
Bilim ve tarih
için gezdiler

Başarıyı geziyle 
ödüllendirdiler

104 bin 531 
çocuk kayıp!

Meram Belediyesi’nin, uzak 
mahallelerdeki öğrencilerin 
de merkezde yaşayanlarla 
aynı imkanı yaşamaları ile 
bilime olan meraklarını ve tarih 
şuurlarını artırmak amacıyla 
başlattığı projeyle, 32 okuldan 
3450 öğrenci Konya Bilim Mer-
kezi ve 80 Binde Devr-i Alem 
Parkını gezdi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi, Karatay 
Kaymakamlığı ve Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
birlikte yürüttüğü AKİP kapsa-
mında okuma etkinliği sınavlar-
da başarı gösteren öğrenciler, 
Çanakkale ve Bursa’yı gezdi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, Türkiye’de 8 yılda 104 bin 
531 çocuk için kayıp başvurusu 
yapıldığını, son bir buçuk ayda 
10 çocuğun kaybolduğunu 
belirterek, kayıpların önüne 
geçilebilmesi için TBMM’ araş-
tırma önergesi verdi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

YAZ AYLARINDA VİTAMİN
ALMAYI UNUTMAYIN

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
YKS İÇİN MESAİ YAPACAK

EHİL KİŞİLERE 
BAŞVURUN!

Uzmanlardan kritik öneri

Mağduriyet olmasın diye önlem!

Elektrik konusunda uyardı!

Vitamin ve mineraller, oldukça önemli. Veganlar, 
küçük çocuklar, yaşlılar, gebelik öncesi ve gebe-
lik dönemindeki kadınlar, emziren anneler, alkol 
kullananlar, sigara içenler ve sindirim sisteminde 
emilim problemi olanların mutlaka takviye olarak 
vitamin ve mineral alması öneriliyor.

15-16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Yükseköğ-
retim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2,5 milyondan fazla 
aday katılacak. Sınava girecek adayların sınav günü 
mağduriyet yaşamamaları adına İlçe Nüfus Müdür-
lükleri açık olacak.

Konya Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Arif Yeşil-
daş, elektrikten kaynaklanabilecek olumsuzluklara 
karşı uyarılarda bulundu. Yeşildaş, “Vatandaşları-
mıza kendi can ve mal güvenlikleri açısından ev ve 
iş yerlerinde elektriksel eşyalarında meydana ge-
len arızaları ehliyetli kişilere yaptırmalı” dedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Okullarda son ders zili bugün çalıyor
Okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 
18 milyon öğrenci, bugün karne 
alarak yaz tatiline girmeye 
hazırlanıyor. 
17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 
2018-2019 eğitim öğretim yılı 
bugün sona eriyor. Öğrenciler, 
eğitim öğretim yılının yorgunluğunu 
atacakları yaklaşık 3 ay sürecek 
yaz tatiline başlayacak olmanın 
heyecanını yaşıyor.  n SAYFA 12’DE
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04 Taşkent MYO’da
mezuniyet heyecanı 05 Kermesle Afrika’da 

su kuyusu açılacak 06 1 milyon 230 bin 
TL’lik demir vurgunu

80 yıllık Hacı Şerif artık Konya’da 
1938 yılından bugüne kadar 
devam eden ve geleneksel 
lezzetler sunan Hacı 
Şerif, büyümeye devam 
ediyor. Tüm Türkiye’de 
şubeleşmeye giden Hacı 
Şerif’in Konya’daki ilk şubesi 
de dualarla açıldı. Türkiye 
genelinde 100 bayi hedefiyle 
büyümeyi sürdüren Hacı 
Şerif’in Konya’daki bayi 
hedefi ise 6. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Eski Sanayi ve Karatay 
Sanayi’nin taşınması ça-
lışmaları kapsamında Yeni 
Motorlu Sanayi Bölgesi için 
işyeri başvuruları alınmaya 
başladı. Büyükşehir ve 
TOKİ işbirliğiyle yapılacak 
olan yeni sanayi sitesine 
31 Mart 2018 öncesinde 
Eski Sanayi ve Karatay Sa-
nayi’nde esnaflık yapanlar 
başvurabilecek.  
n HABERİ SAYFA 10’DA

Yeni sanayide başvurular başladı

Yeni Yargı Reformu bu 
haliyle basına zarar verir!

Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da 

yaptığı ziyaretlerde Yeni Yargı Reformu’nun yerel gazetelerle 
ilgili oluşturabileceği olumsuzluklar üzerine hazırladığı 

raporu sundu. Arslan, icra ilanlarını ortadan kaldıracak bir 
yaklaşımın demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit 

oluşturacağına dikkat çekti. n SAYFA 11’DE

YANLIŞLAR 
DÜZELTİLDİ

Bugüne kadar çok sayıda onarım, restorasyon ve güçlendirme yapılan Alaeddin Camii, 
bazı yanlış uygulamaların da kurbanı oldu. Camide şuan devam eden geniş çaplı 
restorasyonla bu yanlışlar düzeltilerek, aslına uygun bir şekilde tamamlanacak

SON DÖNEMİN EN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMASI
Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden olan Alaeddin Camii, 
Konya’nın önemli tarihi mirası arasında yer alıyor. Camii, bir hüyük 
üzerinde yer aldığı için daha önce çeşitli kayma ve oynamalara ma-
ruz kalsa da, yapılan müdahalelerle bugüne kadar ayakta durabildi. 
Birçok kez restorasyon ve onarım gören Alaeddin Camii’de, son dö-
nemlerin en geniş çaplı restorasyonuna tabi tutuluyor.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI
Camide uzun süredir devam eden restorasyon çalışmalarıyla cami 
aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Daha önce yapılan yanlış uygula-
maların da ele alındığı çalışmalarla, cami büyük oranda orijinal özel-
liklerine kavuşmuş olacak. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in de 
yakından takip ettiği çalışmalar, çini işlerinin de tamamlanmasıyla 
tamamen sonlandırılmış olacak.  n HABERİ SAYFA 3’TE



80 yıllık Hacı Şerif
Konya’da şube açtı

Elektrikle ilgili sorunlar ehil 
kişiler tarafından çözülmeli

1938 yılında kurulan ve yaklaşık 400 çeşit ürünüyle ağızları tatlandıran Hacı Şerif, Konya’da ilk bayisini 
açtı. Türkiye genelinde 100 bayi hedefiyle büyümeyi sürdüren Hacı Şerif’in Konya’daki bayi hedefi ise 6 
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1938 yılından bugüne kadar 
devam eden ve geleneksel lezzetler 
sunan Hacı Şerif, büyümeye devam 
ediyor. Tüm Türkiye’de şubeleşme-
ye giden Hacı Şerif’in Konya’daki 
ilk şubesi de dualarla açıldı. Nalçacı 
Caddesinde gerçekleştirilen açılışa 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Fun-
da Toprak ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Açılışta konuşan Konya Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Konya eko-
nomisine yeni işyerlerinin kazan-
dırılmasının önemine vurgu yapa-
rak, Hacı Şerif Selçuklu şubesinin 
vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Lokumdan çikolataya, dondurmalı 
irmik helvasından tatlı çeşitlerine 
kadar birçok ürünü vatandaşa su-
nan Hacı Şerif Selçuklu şubesinin 
işletme sahibi Şeyda Gören, “Kon-
ya’ya farklı lezzetleri itinayla hazır-
layıp sunuyoruz Halkımıza kaliteli 
hizmeti sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yeni şubemizin Konya’ya 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR 
Hacı Şerif Frençayzing Koor-

dinatörüSerhat Karakaşlı da yap-
tığı özel açıklamada, Hacı Şerif’in 
oldukça köklü bir firma olduğuna 

dikkat çekti. Şuanda Türkiye gene-
linde 52 şubeleri olduğunu belirten 
Karakaşlı, “Konya’daki şubemiz 52. 
Şubemiz. Konya’da ilk şubemizi 
açtık, daha da büyümek istiyoruz. 
Konya’da hedefimiz ilçelerle birlikte 
6 şube. Türkiye’deki hedefimiz ise 
100 şube. 2022 yılı sonuna kadar 
100 şubeyi hedefliyoruz. Hacı Şerif 
1938’de Mehmet Teyfik tarafından 
kurulan, oğlu Hacı Şerif tarafından 
devam ettirilen şuanda da Hacı Şe-
rif’in oğulları Mithat ve Necip Hel-
vacı, torunu Yunus Helvacı olmak 

üzere 4. Kuşağa geçen 80 yıllık De-
nizli’nin bir firması” diye konuştu. 

400 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİLİYOR 
Ürettikleri ürünler hakkında da 

bilgi veren Karakaşlı şu bilgileri ver-
di, “Şuanda yaklaşık 400 çeşit ürün 
üretiyoruz. 

Ürünler tamamen bize ait. 80 
çeşit lokum, 80 çeşit çikolata üre-
tiyoruz. Meyve tatlıları grubu yani 
Osmanlı tatlıları dediğimiz; patlıcan 
tatlısı, ceviz tatlısı, Şam tatlısı bunla-
rı üretiyoruz. 

Ama en ünlü ürünümüz ve bi-

zim Türkiye’de büyümemize neden 
olan ürünümüz dondurmalı irmik 
helvası. Şuanda tüm şubelerimizde 
en hızlı sattığımız ürünümüz don-
durmalı irmik helvasıdır.”

GELENEKSEL TATLAR 
SUNUYORUZ 

Konya’da açılan şubenin de-
taylarını paylaşan Karakaşlı, “Kon-
ya’daki şubemizi biz fizibilite yapa-
cak açtık. 

Bu cadde gelişime açık bir cad-
de ve 50 metrekare üzerine şubeler 
açıyoruz.

 Burası 130 metrekare toplam 
kullanılabilir alan 110 metrekare. 

Burada 300 çeşit ürün satılıyor. 
Konsept tamamen bizim mima-

rımız tarafından yapıldı. Konsep-
timiz 1900’lü yıllarda olan maun 
kaplamalı mobilyalar, hamam taşı 
mermeri gibi kullanımlar mevcut. 
Eskilerden gelen bir mimari anlayı-
şımız var. 

Zaten geleneksel bir anlayışımız 
var.

 Mimarimiz de geleneksel tatla-
rımız da geleneksel” ifadelerini kul-
landı. Yapılan dualarla açılan Hacı 
Şerif, vatandaşlardan tam not aldı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT 

Bursa’da elektrik islerinden an-
ladığını söyleyerek bozuk buzdola-
bını tamir etmek isterken, elektrik 
akımına kapılarak yaşamını yitiren 
17 yaşındaki S. C. K. isimli gencin 
yaşadığı talihsiz olay üzerine bir 
açıklama yapan Konya Elektrikçiler 
Esnaf Odası Başkanı Arif Yeşildaş, 
taziye mesajı yayımladı ve önemli 
açıklamalarda bulundu.

Başkan Yeşildaş açıklamasın-
da, elektrikten kaynaklanabilecek 
olumsuzluklara karşı uyarılarda bu-
lundu. Yeşildaş, “Hayati önem arz 
ettiğini her platformda dile getirdi-
ğimiz mesleğimizle ilgili, eline her 
pense, tornavida alan kişinin mes-
leğimizi yapamayacağı gerçeğine 
maalesef acı bir şekilde tekrar şahit 
olduk. Vatandaşlarımıza kendi can 
ve mal güvenlikleri açısından ev ve 
iş yerlerinde elektriksel eşyalarında 
meydana gelen arızaları mutlaka 
ehliyetli kişilere yaptırmaları konu-
sunda uyarıda bulunuyoruz” dedi.
Ehil kişiler konusunda da dikkat çe-

ken açıklamalarda bulunan Başkan 
Yeşildaş konu hakkında şu öneriler-
de bulundu:

“Ehliyetli kişiler daha önce bu 
işi kısmen yapmış olan tanıdık bi-
risi, internetten alelade aranılarak 
bulunanlar olmamalıdır. Usta, tek-
nisyen veya tekniker olduklarına 
dair belgelerinin olduğuna, vergi 
dairelerinde, meslek odalarında 
kayıtlı bulunup bulunmadıkları-
nın mutlaka sorgulaması yapıl-

malıdır. Burada vatandaşlarımız; 
Odamızın resmi web site ve sosyal 
medya hesapları ve telefon numa-
ralarımız ile bizlere ulaşarak her 
zaman bilgi ve danışmanlık yapa-
bilmektedir. Bize gelen şikayetler 
arasında en sık karşılaştığımız işin 
ehli olmayan kişilerin tamirat ve 
tadilat gibi konulara müdahaleleri 
sonucunda olumsuz durumlarla 
karşılaşıyoruz. Faturasız ve kayıt-
sız yapılan bu tür merdiven altı 
işlerde, tamiratı yapılan eşya ve 
cihazların kullanılamaz hale gel-
mesi ve bu durumlarda muhatap 
bulunamamasına karşı önemle 
ehliyetli, vergi ve oda kayıtlı esnaf 
ve sanatkârlarımızın tercih edil-
mesini önemle rica ediyoruz.”Baş-
kan Yeşildaş, “Bursa’da yaşamını 
yitiren bu genç kardeşimize ve 
mesleğini icra ederken vefat etmiş 
bütün meslektaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum” diyerek açıkla-
masını tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

Hacı Şerif’in 52. Şubesi Konya’da dualarla açıldı. Açılışa Vali Cüneyit Orhan 
Toprak ve eşi Funda Toprak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Arif Yeşildaş
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‘Orijinal’ restorasyon! 
Bugüne kadar çok sayıda onarım, restorasyon ve güçlendirme yapılan Alaeddin Camii, bazı yanlış uygulamaların da kurbanı 
oldu. Camide şuan devam eden geniş çaplı restorasyonla bu yanlışlar düzeltilerek, aslına uygun bir şekilde tamamlanacak

Yapılan çalışmalarla caminin bir kısmının ayrıldığı 
Taç Kapısı, eski görünümüne kavuşturuldu. 

Selçuklu döneminin en önemli 
eserlerinden olan Alaeddin Camii, 
Konya’nın önemli tarihi mirası ara-
sında yer alıyor. Camii, bir hüyük 
üzerinde yer aldığı için daha önce 
çeşitli kayma ve oynamalara maruz 
kalsa da, yapılan müdahalelerle bu-
güne kadar ayakta durabildi. Birçok 
kez restorasyon ve onarım gören 
Alaeddin Camii’de, son dönemle-
rin en geniş çaplı restorasyonuna 
tabi tutuluyor. Camide uzun süredir 
devam eden restorasyon çalışmala-
rıyla cami aslına uygun bir şekilde 
yapılıyor. Daha önce yapılan yanlış 
uygulamaların da ele alındığı çalış-
malarla, cami büyük oranda oriji-
nal özelliklerine kavuşmuş olacak. 
Büyük bir bölümünün bittiği resto-
rasyon çalışmaları, çini işlerinin de 
tamamlanmasıyla tamamen sonlan-
dırılmış olacak. 

BİRÇOK KEZ ELE ALINDI 
Konya Vakıflar Bölge Müdürü 

İbrahim Genç, Alaeddin Camii’n-
de yapılan restorasyonun detay-
larını paylaştı. Alaeddin Camii’nin 
önemine dikkat çekerek, Selçuklu 
döneminin en önemli eserlerinden 
biri olduğunu söyledi. Caminin bu-
güne kadar birçok kez restorasyon 
ve onarıma maruz kaldığını hatır-
latan Genç, “1980-1994 arasında 
“14 sene ibadete kapalı olarak esaslı 
müdahaleler yapılmış. Alaeddin Ca-
mii bir hüyük üzerinde olduğu için, 
kaymalar olmuş. Statik ağırlıklı ça-
lışmalar olmuş. Takviye ve güçlen-
dirmeler yapılmış. Eksik kalan ufak 
tefek eksiklikler1995’te tamamla-
narak tekrar ibadete açılmıştı. Daha 
sonra sıva, badana gibi küçük çaplı 
onarımlar yapılmıştı” dedi. 

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM 
SERGİLENDİ 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar 
içerisinde bazı yanlış uygulamala-
rın da göze çaptığını aktaran Genç, 
şuan yapılan restorasyon çalışmala-
rında bu durumu da ele aldıklarını 
vurguladı. Bu anlamda geniş çaplı 
bir çalışma yürüttüklerini dile geti-
ren Genç, şunları kaydetti, “Bugüne 
kadarki yapılan müdahalelerde çok 
farklı müdahaleler olmuş. Malzeme 
farklılıkları var, uygun olmayan gör-
sel ilişkiler var, yanlış görülebilecek 
olan geniş anlamdaki müdahaleleri 
son restorasyon çalışmamızda ele 
aldık. Malzeme birliği, görsel bütün-
lüğü, restorasyon yaklaşımlarının en 
geniş şekilde doğruluğunu göz önü-
ne alarak bir restorasyon yapıyoruz. 
Malzeme bütünlüğü, orijinalliğine 
en uygun malzemeyi göz önüne al-
dık. Geçmişte yapılan müdahalele-
rin de yenilenebilir olan ama doğru 
olarak yenilenebilir olanları ele aldık. 
Geçmiş sıvalar büyük oranla çimen-
to ağırlıklıydı şimdi horasan sıva ya-

pıyoruz. Belki 5-6 çeşit taş cepheler 
oluşmuş, 4-5 çeşit tuğlayla bağlantılı 
cepheler oluşmuş. Betondan tuğla 
yapılmış, tuğla gibi yerine koyul-
muş. Zemin sıvanmış, boyayla tuğla 
taklidi yapılmış. Veya tuğla kullanıl-
ması gereken yerde farklı malzeme 
kullanılmış. Farklı taşlar kullanılmış. 

Dolayısıyla biz burada görsel bütün-
lüğü, malzeme bütünlüğünü en iyi 
şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha 
önce tamamen yıkılıp yeniden yapı-
lan yerler dışında, diğer kısımları her 
şeyiyle “orijinal” bir şekilde yapma-
ya çalıştık.”

RESTORASYONDA
 SONA YAKLAŞILDI

Alaeddin Camii’nde yapılan res-
torasyon çalışmalarının detaylarını 
paylaşan Genç, şu bilgileri verdi, 
“Yapı alan itibariyle büyük olduğu 
için tamamen ibadete kapalı değil. 
Yarısını açık tutarak yarısını kapa-
tarak restorasyon yapmaya çalıştık. 
Doğu kısmının restorasyonu bitti 
orada ibadet yapılabiliyor. Batı kıs-
mında çalışmalar devam ediyor. Batı 
kısmı özellikli olan kısım daha çok. 
Mihrap orda, minber orda, sultan 
mahfili orda. Ayrıca avluda türbeler 
var. Orada geçmişte mezarlık oldu-
ğu için onlar biraz gözardı edilmiş. 

Şimdi onları da ele aldık. Yok alan 
türbe vardı onu göz önüne aldık. 
Yeniden proje tadilatları yaptık. Her 
eksikliğe göre projetadilatları yaptık. 
Tadilat projeleriyle alakalı şuanda 
Sultan Türbelerinin çini sanduka-
larıyla ilgili bir eksiğimiz var onu 
tamamlamaya çalışıyoruz. Onun 
dışında projelerle ilgili bir eksiğimiz 
kalmadı. Devam eden restorasyon-
da da çini işi dışındaki işimiz az kal-
dı. Bir mihraptaki eksik çiniler yapı-
lacak. Avluda sultan türbelerindeki 
üst örtüsü yenilendi. Diğer defin ya-
pılan türbenin üst örtü onarımı bitti. 
Mezar katındaki onarım bitti. Onun 
dışında avludaki diğer uygulamalar 
da aşağı yukarı tamamlandı. Yıkıl-
mış olan Osmanlı Türbesini bitirdik. 
Mezarlık olan kısımların tamamında 
mezar görüntüsü yok olmuştu, hiç-
bir şey kalmamıştı. Biz en azından 
mezarlık olduğunu gösteren sim-
gesel olarak sanduka gibi taştan 

mezarlar yaptık. Yanlış kullanımları 
engellemek için bunu yaptık. Dış 
cephelerde işi bitirdik. Özellikle Taç 
Kapısı’nda çok büyük ayrılmalar, 
açılmalar vardı, eksikler vardı, yanlış 
malzemelerle tamamlamalar vardı. 
Onu da bitirdik. Cami şuanda görsel 
olarak ortaya çıktı. Doğu kısımda iç 
bölümde hiç eksik kalmadı.Şuanda 
çinilerin üretim süreci devam edi-
yor. Bu durum bizim dışımızda ge-
liştiği için, restorasyonun bitimiyle 
ilgili bir öngörü yapmak zor. Ama 
amacımız en kısa sürede bitirmek. 
Doğu kısmı açıldığı için ibadete en-
gel bir durum kalmadı zaten, eksik-
siz bitirelim istiyoruz.”

