
Rekorla kapattı
Türkiye’nin marka 
fuarlarından olan 

16’ncı Tarım, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı rekor 

ziyaretçiyle kapandı. 
Fuarı bu yıl 307 bin 
919 kişi ziyaret etti

FİRMALAR FUARDAN
UMUTLU AYRILDI

16’ncı Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri Fuarı sona erdi. Ger-
çekleştiren fuara yerli ve yabancı çok sa-
yıda firmanın yanında çok sayıda vatandaş 
katıldı. Fuar boyunca yurtiçi ve yurtdışın-
dan fuara katılan firmalar ikili görüşmeler 
gerçekleştirerek fuardan umutlu ayrıldılar. 
Fuarın son gününde yoğun kalabalıklar 
yaşandı.

FUARI 307 BİN 919 
KİŞİ ZİYARET ETTİ

Fuarın tamamlanmasıyla birlikte fuarla ilgili 
sayısal veriler de ortaya çıktı.  Fuara 5 gün-
de 307 bin 919 ziyaretçi geldiğini belirten 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin 
en büyük tarım fuarına katılmak için ül-
kemizden ve dünyanın dört bir yanından 
küresel ticaretin merkez şehri Konya’ya 
gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

• 26 MART 2018 PAZARTESİ  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Teknolojide 
yükseliyoruz 

Şakalak, çiftçinin 
gözdesi oldu

Genel Başkan
Yardımcısı oldu

OSBÜK’ün 16.Olağan Mali 
Genel Kurulu’nda konuşan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, “Teknolojide 
yükselen bir Türkiye; gümbür 
gümbür geliyor” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya 16. Uluslararası, Ta-
rım, Tarımsal Mekanizasyon 
ve Tarla Teknolojileri Fuarı 
tamamlandı. Fuar’ın en gözde 
yerlerinden 4. Salon’da yerini 
alan Şakalak Tarım Makineleri 
de, fuar boyunca ilgi odağı 
oldu. n HABERİ SAYFA 7’DE

MHP’nin başarılı isimlerinden 
Konya milletvekili Mustafa 
Kalaycı’ya yeni görev verildi. 
Daha önce partisinin genel 
sekreter yardımcılığı göre-
vini yürüten Kalaycı, Medya, 
Tanıtım ve Halkla İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı oldu. n HABERİ SAYFA 15’TE

TİCARİ ARAÇTA FİAT
FIRSAT SUNUYOR

40 bin TL’ye 20 ay sıfır faiz

Koyuncu Fiat, ticari araçlarda da kampanyalarını sürdürü-
yor. Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, 
“Doblo modelimizde 40 Bin TL’ye 20 ay sıfır faiz kampanya-
mız bulunuyor” dedi.

Yatırımları ve hizmetleri ile dikkat çeken Nadir Avcan Şirket-
ler Grubu, 11. şubesini  Ladik’te açtı. Nadir Avcan Şirketler 
Grubu Ceosu Temel Peker, “Yeni şubemiz ile birlikte 70’e 
yakın istihdamımız olacak” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE
06 Sütbank’a kayyum

atansın teklifi 07 Konforun adı; 
Mercedes Tourismo 13 16. Kapalı Pazar 

Market tamamlandı

‘Geleceğimiz parlak’
Prof. Dr. Birol Akgün, dış politikada yaşanan 
gelişmelere ve terörizmle mücadeleyle ilgili önemli 
konulara değindi. Afrin harekatının önemli bir adım 
olduğunu belirten Prof. Dr. Akgün, sınır hattının 
korunması gerektiğini savundu. 
‘Çok şükür Türkiye’nin ortak bir siyasi aklı var’ diyen 
Akgün,  “Türkiye’nin geleceği benim gözümde 
parlaktır. Bugün yaptığımız gibi ufak tefek Afrin 
benzeri operasyonlara devam edeceğiz zaten başka 
türlü ayakta kalamayız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Ceviz yetiştiricileri
tarım fuarında buluştu

16. Tarım Fuarı’nda Ceviz ve Fidan Yetiştiriciliği Aşı 
Teknikleri Grubu üyeleri biraraya geldi. Grup üyeleri 
ceviz noktasında her türlü bilgiyi üreticilere vermeye 

hazır olduklarını belirtti. n SAYFA 3’TE

NADİR AVCAN 11. 
ŞUBESİ’Nİ AÇTI

70’e yakın yeni istihdam

Prof. Dr. Birol Akgün
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Körfez ülkeleri ile ticaret gelişiyor
Mevlana Kalkınma Ajansı, Tür-

kiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı, 
Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası ve Konya Ticaret Borsası iş-
birliğiyle 20-23 Mart 2018 tarihleri 
arasında yatırımcı çekmek ve ticare-
ti geliştirmek amacıyla tarım ve hay-
vancılık sektörlerine odaklı olarak 
düzenlenen “Konya-Körfez Ülkeleri 
İş ve Yatırım Zirvesi” programı, Kör-
fez ülkelerinden gelen yaklaşık 200 
kişilik işadamı heyetinin Konya’da-
ki temaslarının ardından sona erdi. 
Konya-Körfez Ülkeleri İş ve Yatırım 
Zirvesi Açılış Toplantısı’nda işadam-
ları heyetine Konya yatırım ortamı, 
teşvik sistemi, tarım ve hayvancı-
lık destekleri sunumları yapılarak, 
Konya’nın tarım ve hayvancılık yatı-
rımları açısından taşıdığı potansiyel 
hakkında bilgiler verildi. Sunumla-
rın ardından, Konyalı işadamları ikili 
iş görüşmelerinde (B2B) bir araya 
gelen misafir işadamları, tarım, 
hayvancılık, besicilik, süt ve yem 
gibi çeşitli sektörlerde 60 masada 
200’ün üzerinde ikili iş görüşme-
si gerçekleştirdi. İş görüşmelerinin 
ardından işadamları heyeti, Konya 
Tarım Fuarı’nı ziyaret etti.

Heyet daha sonra “Konya-Kör-
fez Ülkeleri İş ve Yatırım Zirvesi Gala 
Yemeği” programında kamu kurum 
ve kuruluşları temsilcileri, oda ve 

borsa yöneticileri ve çok sayıda da-
vetlinin katılım sağladığı akşam ye-
meğine katıldı. Temasların son gü-
nünde Konya ve Karapınar’da tarım 
ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet 
gösteren tesisleri ziyaret eden he-
yet, Karapınar’da Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka ve Karapınar Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa 
Kemal Sözen ile bir araya geldi. Ka-
rapınar’daki temaslarında heyete, 
ilçenin tarım ve hayvancılık yatırım-
ları açısından sahip olduğu imkânlar 
anlatıldı.

“Konya-Körfez Ülkeleri İş ve 
Yatırım Zirvesi” programına ev sa-
hipliği yapan Mevlana Kalkınma 

Ajansı adına program hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Genel 
Sekreter Vekili, Savaş Ülger, “Körfez 
ülkelerinden gelen yaklaşık 200 ki-
şilik yatırımcı ve işadamı heyeti, te-
masları boyunca şehrimizde tarım, 
hayvancılık ve çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren Konyalı işadam-
larımızla bir araya gelerek 200’ün 
üzerinde iş görüşmeleri gerçekleş-
tirdi. Bunun yanı sıra heyet, Konya 
Tarım Fuarı’na katılan firmaların 
stantlarını ziyaret ederek bu sayede 
şehrimizin tarım alet ve makineleri 
sektöründe yakaladığı teknolojiyi de 
yerinde görme fırsatı buldu. Ayrıca, 
heyete Konya yatırım ortamı sunu-

mu yapılarak şehrimizin yatırımcı-
lara sağladığı avantajlar ayrıntılı bir 
şekilde anlatıldı. Yapılan iş görüş-
meleri ve fuar ziyaretleri esnasında 
iş bağlantılarının sağlanması bizleri 
mutlu edecektir. Bundan sonraki 
süreçte bu programın sonuçlarını da 
takip edeceğiz. Beklentimiz, heyetin 
şehrimizde yapmış olduğu temasla-
rın yeni işbirliklerine ve yatırımlara 
dönüşmesidir. Bu temasların, önü-
müzdeki süreçte bölgemizin ekono-
misine hareketlilik getireceğine ve 
Körfez ülkeleri ile Konyalı işadamla-
rımız arasındaki ticari ilişkileri daha 
da geliştireceğine olan inancımız 
tamdır” dedi. n HABER MERKEZİ

Mutluluğa giden yolda 
ilk adımı attılar

Fatma Nisa ve Zahit Kutal-
mış çifti mutluluğa ilk adımı attı. 
Havva-Ahmet Çakır çiftinin kızları 
Fatma Nisa ile Nurşen-Halim Kaya 
çiftinin oğulları Zahit Kutalmış, ni-
şanlanarak evlilik için ilk adımı attı. 

Genç çiftin nişanı Novotel Piri 
Reis Balo Salonu’nda yapıldı. Aile 
büyüklerinin, akrabaların ve yakın 
dostların katıldığı nişanda genç 
çiftin yüzükleri takılarak kurdele 
kesildi. Katılan davetliler genç çif-

ti tebrik ederken, evlilik için atılan 
bu adımın hayırlı olması temenni 
edildi.

Mutlulukları gözlerinden oku-
nan genç çift, mutlu günlerini ha-
tıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak evlilik 
yolunda atılan bu hayırlı adımın 
güzellikler getirmesini diliyor, Ça-
kır ve Kaya ailelerine hayırlı olsun 
temennisinde bulunuyoruz. 
n TEVFİK EFE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un oğlu Muhammed,  dünya evine girdi. Gerçekleştirilen 
düğün merasimine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’da katıldı

Mutluluğunuz daim olsun
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, oğlu Muhammed’i evlendirdi. 
Saliha Mutluerulu’nun kızı Ayşe ile 
Ayşe-Ahmet Sorgun çiftinin oğlu 
Muhammed ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. 
Beril Düğün Salonu’nda gerçekle-
şen düğüne Başbakan Yardımcısı 
ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Eski Başbakan AK Parti Konya Mil-
letvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Ömer Ünal, 

Mustafa Baloğlu, Abdullah Ağralı, 
Hacı Ahmet Özdemir,  Vali Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hasan Hüseyin Uyar, Oda 
Başkanları, işdünyasından önemli 
isimlerin yanı sıra çok sayıda kişi ka-
tıldı. Başbakan Yardımcısı ve Hükü-
met Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ayşe 

ve Muhammed çiftine ömür boyu 
mutluluklar dileyerek Mutluerulu ve 
Sorgun ailelerine ise hayırlı olsun di-
leklerini iletti. Düğüne katılan davet-
lilere geleneksel düğün pilavı ikram 
edildi. Davetlilerin ‘hayırlı olsun’ di-
leklerini kabul eden Mutluerulu ve 
Sorgun aileleri kendilerine teşekkür 
etti.  Yenigün Gazetesi olarak Ayşe 
ve Muhammed çiftine bir ömür saa-
det dileyerek, Mutluerulu ve Sorgun 
ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ dilekleri-
mizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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16. Tarım Fuarı’nda Ceviz ve Fidan Yetiştiriciliği Aşı Teknikleri Grubu üyeleri biraraya geldi. Grup 
üyeleri ceviz noktasında her türlü bilgiyi üreticilere vermeye hazır olduklarını belirtti 

Ceviz yetiştiricileri Tarım 
Fuarı’nda biraraya geldi

16’ncı Tarım, Tarımsal Meka-
nizasyon ve Tarla Teknolojileri Fu-
arında firmalar ürünlerini çiftçilerle 
buluşturmanın yanında fuar boyun-
ca ikili iş görüşmeleri ve eğitim faali-
yetleri gerçekleştirildi. 

Bu kapsamda sosyal medya üze-
rinde biraraya gelen Ceviz ve Fidan 
Yetiştiriciliği Aşı Teknikleri Grubu 
üyeleri ceviz yetiştiriciliği konusun-
da deneyimleri paylaştı. Grubun 
sorumlularından Ziraat Mühendisi 
Nihal Yavuz Göksu, “Facebook say-

famız üzerinde cevizlerin budaması 
ve aşılama ile ilgileri bilgileri pay-
laşarak grup üyelerimiz arasında 
eğitimler gerçekleştiriyoruz. 16’ncı 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri Fuarında hem 
grup üyelerimiz ile tanışmak hem 
de eğitimler vermek amacıyla bir 
araya geldik. Etkinliğimize Türki-
ye’nin dört bir yanında yetiştirici 
ve mühendisler katıldı.  Uzman 
hocalarımız ve Ziraat Mühendisleri 
tarafında cevizin beslenmesi, yetiş-

mesi hakkında bilgiler verildi. Ceviz  
oldukça hassastır. Cevizin dikilirken 
dikilecek alanın rakımına, nemine 
dikkat edilmesi lazım. Konya’nın 
düz ova olmasından dolayı cevizin 
yabancı çeşitleri daha çok tercih edi-
liyor. Ceviz ekilecek alanın toprak 
analizleri yapılması gerekiyor. Ceviz 
üreticileri sosyal medya üzerinde 
bizlere ulaşmaları halinde her türlü 
desteği vermeye hazırız” ifadelerini 
kullandı.
n TEVFİK EFE

‘Batı bilimi kendinden 
öncekileri yok sayar’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarında konuşan Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa 
Şahin, bilgi teriminin önemine dik-
kat çekti. Şahin bilgi ile zihinlerin 
dinç tutulup formatlanması gerek-
tiğini ifade etti.

“İnsanlığın Bilgi Kaynakları ve 
Geçmişten Geleceğe Üniversite-
ler” konulu konferansta bilginin in-
sanlık için önemli bir terim olduğu-
nu vurgulayan Şahin, inancımıza 
göre ilk bilgilerin vahiy yoluyla öğ-
renildiğini söyledi. Toplumların bil-
gi  sayesinde ayakta olduğu ve bu 
sebepten güçlü toplumların oluş-
tuğunu söyleyen Şahin ,bilginin 
insanlığın ortak bir değer olduğu-
nu belirtti. Şahin   “Bizler Allah’ın 
izin verdiği kadar bilebiliriz ve öğ-
renebiliriz. Ancak onun sayesinde 
keşfedebiliriz. Biz Allah’ın yarattık-
larını keşfediyoruz.Bilim İslamıyet 
için önemli bir yere sahiptir. İşte 
bundan dolayı ilk filozoflar dindar 
kişilerdir ” diye konuştu.

Batı biliminin İslamiyet Bilimi-
ni yok saydığını söyleyen Şahin, 
“Batı bilimin tarihini 16.yy’dan 
itibaren yazmaya başlamıştır. Batı 
bilimi ilk bilime göre geç gelişmiş-
tir. Her neden bilinmez 1000 yıllık 
İslam medeniyeti yok sayarlar. Batı 
bilimi, başlangıcını kendileri ile 
başlatırlar. Kendilerinden önceki-
lerini de yok sayarlar ”dedi.

Dünya üzerinde kurulan ilk 
üniversiteler hakkında da bilgi 
veren Şahin, Bologno Üniversi-
tesi’nin dünya üzerinde kurulan 
ilk üniversite olduğuna değindi. 
Ülkemizde ise ilk üniversitelerin 
Nizamiye Medreseleri olduğunu 
söyleyen Şahin” Nizamiye Üniver-
siteleri bizim açımızdan önemli bir 
yere sahiptir. Dünyanın ilk diplo-
ma uygulaması burada uygulan-
mıştır. “dedi. Cumhuriyet Döne-
mi’nde kurulan ilk üniversitelere 
de değinen Şahin “Ankara Üni-
versitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Anadolu’da kurulan ilk üniversite-
si. Cumhuriyet’in ilanından sonra 
1925’te Hukuk Fakültesi, 1935’te 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
1943’te Fen Fakültesi ve 1945’te 
Tıp Fakültesi açıldı. Bu fakülteler 
1946 yılında çıkarılan bir yasa ile 
aynı çatı altında toplanarak Ankara 
Üniversitesi kuruldu. Türkiye’nin 
en büyük devlet üniversitelerinden 
birisidir” dedi.

Şuan Üniversitelerin deneti-
minde olan Yüksek Öğrenim Ku-
rumunun 1982’de kuruduğunu 
belirten Şahin, bugün elzem oldu-
ğunu ve devam etmesi gerektiğini 
söyledi. 

Konferans sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Orhan Gün-
düz, şahin’e konferansa katılım 
belgesi ile tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

Yatırımları ve hizmetleri ile dikkat çeken Nadir Avcan Şirketler Grubu, Ladik’te akaryakıt istasyonunu hizmete açtı. 11. şubeyi hizmete 
açtıklarını belirten Nadir Avcan Şirketler Grubu Ceosu Temel Peker, “ Yeni şubemiz ile birlikte 70’e yakın istihdamımız olacak” dedi 

Büyüyen şirket; Nadir Avcan
Nadir Avcan Şirketler Grubu, 

Ladik’te akaryakıt istasyonu açtı. 
Hizmet ağını sürekli genişleten ve 
müşteri memnuniyetini ön planda 
tutarak sektörde ilerleyen Nadir Av-
can’ın 11. şubesi Ladik’te hizmete 
girdi. Açılışa Nadir Avcan Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nadir Avcan, Genel Müdür Temel 
Peker, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim 
Avcan, Hasan Avcan, Hukuk Müşa-
viri ve Konya Baro Başkanı Mustafa 
Aladağ, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım 
A.Ş. Satış Müdürü Ferhan Karadeniz, 
Saha Müdürü Yasin Es ve şube mü-
dürleri katıldı. “Ladik istasyonumuz 
grubumuza ve Konya’mıza hayırlı 
olsun” diyen Nadir Avcan Şirketler 
Grubu Ceosu Temel Peker, akarya-
kıt sektöründe hızla büyümelerini 
sürdürdüklerini dile getirdi. Bu yıl 
11. şubelerini de Ladik’te açtıklarını 
ve kendilerine duyulan ilgiden dolayı 
mutlu olduklarını ifade eden Peker, 
“Önümüzdeki hafta Büsan şubemizi, 
ondan sonraki hafta da inşallah Hava 
Lojmanları şubemizi vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunacağız” dedi. Kon-
ya ve ülke ekonomisine doğrudan 
katkı sağladıklarını söyleyen Peker, 
şunları kaydetti: “Yeni şubemiz ile 
birlikte 70’e yakın istihdamımız ola-

cak. İşsizlik oranının yüksek olduğu 
bir dönemde açılışlarımızla katma 
değer sağlıyoruz. Sadece akaryakıt 
işi ile uğraşan bir firma değiliz. Bün-
yemizde tarım şubelerimiz var. Kaba 
yem üretiyoruz. Ege ve Marmara’da-
ki büyük çiftliklere yemleri daha son-
ra sevk ediyoruz. Bölgede ciddi bir 

nakliye ağı da oluşacak. Tüm bun-
lara ek olarak bir de sigorta acentesi 
olan firmayız. Bu sektörde de 4. yı-
lımızı geride bıraktık. Ladik’te şube 
açmamızın önemli bir nedeni enteg-
redir.  Ladik, Sarayönü ve Kadınhanı 
ilçelerine hizmet verme noktasında 
şirketimize ciddi bir talep vardı. Bü-

san’da yeni bir şube daha açacağımız 
belirtmiştim. Büsan sadece petrol 
istasyonu ile sınırlı kalmayacak. Aynı 
zamanda içinde 96 odalı otel, 60’a 
yakında büro ve showroom yaptık. 
Toplamda 32 bin metrekarelik bir 
inşaat alanı yaptık. Yatırımlarımız 
sürecek.” n HARUN YILMAZ

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Şahin, “İnsanlığın Bilgi Kaynakları 
ve Geçmişten Geleceğe Üniversiteler” konulu konferans verdi.

Ziraat Mühendisi Nihal Yavuz Göksu

Nadir Avcan Şirketler Grubu’nun 11. şube olan akaryakıt istasyonu, kurdela kesimi ve edilen dualarla hizmete girdi.
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Koyuncu Fiat, ticari araçlarda da kampanyalarını sürdürüyor. Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet 
Demirhan, “Doblo modelimizde 40 Bin TL’ye 20 ay sıfır faiz kampanyamız bulunuyor” dedi

Ticari araçta Fiat fırsatı
Koyuncu Fiat, sıfır faizli ve avan-

tajlı kredi oranları ile araç satış hiz-
metine devam ediyor. Ticari araçlar-
da uygulanan avantajlı satış fiyatları 
ve uygun kredi oranları vatandaşlar 
tarafından da ilgi görüyor. Doblo 
model ticari araçlarda 40 Bin TL’ye 
20 ay sıfır faiz kampanyası, 1.4 Mo-
tor benzinli Fiorino modeli 49 bin 
900 TL’den başlaması ve Ducato’lar 
da uygulanan özel indirimler dikkat 
çekiyor.

