka meselesini 
vatandaşlarımız çok iyi şekilde algı-
layıp özümsemiş durumdalar. Va-
tandaşlarımızdan biz bunu çok iyi 
bir şekilde görüyoruz. Bu birlikteli-
ğin meyvelerini 31 Mart akşamı hep 
birlikte alacağız diyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

‘BİRİNCİ ÖNCELİK MEMNUNİYET’ 
“AK Parti belediyeciliği Türki-

ye’de kendini kanıtladı” diyen Baş-
kan Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminden gelen bir gönül be-
lediyeciliği tecrübesi ve alışkanlığı 
olduğuna dikkat çekti. Bunu bütün 
belediyelere en iyi şekilde uygulanır 
hale getirmeye çalıştıklarını dile ge-
tiren Pekyatırmacı şöyle devam etti, 
“Bizim belediyecilikteki ilkemiz gö-
nül belediyeciliği. Biz vatandaşımıza 
hizmet etmek amacıyla bu işi yapı-
yoruz. Hizmet ettiğimiz insanların 
memnuniyetini kazanmak zorunda-
yız. Yapacağımız her işte birinci ön-
celik vatandaşımızın memnuniyeti. 
Memnuniyeti olmayan bir hizmetin 
olumlu karşılığı yoktur. Onun içi biz 
hizmetlerimizi gönül belediyeciliği 

ilkesiyle, tevazuyla, samimiyetle, 
gayretle sürdürmek için çalışıyoruz. 
Sadece yol yapmakla, çöp toplamak-
la, kanalizasyon hizmeti yapmakla 
belediyecilik hizmeti yapılmıyor. Biz 
elbette ki vatandaşlarımıza bu hiz-
metleri en iyi şekilde yapacağız. Sos-
yal, kültürel, spor, sağlık alanlarında 
en iyi hizmetleri vermeye gayret 
edeceğiz. Ama bütün bunları yapar-
ken birinci önceliğimiz vatandaşları-
mızın memnuniyeti olacak. Onların 
ihtiyaçlarını doğru tespit edip, bu 
yönde projeler yapmak birinci ön-
celik olacak. Gönül belediyeciliği 
yaparken her kesimden insana hitap 
etmek gerekiyor.” 

SPORCU SEÇME VE 
YETİŞTİRME MERKEZİ

Selçuklu’dan bugüne kadar cid-
di yatırımlar yapıldığını vurgulayan 
Başkan Pekyatırmacı, özellikle spor 

alanındaki hizmetlere dikkat çekti. 
Selçuklu Belediye Spor Kulübü’nü 
örnek gösteren Pekyatırmacı, şöyle 
devam etti, “Türkiye’nin en büyük 
amatör spor kulüplerinden biri. Kon-
ya’da da tek. Biz Selçuklu Belediye 
Spor Kulübü’nün faaliyetlerini sü-
rekli geliştiriyoruz. Buradan hizmet 
alan çocuklarımızın sayısını artırıyo-
ruz. Biz inşallah bundan sonraki sü-
reçte bu elimizdeki potansiyeli en iyi 
şekilde değerlendirerek Konya’mız-
dan artık milli takıma yeni sporcular 
yetiştirmek hatta olimpiyatlara spor-
cu göndermek istiyoruz. Bu konuda 
başlattığımız yeni bir çalışma var. 
“Şampiyonlar Aşkla Yetişir” progra-
mı kapsamında, Spor Okulları’ndaki 
çocukları belli testlere tabi tutarak, 
hangi spora yatkınlıkları olduğunu 
tespit edeceğiz. Bu çalışmayı önü-
müzdeki dönemde bütün Konya’ya 

yaymak üzere bir Sporcu Seçme ve 
Yetiştirme Merkezi kuracağız. Bu-
nunla ilgili çalışmalara başladık. Bu 
merkezde çocuklarımızın hem fiziki 
yapılarını hem ilgi alakalarını hem 
hareket kabiliyetlerini ölçerek ço-
cuklarımızın hangi spora yatkın ol-
duğunu tespit ederek, çocuklarımızı 
belli brançlarda spora yönlendirmek, 
özel çalışmalarla bu çocuklarımızı 
geleceğe hazırlamak istiyoruz. Ni-
telikli, kaliteli sporcular yetiştirmek 
istiyoruz.”
SEDEP GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