SAHİP ÇIKILMADIK ESER 
BIRAKMAYACAĞIZ 

Konya Vakıflar Bölge Müdürü 
İbrahim Genç, bölgede devam eden 
diğer restorasyon çalışmalarıyla ilgili 
de bilgi verdi. Konya ve bölgesinin 
eski eser açısından oldukça zengin 

bir bölge olduğunun altını çizen 
Genç, hedeflerinin sahip çıkılmadık 
eser bırakmamak olduğunu vurgu-
ladı. Bu hedef doğrultusunda hızlı 
bir şekilde çalışmaların sürdüğünü 
dile getiren Genç sözlerini şu bilgi-
leri paylaştı, “Ramazan öncesinde 
bile 3-4 caminin restorasyonunu bi-
tirerek ibadete açtık. Akşehir Hasan 
Paşa İmaret Camii’nde restorasyon 
devam ediyor. Ana kubbesiyle ilgili 
projesini oluşturmaya çalışıyoruz. 
O çalışma biraz uzun sürdü ama 
karşımıza beklenilenin ötesinde bir 
durum çıktı. Kubbeyle ilgili konu dı-
şında diğer kısımlar epeyce tamam-
landı. Doğanhisar’da Ulu Camii’nin 
restorasyonunda eksikler vardı, 
onların hepsini tamamladık. Yine 
Doğanhisar’da Pazar Camii var, o 
camiyle ilgili projeler bitmek üzere. 
Yeniden restorasyon projeleri çizi-
liyor. O da bitmek üzere. Beyşehir 
Eşrefoğlu’nda çini hariç çalışmaları 
epeyce toplamıştık. Çinilerle ilgili 
kararı da aldık onlar da tamamlana-
cak. O zaten ibadete açık bir engel 
de yok. Bozkır Ulu Camii ibadete 
açtık, minaresinde restorasyon de-
vam ediyor. Yine Bozkır Söğüt’teki 
camide restorasyon tamamlandı. 
Karapınar Reşadiye Camii resto-
rasyonu bitti bayram öncesi ibade-
te açıldı. Ereğli’de bir hamamımız 
vardı oranın restorasyonu bitti ama 
sözleşmeyi feshettik. Çünkü müte-
ahhidin bir eksiği vardı onu doğru 
tamamlamadığı için. Onu da ayrıca 
tamamlayacağız. Merkezde Araplar 
AK Camii Bayram öncesi restoras-
yonun bitirip açtık. Keçeciler Ca-
mii’nde restorasyon devam ediyor. 
Şerafettin Camii minaresi dahil, 
güçlendirmeleri, sağlamlaştırmala-
rı, tezyinat ve hat çalışmaları dahil 
restorasyonu yapılıyor. Geçmişte 
tezyinat ve hat yazılarında büyük 
yanlışlar yapılmış. Bunları temiz-
leyince altta zaten orijinalleri çıktı. 
Buna göre projeyi yenileyince eksik-
siz burayı da tamamlayacağız. Aksa-
ray ve Karaman’da da devam eden 
işlerimiz var. Karaman’da Kale böl-
gesinde 3 işimiz devam ediyor. Er-
menek’te devam eden 3 işimiz var. 
Aksaray’da da devam eden önemli 
çalışmalarımız var. 2 sene içinde ne-
redeyse 30 eser restorasyon yaptık. 
Projeler de önemli bu noktada. Eser-
lerin geleceğe taşınması açısından. 
Bu anlamda Bölgemizdeki 10-15 
küçük eser dışında önemli tüm eser-
lerin projelerini tamamladık. 

Kalan o 10-15 eserin de proje-
lerini tamamlayacağız. Bu anlamda 
bölgemizde hem proje anlamında 
hem restorasyon anlamında sahip 
çıkılmamış eser bırakmamayı he-
defliyoruz. Bu anlamda da sona yak-
laştık.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’daki önemli eserlerden olan Şerafettin Camii’nde de restorasyon çalışmaları devam ediyor. 
Camii minaresi dahil, güçlendirmeleri, sağlamlaştırmaları, tezyinat ve hat çalışmaları dahil restorasyonu yapılıyor.

İbrahim Genç

Alaeddin Camii’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bütüncül bir yaklaşımla ele alınan cami, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor. 
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Gü-
zel Sanatlar Fakültesi tarafından 
düzenlenen 2018-2019 Eği-
tim-Öğretim yılı mezuniyet tö-
reni gerçekleştirildi. Süleyman 
Demirel Kültür Merkezinde ger-
çekleşen tören, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Osman 
Turgay, “Bugün fakültemizden 
yaklaşık 200 öğrenci mezun ola-
caktır. Değerli velilerimiz; öğ-
rencilerimizin, sadece dersleriyle 
değil sosyal ilişkileriyle de ilgi-
lenmeliyiz, doğru yolları göster-
meliyiz, yeri geldiğinde annesi, 
babası olduğunu unutturmadan 
onlarla dertleşilmesini bilmemiz 
gerekiyor. Sorunların çözümün-
de onlarla doğru iletişim kurabil-
mek önemlidir. Öğrencilerimizin 
mezuniyet sonrası dönemlerin-
de de her zaman desteklerinizi 
esirgemeyeceğinizi bilerek siz 
değerli velilerimize teşekkür edi-
yorum. Değerli akademisyenle-
rimiz; 4 yıllık eğitim öğretimin 

sonunda yetişen öğrencilerimizin 
en büyük mimari sizler oldunuz, 
üniversitemize geldikleri günden 
mezuniyetine kadar ilmik ilmik 
işlediğiniz öğrencilerimizin mes-
leki ve sosyal hayatlarında çeşitli 
başarılara imza atacak bireyler 
yetiştirmenin ve yönlendirmenin 
gurur içerisindesiniz. Onlara sa-
dece mesleki eğitim bilgileri de-
ğil, bir birey olarak topluma karşı 
görev ve sorumlulukları bilincini 
de kazandırdınız bu sebepten 
dolayı siz değerli akademisyen-
lerimize teşekkür ediyorum. 
Sevgili öğrencilerimiz; buradan 
aldığınız eğitim ve tecrübelerle 
kariyerinize önemli bir yön vere-

rek elde edeceğiniz başarılar Sel-
çuk Üniversitesi olarak hepimizi 
onurlandıracaktır. Sizler sadece 
kendiniz ve aileniz için değil ül-
kemiz ve insanlık için de başarılı 
olmak zorundasınız. Sizler artık 
lisans eğitimini sonuna geldiniz 
ve başarılı bir şekilde mezun olu-
yorsunuz, hepinizin mezuniye-
tini ayrı ayrı tebrik eder, Selçuk 
üniversitesi yıllarını unutmadan, 
mezuniyet sonrası hayatınızda 
sevdiklerinizle beraber sağlık, 
başarılı ve mutlu bir hayat diliyo-
rum” dedi. 

‘İDEALLERİNİZDEN ASLA 
VAZGEÇMEYİN’

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Mehmet Okka ise, “Bir ağabeyi-
niz olarak size tavsiyem eğitim-
de ve hayatınızın her aşamasın-
da, yaptığınız her işten en iyiye 
ulaşmayı hedeflemenizdir. Buna 
ulaşmak için kibir ve gurura ken-
dinizi kaptırmamanızdır. Şayet 
halka tepeden bakan, göğsüne 
benlik takan, yalanla yatıp kal-
kan, moiz de olsa aynıdır, vaizde 
olsa aynıdır. Mütevazı olun, bi-
limsel olun merakınızı asla diz-
ginlemeyin, kitap ve kültürle irti-
batınızı asla kesmeyin ve sürekli 
okuyun. 

Unutmayın kültür; geçmiş-
ten devralınan mirasın tümüdür. 
Ekip çalışmasına önem verin ve 
tavrınız her zaman uzlaşıdan, de-
mokrasiden yana olsun. İdealla-
rinizden asla vazgeçmeyin. Milli 
ve manevi değerlerimize sahip 
çıkın, onlara saygılı olun.” ifade-
lerini kullandı.

 Dereceye giren öğrencilerin 
konuşmalarının ardından plaket 
takdimi yapıldı. Program, kep 
atma töreniyle son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde mezuniyet töreni 

‘Bilime ilgi duyan bir nesil arzumuz var’
Meram Belediyesi’nin, uzak 

mahallelerde öğrenim gören ço-
cukların da, merkezde yaşayan-
larla aynı imkanı yaşamaları ile 
bilime olan meraklarını ve tarih 
şuurlarını artırmak amacıyla baş-
lattığı projenin ilk ayağı son buldu. 
Proje kapsamında Meram’ın mer-
keze uzak 25 mahallesinde 18’i 
ilk, 14’ü ortaöğretim olmak üzere 
32 okuldan 3450 öğrenci Konya 
Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i 
Alem Parkını gezme fırsatı buldu. 
Öğrencilere öğretmenleri de eşlik 
etti.

‘İYİ YETİŞMİŞ DONANIMLI BİR 
NESİL İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ 
AYNI HIZDA DEVAM EDECEK’

Çocukların eğitimlerine katkı 
sunma amacıda taşıyan projede 
öğrenciler, Meram Belediyesi’nin 
araçlarıyla okullarından alındı, uz-
man rehberler eşliğinde öncelikle 
Konya Bilim Merkezini gezdiler. 

Öğrenciler daha sonra 80 Binde 
Devr-i Alem Parkında bulunan ka-
fetaryada yenilen öğle yemeğinin 
ardından, bu parkı gezme fırsatı 
buldular. 

Günün sonunda geziye ka-
tılanlar Meram Belediyesine ait 
araçlarla okullarına bırakıldılar. 
Çocukların özellikle de uzak ma-

hallelerde yaşayan, imkanları kı-
sıtlı çocukların, fiziksel, ruhsal, 
zihinsel gelişimine katkıda bulun-
mak ve onları geleceğe en iyi şekil-
de hazırlamak amacıyla bu projeye 
imza attıklarını kaydeden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
her bakımdan iyi yetişmiş, dona-
nımlı ve geleceğe hazır nesiller 

için yeni politikalar ve yeni proje-
ler üretmeye devam edeceklerini 
ifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ; ‘ÇOCUKLARIN 
EĞİTİMİNE, GELİŞİMİNE

 VE EĞLENCELERİNE 
KATKI SUNDUK’

Projenin başlangıcında çocuk-
lara kendinin de eşlik ettiğini ve 

onların mutluluğuna ve umuduna 
bizzat şahit olduğunu hatırlatan 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Çocuklarımızın eğitimle-
rinden gelişimlerine, bilinçlenme-
lerinden eğlencelerine kadar her 
alanda daha iyi ve daha yaşanabilir 
bir Meram hedefi için çalışıyoruz. 
Bu hedefler için klasik belediyeci-

lik hizmetlerimizin yanında birçok 
alanda birbirinden değerli projeler 
üretiyoruz.

 Özellikle imkanları kısıtlı olan 
uzak mahallelerde öğrenim gören 
çocuklarımızın eğitimine ve geli-
şimlerine katkıda bulunmak ama-
cıyla hayata geçirdiğimiz bu proje 
gelecekleri için onlara yeni ufuklar 
açacaktır. 

Projemizin temelinde, kökle-
rinden kopmadan bilime ilgi ve 
merak besleyen bir nesil arzumuz 
vardı. Ziyaretlere katılan çocukla-
rın sevincini, mutluluğunu, artan 
ilgisini görünce projenin amacına 
ulaştığını görebiliyoruz. 

Bu da bizleri hem sevindirdi, 
hem ümitlendirdi hem de yeni 
projeler için şevklendirdi. Bu ne-
denle yeni dönemde onlar için 
daha birçok projeyi hayata geçire-
ceğiz”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, Karatay Kaymakamlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü 
AKİP kapsamında okuma etkinliği sınavlarda başarı gösteren öğrenciler, Çanakkale ve Bursa’yı gezdi

Öğrencilerin başarısı
geziyle ödüllendirildi

Karatay Belediyesi, Karatay Kay-
makamlığı ve Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün birlikte yürüt-
tüğü Akademik Kaliteyi İyileştirme 
Projesi (AKİP) örnek faaliyetleriyle 
eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel 
hayata önemli katkılar sunmaya de-
vam ediyor.

AKİP kapsamında Meslek Lisesi 
Okuma etkinliği gerçekleştirilerek 
söz konusu etkinlik süresince mes-
lek lisesi öğrencileri, her ay Gazeteci 
ve Yazar Peyami Safa’nın kitaplarını 
okudu, düzenlenen panelle de söz 
konusu kitaplar tek tek ele alındı. 
Projenin kapanış programı kapsa-
mında ise okuma etkinliği ve pa-
nelin yanı sıra sınavlarında başarı 
gösteren öğrenciler, öğretmenle-
riyle birlikte Çanakkale ve Bursa’yı 
gezme fırsatı buldu.

KARATAYLI GENÇLER
 ECDADIN İZİNDE

Karatay Belediyesi’nin katkı-
larıyla düzenlenen iki günlük gezi 
programına 20 başarılı öğrenci ve 

10 öğretmen katılırken; program 
kapsamında önce Çanakkale gezildi.

Vatanları için hiçbir fedakârlık-
tan kaçınmayan kahraman Türk 
askerlerinin hatıraları ile buluşan 
öğrenci ve öğretmenler, ecdadımı-
zın Çanakkale’de yazdığı destansı 
zaferi yerinde öğrenme fırsatı buldu. 
Öğrenci ve öğretmenleri, Çanakkale 
Şehitliği Anıtı ve alanını, 57. Alayı 
ve Conkbayırı gibi daha birçok me-
kanı gezdi.

AKİP kapsamında düzenlenen 
gezi programının ikinci durağı ise 

Bursa’ydı. Öğrenci ve öğretmenle-
ri, Bursa programı kapsamında ise 
Ulu Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan, 
Tophane, Osmangazi ve Orhangazi 
türbeleri ile birçok tarihi yeri görme 
fırsatı buldu.

GENÇLERİMİZİN NECİP 
BİR MİLLETİN ÇOCUKLARI 
OLDUKLARININ İDRAKİNE 
VARMALARINI ARZU ETTİK
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, gelecek nesillerin daha iyi 
yetişmesi adına Akademik Kaliteyi 
İyileştirme Projesi’ni(AKİP) önem-

sediklerini belirterek, “Okullarımızın 
akademik kalitelerinin iyileştirilmesi 
amacıyla yürütülen AKİP’i önem-
siyoruz. Evlatlarımızın her alanda 
daha donanımlı olmalarına büyük 
katkı sağlayan AKİP’in, eğitilmiş 
toplum; güçlü devlet hedefine gü-
zel katkılar sağladığına hep birlikte 
şahitlik ediyoruz. Bizler de Karatay 
Belediyesi olarak gençlerimizin ta-
rihimizin en önemli dönemeçlerin-
den birisi olan Çanakkale’yi ve yine 
büyük Osmanlı medeniyetimizin 
temellerinin atıldığı Bursa’yı görme-
lerini; gençlerimizin, köklü bir mazi-
ye sahip necip bir milletin çocukları 
olduklarının idrakine varmalarını 
arzu ettik. 

Projemizi birlikte yürüttüğümüz 
Karatay Kaymakamlığımıza, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze, pro-
jeye katılan tüm okullarımıza, okul 
yöneticilerine, öğretmen ve kıymetli 
öğrencilerimize teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ha-
dim Meslek Yüksekokulunda me-
zuniyet töreni düzenlendi.  Konfe-
rans salonunda düzenlenen tören, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Hadim Mes-
lek Yüksekokul Müdürü Ertuğrul 
Karataş, törende yaptığı konuşma-
da, mezun olan öğrencileri tebrik 
etti. 

Eğitimin ömür boyu süren bir 
süreç olduğunu anlatan Karataş, 
“1992 yılında eğitim öğretim fa-
aliyetlerine başlayan meslek yük-
sekokulumuzda şu an itibariyle 

toplam 225 öğrenciyle eğitim öğ-
retime devam etmekteyiz. Yeni 
bölümlerin kazandırılması için de 
çalışmalarımıza devam etmekte-
yiz. Meslek hayatında işçi ile mü-
hendis arasındaki ara eleman gö-
revini yapacak gençlerimize fiziki 
ve teknik alt yapısını tamamlamış, 
en son teknolojik aletlere sahip 
olan yüksek okulumuzda teorik 
eğitimin yanı sıra uygulamalı eğiti-
me de ağırlık verilerek öğrencileri-
mizin rakipleri arasında farkındalık 
oluşturmaya çalışmaktayız.” 
n AA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Taş-
kent Meslek Yüksekokulunda me-
zuniyet töreni düzenlendi.  Konfe-
rans salonunda düzenlenen tören, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Taşkent Mes-
lek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. 
Hasan Bahar, törende yaptığı ko-
nuşmada, öğrencileri mezun etme-
nin sevincini yaşadığını söyledi. 

Okulun tanıtım filminden et-
kilendiğini anlatan Bahar, “42. 
yılımızı kutluyoruz. 35 yıldır men-

subu olduğum üniversitenin de-
ğişik kurumlarında görev yaptım. 
Bir görevim de sayın rektörümüz 
uygun görüp sizinle buluşmamızı 
sağladılar. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Mezun olan öğrencileri-
mizi tebrik ediyor, bundan sonraki 
yaşamlarında başarılar diliyorum.” 
dedi. Törende daha sonra mezun 
olan öğrencilere belgeleri verildi. 
Ardından öğrenciler keplerini ha-
vaya atarak mezuniyet sevincini 
yaşadı. n AA

Hadim MYO mezunları 
için tören düzenlendi

Taşkent MYO’da
mezuniyet heyecanı

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Su ve Kanalizasyon İşleri 
(KOSKİ) Genel Müdürlüğü, 
abonelerine gönderdiği me-
sajla dolandırıcılık konusunda 
önemli uyarılarda bulundu. 
Hiçbir KOSKİ çalışanının na-
kit olarak, elden para talep et-
meyeceği ve para almayacağı 
vurgulanan açıklamada, “Do-
landırıcılığa karşı abonelerimi-
zi uyarıyoruz. 