 DOBLO MODELİNDE 40 BİN TL’YE 
20 AY SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

Kampanyalar hakkında bilgiler 
de veren Koyuncu Fiat Ticari Satış 
Müdürü Selamet Demirhan, 1.4 
Motor Benzinli Fiorino modelinin 
49 bin 900 TL’den başladığını ifade 
ederek: “Ticari araçlarımızda olan 
kampanyalarımız Mart ayı içeri-
sinde de devam ediyor. Doblo mo-
delimizde 40 Bin TL’ye 20 ay sıfır 
faiz kampanyamız bulunuyor. 1.4 
Motor benzinli Fiorino modeli 49 
bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile 
36 Bin TL’ye 18 ay sıfır faiz seçe-
neğimiz de var. 2017 model Duca-
to’lar da ise özel indirimlerimiz bu-
lunuyor. Çiftçilere özel yıllık ödeme 
kampanyamız devam ediyor. Aylık 
geliri olmayan çiftçilerimiz yıldan 

yıla ödemeyi tercih ettikleri takdir-
de hiç bankaya bulaştırmadan ken-
di bünyemizde yardımcı oluyoruz. 
Vadelerimizde 4 sene oluyor. 20-

24 Mart tarihleri arasında Tarım 
Fuarında standımız olacak. Ziyaret 
edenlere test sürüşleri de gerçek-
leştireceğiz. Tüm müşterilerimizi 

20-24 Mart tarihleri arasında ya-
pılacak olan Tarım fuarına bekliyo-
ruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Türkiye’nin marka fuarlarından olan 16’ncı Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı sona erdi. Fuar katılımcılar ve ziyaretçiler 
tarafından tam not alırken, fuarı bu yıl 307 bin 919 kişi ziyaret etti. Bu rakamla geçen yıla göre fuar ziyaretçi sayısı artmış oldu

5 günde 307 bin ziyaretçi!
Tarım makineleri üretiminde 

Türkiye’nin lider şehri olan Kon-
ya’da TÜYAP Konya Fuarcılık ta-
rafından düzenlenen 16’ncı Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı, 20-24 Mart’ta 
Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya 
Uluslararası Fuar Merkezi’nde ger-
çekleştirildi.  Gerçekleştiren fuara 
yerli ve yabancı çok sayıda firmanın 
yanında çok sayıda vatandaş katıldı. 
Fuar boyunca yurtiçi ve yurtdışın-
dan fuara katılan firmalar ikili gö-
rüşmeler gerçekleştirerek fuardan 
umutlu ayrıldılar. Fuarın son gü-
nünde yoğun kalabalıklar yaşandı. 

TARIM FUARININ ZİYARETÇİ 
SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI 

Fuarın tamamlanmasıyla birlik-
te fuarla ilgili sayısal veriler de orta-
ya çıktı.  Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk, önceki gün 
fuarın ziyaretçi sayısını açıkladı. Fu-
ara 5 günde 307 bin 919 ziyaretçi 
geldiğini belirten Öztürk, “Türki-
ye’nin en büyük tarım fuarına ka-
tılmak için ülkemizden ve dünyanın 
dört bir yanından küresel ticaretin 
merkez şehri Konya’ya gelen tüm 
firma temsilcilerine ve ziyaretçile-
re teşekkür ediyorum” dedi. Konya 
Tarım fuarı geçtiğimiz yıl 304 bin 
527 ziyaretçi almıştı. Buna göre bu 

yıl fuara gelen ziyaretçi sayısında 
artış yaşandı. TÜYAP Konya Fuar-
cılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ali Ayyıldız da fuarla ilgili 
yaptığı değerlendirmede, “60 Ülke-
den 4.000’in üzerinde yabancı ziya-
retçiye ev sahipliği yaptık.  Bunun 
yanında 1200 otobüs, 75 ilimiz-
den ziyaretçilerimizi fuar boyun-
ca Konya’ya taşıdı.  Fuar boyunca 
yabancı katılımcılarımız ile ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirildi.  Fua-
rımıza ziyaretçi sayısını geçtiğimiz 
yıla göre geçtik.  Bu yıl yabancı zi-
yaretçi sayısında gözle görülür bir 
artış var. Çok bereketli bir fuar ge-

çirdik. Türk Hava Yolları ile sadece 
Konya Tarım Fuarına özel indirim 
anlaşması imzaladık. Konya Tarım 
Fuarına Türk Hava Yolları ile katı-
lımcılarımız uygun bir şekilde uçuş-
ları sağladılar. TÜYAP ailesi olarak 
Türkiye genelinde bulunan ofisle-
rimiz ile Konya Tarım Fuarının ta-
nıtımını sağlıyoruz. TÜYAP Konya 
ailesi olarak bugün itibariyle 2019 
yılında gerçekleştireceğimiz 17’ncı 
Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve 
Tarla Teknolojileri Fuarı için hazır-
lıklarımıza ara vermeden devam 
edeceğiz. Konya Tarım Fuarının 
gerçekleşmesinde bizlere destekle-
rini esirgemeyen kamu kurum ve 
kuruluşlarımıza, STK’lara, Odaları-
mıza, Borsamıza ve fuarın hazırlan-
masında emeği geçen çalışma arka-
daşlarıma ve katılımcılara teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

VERİMLİ BİR FUAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK

16’ncı Tarım, Tarımsal Me-
kanizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarında stant açan Ziraat Tarım 
Market fuardan memnun ayrıldı. 
Ziraat Tarım Market Dış Pazarlama 
Müdürü Mustafa Pınarcı, “2007 yı-
lında Konya’da  kurulan Ziraat Ta-
rım Market kurulduğu günden bu 
yana tarım makineleri ile çiftçimizi 

buluşturan profesyonel kurum-
sallaşmanın bir ürünüdür. Ziraat 
Tarım Market ailesi olarak Konya 
Tarım Fuarına katılan Ziraat Odala-
rı, damızlık süt birlikleri ile illerine 
Tarım Market kurmak için ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirdik. Olduk-
ça verimli bir fuar geçirdik.  Türkiye 
genelinde bulunan mağazalarımı-
zın üzerine bu fuar ile birlikte ek-
lemeler gerçekleştireceğiz. Firma 

olarak verimli bir fuar gerçekleştir-
dik” dedi.

YURTDIŞI KATILIMCI 
SAYISI ARTIRIRMALI

Özsan Tarım Makinaları da 
Konya’da gerçekleştiren Tarım Fu-
arına katılarak ürünlerini sergiledi. 
Firmanın Dış Ticaret Sorumlusu 
Gökhan Ünür, “Özsan Tarım Maki-
neleri olarak  49 Yıllık sektör tecrü-
besi ile müşterilerine iyi hizmeti ve-

riyoruz. 1965’ten günümüze kadar; 
teknolojiye ve kaliteye önem vere-
rek müşterilerimize sürekli yeniliği 
sunuyoruz. Konya Tarım Fuarında 
vatandaşlarımızın ürünlerimize 
göstermiş oldukları ilgi ve alakadan 
oldukça memnun kaldık. Konya Ta-
rım Fuarına önümüzdeki yıllarda 
uluslararası ayağını daha çok artırıl-
ması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ayyıldız

Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, 1.4 Motor Benzinli Fiorino modelinin 49 bin 900 TL’den başladığını ifade etti.
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672 asker görevden uzaklaştırıldı! FETÖ’den 13 asker gözaltına alındı
Hava Kuvvetleri Komutan-

lığında, harekat, istihbarat ve 
hedeflerin belirlendiği merkez-
lerde görev yapan kurmay su-
bayların da aralarında bulunduğu 
672 muvazzaf asker geçici görev-
den uzaklaştırma kararıyla açığa 
alındı.  Edinilen bilgilere göre, 
dün akşam saatlerinde görevden 
uzaklaştırılanlar arasında, Hava 
Kuvvetleri Değerlendirme ve 
Denetleme Başkanlığında görev-
li Hava Pilot Kurmay Albay C.Ş., 
Genelkurmay Karargahındaki 
Birleştirilmiş Hava Harekat Mer-
kezinde görevli Hava Pilot Kur-
may Albay Ö.Ö., Hava İstihbarat 
Kurmay Albay C.A. gibi Afrin ve 
PKK hedefleri de dahil tüm hava 
harekatlarındaki hedeflerin belir-
lendiği birimde görev yapanlar da 
var.  Amasya Merzifon 5. Ana Jet 
Üs Komutanlığı Harekat Komu-
tanlığında görevli Hava Pilot Kur-

may Albay H.A., dünyadaki en 
büyük hava harekatı tatbikatları-
nın yapıldığı Konya 3. Ana Jet üs 
Komutanlığındaki Anadolu Kar-
talı Eğitim Merkezinin Komutanı 
Hava Pilot Kurmay Yarbay A.A.Ç 

de görevden alınanlar arasında 
bulunuyor. Açığa alınan subay 
ve astsubaylar görev yaptıkları 
komutanlıklarda beylik silahları 
alınarak görevlerinden uzaklaştı-
rıldı. n İHA

FETÖ soruşturması kapsa-
mında Konya merkezli 5 ilde ger-
çekleştirilen operasyonda, Deniz, 
Hava ve Kara Kuvvetlerine bağlı 
birliklerde görevli 4’ü subay, 9’u 
astsubay olmak üzere toplam 13 
kişi gözaltına alındı.  Konya Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından 
FETÖ/PDY soruşturması kapsa-
mında yürütülen operasyonlar 
kapsamında daha önce gözaltına 
alınan mahrem imamların deşifre 
ettiği 4’u subay, 9’u astsubay ol-
mak üzere 13 kişi hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı. Konya, Ankara, 
İzmir, Kocaeli ve Yalova’da düzen-
lenen eş zamanlı operasyonlarda 
daha önce belirlenen adreslere 
Jandarma Komutanlığı ekiple-
ri tarafından baskın düzenlendi. 
Baskınlarda 4’ü subay 9’u astsu-
bay olmak üzere toplam 13 asker 
gözaltına alındı. Şüphelilerin örgü-
tün gizli haberleşme programları-

nı kullandıkları öğrenildi. 
Gözaltına alınan 13 şüpheli 

Konya’ya getirildi. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağlık 

kontrolünden geçirilen 13 şüphe-
li ifadesi alınmak üzere Konya İl 
Jandarma Komutanlığına götürül-
dü. n İHA

Otomotiv sektörü 
Konya’da buluşuyor

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü 
Konya Sanayi Odası (KSO) ta-

rafından düzenlenen Uluslararası 
Otomotiv Sektörünün Geleceği 
(OSEG) Konferanslarının bu yıl 
5.’si gerçekleştirilecek. 

Dünya otomotiv sektörünün 
temsilcileri, Konya Sanayi Oda-
sı tarafından düzenlenen OSEG 
Konferansında bir araya geliyor. 
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından da desteklenen konfe-
rans hakkında bilgi veren Konya 
Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Memiş Kütük-
cü, otomotiv sektöründe marka 
haline gelen OSEG Konferansla-
rının bu yıl 5.’sinin gerçekleştiri-
leceğini söyledi. Konferansların 
ilkinin 2010 yılında yapıldığını 
hatırlatan Kütükcü, “2010 yılında 
Ar-Ge ve inovasyon, 2012 yılında 
elektrikli otomobil, 2014 yılında 
yerli motor, 2016 yılında da yerli 
otomobil temalarıyla konferansla-
rımızı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ki 
temamız da, ‘Otomotivde Yenilik-
çi Teknolojiler’ olarak belirlendi. 
Bu tema başlığı altında alanında 
uzman konuşmacılarımız, ‘Türk 
Otomotiv Sanayinde Üretim, Ta-
sarım, Marka’, ‘Yeni Nesil Oto-
motiv Teknolojileri’, ‘Küresel 
Otomotiv Sektörü’ ve ‘Geleceğin 
İş Modelleri’ konularını paylaşa-
caklar” şeklinde konuştu. 
DÜNYA OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 

ÖNCÜ İSİMLERİ B2B’YE KATILACAK 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu 

gibi bu yıl da yurt dışından tecrü-
beli isimlerin, otomotiv sektörü-
nü Konya’da ele alacağına dikkat 
çeken Kütükcü, “İki gün boyunca 
dört oturum halinde yapacağımız 
konferansımızda Türkiye’de oto-
motiv sektörünün öncü isimlerinin 
yanında, Almanya, İspanya, Ro-
manya, Polonya ve Güney Afrika 
gibi ülkelerden gelecek isimleri de 
Konyalı sanayicilerimizle buluş-
turacağız. Yine bu yıl programın 
sonunda ikili iş görüşmeleri ger-
çekleştireceğiz. Bu görüşmelere 
de Hindistan, Fas ve Güney Af-
rika’dan firma temsilcileri katıla-
cak.Ayrıca, Türkiye’deki otomotiv 
sektörü ana sanayi firmalarından 
da ikili iş görüşmelerine katılım 
olacak” dedi. 

ELEKTRİKLİ ARAÇ 
SERGİSİ AÇILACAK 

Konferansta ISO/TS 16949 
Kalite Belgesi alan firmalarla, oto-
motiv yan sanayi sektöründeki 
Ar-Ge merkezi bulunan firmalara 
ödül verileceğini aktaran Kütükcü, 
konferans kapsamında ayrıca bir 
de elektrikli araç sergisi açacakla-
rını kaydetti. KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, otomotiv sektöründe 
marka haline gelen konferansın bu 
yıl otomotivde yenilikçi teknolojiler 
temasıyla gerçekleştirileceğini ve 
tüm sanayicileri ve sektör paydaş-
larını elektrikli araç sergisinin de 
açılacağı 28-29 Mart tarihlerinde 
yapılacak konferansa davet etti.
n HABER MERKEZİ

OSBÜK’ün 16.Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, “Teknolojide yükselen bir Türkiye; gümbür gümbür geliyor” diye konuştu   

‘Türkiye yükseliyor’
Organize Sanayi Bölgeleri Üst 

Kuruluşu (OSBÜK)’nun 16.Olağan 
Mali Genel Kurulu yapıldı. Genel 
Kurul Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, OSBÜK Başka-
nı Memiş Kütükcü, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. 
Veysel Yayan, Sanayi Bölgeleri Ge-
nel Müdürü Yaşar Öztürk, Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar 
Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, çok 
sayıda OSB başkan ve delegelerinin 
katılımıyla Ankara’da yapıldı. 

Genel Kurulda konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, OSB’lerin ve OSBÜK’ün Tür-
kiye ekonomisi için önemine deği-
nerek, “Türkiye; bilimde, teknolojide 
ve sanayide yükseliyor. Teknolojide 
yükselen bir Türkiye; gümbür güm-
bür geliyor.  Avrupa’da 7.sıraya yük-
seldik. AB Sanayi ürünleri listesinde 
yer alan 3 bin 836 ürünün, 2 bin 
982’sini yani yüzde 78’ini üretebi-
liyoruz. 134 Milyar dolarlık sanayi 
ithalatımızın, 105 milyar dolar se-
viyesindeki kısmını ülkemizde üre-
teceğiz. Bu hedeften geri dönme-
yeceğiz, buna muktediriz”  şeklinde 
konuştu.

YILLIK ORTALAMA 8 OSB 
PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Bakanlık olarak OSB’lere yap-
tıkları yatırımlarla ilgili bilgi veren 
Bakan Faruk Özlü,”1962 yılından 
2002 yılı sonuna kadar geçen 40 
senede, 70 adet OSB projesi, 2003 
yılından, 2017 yılı sonuna kadar ge-
çen 14 yılda, 110 adet OSB projesi 
tamamlanarak, sanayicimizin hiz-
metine sunulmuştur. 1962-2002 
arasında yıllık ortalama 2 adet OSB 
projesi biterken, 2003-2017 arasın-
da yıllık ortalama 8 adet OSB projesi 
hayata geçirilmiştir” dedi. 

Bakan Özlü, KOSGEB veri ta-
banında 1 milyon 367 bin KOBİ 
bulunduğuna da vurgu yaparak, 
bu KOBİ’lerin 52 bininin OSB’ler-
de faaliyet gösterdiğini ifade etti. 
Özlü, “2010-2017 yılları arasında, 
OSB’lerdeki KOBİ’lerimize; 490 
milyon lira destek sağladık. Sade-
ce 2017 yılındaki desteğimiz 140 
milyon lira seviyesine ulaştı. KOS-
GEB’in 15 müdürlüğü ve 4 temsil-
ciliği OSB’ler içinde hizmet vermeye 
devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

OSBÜK’ün bakanlık nazarında 
hem ciddi bir sivil toplum örgütü, 
hem üyelerinin vasıflarından dolayı, 
“Kamuoyu Önderi” niteliği taşıyan 
bir üst kuruluş olduğuna da dikkat 
çeken Özlü, “Türkiye’nin sanayileş-
mesi, kalkınması, büyümesi, her an-
lamda dünyanın en önde gelen ülke-
lerden biri olması yolunda OSB’lerin 
katkılarına inanıyoruz, güveniyoruz” 
şeklinde konuştu. 

ENERJİ MALİYETLERİ 
OSB’LERİ TEDİRGİN EDİYOR 

Genel Kurulun açılışında konu-
şan OSBÜK (Organize Sanayi Üst 
Kuruluşu) Başkanı MemişKütükcü 
de, Bakan Özlü’ye organize sanayi 
bölgelerinin taleplerini iletti. Özellik-
le enerji konusunda OSB’lerden yo-
ğun talepler aldıklarını ileten Kütük-
cü, EPDK’nın Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi’nin Düzenlenmesi ile ilgili 

tebliğ taslağı ve BOTAŞ’ın doğalgaz-
da yaptığı düzenlemelerin OSB’leri 
tedirgin ettiğini ifade etti.  Türki-
ye’de sanayide tüketilen elektriğin 
yüzde 30’unu, doğalgazın ise yüzde 
50’sini OSB sanayicilerinin kullandı-
ğını kaydeden Kütükcü, şunları söy-
ledi: “Enerji maliyetlerindeki yüksek 
artış sanayimizin rekabet gücünü 
zayıflatıyor. Enerjideki bu maliyet 
artışlarının büyüme üzerinde de 
baskı oluşturacağı açıkça ortada. 
Dolayısıyla sanayimizin üzerindeki 
enerji baskısı bir an önce alınmalı”

Kütükcü, tüm OSB’leri OSBÜK 
çatısı altında toplayan Üretim Re-
form paketinin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte hızlı bir çalışma temposuna 
girdiklerine de değinerek, ”Genel 
kurulumuzdan bu yana, 8 ayda 4 
bölgemizdeki 41 ilimizde 189 or-
ganize sanayi bölgemizle bir araya 

geldik. Marmara bölge toplantısıyla, 
başladığımız bölge istişare toplan-
tımıza, Doğu Anadolu, Akdeniz ve 
Ege Bölgelerimizdeki OSB’lerimizle 
devam ettik. Bu yıl içerisinde üç böl-
gemizle daha bir araya gelerek, Tür-
kiye’deki tüm OSB’lerimizle istişare 
etmiş olacağız”  dedi.

Mesleki ve teknik eğitim me-
selesini öncelikli çalışma alanları 
arasında aldıklarını da aktaran Kü-
tükcü, bu konuda yaptıkları çalışma-
larla ilgili bilgi verdi. Kütükcü ayrıca, 
OSB’lerde kadın istihdamını artır-
mak için OSBÜK, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının önümüzdeki 
günlerde “OSB’lerde Kreş ve Gün-
düz Bakımevlerinin yaygınlaştırıl-
ması protokolünü imzalayacaklarına 
vurgu yaptı. 
n HABER MERKEZİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun 16.Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı. 
Genel kurula Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Karapınar’da “DKC Hayvancılık” 
adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 
100 milyon lira topladığı iddia edilen 
şüpheli hakkında nitelikli dolandırı-
cılık suçlamasıyla Karapınar Cum-
huriyet Savcılığınca soruşturma 
başlatıldı. İlçede yem üreticisi A.D, 
2015 yılında “DKC Hayvancılık” adı 
altında çok ortaklı süt üretimi plat-
formu kurdu. Ticari unvanı ve şirket 
kaydı bulunmayan “DKC Hayvan-
cılık” adına açılan “dkchayvancilik.
com” internet sitesinde ve sosyal 
medya hesaplarından “İnek kirala-
ma projemiz” başlığı altında yatırım-
cı arayan A.D, iddiaya göre, üyeleri-
ne cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek 
kar vaat etti. Üye olmak isteyenlere, 
ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 140 
dekar arazi üzerine kurulu çiftlikte 
750 sağmal inekten süt üretimi ya-
pıldığı bilgisini veren A.D, kısa za-
manda bin 500’e yakın üye topladı. 
A.D’nin, 13 maddelik basit sözleşme 
imzalayan üyelerden yüzde 35 net 
kar vaadiyle iki yılda 100 milyon lira 
topladığı iddia ediliyor.