Eğitim alanında da ciddi yatırım-
lar yapıldığını, bu yatırımların çeşit-
lenerek devam edeceğini dile geti-
ren Başkan Pekyatırmacı, “SEDEP 
bir marka oldu. Yıl boyunca SEDEP 
çalışmaları devam ediyor. Çocuk Kü-
tüphanesi, Tabiat Okulu, Tasarım ve 
Sanat Atölyesi SEDEP kapsamında 
oluşturduğumuz yeni markalar. Bi-
zim çocuklarımız çok değerli ve ka-
biliyetli. Ama onların kabiliyetlerini 
doğru bir şekilde tespit edip yönlen-
dirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak 
için onların kendilerini tanımalarını 
sağlamak lazım. Biz SEDEP kapsa-
mında oluşturacağımız bu okullarda 
çocuklarımızın kendilerini keşfetme-
lerini ve kendilerini geliştirmelerini 
sağlamak istiyoruz. Bu anlamda in-
şallah önümüzdeki dönemde çocuk-
larımızın eğitimi anlamında Tabiat 
Okulu’ndan, Tasarım ve Sanat Atöl-
yesi’nden ve Çocuk Kütüphanesi’n-
den fazlaca yararlanmak istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 
YENİ ŞEHİR KÜTÜPHANESİ MÜJDESİ 

“Hizmette sınır yok” diyen Baş-
kan Pekyatırmacı, gelecek dönem 
için Selçuklu’yu yeni hizmetlerin 
beklediğini söyledi. Mahallelerin 
Mahalle Konakları, Emekli Lokalle-
ri, Spor Salonları, Suni Çim Sahalar, 
Parklar, Kütüphaneler, Yüzme Ha-
vuzları, Gençlik Merkezleri, pazar 
alanları gibi eksiklerinin kalmadığını 
dile getiren Başkan Pekyatırmacı, 
şöyle devam etti, “Bunların hepsi 
yapıldıkça farklı ihtiyaçları gündeme 
getiriyor. Selçuklu’da çok iş üretildi. 
Çoğu yerde artık biz bunları konuş-
muyoruz. Ama şu var; farklı şekiller-
de bizim bu hizmetleri daha nitelikli 
hale getireceğimiz imkanları oluş-
turmaya gayret gösteriyoruz. Mesela 
77 kütüphanemiz var, Gençlerimiz, 
çocuklarımız, vatandaşlarımız bura-
lardan faydalanıyorlar. Ama büyük 
bir kütüphane isteği geliyor. Bu an-
lamda inşallah Selçuklu’ya büyük bir 
şehir kütüphanesi kazandıracağız. 
Bunu ana ulaşım akslarına yakın, 
herkesin rahatlıkla gidip kullana-
bileceği bir lokasyonda yapacağız. 
Kütüphanede; toplantı salonları, ça-
lışma odaları, kütüphaneler, çocuk-
ların vakit geçirebileceği oyun alan-
ları, yüksek lisans ve doktora yapan 
öğrenciler için ihtisas kütüphane 
alanları gibi büyük bir kütüphaneyi 
kazandıracağız. Bunun da buradan 
müjdesini vermiş olayım.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı, 
Zafer Sanayi’nde esnaflarla biraraya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde destek istedi.



Skubic’e 
2 maç ceza

Atiker Konyaspor’un yıldız futbolcusu Nejc Skubic’e 2 
maç ceza verildi. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kır-
mızı kart nedeniyle PFDK’ya sevk edilen tecrübeli oyuncu 
Başakşehir ve Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

PFDK’dan yapılan açıklamada “Atiker Konyaspor Ku-
lübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor 
- Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükan-
donyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden 
olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. 
maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KU-
ZEY TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ALT C ve D blokta yer alan 
seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının blo-
ke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu 
müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 

Aynı müsabakada Atiker Konyaspor Kulübü sporcusu 
Nejc Skubıc’in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi fau-
lü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile ceza-
landırılmasına” karar verilmiştir denildi. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

A Milli Takım Arnavutluk karşısında
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 

Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 
H Grubu’ndaki ilk maçında bugün Ar-
navutluk ile deplasmanda karşı karşı-
ya gelecek. İşkodra kentindeki Loro Bo-
rici Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 
22.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı 
yayınlanacak.