Hiçbir KOSKİ personeli, 
mesken, iş yeri ve arazilerde 
yapılan iş ve işlemlerden do-
layı elden ödeme, nakit para 
almamaktadır. Bu şekilde para 
talep edenlere kesinlikle öde-
me yapmayınız. Yapılan iş ve 
işlemlerden dolayı çıkan be-
del, bulunduğu dönemin su 
faturasına yansıtılmaktadır” 
denildi.
n EMİNE ÖZDEMİR

KOSKİ’den abonelerine
dolandırıcılık uyarısı!
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Beyşehir’de Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu Yaşam Suyu Kermesi’nin açılışı gerçekleştirildi. 
Kermesten elde edilecek gelirle Afrika’nın Çat bölgesinde su kuyusu açılacağı bildirildi

Kermesle Afrika’da 
su kuyusu açılacak

Beyşehir ilçesinde, düzenle-
nen kermesten elde edilecek ge-
lirle Afrika’da su kuyusu açılacak. 
Beyşehir’de, Şehit Ömer Halisde-
mir Yaşam Suyu Kermesi’nin açı-
lışı gerçekleştirildi. Beyşehir Şe-
hit Ömer Halisdemir Anaokulu ve 
Halk Eğitim Merkezi tarafından 
ortaklaşa düzenlenen kermeste 
satışa sunulacak ürünlerden elde 
edilecek gelir, Afrika’nın Çat böl-
gesinde susuzluk çeken insanlar 
için su kuyusu açılmasını sağla-
yacak. Vuslat Parkı’nda açılan ve 
iki gün süreyle açık kalacak olan 
kermesi Beyşehir Kaymakamı 
Yusuf Özdemir, Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Adil Bayındır da geze-
rek destekte bulundu. 

Düzenledikleri kermes hak-
kında bilgiler veren Şehit Ömer 
Halisdemir Anaokulu Müdürü 
Selma Öztürk, kermese gelerek 
destek olan Kaymakam Yusuf 

Özdemir, Belediye Başkanı Adil 
Bayındır ile tüm kamu kurum ve 
kuruluşları temsilcilerine ve va-
tandaşlara teşekkür etti. 

Kermesi düzenlemelerindeki 
amaçtan bahseden Öztürk, Afri-
ka’daki iç savaşın yoğun olarak 
yaşandığı Çat bölgesinde suya 
ihtiyacı olan insanlara yaşadığı 

susuzluk sorununu bir nebze de 
olsa giderebilmesi için su kuyu-
ları açmayı hedeflediklerini belir-
terek, “Bu kuyuları 15 Temmuz 
şehidimiz Astsubay Ömer Ha-
lisdemir adına ve anısına açmak 
istiyoruz. Şehitlerimizin bizim 
için değeri çok mühim, o yüzden 
onların da adını bu anlamlı etkin-

likte yaşatmak istiyoruz. Ve niha-
yetinde oradaki kardeşlerimize 
açmayı planladığımız su kuyula-
rı vasıtasıyla ulaşmak istiyoruz. 
Halkımızın da kermesimize gös-
tereceği ilgiyle duyarlı davrana-
cağını umut ediyoruz. İnşallah 
bir kuyu yerine iki kuyu, iki kuyu 
yerine üç kuyu açmayı başarabi-
liriz orada.

 Şu andaki hedefimiz oradaki 
insanlara su götürebilmek. Çün-
kü su lüks değil, genel bir ihtiyaç 
ve oradaki insanlar ve hepimiz su 
olmadan, su içmeden yaşamımızı 
sürdürmesi mümkün değil. Ora-
daki insanlar, bu su ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri bir konumda 
da değiller şu anda.

 O yüzden, onlara ülkemizden 
de el birliği içerisinde hareket 
ederek bir yardım eli uzatmak is-
tiyoruz” diye konuştu.
n İHA

‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ yarışmasının ödülleri verildi
Genç Memur-Sen’in hayata 

geçirdiği proje kapsamında 81 
ilde düzenlenen “Bir Bilenle 
Bilge Nesil” projesi kapsamın-
daki liseler arası kompozisyon 
yarışmasında Konya’da dere-
ceye giren öğrencilere ödülleri 
verildi. 

Konya’da düzenlenen ödül 
töreninde konuşan Eğitim Bir-
Sen Konya 1 Nolu Şube Başka-
nı Nazif Karlıer, ülke kalkınma-
sının ancak eğitimle olabileceği 
ile ilgili mücadele ettiklerini 
ve toplumun bir kısmını değil 
tamamını kucaklayacaklarını 
ifade etti. Programda konuşan 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de programın, 
okumak, çalışmak ve çocuklara 
rol model olma açısından çok 
önemli olduğunu söyledi. 

Programda konuşan Eğitim 
Bir-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Atilla Olçum da, “Bil-
ge toplumundan bilgi toplu-
muna ancak fikre yönelebilen 
bir gençlikle ulaşabileceğimiz 
düşüncesinden hareketle ku-
rulduğu günden bu yana ilim 

irfan ve hikmet yolunda şuurlu 
bir gençlik mottosuyla bir çok 
projeye imza atan Genç Memur 
Sen’le birlikte üç yıldır bu pro-
jeyi yürütüyoruz. Projenin adı 
’Bir bilenle bilge nesil.’ Bu pro-
jeyi başlattığımızda Ankara’yı 
pilot il olarak seçtik ve Anka-

ra’da bin öğrenciyle projemizi 
gerçekleştirdik. Baktık ki sa-
dece mevzuatına göre atanmış 
değil aynı zamanda adanmış 
öğretmenlerimizin yüreğini 
ortaya koymasıyla bir şeyler 
olabiliyormuş. İkinci yılımızda 
Eğitim Bir-Sen olarak projeye 

bütün şubelerimizle birlikte 
sahip çıkarak geçtiğimiz yıl 43 
bin 526 öğrenciye ulaştık. Ge-
çen yıl bu teşkilatla bu sayıyı 
artırırız dedik ve tekrar projeyi 
tüm Türkiye’deki projedeki şu-
belerimize gönderdik. Hamdol-
sun bu yıl bu proje kapsamında 

tam 60 bin öğrencimize kitap 
okuttuk. 

Şöyle bir hesap yaptım, yıl-
da yaklaşık 100 bin öğrenciye 
300 bin kitap okutmuşuz” şek-
linde konuştu. 

Yaklaşık 600 öğrencinin 
katıldığı yarışmada dereceye 
girenlere hediyeleri verilirken, 
öğrencilere projede danışman 
öğretmen olarak görev yapan 
60 öğretmene de plaket veril-
di. Programa, Eğitim Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Atil-
la Olçum, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Ka-
ratay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, Eğitim Bir-
Sen Konya 1 Nolu Şube Başka-
nı Nazif Karlıer, öğretmenler ve 
çok sayıda davetli katıldı.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, 2019 
Yükseköğretim Kurumlarına 
Giriş Sınavı (YKS) Koordinas-
yon Kurulu Toplantısı gerçek-
leştirildi. 

Beyşehir Kaymakamlığı 
Toplantı Salonu’nda düzenle-
nen toplantıda konuşan Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özde-
mir, hafta sonu yapılacak YKS 
nedeniyle alınacak tedbirlerin 
görüşülmesi ve adayların daha 
sağlıklı bir ortam içinde sı-
navlarını yürütebilmesi, varsa 
eksiklikler ve aksaklıkların gi-
derilmesi yönünde çalışmalar 
yapabilmek için bir araya gel-
diklerini söyledi. Kaymakam 
Özdemir, ÖSYM sınavlarının 
yapıldığı merkez ilçeler için bir 
prestij konusu olduğunu hatır-
latarak, “O yüzden, bu çalış-
maları titizlikle yürütüyoruz. 
Çünkü bu sınavlar ilçemize 
bin bir güçlükle alınmıştır. Ka-
lıcı olması için elimizden gel-
diği kadar aksaklıklara fırsat 
vermememiz gerekiyor” diye 
konuştu. 

ÖSYM Beyşehir Koordi-
natörü Prof. Dr. Ali Acar ise, 
sınava girecek adayları sınav 
giriş saatlerine dikkat etmeleri 
konusunda uyarırken, “Sınav-
da, saat 10.15’te başlayacak 

oturumlar için saat 10.00’dan 
sonra, 15.45’te başlayacak 
oturumlar için ise 15.30’dan 
sonra hiçbir aday sınava alın-
mayacak. Dolayısıyla sınav 
salonlarının kapıları, sınava 
15 dakika kalınca kapanacak 
ve geç kalan adaylar içeriye 
alınmayacak. Bu kural gere-
ği, adayların sınav salonlarına 
zamanında gelmeleri de önem 
teşkil ediyor” hatırlatmasında 
bulundu. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Beyşehir ilçesi-
nin sınav merkezi olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Biz el birliği içe-
risinde yarın çocuklarımızın 
dikkatini dağıtacak her türlü 
gürültüden, her türlü rahatsız-
lıktan uzak tutmak, çocukla-
rımızı sınava rahatlıkla götür-
mek için zaten kardeşlerimiz 
de orada bekliyor. Onlara da 
görevler düşüyor. El birlik biz 
önce çocuklarımızın geleceği 
diye yaşıyorsak eğer, ki böy-
leyiz. Sizi tebrik ediyorum, 
hocamı tebrik ediyorum, kurul 
üyelerine teşekkür ediyorum. 
Bizler bu toprağın çocuklarına 
yarını iyi hazırlamak zorunda-
yız” diye konuştu. 
n İHA

Derbent İmam Hatip Or-
taokulu’nda 4006 TÜBİTAK 
Bilim Fuarı düzenlendi. Der-
bent Kaymakamı Yakup Papa-
ker ve İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Adem Yaldız ile TÜBİTAK 
temsilcilerinin katılımıyla zi-
yarete açılan fuarda Derbent 
İHO öğrencileri hazırladıkları 
23 projeyi sergiledi. Öğrenci-
lerinin hazırladığı projelerin 
sergilendiği fuarı ilgi gördü.

Öğrencilerin temel bilim 
alanlarında teşvik edilmesi, 
gelişimlerine katkı sağlanması 
maksadıyla Danışman Öğret-
men nezaretinde sürdürülen 
çalışmalarla hazırlanan proje-
ler beğeniyle karşılandı. Fu-
arda projeler hakkında tek tek 
bilgi alan ve çalışmaları nede-
niyle öğrencileri tebrik eden 

Derbent Kaymakamı Papaker, 
“Türkiye son yıllarda tekno-
loji alanında büyük ve önemli 
hamleler yaptı. TÜBİTAK’tan 
sağlanan desteklerle de okul-
larda güzel çalışmalara imza 
atılıyor.

 Türkiye’yi önümüzdeki 
yüz yıla hazırlayacak olan ne-
sillerin yetişmesinde bu tür 
organizasyonların son derece 
önemli olduğunu biliyoruz” 
dedi.

Okul Müdürü Huzeyfe Bul-
duk öğrencilerin çalışmalar 
neticesinde 23 proje hazırla-
dığını belirterek, “Proje ça-
lışmalarında, çocuklarımızın 
bilimsel çalışmalara ve teorik 
faaliyetlere ilgisi ortaya çıktı” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

2019 YKS koordinasyon 
kurulu toplantısı yapıldı

DerbentİHO’da 4006
TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Beyşehir ilçesinde, gelenek-
sel el sanatları yıl sonu sergisi 
açıldı. 

Beyşehir Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürlüğü tarafından yıl 
içerisinde açılan el sanatları 
kursu sona erdi.Kursun sonun-
da kursiyerlerin el emeği ile ha-
zırladığı çalışmalar sergilendi. 
Beyşehir Gölü Milli Parklar Ziya-
retçi Tanıtım Merkezi’ndeki ser-
ginin açılışında konuşan Beyşe-
hir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
insanların hayatları boyunca 

kendisine ihtiyaç hissettiği bilgi, 
beceri ve alışkanlıkları sadece 
okul yıllarında öğrenmesi veya 
kazanmasının mümkün olma-
dığına vurgu yaparak, yaygın 
eğitim kurumlarından Halk Eği-
tim Merkezleri’nin bu anlamda 
yürüttüğü faaliyet ve kursların 
günümüzde çok önemli olduğu-
nu söyledi.

Beyşehir Halk Eğitim Mer-
kezi Müdürü Süleyman Siper de 
konuşmasında, “Sizler de çok iyi 
biliyorsunuz ki, HEM olarak yaş 

farkı gözetmeksizin 7’den 77’ye 
insanımızın eğitimi, hobi ve alış-
kanlıkları, istekleri doğrultusun-
da çok sayıda faaliyetler yapan, 
kurslar açan bir kurumuz. 

Bugün bu faaliyetlerimizin 
hepsini değil ama kısmi örnek-
lerini hep beraber gezip görece-
ğiz. Bizim kurum olarak bir yılık 
karnemizin de,aynı zamanda 
icraatımızın da bir göstergesi 
olarak bu açılışını yapacağımız 
sergimizi gezmiş olacağız. Katı-
lımlarınızdan dolayı hepinize te-

şekkür ediyorum.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yıl-

sonu sergisinin açılışı Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır ve ilçe protokolünün 
diğer mensupları tarafından 
kurdele kesilerek gerçekleştiril-
di. Protokol ve davetliler daha 
sonra sergiyi gezerek yürütülen 
çalışmalar ve faaliyetler hakkın-
da kurs öğretmenleri ve kursi-
yerlerden bilgi aldı.
n AA

Beyşehir’de yılsonu sergisi açıldı
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Pencereden düşen engelli 
kadın hayatını kaybetti 

Tartıştığı eşini öldürüp, 
baldızını yaraladı

Karaman’da 5’inci kattan dü-
şen engelli kadın hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saat 21.40 sıralarında 
Gevher Hatun Mahallesi 1782’nci 
Sokak’ta bulunan Gloria Apart-
manı’nda meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, fiziksel engelli olduğu 
öğrenilen Yasemin C. (45), 5’inci 
kattaki evlerinin penceresinden 
henüz bilinmeyen bir nedenle aşa-
ğıya düştü. Yaklaşık 15 metre yük-
sekte beton zenine düşerek ağır 
yaralanan engelli kadın, çağrılan 
ambulansla kaldırıldığı Karaman 

Devlet Hastanesinde tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. 
Olayın polise bildirilmesi üzerine 
gelen ekipler, kadının düştüğü 
yere güvenlik şeridi çekti. 

Olay yeri inceleme ekibinin 
yaptığı çalışmanın ardından Cum-
huriyet Savcısı da olay yerine gele-
rek inceleme yaptı.

 Psikolojik tedavi gördüğü ileri 
sürülen Yasemin C.’nin intihar mı 
ettiği, yoksa kazayla mı düştüğü 
araştırılıyor.
n İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesin-
de bir kişi tartıştığı eşini öldürdü, 
baldızını yaraladı. Edinilen bilgiye 
göre, Seyran Mahallesi Kömür-
kent Sitesi’nde baldızı Manolya 
Yeşil’in evine gelen Mehmet Ekiz, 
boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba 
Ekiz ile tartışmaya başladı. Tartış-
ma kavgaya dönüşünce Mehmet 
Ekiz, eşini ve kavgayı ayırmaya ça-

lışan baldızı Yeşil’i bıçakladı. Ekiz, 
daha sonra bıçağı kendine sapla-
yarak intihar etmek istedi. Erme-
nek Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralılardan Tuğba Ekiz, burada 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
hayatını kaybetti. Diğer yaralılar 
Yeşil ve Mehmet Ekiz’in tedavisi-
nin devam ettiği öğrenildi.
n AA

Mersin’den Konya’ya nakletmek bahanesiyle TIR’a yükledikleri 26 ton demiri Konya’ya getirmeyip sattıkları iddiasıyla aranan 
1 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Şahısların bu şekilde 1 milyon 230 bin lira değerinde demiri sattıkları iddia ediliyor

1 milyon 230 bin 
TL’lik demir vurgunu

Mersin’de, nakliyecilik bahane-
siyle aldıkları demiri, verilen adre-
se götürmeyip sattıkları iddiasıyla 
1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 
kişi arınırken, şahısların farklı iller-
de benzer şekilde 13 dolandırıcılık 
olayına karıştıkları ve toplamda 1 
milyon 230 bin liralık değerindeki 
ürünleri alıp, teslim etmedikleri 
belirlendi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya’da 
ikamet eden ve nakliye firması bu-
lunan Ş.K., Hatay’ın Payas ilçesin-
deki fabrikadan 26 ton ağırlığında, 

150 bin lira değerinde demir kö-
şebentin Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’ne nakliyesinin yapılması 
için U.Ç. isimli şahısla telefonla ir-
tibat kurdu. Yapılan görüşme son-
rasında U.Ç. adına tescilli tır aracını 
kiralayan N.U. (64) ve oğlu Ü.U. 
birlikte organize olarak fabrikadan 
yükü aldılar. Şahısların yükü Kon-
ya’ya götürmesi gerekirken, baş-
ka bir yere götürdükleri, aracın ve 
yükün akıbetinin halen bilinmediği 
belirlendi. 

Müştekinin şikayeti üzerine ça-

lışma başlatan Mersin İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür-
lüğü’ne bağlı Yandol Büro Amir-
liği ekipleri, şahısların belirlenen 
adreslerine eş zamanlı operasyon 
düzenledi. Operasyonda baba N.U. 
gözaltına alınırken, diğer 2 şahıs 
ise adreslerinde bulunamadı. 

3 şahsın da geçmiş döneme 
dönük yapılan incelemelerinde 
Manisa, Nevşehir, Kocaeli, Muğla, 
Adana, Ankara, Hatay ve Mersin 
olmak üzere benzer şekilde 13 
dolandırıcılık olaylarına karıştıkları 

ve söz konusu illerden nakliyesini 
yapmak üzere toplamda 1 milyon 
230 bin lira değerindeki demir, 
bakır, köşebent, parke ve benzeri 
ürünleri alarak teslim edilmesi ge-
reken yerlere teslim etmedikleri, 
bu ürünleri başka yerlere satarak 
yüksek miktarda kazanç sağladık-
ları tespit edildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan baba N.U. adliyeye sevk edilir-
ken, oğlu ile arkadaşının aranması-
na devam ediliyor.
n İHA
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Kapıları çalan hırsızlık
zanlıları yakalandı

Karpuz hırsızlarından
utandıran görüntüler!

Konya’da bir apartman ve iş 
merkezinden kapı hırsızlığı yaptığı 
tespit edilen iki zanlı gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 
gün içerisinde kent merkezinde bir 
apartman ve iş merkezinin kapısı ile 
bir tır dorsesinin kapağının çalınma-
sıyla ilgili gelen ihbar üzerine çalış-
ma başlattı.

Ekipler, olayların meydana gel-
diği bölgede incelediği güvenlik ka-
merası görüntülerinden, kapıların 
yüklendiği aracın plakasını belirledi. 
Çalışmasını bu yönde yoğunlaştı-
ran polis, araç sahibi Sinan T’yi (24) 
gözaltına aldı. Sinan T’nin, polisteki 
ifadesinde, “Kapıları ben çalmadım. 

Yakup isimli arkadaşım çaldı. Ben 
ona yardım ettim. Araç bana aitti. 
Sonra da sattık. Yakup bana para 
verdi.” dediği öğrenildi.

Polis, şüphelinin verdiği bilgiler 
doğrultusunda Yakup B.’yi de (39) 
Konya’daki otobüs terminalinde ya-
kaladı. İki zanlı, emniyetteki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Öte yandan hırsızlık anları bir apart-
manın güvenlik kameraları tarafın-
dan kaydedildi.

 Görüntülerde, sökülmüş iki ka-
pının bina dışına çıkarılması, şüphe-
lilerden birinin kapıları alarak olay 
yerinden hızla uzaklaşması yer alı-
yor.
n AA

Karaman’da otomobille gelen 
3 kişi, marketin önüne küçük tu-
valetini yapıp, üstü örtülü olan tez-
gahtan karpuz çaldı. O anlar ise iş 
yerinin güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Olay, 11 Haziran Salı günü Ali 
Şahane Mahallesi Kemal Kaynaş 
Caddesi’nde meydana geldi. Ab-
dulkadir Duran, sabaha iş yerine 
geldiğinde marketinin önündeki 
üstü örtülü tezgahtaki bir karpu-
zun olmadığını fark etti. Güven-
lik kamerası kayıtlarını inceleyen 
Duran, otomobille gelen 3 kişinin 

araçtan inip, marketin önünde-
ki buzdolaplarının yanına küçük 
tuvaletini yaptığını, içlerinden bi-
rinin tezgahta bulunan karpuzlar-
dan birini aldığını gördü. Duran, 
‘’Bir karpuz için polisimizi meşgul 
etmek istemedim. 3 kişinin buraya 
gelip karpuz almaları üstelik dük-
kanın kenarına işemeleri insan-
lığa yakışmaz. Bizim genel ahlak 
kurallarına da uygun değil. Uma-
rım yaptıklarından utanmışlardır’’ 
dedi.
n DHA

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı Otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı
Ereğli ilçesinde 2 oto-

mobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada 5 kişi 
yaralandı. Fuat Aksoy ida-
resindeki 42 ERH 18 plakalı 
otomobil, Acıpınar Mahal-
lesi Ereğli-Adana yolunun 
10’uncu kilometresinde, Or-
han Hacı idaresindeki 34 ZZ 
3983 plakalı otomobille çar-
pıştı.