On ay boyunca 6 bin lira vere-
ne aylık 150 lira, 7 bin lira ödeye-
ne ise 180 lira kar taahhüt edilen 
“sütbank” sisteminde üyelere şubat 

ayından itibaren para verilmedi.
Yatırımcılarına “mali kriz nede-

niyle ödemeye yapılamayacağını” 
SMS ile bildiren “DKC Hayvancı-
lık”tan mağdurlar şikayetçi oldu. Bu 
süreçte “DKC Hayvancılık”, üye top-
ladığı internet sayfasını askıya aldı.

Konya’da yaşayan bir üye ise 28 
inek kiraladığı sistemden parasını 
alamadığı için polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri, onlarca BİMER başvurusuyla hak-
kını arayan yatırımcıların da şikayeti 
üzerine çalışma başlattı. Emniyetin 

yaptığı araştırmada, ilçede 12 işlet-
menin “sütbank” modeliyle çalıştı-
ğı tespit edildi. Şikayete konu olan 
“DKC Hayvancılık”ın faaliyetlerini 
inceleyen ekipler, yaşanan mağduri-
yete ilişkin rapor hazırladı.

Yapılan çalışmada, her sözleş-
mede en az 3 ineğin kiralandığı, bin 
500 üyeden toplam on bin civarında 
sağmal ineğin olması gerektiği he-
saplandı. Üyelere kiralanan ineklerin 
kulak küpesi ve sigorta poliçesi nu-
marasının verilmediği ortaya çıktı. 
“DKC Hayvancılık” adına faaliyetine 

devam eden çiftlikte ise 134 ineğin 
bulunduğu, bir ineğin 60 kişiye kira-
landığı belirlendi.

Sistemin yeni üyelerin paralarıy-
la önceki yatırımcıların parasını öde-
diği, böylelikle yatırımcı toplamaya 
devam ettiği bildirildi. 

Karapınar Cumhuriyet Savcılığı, 
emniyetin raporunun ardından so-
ruşturma başlattı.

Yurt içi ve yurt dışından organi-
zasyona katılan mağdurlar ise sosyal 
medya üzerinden örgütlenerek, pa-
ralarının iadesini istiyor. n AA

CHP’den, özelleştirmeye
karşı imza kampanyası

CHP Selçuklu’dan Şeker fab-
rikalarının özelleştirilmesine karşı 
imza kampanyası 

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Selçuklu ilçe başkanlığı tarafından 
Camlı Köşk önünde 5 gün önce 
Şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesine karşı başlatılan imza kam-
panyası hafta sonu sona erdi. İmza 
kampanyası süresince 6 bine yakın 
toplanan imzalar yetkili mercilere 
ulaştırılacak. 

İmza kampanyasının sona er-
mesiyle ilgili bir değerlendirmede 
bulanan CHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Ali Naci Çobanoğlu, “Şeker 
Fabrikalarının özelleştirilmesine 
karşı düzenlediğimiz imza kam-
panyasında ilk günden son güne 
kadar vatandaşlarımızın yoğun 
bir ilgisiyle karşılaştık. Toplumun 
her kesiminden destek alıyo-
ruz. Mesele parti meselesi değil, 
memleket meselesidir. Hepimizin 
sağlığı nişasta bazlı şekerle tehdit 

altındadır. ‘Şeker Vatandır, Vatan 
Satılmaz’ diyerek, fabrikalarımıza 
sahip çıkarak geleceğimize sahip 
çıkıyoruz. Bu fabrikalar zarar da 
ediyorsa bunun sorumlusu hükü-
mettir. Özelleştirmeden biran önce 
vazgeçilmeli, fabrikalar revize edil-
meli ve üretici desteklenmelidir. 
Topladığımız 6 bine yakın imzaları 
da gerekli mercilere ulaştıracağız” 
dedi. İmza standını ziyaret ederek 
destek veren CHP Konya İl Başka-
nı Barış Bektaş da, “Cumhuriyeti-
mizin kazanımları olan şeker fabri-
kalarının satışı vatan satışı gibidir. 
Biz bu yüzden Şeker fabrikalarının 
satışının karşısındayız. Satışın kal-
dırılması içinde elimizden gele-
ni mücadeleyi sürdüreceğiz. AK 
Parti üretim alışkanlıklarımızı yok 
etmek istiyor. Umarım bu yanlı-
şından geri dönerek halkımızın da 
uygun görmediği şeker fabrikaları-
nın özelleştirilmesinden vazgeçer” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Ekta Süt tarafından kurulan ve üyelerinden 120 milyon toplayan Sütbank’ta yönetim değişti. Zor 
durumda kaldıklarını ve haklarını alamadıklarını belirten üyeler, kayyum atanmasını istedi 

‘Kayyum atansın’
Ereğli’de 2007 yılında Ekta Süt 

tarafından kurulan ve üyelerinden 
120 milyon toplayan Sütbank’ta 
yönetim değişti.  Türkiye’de Çiftlik-
bank tartışmaları devam ederken bu 
tartışmalara bir yenisi daha eklendi. 
Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Zen-
gen Mahallesi’nde 2007 yılında Ekta 
Süt tarafından kurulan Sütbank yak-
laşık bin 300 üyesinden 120 milyon 
lira topladı. Üyelere aylık düzenli 
süt ödemesi yapmayan işletmenin 
kurucusu Orhan Tatlı, 2016 yılında 
tesisi üyelerinden oluşan yönetime 
devretti. 2016 tarihinden sonra te-
sisin yönetimini yürüten Emekli Al-
bay Süleyman Kılıç, geçen sürede de 
işleri yürütemeyince görevini bırak-
ma kararı aldı. Çiftlikteki büyükbaş 
hayvan sayısı 4 bin 500’den 800’e 
kadar düşerken, 40 dönüm arazi 
üzerine kurulan tesisin yaklaşık 50 
olan çalışan sayısı da 30’a düştü. 
Yaşanan gelişmeler üzerine tesisin 
önünde toplanan üyeler paralarını 
isteyerek çiftlik yönetimin değişme-
sini talep etti. Toplanan olağan ge-
nel kurul ile yönetim değişerek ba-
şına Mersin Bölge Sulama Birlikleri 

Başkanlığını yürüten Ersin Akdoğan 
geçirildi. Aralarında polis ve asker-
lerin çoğunlukta olduğu bazı üyeler 
duruma tepki göstererek işletmeye 
kayyum atanmasını istedi. 

“DEVLET YETKİLİLERİMİZDEN 
YARDIM BEKLİYORUZ” 

Çiftlik kurulduğu günden bu 
yana yaşanılan gelişmeleri takip 
ettiğini söyleyen Zengen Mahallesi 
Muhtarı Şahin Yurttaş, “Türkiye’nin 

farklı yerlerinden farklı meslekler 
icra eden birçok vatandaşımız beni 
arayarak buradaki durumu soru-
yor. Bu çiftliğin gayri resmi olarak 
20 bin üyesi mevcut. Burada üyeler 
arasından yönetime seçilenler kendi 
paralarını kurtarıyorlar. Çiftlik şu an 
icra yolu üzerinden satışa çıkarılmış 
durumda ancak çiftliğin tamamının 
satılması halinde yine bütün borçlar 
ödenemiyor. Vatandaşlar mağdur 
devlet yetkilerimizden yardım bek-
liyoruz” dedi. 

“30 YILLIK EMEKLİ 
TAZMİNATIMI VERDİM” 

Çiftliğe yeni yönetim seçilmesi 
için gerçekleşen olağan genel ku-
rulda divan başkanlığına seçilen 
ve ‘vicdanım rahat etmedi’ diyerek 
başkanlığı bırakan Mustafa Yıldız 
ise, “Recep Tayyip Erdoğan Allah 
rızası için bizlere yardımcı olsun. 
Divanda okunan yönetim kurulu ka-
rarları olsun seçilecek insanlar olsun 
bunlar da uyumsuzluk gördüm. Bu-
nun vebalinin alamam geçen çıkan 
Çiftlikbank gibi geldiler dolandırdı-
lar. 30 yıllık emekli tazminatımı tam 
100 bin liramı verdim, 1 lira alma-

dım. Bana geldiğinde şirket battı. 
Büyüklerimden bizi kurtarmalarını 
istiyoruz” diye konuştu. 

SÜTBANK YÖNETİM 
KURULU BAŞKANLIĞINA 
ERSİN AKDOĞAN SEÇİLDİ 

Dün gerçekleştirilen olağan 
genel kurul esnasında bazı üye-
ler duruma tepki gösterdi. Çiftliğin 
yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Mersin Bölge Sulama Birlikleri Baş-
kanlığını yürüten Ersin Akdoğan 
seçildi. Akdoğan, “Ekibim ile bura-
yı ayağa kaldırmak için yola çıktık. 
Yurt dışı bağlantılı bir şirketimiz var. 
Buradan çiftliğimize finans kaynağı 
sağlayarak banka borçlarının kapa-
tılması ve damızlık sığır yetiştiricile-
ri birliğinden hayvan alımı yaparak 
süt üretimine geçmeyi planlıyoruz” 
dedi. Üyelerden 5 yıl zaman isteyen 
Akdoğan, “İnşallah bu süre içerisin-
de en iyi noktada olacağız. Bu insan-
ların emekleri feda edilemez. Hep 
birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. 
Sizlerden artık katkı payı adı altında 
ücret talep edilmeyecek” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Sütbank’a nitelikli dolandırıcılık soruşturması

Karapınar’da park halindeki saman balyası 
yüklü 3 kamyon yandı. Eski sanayi bölge-
sinde Halil A, Ali Y. ve Mehmet Y. balya 
yüklü kamyonlarını park ederek evlerine 
gitti. Bir süre sonra kamyonlar bilinmeyen 
bir nedenle yanmaya başladı. Yangın  Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince 
söndürülürken, kamyonlar kullanılamaz 
hale geldi.
n AA

Seydişehir’de 2 hafriyat kamyonunun 
çarpışması sonucu meydana gelen kazada 
1 kişi yaralandı. Kaza, Seydişehir-Bozkır 
karayolunun 13’üncü kilometresinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, Saffet Çınar (68) 
yönetimindeki 07 UV 125 plakalı kamyon, 
aynı yönde seyreden Hüseyin Taşdöğen 
yönetimindeki 07 UV 087 plakalı hafriyat 
kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, sürücü 
Saffet Çınar araç içerisinde sıkıştı. İhbar 
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Çınar, iftaiye ekiple-
rinin çalışmaları sonrası sıkıştığı yerden 
kurtarıldı. Saffet Çınar’ın hayati tehlikesinin 
bulunmadığı belirtildi. n DHA

Saman yüklü 3 
kamyon yandı

İki kamyon 
çarpıştı: 1 yaralı

Beyşehir’de, akşam saatlerinden itibaren etkili olan şid-
detli lodos sonrası, sobadan sızan karbon monoksit gazın-
dan zehirlendiği şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sevindik Mahalle-
si’nde ikamet eden Hasan (36), Fatma (35) ve Melis Tuana 
Güzel (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehir-
lendi. Aile fertlerinin sabah saatlerinde zehirlendiklerini 
fark ederek telefonla yardım istemesi üzerine Beyşehir 

Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, acil serviste yapılan 
müdahalenin ardından Konya’ya nakledildi.  Beyşehir ilçe 
merkezinde Beytepe Mahallesi’nde oturan Mehmet Çıkı 
da (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlen-
me şüphesiyle kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
yapılan müdahale sonrasında aynı ambulansla Konya’ya 
nakledildi. 
n İHA

Sobadan sızan gaz 4 kişiyi zehirledi

Ersin Akdoğan
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Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo 02-13 Nisan tarihleri arasında müşterileriyle buluşu-
yor. Konya’daki etkinlik ise 5 Nisan’da Mercedes Bayraktarlar Merkon Bayii de gerçekleştirilecek

Konforun adı; Tourismo
Mercedes-Benz Türk yenilediği 

Tourismo modelleri ile birlikte 02-
13 Nisan tarihleri arasında Türki-
ye’nin çeşitli illerinde müşterileriy-
le buluşuyor. Yarım asırlık otobüs 
serüveninde birçok yeniliğe imza 
atan Mercedes-Benz Türk, yenile-
diği Tourismo’nun 3 ana modelini 
geçtiğimiz Ocak ayında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
bir etkinlikle kamuoyuna tanıtmış-
tı. Mercedes-Benz Türk tarafın-
dan, dünyanın en modern otobüs 
fabrikalarından birisi olan Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda geliştirilip 
üretilen yeni Tourismo şimdi de 
Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret 
ederek yerinde tanıtılacak. İki hafta 
sürecek Türkiye turunda, Tourismo 
roadshow ekibi 7 farklı şehirde Mer-
cedes-Benz Türk yetkili bayilerine 
uğrayacak. 

Ürün portföyünü pazar ihtiyaç-
ları doğrultusunda sürekli yenileyen 
Mercedes-Benz Türk, Tourismo’yu 
da yenileyerek Tourismo 15 RHD, 
Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 
RHD 2+1 modellerini yeni dona-
nımlar ile güçlendirdi. Araçların ka-
roser, iç donanım ve elektrik kablo 
altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-
GE Merkezi Otobüs Geliştirme ekip-
leri tarafından geliştirildi. 

Mercedes-Benz Türk, tümü 
2 akslı olmak üzere, yeni Touris-
mo’nun 2 farklı uzunluk seçene-
ğinde otobüsünü 3 farklı model ile 
piyasaya sundu;

• 2+2 koltuklandırma düzenin-
deki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu ka-
pasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 
3,7 m yüksekliğinde,

• 2+2 koltuklandırma düzenin-
deki diğer bir model olan Tourismo 
16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 
m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekli-
ğinde ve

• Tourismo 16 RHD 2+1 kol-
tuklandırma düzeninde 41 yolcu ka-
pasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 
m yüksekliğe sahip.  
YENİ TOURİSMO’NUN TASARIMINDA 

AERODİNAMİK YAPI ÖN PLANDA 
Uzmanlar yeni Tourismo ile tasa-

rım ve işlevselliği bir araya getirerek 
maksimum ekonomik verimliliği or-
taya çıkardılar. En ince detayına ka-
dar geliştirilmiş aerodinamik özellik-
leri sayesinde, önceki modele kıyasla 
yakıt tüketimi oldukça düşürüldü. 
Yeniden tasarlanmış sürücü pence-
resi ve dinamik görünümlü “Aqu-
aBlade” ön cam silecekleri, görselliği 
zenginleştirmenin yanı sıra yakıt 
tüketiminin ve sürüş gürültülerinin 

en aza indirilmesine de büyük katkı 
sağlıyor. Tüm modellerde standart 
olarak yer alan halojen farlar, LED 
gündüz farları, LED sinyal lamba-
ları, sis farları, yağmur-ışık sensörü, 
elektrik kumandalı ve ısıtmalı yan 
aynalar ve Tourismo 16 RHD 2+1 
modelinde standart olarak bulunan 
viraj içi aydınlatma ışıkları sayesinde 
daha güvenli bir sürüş imkânı sağ-
lanıyor. 

OTOBÜSÜN İÇ MEKÂNI DAHA 
KONFORLU HALE GETİRİLDİ 

Özel servis setleri, opsiyonel ola-
rak tüm koltuklarda sunulan USB 
şarj üniteleri ve 230 volt prizler, tüm 
elektronik aygıtlar için güç sağlıyor 
ve yolculuğu keyifli hale getiriyor. 
Yenilenen monokrom kokpitinde, 
çok fonksiyonlu direksiyon simidi, 
yüksek çözünürlüklü renkli ekrana 
sahip yeni gösterge paneli ve yeni 
bir elektronik anahtar sistemi bulu-
nuyor. İç donanımda koltuk tipleri, 
koltuklandırma düzenine göre deği-
şiklik gösteriyor. 2+2 koltuklandır-
ma düzenindeki Tourismo 15 RHD 
ve Tourismo 16 RHD modellerinde, 
Mercedes-Benz standart koltuklar 
için opsiyonel olarak Softline döşe-
me seçenekleri sunuluyor. Touris-
mo 16 RHD 2+1 için standart ola-
rak Mercedes-Benz Relax koltuklar, 
ayarlanabilir ayak dayama ünitele-
riyle beraber sunuluyor. Araçtaki 
servis setleri de tamamen yenilendi. 
LED okuma lambaları, hava jetleri, 
servis setlerine entegre hoparlör, 
siyah deri servis seti döşemeleri ile 
tamamen farklı bir tasarım gerçek-
leştirildi. Tam otomatik, çift bölge 
(dual zone) kontrollü klima siste-
mi, otobüsün içerisindeki atmosferi 

daha da konforlu hale getiriyor. Isıt-
ma ve iklimlendirme için kullanılan 
ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın 
içinde homojen bir sıcaklık dağılımı 
sağlıyor.

YENİ TOURİSMO ALICILARI 
DAHA EKONOMİK BİR

MOTORA YATIRIM YAPACAK
Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş 

teknolojilerini geliştirirken inovas-
yon konusundaki lider konumuna 
sadık kalmaya devam ediyor. Euro 
6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Ve-
rimliliği Paketi) motor, çevreci ve 
ekonomik yönleriyle ön plana çıkı-
yor. 10,7 litre hacmindeki bu motor 
hem kompakt hem de son derece 
güçlü. Motor gücü, Tourismo 15 
RHD modeli için 265 kW (360 PS), 
Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 
RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW 
(394 PS) seviyesine ulaşıyor. Yeni 
Tourismo’nun tüm modellerinde 
Mercedes-Benz GO 210-6 manuel 
şanzıman standart, Mercedes-Benz 

GO 250-8 PowerShift otomatikleşti-
rilmiş şanzıman da opsiyonel olarak 
sunuluyor. Motordaki gücün opti-
mum biçimde aktarılabilmesiyle, 
düşük hızlarda bile yüksek esneklik 
ve seri hızlanma elde edilebiliyor. 
İşletmeler, düşük yakıt tüketiminin, 
daha fazla güvenilirliğin ve uzun ba-
kım aralıklarının keyfini sürüyor. 

TUR TARİHLERİ VE ROTASI 
SIRASIYLA ŞÖYLE;

02 NİSAN-BURSA -  - Menger-
ler Bayii

03 NİSAN-ANTALYA -  - Has-
talya Bayii

05 NİSAN KONYA -  - Bayrak-
tarlar Bayii

06 NİSAN - MERSİN -  - Kolu-
man Bayii

09 NİSAN - DİYARBAKIR -  Ge-
lecek Bayii

12 NİSAN - TRABZON -  - Has-
soy Bayii

13 NİSAN - TOKAT -  - Otogar
n HABER MERKEZİ

‘Nişasta bazlı şekerde 
denetimler artırılmalı’

Pancar Ekicileri Kooperatifleri 
Birliği (Pankobirlik) Genel Başkanı 
ve AK Parti Karaman Milletvekili 
Recep Konuk, TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edilen önergeyle 
nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının 
yüzde 5’e düşürülmesini olumlu 
karşıladıklarını belirterek, “Oranı 
düşürmek çok değerli ama bir o 
kadar da bu indirilen miktarın üre-
tim ve tüketim aşamasında dene-
timi ehemmiyet arz ediyor” dedi.

Konuk, hükümetin NBŞ kota-
sını düşürmekle doğru bir adım 
attığını, bu kararın üreticinin yü-
zünü güldüreceğini söyledi. Kota-
nın yarıya düşürülmesinin sağlıklı 
ve doğal şeker pancarı üretimini 
olumlu etkileyeceğini vurgulayan 
Konuk, “Kararın üretici, özellikle 
şeker pancarı üreticisi ve ziraati 
adına faydalı olacağını düşünü-
yoruz. Yalnız kotayı düşürmek 
yetmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir 
yabancı firmanın Türkiye’ye ilişkin 
raporu gündeme geldi. Bu raporda 
ne diyor? ‘Türkiye’de 900 bin tona 
yakın kaçak ürün piyasaya girdi’. 
Yani oranı düşürmek çok değer-
li ama bir o kadar da bu indirilen, 
aşağı çekilen miktarın, üretim ve 
tüketim aşamasında denetimi 
ehemmiyet arz ediyor.” diye ko-
nuştu.

Konuk, kotanın düşürülme-
sinin halk sağlığına sağlayacağı 
katkıya da işaret ederek, “ABD’nin 
2030’a ilişkin NBŞ planlamasını bi-
liyoruz. Amerika’nın raporlarında, 
2030’a kadar nişasta bazlı şeker 
tüketiminin azaltılacağı ve şeker 
pancarının teşvik edileceğine rast-
lıyoruz. Dolayısıyla ülkemizde de 
hükümetimiz fevkalade doğru bir 
adım atmıştır” dedi. 