Mücadelede, Almanya Futbol Fe-
derasyonundan Tobias Stieler düdük 
çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Mike 
Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. 
Maçın dördüncü hakemi ise Christian 
Dingert olacak. Türkiye’nin yer aldığı 
grupta bugün aynı saatte Andorra-İzlanda 
ve Moldova-Fransa maçları oynanacak.

Elemeler sonunda gruplarında ilk iki 
sırayı alan takımlar (20 takım), finallere 
doğrudan katılma hakkı elde edecek. 
Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, 
Mart 2020’de UEFA Uluslar Ligi’nden ge-
lecek takımların oynayacağı play-off kar-
şılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018’de grup maçları tamam-
lanan UEFA Uluslar Ligi’nde kendi ligle-
rindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, 
play-off müsabakalarına katılma hakkı 

elde etti. Bu takımlardan grup elemele-
ri vasıtasıyla EURO 2020’ye doğrudan 
katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, 
yerlerini kendi liglerinde en iyi sırala-
maya sahip bir sonraki takım alacak. Bir 
ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli 
takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, 
başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi 
genel sıralamasında üstte yer alan ülke, 
ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği 
EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 

tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipli-
ğinde düzenlenecek. 

641. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile 

bugün deplasmanda yapacağı 2020 Avru-
pa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 
H Grubu ilk maçıyla 567. kez sahaya çıka-
cak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 
297’si resmi, 269’u özel 566 maçta, biri 
hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 
133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakip-
lerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242’si dep-

lasmanda, 244’ü evinde, 80’i de tarafsız 
sahada olmak üzere bu maçlarda, 3 golü 
hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 
741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü. 
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı 
ülke milli takımıyla mücadele etti. Milli-
ler, 566 karşılaşmanın 486’sını Avrupa, 
31’ini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Af-
rika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle 
yaptı.

GÜNEŞ UZUN BİR ARADAN SONRA
Türkiye Futbol Federasyonuyla söz-

leşmesi 1 Haziran 2019’da yürürlüğe 
girecek olmasına rağmen özel görevlen-
dirmeyle A Milli Futbol Takımı’nın başına 
geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol 
Güneş’in, ay-yıldızlı ekipteki ikinci döne-
mi bugün oynanacak Arnavutluk maçıyla 
başlayacak. 

Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağus-
tos 2000’de başlayan ve 22 Mart 2004’te 
görevinden alınan Şenol Güneş, 15 yılın 
ardından, bgün oynanacak 2020 Avrupa 
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 
Grubu ilk maçında ay-yıldızlı ekibin başın-
da sahaya çıkacak.) 
n AA

‘İdolüm Olivier Giroud’
Ümit Milli Takım kampında bulunan Atiker Konyaspor’un genç yıldızı Mücahit Can Akçay  idolünün 

Olivier Giroud olduğunu söyledi. Bazı Avrupa kulüplerinin kendisini izlediği haberlerini de 
değerlendiren Mücahit Can, “Haberler çıkıyor ama doğruluk payını ben de bilmiyorum” dedi

2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Ele-
meleri 3. Grup’taki ilk maçında 23 Mart 
Cumartesi günü (Yarın) deplasmanda 
Arnavutluk ile karşılaşacak Ümit Milli 
Takım’ın oyuncularından Berkay Özcan 
ve Mücahit Can Akçay, finallere katılma 
yolunda iddialı konuştu. Basın mensup-
larının sorularını yanıtlayan genç oyuncu-
lardan Berkay Özcan, Arnavutluk maçıyla 
ilgili olarak, “Hazırlıklar çok iyi gidiyor. 
Cumartesi günü maçımız var. Çalışıyoruz, 
idmanlarımız sürüyor. Hedefimiz Avrupa 
Şampiyonası’na katılmak. İyi bir grup ya-
kaladık, zor olacak ama kendimize, takı-
mımıza güveniyoruz. İnşallah başarırız.” 
ifadelerini kullandı. 