Çarpmanın etkisiyle Or-
han Hacı idaresindeki oto-
mobil, şarampole devrilerek 
takla attı. Kazada sürücüler 
Aksoy ve Hacı ile araçlarda 
bulunan Sıla Hacı, Gülsevinç 
Özbek ve Hasan Taşkıran ya-
ralandı. 112 Acil Servis ekip-
lerince Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırılan yaralıların 
durumlarının iyi olduğu öğ-
renildi.  
n AA

Ilgın ilçesinde iki otomobi-
lin çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada 4 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, Enes Bos-
tan idaresindeki 42 AAL 307 
plakalı otomobil, Fatih Mahal-
lesi Hacı Elmas Caddesi kavşa-
ğında, Musa İnce’nin kullandığı 
42 ZN 603 plakalı otomobille 
çarpıştı.

Bostan yönetimindeki oto-
mobil, çarpışmanın şiddetiyle 
refüje çıkarak durabildi. Kazada 
araç sürücüsü Bostan (19), araç-
ta bulunan Hayrunnisa Keçici 
(8) ve Emine Tekdemir (18) ile 
diğer aracın yolcusu Muham-
med Emin İnce (11) yaralandı. 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiple-
rince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n AA
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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye’de 8 yılda 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldığını, son bir buçuk 
ayda 10 çocuğun kaybolduğunu belirterek, kayıpların önüne geçilebilmesi için TBMM’ araştırma önergesi verdi 

Konya’nın tanınmış işadamlarından Ali Arıkoğlu’nun kayınbabası Mustafa 
Cenker Hakk’a yürüdü. Merhum Cenker dün dualarla toprağa verildi 

Kayıp çocuklar için 
araştırma önergesi 
Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) Konya Milletvekili Esin 
Kara, kayıp çocukların sayısının 
net olarak bilinmesi, kaybolma 
sebeplerinin incelenmesi, kayıp 
olanların bulunması ve kayıpların 
önüne geçilebilmesi için TBMM 
Başkanlığına araştırma komisyo-
nu kurulması için önerge verdi. 

Milletvekili Kara önergenin 
gerekçesinde, kayıp olan, kaçırı-
lan, fiziki, psikolojik ve cinsel is-
tismara uğrayan çocuk sayısının 
hızla arttığını, 2008-2016 yılları 
arasında resmi müracaatı yapı-
lan kayıp çocuk sayısının 104 bin 
531 olduğunu bildirdi. 

Kara, “Çocuk Koruma Kanu-
nu’muza göre daha erken yaşta 
ergen kılınmış olsa bile 18 yaşını 
doldurmayan herkes çocuktur. 
Son bir buçuk ayda 10 çocuğu-
muz kayboldu. Bunlardan 4’ü 
ölü bulundu. 3 tanesinin akıbeti 

hala belli değil. Türkiye İstatistik 
Kurumunun adli istatistiki ve-
rilerine göre, 2008-2016 yılları 
arasında resmi müracaatı yapılan 
kayıp çocuk sayımız 104 bin 531. 
Maalesef elimizde 2016 yılından 
sonra resmi veri bulunmamak-
tadır. Evden kaçan, kaçırılan, 
kaybolan çocuklarımızın cinsel 

istismara uğrama olasılıklarının 
yüksekliği yanında can güvenlik-
leri de büyük tehlikeye düşmek-
tedir. Nitekim ölü olarak bulunan 
birçok çocuğumuzun cinsel istis-
mara uğradığı da görülmektedir.

 Devlet olarak çocuklarımızın 
güvenliğini sağlamak zorunda-
yız. 

Kayıp çocuklarımızın sayı-
sının en aza inmesi için aile ve 
çocukların bilinçlendirilmeleri 
yanında, toplum vicdanın rahat 
edebilmesi ve suçlarda caydırıcı 
olabilmesi için, suçlulara verile-
cek olan cezalarında ağırlaştırıl-
ması gerekmektedir” dedi. 

‘KAYIP ÇOCUKLAR SUÇA 
SÜRÜKLENİYOR’

Küçük çocukların kaybol-
ma nedenlerinin incelendiğinde 
cinsel istismar, evlat edinme, 
organ ticareti, dilendirilme gibi 
sebeplerin ortaya çıktığını akta-

ran Kara, “Bunun yanında kendi 
isteği ile evden kaçan çocuk sa-
yımız da azımsanmayacak kadar 
çoktur.

 Bu çocuklarımızın bir kısmı 
gayri ahlaki işlerde çalıştırılmakta 
iken bir kısmı ise suça sürüklen-
dirilmektedir. Acil olarak 2018 
yılına ait kayıp ve suça sürükle-
nen çocuklarımız ile ilgili istatis-
tiki verilerimizin güncellenmesi 
gerekmektedir. 

İllerimize göre kayıp çocuk 
sayımız, kayıp olma nedenleri, 
ailelerinin ve yaşadıkları sos-
yo-kültürel yapı incelenerek, 
bulunamayan çocuklarımızın 
akıbetlerinin araştırılması, çocuk 
kayıplarımızın engellenmesi için 
alınacak önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis Araştırma Ko-
misyonu kurulması önem arz et-
mektedir” şeklinde görüş bildirdi.
n İHA

İlkokulun renkli semazenleri dikkat çekiyor
Meram ilçesinde Kemal Hati-

poğlu İlkokulu’nda eğitim gören 
22 öğrenciden oluşan sema gru-
bu, rengarenk kıyafetleriyle dikkat 
çekiyor. Sınıf öğretmeni Şehnaz 
Sezgin, “İlkokul olduğumuz için 
renkli semazenler olmak istedik.

 Her renkten bir semazenimiz 
oldu. Çocuklar kendi istediği renk-
teki kıyafetleriyle sema yapmak-
tan dolayı çok mutlu”dedi.

İkinci sınıf öğrencilerinden 
oluşan sema grubu, öğretmen 
Şehnaz Sezgin öncülüğünde sene 
başında kuruldu.

 Melvana’nın hoşgörüsünü ve 
öğretisini çocukların içselleştire-
bilmesi ve sindirebilmesi, bu öğre-
tileri davranışlarına yansıtabilmesi 
adına kurulan grup, olumlu karşı-

landı. İlkokul oldukları için farklı 
olmak istediklerini bu nedenle de 
farklı renkteki kıyafetlerle sema 
yaptıklarını belirten Sezgin, şunla-
rı söyledi:

“Bu sene başında kurulan 22 
semazenden oluşan bir grubuz. 
Her renkten bir semazenimiz 
oldu. Velilerimizin hepsi kıyafetleri 
büyük bir zevkle aldılar. 

Mevlana’ya büyük bir hayran-
lık duyuyoruz. Onun öğretisini, 
hoşgörüsünü ilkokul yaşında-
ki çocukların içselleştirebilmesi, 
öğrenebilmesi ve davranışlarına 

yansıtabilmesi için böyle bir şey 
yapmaya karar verdik. Allah bizi 
utandırmadı” dedi.

‘ART NİYET ARAYANLAR VAR’
Kıyafetlerin renkli olması ne-

deniyle art niyet arayanların da 
olduğunu belirten Şehnaz Sezgin, 
“Mevlana gibi hoşgörüyle bakan-
lar güzel karşılıyor. Ama bir art 
niyet arayan insanlar ‘bunun ori-
jinali böyle değildi, neden böyle 
yaptınız’ diyorlar. Ama biz çocuk 
olduğumuz için renkli olmak iste-
dik. 

Onlar da bu durumdan çok 
memnunlar. Herkes hangi rengi 
istediyse onun giydi. 

Biz bir telkinde bulunmadık. 
Bu şekilde dönmek onlara inanıl-
maz mutluluk verdi” diye konuştu

Okulda çeşitli dans grupların-
da yer alan ve spor da yapan öğ-
renciler, sema yapmaktan dolayı 
mutlu olduklarını belirtti.
n DHA

Merhum Başbakan Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın 
oğlu Fatih Erbakan tarafından 
kurulan Yeniden Refah Par-
tisi’nin Konya İl Başkanlığına 
Ebubekir Sarısaman atandı. 
Atamayla ilgili açıklamalarda 
bulunan Ebubekir Sarısaman, 
“Milli Görüş davasının ikin-
ci 40 yılına yakışır bir şekil-
de İnşallah kısa bir zamanda 
yeniden Milli Görüşün kalesi 
olmayı hedefleyen ilkemizle 
Konyamızı ve ülkemizi güzel 
günler bekliyor, Yeni bir milli 
şuur ve davanın diriliş muştu-

su başlamıştır. İnşallah Kon-
yalı vatandaşlarımızın destek-
lerini bekliyoruz.

 Yeniden Refah Partisi Ge-
nel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 
beyin nezdinde kurucular ku-
rulunun yüksek tensipleriyle 
Konya İl Başkanlığı görevini 
ekibimizle birlikte yüklenmiş 
bulunmaktayız. Rabbimden bu 
aziz millete ve ümmete hayırlı 
hizmetlerimizi nasip etmesini 
dualarınız ve desteklerinizle 
temenni ederim” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi İl 
Başkanı Sarısaman oldu

İşadamı Ali Arıkoğlu’nun
Kayınbabası Hakk’a yürüdü

Konya’nın tanınmış sanayici 
ve işadamlarından Ali Arıkoğ-
lu’nun kayınbabası Bilyacı Mus-
tafa Cenker, 80 yaşında Hakk’a 
yürüdü. Merhum Cenker’in cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
Hacıveyis Camii’nde kılınan ce-
naze namazının ardından Yediler 
Mezarlığı’na defnedildi. Merhum 
Cenker’e son görevlerini yerine 
getirmek üzere cenazeye Cen-
ker’in akrabaları, sevenleri ve çok 
sayıda yakını katıldı. Tekbir ve du-
alarla omuzlarda taşınan Merhum 
Cenker’in cenazesi, yine dualarla 
toprağa verildi. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Mustafa Cenker’e 
Allah’tan rahmet, başta İşadamı 

Ali Arıkoğlu olmak üzere merhum 
Cenker’in ailesine ve sevenlerine 

baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.
n MEVLÜT EGİN 

Konya’nın tanınmış işadamlarından

 Ali ARIKOĞLU’nun
 

 kayınbabası

Mustafa CENKER’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

4.Organizede bulunan 
fabrikamıza 

VASIFLI 
VASIFSIZ
eleman alınacaktır

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

Tlf: 0332 501 12 12 

Tel : 345 48 84

ÇAY VE TEMİZLİK 
İŞLERİNE BAKACAK 

BAYAN ELEMAN 
ALINACAKTIR

  
Müraacatlar şahsen yapılacaktır

Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. 
10652 Sk. No: 9 Karatay/KONYA 

ELEMAN
ALINACAKTIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

• ÇAY, YEMEK ve TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKABİLECEK BAYAN
• TECRÜBELİ OLMAK ÜZERE TORNACI
• YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ BÖLÜMLERDEN 
YENİ MEZUN OLMUŞ MAKİNA TEKNİK RESSAM, 
MAKİNA TEKNİKERLİĞİ İÇİN SOLİD, AUTOCAD 
PROGRAMLARINI KULLANABİLEN

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

AGRO TIGER TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52
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GÜVENİLİR 
VE DOĞRU
HABERİN 
ADRESİ

www.
konyayenigun.

com

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Hüseyin AKAT’ın

babası Ahmet AKAT’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 1011107  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
Odamız Üyeleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mehmet UZMAN ve Cafer UZMAN’ın

babası Süleyman UZMAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 1011104  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

HEKTAR HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
AŞAĞI PINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. NO: 247/1 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 271 30 33

Firmamızda istihdam edilmek üzere, adayların Konya da ikamet ediyor 
ve askerliğini yapmış olması gerekmektedir. 

Başvurular aşağıdaki adresimize şahsen yapılacaktır.
 
• BAKIM VE ONARIM PERSONELİ;
 • Meslek Lisesi yada Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerden mezun
 • Hububat Silolarında tecrübeli,
 • Tesisteki makinaların bakım ve onarımını periyodik olarak yapabilecek 
yeteneğe sahip
 • TELESKOPİK FORKLİFT KEPÇE OPERATÖRÜ;
 • Kepçe kullanımında tecrübeli,
 • Adayların Kaldırma - Yükleme - İstifleme (Forklift) Operatörlük Belgesi sahip 
olması,
 • E Sınıfı Ehliyete sahip,
 • ÖN MUHASEBE PERSONELİ;
 • Ön Muhasebe Ve Genel Muhasebe konusunda bilgisi ve tecrübeli, 
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen NETSİS programı kullanabilen,  
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • E-fatura, E-defter, E-Arşiv uygulamalarına hakim, 
 • Günlük muhasebe kayıtlarını doğru şekilde sisteme girebilecek, 
 • Stok, Cari hesap takibi ve mutabakatlarını yapabilecek, 
 • Dosyalama ve dokümantasyon konusunda tecrübeli, 
 • Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli, 

Fuhuş operasyonunda 5 gözaltı

Pencereden düştü, beli kırıldı

Karaman’da, boş arazideki lüks 
aracın içinde fuhuş yapan Gürcistan 
uyruklu Natalia J. ve kadını fuhşa 
zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 
3 kişi gözaltına alındı. İsmail G.’nin, 
çevresinde ‘Hacı Baba’ lakabıyla ta-
nındığı ve poliste ‘fuhuş yaptırmak’ 
suçundan 3 kaydı olduğu belirtildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro 
Amirliği ekipleri, kentteki boş ara-
zide, lüks aracın içinde fuhuş yapıl-
dığı ihbarını aldı. Dereköy yolunda 
operasyon düzenleyen polis ekipleri, 
Natalia J.’yi otomobilde fuhuş yapar-
ken yakaladı. Gürcistan uyruklu ol-
duğu belirlenen Natalia J. ve onunla 
ilişkiye girdiği adam, fuhuş için bek-
leyen 2 kişi ve kadını fuhşa zorladığı 
öne sürülen İsmail G., gözaltına alın-
dı. İsmail G.’nin, ‘fuhuş yaptırmak’ 
suçundan emniyette 3 kaydının bu-
lunduğu ve çevresinde ‘Hacı Baba’ 
lakabıyla tanındığı belirtildi. Şüphe-
liler, sağlık kontrolünden geçirildik-
ten sonra sorgulanmak üzere Ahlak 
Büro Amirliği’ne götürüldü. 
n DHA

Karaman’da bir apartmanın 4. 
katındaki dairenin penceresinden 
çimlerin üzerine düşen 15 yaşında-
ki kız çocuğunun beli kırıldı. Olay, 
4. TOKİ Konutlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, dede-
sinin evinde kaldığı öğrenilen M.T 
(15) isimli kız çocuğu 7 katlı apart-
manın dördüncü katındaki dairenin 
penceresinden aşağıya düştü. Kız 
çocuğunun düştüğünü gören çevre-
deki vatandaşlar hemen yardımına 
koşarken, sağlık ekibine de haber 
verildi. Yaklaşık 12 metre yüksekten 
çimlerin üzerine düşen kız çocuğu 
daha sonra olay yerine gelen ambu-
lansla Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Tedavi altına alına M.T’nin 
belinde kırık olduğu öğrenildi. Olay 
yerinde inceleme yapan polis, kız 
çocuğunun nasıl düştüğünü belirle-
mek için araştırma başlattı.
n İHA

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvan-
cılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da 2019 
yılı hububat hasat dönemi başladı. Ekili ta-
rım arazilerinde biçerdöverler tarlaya girerek 
hububatları hasat ederken, bu yıl rekoltenin 
geçmiş yıllara oranla daha yüksek olması bek-
leniyor. 

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte 
ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulu-
nan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, hasa-
dın başladığını belirterek, “2019 yılının hasadı 
Aksaray’da bugün itibariyle başladı. 2019 yılı 
arpa hasadının bereketli, kazasız, belasız geç-
mesini yüce Allah’tan diliyorum. Tarlada, ara-
zide üretmek o kadar kolay değil. Aksaray’da 
ciddi şekilde afat oldu, dolu vurdu. Bugün de 
arpa biçiyoruz. Arpada Türkiye 6’ncısıyız. Gir-
dilerin ciddi şekilde yüksek olması nedeniyle 
üreticilerimiz de şu anda maddi yönden ciddi 
şekilde sıkıntı çekiyor. İnşallah hükumetimiz 
verilen fiyatı gözden geçirerek üreticimizi 
memnun edecek bir fiyat belirler. Sanayicimi-
zin de üreticimize, borsaya veya alım merke-
zine gittiğinde üreticilerimize iyi fiyat verme-
lerini istiyoruz. Biz üretmezsek ne sanayici ne 
de borsadaki esnaf ticaret yapamaz. Eli nasırlı 
köylüye, üreticiye esnafların, sanayicilerin sa-

hip çıkması lazım” dedi. 
Üretici Murat Eskil de 2019 yılında kış ya-

ğışlarının iyi olmasına rağmen bahar yağışları-
nın çok kurak geçtiğini belirterek, “Bu nedenle 
çok çeşitli böcekler, hastalıklar ve kıraç kesim-
lerde kurak mevsim yaşandı. Ama yine de çok 
şükür 2019 yılı hasadına başladık. Tüm mem-
leketimize, Aksaray çiftçimize hayırlı uğurlu 
olsun” diye konuştu. 