Çok bilinmese de geçen yıl 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla bu konuda 
önlemler alındığını belirten Konuk, 
“Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem 
geçen yılki sıfır artışta hem de bu 
yıl kotanın yüzde 50 azaltılmasında 
gösterdiği dirayet ve sağlam duruş 
dolayısıyla müteşekkir olduğumu-
zu ifade ediyorum” dedi.
“ÜRETENİN İÇİNDE OLMADIĞI BİR 

SANAYİ İŞLEMEYECEKTİR”
Şeker fabrikalarının özelleşti-

rilmesi kararını da değerlendiren 
Konuk, özelleştirmeye karşı olma-
dıklarını, ancak sürdürülebilir bir 
özelleştirmenin gerçekleştirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Konuk, üretim aşamasında 
yeterli bilgiye sahip olanlar ve 
özellikle üreticilerden bağımsız bir 
özelleştirmenin düşünülmemesi 
gerektiğine dikkati çekerek, şöyle 
devam etti:

“ABD’de özel sektör işlete-
mediği için şeker fabrikalarının 
tamamı bugün kooperatif veya 
çiftçi kuruluşlarına devredilmiştir. 
Fabrikaların tamamı çiftçi kuru-
luşlarının işlettiği modele dön-
müştür. ABD gibi dünyanın en 
liberal memleketinde bile eğer 
şeker pancarı, tabiatı gereği özel 
sektör tarafından işletilememişse 
bu bizim ülkemizde de işletile-
mez. Zaten Avrupa’da da benzer 
gelişmeler başlamıştır. Avrupa’da, 
başta Almanya’da yüzde 80’e, 
Fransa’da da yüzde 80’in üzerine 
çıkarak bugün kooperatif kuruluş-
lara, çiftçi kuruluşlarına bu üretim 
devredilmiştir. Hatta İngiltere’de 
ve Hollanda’da çiftçi kuruluşları-
nın işletme kabiliyeti yüzde 100’e 
çıkmıştır. Ülkemizde de olması 
gereken budur. Çiftçi kuruluşları-
nın, yani şeker pancarının, pancar 
çiftçisinin, üretenin içinde olmadığı 
bir sanayi işlemeyecektir.”

Şeker pancarının, yetiştirildi-
ği yerden uzaklaştıkça ekonomik 
değerini kaybettiğini dile getiren 
Konuk, şunları kaydetti: “Ayrıca 
bu ürün başka bölgelere transfere 
tabi tutulduğunda o ürünün tabiatı 
gereği münavebe (nöbetleşe ekim) 
bozulur. Münavebe bozulduğun-
da halk tabiriyle tarlalarda ‘pancar 
kanseri’ başlar ve pancar ürete-
mezsiniz. Ürünün başka bölgelere 
transferi, bir sonraki yıla saklama 
veya farklı farklı fabrikalara veril-
me şansı olmadığı için bulunduğu 
bölgedeki fabrikaya mahkumdur. 
Eğer bölgedeki fabrika tek alıcıysa 
ve özel sektörse, elbette haklı ola-
rak karını maksimize etmek için 
elinden geleni yapacaktır. Tek ta-
raflı kar anlayışı da çiftçiyle sana-
yicinin birlikte yürümesine engel 
olacaktır.” n AA 

Şakalak, fuarda çiftçinin gözdesi oldu
Konya 16. Uluslararası, Tarım, 

Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı 300 bine yakın 
ziyaretçinin katılımı ile tamamlandı. 
Fuar’ın en gözde yerlerinden 4. Sa-
lon’da yerini alan Şakalak Tarım Ma-
kineleri de, fuar boyunca ilgi odağı 
oldu. Ekim ve toprak işleme grubun-
da ürettiği ürünler ile dünyaya açı-
lan Şakalak, son teknoloji ürünlerini 
fuarda sergiledi. Dev standı ile Tür-
kiye ve dünyanın dört bir tarafından 
gelen ziyaretçileri ağırlayan Şakalak, 
yine çiftçinin gözdesi oldu. 

Fuar hakkında değerlendirme-
lerde bulunan Şakalak Tarım Maki-
neleri Genel Müdürü Mustafa Genç, 
Türkiye’nin en büyük tarım fuarı 
organizasyonlarından olan Konya 

Tarım Fuarı’nın yabancı ziyaretçi 
bakımından son yılların en bereket-
li fuarı olduğunu ifade etti. Genç, 
“Konya 16. Uluslararası, Tarım, Ta-
rımsal Mekanizasyon ve Tarla Tek-
nolojileri Fuarı’nı güzel bir şekilde 
tamamlamanın heyecanını yaşıyo-
ruz. Sektörümüzün temsilcileri ile 5 
gün boyunca çiftçilerimizi ağırladık. 
Şakalak olarak, Türkiye ve dünyanın 
4 bir tarafında ürünleri olan bir mar-
kayız. 1975 yılından bu yana üretti-
ğimiz ürünler çiftçilerimiz tarafından 
güvenle kullanılıyor. Bunun yansı-
malarını da fuarda gördük. Birçok 
müşterimiz ve yeni çiftçiler büyük 
teveccüh ile fuarımızı ziyaret ettiler” 
dedi. Fuarın son yılların en bereketli 
organizasyonu olduğunu dile ge-

tiren Genç, “Bu yıl çok güzel geçti. 
300 binin üzerinde ziyaretçi geldi. 
Yerli ve yabancı nitelikli ziyaretçiler 
fuara geldi. Son yılların en güzel fu-
arlarından bir tanesi oldu diyebiliriz” 
diye konuştu. 

BİR BİRİNDEN ÖZEL 
İSİMLER STANDI ZİYARET ETTİ
Öte yandan Şakalak’ın standına 

protokol da büyük ilgi gösterdi. Fu-
arın ilk gününde Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Ahmet Sor-
gun, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükçü Şakalak’ın standını 
ziyaret etti. Yine, çok sayıda bürok-
rat, STK yöneticisi, işadamı ve bayi 
temsilcisi Şakalak’ın standına büyük 
ilgi gösterdi.

MUSTAFA KESER 
GALA’DA COŞTURDU

Şakalak A.Ş. Fuar’a gelen bayi-
lerini gala yemeğinde biraraya ge-
tirdi. Türkiye’nin ve dünyanın birçok 
bölgesinden gelen Şakalak A.Ş.’nin 
bayisi isimlerle Grand Hotel’de bu-
luşuldu. 

Türk Halk Müziği Sanatçısı 
Mustafa Keser de, galada konser 
vererek, Şakalak bayilerine unutul-
maz bir akşam yaşattı. Şakalak A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Fatih Genç ve Genel Müdür Mustafa 
Genç’in de yer aldığı organizasyon-
da bayiler böyle güzel bir etkinlikten 
dolayı Şakalak A.Ş. yetkililerine te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Pankobirlik Genel Başkanı ve AK Parti 
Karaman Milletvekili Recep Konuk

Tourismo roadshow ekibi 7 farklı 
şehirde Mercedes-Benz Türk yetkili 
bayilerine uğrayacak.

Mustafa Genç
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI

* DÖŞEME 
USTALARI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 
Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne, disk 
konusunda en az 

3 yıl tecrübeli presçi 
ve silindirci ( 8 kişi ) 

alınacaktır. 
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

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

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Lazer Kesim 
Makinesinde görev 

alacak 

   Operatör ve
• Teknik Resim 
Okuyabilen,

Mesai yapabilecek 

Argon 
Kaynakçısı  

ALINACAKTIR
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FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

TALAŞLI İMALAT:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ:
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları
ISIL İŞLEM TESİSİNDE:
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;
MEKANİK BAKIM VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEMANI:
• Makine elektrik projelerini okumasını bilen;
• Cnc Torna ve Cnc Taşlama makine arızalarına hakim;
• Periyodik bakım planına düzenli uyan ve zamanında müdahale eden,

KALİTE KONTROL ELEMANI:
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son kontrol 
elemanları;
TEKNİK DESTEK ELEMANI:
•Meslek liselerin veya üniversitelerin Otomovit, Makine veya Motor bölümü 
mezunu olmak,
• Müsteri şikayetleri ve iade ürünlerini kayıt altına alınması ve raporlanması,
• Ölçü aletleri kullanabilen
ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI:
•25-35 yaş arası bayan eleman alınacaktır.

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.
ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

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

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

MONTAJ VE 
SERVİS ALANINDA 

ÇALIŞABİLECEK 
EKİP 

ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ EKSANTRİK 
PRES KULANABİLEN VE,

* VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10758 SOKAK  NO:7-A  KARATAY/ KONYA
KOBİSAN-2 SANAYİ SİTESİ
Tel: 0332 342 35 80

ELEMAN
ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

VASIFLI-VASIFSIZ
BAY-BAYAN 
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 
NOT: ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ
 YAPMIŞ OLMASI ŞARTI ARANMAKTADIR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

r ENJEKSİYON, DAMLAMA VE
EKSTRÜZYON BÖLÜMÜNDE VASIFLI, 
VASIFSIZ ÜÇ VARDİYA SİSTEMİNDE

ÇALIŞABİLECEK
BAY - BAYAN OPERATÖRLER 

r DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞABİLECEK VASIFLI - VASIFSIZ

BAY ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

 MÜRACATLARIN ŞAHSEN 1 ADET FOTOĞRAFLA BİRLİKTE
AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NOT: MAAŞ + SSK + SERVİS + YEMEK

ADRES:  TATLICAK MAH. KONYA EREĞLİ YOLU 10. KM NO:115  KARATAY/KONYA

TEL: 0332 334 03 88

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ALINACAKTIR

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Çarman Sokak No:9

Tel:0332 248 39 00

Firmamız bünyesinde 
DOLGUN MAAŞLA
çalıştırılmak üzere; 

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

KAYNAKÇI
elemanlar aranıyor.

SSK + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ELEMANLAR ARANIYOR

Adres : 3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA
Tel : 0332 342 10 70(pbx) -  0332 239 10 86 - 87

* Döküm kalıpçıları

* Döküm taşlamacısı 

* Dökümcü

* Yetiştirilmek üzere elemanlar

alınacaktır.
MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZEREUZUN VADEDE ÇALIŞMAYI HEDEFLEYEN;

SATILIK
DAİRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık 
Kaloriferli,

2+1 ve
 3+1 daireler

0531
710 88 76
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak 
üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-22 YAŞ ARASI

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası Konya Çimento İnsan Kaynakları

Adres: Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: 15 
Selçuklu / Konya

Telefon: 0332 346 03 55

ELEMAN ARANIYOR

•	 Meslek	Yüksek	Okulu	veya	Teknik	Liselerin	Elektrik
	 bölümlerinden	mezun,
•	 Ekip	çalışmasına	önem	veren	ve	iş	birliği	becerisi	yüksek,
•	 Vardiyalı	ve	esnek	çalışma	saatlerine	uyum	sağlayabilecek		

	 (3	Vardiya),
•	 Askerlik	hizmetini	tamamlamış	ve	30	yaşını	aşmamış,
•	 Tercihen	Ekat	belgesi	olan	“Elektrik	Bakım	İşçisi”	alınacaktır.
•	 İşçi	alımı	sınav	ile	yapılacaktır,
•	 Başvurular	bizzat	yapılacaktır,
•	 Sınav	başvurusu	Konya	Çimento	Fabrikası	güvenliğine		

					 isim,	soyisim,	diploma	ve	telefon		İbrazı	ile	yapılacaktır.
•	 Sınav	tarihi	başvuran	adaylara	telefon	ile	bildirilecektir.
•	 Meslek	Yüksek	Okulu	veya	Teknik	Liselerin	Elektrik	bölüm		

	 lerinden	mezun	olmayanların	başvurusu	kabul
	 edilmeyecektir.
•	 Başvuru	tarihleri	27.03.2018	–	13.04.2018	tarihleri	arasında
	 Konya	Çimento	Ana	Giriş	kapısından	yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Konya Çimento
Sanayi  A.Ş.’ ye
Elektrik Bakım

İşçisi Alınacaktır. 
BAŞVURU KRİTERLERİ:

2004 yılında dünyanın üçüncü 
büyük Fuarı CantonFairiçin Çin’e 
giderken, Singapur’a da uğramış-
tık. 

Küçücük bir ada ülkesi hava 
limanı ve hava yolu ile dünyanın 
uçuş merkezlerine bağlantı veri-
yordu. 

Aynı zamanda diğer havayol-
ları da buraya uçarsa dünyanın 
birçok ülkesine bağlantı sağlaya-
biliyordu.

Singapur havayollarının uçak-
larının çoğunluğu uzun menzilli,  
çift katlı ya da Jumbo uçaklardı.  

Çin’e fuara gidince gördüm 
ki fuar alanı, katılımcılar ve şehir 
dünyanın üçüncü büyük fuarına 
ev sahipliği yapacak şekilde ko-
numlanmış.

Fuara katılımcı üretici yerel 
şirketler de ona göre konumlan-
mış.   Uzmanlaşmış sektöreler 

şehirler ve Organize Sanayi Böl-
geleri ve ölçek büyüklükleri ile fu-
arı tamamlayan merkezler haline 
gelmiş.

Fuar alanı ile şehir ve Sanayi 
bölgeleri arası ulaşım da ona göre 
dizayn edilmiş.

Fuar sadece içeriği ile değil 
çevresel de ekonomi üreten bir 
manyetik alan haline gelmiş. 

Tıpkı Guangzhou Eyaletinin 
dünyanın çekim merkezi haline 
geldiği gibi.

Her şey küresel ölçekte düşü-
nülmüş ve planlanmış.

Yolculuğum sırasında ilk dü-
şündüğüm Atatürk hava limanı 
Singapur ya da Hongkong’a göre 
küresel bir hava limanı olma ko-
nusunda çok daha elverişli diye 
düşündüm.

Neden yapmıyoruz diye hayıf-
landım. Hatta biz içimize kapana-

rak, küçük olsun be-
nim olsun zihniyeti ile 
hiçbir yere varamayız 
diye düşündüm.

Daha bir yıl geç-
memişti ki, Cumhur-
başkanımız, Başba-
kanken 2005 yılında 
üçüncü hava limanını 
yapacağımızı ilan etti.

İşte o zaman bir 
şeylerin değiştiğine, değişeceği-
ne inandım.

Artık bizim de küresel ölçek-
te stratejik yatırımlarımız olacak,  
ekonomik manyetik alanlarımız 
olacak diye düşündüm.

Gerçi Enerji sektöründe bir 
hayli yol almıştık ama üçüncü 
hava limanı başka bir yatırım. 

Dünyanın uçuş rotala-
rının kalbi olmak çok 
ayrıcalıklı bir yatırım, 
katma değeri çok fazla.

Açılışına 32 Hafta 
kaldı.

Öyle bir yatırım ki, 
sadece uçuşları kolay-
laştırmıyor.

İçinde bulunduğu 
şehrin ağırlık merkezi-

ni değiştirirken küresel uçuşların 
merkez üssü haline geliyor.

Elbette İstanbul şehri de her 
yerinde yeni hava limanına ulaşı-
labilir olma, yeni hava limanında 
da her yere kolay ulaşabilmenin 
hazırlığını yapıyor.

Konya’da bir tarım Fuarını 
daha geride bıraktık.  Oldukça 

kalabalıktı. Fuar çevresi yollar 
dahi araç park etmek için kulla-
nılmıştı.

Ülkemizin en büyük tarım 
fuarı. Hızla büyümeye devam edi-
yor.

Bence bu tarım fuarı sadece 
ülkemizin değil Avrupa Asya, Af-
rika’nın en büyüğü olmayı hedef-
lemeli.

Dünyanın en büyüğü Eurotier 
Tarım fuarı Hannover olduğuna 
göre, Dünyanın en büyüğü olmayı 
hedeflemeli.

Nasıl mı?
Havayolu, Karayolu ve De-

miryolu ve YHT ile yük ve yolcu 
taşımacılığında yapılan yatırımlar,   
şehir içinde de devam etmeli.

Beşincisi için yatırımcı kabul 
eden Organize Sanayi Bölgeleri 
Altıncısı için başvuru yapılmış. 
Yeni Sanayi bölgeleri uzmanve 
stratejik yatırımlar için öncelikli 
olmalı.

Sanayi, Şehir merkezi, Fuar, 
Otogar, YHT ve Hava Limanı ula-
şımı için metro tarzı bir ulaşım 
hızlıbir şekilde projelendirilmeli. 
Böyle bir fikir konuşuluyor ama 
hala bir adım yok.

Konaklama tesislerinin kapa-
sitesi yeni duruma göre planlan-
malı. Fuarların sanayi ve ticaret 
turizminin lokomotifi olduğu bi-
lincini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Tarım ve diğer büyük fuarlar 
için üniversitelerimizin katkısı 
sağlanmalı,  Kongre merkezi ola-
rak zengin olan ilimizin bu im-
kânları sanayi, bilim ve teknoloji 
adına; konferanslar ve etkinliklerle 
desteklenmeli.

Özellikle tarım ve diğer sana-
yi fuarlarının süresi bir hafta gibi 
uzun tutulmalı.  Fuar, fabrika ziya-
reti ve şehir ziyaretleri bir bütün 
olarak düşünülmeli.

Halkın, özellikle üniversite 
öğrencilerinin katılımları özendi-
rilmeli.

Fuara hazırlık evresinde üni-
versite sanayi iş birliği çerçeve-
sinde projeler, hazırlanmalı bu 

konuda yarışmalar ve sunumlar 
olmalı. Üniversite gençliğinin 140 
000 kişi olduğunu düşünürsek 
fuarın boyutunun nasıl etkilene-
ceğini siz düşünün.

Her fakülte kendi konuları ile 
ilgili fuarlarda,  düzenlenecek pro-
jelerle eğitimi uygulamalı olarak 
fuar alanında yapmalı.

İnnopark, Üniversiteler ve Sa-
nayi odaları, Mevlana Kalkınma 
Ajansı ve Ticaret odaları birlik-
te çalışarak, Fuarı Afro Avrasya 
ölçeğinde konumlandırma için 
projeler yapmalı ve uygulamaya 
geçirmeli.

Fuar ülkenin yeni projeleri-
nin, teknolojilerinin ilan edildiği 
mekânlar ve zamanlar haline ge-
tirilmeli

Üniversiteler ve şirketler bi-
limsel ve teknolojik alanda yapa-
cakları heyecan verici gelişmeleri 
bu zamanda ilan etmeliler.

Mesela  Endüstri 4:0’ konu-
sunda yaptığımız gelişmeler gibi..

Bu fuarda bütün şirketler Ar-
ge’ye yatırım yapacağız diyorlar.

İnsan kaynaklarına ne kadar 
ilgi göstereceğiz hepsi birbirini 
tamamlıyor.

Sayın Başkan Tahir Akyürek 
2020’nin Konya’nın okuma baş-
kenti olması için çalışıyoruz diyor. 
Aynı bakış açısı ile Fuarlar değer-
lendirilirse eminim güzel gelişme-
lere imza atılır.

Eğer Konya için yapılacak bu 
projelerin, aynı zamanda ülkenin 
de stratejik gücünü geliştireceğini 
düşünürsek, bu tarz girişimleri ül-
kemizin genel bütçesi çerçevesi-
ne aldıracak bir bakış açısı ile ha-
zırlanması ve tanıtılması gerekir.

Özellikle ülke kamuoyunu bu 
konuda hazırlanması en az proje-
nin kendisi kadar değerlidir.

Çünkü böyle bir fuar sadece 
Konya değil bütün Türkiye’nin ka-
tılımcılarının ilgi göstereceği,  fuar 
zamanını heyecanla bekleyeceği 
bir girişim olacaktır.

KÜRESEL EKONOMİ, TÜRKİYE VE KONYA

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Adarsa Galeri’nin Sahibi,

 Mehmet ADARSA’nın
 

 kayınvalidesi

Fatma 
GEBZELİ’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Adarsa Galeri’nin Sahibi Mehmet Adarsa’nın kayınvalidesi Fatma 
Gebzeli vefat etti. Merhume Gebzeli Musalla Mezarlığı’na defnedildi

Adarsa ve Gebzeli
ailelerinin acı günü

Adarsa Galeri’nin Sahibi Meh-
met Adarsa’nın kayınvalidesi Fat-
ma Gebzeli 85 yaşında vefat etti. 
Merhume Fatma Gebzeli’nin ce-
nazesi öğlen namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi. 