 Daha önce Mircea Lucescu tarafın-
dan A Milli Takım kadrosuna da davet 
edilen Berkay, hedefinin Şenol Güneş’le 
yeniden A Milli Takım forması giymek ol-
duğunu belirterek, “Elimden geleni önce 
burada göstereceğim, sonrası hocaya 
bağlı. Güzel galibiyetler alalım, sonrası-
na bakacağız.” dedi. 

Devre arası transfer döneminde Stutt-
gart’tan Almanya ikinci ligi takımlarından 
Hamburg’a transfer olan Berkay, yeni 
takımında daha fazla forma giydiği için 
mutlu olduğunu aktararak, “Çok iyi ve 
genç bir takımız. Hamburg köklü bir ku-
lüp. Şu an iyi gidiyoruz, ikinci sıradayız. 
İnşallah birinci lige çıkarız.” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile ikinci 
ligde şampiyonluk yaşayarak birinci lige 
çıktıklarını hatırlatan genç futbolcu, “Bazı 
oyuncular kariyeri boyunca hiç şampiyon-
luk yaşamıyor. Ben bu yaşımda bir tane 
yaşadım, inşallah ikinciyi de yaşayaca-
ğım. Şampiyonluk çok güzel bir duygu, 
inşallah yine başarırım.” şeklinde görüş-
lerini aktardı.

Berkay, Hamburg’a transfer olma-
dan önce Türkiye’den teklifler aldığı ha-
berleriyle ilgili olarak ise “Transferimle 
ilgili görüşmeleri menajerim yaptı. Ham-
burg’dan teklif geldi ve şu an çok mutlu-
yum.” ifadelerini kullandı. 

MÜCAHİT CAN AKÇAY:
 “İYİ BİR KADROMUZ VAR” 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ati-
ker Konyaspor’un kadrosunda yer alan 

Mücahit Can Akçay da Arnavutluk maçı ve 
gruptaki şansları hakkında şöyle konuştu: 
“Yeni bir turnuvaya başlıyoruz. İlk maç 
Arnavutluk’ta. Rakibi analiz ediyoruz, 
rakiple ilgili çalışmalar yapıyoruz. İyi bir 
kadromuz var, bu jenerasyonla hedefle-
diğimiz yerlere gelmek istiyoruz. İngiltere 
başta olmak üzere rakipler zor ama biz 
daha çok kendi yaptığımız şeylerle ilgi-
lenmek istiyoruz. Çünkü biz sahada Tür-
kiye gibi oynarsak kazanamayacağımız 
maç yok. İyi bir kadromuz var, inşallah 
bunu sahaya yansıtır ve istediğimiz yer-
lere geliriz.”

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve 
2017-2018 sezonunda Konyaspor’a trans-
fer olduğunu hatırlatan Mücahit Can, Av-
rupa’ya transfer olacağı iddiaları hakkın-
da, “Konyaspor ile sözleşmem 2022’ye 
kadar sürüyor. Haberler çıkıyor ama doğ-
ruluk payını ben de bilmiyorum.” dedi.

Mücahit Can Akçay, Şenol Güneş’in 
A Milli Takım’ın başına geçmesiye ilgili 
olarak ise şunları kaydetti: “Şenol hoca 
Türkiye için çok önemli. Milli takıma gel-
mesi de bence doğru bir karar. Gençler 
için de önemli bir hoca. Tabii ki bütün 
oyuncuların hedefi bir an önce orayı ya-
kalayabilmek. Burada göstermiş olduğu-

muz performanslar, oynayacağımız maç-
lar oraya bir nebze daha yaklaşmamızı 
sağlayacak. Oraya en kısa sürede ulaşa-
bilmek için elimizden geleni yapacağız.”