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav 
ise “İlimiz bilindiği üzere tarımsal üretimde 
Türkiye’de ilk 10 il arasında yer almaktadır. 
Yonca üretiminde 3’üncü, şeker pancarı üre-
timinde 4’üncü, mısır üretiminde 4’üncü, arpa 
da 6’ncı sırada sıradayız. İnşallah amacımız ilk 
sıralara yükselmek. İlimizde bu sene 2019 yı-
lında 1 milyon 683 bin dekar hububat ekilişi 
yapıldı. Bunun 709 bin dekarı buğday, 900 bin 
dekarı da arpa. Diğerleri de çavdar şeklinde. 
Bu sene yağışlar çok güzel olduğundan dola-
yı geçen seneye göre rekolte yüksek. Bu sene 
inşallah kuru arpa da 400 dekar, sulu da 600 
dekar bekliyoruz. Geçen sene 1,5 milyon de-
kar bir ekimimiz vardı. Bu sene 1 milyon 683 
bin dekara çıktı. İnşallah bu sene iyi bir ürün 
alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
n İHA

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de ilk 10 il arasında yer alan ve arpa üretiminde 6. sırada yer alan Aksaray’da 2019 yılı 
hububat hasadı başladı. Nüfusunun yüzde 80’i tarım ve hayvancılıkla uğraşan Aksaray’da yüksek rekolte bekleniyor

Aksaray’da arpa hasadı başladı
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KOMEK tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıyla gerçekleştirilen 
Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, muhteşem bir sergi ile kapılarını Cuma günü ziyarete açacak

Tarihi dönüşüm başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin 
taşınması çalışmaları kapsamında 
TOKİ ile birlikte gerçekleştireceği 
Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için, 31 
Aralık 2018 tarihi ve öncesinde Eski 
Sanayi ve Karatay Sanayi’nde aktif 
bulunan esnafların başvurularını al-
maya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin TOKİ ile yaptığı Sanayi Böl-
geleri Kentsel Dönüşüm Projesi 
protokolü kapsamında yeni motor-
lu sanayi alanı için esnafların baş-
vuruları alınmaya başladı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un katılım-
ları ile imzaladıkları Eski Sanayi 
ve Karatay Sanayi’nin taşınması, 

Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi oluş-
turulması çalışmaları kapsamında 
önemli bir aşamaya geldiklerini söy-
ledi. Seçim döneminde kamuoyuna 

açıkladıkları “Benim Şehrim” pro-
jeleri arasında önemli bir yer tutan 
Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nin ilk etabı olan Eski Sana-

yi ve Karatay Sanayi’nin TOKİ ile 
yapılan protokol kapsamında Fevzi 
Çakmak Mahallesinde inşa edilecek 
Yeni Motorlu Sanayi Bölgesine ta-

şınması projesinde sona gelindiğini 
kaydeden Başkan Altay, “Yeni Mo-
torlu Sanayi Bölgesi için esnafları-
mızın talepleri Belediyemiz tarafın-
dan Eski Sanayi karşısında bulunan 
Kentsel Dönüşüm Saha Ofisinde 
bugünden itibaren kabul edilmeye 
başlandı. 31 Aralık 2018 tarihi ve 
öncesi Eski Sanayi ve Karatay Sa-
nayi’nde aktif bulunan esnafımız 
bir ay süreyle başvurularını yapabi-
lecek. Esnaflarımız ve şehrimiz için 
hayırlı olsun” dedi. 
DÜKKANLAR 100, 200, 300, 400 

VE 600 METREKARE OLACAK 
TOKİ tarafından inşa edilecek 

yeni sanayi alanındaki dükkan bü-
yüklükleri 100, 200, 300, 400 ve 
600 metrekare olarak projelendiril-
di. 

Dükkanlar TOKİ tarafından bu 
metrekareler üzerinden satılacak. 

ÖDEME SEÇENEKLERİ 
Ödeme seçenekleri ise; 1- Yüz-

de 25 peşin, kalan bedel 24 ay vade 
ile, 2- Yüzde 10 peşin, kalan bedel 
60 ay vade ile (taksitler anahtar tes-
liminden sonra başlayacak), 3- Yüz-
de 10 peşin, 18. ayda yüzde 10 ara 
ödeme, kalan bedel 120 ay vade ile 
(taksitler anahtar tesliminden sonra 
başlayacak) yapılacak.

 Yeni Motorlu Sanayi içinde kü-
çük sanayi alanı, ticaret alanı, otel 
alanı, resmi kurum alanı, belediye 
hizmet alanı, eğitim alanı, sosyal te-
sisler, spor tesisleri, akaryakıt tesisi, 
sağlık alanı, teknik tesisler ve cami-
ler yer alacak.
n HABER MERKEZİ

Bosnalı heyet 
Selçuklu’yu ziyaret etti

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Saraybosna’da restorasyonu yapı-
lan Saraybosna Mevlevihanesi 2013 
yılından itibaren Boşnak  kadın kur-
siyerlere mesleki eğitim sağlıyor. 
Mevlevihane, Selçuklu ve Bosna 
Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve 
sosyal bağlar sürdürülmesine katkı 
sağlarken kursiyer kadınlar her dö-
nemin sonunda Selçuklu Belediye-
si’ne ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yıl 
da eğitimlerini tamamlayan kadınlar 
Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Heyet Konya’nın tarihi ve turistik 
mekanlarının yanında Selçuklu Be-
lediyesi bünyesinde bulunan Tropi-
kal Kelebek Bahçesi, SOBE, Gazalya 
Hatun Mahalle Konağı, Sille ve Sille 
Baraj Parkı’nı ziyaret etti. 

Kursiyerleri Selçuklu Belediyesi 
Meclis Salonunda kabul eden Sel-
çuklu Belediye Başkan Yardımcısı 

Ayhan Gürbüzer, “Sizleri burada 
görmekten çok büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Bu ziyaretler karşılıklı 
olarak kültürel bağlarımızı muhafa-
za ediyor ve geliştiriyor. Konya çok 
güzel bir şehir ve Bosnalıları, Boş-
nakları seven bir şehir. Savaş za-
manından başlayarak Konya-Saray 

Bosna ilişkileri hep en yüksek sevi-
yede yürütüldü. Selçuklu Belediyesi 
olarak bizde Stari Grad Belediyesi ile 
kardeş belediyeyiz. Bizler de oraya 
gittiğimiz zaman hiçbir yabancılık 
çekmiyoruz kendimizi evimizde gibi 
hissediyoruz. Ben tekrar hepinize 
hoşgeldiniz diyorum” dedi.  

‘BAŞKAN PEKYATIRMACI’YA 
GÖREVİNDE BAŞARILAR 

DİLİYORUZ’
Boşnak Kursiyer Kadınlar adı-

na söz alan Nevresa Ahatovic, “ 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’yı yerel seçimlerdeki 
başarısından dolayı tebrik ediyoruz 
ve başkanlık görevinde başarılar 
diliyoruz Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcısı Ayhan Gürbüzer nez-
dinde kendisine  çok teşekkür edi-
yorum. Selçuklu Belediyesi Saray-
bosna Mevlevihane’si kurs merkezi 
ile bizim için çok değerli bir iş yaptı. 
Bizler Konya’dan ve Selçuklu Bele-
diyesi’nden hep kardeşliği gördük. 
En büyük zenginliğimiz zaten bu 
abi-kardeş ilişkimiz” dedi. Ziyaret 
günün anısına çektirilen fotoğraf çe-
kimi ve hediye takdimi ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından 
15 – 16 Haziran tarihlerinde Kele-
bekler Vadisinde yapılması plan-
lanan Karne Festivali, hafta sonu 
Konya’da beklenen yoğun yağış 
nedeniyle ileri bir tarihe ertelen-
diği belirtildi.

  Söz konusu açıklama Sel-
çuklu Belediyesinin sosyal med-
ya hesaplarından da paylaşıldı. 
Selçuklu Belediyesinden yapılan 
açıklamada; Yıl boyunca eğitim 
öğretim gören öğrencilerin karne 
heyecanına destek olmak ama-
cıyla Kelebekler Vadisinde her yıl 
düzenlenen karne festivali, hava-
ların mevsim normallerinin üze-
rinde seyretmesinden dolayı haf-
ta sonu beklenen yoğun yağışın 
programı olumsuz etkileyeceği 
vurgulanarak organizasyonun ile-
ri bir tarihte yapılacağı ifade edil-
di. Açıklamada; “Çocuklarımızın 
her yıl büyük bir ilgiyle takip et-
tikleri ve gönüllerince eğlendikleri 
karne festivali, yine Kelebekler 
Vadisinde geniş bir alanda hava 

şartlarının daha iyi olduğu bir ta-
rihte yapılacaktır” denildi.

SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ 
BAKIMA ALINDI

Açıklamanın devamında,  Ke-
lebekler Vadisinde yer alan Sel-
çuklu Çiçek Bahçesinin de geçti-
ğimiz günlerde kuvvetli fırtına ve 
dolu yağışından dolayı olumsuz 
yönde etkilendiği ifade edilerek, 
çiçek bahçesinin yeniden tanzim 
edilmesi ve bakımlarının yapılma-
sı için 1 hafta süreyle hizmet vere-
meyeceği belirtildi. 
n HABER MERKEZİ

Kızılay, Karapınar ilçesinde 
düzenli kan bağışında bulunan 
vatandaşları gümüş ve bronz ma-
dalya ile ödüllendirdi. Türk Kızıla-
yı, güvenli kana ihtiyacın önemini 
vurgulamak için gönüllü kan ba-
ğışlayan Karapınar’daki bağışçıla-
rı için ödül töreni düzenledi. Türk 
Kızılayı yetkilileri 24 kişiye madal-
yalarını Cumhuriyet Meydanı’nda 
verdi. 25’inci kan bağışını yaparak 

gümüş madalya ile ödüllendirilen 
Ramazan Koyuncu, “Bir ünite kan 
bağışlayan kişi, üç hastaya şifa 
vermiş oluyor. Kan bağışı sağlık 
açısından da çok önemli. Testler 
yapılıp hastalıklarda ortaya çıka-
biliyor. En önemlisi insanlara fay-
dalı oluyoruz. Sağlığım el verdiği 
sürece kan bağışına devam etmek 
istiyorum.” dedi. 
n AA

Karne Festivali ileri
bir tarihe ertelendi

Düzenli kan bağışçıları
madalyalarını aldı
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Basın İlan Kurumu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da yaptığı ziya-
retlerde Yeni Yargı Reformu’nun yerel gazetelerle ilgili oluşturabileceği olumsuzluklar üzerine hazırladığı raporu sundu

Yerel basın için 
hayati önem taşıyor

Mayıs ayı sonunda açıklanan 
Yargı Reformu paketinde resmi 
ilan statüsünde olan icra ilanları-
nın, yaygın/yerel gazetelerde ya-
yınlanma zorunluluğunun kalk-
masının öngörülmesi nedeniyle, 
Basın İlan Kurumu Genel Kurul 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mus-
tafa Arslan ve Genel Kurul Üyesi 
Şevket Erzen ile Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir Ankara’da çeşitli ziyaretler-
de bulundu.

Mustafa Arslan ve berabe-
rindeki heyet, Yeni Yargı Refor-
mu’ndaki ilgili düzenlemenin 
yazılı basın için hayati önem 
taşıdığını ve (menkul-gayrimen-
kullerin açık arttırma yoluyla 
satışlarına ilişkin) icra ilanlarını 
gazetelerde yayınlamamanın sa-
kıncalarını başta TBMM Adalet 
Komisyonu Sözcüsü ve Konya 
Milletvekili Gülay Samancı ol-
mak üzere ilgili komisyon üyeleri 
ve milletvekillerine bir rapor ha-
linde sundu.

Arslan raporunda, icra – iflas 
ve ihale ilanları başta olmak üze-
re Basın İlan Kurumu aracılığı ile 
yayınlatılan resmi ilanların yazı-
lı basınımız için adeta can suyu 
niteliğinde olduğunu ancak, yeni 
tasarı ile resmi ilan statüsünde 

olan icra ilanlarının yaygın/yerel 
gazetelerde yayınlanma zorunlu-
luğunun yeni uygulamada kalka-
cak olmasını üzülerek öğrenmiş 
bulunduklarını dile getirdi.

BASIN ÇALIŞANLARI KAMU 
GÖREVİ ÜSTLENMEKTEDİR
Yine raporda gazetelerin 

aslında kamu görevi icra ettik-
lerinin de altını çizen Arslan, 
‘Sektörümüz milli güvenlik, 
ulaştırma-haberleşme, eğitim 
gibi bir kamu görev alanıdır. 
Tüm dünyada kitle iletişim sek-
törü kamu tarafından destekle-
nen, kamu yararına hizmeti için 
özgürlük imkânı açılan özel bir 
alandır. Uluslararası ideolojiler, 
bölücü akımlar, çıkar ve baskı 

gruplarının etkilerinden bağım-
sız özgür bir yayıncılık için Tür-
kiye özgün bir çözüm üreterek 
resmi ilan ve reklamlar sistemi-
ni başarı ile sürdüre gelmiştir. 
Geldiğimiz noktada ihale ilanla-
rındaki daralmanın üzerine icra 
ilanlarını ortadan kaldıracak bir 
yaklaşım sektörün yaşamasını 
tehdit etmekten daha öte de-
mokrasimizin sağlıklı işlerliğine 
doğrudan tehdit oluşturacaktır’ 
dedi.

BASINIMIZ DEMOKRASİ İÇİN 
VAZGEÇİLMEZDİR

Demokrasimizin devamı ve 
gelişmesinin yanında istihdama 
da önemli bir katkı sunan yazılı 
basının önemine dikkat çeken 

Arslan ‘Basın siyasetçilerimiz-
le, milletvekillerimizin sesi, gö-
zü-kulağı ve toplumla buluşma-
sının yegâne aracıdır. 

Yargı Reformu Paketi’nde ön-
görüldüğü şekilde bir değişiklik 
yapılması halinde 10 bin kişiye 
yakın istihdamda çok ciddi kayıp-
lar yaşanacak, kamu verdiği ilan-
lar yolu ile oluşturduğu sigorta 
ve vergi gelirlerinden mahrum 
kalacak, reklam eşdeğerleri yolu 
ile ortaya çıkan devasa katma 
değer yitecektir’ dedi.

Aynı zamanda Basın İlan 
Kurumu Genel Kurulunda Ana-
dolu Gazete Sahipleri Temsil-
cisi olan Mustafa Arslan ve ar-
kadaşları tarafından hazırlanan 
rapor, görüşmeler ve ziyaretler 
sonrasında Cumhurbaşkanlığı 
Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı Tahir Akyürek, Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay, Adalet 
Komisyonu Sözcüsü Gülay Sa-
mancı, Adalet Komisyonu Katip 
Üyesi Belgin Uygur, Adalet Ko-
misyonu Üyeleri Emine Yavuz 
Gözgeç ve Tufan Köse’ye sunul-
du.
n HABER MERKEZİ

15-16 Haziran 2019 tari-
hinde yapılacak Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) 2,5 
milyondan fazla aday katılacak. 
Üniversite hayali kuran milyon-
larca gencin gireceği sınav için 
bazı kurum ve kuruluşlar da ge-
rekli tedbirleri aldı. Sınava gire-
cek adayların sınav günü mağ-
duriyet yaşamamaları adına İlçe 
Nüfus Müdürlükleri açık olacak. 
Konya Valiliği İl Nüfus Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamada, “15 
Haziran 2019 Cumartesi günü 
07.00 ile 17.00 saatleri arasında 
ve 16 Haziran 2019  Pazar günü 
07.00 ile 15.30 saatleri arasın-
da nüfus cüzdanını/T.C. Kimlik 
Kartını kaybeden ve yeniden 

çıkartmak isteyen adaylar için 
açık tutulması ve “Sınava Giriş 
Belgesi” ile bir adet fotoğrafını  
yanında getiren adaylara, yeni 
kart düzenleninceye kadar geçer-
li olacak  “Geçici Kimlik Belge-
si”  verilecektir” denildi. Yapılan 
açıklamada sınav tarihlerinde 
açık bulundurulacak ilçe nüfus 
müdürlükleri şöyle sıralandı; 

Selçuklu İlçe Nüfus Müdür-
lüğü, Meram İlçe Nüfus Mü-
dürlüğü, Karatay İlçe Nüfus 
Müdürlüğü, Akşehir İlçe Nüfus 
Müdürlüğü, Beyşehir İlçe Nüfus 
Müdürlüğü, Ereğli İlçe Nüfus 
Müdürlüğü, Seydişehir İlçe Nü-
fus Müdürlüğü.
n HARUN YILMAZ  

Karapınar Belediyesi, eğitime 
destek hizmetleri kapsamında 
Hotamış İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda 82 öğrenciyi Kapadokya 
gezisine götürdü. Öğrenciler 
rehber eşliğinde Ürgüp, Avanos, 
Göreme’nin de aralarında bu-
lunduğu tarihi mekanları gezdi. 
Hotamış İmam Hatip Ortaokulu 
Müdürü Hamdi Mutlu, “Gezi için 
Belediye Başkanı Mehmet Ya-
ka’ya teşekkür ediyoruz.” dedi.  
Düzenlenen gezi için Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 
en önemli yatırım, eğitime ve ül-
kenin geleceği olan geçlere yatı-
rım yapmak olduğunu belirterek, 

şunları söyledi: “Karapınar Bele-
diyesi olarak tüm eğitim kurum-
larına ve öğrencilerimize destek 
olmaya çalışıyoruz.

 Okullarımızın, sağlık kuru-
luşlarının, camilerimizin bakım, 
onarım ve çevre düzenlemesini 
yaparken öğrencilerimizin ma-
teryal eksiklerini tamamlıyoruz. 
Bunun yanında sosyal ve kültürel 
geziler ile ülkemizin güzellikleri-
ni öğrencilerimize tanıtma imka-
nı buluyoruz. 

Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu destekleri-
mize devam edeceğiz.”
n AA

İlçe Nüfus Müdürlükleri 
YKS için mesai yapacak 

Karapınar Belediyesi’nden
öğrencilere kültür gezisi

Öğrencilerde çevre bilinci 
oluşturmak ve sıfır atık konusun-
da öğrencilerin aktif rol almaları-
nı sağlamak amacıyla geliştirilen 
e-twinning projesi kapsamında 
Yaşar Doğu Ortaokulu, İmam Ha-
tip Ortaokulu’yla birlikte proje baş-
lattı. 

Dünya üzerinde nüfus artışıyla 
birlikte tüketimin de kaçınılmaz 
olarak arttığını, bu durumun do-
ğal kaynakların hızla tükenmesine 
ve enerji kaybına sebep olduğunu 

belirten Proje Koordinatörü Gülşen 
Yüksel Şibil, “Bu sebeple atıkların 
geri dönüşüm ve geri kazanım sü-
reci içinde değerlendirilmesi ge-
rekmektedir,biz de bu yönde çalış-
ma başlattık” dedi.

Bu projeyle öğrencilerde çevre 
bilincinin oluşturulduğu ve öğren-
cilerin aktif katılımının sağlandığı, 
diğer okullarla işbirliği içinde çalış-
tıklarını, doğal enerji kaynaklarının 
korunmasına katkıda bulundukla-
rını ifade eden proje yürütücüsü 

Şibil, şunları kaydetti: “Projemizi 
Zero Waste Zero Lost Movement 
adı ile aynı zamanda bir eTwinn-
nig projesi olarak yürütmekteyiz. 
Projemizin Hırvatistan ve Porte-
kiz’den iki yabancı ortağı da bulu-
nuyor.” Her sınıftan seçilen ikişer 
gönüllü öğrencilerin, Atık Timi Öğ-
rencileri olduğunu, sınıflarındaki 
diğer öğrencileri, velileri ve diğer 
yakınlarını bu konuda bilinçlendir-
diklerini ifade eden Gülşen Yüksel 
Şibil, “Projemiz boyunca Karatay 

Belediyesinden de her türlü des-
teği görüyoruz, Öğrencilerimizle 
birlikte Karatay Belediyesi Konatık 
Atık Toplama ve Plastiklerin Dö-
nüşüm Merkezini de ziyaret ettik” 
dedi.

Faaliyetleri konusunda Yaşar 
Doğu Ortaokulu Müdürü Ahmet 
Bozkır’ın da  her konuda destek 
olduğunu belirten Gülsen Yüksel 
Işık, Ahmet Bozkır’a da teşekkür 
etti. 
n HABER MERKEZİ

Öğrencilerde atık bilinci oluşturuldu

Altı Nokta Körler Derneği yeni yerinde
Konya genelinde yaklaşık 

150 görme engelliye hizmet ve-
ren, çeşitli eğitim faaliyetleriyle 
de destek olan Altı Nokta Körler 
Derneği Konya Şubesi, görme 
engellilerin rahat hareket ede-
bileceği daha ferah bir binaya 
taşındı. 

Altı Nokta Körler Derneği 
Konya Şube Başkanı Mehmet 
Ali Şahin, daha önce bulunduk-
ları yerde dernek binasının dar 
olması ve rahat hareket edeme-
melerinden dolayı yeni bir bina-
ya taşındıklarını ve bu konuda 
kendilerine destek olan hayırse-
verlere teşekkür etti. Derneğin 
yeni yerine taşınmasıyla gör-
me engellilerin özellikle ulaşım 

noktasında rahatladığını belir-
ten Mehmet Ali Şahin, çeşitli 
eğitim kurslarıyla bilgisayar, 
Braille alfabesi, Kuran eğitimi 
ve dini sohbetlerin verilebile-
ceğini kaydetti. Yeni binada ha-
yırseverlerin desteğiyle engelli-
lere çorba ikramı yapacaklarını 
da vurgulayan Şahin, dernek 
olarak engellilere yönelik faali-
yetlerin devam edeceğini dile 
getirdi. 