Merhume Gebzeli’nin cenaze-
sine sevenleri, dostları ve akraba-
ları katıldı. Merhume Gebzeli’nin  
yakınları ise gelen dost ve akra-
balarının taziye dileklerini kabul 
etti. Tekbirler eşliğinde omuzlarda 
taşındıktan sonra toprağa verilen 
Fatma Gebzeli’nin  yakınları me-
zarı başında dualar etti. Merhume 
Fatma Gebzeli 2 kız çocuk annesiy-

di.  Yenigün Gazetesi olarak Fatma 
Gebzeli’ye  Allah’tan rahmet, baş-
ta Mehmet Adarsa olmak üzere,  

Gebzeli ailesine baş sağlığı ve sa-
bırlar diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediyesi ilçeye kazandırdığı kapalı pazar marketlere bir yenisini daha ekledi. Erler 
Kapalı Pazar Market ile birlikte Karatay’da toplam kapalı pazar market sayısı 16’ya yükseldi

16. Kapalı Pazar 
Market tamamlandı

Erler Kapalı Pazar Market inşa-
atının tamamlanmasının ardından 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazar 
marketin çevresinde asfalt öncesi alt 
yapı çalışmalarına başladı.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, ilçe genelinde pazar 
yerlerinin üzeri kapatılarak hem 
estetik bir görünüme kavuştuğunu 
hem de vatandaşın daha rahat alış-
veriş yapmasına imkan sağlandığını 
söyledi. Başkan Hançerli, Erler Ma-
hallesine kazandırılan kapalı pazar 
marketin çevre düzenlemesinin ta-
mamlanabilmesi için çalışmaların 
yoğun bir şekilde devam ettiğini 
vurguladı. Karatay’da pazar yerleri-
ni cadde ve sokaklarda kurulmaktan 
kurtardıklarını belirten Başkan Han-
çerli; Erler Pazar Market’in yaklaşık 
1 milyon 250 bin TL’ye mal oldu-
ğunu ve 3 bin 843 metrekare arsa 
üzerine toplam bin 867 metrekare 
kapalı alanda yer aldığını söyledi. 
Başkan Hançerli pazar marketin 
çevresinin 1.2 metre yüksekliğinde 
betonarme duvar ve üzerine şeffaf 
kaplama ile tamamen kapatıldığı-
nı söyledi. Çatı kaplamasının çelik 
konstrüksiyon ve opak kaplama ile 
yapıldığını belirten Başkan Hançer-
li; kapalı pazar marketin içerisinde 
mescit, bay-bayan-engelli WC, çay 

ocağı, elektrik odası, ve güvenlik 
odası yer aldığını söyledi. 

KARATAY’DAKİ TÜM PAZAR 
YERLERİNİN ÜSTÜ KAPATILDI
Başkan Hançerli göreve geldik-

leri günden bu yana ilçe merkezine 
Sedirler, Karkent, Çimenlik, Kum-
köprü, Uluırmak, Karşehir, Çatalhö-
yük, İstiklal, Selim Sultan, Keçeciler, 
Başak ve Erler kapalı pazar market-
lerini kazandırdıklarını belirtti.  Ka-
ratay’daki tüm pazar marketlerin 
üstünün kapatıldığını dile getiren 
Hançerli, vatandaşların hava şart-

larından etkilenmeden rahatça alış 
veriş yapabilmeleri için çalıştıklarını 
vurguladı.

6360 SAYILI YENİ BÜYÜKŞEHİR 
YASASI’NIN GEREĞİNİ UYGULADIK

Yeni Büyükşehir Yasası ile Kara-
tay’a bağlan İsmil, Ovakavağı, Ha-
yıroğlu ve Yarma mahallelerine  de 
kapalı pazar marketler yaptıklarını 
ifade eden Hançerli, ilçe merkezin-
deki olanakları merkeze uzak ma-
hallelere ulaştırma gayreti içerisinde 
olduklarını dile getirdi. 6360 Sayılı 
Yeni Büyükşehir Yasası’nın gereği-

ni uyguladık diyen Başkan Hançerli 
çalışmaların hız kesmeden sürece-
ğini belirtti. Hançerli, Derbent ilçe-
sine yapılan kapalı pazar marketin 
tamamlanarak hizmete açıldığını, 
Ahırlı ve Akşehir kapalı pazar mar-
ket inşaatlarının da büyük bir hızla 
sürdüğünü dile getirerek, mevsim 
şartlarına göre yanları açılır kapanır 
şekilde dizayn edilen pazar market-
lerin, nişan ve düğün gibi organi-
zasyonların yapılması için de uygun 
alanlar sağladığını vurguladı.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ sorunları dinliyor, 
çiftçileri bilgilendiriyor 

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) yetkilileri çiftçileri bilgi-
lendirmek ve sorularını dinlemek 
için ilçelere ve dış mahallelere zi-
yaret düzenliyor. Konya’nın Akşe-
hir, Sarayönü, Çumra, Karapınar, 
Cihanbeyli, Altınekin ilçeleri ile Ka-
raman’ın Kazımkarabekir ilçelerini 
ziyaret eden yetkililer ziyaretlerin 
devam edeceğini bildirdi. Gerçek-
leşen ziyaretlerde genel müdür 
danışmanı Ali Kınacı, genel müdür 
yardımcısı Halil Coşkun Tunçez ve 
bölge işletme sorumluları halka 
gerekli bilgilendirmeleri yaparak, 
sorularını dinliyor. Toplantılarda 
gündemi çiftçiler belirlerken, böl-

geleriyle ilgili isteklerini yetkilikle-
re anlatıyorlar. MEDAŞ yetkilileri, 
yapılan toplantılarda halkla birebir 
temas kurulduğu için görüşmele-
rin verimli geçtiğini, hizmet alanı 
içerisinde yer alan bölgelerde top-
lantılar düzenlemeye devam edile-
ceğini aktardı. Kaliteli ve kesintisiz 
hizmet anlayışında çalışmalarına 
devam eden MEDAŞ, çalışmaları-
nı iletişim temelli gerçekleştiriyor. 
Bölge halkı yapılan toplantılarda 
MEDAŞ’tan duydukları memnu-
niyeti dile getirerek bölgelerine ya-
pılan yatırımlar için teşekkürlerini 
iletti.
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi gençlere yeni ufuklar açmak ve kariyer 
planlamalarına  katkı sağlamak amacıyla Selçuklu Gençlik Zirvesi düzenledi

Gençler daha güzel bir 
Türkiye inşa edecek

Selçuklu Gençlik Meclisi, mes-
leğinde iyi bir kariyere sahip uzman 
kişilerin bilgi ve tecrübelerinin genç-
lerle paylaşıldığı ve Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen Selçuklu 
Gençlik Zirvesi –İz Bırakanlar Prog-
ramı üniversiteli gençler tarafından 
büyük ilgi gördü. Selçuk Üniversi-
tesi başta olmak üzere, Necmettin 
Erbakan ve Karatay Ticaret Odası 
Üniversitelerinde öğrenim gören 
öğrenciler bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezinde 
tam gün gerçekleştirilen program-
da siyaset, medya, sanat ve eko-
nomi alanında kariyer sahibi kişiler 
üniversite öğrencilerine deneyim 
paylaşımında bulundular ve başarı 
hikâyelerini anlattılar. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı ile başlayan programa Ak Parti 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Kon-
ya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Selçuklu Gençlik Meclisi 
Başkanı Enes Koç, Selçuklu Kent 
Konseyi Başkanı Veli Vural ve Üni-
versiteli gençler katıldı. 

Programın açılış konuşması-
nı yapan Selçuklu Gençlik Mecli-
si Başkanı Enes Koç, “Yaklaşık iki 
senedir gönüllü gençlik faaliyetleri 
sürdürüyoruz. Meclis çatışı altında 
konularına göre ayrılmış 7 farklı ko-
misyonumuz aktif olarak çalışmalar 
yürütmektedir. El birliği ile yaklaşık 
3 aydır gönüllü arkadaşlarımız Sel-
çuklu Gençlik Zirvesi programını 

hazırlamak için gecesini gündüzüne 
katarak çalıştılar. Selçuklu Gençlik 
Meclisi üyelerine canı gönülden te-
şekkür ediyorum. Selçuklu Genç-
lik Zirvesini hayata geçirebilmek 
bizlere mutluluk veriyor. Bu güzel 
programa konuşmacı olarak katılan 
değerli konuklarımıza sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum. Genç ar-
kadaşlarımızın ufkunu açacak bilgi 
paylaşımları ile bizlere en iyi örnek-
leri sundular” dedi.

“SELÇUKLU GENÇLİĞİ İÇİN 
PROJELER ÜRETİYORUZ” 

Programın hazırlanmasından 
dolayı Selçuklu Kent Konseyi ve Sel-
çuklu Gençlik Meclisini tebrik  eden  
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, gelecek adına gençle-
re büyük sorumluluklar düştüğünü 
ifade etti. Başkan Altay, “ 1071’de 
Selçuklu ile başlayan Anadolu Se-
rüveni inişli çıkışlı zamanlar.  Bazen 
zor zamanlardan geçtik. Selçuklu-
nun son dönemleri ki, Anadolu’nun 
Moğol istilasından gözyaşının en çok 
olduğu dönemlerden birisidir. Ama 
umudumuzu kaybetmedik. Selçuk-
ludan sonra Osmanlı Devleti çıktı 
600 yıl boyunca tüm dünyaya ada-
leti, hoşgörüyü ve birlikte yaşama 
kültürünü anlattık. Kurtuluş savaşı 
ve Cumhuriyetin kuruluşunda çok 
zorlu zamanlarımız geçti. Kuranın 
yasak olduğu, ezanın Türkçe okutul-
duğu zamanları gördük. Darbelerle 
yönetime el konulduğu zamanları 
gördük. Bunların hepsi bizim için 
bir tarihten sayfa idi. Ama sizin için 
yeni olan 28 Şubat sürecini yaşadık. 

Sizler şanslı bir dönemde yaşıyorsu-
nuz. Türkiye’nin yükselişe geçtiği 
bir zamanda yaşıyorsunuz. Ama bu-
nunda bir sorumluluğu var. Türkiye 
artık coğrafyasında diğer ülkelere 
önderlik edecek bir konuma geldi. 
Tek zenginliğimiz gençliğimiz, insan 
kaynağımız.  Onun için bizim için 
kıymetlisiniz. Sizin için ne yapsak 
sorumluluğumuzu yerine getirmiş 
olamayız. Ülkemiz için hep birlikte 
çok çalışmak, çok gayret etmek ge-
rekiyor. Mazlum coğrafyada nerede 
bir olumsuz durum varsa onların 
gözü Türkiye’de. Bizden yardım 
bekliyorlar. Türkiye’nin geleceği 
bugünlerden daha güzel olacak. Bu 
konuda sizler sorumluluk almaya 
hazırsınız. Bunu 15 Temmuz akşa-
mında gördük. Ülkemiz zora düş-
tüğünde gençlerin inisiyatif alması 
gerektiğinde bu gençler ayağa kalk-
masını biliyor. Ecdadından aldığı, 
genlerinde olan bu toprakların bize 
kazandırdığı vatan sevgisiyle mey-
danlarda gerekirse tankın önünde, 
gerekirse silahların önünde canı pa-
hasına bu memleketi savunmasını 
biliyor. Onun için geleceğimiz daha 
güzel olacak inşallah. Sizler daha 
güzel bir Türkiye’yi inşa edeceksi-
niz” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından 
oturumlara geçildi.  TRT World Ha-
ber Yayın Yönetmeni Fatih Er, Sa-
vaş Muhabiri Mehmet Akif Ersoy, 
Nevşehir Üniversitesi Araştırma 
Görevlisi Cihat Özer, Türk Tiyatro 
ve Sinema Oyuncusu Durul Bazan, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 

Öztürk kendi hayat hikayeleri ve ba-
şarı öyküleriyle gençlere deneyimle-
rini paylaştılar. 

Selçuklu Gençlik Zirvesi Ak Parti 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Us-
ta’nın kapanış konuşmasıyla sona 
erdi.  Gençlik ve zaman konusunda 
kendi hayat hikayesinden gençlere 
örnekler veren Usta; “Her şeyden 
önce yaptığımız güzel işlerle zamanı 
biriktirmeliyiz.Hayat kurgusu içinde 
zamanı biriktirmek öldükten sonra 
arkamızda eserlerimiz, iyi işlerimiz 
ve bizi sevenler ve bu ülkeye kat-
kı sağlayan çalışmaların olmasıdır.  
Sadece kendimiz için çalışmak de-
ğil sadece bugün için kendimi nasıl 
kurtarabilirim değil, bu ülke için bu 
ülkenin geleceği için ne yapabili-
rimin derdinde olarak bir şeyleri 
biriktirmeye çalışmaktır. O yüzden 
bugün burada olmanız tesadüfü 
değil. Bugünün çok önemli ve özel 
olduğunu bilerek buraya geldiniz. 
İnanın 3 ay, 3 sene veya 5 sene son-
ra burada duyduğunuz ve biriktir-
diğiniz bir şey sizin hayatınızda bir 
şeye dokunacaktır. Organizasyonun 
hazırlanmasından dolayı Selçuklu 
Belediye Başkanımızı ve ekibini, Sel-
çuklu Gençlik Meclisi’ni tebrik edi-
yorum “ dedi.  

Konya Büyükşehir, Selçuklu, 
Meram ve Karatay Gençlik Meclisle-
ri’nin de tanıtım stantları ile yer aldı-
ğı Selçuklu Gençli,k Zirvesi Kudüs’e 
gidecek 35 üniversiteli gencin belir-
lenmesi için yapılan kura çekimleri 
ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

‘Down’lu gülen 
gözler fark edilsin’

‘Dünya Down Sendromlu-
lar Farkındalık Günü’ ne katılan 
Ak Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez; Bu gülen gözlerin fark 
edilmesi bir insanlık görevidir. 21 
Mart “Dünya Down Sendromlu-
lar Farkındalık Günü” nedeniyle 
düzenlenen etkinliklere ev sahip-
liği yapan Gökcem ‘Konya Down’ 
Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Ku-
lübü Derneği, başarısını bir kez 
daha kanıtladı. Meram Yaka Yolu 
üzerinde ki Gökcem Konya Down 
Cafe Restoran’da düzenlenen et-
kinliklere katılan AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, “Down 
Sendromlu yavrularımız toplumun 
gülen yüzüdür.  Onların içerisinde 
kin ve nefret yok. Onların içerisin-
de eleştirme, ötekileştirme yok. 
Hayatım boyunca iletişim kurdu-
ğum bu kardeşlerimizden hep gü-
ler yüz gördüm, güzel muhabbete 
tanıklık ettim ve dostluk sağladım. 
Aslında onlar topluma örnek teş-
kil edebilecek özel insanlardır. Ve 
şunu özellikle belirtmek isterim 
bu gülen gözleri fark etmek ve bu 
yavrularımıza destek olmak bir in-
sanlık görevidir. Geçmişte engelli 
olmak bir suç olarak öngörülüyor-
du. Ancak unutulmasın ki engelli 
olmak bizim elimizde değil. Engelli 
olmak her insanın yaşayabileceği 
bir durumdur. Bu nedenle engel-
liği hiçbir şekilde eksiklik olarak 
görmemek gerekiyor. AK Parti 
döneminde 5 bin 570 olan engel-
li istihdamının bugün 22 binlerin 
üzerine çıktı. Son günlerde yapılan 

duyuru neticesinde 2 bin 500 en-
gelli daha istihdam edilecek. Böyle 
güzel bir organizasyona öncülük 
ettiği ve özel gereksinimli kardeş-
lerimizi topluma kazandırdığı için 
Gökcem ‘Konya Down’ Özel Ço-
cuklar Eğitim ve Spor Kulübü Der-
neği Başkanı Uğur Devecioğlu’na 
değerli eşleri Yasemin Hanıma ve 
tüm ekibine herkese örnek teş-
kil edecek faaliyetlere ev sahipliği 
yaptığı için yürekten teşekkür edi-
yorum” dedi.

Etkinliklere katılan gönüllü 
anneler kendileri hazırladıkları bir 
birinden güzel ikramlarla tüm da-
vetlilerden tam not alırken, Gök-
cem Cafe ekibi ise iki gün boyunca 
gelen tüm misafirlere mangalda 
köfte ikram etti. Etkinliğin assolis-
ti yine Sanatçı Cüneyt Tek oldu. 
Gökcem ailesi tarafından düzenle-
nen programların birçoğuna İstan-
bul’dan katılan sanatçı Cüneyt Tek 
bu yılda kendilerini bekleyen özel 
gençleri yalnız bırakmadı. Progra-
ma AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, İş Kur Konya İl Müdü-
rü Emrah Keleş, İl Kültür Müdürü 
Abdülsettar Yarar, Büyükşehir Be-
lediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı 
Atilla Şirin, Büyükşehir Belediyesi 
Özel Gençler Mehter Takımı, Kara-
tay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğ-
renci Topluluğu, CHP ve İYİ Parti İl 
ve ilçe kadın kolları üyeleri, Klasik 
Otomobilciler Topluluğu ve Konya 
Yarış Motorları Severler Topluluğu 
ve çok sayıda davetli katıldı
n HABER MERKEZİ 

MUSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Birol Akgün, dış politikada yaşanan gelişmelere ve terörizmle 
mücadeleye dikkat çekti. Akgün, “Sınırı terörden arındırmazsanız bu her zaman başımızı ağrıtır. Güvenliğimizi sağlamalıyız” dedi

‘Sınırı terörden arındırmalıyız!’
Müstakil Sanayici İş Adamları 

Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi 
tarafından konferans düzenlendi. 
“Yeni dönemde Türkiye’nin dış po-
litikası ve güncel gelişmeler” başlığı 
altında düzenlenen konferansa ko-
nuşmacı olarak Maarif Vakfı Başka-
nı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgün 
katıldı. ‘Türkiye olarak son 10 yılda 
ne kadar istikrarlı isek dünya siste-
mi o kadar istikrarsız’ diyen Akgün 
Afrin zaferinin de önemli bir adım 
olduğunu vurgulayarak, “Halep ve 
Musul sınır hattını bir şekilde ister 
dolaylı ister doğrudan kontrol ede-
mezseniz içerde güvenlik sorunları 
bitmez. Önümüzdeki döneme ilişkin 
olarak bizi doğu batı terör koridoru 
ile bir kıskaca almak isteyen akla 
karşı, bizimde uzun döneme karşı 
jeopolitik varlığımızı korumamız için 
o bölgeleri bir şekilde güvenlik altına 
almak zorundayız” dedi. 

2. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA 
OLUŞAN DÜNYA ARTIK YOK

Maarif Vakfı Başkanı ve Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Birol Akgün 15 Temmuz 
sürecinin ardından Türkiye’nin bü-
tün kurumları ile birlikte yenilendi-
ğini ifade ederek devletin yeniden 
kurulduğunu belirtti. Artık 2. Dünya 
savaşından sonra oluşan dünyanın 
olmadığını da ifade eden Akgün, “İç 
ve dış politikayı birbirinden ayırmak 
çok kolay değildir. İçeriye baktığı-
mız zaman 15 Temmuz sürecinden 
sonra Türkiye’nin bütün kurumları 
ile birlikte yeniden yapılanma süre-

ci gözüküyor. Biz devleti birçok an-
lamda yeniden kuruyoruz. Anayasa-
mızda çok ciddi bir değişiklik yaptık. 
Üstelik bu siyasal sistemde köklü 
bir değişiklik demektir. Geçmişte 
de çok değişiklik yapıldı ama 16 Ni-
san’da ki referandumda ortaya çıkan 
tablo Türkiye’de ki devlet sistemi 
içerisinde yani hükümet sistemin-
de çok köklü bir değişiklik yaşadık. 
Önümüzdeki seçimlerin ardından 
sistemin işleyişi daha efektif olarak 
görülecek. Ama 2. Mevzuatın mut-
laka tamamlanması lazım. Şuanda 
da meclisteki ve diğer kurumlarda 
ki hazırlıklar buna yönelik olarak de-
vam ediyor. Yani biz kurumsal an-
lamda kendimizi yeniliyoruz. Bunun 
iç ve dış politika bakımından önemli 
sonuçları olacak. Bu tür başkanlık 
sistemine geçen ülkelerde kaçınıl-
maz olarak 2 kanatlı demokrasiler 
ortaya çıkıyor. Biz Türkiye olarak son 
10 yılda ne kadar istikrarlı isek dün-
ya sistemi o kadar istikrarsız. Coğrafi 
olarak dünyanın ekonomi merkezi 
batı iken şimdi yavaş yavaş Batı’dan, 
Doğu’ya doğru kayıyor. Dolayısı ile 
artık 2. Dünya savaşından sonra 
oluşan dünya yok. Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik sistemi çalışmıyor, eğer 
çalışmış olsaydı Suriye bu duruma 
gelmezdi. Batı kendi içindeki krizleri 
çözmede çok zorlanıyor. Bütün dün-
yada daha uzun dönemlere ilişkin 
olarak güvenlik, siyasi ve ekonomik 
istikrar anahtar kavramlar haline 
gelmiştir. Bütün ülkelerde istikrarı 
sağlamaya yönelik tedbirler alınıyor. 
Biz Türkiye olarak bunu başkanlık 

sistemine geçerek yaptık. Küresel 
sistemi oluşturan BM yapısı bir kriz 
içerisindedir” diye konuştu. 

TRUMP YÖNETİMİNİN 
HEDEFİNDE ÖNCELİKLE İRAN VAR

Amerika’nın 700 milyar dolar-
lık savunma bütçesini ayırmasının 
savaşa hazırlandığımızın göstergesi 
olduğunu vurgulayan Akgün, sa-
vaşın ana merkezlerinden birisinin 
bizim coğrafyamız olacağının altını 
çizdi. Trump yönetiminin kendisine 
öncelikle İran’ı seçtiğini de sözleri-
ne ekleyen Akgün, “Bütün dünyada 
büyüme rakamları çok iç acıcı değil-
dir. 2008 ekonomik krizinden sonra 
en Avrupa ne de Amerika ekonomik 
alanı toparlanabilmiş değil. Bugün 
Amerika 700 milyar dolarlık savun-
ma bütçesi ayırıyor. Bunun anlamı 
da savaşa hazırlanıyoruz demektir. 
Bu savaşın kiminle olacağını bilmi-
yoruz ama bildiğimiz bazı işaretler 
var; bu savaşın ana merkezlerinden 
birisinin bizim coğrafyamız olma-

sı. Trump yönetimi kendisine he-
def olarak İran’ı seçmiş gözüküyor. 
Ama İran kendi başına önemli değil. 
Trump’ın ikincil olarak itildiği nokta 
Rusya ile bu Coğrafya da kapışmak-
tır. Zaten gerginlik alanı da şuanda 
başlamış durumdadır. Amerika, 
İngiltere, Almanya ve Fransa 4’lü 
gruplaşma yaptılar hatta bize de ça-
ğırdılar Rusya’ya karşı açıklamalarda 
bulunmak üzere ama biz Afrin üze-
rinden Rusya ile işbirliği yaptığımız 
için  bu işe girme şansımız olmadı. 
Türkiye’nin bu işe girmesi doğruda 
değil zaten. Bir taraftan Çin çok güç-
lü adımlarla geliyor. Dünyada gayri 
milli hâsıla büyüklüğü bakımından 
şuan Çin, Amerika’dan sonra ikin-
ci durumda. Çin 2030’lu yıllarda 
ABD’yi yakalayarak dünyanın birinci 
ekonomisti olacak. Dünya sistemi de 
zaten Çin’e nasıl cevap vereceğini 
tartışıyor. Çin’in dünyayı nasıl yöne-
teceğine ilişkin büyük bir belirsizlik 
var. Yani içinden geçmiş olduğumuz 

dönem bir geçiş sürecidir. Geçiş dö-
nemleri bizim gibi ülkeler için yeni 
imkânlar ve fırsatlar sunar. Türki-
ye’nin yakalamış olduğu ivme son 
derece önemlidir” dedi. 

HALEP VE MUSUL SINIR 
HATTINI KONTROL EDEMEZSENİZ 
GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAZSINIZ
Afrin zaferini de değerlendiren 

Akgün sözlerine ise şu şekilde de-
vam etti:  “Afrin zaferi bizler için 
gurur verici oldu ve de çok önemli 
bir adım diyebiliriz. Bugünkü Tür-
kiye’nin doğal sınırlarını belirleyen 
kurucu Lozan’dır. Misak-ı Millide, o 
günün koşullarında bizim minimum 
derecede istikrarımızı koruyacağı-
mız sınırlardır. Denir ki: Misak-ı Milli 
İstiklal sınırlarıdır, İstikbal sınırları 
değildir. Türkiye’nin coğrafi olarak 
baktığımız zaman güney sınırı Ha-
lep ve Musul sınır hattını bir şekilde 
ister dolaylı ister doğrudan kontrol 
edemezseniz içerde güvenlik sorun-
ları bitmez. O zaman Diyarbakır’ın 
batısına sınır çekmek zorunda kalır-
sınız. 2013 yılından sonra Suriye sı-
nırında 900 kilometrelik hat bırakın 
devleti, terör örgütünün eline geçti. 
Bizim güney sınırımız yani Fırat Kal-
kanı’nın doğusuna gittiğiniz zaman 
600 kilometrelik Irak’a kadar olan 
hat PKK’nın denetimi altında. Ne-
den Türkiye bu bölgeye müdahale 
etmek zorunda? Sorusunun cevabı 
buradadır. Çünkü bu bir güvenlik so-
runudur bu krizi bir şekilde çözecek 
olan bir iradeyi bugün göstermez 
iseniz bunu sizden almaya kalkarlar. 
Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 

bizi doğu batı terör koridoru ile bir 
kıskaca almak isteyen akla karşı, bi-
zimde uzun döneme karşı jeopolitik 
varlığımızı korumamız için o bölge-
leri bir şekilde güvenlik altına almak 
zorundayız. Cumhurbaşkanımızın 
dile getirdiği: bu iş Afrin ile bitme-
yecek Irak’a kadar gidecek sözleri-
nin altında bu hesaplamalar vardır. 
Sınırı terörden arındırmazsanız bu 
her zaman başımızı ağrıtır. Şuanda 
gerçekleşen Afrin olayı bu anlamda 
son derece önemlidir ve bir dönüm 
noktasıdır. Aslında Suriye krizi pek 
çok aktörün işine gelmektedir. Çün-
kü kozunu paylaştığı yer. Coğrafyaya 
baktığımız zaman şu andaki harita-
da iki koridor kurulmuş durumda. 
Doğu-Batı koridoru bizi ilgilendiri-
yor. Şunu da söylemek gerekiyor 
Trump’ın ayakta kalabilmesi için bir 
savaşa ihtiyacı var. Başka türlü ayak-
ta kalabilme ihtimali yok. Bizde ülke 
olarak tedbirlerimizi almak zorunda-
yız. Çok şükür Türkiye’nin ortak bir 
siyasi aklı var. Sağduyumuz da var 
insanlar bir takım sinyaller verdiği-
miz zaman sinyalleri alıyorlar. Tür-
kiye’nin geleceği benim gözümde 
parlaktır. Bugün yaptığımız gibi ufak 
tefek Afrin benzeri operasyonlara 
devam edeceğiz zaten başka türlü 
ayakta kalamayız. 2019 yılında ya-
pılacak olan seçimlerde,  AK Parti 
MHP ittifakının devam ettiği bir 
dönemde siyaseten bir istikrarsızlık 
görmüyorum. Başka bir iktidar blo-
kunun oluşma şansıda çok gerçekçi 
değil.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

“Yeni Dönemde 
Türkiye’nin Dış 
Politikası ve Güncel 
Gelişmeler” konulu 
konferansa konuşmacı 
olarak Prof. Dr. Birol 
Akgün katıldı.
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MHP’nin başarılı isimlerinden Konya milletvekili Mustafa Kalaycı’ya yeni görev verildi. Daha önce partisinin genel sekreter 
yardımcılığı görevini yürüten Kalaycı, Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

MHP’li Kalaycı’ya yeni görev verildi

Seydişehir’de Saylam güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
geçtiğimiz hafta 12. Olağan Ge-
nel Kurultayı gerçekleştirilmiş, tek 
listeyle gidilen Kurultayda Genel 
Başkan Dr. Devlet Bahçeli yeniden 
MHP Genel Başkanı olarak seçilmiş-
ti. Yapılan Olağan Kurultayın ardın-
dan Genel Başkan Bahçeli 75 kişilik 
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üye-
lerini belirledi. Geçtiğimiz cumartesi 
günü ise MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli MYK ile ilk toplantısını yaptı. 
Toplantıda 15 kişilik yeni Divan üye-
leri de belirlendi. 

7 YENİ İSİM KATILDI 
Buna göre, Başkanlık Divanı’na 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 
İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yön-
ter, Aydın Milletvekili Deniz Dep-
boylu ile Yaşar Yıldırım ve Sefer 
Aycan’dan oluşan 7 yeni isim girer-
ken İstanbul milletvekilleri Edip Se-
mih Yalçın ve Celal Adan ile Denizli 
Milletvekili Emin Haluk Ayhan, 
Adana Milletvekili Mevlüt Karaka-
ya ile Sadir Durmaz yerini koruyan 
isimler oldu. Kurultay öncesi Genel 
Sekreterlik görevinde bulunan İs-
met Büyükataman, aynı görevi sür-

dürecek. Bu arada Mustafa Hidayet 
Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya da 
partinin genel sekreter yardımcı-
ları oldu. MHP’nin yeni Başkanlık 
Divanı’na üç isim Parlamento dı-
şından girdi. Yaşar Yıldırım, Sefer 

Aycan ve Sadir Durmaz dışındaki 
Başkanlık Divanı üyeleri ise halen 
milletvekili olarak görevini yürütü-
yor. Başkanlık Divanı’nın tek kadın 
üyesi ise Aydın Milletvekili Deniz 
Depboylu oldu.

MUSTAFA KALAYCI’YA YENİ GÖREV
MHP’de Genel Sekreter Yardım-

cısı olarak görev alan partinin başarılı 
isimlerindenKonya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı’ya, 12. Olağan Genel 
Kurultay sonrası yeni görev verildi. 
Genel Başkan Yardımcılığı görevine 
getirilen Kalaycı, Medya, Tanıtım ve 
Halkla İlişkilerden sorumlu olacak. 
MHP’nin divanında yer alan diğer 
isimler ve görevleri şöyle; Fethi Yıl-
dız Hukuk ve Seçim İşlerinden, Celal 
Adan Siyasi İşler, Parlamento ve Hü-
kümet İşlerinden, Emin Haluk Ay-
han Ekonomik ve Sosyal Politikalar-
dan, Mevlüt Karakaya Mali İşlerden, 
Kamil Aydın Türk Dünyası ve Ulus-
lararası İlişkilerden, İzzet Ulvi Yönter 
Araştırma-Strateji Geliştirmeden, 
Sadir Durmaz Yerel Yönetimlerden, 
Yaşar Yıldırım Mesleki ve Sivil Top-
lum Kuruluşları İle İlişkilerden, Sefer 
Aycan Parti İçi Eğitim, Siyaset ve 
Liderlik Okulundan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcıları oldu. Bahçeli, 
“A Takımı”nda bir kadına yer verdi. 
Deniz Depboylu, Aile, Kadın ve En-
gellilerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığına getirildi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Seydişehir Gazeteciler Cemiye-
ti Olağan Kongresi gerçekleştirildi. 
Esnaf Kefalet Kooperatifi toplan-
tı salonunda saygı duruşu İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından oy 
birliği ile divana Hasan Dinç ve katip 
üye olarak İlker Uysal ve Süleyman 
Sayan seçildi. Faaliyet ve mali bütçe 
raporlarının okunmasının ardından 
oylanarak kabul edildi. 

Tek liste halinde gidilen seçimde 
Ali Saylam yeniden başkanlığa seçil-
di.  Yönetim kurulu ise asil üyeler, 
Hakkı Balcı, Ömer Yaylalı, Kadriye 
Coşkun, Murat Zeybek ve Fatih Ata-
lay’dan oluştu.  n AA

Meydanlı Köyü’nden 
Mehmetçiğe destek

Kadınhanı Meydanlı Köyü Eği-
tim Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği tarafından temin edilen 1 TIR 
içme suyu ve 150 adet taşınabilir 
şarj cihazı Zeytin Dalı Harekatına 
katılan askerlere ulaştırılmak üze-
re Kilis Çobanbeyli’de görevlile-
re teslim edildi.  Dernek başkanı 
Ömer Yavuz, yapılan yardımları 
yerine ulaştırmanın huzuru içinde 
olduklarını söyledi. Başkan Yavuz, 
“Kadınhanı Meydanlı Köyü Eğitim 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
olarak Mehmetçiğimizin Afrin’de-
ki mücadelesine destek vermek 
amacıyla bir TIR su kampanyası 

başlattık. Allah’a şükürler olsun 
hemşehrilerimizin ve misafirleri-
mizin katılımlarıyla desteğiyle bir 
TIR suyumuzu aldık. Ve paramızın 
kalması neticesinde Konya AFAD 
Müdürlüğünün koordinasyonu 
gereği taşınabilir şarj cihazı alarak 
destek verdik. Kilis Çobanbeyli 
AFAD teslimat merkezinde yar-
dımlarımızı görevlilere teslim ettik. 
Hemşehrilerimizin bize yapmış 
oldukları yardımları yerine ulaş-
tırmanın huzuru içinde memle-
ketimize döndük. Allah’a şükürler 
olsun sağ salim gittik, geldik ”dedi.
n İHA

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komando ve polis özel harekat unsurları, 
tuzaklanmış patlayıcıları kontrollü şekilde infilak ettiriyor. Afrin’de görev yapan komandolar Şehitler Ölmez Tepesi’ne 9 şehidin ismini yazdı

Afrin’de patlayıcı temizliği
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın-

dan hudutlar ile bölgede güvenlik ve 
istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde 
PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ men-
suplarını etkisiz hale getirmek, dost 
ve kardeş bölge halkını terör örgü-
tü üyelerinin baskı ve zulmünden 
kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi 
günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 
başarıyla sürüyor.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
saygı gösterilerek yürütülen hare-
kat, Türkiye’nin uluslararası hukuk-
tan kaynaklanan hakları, Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 
terörle mücadeleye yönelik kararları 
ile BM sözleşmesinin 51’inci madde-
sinde yer alan meşru müdafaa hakkı 
çerçevesinde devam ediyor. Afrin 
bölgesini tamamen kontrol altına 
alan güvenlik güçleri, bölgede el ya-
pımı patlayıcı ve mayın arama tara-
ma çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Jandarma Komando 
Tugay Komutanlığına bağlı unsurlar 
da Afrin’in teröristlerden temizlen-
mesinin ardından bölgede arama 
ve tarama faaliyeti yapıyor. Koman-
dolar, teröristlerin ilçede kullandık-
ları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. 
Çalışmalara, polis özel harekat tim-
lerinin yanı sıra güvenlik korucuları 
da katılıyor.  Mavi bereliler, Afrin’in 
Alemdar köyünde bir otomobil ve 2 
evde belirlenen el yapımı patlayıcıla-
rı kontrollü şekilde imha etti. 

Bornova Jandarma Komando 
Tugay Komutanlığına bağlı Mayın 

ve EYP Tespit ve İmha Timi (METİ) 
ise Meydan köyü kırsalında tespit 
edilen EYP ve mayınları kontrollü 
şekilde infilak ettirdi. Komandolar, 
bölgedeki mağara, kepçelerle açıl-
mış dehliz ve tünellerde de geniş 
çaplı arama yaptı.  Güvenlik güçleri, 
arama ve tarama faaliyeti sırasında 
bölgeyi drone ile kayıt altına alırken, 
arazi arama ve tarama sırasında da 
27 boru tipli metal EYP, 60’lık 12 
havan, 120’lik bir havan, 5 TM57 
antitank mayını, 12 plastik EYP, 200 
kilogram amonyum nitrat, bir oto-
mobil lastiğine yerleştirilmiş EYP, 10 
beşgen metal EYP, 15 basma düze-
nek EYP, 24 MB62 antitank mayın 
tapası, bir antipersonel mayını ele 
geçirdi. 

“ŞEHİTLER ÖLMEZ TEPESİ”
Öte yandan Bornova Jandarma 

Komando Tugay Komutanlığına 
bağlı ekipler, 1 Mart’ta 9 koman-
donun şehit düştüğü Bilal köyü ya-
kınlarındaki “1083 Şehitler Ölmez 
Tepesi”ne şehit askerlerinin isminin 
yazıldığı tabelayı astı. 
TERÖRİSTLERİN TAM TEŞEKKÜLLÜ 

YER ALTI HASTANESİ 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 

ilçenin kuzeybatısındaki hastanede 
yaptıkları aramada Zeytin Dalı Ha-
rekatı sırasında vurulan teröristle-
rin tedavi edildikleri bölümü buldu. 
Özel bölümde röntgen cihazının yanı 
sıra ABD menşeli ilk yardım malze-
meleri de bulundu..

Sığınağa dışarıdan erişimi sağ-

layan yaklaşık 50 metrelik tünelin 
de bulunduğu incelemeler sırasında  
söz konusu bölümde hem ilk mü-

dahalenin yapıldığı hem de tedavi 
süreçlerinin devam ettirildiği sap-
tandı. Röntgen cihazının da yer aldı-

ğı bölümde ABD menşeli ilk yardım 
malzemeleri de bulundu. Kullanılan 
serumlardan ve terör örgütüne ait 

kanlı üniformalar harekat sırasında 
çok sayıda teröristin burada tedavi 
gördüğünü ortaya koydu. n AA

MHP Medya, Tanıtım 
ve Halkla İlişkilerden 

Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı

Öte yandan Bornova Jandarma Komando 
Tugay Komutanlığına bağlı ekipler, 1 
Mart’ta 9 komandonun şehit düştüğü 

Bilal köyü yakınlarındaki “1083 Şehitler 
Ölmez Tepesi”ne şehit askerlerinin 

isminin yazıldığı tabelayı astı. 
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Lokman Hekim, bursluluk sınavına yoğun ilgi
Özel Lokman Hekim Sağlık 

Meslek Lisesinden öğrencilere fırsat. 
İlköğretim 8 sınıf öğrencileri için 25 
Mart 2018 Pazar günü saat 11 00’de 
yapılan bursluluk sınavına 2650 öğ-
renci katıldı. Lokman Hekim Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali İhsan Kaya 2011 yıllında Eği-
tim ve Öğretim hayatına başlayan 
okulumuz  7 yıldır binlerce öğren-
ciyi sağlık sistemine kazandırmaya 
ve başarılarına yenisini eklemeye 
devam ediyor. Başarılı öğrencileri 
belirlemek için bursluluk sınavı dü-
zenliyoruz. Okuma imkânı olmayan 
başarılı öğrencileri belirleyip oku-
lumuzca ücretsiz olarak okuması-
na imkân tanıyoruz. Yaşamın en 
önemli kaidelerinden sağlık konu-
sunda yapılacak her türlü yatırımın 
ve hizmetin yanında olmaya lokman 
hekim olarak devam edeceğiz. He-

deflerimiz büyük. Bu hedefimizde 
bizlere destek olan bütün kurum 
ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” 
dedi. Okul Müdürü Osman kabalak 
ise sağlık sisteminin her zaman iyi 
eğitilmiş personelle daha iyiye gide-
ceğini belirterek, “Okulumuzda öğ-
renciler bilinçli, düzenli ve sağlığın 
önemini görerek yetiştiriliyor. Hede-
fimiz mesleğini seven, insanı yaşat 
ki devlet yaşasın mantığıyla hareket 
eden bir eğitim kurumudur. Bu fel-
sefeden hareketle yetişen yüzlerce 

öğrenci hastanelerde hizmet veri-
yor. Sınav günü okulumuzda veli-
lerimize okulumuzun tanıtımı, İlk 
Yardıma Yönelik etkinlikler, Şeker 
Ölçümü, Tansiyon Ölçümü, İşitme 
Ölçümü gibi uygulamalar Okulu-
muzda okuyan öğrencilerimiz tara-
fından gerçekleştirildi. Okul Müdürü 
olarak sınava katılan öğrencilere, 
Velilere ve sınavın sağlıklı bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlayan öğretmen 
ve tüm Personele teşekkür ederim” 
dedi. n HABER MERKEZİ

‘31 Mart Vakası ders 
olarak okutulmalı’

Öğrenciler CERN’deki 
bilim insanları ile görüştü

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği Konya Kitap 
Günleri kapsamında bir konferans 
veren Araştırmacı-Yazar Baha-
dır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit 
Dönemi’ni anlamak için 31 Mart 
Vakasının çok iyi bilinmesi gerek-
tiğini söyledi.  Araştırmacı-Yazar 
Bahadır Yenişehirlioğlu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Konya Kitap Günleri 
kapsamındaki Şehir Konferansla-
rına katıldı.  Payitaht Abdülhamit 
adlı dizinin yardımcı başrol oyun-
culuğunu da yapan Yenişehirlioğ-
lu, Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda yoğun ilgi gördü.  Prog-
ramda dizideki rolünü ve tarihteki 
Tahsin Paşa’yı anlatan Bahadır 
Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Han 
döneminin anlaşılabilmesi için 31 
Mart Vakası’nın çok iyi bilinmesi 
gerektiğini dile getirdi. Yenişehir-

lioğlu, “Abdulhamit Han’ın ha-
lifelik ve sultanlık makamından 
ayrılmasının ana parametresi 31 
Mart Vakası’dır. Payitaht yangın 
yeri gibi. Kimin eli kimin cebinde 
belli değil. Yabancı devletlerin ajan 
ve hafiyelerinin cirit attığı bir alan. 
Müthiş bir kabus, öylesine kötü bir 
zaman. Abdülhamit de hüküm-
ranlık sürdüğü 33 yıllık bir sürede 
olabildiğince devletin sınırlarını ko-
ruma derdinde. Kaybetmemek için 
çırpınıyor. Satılık paşalar; dünyaya, 
nimetlere, kadına, ukbaya… İngi-
liz entrikaları ki dünyanın başının 
belası, bugün de dünyanın başının 
belası İngilizler Yahudi devletinin 
kurulması için ne gerekiyorsa ya-
pıyorlar. O gün yapılanlar yakın 
tarihte de yapıldı. 28 Şubat’ta 15 
Temmuz’da. O yüzden 31 Mart 
Vakası, okullarda ders olarak oku-
tulmalı” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Bilim Merkezi, her yıl 
52 ülkeden binlerce öğrencinin 
Avrupa Nükleer Araştırma Mer-
kezi’nde yapılan deneylere katılıp 
canlı bağlandığı ve oradaki bilim 
insanlarıyla tartıştığı International 
Masterclass Etkinliği’ne ev sahip-
liği yaptı. Etkinliğe Türkiye’nin 
farklı şehirlerinden 23 liseden 
öğrenciler katılarak önemli bir de-
neyim elde ettiler. Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi işbirliğinde CERN 
International Masterclass Etkinli-
ği, Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe 
Konya’daki okulların yanı sıra; İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Bursa, An-
talya, Gaziantep, Kayseri, Denizli, 
Van, Trabzon illerinden 23 farklı 
liseden öğrenciler katıldı. Gün 
boyu süren etkinlikler, ODTÜ Fi-
zik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Altuğ 
Özpineci ve Fizik Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz’ün 
parçacıkların çarpışması ve söz 
konusu olayların istatistiki bilgileri 
konusundaki seminerleri ile baş-
ladı. Konya Bilim Merkezi’ndeki 
CERN International Masterclass 
Etkinliğini ve öğrencilerle birlik-
te gün boyu yaptıkları çalışmaları 
anlatan Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi Fizik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, 
Türkiye’nin birçok ilinden gelen 
lise öğrencilerine önce teorik bil-
giler verdiklerini ve bilimin geldiği 
son noktayı vermeye çalıştıklarını 
söyledi. Demirköz, “CERN’e bağ-
landık ve Brezilya’dan Karadağ’a 
kadar birçok ülkeden üniversite-
ye bağlandık. Onların da bugüne 
kadar analiz ettiği binlerce olayı 
birleştirip daha yüksek bir istatis-
tik elde ettik. Fiziğin gücü, yüksek 
istatistikte saklı ve bugün bunu bi-
rebir yaşadılar” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

TVNET’te 2020 Dünya Kitap Başkentliği adaylık sürecini de değerlendiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kitapla anılmanın büyük bir itibar ve şeref olduğunun altını çizdi

‘Konya, 2020 Dünya Kitap 
Başkentliğini hakediyor’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek, TVNET canlı 
yayın programına katılarak Konya’yı 
ve yatırımları anlattı. Konya’nın 
Anadolu’nun parlayan yıldızı ve lo-
komotif bir şehri olduğunu dile ge-
tiren Başkan Akyürek, 2020 Dünya 
Kitap Başkentliği adaylık sürecini 
de değerlendirdi. Başkan Akyürek, 
Konya’nın kitapla anılmasının bü-
yük bir itibar ve şeref olduğunun 
altını çizdi. Programda gençlerle 
buluşan Yeni Şafak Gazetesi ve 
TVNET Genel Yayın Yönetmeni İb-
rahim Karagül, “Türkiye için Afrin 
operasyonu başlangıçtır. Münbiç’in 
sorun olacağını düşünmüyorum 
ama Fırat’ın doğusunda kıyamet 
kopacaktır. Türkiye asla tereddüt et-
meyecektir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Yeni Şafak İn-
ternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik 
ile Yeni Şafak ve TVNet Genel Yayın 
Yönetmeni İbrahim karagül tarafın-
dan gerçekleştirilen Sosyal Yorum 
programına katıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
ve TVNet ile Yeni Şafak Gazetesi 
sosyal medya hesaplarından can-
lı yayınlanan programda konuşan 
Başkan Tahir Akyürek, vatanı için 
mücadele edenken şehit olan tüm 
askerlere Allah’tan rahmet diledi. 

Programda, Konya’nın 2020 
Dünya Kitap Başkentliği için adaylı-
ğını değerlendiren Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
kitapla anılmanın büyük bir itibar ve 
şeref olduğunun altını çizdi. Kon-
ya’nın geçmişte çok önemli bir ilim 
merkezi konumunda olduğunu an-
latan Başkan Akyürek, “Konya, hem 
siyasi hem de idari merkez olması-
nın yanında ticaret, eğitim ve sosyal 
hayatın da merkezi konumundaydı. 
Günümüzde de Konya’nın bu yapı-
sı canlanıyor. Konya’da 140 binden 
fazla üniversite öğrencisi var. 5’inci 
üniversitemiz kuruluş aşamasında. 
Aynı zamanda Kültür Bakanlığı’na 
bağlı kütüphaneler açısından en çok 
ziyaret edilen ve en çok okuyucusu 
olan şehir Konya. Bizler de belediye 
olarak bu yapıya katkı yapmaya ça-
lışıyoruz. Ülkemizin UNESCO nez-
dinde 2020 Dünya Kitap Başkenti 
adayı Konya oldu. İnşallah bunu ba-
şaracağımızı, Dünya Kitap Başkenti 
olarak Konya’nın eğitim hayatına, 
Konya’nın eğitim şehri olmasına 
yeni bir katkı olacağını düşünüyo-
ruz. Ülkemiz adına da güzel bir ge-
lişme” dedi. 

KONYA ANADOLU’NUN PARLAYAN 
YILDIZI VE LOKOMOTİF ŞEHRİ 
Programda Konya’ya kazandı-

rılan büyük yatırımları da anlatarak 
Konya’nın çok önemli bir merkez 
olduğunu dile getiren Başkan Ak-
yürek, “Çok önemli bir merkez ola-
rak Anadolu’nun parlayan yıldızı ve 
lokomotif şehri olarak özel bir so-
rumluluğumuz olduğunun farkında 
bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye’de 
ilk hızlı tren şehri Konya ve Anka-
ra oldu. Sonra Eskişehir ve İstanbul 
ilave oldu. Dünya hızlı tren şehirleri 
var. Onlardan birisi şimdi Konyamız. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ko-
nuda da şükran borçluyuz” ifadele-
rini kullandı. 

TÜRKİYE İLE ARAP-İSLAM 
DÜNYASI ARASINA BİR TAMPON 

BÖLGE KURMAK İSTEDİLER 
Programda öğrencilerin sorula-

rını cevaplayan Yeni Şafak Gazetesi 
ve TVNET Genel Yayın Yönetme-
ni İbrahim Karagül, “Türkiye’nin 

Arap-İslam dünyasıyla arasına bir 
tampon bölge kuruyorlardı. Coğraf-
ya ile irtibatımızı kapatmaya çalışı-
yorlardı. Bunun en önemli nedeni, 
bölgede bir sürü devlet var ve Avru-
pa Birliği benzeri yapılar inşa edile-
bilir. Bu bölgede parçalamaya yöne-
lik girişimler, bölgesel bir dayanışma 
ile sabote edilebilir. Bu yüzden Tür-
kiye’nin bölgeyle irtibatını kesmek 

istediler. Akdeniz’den başladılar ve 
İran’a kadar bir tampon bölge oluş-
turdular” diye konuştu. 

AFRİN OPERASYONU 
BİR BAŞLANGIÇTIR 

“Türkiye için Afrin operasyonu 
başlangıçtır” diye İbrahim Karagül, 
Türkiye’nin Kandil’e kadar gitmek 
zorunda olduğunu dile getirerek 
şunları söyledi: “Biz bu kuşağı or-
tadan kaldırmak zorundayız. Coğ-
rafyada yalnızlaştırıldığımız zaman 
zayıflarız ve bizi çökertirler. Afrin 
operasyonuyla Türkiye, Akdeniz 
koridorunu kapatmış oldu ama ko-
ridorun diğer kısmı orada aynen 
duruyor. Münbiç’in sorun olacağını 
düşünmüyorum ama Fırat’ın doğu-
sunda kıyamet kopacaktır. Türkiye 
asla tereddüt etmeyecektir.” 

İbrahim Karagül bu programının 
yanı sıra Konya Kitap Günleri kapsa-
mında 2019’a Giderken Türkiye’nin 
Yol Haritası adlı söyleşi programın-
da da okurlarıyla bir araya gelerek 
Türkiye, bölge ve dünyada meydana 
gelen gelişmeleri değerlendirdi.
n HABER MERKEZİ

Ali İhsan Kaya 

Osman kabalak

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek, TVNET 
canlı yayın programına 

katılarak Konya’yı ve 
yatırımları anlattı.

İbrahim Karagül
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Süper Lig 
temsilcimiz 
Atiker 
Konyaspor’da 
KonyaStore 
konusu uzun 
süredir gündemi 
meşgul ediyor. 
Yeşil beyazlı 
taraftarlarda 
sürekli olarak 
Konyaspor resmi 
ürünlerinin 
satıldığı 
mağazanın ne 
zaman kulübe 
devredileceği 
ve gelirlerinin 
Konyaspor’a 
kalacağı merak 
konusu. Yeşil 
Beyaz Konya 
Dergisi yazarı 
Av. Hakkı Öztürk 
kaderi yılan 
hikayesine 
dönen 
Konyastore 
konusunu 
derginin 
22.sayısında 
yazdı

Atiker Konyaspor, 2013-2014 se-
zonunda tekrar Süper Lig’e yükselirken 
bir sezon sonra da modern bir stadyu-
ma kavuşması ile birlikte aynı zamanda 
yeni bir taraftar kitlesi ile de tanışmış 
oldu. 2014 yılından önce Konyaspor 
tribünlerinde göremediğimiz aileler, ba-
yanlar, çocuklar ve gençleri ile beraber 
Konyaspor camiası bu süreçten sonra 
çok farklı bir taraftar kitlesine kavuşmuş-
tu. Bununla birlikte de şehir takımlarının 
o şehirde yaşayanlar tarafından kanık-
sanmasının kolaylaştırılması ve kendi 
şehrinin takımının taraftarı olmasının em-
poze edilmesi ile birlikte bu aidiyet duygu-
sunun en iyi yaşanmasının yolu ise futbol 
kulüplerinin ürünlerinin taraftarın talebi ile 
birlikte lisanslı ürünlerin kulüp tarafından 
taraftara sunulması ile ortaya çıkmaktadır. 

Atiker Konyaspor belki tarihinin en 
başarılı olduğu 2015-2017 yılları arasında 
özelinde lisanslı ürün üzerinde adeta satış 
patlamalarının yaşanmasının an meselesi 
olduğu dönemlerde bile lisanslı ürün satı-
şının tecrübesiz bir şirkete teslim edilmesi 
Konyaspor’u önemli bir kaynaktan mahrum 
etmiştir. Avrupa Ligi’nde iki yıl art arda mü-
cadele eden; Türkiye Ziraat Kupası ve Tür-
kiye Süper Kupası’nı kazanan, 2015-2016 
sezonunda son üç haftaya kadar şampiyon-
luk potasında kalıp ligi üçüncülük ile bitiren 
bir takımın lisanslı ürün satışındaki zaafı af-
fedilemez bir kusurdur. Bu başarıların elde 
edilmesinde katkısı olan “efsane kadro” 
şeklinde anılan kadronun oyuncularından 
Riad Bajic,  Rangelov, Skubic, Ömer Ali gibi 
oyuncuların dahi forma satışlarının umuldu-
ğu gibi olmadığı aşikardır. 

2017-2018 sezon arası transfer döne-
minde getirilen dünyaca ünlü oyuncu Samu-
el Eto’o’nun transfer edildiği gün dahi sosyal 
medyada Konyasporlu taraftarların büyük 
bir çoğunluğu “Konyastore’un kulübe dev-
redilmesi” koşulu ile söz konusu oyuncunun 
formasını alacağını dile getirdi. Peki taraftar-
larının Konyastore’nin kurulmuş olduğu 2014 
yılından bu günlere dek süregelen ısrarlı ta-
lebi neden var? 

Atiker Konyaspor ve Konyastore arasında 
geçen Lisans sözleşmesinin sosyal medya-
ya yansımasının ardından sözleşme adeta 
taraftarlarının büyük bir çoğunluğunda şaş-
kınlık yaratması gibi kızgınlığı da beraberin-
de getirdi. Sosyal medyaya yansıyan Lisans 
sözleşmesine ilişkin bir tekzip gelmediği için 
hukuki değerlendirmeleri bu sözleşme üze-
rinden gerçekleştireceğiz.

Hukukumuzda ilke olarak “sözleşme ser-
bestisi” esastır. Sözleşme serbestisi ilkesi 
gereğince, taraflar bir sözleşmenin içeriğini 
kanunda öngörülen sınırlar dâhilinde özgür-
ce belirleme hakkına sahiptirler. Lakin Türk 
Hukuk sisteminde “Gabin” adını verdiğimiz 
bir kavram var. Gabin sözlük anlamı olarak 
aşırı yararlanma anlamı taşırken, hukuki 
anlam olarak ise sözleşmenin özgürlüğüne 
karşın taraflardan biri diğerinin zayıflığını is-
tismar ederek edimler arasında aşırı değer 
farkı yaratarak onu sömürmesine denir.  Hu-
kuki açıdan değerlendirildiğinde Konyaspor 
lisanslı ürünlerinden elde edilen gelirlerin 
sadece %5’i Lisans veren sıfatında bulu-
nan Atiker Konyaspor kulübüne gelir olarak 
yansıyor. Aynı zamanda söz konusu sözleş-
mede Lisans alan sıfatında bulunan Kon-
yastore, lisanslı ürünlerin satışı için gerekli 
olan ilk mağazasının yeri Atiker Konyaspor 
tarafından sağlanacak ve Konyastore’den 
herhangi bir kira alınmayacağı sözleşme-
de belirlendiği gibi mağazanın dekoras-
yonu ve tefrişi de Atiker Konyaspor kulü-
büne bırakılmış durumda. Dekorasyon 
ve tefriş giderleri ise kulübün elde ettiği 
kar üzerinden mahsuplaşma yoluyla 
düşülmesi ve Konyastore’a ödenmesi 
kararlaştırılmış durumdadır. Bu husus 

bir gün yargıya taşındığında dekorasyon ve 
tefriş giderlerinin bilirkişi marifetince araştı-
rılarak rayiç bedel ile yapılıp yapılmadığının 
tespit edilmesi gerekmektedir. Konyaspor 
Lisanslı ürünler üzerinden yapılan sözleşme 

Atiker Konyaspor kulübünün gelirini artırma-
ya yönelik değil söz konusu şirketin gelirini 
artırmaya yönelik yapıldığı ve uygulandığı 
çok açıktır. Genel Lisans sözleşmeleri kap-
samında Lisans veren sıfatı ile anılan Atiker 
Konyaspor marka lisans sözleşmesine konu 
olan bu markasını bir ya da birden fazla ger-
çek veya tüzel kişiliğe sahip firmaya, bu mar-
kasının kullanılması ile ilgili olarak lisans 
verebilecekken söz konusu sözleşme ile bu 

lisansı vermesi engellenmiştir. Bu da demek 
oluyor ki Atiker Konyaspor Lisans alan taraf 
yani Konyastore dışında başka bir firmaya 
lisans veremeyecektir. 

Günümüz modern futbolunda ve şirket-

leşen bu sektörde üst düzey takımlar kulüp-
lerinin lisanslı ürünlerinin satış rakamlarını 
düşünerek transfer politikasını bu doğrultuda 
belirlerken Atiker Konyaspor son iki yıldır 
Avrupa Ligi’nde mücadele eden, en çok Pas-
solig satan dördüncü takım olduğu düşünül-
düğünde ve Süper Ligde seyirci ortalaması 
olarak dördüncü sırada bulunmasına rağmen 
lisans ürünleri satışından kar elde edemiyor-
sa söz konusu sözleşmenin hukuki karşılığı-

nın ‘’Gabin’’ olduğunu söylemekte bir beis 
yoktur. 

Kanuna göre bu durumdan zarar gören 
taraf, durumun özelliğine göre ya sözleş-
meyle bağlı olmayacak ve edimini geri is-
teyebilecek ya da sözleşmeyle bağlı kalarak 
edimler arasındaki oransızlığın giderilme-
sini isteyebilecektir. Yani sömürülen kişi 
yahut tüzel kişilik, ilk olarak sözleşmeyi iptal 
edebilme olanağına sahiptir. Burada sözleş-
meyi iptal hakkı sömürene değil sömürülene 
verilmiştir. Borçlar Kanunu 28. Maddenin 
ikinci fıkrasına göre zarar gören bu hakkını, 
düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğren-
diği; zor durumda kalmada ise, bu durumun 
ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve 
her halde sözleşmenin kurulduğu tarihten 
başlayarak beş yıl içinde kullanabilir. 

Ezcümle Konyasporlu bir hukukçu ve 
taraftar olarak diğer taraftarlarımızın bu 
görüşüne katıldığımı belirtmekle beraber, 
başta kulüp yöneticilerini uyarmakta yarar 
görmekteyim.  Söz konusu sözleşmenin 
hukuki niteliği itibariyle gabin hükümleri-
ne tabi olduğu, Konyaspor Lisanslı ürünler 
üzerinden alenen sömürüldüğü kanaati hasıl 
olmuştur. Dolayısıyla Konyaspor kulübüne 
lisanslı ürünlerin satışı ve devri yetmemek-
le beraber ürünlerin dört yıla yakın yetkili 
şekilde kullanan şirketin hesaplarının ince-
lenerek kulübün zararı tespit edilip şayet ku-
lübün zararı söz konusu ise tazmin edilmesi 
gerekmektedir. Bununla alakalı olarak kulüp 
denetim mekanizmaları gerekse taraftarlar 
olarak bu durumun takipçisi olunmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki Konyaspor; Konyaspor-
lularındır. 
n AV. HAKKI ÖZTÜRK

‘KONYASTORE’ KULÜBE 
DEVREDİLMELİ Mİ?
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Türkiye Basketbol Ligi’nde 
sezon sonu oynanacak olan Play 
– Off maçlarına avantajlı bir şe-
kilde katılmak isteyen temsilci-
miz Selçuklu Belediyespor, ligin 
29.hafta maçında lig üçüncüsü 
Bursaspor Durmazlar’ın konuğu 
oldu. Ligdeki ikincilik yarışında 
en kritik maçlarından bir tanesi-
ne çıkan mavi beyazlılar, güçlü 
rakibi karşısında direnemedi. 
Selçuklu Belediyespor, ilk yarısı 
55-36 biten maçın ikinci yarısın-
da da çok varlık gösteremedi ve 
mücadeleden 99 – 76 mağlup 
ayrıldı. Bu sonucun ardından 
Konya temsilcisi lig sıralamasın-
da üçüncü olarak haftayı tamam-
ladı. 
29 MAÇTA 21 GALİBİYET ALDI

Mavi beyazlı temsilcimiz Sel-

çuklu Belediyespor, Bursaspor 
Durmazlar’a deplasmanda mağ-
lup olarak ligdeki 8.yenilgisini 
aldı. Ligin ikinci devresinde sa-
dece 2 kez yenilen Konya ekibi, 
ligin 29.haftasını üçüncü sırada 
tamamladı. Selçuklu Beledi-
yespor oynanan 29 maçta sade-
ce 8 kez yenilirken, 21 maçtan 
galibiyet ile ayrıldı. Bursaspor 
Durmazlar ise Selçuklu galibiyeti 
ile ikinci sıraya yükseldi. Selçuk-
lu Belediyespor’u ligde 20 galibi-
yeti bulunan Afyon Belediyesi ve 
19 galibiyeti bulunan Antalyaspor 
takip ediyor. Mavi beyazlılar ligin 
30.haftasında lig lideri olan ve 
Süper Lig’e çıkmayı büyük oran-
da garantileyen Türk Telekom’u 
kendi evinde konuk edecek.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi, deplasmanda mağlup oldu
S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 TÜRK TELEKOM 29 27 2 2512 2118 0 0 56
2 BURSASPOR 29 22 7 2404 2183 0 0 51
3 SELÇUKLU BELEDİYESİ 29 21 8 2304 2206 0 0 50
4 AFYON BELEDİYESİ 29 20 9 2421 2260 0 0 49
5 ANTALYASPOR 29 19 10 2272 2231 0 0 48
6 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 29 17 12 2328 2283 0 0 46
7 OGM ORMANSPOR 29 15 14 2125 2159 7 13 44
8 BANDIRMA KIRMIZI 28 16 12 2193 2208 5 9 44
9 AKHİSAR BELEDİYE 29 15 14 2301 2325 3 -22 44
10 İSTANBULSPOR 29 14 15 2250 2247 0 0 43
11 KARESİ SPOR 29 12 17 2253 2352 2 10 41
12 DÜZCE BELEDİYE 29 12 17 2196 2306 1 -10 41
13 BAKIRKÖY BASKET 28 12 16 2161 2219 0 0 40
14 TED ANKARA KOLEJLİLER 29 8 21 2236 2339 9 0 37
15 YALOVA BELEDİYE 29 8 21 2349 2455 9 0 37
16 PETKİM SPOR 29 8 21 2160 2274 8 9 37
17 ANKARA DSİ 29 8 21 2184 2322 7 -29 37
18 SAMSUN ANAKENT 29 6 23 2116 2278 0 0 35

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALTAY 28 15 8 5 50 27 23 53
2.GÜMÜŞHANESPOR 28 16 5 7 45 24 21 53
3.ŞANLIURFASPOR 28 16 3 9 44 30 14 51
4.SAKARYASPOR 28 14 8 6 44 30 14 50
5.BUGSAŞ SPOR 28 14 7 7 47 28 19 49
6.BANDIRMASPOR 28 14 6 8 43 31 12 48
7.HACETTEPE SPOR 28 12 11 5 38 20 18 47
8.ANADOLU SELÇUK 28 12 9 7 39 36 3 45
9.NİĞDE BEL. 28 11 6 11 33 37 -4 39
10.KIRKLARELİSPOR 28 10 8 10 34 38 -4 38
11.ZONGULDAK 28 9 8 11 23 29 -6 35
12.KAHRAMANMARAŞ 28 8 10 10 31 40 -9 34
13.PENDİKSPOR 28 8 8 12 30 38 -8 32
14.KARAGÜMRÜK 28 9 3 16 29 42 -13 30
15.FETHİYESPOR 28 5 10 13 29 45 -16 25
16.NAZİLLİ BELEDİYE 28 5 8 15 24 44 -20 23
17.KARŞIYAKA 28 4 9 15 24 41 -17 15
18.SİLİVRİSPOR 28 2 9 17 20 47 -27 15

2017-2018
TFF 2. LiG BEYAZ GRUP

PUAN DURUMU

Selçuklu Hentbol 
deplasmanda kazandı

Türkiye Hentbol 1.Liginde mücadele eden temsil-
cimiz Selçuklu Belediyespor 19.hafta karşılaşmasında 
deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor’un ko-
nuğu oldu. Düşmeme mücadelesi veren rakibi karşısında 
iyi bir mücadele ortaya koyan mavi beyazlılar, maçtan 43 
– 26 galip ayrıldı. Bu galibiyet ile ligdeki 7.maçını kaza-
nan Selçuklu Belediyespor, 7.sıradaki yerini korudu. Li-
gin bitmesine kısa bir süre kala Konya temsilcisi, düşme 
potasından tamamen uzaklaştı. Selçuklu Belediyespor, 
ligin 20.hafta maçında 1 Pazar günü, Ahi Evran Üniversi-
tesi’ni konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel’de Ereğli 
avantaj sağladı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden temsilcile-
rimizden Ereğlispor, ligin 24.haftasında kendi sahasında 
konuk ettiği Manavgatspor ile 1-1 berabere kalarak, Ak-
şehirspor’un Anamur Belediyespor’a 3-1 yenildiği hafta-
da avantaj sağladı. Bu skorların ardından ligin bitmesine 
iki hafta kala Ereğlispor 19, Akşehirspor ise 18 puanda 
kaldı. Ligin bitiminde Konya takımların arasından en alt 
sırada bulunan ekip direkt olarak küme düşecek. Ligde 
mücadele eden ve iddiası kalmayan Sarayönü Beledi-
yespor ise Mut İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalarak 39 
puana yükseldi. n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör Küme’de lig tamamlandı
Konya Süper Amatör Grup’ta 2017-

2018 sezonu 18.hafta maçlarıyla tamam-
landı. Ligde Karapınar Belediyespor 
şampiyon olarak Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselmeyi geçen hafta garantilerken, 
Kadınhanı Belediyespor da ikinci olarak 
Play - Out maçı oynamaya hak kazandı. 
Kadınhanı, Akşehirspor ya da Ereğlispor 
ile Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme adı-
na karşılaşacak.

SEYDİŞEHİR VE BEYŞEHİR DÜŞTÜ
Ligde son iki sırayı alan Seydişehir 

Belediyespor ile Beyşehir Belediyespor 
küme düştü. Bu takımlar önümüzdeki 
sezon 1. Amatör Küme’de mücadele ede-
cek. Son hafta öncesinde iki ekipte küme 
düşme hattının üzerinde yer alıyordu. Son 
iki sırada yer alan Altınekinspor ve Yeni 

Emirgazi Belediyespor maçlarını kazandı. 
Yeni Emirgazi Belediyespor evinde Bey-
şehir Belediyespor’u 2-1 yenerek kümede 
kalırken rakibini bir alt lige gönderdi. Altı-
nekinspor ise evinde Ilgın Belediyespor’u 
4-2 yenerek puanını 18 yaptı ve kümede 
kalmayı başardı. Seydişehir Belediyespor 
ise Kadınhanı ile evinde 2-2 berabere ka-
larak Süper Küme’ye veda etti. 

SON HAFTANIN 
SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

Çumra Belediyespor 0-0 Selçukspor, 
Selçuklu Belediyespor 3-1 Karapınar 
Belediyespor, Seydişehir Belediyespor 
2-2 Kadınhanı Belediyespor, Y.Emirgazi 
Belediyespor 2-1 Beyşehir Belediyespor, 
Altınekinspor 4-2 Ilgın Belediyespor.
n SPOR SERVİSİ

Play – Off aşkına!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 28.hafta maçında Kırklarelispor’u 
konuk etti. Play – Off mücadelesi veren Yavru Kartal, rakibine gol oldu yağdı. Karşılaşmayı 
5-1 kazanan yeşil beyazlılar, puanını 45’e yükseltti ve Play – Off için önemli bir adım attı

Yavru Kartal Konya Anadolu 
Selçukspor, ligin 28.hafta maçında 
Kırklarelispor’u konuk etti. Oyuna 
iyi başlayan yeşil beyazlılar daha 
ilk dakikalarda gol buldu ve 1-0 öne 
geçti. karşılaşmanın 35.dakikasında 
sakatlık için oyun durduğunda rakip 
Kırklarelispor oyunu başlattı ve rakip 
oyuncu Mehmet Menderes topu Ana-
dolu Selçukspor kalecisine gönderdi. 
Top bir an kaleye yöneldi ve gol oldu. 
Hakem golü verince durum eşitlendi 
ancak Kırklarelispor oyuncuları cen-
tilmenlik örneği göstererek Anadolu 
Selçukspor’un gol atması için kaleyi 
boş bıraktı. Seddar bu golle takımını 
2-1 geçirdi. İlk yarı bu skorla biter-
ken, maçın ikinci yarısında Mücahit, 
Ali Yaşar ve Onurcan ile goller bulan 
Yavru Kartal, karşılaşmayı 5-1 kaza-
narak puanını 45 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 6. dakikasında gelişen 

Konya Anadolu Selçukspor atağında 
Sertan Yiğenoğlu derin topa iyi ha-
reketlenerek kaleci ile karşı karşıya 
kaldı. Vuruşunu yapan Sertan topu 
filelerle buluşturdu. 1-0.

Maçın 15. dakikasında gelişen 
Yavru Kartal atağında Kadir Kaan Öz-
demir’in sert ve güzel şutunu kaleci 
Alişan aynı güzellikte kurtardı. 

Maçın 35. dakikada Kırklare-
lispor’dan Mehmet Menderes cen-
tilmenlik gereği topu Konya Anadolu 
Selçukspor’a bırakması gereken po-
zisyonda topu kaleye gönderdi. Top 
filelere gidince hakem de golü verdi 
ve skor eşitlendi. 1-1     

Maçın 36. dakikasında gol son-
rası alınan santrada Kırklarelispor 
takımı oyuncuları Seddar Karaman’a 
müdahale etmediler ve skor 2-1 oldu.  

İKİNCİ YARI
Maçın 47. dakikasında kazanılan 

penaltıda Konya Anadolu Selçuks-

por’da Mücahit Can Akçay topun ba-
şına geçti vuruşunu yaptı. Top kaleci 
Alişan’dan döndü. Mücahit dönen 
topu tamamlayarak takımını 3-1 öne 
geçirdi.  

Maçın 61. dakikasında gelişen 
Konya Anadolu Selçukspor atağında 
Seddar Karaman defansın arkasına 
atılan topu iyi kontrol etti ve kaleciyle 
karşı karşıya kaldı. Seddar’ı vuruşunu 
kaleci Alişan çok iyi çıkardı. 

Maçın 75. dakikasında gelişen 
Anadolu Selçukspor atağında ceza 
sahası içinde topla buluşan Onurcan 
Güler topu filelerle buluşturarak takı-
mını 4-1 öne geçirdi. 

Maçın 90. Dakikasında yeşil be-
yazlı temsilcimiz duran top kazandı. 
Topun başında Ali Yaşar ve geçti düz-
gün bir vuruşla meşin yuvarlağı kale-
ye gönderdi. Rakip kaleci Alişan’ın 
müdahalesi yeterli olmadı ve top 
filelerle buluştu 5-1. n SPOR SERVİSİ

5-1
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54
2.BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53
3.BEŞİKTAŞ 26 14 8 4 47 23 24 50
4.FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48
5.TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42
6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41
7.GÖZTEPE 26 11 7 8 39 39 0 40
8.SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38
9.AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34
10.YENİ MALATYASPOR 26 9 7 10 29 35 -6 34
11.BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33
12.KASIMPAŞA 26 8 7 11 41 46 -5 31
13.ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28
14.ANTALYASPOR 26 7 7 12 31 47 -16 28
15.OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27
16.GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27
17.A. KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24
18.KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig’de 50 pu-
anla üçüncü sırada bulunan Beşik-
taş’ta santrforlar, 26. haftalar itibarıyla 
son 4 sezonun en kötü performansını 
sergiledi. Ligde zirvenin 4 puan ge-
risinde bulunan siyah-beyazlı ekibin 
bu sezon kadrosunda bulunan santr-
forlar Cenk Tosun, Alvaro Negredo 
ve Vagner Love, Süper Lig’deki 26 
maç sonunda toplam 15 gollük katkı 
yapabildi. Siyah-beyazlı ekibin santr-
forları, bu performanslarıyla önceki 3 
sezonun gerisinde kaldı. 

Beşiktaş’ta devre arasında İngilte-
re’nin Everton takımına transfer olan 
Cenk Tosun, ilk yarıda 8 kez fileleri 
havalandırdı. Sezon başında kadroya 

dahil edilen Alvaro Negredo, 5 defa 
gol sevinci yaşadı. Cenk’in ayrılma-
sının ardından transfer edilen Vagner 
Love ise siyah-beyazlı formayla şu 
ana dek 2 gol atabildi. Beşiktaş’ta 
bu sezon sadece 3 lig maçında şans 
bulabilen Mustafa Pektemek ise ligde 
topu ağlara gönderemedi. Beşiktaş’ta 
bu sezon santrforların verimi, özellikle 
Cenk Tosun’un ayrılmasıyla düştü. Si-
yah-beyazlı ekip, Cenk Tosun sonrası 
ligin ikinci yarısındaki 9 karşılaşmada 
Vagner Love (2) ve Negredo (1) ile 3 
gol bulabildi. 

GEÇEN SEZON 24 GOL ATTILAR
Siyah-beyazlı ekipte, geçen se-

zon santrforlar 26 lig maçında 24 gol 

bulmayı bildi Beşiktaş’ta 2016-2107 
sezonunda kadroda yer alan santr-
forlardan Cenk Tosun, 26 haftalık bö-
lümde 16 gol atarak dikkati çekti. Por-
to’dan kiralanan Vincent Aboubakar 6 
ve Ömer Şişmanoğlu da 2 kez fileleri 
havalandırdı.

EN VERİMLİ DÖNEMLERİ 
2015-2016’DA OLDU

Beşiktaş’ın santrforları, 26. haf-
talar dikkate alındığında en verimli 
dönemi 2015-2016’da yaşadı. Söz 
konusu sezonda oynama şansı bulan 
Mario Gomez ile Cenk Tosun, toplam 
25 gollük katkı yaptı. Gomez, 19 kez 
gol sevinci yaşarken, Cenk Tosun 6 
gol kaydetti.

2014-2015’TE 20 GOL ATTILAR
Geride kalan 3 sezonda transfer 

ettiği golcülerden verim alan Beşik-
taş, 2014-2015 sezonunda kadroda 
yer alan santrforlardan da yararlan-
masını bildi.

Siyah-beyazlı ekipte, özellikle 
Demba Ba 2014-2015’teki perfor-
mansıyla ön plana çıktı. Şu an Göz-
tepe’nin kadrosunda yer alan Demba 
Ba, 2014-2015’te Beşiktaş formasıyla 
26 haftalık bölümde 15 kez fileleri ha-
valandırdı. Diğer santrforlardan Cenk 
Tosun 3, Mustafa Pektemek ise 2 gol 
attı. Siyah-beyazlı ekip, bu üç isimle 
20 gol buldu. 
n AA

Beşiktaş’ın golcüleri geçmişini arıyor

Yeni Malatyaspor gözünü Gençlerbirliği’ne dikti
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı 

ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto 
Süper Lig’de gelecek hafta karşılaşacakları 
Gençlerbirliği’ni yenerek rahatlamak iste-
diklerini söyledi. 

Gündüz, yaptığı açıklamada, Gençler-
birliği maçına kazanmak için çıkacaklarını 
vurgulayarak, “Ligin şakası yok. Galip 
gelemiyorsan, en azından mağlup da ol-
mamalısın. En kötü ihtimalle berabere kal-
malısın ama şunu söyleyeyim; biz Gençler-
birliği’ni yeneceğiz. Takımın şu an 34 puanı 
var, Gençlerbirliği’ni yenerek rahatlamak 
istiyoruz.” diye konuştu.

Mevcut yönetimin iyi işlere imza ata-
rak, sarı-siyahlı takımı 3 yılda Süper Lig’e 
çıkardığına işaret eden Gündüz, şunları 
kaydetti:

“Yönetimin başarısı ortada. Küçük büt-
çelerle takımı Süper Lig’e çıkardı. Ligdeki 
ilk yılımız ve büyük paralarla yıldız trans-
ferler yapamazdık. Bizim yıllık 1,5 veya 2 
milyon avroya futbolcu oynatacak bütçemiz 
yok. Transfer edilen her oyuncu takımda iyi 
oyun çıkaracak diye de bir şey yok. Büyük 
takımlarda da transfer edilen ve hiç forma 
şansı bulamayan oyuncular var. Futbol bu, 
oyuncu daha önce gösterdiği performansı 
yeni kulübünde gösteremeyebilir.”

Asbaşkan Gündüz, Evkur Yeni Malat-
yaspor’un kentin takımı olduğuna işaret 
ederek, taraftardan destek istedi.
n AA

Trabzonspor 
Galatasaray maçı 

hazırlıklarını 
sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig’de gelecek hafta oynayacağı 
Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 
21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında 5-2 galip 
geldi.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde oyna-
nan maça Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Sami Can Özkan, 
Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan 
Artarslan, Juraj Kucka, Olcay Şahan, Jose Sosa, Dame 
N’Doye, Hugo Rodallega 11’i ile çıktı.

Karşılaşmada Trabzonspor’un gollerini Olcay Şahan, 
Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. 21 yaş 
altı takımının gollerini ise Cafer Tosun ve Doğukan Öksüz 
kaydetti.

Karşılaşmayı, kulüp başkanı Muharrem Usta, asbaş-
kan Ahmet Çubukçu ile bazı yöneticiler de izledi. n AA

Golcü bolluğu
Sezonun ilk yarısında golcü problemi yaşayan ancak devre arası transferleri ile bu bölgede 

alternatifli bir kadro yaratan Atiker Konyaspor’da son olarak Yatabare’nin de sakatlığını atlatarak 
takıma katılması ile golcü bolluğu yaşanıyor. Eto’o, Jahovic ve Yatabare gibi santraforlar elinde 
bulunan Sergen Yalçın kalan haftalarda takımın bu yönde bir sıkıntı yaşamayacağına inanıyor
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasına 

deplasmanda Osmanlıspor ile hayati bir 
maça çıkacak olan Atiker Konyaspor’da 
kanatlarda ve gol bölgesinde oyuncu bol-
luğu yaşanıyor. Yatabare’nin de sakatlı-
ğını atlatarak Adanaspor maçında forma 
giymesi ile Kartal’da üst düzey golcü 
sayısı üçe çıktı. Elinde bir çok alternatif 
bulunan Sergen Yalçın’ın nasıl bir tercih 
yapacağı merak konusu. 

KARTAL ADANASPOR’U 
GOLCÜLERİ İLE YIKTI

Milli maçlar nedeniyle lige verilen 
arada Spor Toto 1. Lig takımlarından 
Adanaspor’u konuk eden Atiker Kon-
yaspor, rakibini her iki yarıda da attığı 
gollerle 2-0 mağlup etti. 

Cumartesi günü Kayacık Tesisleri’n-
de saat 13.00’da başlayan karşılaşma-
ya Patrik, Vedat Bora, Ali Turan, Selim 
Ay, Eren Albayrak, Volkan Fındıklı, Jens 
Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofa-
na, Musa Araz ve Adis Jahovic 11’i ile çı-
kan yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 13. dakikada 
Jahovic’in golüyle 1-0 önde tamamladı. 

İkinci yarıya Patrik’in yerine Emrullah 
ve Moryke Fofana’nın yerine Mustapha 
Yatabare’yi alarak başlayan Atiker Kon-
yaspor, 57. dakikada Yatabare’nin güzel 
golüyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümler-
de 62. dakikada Volkan Fındıklı (Mehdi 
Bourabia), Jahovic (Samuel Eto’o) ve 70. 
dakikada Eren Albayrak (Ferhat Öztorun) 
değişikliklerini yapan Atiker Konyaspor 
maçtan 2-0 galip ayrıldı. Dünü izinli ge-
çiren yeşil-beyazlılar Osmanlıspor ile 
Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda 
oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 
saat 16.00’da yapacağı antrenmanla ye-

niden başlayacak.  
YATABARE DÖNDÜ

Atiker Konyaspor’un devre arası Kar-
demir Karabükspor’dan transfer ettiği 
Yatabare sakatlığını tam olarak atlatarak 
hazır hale geldi. Kayserispor maçında 
yedek kulübesinde olan golcü oyuncu, 
Adanaspor ile oynanan hazırlık maçında 
da ikinci yarıda forma giydi. Takımının 
ikinci golünü atan deneyimli golcü, Ser-
gen Yalçın’ın görev vermesi durumunda 

Osmanlıspor maçında oynayabilecek.
KANAT VE GOLCÜ BEREKETİ

Sezonun ilk yarısında gol sıkıntısı 
çeken ve düşme hattına kadar gerileyen 
Atiker Konyaspor’da sakat oyuncuların da 
iyileşmesi ile bazı bölgelerde oyuncu yo-
ğunluğu göze çarpıyor. Eto’o, Adis Jaho-
vic ve Yatabare üçlüsünde sadece birine 
görev verebilecek olan Sergen Yalçın’ın 
tercihini kimden yana kullanacağı merak 
konusu. Öte yandan kadrosunda Volkan 

Şen, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Orkan 
Çınar, gibi kanat oyuncularının yanı sıra 
o bölgede forma giyebilen Vedat Bora, 
Milosevic, Amir, Musa Araz gibi isimleri 
kadrosunda bulunduran Konyaspor’da 
kanat oyuncusu bolluğu da yaşanıyor.  
Takımın başında sahaya çıktığı 2 maçta 
Fofana ve Volkan Şen’i ercih eden Ser-
gen Yalçın’ın Osmanlıspor maçında da 
aynı tercihi yapması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ 