Oyun tarzını, “Pivot santrfor mode-
linde, daha çok arkadaşlarıma pozisyon 

hazırlayan bir oyuncuyum.” ifadesiyle an-
latan Mücahit Can, örnek aldığı ismi ise, 
“İdolüm var. Olivier Giroud. Kendi stilimi 
ona benzettiğim için örnek alıyorum ve 
izliyorum.” sözleriyle açıkladı.
n SPOR SERVİSİ

RPS

Kulüpler Birliği yabancı sınırına ‘hayır’ dedi
Süper Lig’e yeniden getirilmesi 

planlanan yabancı sınırını görüşen 
Kulüpler Birliği Vakfı yasağa oy çok-
luğu ile karşı çıktı. Konyaspor’un da 
içinde bulunduğu 12 kulüp gelecek 
sezon yabacı kuralının aynı şekilde 
devam edilmesini istedi. 

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret 
Orman, Spor Toto Süper Lig’deki 
yabancı oyuncu kuralının gelecek se-
zon da aynı şekilde devam etmesini 
istediklerini söyledi. Orman, vakfın 
Maslak’taki merkezinde gerçekleştiri-
len olağan toplantının ardından basın 
mensuplarına açıklamalarda bulun-
du. Çok verimli bir toplantı yaptıkla-
rını aktaran Orman, “Başlıca olarak 1 
Haziran’da Türkiye Futbol Federasyo-
nunun (TFF) olağan seçimini istişare 
ettik. Bu istişarelere devam edeceğiz. 
İkinci olarak yabancı sınırlamasını 
aramızda konuştuk. Düşüncemiz, 
2019-2020’de kontratları olan kulüp-
ler olduğu için sistemin aynı şekilde 
devam etmesi yönünde. Ancak yerli 

oyuncu teşviği sistemini federasyonla 
konuşacağız. Onun artırılması gerek-
tiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Kulüplerden yabancı oyuncu 
kuralıyla ilgili farklı görüşlerin dile 
getirdiğini aktaran Fikret Orman, 

şunları kaydetti: “Üç kulübümüz ha-
riç tüm kulüplerimiz mevcut sistemin 
devamını düşünüyor. 2 veya 3 kulü-
bümüz de yabancı oyuncu sayısının 
kademeli olarak ilk önce 10 sonra 
da 8’e düşmesini istiyor. Ancak artılı 

sistem değil, neyse ona göre devam 
edilmesi yönünde fikir beyan ettiler. 
Özellikle büyük kulüplerimiz, Beşiktaş 
Kulübü Başkanı olarak ben de yaban-
cı sınırlamasının aynı şekilde devam 
etmesini, yerli oyuncuya teşviğin ar-

tırılarak gitmesini, bunu oynatanların 
daha fazla gelir elde etmesi yönünde 
karar bildirdik.”

Başkan Orman, yabancı oyuncuy-
la ilgili görüşlerinin TFF’ye bildirecek-
lerini vurgulayarak, “Bundan önceki 

kararlar Kulüpler Birliğinde alınmadı. 
Bunları yaşayanlar olarak kendi fikri-
mizi federasyona bildireceğiz. Yetki 
federasyonda olduğu için onlar karar 
verecek.” ifadelerini kullandı.

“KULÜPLER BİRLİĞİ ADAY 
ÇIKARMA MAKAMI DEĞİL”

Fikret Orman, Kulüpler Birliği 
Vakfının TFF’ye başkan adayı çıkarma 
makamı olmadığını aktardı. Orman, 
federasyonda 1 Haziran’da gerçekleş-
tirilecek başkanlık seçiminin günde-
me geldiğini anlatarak, “Federasyon-
dan beklentilerimiz nelerdir, nasıl bir 
federasyonun bizi yönetmesi lazım, 
Türkiye’de futboldan beklentileri 
konuştuk. Marka değerine çok fazla 
yatırım yapılması gerektiğini, Süper 
Lig’in ayrı bir marka olarak dünyada 
pazarlanması gerektiğini, pazarlama 
tarafına önemli yatırımlar yapılması 
gerektiğini ifade ettik. Kulüpler Birli-
ği aday çıkarma makamı değil, aday 
olursa konuşuruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.  n İHA
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