Altı Nokta Körler Derneği 
Genel Başkanı  Av. Fermani 
Kurtel ise yeni yerinde ziyaret 
ettiği Konya şubesinin çalış-
malarından memnun oldukla-
rını, Konya’nın görme engelli 
kardeşlerimize sahip çıktığının 

altını çizdi. Derneğin Türkiye 
genelinde 33 şubesi ve 8 Bin 
üyesinin bulunduğunu kayde-
den Genel Başkan Kurtel, Altı 
Nokta Körler Derneği’nin asıl 
amacının genelde tüm engelli-
lerin özellikle görme engellile-
rin hak ve çıkarlarını savunan 
ve onlara çözüm üreten bir 
örgüt yapısına sahip oldukları-
nı ifade ederek görmeyenlerin 
eğitim, kültür, istihdam, sağlık 
ve engellilerin sosyal yaşama 
katılmasını sağlayan önemli 
çalışmaları da yürüttüklerini 
sözlerine ekleyerek Konya şu-
besinin yeni binasının hayırlı 
olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

BİK Yönetim Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde Yeni Yargı Reformu’nun yerel basına yansımalarını öngören raporu ilgililere sundu. 
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2018/2019 eğitim öğretim 
yılında Meram ilçesinde evde 
eğitim hizmetinden yararlanan 
öğrencilere yönelik düzenlenen 
mezuniyet töreni, Meram Ana-
dolu Lisesi Toplantı Salonunda 
gerçekleşti. 

Evde eğitim öğrencilerinin 
çalışmalarının yer aldığı bir slayt 
gösteriminin ardından öğrenci 
Tuğçe Sönmez, Necip Fazıl Kısa-
kürek’e ait Sakarya Türküsü şii-
rini okudu. 

Meram İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Koca evde eğitim 
hizmetleri hakkında bilgi vere-

rek, bu yöntem sayesinde eği-
timde fırsat eşitliğinin sağlandı-
ğını söyledi.

Daha sonra mezun olmaya 
hak kazanan öğrenciler Tuğçe 
Sönmez, Hilal Açıkel, Ayşegül 
Demirtaş, Kadir Can Derin, Ser-
kan Yaşadı ve Fatma Yoncalık 
birer konuşma gerçekleştirerek 
aileleri ve öğretmenleri başta 
olmak üzere kendilerinin yetiş-
mesinde emeği ve desteği olan 
herkese teşekkür etti. 

Öğrenci velileri adına konuş-
ma yapan Hicran Açıkel de evde 
eğitimin ihtiyaç duyan öğrenciler 

için çok büyük bir kazanım ol-
duğunu belirterek bu yöntemin 
uygulanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini söyledi. 

Meram’daki evde eğitim öğ-
retmenlerinin koordinatörü olan 
Ahmet Acar da yaptığı konuşma-
da öğrencilerin mezun olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek süreçte destek veren 
herkese teşekkür etti. 

Meram Kaymakamı Resul 
Çelik ise bir milletin geleceğinin 
evlatlarına vereceği eğitime bağ-
lı olduğunu ifade etti. 

Eğitimde hiçbir engeli tanı-

madıklarını da belirten Çelik, 
bugünkü mezuniyet töreninin 
bunun en büyük kanıtı olduğunu 
söyledi. 

Mezuniyet Törenine Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 
eşi Dr. Funda Toprak, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Koca, Selçuklu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar, Meram İlçe Sağlık Mü-
dürü Muammer Özdemir, öğret-
menler ve aileler katıldı.  
n HABER MERKEZİ

Evde eğitim öğrencileri mezun oldu

Okullarda son ders zili bugün çalıyor
Okul öncesi, ilköğretim ve or-

taöğretim okullarındaki yaklaşık 
18 milyon öğrenci, bugün karne 
alarak yaz tatiline girmeye hazırla-
nıyor. 

17 Eylül 2018 Pazartesi başla-
yan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 
bugün sona eriyor. Öğrenciler, eği-
tim öğretim yılının yorgunluğunu 
atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz 
tatiline başlayacak olmanın heye-
canını yaşıyor. 

Tatile öğrencilerden sonra baş-
layacak öğretmenlerin ise mesleki 
çalışmalarının ilk haftası 17-21 Ha-
ziran, 2. haftası da 24-28 Haziran 
olarak planlandı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Ayaş Bünyamin İlkokulunda öğ-
rencilere karnelerini dağıtacak. Or-
taokul ve lise son sınıf öğrencileri, 
sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz 
tatilinde ayrı heyecan yaşayacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, 

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kap-
samında yapılan merkezi sınav so-
nuçlarını 24 Haziran’da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile me-
zunlar, 15 ve 16 Haziran’da Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
heyecanını yaşayacak. 

YKS Temel Yeterlilik Testi 

(TYT) 15 Haziran Cumartesi günü 
saat 10.15’te düzenlenecek. 16 
Haziran Pazar günü saat 10.15’te 
Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45’te 
ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygula-
nacak. 

ÖSYM takvimine göre, YKS so-
nuçları, 18 Temmuz 2019’da açık-

lanacak.
Öğrenciler, LGS ve YKS sonuç-

larının açıklanmasının ardından 
tercih, ardından da yerleştirme iş-
lemlerini yürütecek. 
YENİ TAKVİM, YENİ UYGULAMA

Öte yandan Milli Eğitim Ba-
kanlığının yeni çalışma takvimine 
göre, 2019-2020 eğitim öğretim 
yılı bir hafta öne çekildiği için okul-
lar 9 Eylül 2019’da açılacak. 

Yeni uygulama kapsamında 
18-22 Kasım 2019’da ilk ara ta-
til yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 
20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. 
İkinci yarıyıl eğitim öğretim döne-
mi 3 Şubat 2020’de başlayacak. 
6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil 
verilecek. 

13 Nisan’da başlayacak ikinci 
dönemin ikinci yarısı ise 19 Hazi-
ran’da tamamlanarak 11 haftalık 
yaz tatiline girilecek.
n HABER MERKEZİ

Devlet Su İşleri tarafından Karaman’ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen, Türkiye’nin en yüksek ikinci barajı olan Er-
menek Barajı ve HES, işletmeye alındığı 2012 yılından bu yana ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sağladı

Ermenek Barajı’ndan 
1,5 milyar lira katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğü tarafından Karaman’ın 
Ermenek ilçesinde dar bir vadide 
inşa edilen Ermenek Barajı ve HES, 
işletmeye alındığı günden itibaren 
ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine 
önemli ölçüde katkıda bulundu.

Çift eğrili asimetrik ince kemer 
beton tipinde inşa edilen Ermenek 
Barajı, 218 metre yüksekliğiyle De-
riner Barajı’ndan sonra Türkiye’nin 
en yüksek ikinci barajı unvanına sa-
hip.

Genişliği tepede 150 metreden 
az olan, tabanda ise yer yer 5 met-
reye kadar düşen dar ve derin bir 
vadide inşa edilen Ermenek Bara-
jı’nın yapımı kablo vinç sistemiyle iş 
makinelerinin havadan taşınmasıyla 
tamamlandı. Teknik olarak Türki-
ye’nin en zorlu baraj projelerinden 
biri olan Ermenek Barajı ve HES, 
306 megavat kurulu güce ve 1 mil-

yar 48 milyon kilovatsaat yıllık enerji 
üretme kapasitesine sahip.

Toplam 4,5 milyar metreküp bi-
riktirme hacmi olan ve 2012 yılının 
eylül ayında enerji üretimine başla-

nan barajda, bugüne kadar 5 milyar 
kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. 
Bu üretim de ülke ekonomisine 1,5 
milyar lira katkı sağladı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Ay-

dın, DSİ’nin son 17 yılda ciddi pro-
jelere imza attığını söyledi. Ermenek 
Barajı’nın Deriner Barajı’ndan sonra 
Türkiye’nin en yüksek barajı oldu-
ğuna dikkati çeken Aydın, şunları 
kaydetti:

“Ermenek Barajı’nda elektrik 
üretmeye 2012 yılında başladık. 
Göksu Nehri üzerine inşa edilen Er-
menek Barajı’nın kurulu gücü 306 
megavat. Her yıl barajdan üretilen 1 
milyar 48 milyon kilovatsaat enerji 
yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ih-
tiyacını karşılıyor. Kurulduğu gün-
den bu yana ise 5 milyar kilovatsaat 
elektrik üretilmiş olup, bunun da 
ekonomiye katkısı 1,5 milyar liradır. 
Yani yaklaşık 7 yılda ekonomiye 1,5 
milyar liralık katkı sağladık. Ayrıca 
Ermenek Barajı Türkiye’nin yöre tu-
rizmine de olumlu katkı sağlamak-
tadır.”
n AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ko-
ordinesinde yürütülen, Selçuk 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 
Selçuklu Mahmut Sami Ramaza-
noğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ile Polonya, Macaristan, Slovenya 
ve İsveç’ten proje ortaklarının bu-
lunduğu “Şiddet İçeren Aşırılıklarla 
Mücadele” isimli Erasmus+ pro-
jesinin yaygınlaştırma konferansı 
yapıldı. 

İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Seyit Ali Büyük Konya’nın proje-
ler konusunda ileri bir düzeyde 
olduğunu belirterek 2006 yılından 
bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
koordinesinde çok sayıda projenin 
yürütüldüğünü söyledi. 

Bu projeler sayesinde çok sayı-
da öğretmenin yabancı ülkelere gi-
derek oradaki iyi örnekleri yerinde 
gördüklerini, böylelikle kendilerini 
yenileme imkânını elde ettiklerini 
de ifade eden İl Milli Eğitim Müdü-
rü Seyit Ali Büyük, bu konferansa 
Konya’nın farklı ilçelerinden 130 
öğretmen ile Bosna Hersek, İsveç, 

Romanya, Polonya, Slovenya, Ma-
caristan, Makedonya, Yunanistan 
ve Bulgaristan’dan 22 akademis-
yenin geldiğini belirterek çalışma-
nın verimli geçmesi temennisinde 
bulundu. 

Ulusal Ajans Proje Uzmanı Ce-
lile Günay Atbaş da dünya genelin-
de aşırılıklarla mücadele etmenin 
bir sorun olduğunu belirterek bu 
önemli projenin etkisinin devam 
etmesini arzu ettiklerini belirtti. 
Daha sonra Türkiye Ulusal Ajansı 
ve Erasmus+ projeleri hakkında 
bir sunum gerçekleştirdi. Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altın-
taş’ın öğleden sonraki oturumda 
konuşmacı olduğu konferansa İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük ve Ulusal Ajans Proje Uzmanı 
Celile Günay Atbaş’ın yanı sıra 
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Servet Altuntaş ve öğret-
menler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Karatay, Meram ve Selçuklu 
ilçelerinde görev yapan anaokulla-
rının müdürleri ile yapılan toplantı, 
Meram Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi Toplantı Salonunda gerçek-
leşti. 

Konya’da mesleki ve teknik 
Anadolu liselerinde üretilen ahşap 
oyuncakların okulöncesi kurum-
larda değerlendirilmesi konusu-
nun gündem alındığı toplantıda İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali 
Büyük bir konuşma yaptı. Ahşap 
oyuncakların çocuklar için hem 
sağlıklı hem de kullanışlı olduğuna 
dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü 

Seyit Ali Büyük, meslek lisesi mü-
dürlerinin bu konuda daha çeşitli 
ve kullanışlı ürünlerin üretilmesi 
için gayret göstermeleri gerektiğini 
söyledi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, Meram İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Mustafa Koca, 
Konya İl Milli Eğitim Şube Müdü-
rü Ahmet Özcan, merkez ilçe milli 
eğitim müdürlüklerinde görev ya-
pan şube müdürleri ve okul mü-
dürleri katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Şiddetle mücadele 
projesi yaygınlaştırılacak

Anadolu liseleri üretecek,
anaokullarında kullanılacak
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Tek kriterimiz başarı!
Evkur Yeni Malatyaspor, takımın başına geçirdiği Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1 yıllık 

sözleşme imzaladı. Malatya ekibi, Başkan Adil Gevrek’in katılımı ile Sergen Yalçın için imza 
töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Sergen Yalçın, “Tek kriterimiz başarı” dedi

Evkur Yeni Malatyaspor, Teknik Direk-
tör Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme im-
zaladı. İstanbul’da bir otelde yapılan imza 
töreninde Başkan Adil Gevrek de yer aldı. 
Sergen Yalçın’ın Malatya camiasına hayırlı 
olmasını dileyen Adil Gevrek, “Yönetim ku-
rulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde 
takımı daha üst seviyelere çıkartacağına 
inandığımız Sergen Hoca ile anlaşmaya 
vardık. Hayırlı olsun. UEFA Avrupa Ligi’ne 
gideceğiz. Lige erken başlayacağız. Ho-
camız hem lig hem de UEFA’da bize katkı 
sağlayacağına inandığımız bir hoca. Her-
kes için hayırlı olsun” diye konuştu. 

“AMACIMIZ KAMPA BİRKAÇ 
OYUNCUYU YETİŞTİRMEK” 

Sergen Yalçın ile yapacakları gö-
rüşmeyle onun da belirleyeceği isimleri 
kadrolarına katacaklarını belirten Gevrek, 
“Hocanın düşünceleri çok önemli. Bizim 
için zaman kısıtlı görünüyor ama trans-
feri yaparken de doğru isimlerin olması 
gerekiyor. Hoca ile bu konuda hemfikiriz. 
Takımda sözleşmesi biten oyuncular var. 
Geçen sezondan 9-10 isim yeni sezonda 
takımda olmayacak. İç transferde adımlar 
atacağız. Kiralık olarak kadromuzda olan 
isimler var. Onlarla görüşeceğiz. Hocanın 

raporu doğrultusunda transferler olacak. Bu 
konuda biraz titiz olacağız. Malatyaspor’da 
transferler biraz geç oluyor ama geç olsun, 
doğru olsun. Doğru transferler yapacağı-
mıza inanıyoruz. Daha önce hocamız ile 
konuşmuştuk, pazartesi günü transfer dö-
nemi başlıyor. Amacımız 25’inde başlaya-
cağımız kampa birkaç oyuncu yetiştirmek. 
Görüştüğümüz isimler var. İnşallah kampa 
kadar kadromuza katarız” ifadelerini kul-
landı. 
SERGEN YALÇIN: “YENİ MALATYASPOR 
İLE HEDEFLERİMİZ BİR YERDE BİRLEŞTİ” 

Daha önceki sezonlarda UEFA Avrupa 
Ligi’nde yer alan kulüplerin ligde sıkıntılar 
yaşadığını ve Yeni Malatyaspor’da bunu 
yaşamak istemediklerini vurgulayan Tek-
nik Direktör Sergen Yalçın, “Yeni Malat-
yaspor ile hedeflerimiz bir yerde birleşti. 
Geçen sezon ligi iyi bitirmiş bir takım var. 
Biz de kalınan yerden devam etmek isti-
yoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor. Sezonu 
erken açacağız. UEFA Avrupa Ligi’nde yer 
alan takımlar zor sezonlar geçirdiler. Biz 
bunu yaşamak istemiyoruz. 1 hafta-10 
gündür ciddi şekilde oyuncular için konu-
şuyoruz. Bütün günümüz oyuncu izleyip 
seçmekle geçiyor. Hem kupa hem lig hem 

de UEFA’da yarışacağımız için geniş, iyi bir 
kadroya ihtiyacımız var. Ciddi bir çaba sarf 
ediyoruz. Malatyalılar merak etmesinler, 
Malatyaspor doğru kadroyla sezona gire-
cek. Kimsenin şüphesi olması. Başkan da 
büyük fedakarlık yapıyor. 7-8 oyuncuyu 
kadromuza katmak zorundayız. Geçen se-
zondan da kadroda olan isimlerle birleşi-
mi doğru bir şekilde sağlayıp iyi bir kadro 
ortaya çıkartmak istiyoruz. Ciddi şekilde 
konsantre olup daha yukarıyı yakalama he-
defimiz var” şeklinde konuştu. 

“HEDEFİMİZ UEFA ŞAMPİYONU 
OLMAK DEĞİL AMA BAŞARILI 

OLMAK İSTİYORUZ” 
Eski ekibi Aytemiz Alanyaspor ile anla-

şan Teknik Direktör Erol Bulut ile iki takım 
hakkında görüşme yapıp, yapmadıklarının 
sorulması üzerine Yalçın, “Bir fikir alışve-
rişinde bulunmadık. Aynı ligde oynuyoruz. 
Herkes rakipleri tanıyor, kadroları ezbere 
biliyor. Erol Hoca geçen sezon başarılı 
oldu. Ben de Alanyaspor’un başında iyi bir 
grafik çizdiğimi düşünüyorum. Çok konu-
şacak bir durum olduğunu düşünüyorum. 
Oyuncu gidişi oldu takımda. O eksiklerin 
yerlerini doldurmak istiyoruz. Sezona erken 
başlayacağız. Zamanımız yok. Birlikteliği 

sağlamak zorundayız. Bizim için ciddi tec-
rübe olacak. Biz de ilk kez oynayacağız. He-
defimiz UEFA şampiyonu olmak değil ama 
başarılı olmak istiyoruz. Gruplara kalabilir 
miyiz, ne kadar devam edebiliriz, kimleri 
alabiliriz, nasıl olur şu andaki düşüncemiz 
o. Güçlü bir Malatyaspor için uğraşacağız” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“BEN KONTRAT YAPARKEN TAZMİNAT 
MADDESİ EKLETMİYORUM” 

Görev aldığı takımlarda çalışma süresi-
nin uzun olmadığının hatırlatılması üzerine 
başarılı teknik adam, “Geçen sezon Türki-
ye’de 18 hoca değişti. Ben kontrat yapar-
ken tazminat maddesi falan ekletmiyorum. 
Öyle bir beklentim yok. Türkiye’de onun için 
uzun bir kontratın mantığı yok. İşler kötü git-
tiği zaman hocam yolları ayıralım derlerse 
yok biz tazminat alacağız demiyoruz. Başa-
rı yakalanırsa zaten devam edersiniz. Ama 
bazen başarılı olduğunuz zaman da devam 
edemiyorsunuz. Bazen iletişim sorunları 
yaşayabiliyorsunuz. Ülke futbolunda ciddi 
sorunlar var. O uzun bir konu. Uzun kont-
ratlar çok sağlıklı görünmüyor. Benim için 
tek bir kriter var bu işte, o da başarı” diye 
cevap verdi.  
n İHA

Kemal Özdeş 
yeniden Paşa’da 

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Teknik 
Direktör Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldığını açıkla-
dı. Yeni sezon öncesinde Kasımpaşa, teknik direktörünü 
buldu. Lacivert-beyazlılar, daha önce de çalıştığı dene-
yimli teknik direktör Kemal Özdeş ile yeniden anlaşmaya 
vardığını açıkladı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi 
Öksüz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açık-
lamalarda bulundu. Öksüz, sözleşmenin detayına ilişkin 
bilgi vermeyerek, “Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldı. 
Sözleşmenin detaylarıyla ilgili bilgi yok ama anlaşma doğ-
rudur. Başkanımız Turgay Ciner, Kemal Hoca ile anlaşıldı-
ğını söyledi” şeklinde konuştu. Kasımpaşa, Kemal Özdeş 
ile geride kalan sezonun 8. haftasında yollarını ayırmıştı. 
Yaşanan ayrılığın ardından Paşa yola Mustafa Denizli ile 
devam ederken Özdeş de, ligin devre arasında Göztepe ile 
el sıkıştı. Sarı-kırmızılı ekipte 9 hafta görevde kalan Özdeş, 
yeni sezon için Kasımpaşa ile yeniden anlaşma sağladı.  
n İHA

Fenerbahçe, Fejsa 
ile anlaşma sağladı 

Fenerbahçe, Benfica’nın başarılı orta sahalarından 
Ljubomir Fejsa ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-lacivertlilerin 
30 yaşındaki oyuncuya kasasından çıkacak bonservis be-
deli ile 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 
ligde başarılı bir grafik sergileyemeyen ve ligi 6. sırada 
tamamlayan Fenerbahçe, transfere hızlı başlamaya ha-
zırlanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime ilettiği 
isimlerin başında yer alan ve Benfica’da forma giyen Fej-
sa ile sarı-lacivertliler mutlu sona ulaştı. Oyuncuya yıllık 
1.7 milyon Euro garanti para ile 3 yıllık anlaşama sunan 
Fenerbahçe, Portekiz ekibine ise 3 milyon Euro bonservis 
bedeli ödeyecek. Sarı-laciverliler öte yandan Fejsa’nın 
kontratında, 300 bin Euro’yu aşmamak kaydıyla bonuslar 
da koymaya hazırlandığı öğrenildi. n İHA

Marius Sumudica 
Süper Lig’e döndü 

Spor Toto Süper Lig’in 
yeni ekiplerinden Gazişe-
hir Gaziantep’in teknik di-
rektörü Marius Sumudica 
oldu. Rumen teknik adam 
anlaşmayı sosyal medya 
hesabından açıklarken, 
Gaziantep ekibinin de konu 
ile ilgili resmi açıklama-
yı kısa sürede yapması 
bekleniyor. Geçtiğimiz 
günlerde takımı şampi-
yon yaparak Süper Lig’e 
taşıyan Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gazişehir 
Gaziantep’te teknik patronluğa daha önce Kayserispor’u 
çalıştıran Sumudica getirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin Ru-
men teknik adam Sumudica ile iki yıllık anlaşma yaptığı 
öğrenildi. Öte yandan Rumen teknik adam için önümüz-
deki günlerde Gaziantep’te bir imza töreni düzenleneceği 
bildirildi.  n İHA

Göztepe transferde eskiye yöneldi
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe’de sürpriz bir isim gün-

deme geldi. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Sırp stoper Ko-
sanovic, İzmir temsilcisinden teklif aldığını açıkladı. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları 
hummalı bir şekilde devam ediyor. Kadroda büyük bir değişime git-
meye hazırlanan ve birçok oyuncuyla kontakla bulunan sarı-kırmızılı-
larda sürpriz bir ismin yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. 
Geçmiş dönemde Göztepe formasını terleten Sırp savunmacı Milos 
Kosanovic, Belçika medyasına yaptığı açıklamada eski takımından 
teklif aldığını açıkladı. Deneyimli stoper, Göztepe’nin yanı sıra Birle-
şik Arap Emirlikleri’nden de tekliflerin olduğunu ancak Türkiye’deki 
atmosferi çok özlediğini söyleyerek Göztepe’ye yeşil ışık yaktı. 

TUNA’NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU 
2017/2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig’de mücadele etme 

şansı yakalayan Göztepe, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın raporu 
doğrultusunda Standart Liege’de forma giyen Kosanovic’i satın alma 
opsiyonuyla 1 seneliğine kiralamıştı. O dönem takıma ligin 4. haf-
tasında katılan deneyimli savunmacı, haftalar geçtikçe formayı kap-
mayı başardı. Sırp oyuncu o sezon Göztepe formasını 23 maçta terle-
tirken, sezon sonunda Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından 
Kosanovic de yeniden Standart Liege’e döndü. 29 yaşındaki oyuncu 
geride bıraktığımız sezon Belçika Liginde 20 müsabakada görev aldı. 
Deneyimli stoper kullandığı etkili duran toplarla da biliniyor. 

KUTLAMA ZAMANI 
Ligde kalarak sezonu mutlu noktalayan Göztepe, bugün 94. kuru-

luş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Akşam saatlerinde Güzel-
yalı sahilinde toplanacak olan taraftarlar her sene klasikleşen meşa-
le şovuna imza atacak. Meşalelerin yanı sıra gerçekleştirilecek olan 
havai fişek gösterisiyle sarı-kırmızılıların doğum günü kutlanacak.
n İHA

Spor Toto 1. Lig’den Spor Toto 
Süper Lig’e yükselen Denizlispor’da 
stat yenileme çalışmaları başladı. 
Çalışmaları yerinde takip eden ku-
lüp başkanı Ali Çetin, Süper Lig’de 
mücadele edecekleri yeni sezon ön-
cesi iyileştirmelere başlanan Denizli 
Atatürk Stadı’nda iş makinesi de kul-
landı. Yenileme kapsamında 15 bin 
seyirci kapasiteli Denizli Atatürk Sta-
dı’na 3 bin 500 ilave koltuk yapılması 
planlanıyor.

ÇETİN: HERKES TAŞIN 
ALTINA ELİNİ KOYUYOR

Başkan Ali Çetin, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Süper Lig’e yük-
selmelerinin ardından stadı yenileme 
sözünü tuttuklarını ve çalışmalara 
başladıklarını söyledi. Stadı yeni se-
zona yetiştirebilmek için gece gün-
düz çalışmaların süreceğini anlatan 

Çetin, “Yapılamaz denileni yapmaya 
çalışacağız. Hedefimiz 2 ay içerisinde 
çalışmaları bitirmek. Stadımızdaki 
açık tribünün üzeri kapatılacak. Zemi-
ni 2 metre aşağı indirip, stat kapasi-
tesini 3 bin 500 kişi arttırarak 45 gün 

içinde işlemleri tamamlamak istiyo-
ruz. Herkes taşın altına elini koyuyor. 
İmece usulüyle çalışmaları yapaca-
ğız. Normalde 15 milyon liraya mal 
olması bekleniyor ama biz bu işlemi 
5 milyon lira gibi bir rakama bitirece-

ğiz.” diye konuştu.
YAYINCI KURULUŞLA 

İLGİLİ İDDİALAR
Ali Çetin, Spor Toto Süper Lig ve 

Spor Toto 1. Lig’in yayıncı kuruluşu 
Digiturk’le (Bein Sports) ilgili iddia-

lara değinerek, şöyle konuştu: “Bein 
Sports ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. 
Bein Sports, Türkiye’de yayıncılığı 
bırakmak istiyormuş. Bu kulüplere 
nasıl yansır bilmiyoruz. Biz her türlü 
olumsuzluğa karşı kendi planımızı 

yapıyoruz. Gerçekten kulüplerin işi 
zor. Geçen gün böyle bir konu konu-
şulduğunda, ‘Bu kadar büyük bütçeyi 
kanallar kaldıramıyor.’ dediler. Ben 
de o zaman, ‘Maç maç satalım.’ de-
dim. Biz bunu geçtiğimiz sezon forma 
reklamı anlamında yaptık ve çok cid-
di gelir elde ettik. Eğer bir kanal bu 
bedeli kaldıramıyorsa, birden fazla 
kanal kaldırabilir. Bir hafta bir kanal 
maçı yayınlar, diğer hafta başka bir 
kanal yayınlar. Ya da bu işi Kulüpler 
Birliği Vakfına bıraksınlar. Kulüpler 
Birliği Vakfı da maçları hafta hafta 
satsın. Sonuçta son karar burada Tür-
kiye Futbol Federasyonunun.”  Öte 
yandan, transfer çalışmalarını sürdü-
ren yeşil-siyahlı ekibin, iç transferde 
kaleci Adam Stachowiak ile anlaşma 
sağladığı bildirildi.  
n AA

Süper Lig’in yeni ekibi stadyumunu bakıma aldı
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Leonard Zuta 
ile yollar ayrılacak

Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Selçuk Aksoy, transfer 
planlaması ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Zuta ile yolları 
ayıracaklarını ve sol bek takviye yapacaklarını belirtti. Ak-
soy açıklamasında, “Sol beke takviye yapmayı düşünü-
yoruz. Zuta ile yollarımızı ayıracağız. Tabi kendisi sözleş-
meli oyuncumuz. Becerebilirsek, yollarımızı ayırdığımız 
takdirde sol beke transfer yapacağız. Önümüzdeki gün-
lerde belli olacak. Kampa kadar transferin yüzde 80’ini 
halletmeyi planlıyoruz” ifadelerin yer verdi. Bir basın 
mensubunun “Salih Uçan, İsmail Köybaşı ve Alper Potuk 
ile görüştünüz mü?” sorusuna ise 2. Başkan Selçuk Ak-
soy, “Şu an o isimlerin hiçbir ile bir görüşmemiz olmadı” 
cevabını verdi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, forvet 
transferini tamamladı

Konyaspor olağanüstü genel kurul toplantısının ar-
dından açıklamalarda bulunan Kulüp 2. Başkanı Selçuk 
Aksoy, forvet transferini bitirdiklerini ve stopere takviye 
yapacaklarını ifade etti. Adis Jahovic ve Mustafa Yata-
bare ile yolların ayrılması gündemde olan Konyaspor 2. 
Başkan Aksoy, “Geçen sezon performans düşüklüklerin-
den dolayı, hocamızın verdiği liste doğrultusunda bazı 
bölgelerde değişiklikler olacak. Tabi aralarında sözleş-
mesi devam edecek oyuncular var. Forvet ve defansta 
değişiklikler yapacağız. Konyaspor’u daha ileriye taşı-
yacak, Avrupa’ya götürebilecek bir kadro planlıyoruz. İn-
şallah başarılı oluruz bu konuda. Riad Bajic’i kadromuza 
kattık. Forvete başka takviye düşünmüyoruz” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U13 takımı 
Afyon’da şampiyon oldu
Konyaspor altyapısı başarılı sonuçlar almaya devam 

ediyor. Konyaspor U13 takımı, katıldığı Afyon Cup’ta 
şampiyon oldu. Çeyrek finalde Denizlispor’u 1-0 ile ge-
çen yeşil beyazlı takım, yarı finalde Marmaris’i 4-1, fi-
nalde ise Adana Demirspor’u 3-1 mağlup ederek kupaya 
uzandı. Ayrıca Konyaspor U13 takımı teknik sorumlusu 
Tevfik Aktutan turnuvanın en iyi teknik direktörü seçilir-
ken, yeşil beyazlı takımın futbolcusu Ali Yakup Akgül ise 
en iyi sporcusu olarak belirlendi. Konyaspor resmi sos-
yal medya hesabından yaptığı açıklama ile U13 takımını 
aldığı şampiyonluktan dolayı tebrik etti. n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın transfer planı!
Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, yaptığı açıklamalarda yeşil beyazlı takımın transfer sürecini değerlendirdi. 

Genç oyuncularını kampa götüreceklerini belirten Aksoy, Hurtado hakkında ise, “Bizim transfer şanssızlığımız” dedi

Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan 
Konyaspor olağanüstü genel kurul toplantı-
sının ardından Kulüp 2. Başkanı Selçuk Ak-
soy açıklamalarda bulundu. İlk olarak yeni 
yönetim kurulunun Konyaspor’a hayırlı ol-
masını dileyen Aksoy, transfer çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Transfere Riad Bajic’i 
kiralayarak başlayan Konyaspor’un, satın 
alma opsiyonu da koydurduğunu dile geti-
ren 2. Başkan, Bajic dışında forvet transferi 
yapmayacaklarını ve genç oyuncuları kam-
pa götüreceklerini söyledi. Selçuk Aksoy, 
milli takımda yine sakatlanan Hurtado hak-
kında da konuştu.

İNŞALLAH BAŞARIDA 
BAŞARIYA KOŞARIZ

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, 
konuşmasının başında yeni yönetim kuru-
lunun hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni se-
çilen yönetim kurulumuz inşallah Konya ve 
Konyaspor’umuza hayırlı olur. Konyaspor 
tarihinde ilk kez bu kadar katılımın olduğu 
bir tüzük değişikliği ve seçim yaşandı. Ben 
burada bizi yalnız bırakmayan delegele-
rimize teşekkür ediyorum. İnşallah yeni 
dönemde de Allah bize başarıdan başarıya 
koşmayı nasip eder” dedi.

BAJİC GELDİ, TRAORE GİTTİ
Transferi Bajic ile açtıklarını ve bazı 

oyuncular ile yollarını ayırdıklarını belirten 
2. Başkan Aksoy, “Transfer çalışmalarına 
başladık. Hocamızın verdiği rapor doğ-
rultusunda biz de elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi 
hazırlık kampına yapacağımız transferleri 
yetiştirmeye çalışacağız. Transferde tabi 

mali durum ve transfer bütçesi önemli. 
Riad Bajic’in kulübü Udinese ile kiralık 
olarak anlaştık. 1 yıllık kiralık olarak bizde 
oynayacak. 1 yıl sonunda satın alma opsi-
yonunu da aldık. 7 Milyon Euro civarında 
bir bonservis bedeli var. Yeni sezonda ta-
kımızda bazı değişiklikler olacak, bununla 
alakalı çalışmalara başladık. Sözleşmeli 
oyuncularımız ile yola devam ediyoruz. 
Bitenlerde ise Traore ve Fofana var. Traore 
ile yollarımızı ayırdık. Fofana’ya teklifimiz 
yaptık, ondan gelecek olan cevabı bekliyo-
ruz. Listemizde olan oyuncular var, onlarla 
da görüşmelerimiz devam ediyor” ifadele-

rine yer verdi.
GENÇ OYUNCULAR KAMPA KATILACAK

Konyaspor ile sözleşmesi bulunan 
ve alt liglerde kiralık olarak forma giyen 
genç oyuncuların kampa götürüleceğini 
ifade eden Aksoy, bu oyuncuların takımda 
kalmasını istediğini dile getirerek, “Hede-
fimiz daha genç ve altyapıdaki oyuncuları-
mızı kadromuza kazandırmak. Forvette şu 
an Mücahit ve Erdon var. Onlar takımımı-
zın gözbebeği. Kamp dönemini iyi geçirir-
lerse, hedefimiz iyi futbolcu olarak onları 
takımımıza kazandırmak. Hocamız da bu 
iki oyuncuyu kullanacak. Tabi her şey 

kampta ve sezon içinde belli olur, planlar 
bazen değişebiliyor. Bunun dışında bir 
kanat oyuncusu alacağız. Stopere bir tak-
viye yapacağız. Alt liglerde kiralık olarak 
oynayan genç oyuncularımız var. Ali Ya-
şar, Savaş Polat, Abdülkerim Bardakçı ve 
Kadir Kaan gibi, bu oyuncularımızı kampa 
götüreceğiz. Takımızda kalmaları en büyük 
ümidimiz” şeklinde konuştu.

HURTADO BİZİM 
TRANSFER ŞANSSIZLIĞIMIZ

Açıklamasının sonunda milli takımda 
bir sakatlık daha yaşayan Paolo Hurta-
do’ya değinen Selçuk Aksoy, oyuncunun 
kampa yetişeceğini belirterek, “Hurtado 
bizim bu sezon yaşadığımız transfer şans-
sızlığı diyebiliriz. Aslında iyi bir oyuncu. 
Bizden önceki dönemlerinde 34-35 maçı 
var, bize geldiğinde bir sakatlığı da yoktu. 
İlk hazırlık döneminde milli takımda sa-
katlandı. 9 haftanın aranın ardında hoca-
mız dal ligin ikinci yarısı için transferimiz 
Hurtado demişti ama hazırlık maçındaki 
ters bir hareketi ile yine sakatlandı. Sezon 
bitti, tam kazandık derken malumunuz mil-
li maçta yeniden sakatlandı. Bu tamamen 
talihsizlik, oyunun da psikolojisinin iyi ol-
madığını düşünüyoruz. Kendisi bize rapor-
larını gönderdi. Ayağında bir kırık var ama 
çok önemli bir kırık değil. Ameliyattan 1 ay 
sonra kampa katılacağını tahmin ediyoruz. 
Hepimiz üzüldük ama elde olmayan ne-
denler bunlar. Taraftarımızın da beklentisi 
var, umarım seneye iyi bir Hurtado olarak 
geri döner” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Hilmi Kulluk: ‘Yayıncı kuruluş Türk futbolundan çıkmak istiyor’ demedim
Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi 

Kulluk, olağanüstü genel kurulun 
ardından yaptığı yazılı açıklamada, 
yayıncı kuruluş ile ilgili konuşmasının 
farklı bir mecraya çekildiğini ifade 
etti. Hilmi Kulluk’un Konyaspor resmi 
sitesinden yayınlanan açıklaması şu 
şekilde; “Bugün gerçekleştirdiğimiz 
Olağanüstü Genel Kurul’da delegele-
rimize teşekkür konuşması yaptığım 
sırada tahmini bütçe üzerine sorulan 
bir soru üzerine Beinsports’un en bü-
yük gelir kalemimiz olduğunu, ancak 
yayıncı kuruluşun kulüplere taahhü-
dünü ‘ödememe talebi’ ile karşı kar-
şıya kaldığımızı, bu nedenle Kulüpler 
Birliği’nin bu gündemle başkanları 
toplantıya davet ettiğini ifade ettim. 

Konuşmamda harfi harfine söyle-
diğim ve çarpıtılan cümlem aynen 
şöyledir. “Belki öyle bir gün gelecek 
ki bu gelirler de gelmeyecek. İş daha 
da kötüye gidecek. Bizim buradaki en 
büyük gelirimiz Digitürk şimdi o bile 
bakın ben BURADAN ÇIKARIM BELKİ 
diyor.”

Kamuoyunda yer aldığı gibi Be-
insports Türk futbolundan çıkmak 
istiyor şeklinde bir beyanım yoktur. 
Sadece bizim değil, diğer 18 kulü-
bün en büyük gelir kaynağı olan Be-
insports’un mevcut durum göz önüne 
alındığında böyle bir ihtimali düşü-
nebileceğini ifade ettim. Dolayısıyla 
genel kurulumuzda Beinsports grubu-
nun bu talebiyle ilgili gerçekleşecek 

olan Kulüpler Birliği toplantısından 
bahsettim. Basına yansıyan tartışma-
ları takip ediyorum ancak meselenin 
özü budur. 

Söylediklerim ortadadır. Konu-
nun medyada yer aldığı şekilde tar-
tışılması bu konuyu farklı bir şekilde 
yansıtanların sorunudur.”

DİGİTURK AÇIKLAMA YAYINLADI
Hilmi Kulluk’un olağanüstü genel 

kurulda yaptığı konuşmanın ardından 
yayıncı kuruluş da bir açıklama yapa-
rak yayınlarına devam edeceklerini 
belirtti. Yazılı yapılan açıklamada, 
“Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaş-
masına binaen Türk futbolunun hali 
hazırdaki en büyük destekçisidir ve 
20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı 

TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her za-
man bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da 
devam etmektedir. Yayın hakları an-
laşmasından doğan her türlü yüküm-
lülük ve ödemeler Digiturk tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan 
Digiturk uzunca bir süredir, söz konu-
su anlaşma kapsamındaki bazı ticari 
hususlar hakkında TFF’den doğal ve 
makul taleplerde bulunmaktadır. Di-
giturk öncelikli gördüğü bu hususlar 
üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya 
devam ederek; Türk futboluna hem 
ulusal hem de uluslararası alanda 
katkı sunmaya devam etme kararlılı-
ğındadır. Kamuoyunun bilgisine say-
gılarımızla sunarız” denildi.  
n SPOR SERVİSİ

Moryke Fofana, Malatyaspor
ile prensip anlaşması yaptı
Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni 

sezon transfer çalışmaları kapsamında 
görüşülen iki isimden Konyasporlu fut-
bolcu Moryke Fofana ile prensipte an-
laşılmaya varıldığı, Güray Vural’da ise 
pürüz çıktığı ifade ediliyor. 

Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma-
ya vardıktan sonra transfer çalışmala-
rına hız veren sarı-kırmızılıların Kon-
yaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile 
yaptığı son görüşmede anlaşmaya var-
dığı belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha 
oyuncusuyla resmi sözleşme imzalan-
ması bekleniyor. 

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer 
listesinde bulunan bir diğer isim Akhi-
sarspor’lu Güray Vural ile yapılan son 
görüşmede ise ortaya bazı pürüzlerin 
çıktığı ve bu transferin şimdilik durdurul-

duğu iddia ediliyor. 31 yaşındaki sol ka-
nat oyuncusunun transferi konusundaki 
sıkıntının iki taraf arasındaki fiyat farkın-
dan kaynaklandığı, tecrübeli futbolcuyla 
önümüzdeki günlerde son bir görüşme 
daha yapılabileceği ise gelen haberler 
arasında. 

Bu arada sezon başında İtalya’nın 
Benetivo takımından kiralanan Guil-
herme Costa Margues’in opsiyonunun 
kullanılmasının da sarı-kırmızılı kulübün 
gündeminde olduğu ve girişimlere baş-
landığı öğrenildi. 

Özellikle ligin ilk yarısında sergile-
diği performansla Malatyalı taraftarların 
beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu 
için kulübüyle yeniden anlaşmaya varı-
lacağı bildirildi.   
n İHA



Çocuklarımızın sağlıklı 
gelişimleri genetik özelliklerin 
yanı sıra beslenme ve dış 
etmenlere de bağlıdır. 
Çocuklarımıza hazırladığımız 
diyetin miktarı ve bileşimi, 
ileride gelişebilecek hastalıkların 
başlangıcı ya da genetik etkisini 
değiştirebilir. Bu dönemde 
yapılan beslenme hataları, 
öncelikle çocuğun fiziksel 
ya da zihinsel gelişimini 
etkileyebileceği gibi, uzun 
süreli sağlık sorunlarının ortaya 
çıkmasına da yol açabilir. 1

Bebeklerin ve çocukların sağlıklı şekilde 
büyüyüp gelişebilmesi için D vitamini 
ve kalsiyum ihtiyacının karşılanması çok 
önemlidir. Beslenmede kalsiyum eksikliği 
çocuklarda ‘raşitizm’ hastalığına neden 
olur. Kalsiyumun bağırsaklardan emilimi ve 
vücutta kullanımı için D vitaminin alınması 
zorunludur. Özellikle bebeklerde kemiklerin 
ve dişlerin güçlenebilmesi için D vitamini son 
derece önemlidir bu sebeple çocuklarımızda 
D vitamini eksikliği varsa takviyesini ihmal 
etmemeliyiz. 

D vitaminini depolamak için 
yazın güneşten faydalanmak 
ve vücudun bir sonraki kışa 
hazırlık yapmasını sağlamak 
büyük önem taşıyor. Yazın 
güneş gören çocuklar gerçekten 
kış aylarındaki hastalıklara daha 
dirençli oluyorlar. 

Ayrıca demir, çinko ve 
vitamin A gibi vitaminlerin 
eksiklikleri tüm dünyada 
çocuk ölümlerinin 2/3’ünün 
altta yatan nedeni olduğu da 
bildirilmektedir. Bu sebeple 
dönem dönem çocuklarımızın 

tahlillerini yaptırıp doktorunuzla birlikte bu 
vitaminlerin seviyesinin değerlendirmesini 
yapabilirsiniz. 

Omega 3 balık yağı ise çocukların 
fiziksel ve beyin gelişiminde çok önemli rol 
almaktadır. Bu sebeple anne karnına düştüğü 
andan itibaren en değerli varlıklarımız 
olan çocuklarımız için Omega 3 balık yağı 
tüketimini ihmal etmememiz gerekir. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek üzere..
1. Dr. Selda Hızel Bülbül, Çocuk Beslenmesinde Demirin 
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Tohumlarda bulunan, vücudumuzun üretemediği ve 
dışarıdan almamız gereken

esansiyel yağlar, herhangi bir ısıl işlem ve kimyasal 
madde uygulaması olmadan, Cold Press yöntemi ile 
elde edilir. Yüksek basınç uygulanan tohumlardaki 
vitaminlerin, minerallerin, Omega 3 ve Omega 9 gibi 

esansiyel yağ asitlerinin en doğal şekilde eldesi sağlanır.
Beslenme, bilinçli bir şekilde planlandığında vücudumuzun gereksinimlerini 

karşılamanın yanında direncimizi de artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar, daha 
sağlıklı ve kaliteli

bir yaşam sürmemize destek olur. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, gıdaların doğal 
olarak tüketilmesinin sağlık açısından çok önemli olduğunu göstermektedir.

Güçlü Antioksidan Koruma
Cold Press ürünlerin yapısında yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri bol miktarda 

bulunur. Özellikle E vitamini ve diğer antioksidan maddeler özelliklerini kaybetmezler. 
Bu sayede kan lipidlerinin düzenlenmesinde, damar sağlığının korunmasında, oksijen 
radikallerinden kaynaklı hücresel hasarın azaltılmasında etkilidirler.

Omega 3, Omega 9 Yağ Asitleri
Omega yağ asitleri vücudun tüm sistemlerinin normal ve sağlıklı olarak 

fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereklidir. Omega 3 ve 9 yağ asitleri doymamış 
yağ asitlerinin en önemlileridir ve çok sayıda metabolik faaliyetin sağlıklı devam etmesi 
için gereklidirler.

Cold Press ürünlerin bileşimlerinde yüksek oranda bulunan doymamış yağ asitleri, 
vitaminler ve antioksidan bileşikler, kalp damar sağlığını ve sinir sistemi sağlığını 
korumaya yardımcı olur.

Günümüzde tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığı için en 
önemli besin maddeleri olduklarını yapılan araştırmalar desteklemektedir.

BDD Yaz aylarında hangi vitaminlere 
ihtiyaç duyarız. Yaz aylarında hangi vita-
minler ne için kullanılmalı?

Sağlıklı ve Enerjik bir yaz için,
Hava sıcaklığının oldukça arttığı yaz 

aylarında, vücut metabolizması da hızlanır. 
Hem hızlanan metabolizmayı desteklemek, 
hem de daha aktif olduğumuz uzun günlerde 
vücudumuzu desteklemek için daha fazla 
enerjiye ihtiyaç duyarız. Vücudumuz, güneş 
ışınlarının olası zararlarından korunmak ve 
kaybolan sıvı kaybını yerine koymak için de normalin üzerinde efor 
harcar.

Vücudumuzdaki normal süreçlerin işlemesi için her bir aşamada 
gereken vitamin ve mineral ihtiyacı da enerji ihtiyacı ile birlikte, yaz 
döneminde artar.  Artan vitamin ve mineral ihtiyacı karşılanmadığında 
halsizlik ve yorgunluk hissi ortaya çıkar. Enerji dolu yaz günlerini, 
keyifsiz, yorgun, miskin geçirmemek için vücudumuzun vitamin ve 
mineral desteğini ihmal etmemek gerekir.

Taze sebze ve meyvelerde bol bol bulunan C vitamini, bağışıklık 
sistemini en fazla destekleyen vitaminlerden biri. Özellikle yaz ayla-
rında sık karşılaşılan viral hastalıklardan korunmak, vücut direncini 
artırmak ve güneşin zararlı etkilerine karşı korunmak için C vitamini 
desteği ihmal edilmemeli.

D vitamini, vücudumuzda güneş ışınları yardımıyla sentezlenen bir 
vitamin. Sıklıkla kapalı ortamlarda olduğumuz ve kapalı kıyafetler ter-
cih ettiğimiz kış aylarında miktarı çok fazla düşebilir. Kemik gelişimi 
ve kalsiyum metabolizmasında çok önemli olan D vitaminin eksikliğin-
de halsizlik ve kas-eklem ağrıları görülebilir. Eksiklik çok uzun sürerse 
kemik erimelerine yol açabilir. D vitaminini depolamak için yaz güneşi 
kaçırılmayacak bir fırsat. Bir sonraki kışa yapacağınız en iyi hazırlık, 
yazın yeterince D vitamini sentezlemek. Bunun yanı sıra dışarıdan 
takviye olarak da alınabilir.

B vitamini kompleksi enerji üretiminde, sağlıklı sinir sisteminin 
devamlılığında, kan hücrelerinin üretiminde büyük öneme sahip. Tüm 
vücudumuzda işleyen sistemlerin sağlıklı olmasında olmazsa olmaz bu 
vitamin grubuna da yazın ihtiyacımız artar.

A ve E vitaminleri en güçlü antioksidan etkiye sahip vitaminlerdir. 
Bu vitaminler güneşin ve çevresel etkilerin zararlarından vücudumuzu 
korumada oldukça etkilidir. Özellikle yaz aylarında, oksijen radikalleri-
nin cildimizde yarattığı hasara karşı koruyucu etkisi tartışılmaz. 

Sağlıklı ve enerjik bir vücut için, vitaminlerin yanı sıra, sodyum, 
kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum gibi minerallerin de yeterli 
miktarda bulunması gerekiyor. Sıvı kaybı, enfeksiyon hastalıkları, ishal 
ve kusma gibi yaz hastalıkları mineral kaybına neden olabilir. Özellikle 
sıvı kaybını takviye ederken mineral desteğini de yeterince yapıldığına 
dikkat edilmeli.

Sağlıklı ve enerjik bir yaz geçirmeniz dileğiyle.
R Soğuk Pres üretim yönteminin önemi
Katalogdan gelecek

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Cold Press Bitkisel Yağlar 
ile Gelen Sağlık

Mevsimler değişirken 
bünyemizde de bazı 
farklılıklar oluyor. Bahar 

döneminde bitkinlik ve 
halsizlik hissedilebilir. 
Yaz sıcakları 
ile boğuşurken 
vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğu 
şeyler vardır. Artan 
sıcaklıkla birlikte 
metabolizmanın 
hızlanması, su 
kaybının artması, 
enerjiye daha 

fazla ihtiyaç duyulması vücudun vitamin 
gereksinimini arttırır. Artan vitamin ihtiyacı 
karşılanmadığı durumda olumsuz etkiler 
meydana gelebilir.  Yoğun aktivitelerin keyfini 
çıkarırken enerjinizi de korumanız gerekir.

Çiçek kokan bu yaz aylarını keyifli ve zinde 
hissetmek için vitamin ihtiyacınızı karşılayın. 
Güneş ışınlarının yardımı ile vücudumuzda 
D vitamini sentezlenir. Özellikle kışın kapalı 
ortamlar ve kapalı kıyafetlerle eksikliğini 
hissettiğimiz D vitaminini yaz aylarında 
depolamalıyız. Bağışıklık sisteminin düzenli 
işleyebilmesi için C vitamini tüketimi de 
oldukça önemlidir. Yoğun aktivitelerle 
geçirilen uzun yaz günlerinde ihtiyacınız olan 
enerjiyi sağlamanız için B grubu vitaminlere 
gereksinim artar.  Multivitamin, coenzim 
Q10 ihtiyacınız olan enerji gereksinimini 
sağlamakta en büyük destekçiniz olabilir. 
Güneşin etkisi ile ciltte kuruluk, kırışıklık 
gibi problemlere karşı A ve E vitamini 
desteği önemlidir. Özellikle UV ışınların 
etkisinden korunmak, için de A vitamini iyi bir 
destekleyicidir. Güçlü antioksidan etkisi ile E 
vitamini hücre yenilenmesi, saç ve cilt sağlığı 
için oldukça gereklidir. 

Ayrıca artan su kaybına karşı bol su 
tüketimine de özen gösterilmelidir. Enerjiniz 
tükenmesin, gününüz daha aktif geçsin!

Güneşli Günlerin Keyfini 
Doya Doya Yaşayın ! .Haz14

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

ZADE VITAL’DEN VİTAMİN VE MİNERAL ÖNERİLERİ

 Zade Vital
A Vitamini

 Zade Vital
Çinko

 Zade Vital
D3+K2 Vitamini

 Zade Vital
E Vitamini

 Zade Vital
Magnezyum

 Zade Vital
Multivitamin

 Zade Vital
D3 Vitamini

Vitamin ve mineraller, vücudun işlevlerini sağlıklı 
bir şekilde yerine getirebilmesi için kritik öneme 

sahiptirler ve dengeli bir diyetle yeterince alınabilirler. 
Vitamin ve minerallerin gıdalarla yeterince 

alınamaması vücutta çok çeşitli fonksiyonların 
bozulmasına ve işlev kaybına neden olur

Yaz Aylarında da Vitamin 
Almayı Unutmayın!

Her bir vitamin ve mineralin, günlük olarak belli miktarlarda 
vücuda alınması gerekir. Öncelikle normal diyetle ve gerekirse 
takviye edici gıdalarla günlük alım miktarı belirlenmiştir. İyot, 
flor gibi minerallerin günlük olarak daha düşük miktarda alınması 
yeterliyken, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi temel iyonlara 
günlük ihtiyaç daha fazladır.

Veganlar, küçük çocuklar, yaşlılar, gebelik öncesi ve gebelik 
dönemindeki kadınlar, emziren anneler, alkol kullananlar, sigara 
içenler ve sindirim sisteminde emilim problemi olanların mutlaka 
takviye olarak vitamin ve mineral alması önerilmektedir.



Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, olağanüstü genel 
kurulun ardından yaptığı yazılı açıklamada, yayıncı kuruluş 
ile ilgili konuşmasının farklı bir mecraya çekildiğini ifade 

etti. Kulluk, “Yayıncı kuruluş Türk futbolundan çıkmak istiyor 
demedim” ifadelerini kullandı. n AYRINTILAR SPOR 2’DE

Kulluk’tan yayıncı
kuruluş açıklamasıRPS

Kartal’ın transfer planı!
Konyaspor 2. Başkanı Selçuk Aksoy, yaptığı açıklamalarda yeşil beyazlı takımın transfer sürecini değerlendirdi. 

Genç oyuncularını kampa götüreceklerini belirten Aksoy, Hurtado hakkında ise, “Bizim transfer şanssızlığımız” dedi
Geçtiğimiz Çarşamba günü ya-

pılan Konyaspor olağanüstü genel 
kurul toplantısının ardından Kulüp 
2. Başkanı Selçuk Aksoy açıklama-
larda bulundu. İlk olarak yeni yöne-
tim kurulunun Konyaspor’a hayırlı 
olmasını dileyen Aksoy, transfer 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Transfere Riad Bajic’i kiralayarak 
başlayan Konyaspor’un, satın alma 
opsiyonu da koydurduğunu dile ge-
tiren 2. Başkan, Bajic dışında forvet 
transferi yapmayacaklarını ve genç 
oyuncuları kampa götüreceklerini 
söyledi. Selçuk Aksoy, milli takım-
da yine sakatlanan Hurtado hakkın-
da da konuştu.

İNŞALLAH BAŞARIDAN 
BAŞARIYA KOŞARIZ

Konyaspor 2. Başkanı Selçuk 
Aksoy, konuşmasının başında yeni 
yönetim kurulunun hayırlı olmasını 
dileyerek, “Yeni seçilen yönetim 
kurulumuz inşallah Konya ve Kon-
yaspor’umuza hayırlı olur. Kon-
yaspor tarihinde ilk kez bu kadar ka-
tılımın olduğu bir tüzük değişikliği 
ve seçim yaşandı. Ben burada bizi 
yalnız bırakmayan delegelerimize 
teşekkür ediyorum. İnşallah yeni 
dönemde de Allah bize başarıdan 
başarıya koşmayı nasip eder” dedi.

BAJİC GELDİ, TRAORE GİTTİ
Transferi Bajic ile açtıklarını 

ve bazı oyuncular ile yollarını ayır-
dıklarını belirten 2. Başkan Aksoy, 
“Transfer çalışmalarına başladık. 
Hocamızın verdiği rapor doğrul-
tusunda biz de elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Her zaman 

olduğu gibi hazırlık kampına yapa-
cağımız transferleri yetiştirmeye 
çalışacağız. Transferde tabi mali 
durum ve transfer bütçesi önemli. 
Riad Bajic’in kulübü Udinese ile 
kiralık olarak anlaştık. 1 yıllık ki-
ralık olarak bizde oynayacak. 1 yıl 
sonunda satın alma opsiyonunu da 
aldık. 7 Milyon Euro civarında bir 
bonservis bedeli var. Yeni sezonda 
takımızda bazı değişiklikler olacak, 
bununla alakalı çalışmalara başla-
dık. Sözleşmeli oyuncularımız ile 
yola devam ediyoruz. Bitenlerde 
ise Traore ve Fofana var. Traore ile 
yollarımızı ayırdık. Fofana’ya tek-
lifimiz yaptık, ondan gelecek olan 
cevabı bekliyoruz. Listemizde olan 
oyuncular var, onlarla da görüşme-
lerimiz devam ediyor” ifadelerine 
yer verdi.

GENÇ OYUNCULAR 
KAMPA KATILACAK

Konyaspor ile sözleşmesi bulu-
nan ve alt liglerde kiralık olarak for-
ma giyen genç oyuncuların kampa 
götürüleceğini ifade eden Aksoy, 
bu oyuncuların takımda kalmasını 
istediğini dile getirerek, “Hedefi-
miz daha genç ve altyapıdaki oyun-
cularımızı kadromuza kazandırmak. 
Forvette şu an Mücahit ve Erdon 
var. Onlar takımımızın gözbebeği. 
Kamp dönemini iyi geçirirlerse, 
hedefimiz iyi futbolcu olarak onları 
takımımıza kazandırmak. Hocamız 
da bu iki oyuncuyu kullanacak. Tabi 
her şey kampta ve sezon içinde bel-
li olur, planlar bazen değişebiliyor. 
Bunun dışında bir kanat oyuncusu 

alacağız. Stopere bir takviye ya-
pacağız. Alt liglerde kiralık olarak 
oynayan genç oyuncularımız var. 
Ali Yaşar, Savaş Polat, Abdülkerim 
Bardakçı ve Kadir Kaan gibi, bu 
oyuncularımızı kampa götüreceğiz. 
Takımızda kalmaları en büyük ümi-
dimiz” şeklinde konuştu.

HURTADO BİZİM 
TRANSFER ŞANSSIZLIĞIMIZ
Açıklamasının sonunda milli 

takımda bir sakatlık daha yaşayan 
Paolo Hurtado’ya değinen Selçuk 
Aksoy, oyuncunun kampa yetişece-
ğini belirterek, “Hurtado bizim bu 
sezon yaşadığımız transfer şanssız-
lığı diyebiliriz. Aslında iyi bir oyun-
cu. Bizden önceki dönemlerinde 
34-35 maçı var, bize geldiğinde bir 
sakatlığı da yoktu. İlk hazırlık dö-
neminde milli takımda sakatlandı. 
9 haftanın aranın ardında hocamız 
dal ligin ikinci yarısı için transferi-
miz Hurtado demişti ama hazırlık 
maçındaki ters bir hareketi ile yine 
sakatlandı. Sezon bitti, tam kazan-
dık derken malumunuz milli maçta 
yeniden sakatlandı. Bu tamamen 
talihsizlik, oyunun da psikolojisinin 
iyi olmadığını düşünüyoruz. Kendisi 
bize raporlarını gönderdi. Ayağında 
bir kırık var ama çok önemli bir kırık 
değil. Ameliyattan 1 ay sonra kam-
pa katılacağını tahmin ediyoruz. 
Hepimiz üzüldük ama elde olmayan 
nedenler bunlar. Taraftarımızın da 
beklentisi var, umarım seneye iyi 
bir Hurtado olarak geri döner” ifa-
delerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ


