
YKS adaylarına
ücretsiz ulaşım

Ereğli sağlığı 
masaya yatırıldı

Demiryolu hattı
ilaçlanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı’na girecek öğrencilere 
15-16 Haziran tarihlerinde toplu 
ulaşım araçlarının ücretsiz ola-
rak hizmet vereceğini açıkladı. 
17 Haziran Pazartesi günü itiba-
riyle ise tüm otobüs hatlarında 
sefer saatleri yeniden düzenle-
niyor.  n SAYFA 10’DA

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, hizmet 
başkan ve yardımcıları ile 
birlikte Ereğli’de bulunan 
sağlık tesislerinde görevli tüm 
Ereğli sağlığını tepeden tırnağa 
masaya yatırdı.  n SAYFA 10’DA

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü, 
Adana, Mersin, Hatay, Osma-
niye, Konya, Karaman, Niğde, 
Gaziantep ve Kahramanmaraş 
demir yolu hat ve istasyonların-
da otla mücadele kapsamında 
18-28 Haziran’da ilaçlama ya-
pacağı duyurularak vatandaşlar 
uyarıldı.  n SAYFA 5’TE

BİYOLOJİK MÜCADELE
KONTROLLÜ YAPILMALI

EĞİTİMDE KÖKLÜ 
ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

KTB Başkanı Hüseyin Çevik: 

Nazif Karlıer’den değerlendirme 

KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik, mahsulde kalite-
yi korumak için biyolojik 
mücadelenin yetersiz 
kaldığı alanlarda İl 
Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü’nün belirlediği 
alanlarda teknik ekiple-
rin kontrolünde çiftçi-
lerin ilaçlama yapması 
gerektiğini söyledi.

Düzenlediği toplantı ile 2018-19 eğitim öğretim yılını 
değerlendiren Eğitim Bir Sen Konya Şube Başkanı 
Nazif Karlıer, eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çe-
kerek, artık köklü çözüm beklediklerine işaret etti.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Halk üniversitesi! 
15. Altın Dokunuşlar 

Sergisi ve Bilgi Şöleni, 
“Orta Asya’dan Anadolu’ya” 
temasıyla açıldı. Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, KOMEK’i 

“Halk üniversitesi” olarak 
nitelendirdi

EL EMEKLERİ 15. KEZ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
deki Konya Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) tarafından 15.’si 
düzenlenen “Altın Dokunuşlar Ser-
gisi ve Bilgi Şöleni” gerçekleştirilen 
törenle açıldı. Bu yıl “Orta Asya’dan 
Anadolu’ya” temasıyla, Konyanü-
ma’da açılan sergi 19 Haziran Ak-
şamına kadar 10.00- 19.00 saatleri 
arasında ziyaret edilebilecek.

KOMEK EKONOMİYE
DE KATKI SAĞLIYOR

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı 
Mehmet Aydın, KOMEK’in kendini 
geliştirmek isteyen vatandaşlara 
büyük fırsat sunduğunu söyledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da, KOMEK’in şehrin, 
eğitim, kültür, sanat hayatına katkı 
sunmasının yanında, ekonomiye 
de katkılar sunduğunu dile getirdi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Karneyle sevindiler
2018/2019 eğitim öğretim yılı dün sona erdi. Konya’da binlerce öğrenci 
karne almanın ve yaz tatiline girmenin sevincini ve heyecanını yaşadı. 
Konya protokolü de öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu. Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, karne dağıtım törenine katıldı.
Meram Çomaklı İlkokulunda gerçekleştirilen törende  Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. 
Sınıfları tek tek gezen Toprak, öğrencilerle sohbet etti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

03 Özel Türmak’ta 
mezuniyet coşkusu 05 Minik öğrenciler 

Beyşehir’i fotoğrafladı 06 Eniştesi tarafından 
başından vuruldu
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Konya-Karaman hızlı tren hattı 
çalışmaları hız kesmeden de-
vam ediyor. Altyapı ve üstyapı 
işleri tamamlanan projenin 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon 
yapım çalışmaları yapılıyor. 
Konya-Karaman-Mersin hızlı 
tren hattının ilk etabı olan, Kon-
ya-Karaman bölümünün test 
sürüşleri yıl sonunda başlaya-
cak. Böylece Konya-Karaman 
arası 40 dakikaya düşecek.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Silahlı terör örgütü FETÖ’nün sosyal 
medya üzerinden Konya Şeker’in 
en kıymetli markalarından biri olan 
Torku’yla ilgili yapmaya çalıştığı 
algı operasyonuna tepkiler çığ gibi 
büyüyor. Asılsız iddialara cevap veren 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir, “Torku, kendinden 
emin adımlarla yoluna bundan sonra 
da devam edecektir. Konya’mızın mar-
kalarına ve değerlerine sahip çıkmak 
hepimizin boynunun borcudur” dedi.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Test sürüşleri yılsonunda başlayacak‘Torku’ya sahip çıkmak zorundayız’

Şehit Yaldır’ın hatırası
ilkokulda yaşatılıyor

Konyalı hayırsever Aynur Kasabalı’nın önderliğinde geliştirilen 
‘Vatan İçin Ölüme Koşanlar’ projesi kapsamında Kasabalı’nın 

adını taşıyan ilkokulda şehitlik köşesi oluşturuldu. Şehit 
Mustafa Orçun Yaldır’ın eşyaları burada sergileniyor. 

n SAYFA 7’DE

Sefa Özdemir
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15. Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, “Orta Asya’dan Anadolu’ya” temasıyla açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekerek, “KOMEK 15. yılında da 

binlerce vatandaşımızın eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor” dedi

KOMEK eğitiyor
Büyükşehir Belediyesi bünye-

sindeki Konya Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) tarafından 15.’si 
düzenlenen “Altın Dokunuşlar Ser-
gisi ve Bilgi Şöleni” gerçekleştirilen 
törenle açıldı. Bu yıl “Orta Asya’dan 
Anadolu’ya” temasıyla, Konyanü-
ma’da gerçekleştirilen açılışa; Vali 
Cüneyit Orhan Toprak’ın Eşi Funda 
Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik 
Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, Karatay Kayma-
kamı A.Selim Parlar, Selçuklu Be-
lediyesi Başkanvekili Faruk Ulular, 
KOMEK öğreticileri ve kursiyerleri 
ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan program, Orta 
Asya Kültür Birliği Halk Oyunları 
Ekibi’nin gösterisiyle devam etti. 
Gösterinin ardından programın açı-
lış konuşmalarına geçildi. Konuş-
malarda eğitimin önemine vurgu 
yapıldı, KOMEK’in Konya’ya bu an-
lamda büyük katkılar sağladığının 
altı çizildi.
HER AN KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ 

Programda konuşan Vali Yar-
dımcısı Mehmet Aydın, güzel bir 
günde güzel bir açılış yapıldığını 
söyledi. Bilginin ve eğitimin olduk-
ça önemli olduğunu belirten Aydın, 
“Bu açılışla bilgiye kavuşacağız. 
Onun için bu tören çok önemli. İn-
sanı kıymetli kılan kendi bilgi ve 
becerisini geliştirmektir. İnsanın 
öncelikleri vardır ama sanata, bilgi-
ye, spora ne kadar zaman ve para 
ayırırsa insanı değerli kılan da odur. 
Biz hayat boyu her an kendimizi 
geliştireceğiz. Onun için doğru bil-
gi ve beceriye burada KOMEK’in 
sağladığı gibi imkanlarla kendimizi 
geliştireceğiz. Burada emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Yapı-
lanları önemsiyorum, daha yapacak 
işler var diyorum” diye konuştu. 

EĞİTİME VE EKONOMİYE 
KATKI SAĞLIYOR 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da, bu toprak-
ların Türk-İslam medeniyetinin 
beşiği olduğunu söyledi. “Bu derin 
ve zengin medeniyetin sahibi ec-
dadımızdan aldığımız mirasa sahip 

çıkmak anlayışıyla hayata geçirilen, 
yüz binlerce vatandaşımıza bu biri-
kimi sunan ve bu konuda önemli bir 
boşluk dolduran KOMEK 15. Yılında 
da binlerce vatandaşımızın eğitim, 
ekonomi, sosyal ve kültürel hayatı-
na önemli katkılar sağlamayı sürdü-
rüyor” diyen Başkan Altay, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Konya merkezde 
ve ilçelerimizdeki kurs merkezleri-
mizle insanların hayatına yeni kapı 
açan, sanatla buluşturan, görsel sa-
natların yaşatılması için yoğun çaba 
harcayan KOMEK 69 merkezde şu-
anda yoluna devam ediyor. Bugüne 
kadar 280 branşta 700 binden fazla 
kursiyere hizmet veren KOMEK 
7’den 70’e şehrin eğitim hayatına 
yaptığı katkının yanında, istihdam 
anlamında da milli ekonomimize 
katkı sağlıyor. KOMEK’in uluslara-
rası boyutu da artık önem kazanıyor. 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı TİKA işbirliğiyle Makedonya’nın 
Üsküp ve Gostivar, Kosova’nın Priş-
tine ve Prizren, Bosna Hersek’in 
Saraybosna şehirlerine açtığımız 
Meslek Edindirme Kursları’mız Bal-
kan ülkelerinde büyük bir heyecan 
ve sevinçle karşılandı. Konya’mı-
zın sıcaklığını ve dostluğunu ecdat 
yadigarı topraklara taşıdık. Giyim, 
mefruşat, el sanatları, bilişim tekno-
lojileri, ebru ve ney alanlarında açı-
lan kurslar şuanda ilk aşamada 741 
kursiyere hizmet veriyor. Balkan ül-

keleri ile tarihten gelen bağları daha 
da güçlendirmek için diplomatik 
ilişkilerin yanında sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin ne kadar önemli oldu-
ğunu bir kez daha telakki ettiğimiz 
kurslarda emeği geçen herkesi ve 
katılan tüm kursiyerleri tebrik et-
mek istiyorum. Bu yıl KOMEK öğ-
retmenlerimizin büyük gayreti, çalı-
şanlarımızın büyük katkıları elbette 
binlerce kursiyerimizin yıl boyunca 
ortaya koyduğu el emeği göz nuru 
ürün ve eserlerin olduğu sergimizi 
Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıy-
la beğeninize sunuyoruz. Atalarımı-
zın Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar 
kurduğu medeniyetlerde ortaya ko-
nan eserlerin motifleriyle bezenen 
sergide, o değerli eserlerin KOMEK 
kursiyerlerince yeniden nasıl hayat 
bulduğunu birazdan birlikte göre-
ceğiz. Sergimiz 19 Haziran akşamı-
na kadar şiir dinletileri, sohbetler, 
yarışmalar, sema programları gibi 
farklı etkinliklerle devam edecek. 
Bu vesile ile hemşehrilerimizi bu et-
kinliğe katılmaya davet ediyorum.”

GENÇ KOMEK’E DAVET
Başkan Altay, 2018-2019 eği-

tim-öğretim yılının tamamlandığını 
hatırlatarak, ailelere ve çocuklara 
Genç KOMEK Kursları adına çağ-
rıda bulundu. 7-16 yaş arası ço-
cukları yaz boyunca Genç KOMEK 
kurslarına davet eden Başkan Al-
tay, “Çocuklarımızın tatil boyunca 

hem eğlenerek hem öğrenerek ge-
çirmelerine imkan sağlayan, onlara 
spor ve sanat faaliyetleri yanında, 
Kur’an-ı Kerim’i, dinimizi ve değer-
lerimizi anlatan Genç KOMEK Yaz 
Okulu Kayıtlarımız 21 Haziran’a ka-
dar devam edecek. Zengin medeni-
yet mirasımızın tanıtılması ve gele-
cek nesillere aktarılmasını sağlamak 
amacıyla açılan sergimizin hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum” ifa-
delerini kullandı. 

SERTİFİKALAR VERİLDİ
Açılış konuşmalarının ardından 

KOMEK’te eğitim alarak sertifika 
almaya hak kazanan kursiyerlere 
sertifikaları verildi. Sertifika alan 
kursiyerler şu şekilde;  Yağlı Boya 
ve Resim Branşında Merve Atasoy, 
Butik Çikolata Branşında Aynur Ba-
kırcı, Kuaförlük Branşında Havva 
Urgancı, Şiş Örgü Branşında Elmas 
Aytap, Kağıt Telkâri Nurten Sam, Şiş 
Örgü Branşında Sertifika alan Fadim 
Değirmenci, İğne Oyası Branşında 
Hatice Gözde, Japonca Yeterlik Sına-
vı’nda İleri Seviye Yeterlilik Almaya 
Hak Kazanan Kursiyer Mustafa Cahit 
Bircan, Ahşap Yakma Branşında Yu-
suf Karagöz, Spor Branşında Fatma 
Kısabacak. Sertifikaların teslim edil-
mesinin ardından davetliler, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın ev sahipliğinde sergi gezildi, 
KOMEK kursiyerleri tarafından eser-
leri titizlikle incelendi.

SERGİ 19 HAZİRAN 
AKŞAMINA KADAR AÇIK 

KOMEK ve ASEM tekamül kur-
siyerleri ve öğretmenlerinin el eme-
ği, göz nuru nadide eserlerinin ya-
nında çok sayıda etkinliğin yer aldığı 
15. Geleneksel Altın Dokunuşular 
Sergisi ve Bilgi Şöleni, 19 Haziran 
Akşamına kadar 10.00- 19.00 saat-
leri arasında Konyanüma’da ziyaret 
edilebilecek.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILACAK
Program kapsamında çeşitli et-

kinlikler de icra edilecek. Mesnevi 
sohbetleri, çeşitli alanlarda yarış-
malar, söyleşiler, branş tanıtımları, 
eğitici paneller, şiir dinletileri, uygu-
lamalar, türkü dinletileri gibi farklı 
etkinliklerle sergi açık kaldığı 6 gün 
boyunca dolu dolu geçecek.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mehmet Aydın

Davetliler sergiyi gezerek KOMEK kursiyerlerince yapılan eserleri dikkatle inceledi. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları programın açılışına katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Uğur İbrahim Altay
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Bütün öğrencilerimizin karne sevincini paylaşıyoruz
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
2018-2019 eğitim-öğretim yı-
lının sona ermesi nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Bütün öğrencile-
rin karne heyecanını paylaştığını 
ifade eden Başkan Altay’ın açık-
laması şu şekilde: “Eğitim, bireyi 
kıymetli kılan, toplumu güçlen-
diren ve insanlığa şekil veren 
önemli bir merhaledir. Milletle-
rin gücü nitelikli eğitim sistemi-
ne sahip becerikli insan gücün-
den gelir. Gençlerimizin bilgiyle 
donanmış, milli ve manevi de-
ğerlere bağlı, yetenekli, birbirine 
saygılı, sorumluluk şuuru taşı-
yan, kâmil insanlar olarak yetiş-
meleri geleceğimiz açısından bü-
yük önem taşır. Bu anlamda Milli 
Eğitim Bakanlığımızın yaptığı ça-

lışmaların yanında bizler de be-
lediyeler olarak üzerimize düşen 
görevi yapıyoruz. Bir eğitim-öğ-
retim dönemi boyunca eğitim 
alan öğrencilerimiz bugün karne 
alıyor. İnanıyorum ki, ülkemi-
zin geleceğinin güvencesi olan 
öğrencilerimiz, tatil dönemini 
kendileri için önemli bir fırsat 
olarak görecekler; bol bol kitap 
okuyacak, değerlerini öğrenecek, 
çevre hassasiyeti kazanmak için 
doğayla iç içe zaman geçirecek 
ve kişisel gelişim eğitimlerine 
devam edecek. Öğrencilerimizin 
bugün aldığı karnelerin sadece 
dönem boyunca yapılan çalışma-
ların ve performansın neticesi 
olduğunu unutmayalım. Karne-
ler, öğrencilerimizin değerini, 
şahsiyetini, erdemini ve zeka se-

viyelerini belirleyecek bir göster-
ge değildir. Değerli velilerimizin 
evlatlarına karşı bu bakış açışıy-
la hareket etmelerini istirham 
ediyorum. Öğrencilerimizin yaz 
tatilini daha verimli geçirmeleri 
için Genç KOMEK Yaz Okulumuz 
bu yıl da dini ve değerler eğitimi, 
sanat etkinlikleri, spor eğitimle-
ri ve ihtisas eğitimleri vermeye 
devam edecek. Bu vesileyle 7-16 
yaş arası bütün öğrencilerimizi 
Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıt 
yaptırmaya davet ediyorum. Bu 
duygularla, 2018-2019 yılı eği-
tim-öğretim dönemini tamamla-
yan kıymetli eğitimcilerimize te-
şekkür ediyor, karne alan bütün 
öğrencilerimize ve velilerimize 
tatilin hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” n HABER MERKEZİ

2018-2019 eğitim öğretim 
yılını tamamlayan Karatay Bele-
diyesi kreşinin minik öğrencileri 
karne heyecanı yaşadı. Karatay 
Belediyesi Başkan Vekili Şaban 
Önal, Karatay Belediyesi Kreşin-
deki minik öğrencilere karneleri-
ni takdim ederek mutluluklarını 
paylaştı. Karnelerini alan minik 
öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Çocukların sağlıklı fiziksel ve 

zihinsel gelişimini sağlamak için 
her imkanın yer aldığı Karatay Be-
lediyesi Kreşi uzman eğitimcileri 
ile örnek bir çalışma performansı 
sergiliyor. 

Kreşte minik öğrenciler yıl bo-
yunca  dramatik oyun ve müzik 
merkezinde sosyal becerilerini 
geliştirirken; fen ve kitap merke-
zinde hem öğrenip, hem de çeşitli 
deneylerle bilimsel meraklarını 

güçlendiriyor.
Çocukların sanatsal becerile-

rinin gelişmesine yardımcı olmak 
için sanat merkezinde çeşitli bo-
yama ve oyun hamuru etkinlikleri 
de gerçekleştirilen Karatay Beledi-
yesi kreşinde düzenlenen gezilerle 
çocuklar yeni bilgilerle tanışırken 
yeni yerleri keşfediyorlar. 

Kreşte gerçekleştirilen karne 
dağıtım programında konuşan 

Karatay Belediyesi Başkan Vekili 
Şaban Önal; Karatay Halk Eğitim 
Müdürlüğünden uzman eğiticiler 
ve Karatay Belediyesi sosyoloğu 
eşliğinde iyi bir eğitim alan çocuk-
ların eğitim hayatlarının temelinin 
Karatay Belediyesi’nde atıldığını 
belirterek ilçede gerçekleştirilen 
eğitim yatırımlarının önemine 
dikkat çekti. 
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak’ta 
mezuniyet coşkusu

Özel Gençlik Anaokulu
öğrencilerinin tatil heyecanı

Özel Türmak Okullarında son 
sınıf öğrencilerinin mezuniye-
ti coşkuyla kutlandı. Mezuniyet 
kutlamaları öğrenci velilerinin de 
katılımıyla eğlenceli ve duygusal 
anlara sahne oldu. Türmak Okul-
ları Genel Müdürü İlhan Yılmaz’ın 
öğrencilere ve velilere yönelik ko-
nuşmasıyla başlayan gece, okul 
birincisinin mezuniyet kütüğüne 
pirinç çakması ve okul flamasının 
devir teslim töreniyle devam etti. 
Öğrencilere başarılar dileyerek ko-
nuşmasına başlayan Genel Müdür 
Yılmaz, dürüstlüğün, adaletin, de-
ğerler uğruna yaşamı idare ettir-
menin ve hayatı Hz. Peygamber’in 
sünneti ve ahlakı ile şekillendir-
menin önemini vurguladı. Mezun 
öğrenciler adına konuşma yapmak 
üzere kürsüye gelen 12. sınıf öğ-
rencisi Serap Söylemez ise göz açıp 
kapayıncaya kadar geçen lise ha-
yatının ve artık veda edecekleri lise 
sıralarının kendilerinde unutulmaz 
anılar bıraktığını, öğretmenlerinin 
ve okul idaresinin kendileri için fe-

dakarca emek ve zaman harcadığı-
nı dile getirerek herkese teşekkür 
etti. Söylemez’in konuşmasıyla sa-
londa duygusal anlar yaşandı. Okul 
korosunun şarkılarına öğrenci ve 
velilerinde eşlik etmesi ile duygu-
sal anlar yerini eğlenceli dakikala-
ra bıraktı. Danışman öğretmenleri 
tarafından, mezun olan öğrenci-
lere plaketleri taktim edildi. Bu 
sırada velilerin onur dolu bakışları 
da görülmeye değerdi. Gecenin 
ikinci kısmında kutlamalara okul 
bahçesinde devam edildi. Türmak 
Andı öğrenciler tarafından hep bir 
ağızdan söylendi ve ardından me-
zuniyet pastası kesildi. Gecenin 
sonunda ise havai fişekler ve kon-
fetiler eşliğinde kepler atılarak me-
zuniyetin olmazsa olmazı kep atma 
ritüeli gerçekleştirildi. Türmak 
Okullarının gelenekselleştirdiği öz-
gün mezuniyet kutlaması geceye 
katılan tüm öğrencilerin ve velile-
rin okul idaresine ve öğretmenlere 
teşekkür etmesi ile sona erdi.  
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu öğren-
cileri 2018 – 2019 eğitim öğretim 
yılının sonuna geldiğimiz bugün-
lerde, düzenlenen programla öğ-
rencilerin gelişim raporları ve tüm 
kazanımların gösterildiği portfol-
yo dosyaları velilere teslim edildi. 
Okul Müdürü Aliye Duman bir 
dönem boyunca yapılan çalışmalar 
hakkında bir sunum yaptı. 

Duman, okul öncesi dönemin 
yaşamın temel taşlarından biri ol-
duğunu ve bu dönemde gerçekle-
şen öğrenmenin çok hızlı gerçek-
leştiğini bu nedenle de okul öncesi 
eğitim kurumu olarak amaçlarının 
öğrencilerin eğitim gereksinimleri-
ni karşılayarak etkin öğrenmeleri-
ni desteklemek olduğunu belirtti. 
Duman, her hafta öğrencilerin 

ilgileri ve gelişim seviyeleri göz 
önünde bulundurularak, planlı bir 
şekilde eğitim faaliyetlerinin ha-
zırlandığını ve çocukların gelişim 
seviyesine göre devamlı revize 
edildiğini belirtti. 

Duman, her gün farklı öğren-
me etkinlikleri ile öğrencilerin sağ-
lıklı büyümelerini, bütün gelişim 
alanlarını destekleyerek en üst 
düzeye ulaşmalarını, öz bakım be-
cerilerini kazanmalarını sağlayarak 
öğrencileri en üst düzeyde ilkokula 
hazırladıklarını söyledi. Program 
öğrencilerin gelişim raporlarını 
konfeti ve müzik eşliği ile alma-
sıyla devam etti. Duman, bütün 
öğrencilere mutlu tatiller dileyerek 
programı sonlandırdı.
n HABER MERKEZİ

2018/2019 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karne dağıtım töreninin birinci programı, 14 Haziran 2019 
tarihinde Meram Çomaklı İlkokulunda gerçekleşti. Vali Toprak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu

Okullarda karne 
heyecanı yaşandı

Konya’da merkez Meram ilçesi 
Çomaklı İlkokulunda karne dağıtım 
töreni düzenlendi. Öğrencilerin kar-
nelerini veren Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, çocuklara tatilde dinlenme-
lerini ve kitap okumalarını tavsiye 
etti. Sınıfları tek tek gezen Toprak, 
öğrencilerle sohbet etti.

Toprak, daha sonra Karatay Kı-
lıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde düzenlenen kar-
ne törenine katıldı. Kentte 450 bin 
634 öğrencinin karnelerini alarak 
yaz tatiline girdiğini belirten Toprak, 
okulun başarılı ve devamsızlık yap-
mayan öğrencilerine çeşitli hediye-
ler verdi.

Okul öğrencilerinden oluşan 
halkoyunları ekibinin gösterisi ile 
başlayan program, Vali Cüneyit Or-
han Toprak ve protokol mensupları-
nın sınıflarda öğrencilere karnelerini 
vermeleri ve hediye takdiminde bu-
lunmaları ile devam etti.

Karne alacak öğrencilerle soh-
bet eden ve onlara iyi tatiller dileyen 
Sayın Valimiz, son olarak öğretmen-

ler odasına geçerek öğretmenler ile 
hasbihal etti. 

Programa Sayın Valimiz Cüne-
yit Orhan Toprak’ın yanı sıra Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 

Fatih Özgökçen, Meram Kaymaka-
mı Resul Çelik, İl Milli Eğitim Mü-
dürümüz Seyit Ali Büyük, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Uy-
gun, Meram İlçe Milli Eğitim Müdü-

rü Mustafa Koca, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
şube müdürleri, öğretmenler ve ai-
leler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Minik öğrencilerin karne mutluluğu
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Torku, FETÖ’cülerin gözüne batıyor!
Silahlı terör örgütü FE-

TÖ’nün sosyal medya üzerinden 
Konya Şeker’in en kıymetli mar-
kalarından biri olan Torku’y-
la ilgili yapmaya çalıştığı algı 
operasyonuna tepkiler çığ gibi 
büyüyor. El ele vermiş olan 900 
binin üzerinde çiftçinin biraraya 
gelerek kurduğu, Konya’dan do-
ğan ve bu birlikteliğin dünyaca 
tanınan ve bilinen bir markası 
haline gelen Torku üzerinden 
Konya Şeker’e planlı olarak ya-
pılan saldırılar yine bu birlikteli-
ğin verdi güç ile bertaraf edildi. 

‘Torku batıyor’ iddialarıyla 
sosyal medyada algı oluşturma 
çabalarının beyhude bir emek-
ten başka bir şey olamayacağı-
nı belirten Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir, “Türkiye’nin en değerli, en 
büyük markalarından biri olan 
ve bunu yıllardır Türkiye’nin 

En Büyük Sanayi Kuruluşları 
listesindeki yeri ve konumuy-
la kanıtlayan Konya Şeker, bu 
başarıyı kolay elde etmedi. An-
cak var olduğu konum ve özel-
likle tüm ekonomik zorluklara 
rağmen bu yıl 4 markasıyla bu 

listede yer alıyor olması anlaşı-
lan o ki birilerinin dikkatini çek-
miş, zoruna gitmiş. Torku ba-
tıyor ama onların deyimiyle bir 
batma değil. Torku, birilerinin 
gözüne batıyor. Varsın batsın. 
Konya’mızdan doğan, çiftçimi-

zin alın terini el birliğiyle güce 
dönüştürdüğü, Başkan Recep 
Konuk’un liderliğinde üreten bir 
güç haline gelen Konya Şeker’in 
ve Konyamız’ın markası olan 
Torku, kendinden emin adım-
larla yoluna bundan sonra da 
devam edecektir. Konya’mızın 
markalarına ve değerlerine sa-
hip çıkmak hepimizin boynunun 
borcudur. 

Bu anlamda biz de Konya 
Gazeteciler Cemiyeti yönetimi 
olarak Torku üzerinden asılsız, 
astarsız, mesnetsiz algı operas-
yonları yapmaya çalışanları nef-
retle kınıyor; bu tür karalama 
kampanyalarının sonuna kadar 
karşısında duracağımızı beyan 
ediyoruz. Bu durumun en sağ-
lıklı izahı, meyve veren ağacın 
taşlanıyor olmasıdır” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, mahsulde kaliteyi korumak için biyolojik mücadelenin yetersiz kaldığı alanlarda İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda teknik ekiplerin kontrolünde çiftçilerin ilaçlama yapması gerektiğini söyledi

Süneye karı ilaçlama
kontrollü yapılmalı

Konya Ovası’nda da kaliteli 
buğday üretimi en önemli tarımsal 
politikaların başında gelmektedir. 
Kaliteli buğday üretimini sağlamak 
için oluşturulan politikaların başın-
da ise süne mücadelesi gelmekte-
dir. Konya genelinde İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü kontrolünde tarım 
paydaşlarının da katılımıyla süne 
mücadelesinde kültürel mücade-
le, biyolojik mücadele ve kimyasal 
mücadele yöntemleri uygulanmak-
tadır. Ancak uzmanlar süneyle mü-
cadele de çiftçilerin daha dikkatli 
olmaları konusunda uyarı da bulu-
nuyor.

SÜNE İLE MÜCADELEDE
BAŞARI YÜZDE 96

“Süne başta olmak üzere, zirai 
mücadele hububat gelirini doğru-
dan etkilemektedir” diyen Konya 
Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hü-
seyin Çevik, kalitesiz bir buğdayın 
piyasa değerinin olmadığını belir-
terek, “Nitekim borsamıza gelen 
buğdaylar arasında önemli fiyat 
farklılıkları olmaktadır. Süne emgi 
oranının yüzde 3,5’in üstünde ol-
ması halinde buğdayın ekmeklik 
vasfını kaybettiği düşünüldüğünde 
ne kadar büyük bir gelişme göster-
diğimiz ortaya çıkmaktadır. Süne ile 
mücadele de ürünün kalite düzeyi 
ve pazar değeri korunmaktadır. Ge-
linen bu noktanın ardından rehave-
te kapılmadan, çalışmalara devam 
edilmesi gerekir. Süne mücadelesi-
nin ilimiz için önemli olduğunu ve 
ihmale gelmeyeceği unutulmamalı-
dır. Çiftçilerimizin süne ile mücade-
lede daha hassas davranmaları ge-

rekir. Sadece süne emgi oranındaki 
1-2 puanlık düşüş ülke ekonomisine 
doğrudan ve dolaylı 1 milyar TL bir 
kazanım sağlamaktadır. Bu aynı 
zamanda çiftçimizin kazanması de-
mektir. Bu açıdan biz diyoruz ki; Ne 
kadar kalite o kadar gelir. Konya Ti-
caret Borsası’nın katkılarıyla Konya 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bün-
yesinde kurulan insektaryumun ça-
lışmalarıyla biyolojik mücadele neti-
cesinde doğaya milyonlarca faydalı 
böcek salınmış ve süne emgi oran-
ları; yüzde 7’lerden yüzde 1-2’lere, 

ilaçlanan alan ise 2 milyon dekardan 
30 bin dekara düşürülmüştür. Süne 
ile mücadelede yüzde 96 başarı sağ-
lanmıştır” dedi.

İLAÇLAMA, YETKİLİ
ONAYI İLE YAPILMALI

Konya’da 10 milyon dekar alan-
da hububat yetiştiriciliği yapıldığını, 
20 ilçede yaklaşık 6 milyon dekar 
alanda süne ile mücadele edildiğini 
ifade eden Çevik, süne yoğunluğu-
nun fazla olduğu yerlerde İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 
ilaçlama çalışmalarının da yapıl-

dığını belirtti. Bu sene örneğinde 
olduğu gibi sünenin yoğun olduğu 
yıllarda kimyasal ilaç kullanarak 
mücadele yapılması gerektiğini be-
lirten Çevik, “29 Mayıs-3 Haziran 
2019 tarihinde yapılan tespitlerde 
yumurta parazitlenme oranı yüz-
de 35,8 olarak tespit edilmiştir. Bu 
yüksek bir orandır. Özellikle Ankara 
ili sınırlarında bulunan ilçe ve ma-
hallerimizde yoğunluk tespit edil-
miştir. Altınekin, Cihanbeyli, Çeltik, 
Karatay, Kulu, Sarayönü ve Yunak 
ilçelerimize bağlı 76 mahallede 495 
bin dekar alanda ilaçlama ilanı ya-
pılmıştır. Kimyasal mücadele çalış-
maların en son noktası olup, diğer 
mücadele yöntemlerinden sonuç 
alınamadığı ve çiftçinin ürününün 
yemlik sınıfa gideceği durumlarda 
uygulanır ve metrekaredeki nimf 
sayısına göre ilaçlama kararı görevli 
teknik elemanlar tarafından verilir. 
Ürün kalitesi ve ekonomik açısından 
süne mücadelesinde ilaçlama kararı 
alınan yerlerde çiftçilerimiz gecik-
meden ilaçlamalarını yapmaları ge-
rekmektedir. İlaçlamada geç kalınan 
süre süne zararını artırmakta olup 
zaman çiftçimizin aleyhine işlemek-
tedir. İlaçlamaların fayda sağlaması 
için de İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü kontrolünde belirtilen saatlerde, 
hava şartlarına göre yapılmalıdır. 
İlaçlama yapılırken zehirlenmelere 
karşı gerekli kişisel tedbirler alın-
malıdır. Çevrede bulunan arıcılar 
ve hayvan sahiplerine ilaçlamadan 
önce haber verilmelidir” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

KOP Bölgesi’nde Okuma 
Kültürünün Geliştirilmesi Pro-
jesi (KOP OKUYOR) kapsamın-
da İl Milli Eğitim Müdürlükle-
rinin iş birliğiyle düzenlenen 
‘Yeni Medya ve Medya Okurya-
zarlığı’ eğitiminin ilki Nevşehir 
Recep Tayyip Erdoğan Proje 
Anadolu Lisesinde, ikincisi ise 
Karaman İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü konferans salonunda ger-
çekleştirildi.

‘MEDYA İLETİŞİM MESAJLARI 
DOĞRU OKUNMALI’

KOP Okuyor Projesinde yola 
çıkarken öncelikli motivasyo-
nun; çeşitli etkinlikler ve me-
kanlar aracılığıyla öğrencilerle, 
gençlerle kitapları buluşturmak, 
okuma kültürünü gençlerde bir 
şekilde oluşturabilmek olduğu-
nu söyleyen Başkan Bostancı, 
“Bir taraftan bu okuma kültürü-
nü oluşturabilmek için gerekli 
yatırım ve destekleri sağlarken 
diğer taraftan da farklı tekno-
lojik aletler ve sosyal medya 
platformları üzerinden gençle-
rimizin hali hazırda bir okuma 
pratiklerinin bulunduğu ger-
çeğini kabullenmeliyiz. Ama 
bu okuma düzeninin ve bilgiye 
olan sınırsız erişimin maale-
sef çok da düzgün olmadığı, 
gençlerin farklı şekillerde farklı 
etkilere maruz kaldıkları görül-
mektedir. Basılı yayınlar ve sos-
yal medya üzerinden ortalama 
bir vatandaşın günlük eriştiği 
bilgiler karşılaştırıldığında bu 
oranın sosyal medya lehine çok 
ileri düzeyde olduğunu söyleye-
biliriz. Ancak sosyal medyanın 
doğası gereği, gençlerimizin bu 
alanda manipülasyon ve algısal 
yönlendirmelere daha sık ma-
ruz kaldıklarını ifade edebiliriz. 
Bu noktada; görsel, işitsel, basılı 
her türlü medya iletişim mesaj-
larının eleştirel bakış açısıyla 
çözümlenebilmesi, bilinçli bir 
şekilde değerlendirilebilmesi ve 
bireylerin bu doğrultuda kendi 
medya iletilerini üretebilmele-
rini sağlamak amacıyla sosyal 
medya okuryazarlığının gelişti-
rilmesine yönelik projeleri ön-
celiğimize aldık” dedi.

‘MEDYANIN SUNDUĞU 
DÜNYA GERÇEĞİN KENDİSİ 

OLMAYABİLİR’
‘Yeni Medya Okuryazarlı-

ğı’nın; yeni medya kullanımı-
na ilişkin bilgi ve beceri sahibi 
olmayı, yeni medyanın potan-
siyelleri ile olası tehditlerine 
karşı farkındalık kazanmayı, 
yeni medyayı etik ve hak te-
melli kullanmak üzere tutum ve 
davranışlar geliştirmeyi hedef-
lediğine dikkat çeken Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Sezai Türk, “Medya 
mesajlarının eleştirel bir bakış 
açısıyla alınabilmesi, medyada 
gerçeklilik ve kurgusallık ayrı-
mının yapılabilmesi çok önem-
li. Bilgiye ulaşma, analiz etme, 
değerlendirme ve iletişime geç-
me konularında medyanın bir 
araç olarak kullanmasını gere-
kiyor. Sosyal medyanın sundu-
ğu dünyanın gerçeğin kendisi 
olmayabileceğinden hareketle, 
medya kanallarıyla aracılığıyla 
yönlendirme ve yönetme fonk-
siyonlarının da yapılabildiğini 
bilmeliyiz. Medyanın yapısının 
ve işleyişinin öğrenilmesi ile 
sunulan içeriğin bilinçli biçimde 
değerlendirilmesi, film, haber 
gibi ürünlerde yer alan ırk, sınıf 
ve toplumsal cinsiyet ayrımcı-
lıklarının saptanması çok daha 
kolay olacaktır. Çünkü medya 
mesajları itinayla seçilmiş, dü-
zenlenmiş, gözden geçirilmiş 
ve kurgulanmış yapılardır. Her 
ne kadar gerçek gibi görünse de 
bize sergilediği dünya gerçek 
olan değil, gerçeğin medya tara-
fından temsil edilmiş biçimidir. 
Medyanın bize dünyayı sunuş 
biçimiyle medya tüketicilerinin 
dünyayı algılayışı arasında sıkı 
bir ilişki vardır. Medya iletileri 
bünyesinde değer ve ideoloji-
leri barındırır. Medya mesajları, 
ekonomik, sosyal, siyasal, ta-
rihsel ve estetik bağlamlar içe-
risinde üretilir. Medya iletileri, 
insanların sosyal gerçekliği kav-
ramalarını sağlar” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

KOP’tan ‘Yeni Medya 
ve Okuryazarlığı’ eğitimi
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İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattı-
nın ilk etabı olan, Konya-Karaman bölümünün test sürüşleri yıl sonunda başlayacak

Test sürüşüne yılsonu 
itibariyle başlanıyor

Karaman’ı, Konya üzerinden 
mevcut hızlı tren ağına bağlaya-
cak hattın işletmeye alınmasıyla 
iki şehir arasındaki yolculuk sü-
resi 40 dakikaya düşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) İşletmesi-
Genel Müdürlüğünden aldığı bil-
giye göre, bugüne kadar bin 213 
kilometre yüksek hızlı demiryolu 
işletmeye açıldı. Halen bin 889 
kilometrelik yüksek hızlı demir 
yolunun inşası ise sürüyor. 

Öte yandan hem yük hem de 
yolcu taşımak üzere devam eden 
hızlı demir yolu çalışmalarında 
bin 786 kilometre hızlı demir yo-
lunun inşası sürdürülüyor.

İnşası devam eden hızlı de-
mir yolu projeleri kapsamında 
102 kilometrelik Konya-Kara-
man arasındaki demir yolu, saat-
te 200 kilometre hıza uygun, çift 
hatlı, elektrikli ve sinyalli hale 
getirildi.

İKİ ŞEHİR ARASI SEYAHAT 
SÜRESİ 40 DAKİKA

Altyapı ve üstyapı işleri ta-
mamlanan projenin elektrifikas-
yon ve sinyalizasyon yapım çalış-
maları devam ediyor. Bedeli 55 
milyon 490 bin avro olan proje 
tamamlandığında Konya-Kara-
man arası seyahat süresi 1 saat 
13 dakikadan 40 dakikaya düşe-
cek.

Yolcunun yanı sıra yük taşı-
macılığının da yapılacağı Kon-
ya-Karaman hattında test sürüş-
leri ise yıl sonunda başlayacak.  
Hatta yılda 2 milyon yolcunun 
seyahat etmesi hedefleniyor. Ka-
raman-Yenice hattının işletmeye 
alınmasıyla Mersin Limanı ile 
Konya ve Ankara arasında daha 
kısa ve hızlı bir ulaşım koridoru 
oluşturulacak.

GÜNEYDOĞU’YA 
KADAR UZANACAK

Hattın devreye alınmasıyla, 
İstanbul’a kadar mevcut demir 
yolu ağına göre daha kısa mesafe 
ve daha hızlı bir demir yolu sis-
temi ile entegrasyon sağlanacak. 
Ulaşım kolaylığı, bölgenin her 
alanda gelişmesine de katkı sağ-
layacak. 

Konya-Karaman hızlı demir-
yolu hattı, devamındaki Kara-
man-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı 
Demiryolu ile güney koridorunu 
oluşturan Mersin-Adana-Os-
maniye-Kahramanmaraş-Gazi-
antep-Şanlıurfa hızlı demiryolu 
projelerine entegre edilecek.

Konya-Karaman hattında hiz-
met verecek tren, Konya’nın Ka-
şınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra 
ilçesi ile Karaman’ın Demiryurt 
köyündeki istasyonlarda yolcu 
indirip bindirecek.
n AA

Projeyle doğayı ve bilimi keşfedecekler
Selçuk Üniversitesi ve Nec-

mettin Erbakan Üniversitesinin 
ortak olduğu 4004 Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları Destekle-
me Programı kapsamında Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü, Konya Müze-
ler Müdürlüğü ve Konya Bilim 
Merkezi’nin paydaş olduğu 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve 
Sanat Merkezi yürütücülüğün-
de hazırlanan “Doğayı ve Bilimi 
Keşfet Hayallerini Kodla” pro-
jesi hayata geçirildi. 

Açılış konuşmasını yapan 
Proje Yürütücüsü Osman Kay-
nar, “Proje kapsamında hazırla-
nan etkinlikler uygun eğitim ve 
uygulama ortamlarında alan-
larında uzman bilim insanları, 

akademisyenler ve eğitmenler 
tarafından görsel ve uygulama-
lı olarak yaptırılacak, okullarda 
Fen Bilgisi derslerinde öğreni-
len bilgilerin bu proje ile teori-
den pratiğe dönüştü ve bilgiler 
daha anlamlı hale geldi. Projey-
le aynı zamanda öğrencilerde 
kodlama dili konusunda farkın-
dalık oluşacak” dedi. 

Selçuk Üniversitesi Rektör 
yardımcısı Hüseyin Kara, “Ha-
yal edebilmek tefekkür edebil-
mek çok değerli, hayatın uzun-
luğundan daha ziyade hayatı 
nasıl geniş yaşayabildiğimize 
ve derinleşip yükselebildiğimi-
ze bakmamız gerekir. Öğrenci-
lerimizin genişliğine ve derin-
liğine katkı sağlayacak olan bu 

projenin bölgemiz ve ülkemizin 
geleceğini sağlayacak gençleri-
miz açısından çok değerli oldu” 
şeklinde konuştu. 

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğ-
retim Üyesi S.Barbaros Yalçın 
ise, “Projenin adının hayallerle 
ilgili olması çok güzel. Çünkü 
her şey hayallerle başlıyor ne 

kadar fazla hayal kurarsak o 
kadar o hayallerin hayata geç-
mesinin önünü açmış oluruz. 
O nedenle bu projede gençle-
rimizin kuracağı doğa ve tabiat 
ile yaşamla ilgili hayallerinin 
peşinden gidebilmeleri için ya-
pılan çalışmaların her birinin 
onların gelecekteki yaşamına 
dair katkı sunacağında eminiz” 

dedi. 
Program öğrencilerin yap-

tığı müzik dinletisi ile sona 
erdi. Konya Teknik Üniversitesi 
Konferans Salonunda yapılan 
tanıtım toplantısına, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, Selçuk 
Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-
titüsü Müdür Prof. Dr. Musta-
fa Yılmaz, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı S. Barbaros 
Yalçın, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Gençlik Spor ve Eğitim 
Hizmetleri Daire Başkanı Alper 
Oral, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Sevgi evleri mü-
dürleri, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryolları (TCDD) 6. 
Bölge Müdürlüğü, Adana, 
Mersin, Hatay, Osmaniye, 
Konya, Karaman, Niğde, Gazi-
antep ve Kahramanmaraş de-
mir yolu hat ve istasyonlarında 
otla mücadele kapsamında 18-
28 Haziran’da ilaçlama yapı-
lacağını bildirdi.Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamada, 
18-28 Haziran’da, otla müca-
dele çalışması kapsamında de-
mir yolu hat ve istasyonlarında 
ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Mücadelede kullanılan 
ilaçların, insan ve hayvan sağ-
lığını etkileyici özellik taşıdı-
ğından demiryolu güzergahı 
ve yakınındaki arazilerde ilaç-
lama tarihlerinden itibaren on 

gün boyunca bu alanlara yak-
laşılmaması ve dikkatli olun-
ması istenilen açıklamada, 
“Vatandaşların belirtilen yer-
lerde hayvanlarını otlatmama-
ları, ot hasadı yapmamaları, 
arıcıların demiryolu çevresin-
den arılarını uzaklaştırmaları 
önemle duyurulur.” ifadesi 
kullanıldı.

İlaçlama programına göre 
18-20 Haziran’da Adana, Os-
maniye, Gaziantep ve Kahra-
manmaraş’taki, 21-25 Hazi-
ran’da Adana, Mersin, Niğde, 
Konya ile Karaman’daki, 26-
28 Haziran’da Adana, Mersin, 
Osmaniye ve Hatay’daki hat 
kesimi ve istasyon sahalarında 
ilaçlama gerçekleştirilecek.
n AA

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 AA

TCDD’den demiryolu
hattında ilaçlama uyarısı

Jandarma Teşkilatının 
180. kuruluş yılı kutlanıyor

Beyşehir ilçesinde, anaoku-
lunda öğrenim gören 5 yaşında-
ki öğrenciler, aldıkları fotoğraf 
eğitiminin ardından sahada yap-
tıkları görsel çalışmaları fotoğraf 
severlerin beğenisine sundu. 

Beyşehir Alâeddin Keykubat 
Anaokulunda yürütülen bir proje 
çerçevesinde 5 yaşındaki 20 öğ-
renciye 4 ay süreyle profesyonel 
makinelerle birlikte fotoğraf eği-
timi verildi. Eğitimin sona erme-
sinin ardından sahaya çıkan mi-
nik öğrenciler, göl kenarında ve 
ilçenin farklı noktalarında eğitim 
gördükleri fotoğraf makineleriyle 
günlerce deklanşörlere basarak 
mesai yaptı. Öğrencilerin gö-
zünden çekilen fotoğraflar okul 
bünyesinde “ışığın doğası” adlı 
yıl sonu sergisinde ilçe halkının 
ve fotoğraf severlerin beğenisi-

ne sunuldu. Okul bahçesindeki 
serginin açılışını da fotoğrafları 
çeken minik öğrenciler yaptı, ar-
dından katılımcılar ve davetliler 
sergiyi gezdi. 

Minik öğrencilere, öğretmen-
leri Esma Akbıyık eşliğinde fo-
toğraf eğitimini veren Fotoğraf 
Sanatçısı Feray Bilir, kendisine 
gelen teklif üzerine tereddütsüz 
gönüllü olarak bu projenin içeri-
sinde yer almaya karar verdiğini 
söyledi. Feray Bilir, Türkiye’de ilk 
kez böyle bir projeyi yürüttükle-
ri anaokulunda öğrenim gören 
minik öğrencileri 5 yaş gibi çok 
erken bir çağlarda fotoğraf sana-
tıyla tanıştırdıklarını söyledi. 

Feray Bilir, projede yer alan 
minik öğrencilerin eğitim çalış-
malarına başlamalarının ardın-
dan inanılmaz mutlu olduğunu 

belirterek, “Ben eğitim verirken 
de zaten meraklı bir şekilde mut-
luluklarını göstererek fotoğraf 
mesaisine başladılar ve her ne 
yapılması gereken neyse zaten 
onu yaptılar. ‘Ağaç yaş iken eği-
lir’ düşüncesinden yola çıkarak 
başlattığımız bu projede, çocuk-
larımız eğitimlerini tamamlama-
sının ardından fotoğraf mesaisi 
için sahaya çıktı. Profesyonel 
makinelerle miniklerimize fo-
toğraf çekiminin püf noktalarını 
öğrettik. Beyşehir’in tarihi Eşre-
foğlu Camisi’ni, tarihi Taşköprü-
sünü, göl kenarını ve Beyşehir’in 
var olan doğal güzelliklerini fo-
toğrafladılar. Bizim sahadaki bu 
mesailerinde herhangi bir mü-
dahalemiz olmadı. Hepsi harika 
fotoğraflar çekti. Kuş isteyen kuş 
çekti, hangisine ilgisi varsa ona 

göre çekim yaptılar. Bu mesai-
lerinde ortaya çıkardıkları birbi-
rinden güzel eserler arasından 
sergilemeye layık gördüklerimi-
zin en güzel olanlarını seçtik ve 
20 öğrencimizin 20 fotoğrafını 
sergiledik. Beyşehir zaten fotoğ-
rafta muhteşem bir coğrafya ve 
bu fotoğraf sanatı da inanılmaz 
ilerledi. Doğal güzelliği ile Bey-
şehir bu anlamda fotoğrafçıların 
sayısını da çoğalttı.

 Türkiye’nin dört bir yanın-
dan zaten ilçemize fotoğraf çe-
kimi için çok sayıda fotoğraf tut-
kunu geliyor. Çocuklar da bizim 
yarınlarımız için önemli, genç 
neslimiz. İnşallah onlara da bu 
anlamda güzel bir şeyler kazan-
dırabildiysek ne mutlu bizlere” 
diye konuştu.
n İHA

Minik öğrenciler Beyşehir’i fotoğrafladı
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Otomobildeki aramada
10 adet silah ele geçirildi

Kaçak üretilmiş av 
tüfekleri ele geçirildi 

Beyşehir ilçesinde, jandarma 
ekipleri kahvehane işletmeciliği 
yapan bir kişinin otomobilinde 
yaptığı aramada 10 adet SigSauer 
marka tabanca ele geçirdi. Edini-
len bilgiye göre, Konya İl ve Bey-
şehir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, alınan bir duyum üzerine 
Beyşehir ilçesine bağlı bir yerleşim 
merkezinde kahvehane işletme-
ciliği yapan N.Ç. isimli şahsı fiziki 
takibe aldı. Yapılan takipte şahısın 
aracıyla Bademli Mahallesi köy 
yolunda bekleme yaptığının belir-
lenmesi üzerine harekete geçen 

jandarma ekipleri, yapılan kim-
lik kontrolünde tedirgin tavırlar 
sergileyen N.Ç.’nin otomobilinde 
savcılık kararıyla arama gerçekleş-
tirdi. Yapılan aramada otomobilin 
bagaj bölümünde 9 milimetre ça-
pında ruhsatsız 10 adet SigSauer 
marka tabanca ve bu tabancaya ait 
10 adet şarjör ele geçirildi. Ele ge-
çirilen silahları alıkoyan jandarma 
ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. 
N.Ç. hakkında satmak için silah 
bulundurmak suçlamasıyla adli iş-
lem başlatıldığı öğrenildi..
n İHA

Beyşehir ilçesinde jandarma 
ekipleri kaçak üretilmiş av tüfek-
leri ele geçirdi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerince, Beyşehir ilçe-
sine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde 
A.Ç.’ye ait iş yerinde Beyşehir 
Cumhuriyet Başsavcılığından 
alınan arama kararına istinaden 

arama yapıldı. Aramada, kaçak 
üretilmiş 59 adet yarı otomatik 
av tüfeği, 4 adet tek kırma av 
tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği 
olmak üzere toplam 64 adet av 
tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca 
ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı.
n İHA

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz’in kayınvalidesi cenaze töreninde gelininin tabutuna 
sarılıp, “Ben sana daha doyamadım” diye ağıt yaktı. Genç kadının cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi

Gelininin tabutuna 
sarılarak ağladı 

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
kocası tarafından bıçaklanarak öl-
dürülen Tuğba Ekiz son yolculuğu-
na uğurlandı. Genç kadın için Sipas 
Camisi’nde ikindi namazını mütea-
kip cenaze namazı kılındı. Cenaze-
ye Tuğba Ekiz’in (25) yakınları ile 
vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi 
Mehmet Ekiz’in (34) annesi Emine 
Ekiz, gelini Tuğba Ekiz’in tabutu-
nu sarılıp, “Ben sana doyamadım” 
diye ağladı. Cenaze törenine teda-
visi tamamlandıktan sonra taburcu 
olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. 
Kılınan namazının ardından genç 
kadının cenazesi ilçe mezarlığında 

defnedildi. 
Olay, dün saat 16.30 sıraların-

da Seyran Mahallesi’nde meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, Meh-
met Ekiz boşanmak üzere olduğu 
eşi Tuğba Ekiz ile konuşmak için 

baldızı Manolya Yeşil’in evine ge-
lerek tartışmaya başladı. Tartışma 
bir süre sonra kavgaya dönüşünce 
Mehmet Ekiz eşini ve kavgayı ayır-
maya çalışan baldızı Yeşil’i vücu-
dunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 
Şahıs daha sonra bıçağı kendine 
saplayarak intihar etmek istedi. 
Ambulansla Ermenek Devlet Has-
tanesine kaldırılan yaralılardan 
Tuğba Ekiz yapılan tüm müdaha-
leye rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. 

Mehmet Ekiz ve baldızı Yeşil 
ise tedavi altına alındı.
n İHA

Karaman’da Celal A., akarya-
kıt istasyonunda tartıştığı kayın-
biraderi Yasin Göktaş’ı tabancayla 
başından vurdu. Şüpheli kaçarken, 
yaralanan Göktaş ise hastaneye 
kaldırıldı.

Olay, saat 22.10 sıralarında 
merkeze bağlı Kisecik Köyü’nde 
meydana geldi. İddiaya göre daha 
önceden aralarında husumet bu-
lunan Yasin Göktaş (33) ile kız 
kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir 
akaryakıt istasyonunda karşılaştı. 
Bu sırada enişte ile kayınbirade-
ri arasında tartışma başladı. İkili 
arasında çıkan kavganın büyümesi 

üzerine Celal A. belinden çıkardığı 
tabancayla kayınbiraderine doğru 
ateş etti. Tabancadan çıkan kur-
şun Yasin Göktaş’ın başını sıyırdı. 
Yasin Göktaş yaralanırken, eniştesi 
olay yerinden kaçtı. Akaryakıt is-
tasyonu çalışanlarının ihbarı üzeri-
ne olay yerine jandarma ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ya-
sin Göktaş ambulansla Karaman 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 

Jandarma olaya karışan Celal 
A.’yı yakalamak için çalışma baş-
lattı.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Eniştesi tarafından başından vuruldu

5. kattan düşen inşaat
işçisiağır yaralandı 

Çamaşır ipi Yağmur’un 
parmağını kopardı

Konya’da, Yağmur D.’nin (7) 
başparmağı, balkonda oynadığı ça-
maşır ipinin dolanıp, çözülememe-
si sonucu koptu. AFAD görevlileri, 
kızın kopan parmağını 3 saatlik 
arama sonucu bulabildi. Olay, dün 
saat 21.00 sıralarında, Selçuklu ilçe-
sine bağlı Parsana Mahallesi Kaletaş 
Caddesi’ndeki apartman dairesinde 
meydana geldi. Yağmur D., balkon-
da bulduğu çamaşır ipiyle oynamaya 
başladı. Yağmur D.’nin, ipin sıkıca 

dolandığı ve çözülemediği başpar-
mağı koptu. İhbarla gelen sağlık 
görevlileri, küçük kızı ambulansla 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
götürdü. Yağmur D.’nin kopan par-
mağı ise AFAD ve itfaiye ekiplerince 
apartman bahçesinde 3 saatlik çalış-
ma sonucu bulundu. 

Yağmur D.’nin parmağı, hasta-
neye götürülürken, olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n DHA 

Aksaray’da bir inşaatın dış cep-
he mantolamasını yapan işçi den-
gesini kaybetmesi sonucu 5. kat-
tan düşerek ağır yaralandı. Olay, 
saat 16.30 sıralarında Nakkaş 
Mahallesi 2858 Sokak’ta bulunan 
Kur’an kursu inşaatında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur’an 
kursu inşaattın 5. katında manto-
lama üzerine sıva yapan İlhami Y. 
(54), dengesini kaybederek yakla-
şık 15 metre yükseklikten beton 

zemine düştü. İlhami Y.’nin düş-
tüğünü gören çalışma arkadaşları 
hemen 112 Acil Servis ekiplerine 
haber verdi. Kısa sürede olay ye-
rine gelen 112 Acil Servis ekipleri 
ağır yaralanan işçiyi ambulansla 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırdı. Burada tedavi 
altına alınan işçinin durumunun 
ağır olduğu öğrenilirken, olayla il-
gili araştırma başlatıldı.
n İHA

Kafede 9 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı 
Konya’da bir kafede çıkan 

kavga sonucu 9 kişiyi yaralaya-
rak olay yerinden kaçan şüphe-
li yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüpheli, sevk edildiği mahkeme-
ce tutuklandı. 

Olay, 11 Mayıs günü akşam 
saatlerinde merkez Selçuklu ilçe-
si Bosna Hersek Mahallesi Zakir 
Sokak’ta meydana geldi. İddiaya 

göre, sokak üzerinde bulunan bir 
kafeye gelen iki şüpheli, yanında 
bulunan tüfekle kafeye girdi. 
Şüphelilerden birisinin elindeki 
tüfekle kafe içinde ateş açması 
sonucu M.M.Ö. (24), E.B. (22), 
T.A. (21), K.A. (23), S.K. (24), 
F.K. (26), İ.K. (21), M.E.A. (22) 
ve D.K. (23) yaralandı. Durum-
ları hafif olan yaralılar Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesinde tedavi edildikten sonra 
taburcu oldu. Olay sonrası şüp-
helileri yakalamak için çalışma 
başlatan polis, görgü tanıklarının 
ifadelerinden şüphelinin daha 
önceden 24 ayrı suçtan kaydı 
bulunan Özal Kanat olduğunu, 
Hasan M. ve Hakan M.’nin de 
olaya karıştığını tespit etti. Ola-

yın ardından gözaltına alınan 
Hasan M. ve Hakan M. çıkarıl-
dığı mahkemece ‘kasten silahla 
yaralama’ suçundan tutuklandı. 
Polis, firari şüpheli Özal Kanat’ın 
gidebileceği adresleri tespit etti. 
Kanat, Selçuklu ilçesindeki bir 
adreste yakalanarak gözaltına 
aldı. Cebinde bir miktar uyuş-
turucu madde bulunan Özal Ka-

nat’ın yapılan üst aramasında ise 
Kişisel Olaylara Müdahale Aracı 
(KOMA) yazan bir bıçak da ele 
geçirildi. Emniyetteki sorgusu-
nun ardından adliyeye sevk edi-
len Özal Kanat, ‘Kasten silahla 
yaralama ve uyuşturucu madde 
bulundurmak’ suçlarından çıka-
rıldığı mahkemece tutuklandı.
n İHA
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Konyalı hayırsever Aynur Kasabalı’nın önderliğinde geliştirilen ‘Vatan İçin Ölüme Koşanlar’ projesi kapsamında Kasa-
balı’nın adını taşıyan ilkokulda şehitlik köşesi oluşturuldu. Şehit Mustafa Orçun Yaldır’ın eşyaları burada sergileniyor

Şehit Yaldır’ın 
hatırasını yaşatacak

Karatay ilçesinde bulunan 
Aynur Kasabalı İlköğretim Oku-
lu’nda ‘Şehitlik Köşesi’ oluştu-
ruldu. 2006 yılında Siirt’in Eruh 
ilçesinde şehit olan Mustafa Or-
çun Yaldır’ın (21) bütün eşyaları 
köşede sergilendi. Şehit annesi 
Gülizar Süalp (65), “Oğlumun 
terliği, çantası, gömleği ile birlik-
te bazı eşyalarını okula verdim. 
Öğrenciler burada sahip çıkar. 
Terörün kökü kurusun; anneler, 
gelinler, çocuklar ağlamasın” 
dedi. 

Konyalı hayırsever Aynur Ka-
sabalı, yaptırdığı okulun öğret-
menleri ile bir araya gelerek bir 
proje geliştirdi. Konya Valiliği, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit 
Aileleri Derneği, İl Jandarma Ko-
mutanlığı ve akademisyenlerin 
desteğiyle ‘Vatan İçin Ölüme Ko-
şanlar’ projesi hazırlandı. İlkokul 
öğrencilerine vatan ve bayrak 
sevgisi kazandırılması amaçla-
nan projede, 2006 yılında Siirt’in 
Eruh ilçesinde terör örgütüyle çı-
kan çatışmada şehit olan Jandar-

ma Komanda Er Mustafa Orçun 
Yaldır’ın annesi Gülizar Süalp ile 
görüşüldü. Şehit annesi Süalp, 
oğlu Yaldır’ın terliğini, çantasını, 
gömleğini ve önemli eşyalarını 
proje için verdi. Karatay ilçesinde 
bulunan Aynur Kasabalı İlköğ-
retim Okulu’nda şehitlik köşesi 
oluşturuldu. 

‘OĞLUMUN EŞYALARINA 
OKULDA SAHİP ÇIKILIR’

Projenin çok anlamlı olduğu-
nu söyleyen şehit annesi Gülizar 
Süalp, “Oğlumun terliği, çantası, 

gömleği, fotoğrafları ile birlik-
te bazı eşyalarını okula verdim. 
Eşyalar evde kaybolmasın, bura-
da sahip çıkılır. Vatan sağ olsun. 
Terörün kökü kurusun; anneler 
ağlamasın, gelinler ağlamasın, 
çocuklar ağlamasın” dedi. 

‘ORÇUN’UN AİLESİ ARTIK BİZİM’
Şehit annesinin mutluluğu-

nun her şeyden üstün olduğunu 
belirten proje koordinatörü sı-
nıf öğretmeni Perihan Öçgüder, 
“Şehit annemizin oğlu Orçun’dan 
kalan son eşyaları bize teslim et-

mesi bizi çok mutlu ederek gu-
rurlandırdı. Her şey bir tarafa bu 
bizim için en büyük hediyeydi. 
Projenin tüm Türkiye’ye örnek 
olmasını istiyoruz. Projemizin 
temel amacı; her şehidimizin 
adının bir okulda yaşatılması ve 
çocuklarımıza şehitlik nedir, bu 
vatan için ölüme giden insanlar 
neler yaşamıştır, bunun duygula-
rını anlatabilmek o heyecanı ak-
tarabilmek. Umarım amacımıza 
da ulaşırız” diye konuştu.

‘VATANIN BİZE NASIL ARMAĞAN 
EDİLDİĞİNİ GÖRECEKLER’
Şehit ailelerinin bütün sorun-

larıyla ilgilendiğini dile getiren 
hayırsever Aynur Kasabalı, “Öğ-
retmenle birlikte bir araya gelerek 
böyle bir proje geliştirdik. Çocuk-
larla böyle bir köşe hazırladık. 

Buradaki amaç, küçük yaşlar-
da canlı olarak bu tabloyu görme-
leri ve vatanın bize nasıl armağan 
edildiğini, kimlere borçlu oldu-
ğumuzu canlı olarak yaşatmak” 
dedi.
n DHA

Karne almaya giderken,
kazada yaralandı

Aksaray’da 1 ayda 6 bin 553
sürücüye 2 milyon lira ceza 

Akşehir ilçesinde boş bir 
arsada toprağa gömülü bin 
500 adet uyuşturucu hap ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Yeni Mahalle’de bulunan boş 
bir arsaya uyuşturucu hap gö-
müldüğü ihbarını alan Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği ekipleri ça-
lışma başlattı. Arsada bir süre 

izleme yapan polis ekipleri, 
herhangi bir hareketlilik ol-
maması üzerine belirtilen yeri 
kazdı. Yapılan kazıda bin 500 
adet uyuşturucu hap ele ge-
çirildi. Polis, uyuşturucu hapı 
arsaya gömen kişi veya kişileri 
tespit etmek için çalışma baş-
lattı.
n İHA

Kulu ilçesinde trafik ışık-
larında beklerken alev alan 
otomobil, itfaiye ekipleri ta-
rafından söndürüldü. Alınan 
bilgiye göre, Ankara Cad-
desinde Mahmut Ş. idare-
sindeki 35 AS 6166 plakalı 
otomobil, trafik ışıklarında 

beklerken motor bölümün-
den alev aldı. Sürücü, duru-
mu itfaiye ekiplerine bildir-
di. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri, yanan otomobili kısa 
sürede söndürdü. Otomobil-
de hasar oluştu.
n AA

Konya’daki FETÖ/PDY 
operasyonunda, örgütün şif-
reli haberleşme programı 
olan ‘ByLock’u kullandığı 
öne sürülen 5 kişi gözaltına 
alındı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında, 
‘ByLock’ kullandığı iddiasıy-
la 6 kişi hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Terörle Mü-

cadele Şubesi ekipleri, Konya 
önceden belirlenen adreslere 
bugün eş zamanlı operasyon 
düzenledi. 

Operasyonlarda 5 kişi 
gözaltına alınırken, 1 kişinin 
yakalanması için çalışmaların 
sürdürüldüğü belirtildi. Şüp-
helilerin emniyetteki işlemle-
ri sürüyor..
n DHA

Toprağa gömülü bin 500 
uyuşturucu hap ele geçirildi 

Alev alan otomobili 
itfaiye ekibi söndürdü 

Konya’da ‘Bylock’ 
operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray’da karayolu ve şehir içi 
trafik kontrol ve denetimleri kap-
samında 21 bin 310 araç denetler-
ken, 6 bin 553 sürücüye 2 milyon 
118 bin 785 TL para cezası kesildi. 
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Tra-
fik Tescil ve Denetleme Şubesi ve 
Bölge Trafik Şubesi ekipleri, 1 ay 
içerisinde yaptıkları uygulamalarda 
21 bin 310 araç denetledi. Yapılan 
denetimlerde 1 ay içerisinde kusur-
lu görülen 6 bin 553 sürücüye top-

lamda 2 milyon 118 bin 785 TL para 
cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 
441 araç trafikten men edilirken, 
23 sürücünün de sürücü belgesine 
geçici olarak el konuldu. Şehir polis 
kameralarından yapılan denetimler-
de ise 670 araca ters yön, kırmızı ışık 
ihlali, hatalı park, araç kullanırken 
telefonla görüşme yapmak, emniyet 
kemeri takmamaktan cezai işlem 
uygulandı..
n İHA

Aksaray’da elektrikli bisikle-
tiyle karne almaya giden lise 2’nci 
sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Ça-
kır’a (15) otomobil çarptı. 

Yaralanan Çakır hastaneye 
kaldırıldı. Kaza, saat 12.30 sıra-
larında Atatürk Bulvarı ile Şehit 
Şükrü Koçak Caddesi’nde mey-
dana geldi. Aksaray Bilim Teknik 
Kolejine karne almaya elektrikli 
bisikletiyle giden lise 2’nci sınıf 
öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır, 

Aydın Atasoy (36) yönetimindeki 
06 VZY 01 plakalı otomobil çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle savrulan Ça-
kır, yaralandı. 

Otomobil sürücüsü Atasoy’un 
ihbarı üzerine olay yerine gelen 
sağlık görevlileri yaralı Hasan Hü-
seyin Çakır’ın ilk müdahalesinin 
ardından Aksaray Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis 
kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
n DHA

Ortakaraören’de afetin 
bilançosu ortaya çıktı

Turistler buldukları içi para 
dolu cüzdanı polise teslim etti

Seydişehir İlçe Tarım Müdür-
lüğü’nün oluşturmuş olduğu Afet 
Komisyonu, afet bölgesinde yap-
tığı çalışmalar sonucunda, 13 bin 
dekar ekili alanda hasar meydana 
geldiğini, arpa ekili alanda yüzde 
100, buğdayda yüzde 60, sebze, 
kavun ve karpuzda ise yüzde 80 
hasar oluştuğunu belirlendi.

Yetkililerden alınan bilgiye 
göre hasara maruz kalan çiftçile-
rin tarım, kredi borçlarının ertele-
neceği, oluşan hasardan meydana 
gelen maddi kaybın ise ilgili ba-
kanlığın kararı ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın onayın-
dan sonra karşılanıp, karşılanma-
yacağı netleşecek. Ortakaraören 
bölgesinde yaşanan afet sonucu 
ağır hasara maruz kalan çiftçile-
rin gözü Bakanlar Kurulu kararı 
ve Cumhurbaşkanı’nın onayına 
çevrildi.
n AA

İran’dan Konya’ya Mevla-
na Müzesi’ni ziyaret için gelen 
İranlı çift, otobüs terminalindeki 
mescitte buldukları içi para dolu 
cüzdanı polise teslim etti. İran’ın 
Tebriz kentinden Mevlana Mü-
zesi’ni ziyaret için Konya’ya ge-
len Fahmioskoyei çifti müzeyi zi-
yaretlerinin ardından, Manisa’ya 

gitmek için Konya Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’ne geldi. Rog-
haiyev Fahmioskoyei, namaz 
kılmak için otogar içerisinde 
bulunan mescide gitti. İranlı tu-
rist namaz kıldıktan sonra yerde 
cüzdan olduğunu fark etti. Cüz-
danı alıp baktığında içinde 2 bin 
890 lira, 1 çeyrek altın, 1 altın 

künye ve kimlik olduğunu gör-
dü. Otogar polis noktasına ge-
lerek durumu anlatan İranlı çift, 
cüzdanı polise teslim etti. Tuta-
nak karşılığında cüzdanı teslim 
alan polis, cüzdan sahibi Nurgül 
P.’nin İstanbul’da olduğunu be-
lirledi.
n DHA
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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 

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

ZAYİ
VKN.5430574750 602340 NUMARALI SANAYİ SİCİL BELGEMİZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

MUSTAFA KELEŞER ORT.
T.C.: 42541665294 

Z-493
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YKS’nin 15 – 16 Ha-
ziran tarihlerinde yapı-
lacağını, tüm adayların 
ve velilerin dikkat et-
mesi gereken hususlar 
olduğunu dile getiren 
Dr. Mehmet Birekul, 
“Adayların, sınav günle-
rinden önce hazırlıklarını 
tamamlamaları hususu 
en önemli noktalardan. 
Bu sebeple sınav önce-
si sınava girilecek yerin 
görülmesi, sınav öncesi 
akşamında belgelerini-
zi hazırlamanız, kıyafet 
olaraktan kendinizi rahat 
hissedeceğiniz seçimler 
yapmanızı ve bu seçi-
minizi hazır hale getir-
meniz, bedensel ve ruhsal açıdan pozitif olma-
nızı sağlayacak kaliteli ve rahat bir uyku zamanı 
geçirmeniz gerekmekte. Sınav öncesi ve sınav 
günlerinde sizleri negatif etkileyecek kişilerden, 
sosyal medya yazılarından, haber vb. durumlar-
dan da kaçınmanız, sınav anında daha pozitif 
olmanızı ve bu sayede de başarınızın artmasını 
sağlayacak önemli bir unsurdur.

Sınav sabahı ise; her zaman rutin yaptığınız 
kahvaltı çeşitlerinden oluşan öğününüzü mut-
laka almalısınız. Normal günlerden farklı veya 
hiç yemediğiniz/içmediğiniz gıdalar, ilaç ve vi-
taminler sizleri olumsuz etkileyebilir, lütfen dik-
kat edin ve bu gıdalardan uzak durun. Bunları 
da çözdükten sonra, sınav yerinize en geç yarım 
saat kala ulaşacak şekilde evden çıkmanız ge-
rekmekte.

Sınav esansında rahat, huzurlu ve umut-
lu bir şekilde kendinizi motive edin. Heyecan, 
kaygı ve negatif düşüncelerden kendinizi uzak 
tutun, bu şekilde hissetmeye başlarsanız, derin 
nefes egzersizleri ile kendinizi rahatlatın.

Soru çözümlerinde, sınava hazırlıklarda soru 
çözerken kullandığınız teknik, yöntem ve stra-
tejilerden vazgeçmeyin. Soru çözerken uygula-
yacaklarınız için ana fikir, sınav hazırlıklarında 
kullandığınız rutini bozmamaktır.

Soru köklerine mutlaka dikkat edin. Ayrıca 

her sorunun içerisinde mutlaka ipucu/hatır-
latıcı ögeler bulunduğunu unutmayın. Hat-
ta soru ne kadar uzun ise içinde barındırdı-
ğı ipuçları da o kadar fazla olacaktır, bunu 
unutmayın.

Zorlandığınız, takıldığınız, kökünü 
veya mantığını anlamadığınız ya da o 
an hatırlamadığınız soruları boş bırakıp, 
sonrasına bırakmanız gerekir. Bu sayede 
verimli zaman kullanıp, aynı soruya geri 
geldiğiniz de, doğru cevaplama olasılığı-
nız artacaktır.

Cevap kâğıdı işaretlemeyi sona bıra-
kın. Önce kitapçığa cevaplarınızı işaret-
leyin ve en son cevap kâğıdına işaret-
leyin. Bu sayede soru cevabı kaydırma 
riskiniz azalmış olacaktır.

Son olarak; Kıymetli Veliler… Sı-
nav öncesinde sürekli sınav hakkında 
konuşmaktan kaçınınız. Çocuğunuz 
ile birlikte sizde kaliteli ve rahat bir 
uyku uyumalısınız. Çocuğunuzu baş-
kaları ile kıyaslamaktan ve başkaları-
nın başarılarını örnek vermekten uzak 
durunuz. Sınav yerine çok kalabalık bir şe-
kilde gitmeyiniz ve en önemlisi çocuğunuza 
sizin için kıymetli olduğunu hissettiriniz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

HABER - İLAN

 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yusuf PALABIYIK’ın

annesi Rabia PALABIYIK’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 1011145  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, 

Hüma Kulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Birekul, Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde önemli açıklamalarda bulundu 

Hüma Okulları’ndan 
öğrencilere uyarı!

3. Ahmed ,babası 4. Meh-
med, annesi Emetullah Rabia 
Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 
1673 tarihinde dünyaya gelmiş 
102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı 
padişahıdır. Çok iyi bir eğitim 
almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. 
Mustafa’nın yerine 22 Ağustos 
1703 yılında tahta geçmiştir. Lale 
devri süresince tahtta bulunan, 
hattat ve şair özellikleri olan bir 
padişahtı. Divan edebiyatında 
Necib mahlasıyla şiirler yazmış-
tır. Gençlik dönemi şehzadelerin öldürülmesi 
kalktığından dolayı oldukça rahattı. Bu dönemde 
görgüsünü ve bilgisini arttırma fırsatı yakaladı. 
Avrupa’da meydana gelen yenilikleri takip ede-
rek, matbaanın ülkeye getirilmesine çalıştı. 27 yıl 
gibi uzun bir süre padişahlık yapan 3. Ahmed, 
Patrona Halil İsyanı sonrasında 1 Ekim 1730 
yılında tahttan indi.

3. Ahmed saltanatındaki gelişmeler: Tahta 
geçtiği ilk zamanlarda, yeniçerilerdeki disiplin-
sizliğin giderilmesine çalıştı. Fakat bunda başa-
rı sağlayamadı. Sadrazamı yaptığı Çorlulu Ali 
Paşa, idari konularda yardımcısı oldu. Hazine 
için düzenlemeler yapıldı. Rusya’nın Orta Asya 
üzerinden yayılmak istemesi, Balkanlarda bu-
lunan toplumları Slavlaştırmaya çalışması, açık 
ve sıcak denizlere ulaşmak istemeleri sebebiyle, 
Ruslarla gergin bir dönem yaşandı. Bu dönem-
de ilköğretim zorunlu hale getirildi.

Prut savaşı: Ruslar bunlar karşısında kendi 
lehine zemin hazırlamak için, Ortodoks toplum-

ları kışkırtarak, Osmanlı devletini 
zayıflatmak ve savaşta verdiği 
toprakları geri almak istiyordu. Bu 
sebeple Rusya Eflak ve Boğdan 
beylerini Osmanlı Devletine karşı 
kışkırtmaya başladı. 28 Haziran 
1709 tarihinde İsveç Kralı De-
mirbaş Şarl’ı Poltava Savaşında 
yenilgiye uğrattılar. Osmanlılara 
sığınan Şarl 1 Şubat 1713 tarihine 
kadar Bender’de mülteci olarak 
yaşadı. İsveç kralının peşinde 
olan Rusya, Osmanlılara saldırılar 

düzenleyince 1711 yılında Rusya ya savaş ilan 
edildi. Kırım ordusunun desteği de alınarak, bir 
taraftan Osmanlı donanmasıyla Karadeniz’den, 
diğer taraftan Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa 
komutasındaki orduyla Eflak üzerinden Ruslar 
Prut nehri kıyısında çembere alındılar. Çariçe 
1. Katerina’nın Osmanlı Devletine barış çağrısı 
yerini bularak, 21 Temmuz 1711 tarihinde im-
zalanan Prut Antlaşması ile Osmanlı Devleti bir 
zafer kazanmış oldu. Antlaşmaya göre, Azak 
Kalesinin ele geçirilmesiyle Karadeniz yeniden 
bir Türk gölü haline gelmiş, Rusların İstanbul’da 
elçi bulundurmaması, Lehistan’ın iç işlerine 
karışmaması ve İsveç Kralı Şarl’ın ülkesine dön-
mesi belirlenmiştir. Osmanlı Devleti kazandığı 
bu zafer sonrasında, önceden kaybettiği Mora’yı 
geri almak için ve Venedikli korsanların ticaret 
gemilerine saldırısını önlemek amacıyla, 8 Aralık 
1714 yılında Venediklilere savaş açıldı. Silahtar 
Ali Paşa komutasındaki ordu, 22 Ağustos 1715 
tarihinde Koron, Moron ve Mora’yı fethetti.
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Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkan ve yardımcıları ile birlikte Ereğ-
li’de bulunan sağlık tesislerinde görevli tüm Ereğli sağlığını tepeden tırnağa masaya yatırdı

Karataylı emekliler, İstanbul’u gezdi

Büyükşehir’den toplu ulaşım duyurusu
Büyükşehir’den toplu ulaşım 

duyurusu
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı’na girecek öğrencilere 15-16 
Haziran tarihlerinde toplu ulaşım 
araçlarının ücretsiz olarak hizmet 
vereceğini açıkladı. 17 Haziran 
Pazartesi günü itibariyle ise tüm 
otobüs hatlarında sefer saatleri ye-
niden düzenleniyor.

Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı nedeniyle hafta sonu üni-
versite sınavına girecek öğrenci-
ler toplu ulaşım araçlarını ücret-

siz kullanacak. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 15-16 Haziran tarih-
lerinde Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) olduğundan sınav 
giriş belgesini gösteren öğrencile-
rin Büyükşehir’e ait toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz faydalanabi-
leceğini bildirildi. 

OTOBÜSLERİN SEFER
SAATLERİ DÜZENLENİYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

17 Haziran Pazartesi gününden 
itibaren tüm otobüs hatlarında se-
fer saatlerini yeniden düzenliyor. 
Yeni sefer saatlerine tarife panola-

rından ve http://atus.konya.bel.tr/ 
web adresinden ulaşılabiliyor. 
4 HATTA GÜZERGAH DEĞİŞİYOR 

Yine, 17 Haziran Pazartesi 
günü itibariyle Yazır Otobüs Hare-
ket Merkezi’ne bağlı 47-48-49 ve 
57 nolu hatların, hat optimizasyon 
çalışmaları kapsamında yolculara 
daha etkin ve verimli ulaşım hiz-
meti sağlanması amacıyla güzer-
gahları yeniden düzenlendi. Bu 
hatların yeni güzergah ve tarife 
bilgilerine de http://atus.konya.bel.
tr/ web adresinden ulaşabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Sağlık çalışanlarının
sorunları dinlendi

Ereğli ilçe değerlendirme prog-
ramına 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonlarında hizmet sunan per-
sonellerle toplantı düzenleyerek 
başlayan Prof. Dr. Koç ve beraberin-
deki heyet bu toplantının ardından 
da Ereğli Devlet Hastanesi’nde 4-D 
kadrosunda çalışan temizlik ve gü-
venlik görevlileri ile bir araya geldi-
ler. Günün 3. Toplantısını sekreterle 
yapan ve onların istek ve şikâyetleri-
ni dinleyen Prof. Dr. Koç ve hizmet 
başkanları sonrasında da hastanede 
görev yapan uzman doktorlar ile 
toplantı gerçekleştirdiler. Günün 5. 
Toplantısını Ereğli Devlet Hastane-
si’nde sağlık hizmeti sunan hemşire, 
ebe, sağlık memuru, laboratuvar ve 
röntgen teknisyenlerine ayıran Prof. 
Dr. Koç ve beraberindekiler bu top-
lantının ardından geçtiğimiz aylarda 
hizmet sunmaya başlayan Ereğli 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ge-
çerek burada görev yapan diş he-
kimleri ile toplantı gerçekleştirdiler. 
Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları 
günün 7. ve son toplantısını Ereğli 
Devlet Hastanesi’nde aile hekimleri 
ile yaparak yoğun ve verimli geçen 
bir programı tamamladılar.

Ereğli İlçesi’nde sunulan sağlık 
hizmetlerini yerinde görmek, ih-
tiyaçları ve sorunları tespit etmek 
amacıyla birim birim değerlendirme 
toplantıları yaptıklarını vurgulayan 
Prof. Dr. Koç,  “Konya sağlığı adına 
hizmet sunan her birim bizler için 
önemlidir. Hiçbiri diğerinden daha 
geri değildir. Bu nedenle bütün çalı-
şanlarımızı dinleyelim, bütün birim-
lerimizle bir araya gelelim ve yaşa-

nılan aksaklıkları konuşalım istedik. 
Ekip ruhu ile hareket etmek ve ku-
rumsal bilinci oluşturmak zorunda-
yız. Başarı da başarısızlıkta hepimi-
zindir” diyerek yapılan toplantıların 
önemine değindi.

Sağlık hizmetlerinin çok geniş 
bir alanda vatandaşlara ulaştırıldı-
ğını belirten Prof. Dr. Koç, “Bizler, 

sağlık çalışanları olarak insanların 
hayatını ilgilendiren bir görevi ye-
rine getiriyoruz, insanların ölüm ve 
yaşam arasındaki çizgisinde bizler 
varız. O nedenle yaptığımız işin öne-
mini hepimiz çok iyi anlamalı ve bu 
bilinçle görevlerimizi yerine getir-
meliyiz. Bu bilincin oluşması için de 
hepimiz çok çalışmalıyız” şeklinde 

konuştu.
2108 yılı içerisinde 250 ya-

taklı Ereğli Devlet Hastanesi’nin 
son derece modern bir şekilde 
hizmete açıldığını hatırlatan Prof. 
Dr. Koç, geçtiğimiz aylarda açılan 
20 ünitli Ereğli Ağız ve Diş Sağlı-
ğı Merkezi’nin de Ereğli sağlığına 
önemli hizmetler sunmaya başla-
dığını belirtti. 2018 yılında olduğu 
gibi 2019 yılında da projelerin de-
vam edeceğinin altını çizen Prof. 
Dr. Koç, 3 adet Aile Sağlığı Mer-
kezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu projesinin devam ettiği-
ni vurguladı. Eski SSK binasının 
1 ay içinde yıkılacağını ve yerine 

projesi devam eden ile aile sağlığı 
merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri 
istasyonu, sağlıklı hayat merkezi 
ve ilçe sağlık müdürlüğünün yeni 
yerinde hizmetlerine devam ede-
ceğini ifade ederek sözlerini ta-
mamladı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, ilçeye ka-
zandırdığı 22 Emekliler Konağı 
sayesinde emeklilerin hem sosyal-
leşmesine hem de emekliliğin ta-
dını çıkarmalarına önemli katkılar 
sağlıyor. Bu tür sosyal, kültürel ve 
eğitim alanlarındaki projeleriyle 
emeklilerin hayatına dokunan Ka-
ratay Belediyesi, ilçedeki Emekliler 
Konakları sakinlerine yönelik bir İs-
tanbul gezisi de düzenledi.

KILCA, CUMA NAMAZI’NI 
ÇAMLICA CAMİİ’NDE 

EMEKLİLERLE BİRLİKTE KILDI
İki gün süren program kap-

samında Karataylı emekliler önce 
Büyük Çamlıca Camii’ni gezerek 
birlikte Cuma namazını kıldı. Ka-

ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
da buradaki programda emeklile-
re eşlik etti. Başkan Hasan Kılca, 
Cuma namazı çıkışında emeklilerle 
bir araya gelerek bazı istişarelerde 
bulundu.

22 EMEKLİ KONAĞI İLE 
HEMŞEHRİLERİMİZİN 

HİZMETİNDEYİZ
Hasan Kılca, Karatay Belediyesi 

olarak emekli vatandaşların yarar-
lanması amacıyla bugüne kadar 22 
emekli konağını ilçeye kazandır-
dıklarını belirterek, “Emeklilerimiz, 
emekli konaklarında hem dinle-
niyor ve buralarda stres atıyorlar 
hem de emekliler arası dayanışma 
ve iletişimi sağlayarak sosyalleşmiş 

oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak 
bizler de rahat bir ortamda dost-
larıyla güzel vakit geçiren emek-
lilerimize yönelik sosyal, kültürel 
ve eğitime dönük birçok etkinlik 
de yapıyoruz. Bugün de tesisleri-
mizden faydalanan emeklilerimizi 
İstanbul’u gezdiriyoruz. Emeklile-
rimizin medeniyetler şehri İstan-
bul’u yerinde görmelerini, iyi ve 
kaliteli zaman geçirmelerini arzula-
dık” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi’nin orga-
nize ettiği programın ilk gününde 
emekliler, Büyük Çamlıca Camii’n-
de Cuma namazı kıldıktan sonra 
Aziz Mahmut Hüdai Türbesi ve 
Camii’ni de ziyaret etti. Daha sonra 

ise Hz. Yuşa Peygamber’in kabrini 
eden emekliler, burada dua ederek 
İstanbul programının ilk gününü 
tamamlamış oldular.

Gezinin ikinci gününde ise İs-
tanbul’un Fethi sırasında Topkapı 
ve Edirne surlarında yaşanan ku-
şatmanın canlandırılmasının yer 
aldığı Panorama 1453 Tarih Mü-
zesi’ni ziyaret eden emekliler, fet-
hin yaşandığı o anlara bizzat şahit 
oldular. Ebu Eyyub El Ensari Haz-
retleri’nin türbesinin de yer aldığı 
Eyüp Sultan Camii’ni de ziyaret 
eden emekliler, burada dualarını 
ederek İstanbul programını ta-
mamlamış oldular.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
gerçekleştirilen yol açma, geniş-
letme, parke taşı tamir, park ve 
çevre düzenleme, asfaltlama ça-
lışmaları ve ilaçlama çalışmaları 
sürdürülüyor.

Seydişehir Belediyesi mer-
kez ve kırsal mahallelerde yoğun 
bir şekilde çalışmalarına devam 
ediyor. Seydişehir Belediyesi as-
faltlama, kaldırım, parke yol, yol 
açma, yollara dolgu, asfalt yama, 
park-bahçe çalışmalarını bütün 
mahallelere yayarak Seydişehir’in 
her mahallesini şantiye alanına 
çevirdi. 

Şehrin muhtelif mahallelerin-
de Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerin asfaltlama, kaldırım, 
parke yol, yol açma, yollara dol-
gu, asfalt yama, park-bahçe ça-
lışmaları ve ilaçlama gibi altyapı 
ve üstyapı çalışmalarına aralıksız 

devam ettiğini kaydeden Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, 2019 
yılı içerisinde programa alınan 
altyapı çalışmalarında bütün im-
kanların seferber edildiğini kay-
detti. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Hizmetlerimizi 
vatandaşlarımızdan gelen talep-
ler doğrultusunda yapmaktayız. 
Halkımızdan aldığımız güçle 
daha birçok başarılı çalışmaya 
imza atacağız. Asfalt çalışmamız 
ile birlikte, eş zamanlı olarak kır-
sal ve merkez mahallelerimizde 
yol açma, park ve yeşil alan dü-
zenleme ,ayrıca ilaçlama çalış-
malarımız devam etmektedir. 
Çalışmalarımız tüm mahalleleri-
mizde sürmekte. Ekiplerimiz her 
mahallemizi şantiye alanına çevi-
rerek, Seydişehir için ve hemşeh-
rilerimiz için çalışıyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Selçuklu ilçesi Bu-
hara Mahallesi’nde görülen sa-
hipsiz olduğu belirtilen maymun, 
Doğa Koruma Milli Parklar Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından yaka-
lanıp, beslendi.

Doğa Koruma Milli Parklar 
8’inci Bölge Müdürlüğü ekiple-
ri, merkez Selçuklu ilçesi Buhara 

Mahallesi’nde sahipsiz bir may-
munun dolaştığı bilgisini aldı. 
Bölgeye giden ekipler bir süre 
sonra maymunu kafesle yakaladı. 
Ekipler, maymunu muz ve çeşitli 
meyvelerle besledi. Maymun, Ka-
ratay Hayvanat Bahçesi Veteriner 
Hekimliği’ne teslim edildi.
n DHA

Seydişehir’in mahalleleri
şantiye alanına döndü

Sahipsiz maymun
sonunda yakalandı
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Son günlerde televizyon kanal-
larının açık oturumlarından, gazete-
lerin köşe yazılarına kadar her yeri 
işgal eden ‘’mağdur’’ kavramı ve 
‘’mağduriyet’’ söylemi herkesin gün-
demini meşgul etti. Yetmedi, sosyal 
medya hesaplarında ‘’mağduriyet’’ 
üzerinden sonu bir yere bağlana-
mayan tartışmalar yürütüldü. Her-
kes kendi mağduriyetini ispatlama 
üzerinden bir alan oluşturmaya çalı-
şarak ‘’en mağdur benim’’ iddiasını 
kabul ettirme girişiminde bulundu. 
Artık yaşanan her hadise üzerinden 
bir mağduriyet siyaseti üretilmeye 
çalışıldığına da şahit olduk. Bütün 
bunlar yaşanırkenbaklıma eski bir 
televizyon dizisinden ‘’mağdurum da 
mağdurum, çok mağdurum mağdu-
rum’’ repliği gelmeye başladı. Dola-

yısıyla bundan sonra gördüğüm her 
‘’mağdur siyaseti’’ üzerine kendimi 
alamıyor ve tebessüm ediyorum. 

Her ne kadar tebessüm ediyor 
olsam da siyasi dil açısından ‘’mağ-
duriyet’’in neden bu kadar önemli 
olduğunu çalışma ve sorgulama 
gereği hissettim.  Herkesin diline 
pelesenk olan bir tespit bağlamında 
sahiden ‘’Türk toplumu mağdurları 
seviyor mu?, Siyasi anlamda mağ-
dur olanlar kamuoyundan gerçekten 
daha fazla mı teveccüh görüyor?’’ 
sorularını sormaktan kendimi ala-
madım. Yaptığım okumalar çerçe-
vesinde yalnızca Türkiye’de olmayan 
bir durum olduğunu söyleyebilirim. 
Mağduriyet üzerinden üretilen siya-
setin bir kazanım sağladığı düşünce-
si diğer ülkelerde de azımsanmaya-

cak boyutta olduğunu 
görüyoruz. Konu ile 
ilgili yazılan makale 
ve kitaplara bakınca 
mağduriyet üzerinden 
söylem geliştirmenin 
toplumun genel kitle-
sinde karşılığı olduğu 
tespitiyle karşılaşmak 
mümkün. 

Toplumun güçlü 
siyasi figürlerin mağdur 
siyaseti üzerinden alan oluşturduğu-
nun farkında olduğunu söyleyebili-
riz. ‘’Biz mağdurları severiz’’ diyen 
insanların aslında bu sözle durumun 
farkındalığını itiraf ettiğini düşünmek 
mümkündür. Bu farkındalığa rağ-

men bu durumun kamu-
oyu açısından bu kadar 
etki etmesini izah etmek 
zor gibi gözüküyor ola-
bilir. Farklı bir perspek-
tiften olaya yaklaşınca 
durumun bir nebze daha 
anlaşılabilir olduğunu 
fark ettim.

Mağduriyet siyaseti 
üzerinden siyasi alanda 
meşruiyet üretiminin bu 

denli karşılık bulmasının sebebini 
aslında toplumun kendi mağduri-
yeti ile kurduğu bağla açıklayabiliriz. 
Yoksa havaalanında hiç ‘’VIP’’ alanı 
kullanmamış bir toplumun buradan 
mağduriyet kabullenişini başka türlü 

izah etmek mümkün gözükmüyor. 
Diğer açıdan ise siyaset kurumunun 
bütün nimetlerinden bugüne kadar 
yararlanmış ve yararlanmaya devam 
eden bir belediye başkan adayının da 
‘’mağdurum’’ iddiasının başka türlü 
karşılık bulması anlaşılır gibi değildir. 

Bütün bu mağdur siyasetinin 
geri planında ‘’bende sizdenim ve 
sizin gibi mağdurum’’ mesajının yat-
tığını düşünüyorum. Bunun toplum-
da karşılık bulmasını da toplumun 
kendi mağduriyetini kabul etmesi ve 
bu mağduriyeti ile kurduğu bağdan 
kaynaklığını söylemek mümkündür. 
Aksi halde siyasilerin sahip oldukları 
imtiyazların hiçbirine sahip olmayan 
vatandaşın buna teveccüh göster-
mesini bekleyemeyiz. 

Daha net ifade etmek gerekirse, 

aslında mağdur edildiği iddiası olan 
ve kendisinin hakkının yendiğini gös-
termeye ya da ispatlamaya çalışan 
siyasinin temel hedefi, bu durum 
üzerinden meşruiyet üretmektir. 
Vatandaş ise sürekli kendi yaşadığı 
durumları görünce aslında bu siya-
setçiyi kendisine daha yakın görü-
yor. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bir 
anlamda kendi mağduriyetini ya da 
haksızlığa uğrama durumlarını kabul 
ediyor ve bununla ilişki kuruyor. 

Toplumun kendi mağduriyeti ile 
kurduğu ilişki sayesinde kendisine 
meşruiyet alanı oluşturan siyasilerin 
temelde farkına vardığı durum da 
budur. Dolayısıyla ‘’asıl mağdur kim’’ 
sorusunun cevabı kendi mağduri-
yetini farkında olmadan kabul eden 
‘’toplum, vatandaşlar yani bizleriz…’’

SAHİDEN ASIL MAĞDUR KİM?

Başarılı bir akademik yıl geçiren 
Yöntem Eğitim Kurumlarında 4. ve 
8. sınıfların mezuniyet törenleri De-
deman Otel’de iki farklı günde ger-
çekleştirildi. Mezun olan öğrenciler 
yeni hayatlarına yelken açtılar.

Saygı duruşu ve İstiklâl Mar-
şı’nın okunmasının ardından me-
zuniyet törenin açılışında konuşan 
Yöntem Koleji Okul Müdürü Meh-
met Tekin, “Güzel ve yoğun bir 
tempoda bir sezonumuzu da ka-
patmanın haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Yöntem Koleji olarak Meram 
yerleşkemizde başladığımız eğitim 
öğretim hayatında henüz 2. yılımız 

olmasına rağmen, Konya eğitimin-
de bir çığır açtığımızı düşünüyo-
rum. Sevgili öğrencilerimiz bundan 
sonraki hayatınızda başarıya odak-
lanın. Sevgili veliler öğrencilerimi-
ze ve öğretmenlerimize güvenerek 
destek verdiniz. Sizlere teşekkür 
ediyorum. Öğrencilerimize bundan 
sonraki eğitim hayatında destek 
vermeye de devam edin. Mezun 
olan öğrencilerimize başarılar dile-
yerek, yolları açık olsun” dedi.

Yöntem Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu adına konuşan Özgür 
Pazarcı Yöntem ailesi olarak büyü-
düklerini belirterek, “Öğrencilerimiz 

sistemli ve disiplinli çalışmasının 
meyvelerini aldılar. İç Anadolu’nun 
en büyük eğitim kompleksine sahip 
olan Yöntem Eğitim Kurumların-
da 2019-2020 eğitim dönemi için 
kayıtlarımız devam ediyor. 2019 
LGS’ de Işılay Kurt adlı öğrencimi-
zin tüm soruları doğru cevaplayarak 
Türkiye.1.si oldu. Öğrencimiz Işılay 
Kurt’un başarısı hepimizi sevindirir-
ken, gururlandırdı. Bu başarısından 
dolayı öğrencimizi kutlarken, emeği 
geçen öğretmenlerimize, anne ve 
babasına teşekkür ediyoruz. Öğren-
cilerimiz bize inanarak, anlayarak ve 
dinleyerek eğitime devam ettiler. 

Tüm yılı beraber geçirdik. Sevgili öğ-
rencilerimiz artık Yöntem ailesinden 
oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 
Değerli velilerimiz Yöntem ailesine 
katkınızdan dolayı sizlere de teşek-
kür ediyorum. Yöntem ailesi olarak 
büyüyoruz. Öğrencilerimize gelecek 
hayatında başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından öğrenci-
lerin karneleri dağıtıldı. Şiir dinletisi 
gibi birçok etkinliğin yapıldığı tören-
de okul 1.si olan Işılay Kurt, yaş kü-
tüğüne plaket çaktı. Katılımın yoğun 
olduğu mezuniyet töreninde öğren-
ciler doyasıya eğlendiler.
n HABER MERKEZİ

SÜ’nün Efsunkâr adlı 
defilesine büyük ilgi

NEÜ’lü öğrenci 
yarışmadan ödülle döndü

Selçuk Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı 
Bölümü 4. Sınıf öğrencileri tarafın-
dan, Öğr. Gör. Emine Esirgenler ve 
Arş. Gör. Dr. Mücella Özkan atöl-
yesinde hazırlanan “Efsunkâr” adlı 
defile düzenlendi. Bayır Diamond 
otelinde gerçekleşen defileye Vali 
Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. 
Funda Toprak’ın yanı sıra belediye 

başkanlarının eşleri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 2019 Selçuklu Bele-
diyesi destek projesi kapsamında, 
defilede 14 öğrenci tarafından ya-
pılan 79 tasarım uygulamaya ge-
çirildi. Efsunkâr adlı defile katılım-
cılar tarafından yoğun ilgi gördü. 
Yapılan Konuşmaların ve müzik 
dinletisinin ardından defile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Karamanoğlu Mehmet Bey’i 
anma, Türkçenin resmi dil olarak 
kabul edilişinin 742. yıldönümü 
ve Milli Mücadelenin 100. Yılı et-
kinlikleri kapsamında Samsun 19 
Mayıs Üniversitesinde “15. TÖ-
MER’ler Arası Türkçe Konuşma 
Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) KONDİL öğrencisi Sejma 
Eminovic de katıldı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 
ev sahipliğini üstlendiği yarışma-
da, Türkiye’nin dört bir yanındaki 
üniversitelerden gelen uluslararası 
öğrenciler yarıştı. Dereceye giren-
lere ödüllerin verildiği yarışmada 

Necmettin Erbakan Üniversitesin-
den Sejma Eminovic, Türkiye 2.’si 
olarak 3000 TL’lik ödülü almaya 
hak kazandı. 

Dereceye giren öğrencilere ba-
şarı belgesi ve para ödülü verildi. 
Yine yarışmaya katılan diğer öğ-
rencilere ve kendilerine eşlik eden 
hocalarına katılım sertifikaları, 
OMÜ’lü öğretim üyeleri tarafından 
takdim edildi.

KONDİL (Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi), 
2016’da İzmir’de düzenlenen aynı 
yarışmada 1. olmuş ve 2017’deki 
yarışmaya ev sahipliği yapmıştı.
n HABER MERKEZİ

Düzenlediği toplantı ile 2018-19 eğitim öğretim yılını değerlendiren Eğitim Bir Sen Konya Şube Başkanı 
Nazif Karlıer, eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, artık köklü çözüm beklediklerine işaret etti

Sorunlara köklü
çözüm istiyoruz!

Eğitim Bir-Sen (EBS) Konya 
Şube Başkanı Nazif Karlıer, 2018-
2019 eğitim öğretim döneminin 
sona ermesi dolayısıyla sendika 
binasında bir basın toplantısı dü-
zenleyerek, çeşitli değerlendir-
melerde bulundu. 

Karlıer’e  EBS Konya Şube 
Başkan Vekili Harun Koçaker ve 
başkan yardımcıları; Aziz Anik ve 
Ömerül Faruk Balki de eşlik etti. 

Öğretmenlerin yaşadığı so-
runlara vurgu yapan Karlıer, 
şunları söyledi: “Sözleşmeli öğ-
retmenlik kaldırılmalı, sözleşmeli 
öğretmenlere verilen sözler ye-
rine getirilmelidir. Ek gösterge 
vaadi artık yerine getirilmelidir. 
Eğitimcilere şiddete karşı yasal 

düzenleme yapılmalıdır. Yeni 
ortaöğretim modeli mağduriyet 
üretmemelidir. 2023 Eğitim Viz-
yonu’ndaki belirsizlikler gideril-
meli, hedefler öngörülen takvim 
dâhilinde gerçekleştirilmelidir. 
Yönetici görevlendirme sürecin-
de belirsizlikler giderilmelidir. 

Öğretmensiz sınıf kalmama-
lı, atamalar kadrolu yapılmalıdır. 
Yer değişikliği sürecindeki aksak-
lıklar giderilmelidir. 

Öğretmenlerin haklarını ga-
ranti altına alacak ve öğretmene 
destek olacak bir meslek kanunu 
beklentisi karşılanmalıdır. Kari-
yer basamakları sistemi mesleki 
gelişim esasında yeniden kurgu-
lanmalıdır. 

Okulların donanım ihtiyacı 
karşılanmalı, okullara doğrudan 
ödenek tahsis edilmelidir. Eği-
timin kalitesinin artırılması hiz-
metli ve memurlarımızın hak-
larının geliştirilmesine bağlıdır. 
Eğitim kurumlarının hizmetli ve 
memur ihtiyacı karşılanmalıdır. 

Eğitim politikaları ortak aklın 
ürünü olmalıdır.” Değişim süreç-
leri paydaşların katkılarına açık 
hâle getirilmeli, ortak akıl ürünü 
politikalar üretilmelidir. Böylece 
meşruiyet düzeyi yüksek, sos-
yal kabulü geniş kararları hayata 
geçirmek daha kolay olacaktır.” 
Daha sonra öğrencilere hayırlı 
tatiller dileyen, eğitimcilere de 
fedakârlıklarından dolayı teşek-

kür eden Başkan Karlıer,  “Büyük 
bir özveriyle geleceğimize katkı-
da bulunan, çocuklarımızı hayata 
hazırlayan eğitim çalışanlarımıza, 
kendilerini yeni ideallere ve yeni 
hedeflere hazırlayacak iyi bir din-
lenme dönemi diliyor; öğrencile-
rimize, kendilerini geliştirecek, 
kültür, sanat ve spor faaliyetle-
riyle donanımlarını artıracak gü-
zel bir tatil dönemi geçirmelerini 
temenni ediyor, mezun olanlara 
yeni hayatlarında başarılar dili-
yor, eğitim yöneticilerinden ise 
bu dönemi eski sorunlardan kur-
tulma zamanı olarak değerlen-
dirmesini bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yöntem’de, mezuniyet sevinci

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Küçükkuyu Köylüleri Sıla-i Rahimde buluştu
Kadınhanı’nın en küçük nüfu-

suna sahip Küçükkuyu Köylüleri 
düzenlenen ´Sıla-i Rahim  ́ şenli-
ğiyle hasret giderdiler. Bu yıl ilki 
düzenlenen şenlik Konya´nın Ka-
dınhanı İlçesine bağlı Küçükkuyu 
Mahallesi Köy meydanında yapıldı. 
Şenlikte köy halkı ve köy dışında 
yaşayan Küçükkuyu’lu vatandaşlar 
kültürlerini devam ettirmenin se-
vincini paylaştılar. Köy meydanın-
da çadırlar kuruldu gelen misafir-
ler ağırlandı ve yöresel etli bulgur 
pilavı dağıtıldı. Mahalle Muhtarı 
Selman Karatoprak, Mehmet Ali 
Yemenici ve Mehmet Emin Bozku-
lak tarafından düzenlenen şenlikte 
şenliğe katılan vatandaşlar okunan 
hatmi şerifler ve Mevlidi Şerif oku-
narak geçmişleri yâd edildi. 

Açılış konuşmalarını yapan Ka-
zım Biçer, Küçükkuyu köyü olarak 

kuruldukları alanın tarihi köklere 
sahip olduğunu dile getirerek, “Gü-
nümüzde kültürel değerlerimizin 
yok olmasına yönelik ciddi tehditler 
var. Sosyal Medya adı verilen ağlar, 
cep telefonundaki oyunlar ve haya-

tımıza giren başka birçok modern 
şey, yanlış kullanımdan dolayı bizi 
özümüzden kültürümüzden uzak-
laştırıyor. Bu gibi etkinliklerle biz 
kültürümüzü yaşatmaya çalışıyo-
ruz. Katılım güzel bunu da başardı-

ğımızı umuyorum” dedi.  Programa 
Katılan Konya Gıda Mühendisleri 
Odası Başkanı Hulusi Ada ise “Dü-
zenleyen ve emeği geçen bütün 
herkesi tebrik ediyorum ve gele-
cekte de bu tarz etkinliklerin deva-

mını arzu ediyorum. Köyler bizim 
buluşma noktamız buradaki yaşa-
mın yaşantının bitirilmemesi ge-
rekiyor. Senede en az bir kere sıla-i 
rahimin yapılması gerekiyor” dedi.

Mehmet Ali Yemenici’de “Bu 

toprakların kıymetini bilelim, Kü-
çükkuyu köyümüz güzel bir yerde, 
bu tarz etkinliklerin kıymetini bi-
lelim, birlikte olarak kültürümüzü 
hep birlikte yaşatalım” şeklinde 
konuştu. Amaçlarının bu şenlik-
le köylülerin sıla olan özlemlerini 
gidermek olduğunu belirten Meh-
met Emin Bozkulak, “Bu etkinliği 
geleneksel hale getirmek istiyoruz, 
bu sene birincisini yaptık. Her sene 
üzerine bir şey katarak daha güzel 
projelerle daha ileri götürmek is-
tiyoruz, köyümüzü. Bu sene talep 
üzerine özellikle bayramın hemen 
sonrasında düzenledik şenliğimizi 
ve katılımda beklediğimizin daha 
üstünde oldu. Şenlikle hedeflediği-
miz birlikteliğe ulaştık” dedi. Şen-
lik yapılan ikramlar sonrası sona 
erdi.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Kulu ilçesinde 2018-2019 eği-
tim ve öğretim yılının sona erme-
siyle karnelerini alan 7 bin 255 
öğrenci yaz tatiline çıktı. Kulu ilçe-
sinde 2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılının sona ermesi nedeniyle 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 
karne töreni düzenlendi. Törene, 

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, 
Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar 
Sarıçoban, Şube Müdürleri Fatih 
Altun, Hüseyin Koç ve öğrenci ve-
lileri katıldı. 

Kaymakam Ali Edip Budan 
öğrencilere hitaben yaptığı konuş-
mada, “Sevgili öğrenciler, en iyi şe-

kilde bir mesleğe ulaşmak istiyor-
sanız biraz külfete katlanacaksınız. 
Şu an sizin mesleğiniz öğrencidir. 
Bunun gereği var. Öğretmen, mes-
leğinin gereğini, ben kaymakamım 
mesleğimizin gereğini, polis, asker 
mesleğinin gereğini yapıyor. Sizin-
de göreviniz derslerinize, kitapla-

rınıza, öğretmenlerinizin verdiği 
görev ve ödevlere çalışabilmek. 
Çalışırsanız daha güzel bir hayat 
toplumumuzu bekliyor” dedi. Ko-
nuşmaların ardından Kaymakam 
Budan, öğrencilere karnelerini da-
ğıttı.
n İHA

Yarma Ortaokulu’nun
Bilim Fuarı’na yoğun ilgi

Üçüz kız kardeşlerin 
karne mutluluğu  

Karatay’a bağlı Yarma Mahal-
lesi Yarma Ortaokulunda düzenle-
nen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına 
öğrenci velileri ve protokol üyeleri 
yoğun ilgi gösterdi. AK Parti İl Baş-
kan Yardımcısı Hasan Çiftçi, MHP 
İlçe Başkanı Remzi Karaaslan, 
Yarma Mahalle Muhtarı Mehmet 
Ünal ve Azaları, MHP Karatay Me-
lis Üyesi Ömer Karapınar, Yarma-
lılar Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mustafa Turhan, 
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rı-
fat Kavuneker, Ova Sulama Birliği 
Başkanı  Mehmet Üzüm, Karatay 
İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Şeker, 
Karatay İlçe Tarım Müdürü Esat 
Altuntaş, Karatay İtfaiye Müdürü 
Sayın Nuh Özdemir, mahalle muh-
tarları, okul müdürleri ve Yarma 
halkının yoğun ilgi gösterdiği prog-
ram Yarma Ortaokulu Müdürü 
Selman Üzüm’ün açılış konuşması 
ile başladı. Okul Müdürü Selman 
Üzüm, “TÜBİTAK’ın desteğiyle bu 
yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz fu-
arda öğrencilerimizin bilimin öne-
mini kavramaları ve bilimsel bir 
araştırmanın tüm basamaklarını 
uygulayarak öğrenmeleri en bü-
yük kazanımları olacaktır. Bu kaza-
nım kendi ihtiyaçlarını karşılayabi-

lecek bir ülke olmanın belki de ilk 
adımlarıdır. Dünya üzerindeki dev-
letlerin gücü artık asker sayısı ile 
değil üretebildiği teknoloji ve silah 
gücüyle ölçülmektedir. Öğretmen-
ler olarak bizler çok çalışmalı ve ül-
kemizin geleceği olan gençlerimizi 
her alanda en iyi şekilde yetiştir-
meliyiz. Hem ahlaklı, milli, manevi 
değerlere sahip hem de ülkemizin 
teknolojik ve bilimsel alandaki bü-
tün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
nesiller yetiştirmeliyiz. İşte bunun 
yolu da öğrencilerin bilimi tanıyıp 
üretmesinden geçmektedir. Yüce 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’ de ilim 
öğrenmek ve düşünmek üzerine 
birçok Ayeti Kerime vardır. Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muham-
med Mustafa (sav) :İlim müminin 
yitik malıdır nerede bulursa alır, 
Buyurarak ilim öğrenmeye verdiği 
önemi dile getirmiştir” dedi.

Öğrencilerin proje sunumları-
nın  izleyenlerden tam not aldığı 
programın sonunda AK Parti İl 
Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi’nin 
projede yarışan öğrencilere hediye 
takdimi yapıldı. Program günün 
anısına çekilen hatıra fotoğrafları 
ve yapılan ikramlarla sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da aynı okulun 3’üncü 
sınıfında eğitim gören 10 yaşında-
ki üçüzler Eda, Esra ve Elif Çakmak 
kardeşler, karnelerini aldı. Yavuz 
Sultan Mahallesi Atatürk İlkoku-
lu’nda eğitim gören üçüz kardeşler 
Eda, Esra ve Elif Çakmak karnele-
rini alarak tatile çıkmanın sevincini 
yaşadı. Başarılı üçüzlerin mutlu-
luklarını paylaştıkları anneleri Ay-
şegül Çakmak, 6 kızı olduğunu be-
lirterek, “Bugün üçüzlerim karne 

aldı, çok mutluyum. İnşallah bun-
dan sonra da böyle başarılı olurlar. 
6 kız annesi olmam ayrı güzel bir 
duygu” dedi.

Üçüzlerin öğretmeni Hatice 
Duru ise “Çok başarılı öğrenciler. 
Başarılarında annelerinin çok eme-
ği var. Bu devirde 6 kız büyütmek 
kolay değil, bir de 3’ü üçüz. Kar-
deşleri güzel yerlerde görmek isti-
yoruz” dedi.
n DHA

Öğrencilere sınavla ilgili tavsiyelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı ve Öğretim Gö-
revlisi Ali Bozgedik, sınavın yeteneği ve kişiliği ölçmediği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söyledi

YKS adaylarına
önemli tavsiyeler

KTO Karatay Üniversitesi Reh-
berlik Uzmanı ve Öğretim Görevli-
si Ali Bozgedik YKS’ye saatler kala 
öğrencilere önemli tavsiyelerde bu-
lundu. Bozgedik, “Sınavda bildiği-
niz konulara ve sorulara odaklanın. 
Hiçbir şeyi hatırlayamayacağım gibi 
düşüncelerin aklınıza gelmesi çok 
normal. Fakat sınav günü sorular 
karşınıza gelince yapabildiğinizi gö-
receksiniz. Uzun sorular zordur ön-
yargısından kurtulun ve muhakkak 
soruyu okumaya çalışın” önerilerin-
de bulundu.

Liseyi bitiren ve üniversiteye 
girmeye hazırlanan öğrencilerin 
Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı (YKS) maratonu için geri sayım 
başladı. 15-16 Haziran tarihlerinde 
yapılacak sınav öncesinde öğrenci-
lere tavsiyelerde bulunan uzmanlar, 
sınavda olumsuz düşüncelere yer 
verilmemesi gerektiğini ve sadece 
sorulara odaklanılması gerektiğinin 
altını çizdi.

SON GÜN YENİ KONU VE 
DENEME ÇÖZMEYİN, BU 
KAYGINIZI ARTIRABİLİR

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı 
ve Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, 
“Son güne kadar ders çalışabilirsiniz. 
Fakat son gün yeni konu ve deneme 
çözmeyin. Bu kaygınızı artırabilir. Yıl 
içerisinde alışık olduğunuz ortamı 
son hafta da devam ettirebilirsiniz. 
Temel Yeterlilik Testi (TYT) zamanı 
kullanmayı ve yorum gücünü, Alan 
Yeterlilik Testi (AYT) ise bilgiyi kul-
lanmayı ve analiz etmeyi ölçüyor. 
TYT de turlama tekniği yaparak, 
soruya tekrar dönerek zamanı kont-
rollü kullanabilirsiniz. AYT ise zaten 
zaman probleminiz olmayacak, so-
ruları daha dikkatli daha yavaş çöze-
bilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

SINAVA GİRECEK KİŞİ 
SAYISI SİZİ KORKUTMASIN

2019 TYT’ye 2 milyon 400 bin 
adayın başvurduğunu hatırlatan 

Bozgedik, “1 netin yerine göre 30 
bin kişi ilerlettiği sınavda, sadece 
yanlışları azaltmak bile sizi üst sıra-
lara taşıyacaktır. Ne çok bilmediğim 
konu ve soru var demek yerine ya-
pabildiğiniz, emin olduğunuz soru-
ları yapmak size daha çok net geti-
recektir. Sınavdan önce hiçbir şeyi 
bilmiyorum ve sanki hiçbir şeyi ha-
tırlayamayacağım gibi düşüncelerin 
aklınıza gelmesi çok normal. Fakat 
sınav günü sorular karşınıza gelince 
yapabildiğinizi göreceksiniz. Beyni-
miz bilgisayar klasörü gibi çalışır. İh-
tiyaç anında gerekli dosyadan doğru 
bilgiyi çıkaracaksınız.” dedi.

ALIŞIK OLDUĞUNUZ DÜZENİ 
BOZMAYIN VE UZUN SORULAR 

ZORDUR 
ÖNYARGISINDAN KURTULUN
Sınava hazırlık sürecindeki dü-

zenin bozulmaması gerektiğini be-
lirten Bozgedik, “Deneme sınavında 
nasıl başlıyorsanız gerçek sınavda 
da aynısını yapın. Örneğin TYT de 
ilk matematikten başlıyorsanız sı-
nav günü de aynı alan ile başlayın. 
Alışık olduğunuz düzeni bozmayın. 
Uzun sorular zordur önyargısından 
kurtulun ve muhakkak soruyu oku-
maya çalışın. Göreceksiniz cevabı 
paragrafın bir kısmında aynen veya 
eş anlamlı olarak geçmiştir. Bu bir 
sıralama sınavı daha çok net yapan 
öne geçer. Zor soru, kolay soru çar-
panı aynıdır. Sınavın genel standart 

sapması vardır, her sorunun ayrı 
standart sapması yoktur. Dolayısı ile 
kolay sorulardan daha çok net çıkar-
maya bakın.” önerilerinde bulundu.

SINAV YETENEĞİNİZİ VE 
KİŞİLİĞİNİZİ ÖLÇMÜYOR

Zamanı doğru kullanmanın ge-
rekliliğine vurgu yapan Bozgedik, 
“Önemli olan her soruyu yapmak 
değil, esas olan yaptığınız soruyu 
doğru yapmaktır. Bu sınav yetene-
ğinizi ve kişiliğinizi ölçmüyor. Hızlı 
okuyup anlamayı, dayanıklılığı ve 
zamanı kullanmayı ölçüyor. Hayatın 
ilerleyen yıllarında sınavların devam 
edeceğini bilmeniz, sınavlara bakış 
açınızı normalleştirecektir.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da 7 bin 255 öğrenci karne aldı
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Op. Dr. Soner Keskin, şeker hastalığının retinanın küçük damarlarını tıkayarak beslenmesini önleyebileceğini ve kalıcı görme 
kaybına neden olabileceğini belirterek, erken teşhisle uygulanan lazer tedavisi sayesinde görme kayıplarının azaldığını söyledi

Kaymakam Şenoğlu göreve başladı

Yan bakma kavgasında bıçaklandı

Jandarma Komutanı’nın babası
Konya’da toprağa verildi

Trabzon İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Halil Şen’in Konya’da 
vefat eden babası Celil Şen son 
yolculuğuna uğurlandı. Trabzon İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Halil Şen’in babası Celil Şen, Kon-
ya’da tedavi gördüğü hastanede 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Celal Şen için merkez Karatay 
ilçesi Mengene Camisinde Cuma 
namazını müteakip cenaze namazı 
kılındı. Şen’in cenazesi kılınan na-
mazın ardından Çatalhüyük Me-
zarlığında defnedildi. Celal Şen’in 
cenaze namazına ailesi, yakınları, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak, Konya 3. Ana Jet Üs ve Gar-
nizon Komutanı Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Konya İl Jandarma Komu-
tanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl 

Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
protokol mensupları ve vatandaş-
lar katıldı.
n İHA

Hüyük ilçesine Kaymakam 
olarak atanan Dilara Şenoğlu 
göreve başladı. İçişleri Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü tara-
fından Hüyük Kaymakamlığı’na 
vekaleten görevlendirilen Kay-
makam Şenoğlu, ilçedeki göre-
vine başladı. Atama öncesi, ilçe-
ye Beyşehir Kaymakamı Yusuf 

Özdemir vekalet etmekteydi. 
1991 yılında İstanbul’da doğan 
Şenoğlu, ilk, orta ve lise öğre-
nimini Giresun’da tamamladık-
tan sonra lisans eğitimini 2016 
yılında Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
Bölümünde tamamladı. 2018 
yılında İçişleri Bakanlığı tarafın-

dan açılan Kaymakam adaylığı 
sınavını kazanarak mülki idare 
amirliği mesleğine intisap etti. 
Şenoğlu, Muğla Valiliği’nde 
stajını, Afyonkarahisar Sandıklı 
ve Antalya Gazipaşa ilçelerinde 
kaymakam refikliği stajını ta-
mamladı. 
n İHA

Konya’da, iki grup arasında 
çıkan ‘yan bakma’ kavgasında Yu-
suf Ç. (19), bacağından bıçaklana-
rak yaralandı. Şüpheli Mücahit Ç. 
(20) evinde yakalanarak gözaltına 
alındı.Olay, saat 15.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Bedir Ma-
hallesi Adaklı Sokak’ta meydana 
geldi. Birbirini tanıyan Yusuf Ç. ve 
Mücahit Ç. arasında iddiaya göre,  

‘yan bakma’ nedeniyle tartışma 
çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa 
sürede kavgaya dönüşmesiyle 
Mücahit Ç., yanındaki bıçakla Yu-
suf Ç.’yi sol bacağından yaraladı. 
Yusuf Ç., kanlar içerisinde yere 
yığılırken, Mücahit Ç., ise olay ye-
rinden kaçtı.  İhbar üzerine olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Gelen sağlık görevlilerin-

ce ilk müdahalesi yapılan Yusuf 
Ç., Konya Numune Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf 
Ç.’nin sağlık durumunun iyi oldu-
ğu belirtildi. Şüpheli Mücahit Ç. ise 
polis ekipleri tarafından olay son-
rası saklandığı evinde yakalanarak 
gözaltına alındı. Olayla ilgili başla-
tılan soruşturma sürüyor.. 
n DHA

Erken teşhisle görme 
kaybını önleyebilirsiniz

Mezun olduğu okulda 
karne sevincine ortak oldu 

Çeşitli etkenlere bağlı olarak or-
taya çıkan retina hastalıkları, erken 
teşhis edilmediğinde kalıcı görme 
kayıplarına neden olabiliyor. Şe-
ker hastalığı, retinanın küçük da-
marlarını tıkayarak beslenmesini 
engelleyerek bu sebeplerden birini 
oluşturuyor. Dünyagöz Konya’dan 
Op. Dr. Soner Keskin, diyabetik 
retinopati ile ilgili olarak, “Eğer 
zamanında müdahale edilmezse 
retinada yaygın hasara ve körlüğe 
kadar gidebilir. Dünyada 50 yaşın 
altındaki kişilerde bir numaralı ön-
lenebilir körlük nedeni olan diya-
betik retinopati tedavisinde erken 
dönemde gelen hastalara uygula-
nan lazer tedavisiyle gözün ömrü 
uzayabilir’’ dedi.

Retina hastalıklarında erken 
teşhis, kalıcı görme kayıplarının 
önüne geçme de önemli rol oynu-
yor. Retina hastalıkları görmede 
azalma, algılanan şekillerde bozul-
ma ve cisimleri büyük, küçük ve 
çarpık görme gibi şikâyetlerle be-
lirti veriyor. Retina hastalıklarına 
sebep olan nedenlerden biri olarak 
karşımıza çıkan diyabetin dünya-
da 50 yaşın altındaki aktif olarak 
çalışan kişilerde bir numaralı öne-
lenebilir körlük nedeni olduğunu 
söyleyen Dünyagöz Konya’dan Op. 
Dr. Soner Keskin  “Diyabet, küçük 
damarları etkileyen ve ömür boyu 
süren kronik bir hastalıktır. Özel-
likle göz sağlığını tehdit eden di-

yabet, retinanın küçük damarlarını 
tıkayarak retinanın beslenmesini 
engelliyor ve diyabetik retinopati-
ye sebep oluyor. Diyabet hastalığı; 
bulanık görmeden diyabetik reti-
nopatiye, kataraktan glokoma ka-
dar birçok hastalığa neden olduğu 
için diyabet hastaları düzenli göz 
muayenelerini kesinlikle aksatma-
malıdır” diyor. 

ŞEKER HASTALIĞI GÖZÜ 
NASIL ETKİLER?

Diyabetik retinopatide hastalı-
ğın birdenbire kötü hale gelmedi-
ğini söyleyen Dünyagöz Konya’dan 
Op. Dr. Soner Keskin “Gözdeki 
hasar yavaş yavaş oluşur. Önce 
retinada tıkanmalar ve ödem alan-
ları oluşur. Noktasal kanamalar ve 
yine damarlarda noktasal balonlaş-
malar meydana gelir. Hastanın bu 
dönemde hiçbir yakınması olmaz. 
Oysa tedaviye bu dönemde baş-
lanmalıdır. Daha sonra bunlar bir-
biriyle buluşarak daha büyük alan-
ları tutar. Beslenmeyen alanlardan 
salgılanan bazı faktörler retinada 
yeni ve anormal küçük damarların 
gelişmesine yol açar. Normal retina 
damarından farklı olan bu küçük 
damarlar çok kolay kanama eğili-
mindedir. Göz içerisindeki tekrar-
layan bu kanamalar, retina yüze-
yinde zarların gelişmesi, retinanın 
yerinden ayrılması gibi birçok so-
runu da beraberinde getirir” diyor.

Op. Dr. Keskin, diyabetik reti-

nopatinin erken, orta ve ileri dö-
nemlerde görmeyi değişik derece-
de etkilediğini ifade ederek, “Ama 
özellikle makula (görme merkezi) 
yani sarı nokta bölgesi tutulmuş-
sa görme azalır. Hastaların yakın 
görmeleri bozulur. Bazı hastalar-
da görme yüzde 5 oranında aza-
lırken, bazı hastalarda bu oran 
yüzde 90’ı bulabilir” diye konuştu. 
ERKEN TANI İLE HASTALIĞIN HIZI 

YAVAŞLIYOR
Diyabetik retinopati tedavi-

sinin başarısında hastalığın aşa-
masının önemli rol oynadığını 
vurgulayan Op. Dr. Soner Keskin 
şöyle konuştu: “Erken dönemde 
gelen hastalara uygulanacak lazer 
tedavisi sayesinde görme kaybı % 
80-90 oranında önlenebilmektedir. 
Geç kalındığında 1-2 yıl içinde kör-
lük meydana gelebilir. Tedaviyle 
amaçlanan görme kaybını engelle-
mektir, görmeyi o anki durumuyla 
koruyabilmektir. Sonuçta diyabet 
kronik bir hastalıktır. Şeker hastalı-
ğını kökünden söküp atmak müm-
kün değildir. O nedenle gözdeki 
hastalık da ilerleyecektir. Hastanın 
sık sık görülmesi ve tedavinin sür-
dürülmesi çok önemlidir.”

GÖZ KONTROLLERİNİ
İHMAL ETMEYİN

Op. Dr. Keskin, çoğu şeker 
hastasının göz kontrollerini ihmal 
ettiğini, oysa diyabette göz kont-
rollerinin öneminin büyük oldu-

ğunu ifade ederek, şunları söyledi: 
“Gelişmiş ülkeler de dahil olmak 
üzere, hastalar körlük tehlikesi ko-
nusunda bilgilendirilmiş bile olsa, 
şikayetleri olmadığı için retina mu-
ayenelerini aksatmaktadırlar. Oysa 
diyabette erken tanı ve tedavinin 
önemi çok büyüktür. Özellikle has-
talığın beşinci yılından itibaren her 
diyabet hastası altı ayda bir göz 
hekimine gitmeli ve göz dibine 
baktırmalıdır. Diyabetik retinopati 
teşhisi konulan bir kişide ise takip 
muayenelerinin sıklığı hastalığın 
şiddetine göre değişir.

 Hastaların 3 ay aralıklarla 
kontrol edilmesi, oluşan bozuk-
lukların yerleşmesini önleyebilir 
ve geri dönülmez noktaya gelme-
den müdahale edilmesini sağlaya-
bilir.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, katıldığı karne 
dağıtım töreninde öğrenci-
lerin karne heyecanına ortak 
oldu. Beyşehir’de, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 
İçerişehir Mahallesinde bulu-
nan Şehit Hasan Metli İlko-
kulu ve Eşrefoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu’nda karne dağıtım 
töreni düzenlendi. 

Törene katılan Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayın-
dır, ilkokul döneminde öğre-
nim görüp mezun olduğunu 
belirterek, “Eşrefoğlu’nun ilk 
5 yılını ben burada bitirdim. 
O zamanlar Eşrefoğlu İlkokulu 
idi. Burada okudum, buradan 
mezun oldum. Sonrasında 
ortaokulu bitirip ve liseyi de 
Beyşehir Lisesinde okuduktan 
sonra üniversiteyi de Selçuk 
Üniversitesinde tamamladım. 
Sizin okulunuzdan bir beledi-

ye başkanı çıktı. Sizlerden biri 
de belki ileride mutlaka bir 
belediye başkanı olacak” dedi. 

İlçe Milli Eğitim Müdür 
Vekili Rüştü Beğendi ise, okul-
dan mezun olacak öğrencilere 
bundan sonraki öğrenim ha-
yatında başarılar diledi. Baş-
kan Bayındır, karne dağıtım 
programının sonunda okulda 
görev yapan öğretmenler oda-
sını da ziyaret ederek öğret-
menlerle bir süre sohbet etti. 
Karne dağıtım programına 
Beyşehir Ticaret Odası Baş-
kanı Mustafa Akbıyık, kurum 
müdürleri, ilçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ahmet Yalçın 
, öğretmenler ve aileleri katıl-
dı. Beyşehir ilçe genelinde 84 
okul, 795 derslikte öğrenim 
gören 14 bin 92 öğrencinin 
bugün karne sevinci yaşadığı 
belirtildi.
n İHA
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Hikmet Karaman 
tatilde boş durmuyor

Mustafa Denizli 
İran’a geri döndü

‘Dünyaya Gaziantep’ten 
futbolcu satabiliriz’

‘Yusuf ve Abdülkadir 
Avrupa’ya satılmalı’
Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, kulübün ekonomik durumunu düzeltecek olması halinde 

Avrupa’dan transfer önerileri gelen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün satılması gerektiğini söyledi
Bordo-mavili takımın altyapısında gö-

rev yaptığı dönemde Yusuf Yazıcı, Abdül-
kadir Ömür gibi oyuncuları yetiştiren ve 
A takımda da bu oyunculara forma şansı 
veren Tekelioğlu, açıklamada bulundu. 
Tekelioğlu, durup dururken bu oyuncuların 
satışının gündeme gelmediğini, kulübün 
ekonomik gerçeklerinin bulunduğunu be-
lirtti.”Ben de tabii ki altyapıdan yetişen 
oyuncuların satılmasını istemem ama 
kulübün ekonomik durumu ortada.” diyen 
Tekelioğlu, şunları kaydetti:”Bu iki oyun-
cudan 200 milyon liraya yakın gelir elde 
edilecekse, bu kulübün borcunun beşte 
biridir, yani önemli bir rakamdır. Kulübe 
çare olacaksa, ekonomik durum bu iki 
oyuncudan gelecek parayla düzelecekse 
bana göre satılmalıdır. Kulübü kurtarma 
yönünde adım atılmalıdır ama ‘Paramız 
var, iş düzelecek, takımın üstüne koyalım.’ 
denirse ikisinin satılması o düşünceye uy-
gun olmaz.”

Takımda direkt altyapıdan gelip ilk 
11’de oynayan 5 oyuncu bulunduğunu 
vurgulayan Tekelioğlu, “Bu da yüzde 
50’ye yakın bir oran. Bir iki sene sonra bu 
oyuncuların yaşları 23-24’e gelecek. Alttan 
gelen oyuncular da ilave edildiğinde uzun 
yıllar şampiyon olabilecek bir kadro yaka-
lanabilir ama Trabzonspor’un gerçekleri 
var.” diye konuştu.

“AÇIĞA ÇIKMAMIŞ İNANILMAZ 
POTANSİYELLERİ VAR”

Tekelioğlu, Yusuf ve Abdülkadir’in her 
geçen zaman üstüne koyduğuna dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:”Türkiye’de ge-
lişimlerini tamamlamışlar mı? Yetiyor bu-
rada oynamaları için ama açığa çıkmamış 
potansiyelleri inanılmaz var. Uğurcan için 
de aynı şeyleri söyleyebilirim. Bu oyun-
cuların hepsi, Avrupa’nın önde gelen 5 
liginde oynayabilir. Yurt dışına gidecekse 
üçünün çok daha fazla gelişeceğine ina-
nıyorum, üstüne koyarlar. Mental olarak 
gelişmeleri lazım. Kapasiteleri, yetenek-
leri, anlayışları var, daha fazla çalışmaları 
gerekiyor. Seçecekleri takım, ülke onları 

mental anlamda da daha geliştirecektir. 
Ronaldo, Messi ekonomik olarak hayatla-
rını kurtarmış ama halen en fazla çalışan, 
koşan, mücadele eden oyuncular.”

Trabzonspor yönetiminin transfer, 
kadro yapılanması konusunda doğru işler 
yaptığını belirten Tekelioğlu, “Bu yönetim, 
geçmişe göre daha temkinli, dikkatli yolu-
na devam ediyor. Attıkları adımlar doğru. 
Çünkü bu ekonomik şartlarda kulüplerin 
ayakta kalma şansı gitgide zayıflıyor. 
Transferde büyük paralar harcama döne-
mi bitmiştir. Mevcut kadroyu korur, 1-2 
bonservissiz oyuncu katar, altyapıya önem 

verirlerse gelecek yıl için büyük mesafe 
katedilir.” değerlendirmesinde bulundu.

TRABZON’UN GOLCÜSÜ 
DENİZLİ RADARINDA

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo 
Rodallega’yı Denizli’ye getirdi. Yıldız fut-
bolcu ile masaya oturan yönetim, anlaşma 
zemini arıyor. Denizlispor dış transferde 
önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak 
Trabzonspor forması giyen Hugo Rodal-
lega’nın İzmir Adnan Menderes Havali-
manı’na inerek özel bir araçla Denizli’ye 
geldiği öğrenildi. Kolombiyalı golcü ile 
masaya oturan yönetim, anlaşma zemi-

ni arıyor. Rodallega’ya yıllık 1.1 milyon 
Euro’dan 2 senelik sözleşme teklif edildiği 
de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor’un 2 
futbolcuya da imza attırması bekleniyor. 
33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 
maça çıktı. 

Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist 
kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan 
sezonda Trabzonspor’da ise 16 gol, 3 
asistle oynadı. Rodallega, CBJ Cali, Qu-
indio, DeportivoCali, Monterrey, Atlas, 
Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve 
Trabzonspor’da forma giydi. 
n AA

Denizlispor, Cristian Sapunaru ile anlaştı
Denizlispor, Kayserispor forması gi-

yen CristianSapunaru ile prensip anlaş-
masına vardı. Rumen stoper ile sözleşme 
imzalanması bekleniyor. Denizlispor’da 
transfer çalışmaları hız kazandı. Son ola-
rak Kayserispor forması giyen Rumen sto-
per Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. 
Transferde küçük pürüzlerin giderilmesi-
nin ardından bugün ya da yarın sözleşme 
imzalanması bekleniyor. 

35 yaşındaki Rumen stoper, kari-
yerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik 
performans sergileyen Sapunaru, geçen 
sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 
2 gol attı. P. Bukarest’e futbol hayatına 
başlayan Sapunaru, FC National, Porto, 
Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Gi-
urgiu ve Kayserispor’da forma giydi. Öte 
yandan yeşil-siyahlı ekibin aynı takımdan 
prensipte anlaşma sağladığı 30 yaşındaki 
Portekizli sağ bek TiagoLopes’le de resmi 
mukavele yapacağı iddia edildi. 

STACHOWİAK 1 YIL DAHA 
YUKATEL DENİZLİSPOR’DA

Yukatel Denizlispor başarılı file bekçi-
si Adam Stachowiak ile 1 yıllık sözleşme 
imzaladı. İmza töreni öncesi konuşan 
Kulüp Başkanı Ali Çetin, Stachowiak’ın 
11 maçta gol yememesi halinde primle 
ödüllendirilmesi konusunda anlaştıklarını 
da kaydetti. 

Stachowiak kendisini 1 yıl daha ye-
şil-siyahlı formaya bağlayan sözleşmeyi 
imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştiri-
len törende imzalar Başkan Çetin ile Sta-
chowiak arasında atıldı. İmza töreninden 
yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 
Samimi bir ortamda gerçekleştirilen imza 
töreni sonrası konuşan Başkan Çetin, 
transferde öncelikli amaçlarının takımın 
iskelet kadrosunu korumak olduğunu 
ifade etti. Takımda iç transfer anlamında 
önce Kerem Can Akyüz ile imza attıklarını 
ardından kaleci Stachowiak ile imzaların 
atıldığını anımsatan Başkan Çetin, “Yarın 
da bir ya da iki futbolcu ile daha sözleşme 
imzalayacağız. Birisi kesin ama bir diğeri 
pazartesi günü imza atılabilir. Önümüzde-

ki hafta da 1 ya da iki imza daha olacak. 
Biz ilk kampa kadar transferde yüzde 75’i 
tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda bü-
tün her şey planlarımız doğrultusunda 
gidiyor ve mutluyuz. İmza atacak isimler 
iç transfer değil” dedi. 

“AİSSATİ İLE DEVAM 
ETMEK İSTİYORUZ” 

Aissati’nin sözleşme imzalayıp im-
zalamayacağı konusuna da değinen Baş-
kan Çetin şunları söyledi: “Menajeri de 
kendisi de istiyor aslında. Aissati neden 
böyle direniyor onu da anlamış değiliz. 
Bizim ödeyeceğimiz para belli, güç belli. 
Şehir seviyor, bizler seviyoruz. İnşallah 
hayırlısı olur, bir an önce kararını verir. 
Biz kendisi ile devam etmek istiyoruz.” 
İmza töreni sonrası yönetim kurulu üye-
leri ile birlikte poz veren Stachowiak ise 
Denizlispor ile bir kez daha imza attıkları 
için çok mutlu olduğunu ve başarılı bir se-
zon geçirmek istediklerini söyledi. 
  n İHA

Adil Gevrek: 10’a yakın futbolcu alacağız
Spor Toto Süper Lig’de gösterdiği 

performansla UEFA Avrupa Ligi’n-
de ön eleme turuna katılmaya hak 
kazanan Evkur Yeni Malatyaspor’un 
kulüp başkanı Adil Gevrek, 10’a yakın 
transfer yapacaklarını söyledi.Gevrek, 
Evkur Yeni Malatyaspor’un Spor Toto 
Süper Lig’deki performansı, transfer 
çalışmaları ve UEFA Avrupa Ligi he-
deflerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezon-
dur Süper Lig’de mücadele ettiğini 
anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi 
performans sergilediklerini ifade etti.

Gevrek, Spor Toto Süper Lig’e 6. 
sıra hedefiyle başladıklarını anımsata-
rak, 2018-2019 sezonunu hedeflerinin 
üzerine çıkarak 47 puanla 5. sırada 
tamamladıklarını belirtti. 

Başarılı bir sezon geçirdiklerini an-

latan Gevrek, “İnişli ve çıkışlı bir süre-
cin ardından ligi hedefimizin üzerinde 
tamamlayarak önemli bir başarılı elde 
ettik ve UEFA Avrupa Ligi’nde yer ala-
bilmek için ön eleme maçı oynamaya 
hak kazandık. Son derece mutlu ve 
gururluyuz. Başarılarımızı sürdürebil-
mek için elimizden geleni yapacağız.” 
dedi.

Gevrek, bu sezon hem ligde hem 
de kupada önemli mesafe katettikle-
rini, UEFA Avrupa Ligi’nde de en iyi 
şekilde mücadelelerini sürdürecekleri-
ni kaydederek, bu süreçte kendilerine 
destek olan başta taraftarlar olmak 
üzere herkese teşekkür ettiklerini söy-
ledi.

“ŞU AN EN ÖNEMLİ 
GÜNDEMİMİZ TRANSFER”
Gevrek, UEFA Avrupa Ligi ön ele-

me müsabakaları dolayısıyla lige er-

ken “merhaba” diyeceklerini dile ge-
tirerek, “Önemli bir sürece giriyoruz. 
Şu an en önemli gündemimiz transfer. 
Doğru transferler yapmak için yoğun 
çalışıyoruz. 

Transfer komitemiz, hocalarımız, 
sportif direktör çalışıyor. Zamanımız 
kısıtlı. Şu an takımda sözleşmesi biten 
ve ayrılan futbolcularımız var. İç ve dış 
transferde 10’a yakın futbolcu alaca-
ğız.” ifadelerini kullandı. 

Tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa 
Ligi’nde mücadele etmeye hak ka-
zandıklarını anımsatan Gevrek, söz-
lerini şöyle sürdürdü:”Önemli bir ba-
şarı elde ettik. UEFA Avrupa Ligi’nde 
ön elemeleri kayıpsız geçip gruplara 
kalmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ligi 
de aksatmak istemiyoruz. İki kulvarda 
da en iyi şekilde mücadele edeceğiz. 
UEFA Avrupa Ligi’nde gidebildiğimiz 

yere kadar gitmek istiyoruz. Gruplara 
kalmak hem başarı anlamında hem de 
maddi anlamda bizim için önemli. Bü-
tün Malatyalılar gururlu ve mutlu çok 
şükür. Bunu camiamız ve halkımızla 
başardık. Önemli olan geldiğimiz yeri 
korumak. Bu sezon yoğun bir süreç 
bizi bekliyor. Kadromuzu da ona göre 
kurup sağlam takım oluşturmamız la-
zım.”

Gevrek, teknik direktör Sergen 
Yalçın ile anlaştıklarını hatırlatarak, 
“Sergen Yalçın ile çalışmalara baş-
ladık, transferlere beraber karar ver-
meye çalışıyoruz. Başarılı olacağına 
inandığımız için zaten Sergen hocayla 
anlaştık. 

Malatyalılar inansın, güvensin ve 
takımlarına sahip çıksınlar. Hep bir-
likte daha güzel yerlere geleceğiz.” 
şeklinde konuştu. n AA

Teknik direktör Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro 
Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaştı. İran devlet med-
yasına göre, Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi’nde oynayan 
Tebriz eyaleti takımı Traktör Sazi ile anlaşma imzaladı.De-
nizli’nin ne kadar süre için sözleşme imzaladığı ve alacağı 
ücrete ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Son olarak Spor Toto 
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın teknik direktörü 
olan Denizli, görevinden ayrıldığını duyurmuştu.Traktör 
Sazi takımı geçen yıl da Türk teknik adam Ertuğrul Sağlam 
ile sözleşme imzalamış, ancak beklentiler karşılanamadı-
ğı için kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.  n AA

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Gazişehir Gazian-
tep’te, altyapı yatırımlarını artırıp, ülke ve dünya futboluna 
genç yetenekler kazandırmak hedefleniyor.Kulüp Başkanı 
Adil Sani Konukoğlu, yaptığı açıklamada, Gaziantep’in 
önemli bir spor şehri olduğuna işaret etti.Gaziantep’te 
futbolun yanı sıra basketbol, tekerlekli sandalye basket-
bol ve hokey gibi önemli branşlarda da başarılı takımların 
olduğunu anımsatan Konukoğlu, futbol konusunu biraz 
zenginleştirip, kenti bu alanda kendi kendine yetebilir hale 
getirmek istediklerini vurguladı.

Konukoğlu, Gaziantep’te alt liglerde mücadele eden 
kulüplerin de olmasını arzuladıklarını ifade ederek, şunları 
söyledi:”Sadece Süper Lig’de değil, alt liglerde de müca-
dele etmeliyiz. Böylelikle üst ligde tecrübe ihtiyacı olan 
oyuncuları alt liglerde oynatabilir, alt liglerdeki yetenekli 
oyuncuları ise üst lige taşıyabiliriz. Bu inancımı bir kez 
daha yineliyorum. 

İyi bir organizasyon ve yapılanmayla, 2 milyonluk 
şehirde bunu başarabiliriz. Böyle bir kentte gençlerimizin 
sayısını göz önünde bulundurmalıyız. Bu şehirden çıkabi-
lecek cevherleri düşünelim. Hep birlikte Brezilya gibi ola-
lım. Tüm Türkiye’ye, tüm liglere ve dünyaya Gaziantep’ten 
futbolcu transferi yapabiliriz. Bunu altyapımızla, şehrin ya-
pısı ve büyüklüğüyle başarabiliriz.”  n AA

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet 
Karaman tatilde bile boş durmuyor. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kay-
serispor’da yeni sezon öncesi Teknik direktör Hikmet Kara-
man tatilini eşi ile birlikte İspanya’da sürdürüyor. Bakü’de 
ilk olarak UEFA Avrupa Ligi Final maçını izleyen Karaman, 
ardından Madrid’de Şampiyonlar Ligi final maçını izledi. 
Şampiyonlar Ligi final maçından sonra dün Mallorca ile Al-
bacete arasında oynanan İspanya 2.Lig Yükselme Play-Off 
yarı final maçını izleyerek not tuttu. Hikmet Karaman, önü-
müzdeki hafta içi Kayseri’ye gelerek yeni sezon çalışmaları-
na başlayacağı öğrenildi.  n İHA



Bölgesel Amatör’de 
1926 maç oynandı!

Üç Konya takımının mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 2018-2019 sezonu sona erdi. Spor Toto Bölgesel 
Amatör Lig’de bu sezon 8 takım 3. Lig’e yükselirken, oynanan toplam 1926 müsabakayı 1 milyon 583 bin 620 seyirci 
tribünlerden izledi. Konya ekiplerinden Akşehirspor, şampiyon olmasına rağmen 3. Lig’e çıkma şansını kullanamadı
BAL’da oynanan karşılaşmalarda 5 bin 

539 gol atılırken, grup müsabakalarında 
25 ile en çok gol atan futbolcu Yozgatspor 
1959 FK’dan Hüseyin Çelik oldu. Türkiye 
Futbol Federasyonu 2018-2019 sezonu-
nu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL), 
grup, play-off ve baraj müsabakalarının 
sona ermesiyle tamamlandı. BAL’da 80 
ilden 151 takım mücadele etti. 12 takımla 
temsil edilen İstanbul’u, 5 takımla İzmir ve 
Bursa, 4 takımla Ankara, Aydın ve Kocae-
li, 3 takımla Adana, Antalya, Çanakkale, 
Denizli, Hatay, Mersin, Konya, Kütahya, 
Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon ve 
Tekirdağ takip etti. 17 il 2 takımla, 44 il de 
1 takımla temsil edildi. 
AKŞEHİRSPOR, ŞANSINI KULLANAMADI

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta mü-
cadele eden Konya ekiplerinden Akşe-
hirspor, normal sezonu şampiyon olarak 
tamamladı ve Play – Off oynama hakkın 
kazandı. Kırmızı beyazlılar takım oynadığı 
üç karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrı-
larak 3. Lig’e çıkma şansını kullanamadı. 
Gruptaki diğer Konya ekiplerinden Karapı-
nar Belediyespor, Akşehirspor’un bir üst 
lige çıkamaması nedeniyle direkt olarak 
küme düştü. Sarayönü Belediyespor ise 
Konya Süper Amatör Küme ikincisi Göl-
yazı Belediyespor’u Play – Out maçında 
1-0 yenerek BAL’da kalmayı başardı. Yeni 
sezonda Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşe-
hirspor, Sarayönü Belediyespor ve Ereğ-
lispor mücadele edecek.

8 TAKIM 3. LİG’E YÜKSELDİ 
2018-2019 sezonunda BAL, 11 grupta 

oynandı. Grup birincisi olan takımlar statü 
gereği TFF 3. Lig’e yükselmek için Play-
off 1. Kademe, 2. Kademe ve 3. Kademe 
müsabakaları oynadı. Bu müsabakalar so-
nunda; Somaspor (Manisa), Kelkit Beledi-
yespor (Gümüşhane), Malatya Yeşilyurt 
Belediyespor, Belediye Derincespor (Ko-
caeli), Modafenspor (İstanbul), 68 Aksa-
ray Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK. ve 
Ağrı 1970 Spor TFF 3. Lig’e yükseldi. Grup 
birincisi olup play-off müsabakalarını kay-
beden Akşehirspor (Konya) ve Bucak Bele-
diye Oğuzhanspor takımları BAL’da kaldı. 

1926 MAÇI TOPLAM 
1.5 MİLYON SEYİRCİ TAKİP ETTİ 

BAL’da 11 grupta 1858, play-off’larda 

9 ve baraj müsabakalarında 59 maç ol-
mak üzere toplam 1926 maç oynanırken, 
grup ve baraj müsabakalarını toplam 1 
milyon 583 bin 620 seyirci tribünlerden 
izledi. Maç başına düşen seyirci sayısı ise 
826 oldu. Play-off maçlarını ise toplamda 
34 bin 650 seyirci izlerken, maç başına 
düşen seyirci sayısı 3 bin 850 oldu. 

6 TAKIM 10 KIRMIZI KART GÖRDÜ 
506 kırmızı kartın gösterildiği BAL’da 

Çayelispor, Tonya Doğanspor, İskenderun 
Belediye Gençlik ve Spor, Yatağanspor, 
Maltepespor ve Yeşilköy 10’ar kırmızı 
kartla en fazla kart gören takımlar oldu. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Yoz-
gatspor 1959 FK., Çubukspor Futbol A.Ş. 
Ayvalıkgücü Belediyespor ve Somaspor 
oyuncuları ise birer kırmızı kartla en az 

kırmızı kart gören takımlar şeklinde sıra-
landı. 

5 BİN 539 GOL ATILDI 
Grup müsabakalarında toplam 5 bin 

539 gol kayıt edilmiş olup, maç başına 
2.9 gol atıldı. 77 golle en skorer takım 
Yozgatspor 1959 FK. olurken, Kütahya 
Çamlıcaspor 10 gol ile en az gol atan ta-
kım oldu. Grup müsabakalarında Hüseyin 
Çelik (Yozgatspor 1959 FK.) 25 gol ile en 
çok gol atan futbolcu unvanını kazanırken, 
onu 24 gol ile Enes İlhan Yüksel (Kepez 
Belediyespor), takip etti. Mustafa Akkuş 
(Bitlis Özgüzelderespor) ve İbrahim Zeytin 
(TKİ Tavşanlı Linyitspor) 23 gol ile üçüncü 
sırayı paylaştılar. 

Bölgesel Amatör Lig’in 11 grupta ta-
mamlanmasının ardından toplam 59 baraj 

müsabakası oynandı. Bu müsabakaların 
38’ini BAL takımları kazanırken, 21’ini 
yerel amatör lig takımları kazanarak 2019-
2020 sezonunda BAL’da yer alma hakkını 
elde etti. 

YENİ SEZONDA 159 TAKIMIN 
KATILIM HAKKI BULUNUYOR 

2019-2020 sezonunda Bölgesel Ama-
tör Lig’e 159 takımın katılma hakkı bulu-
nuyor. Bu takımların 8’i TFF 3. Lig’den dü-
şen takımlardan, 46’ sı Spor Toto BAL’da 
direkt kalan takımlardan, 38’i baraj mü-
sabakası oynayıp ligde kalan BAL takım-
larından, 21’i baraj müsabakası oynayıp 
BAL’a çıkan yerel lig takımlarından, 46’sı 
ise yerel liglerden direkt Spor Toto BAL’a 
çıkan takımlardan oluşmakta. 
 n İHA/SPOR SERVİSİ

Başarılı sporcular 
Ersöz’ü ziyaret etti 

Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi ve Ahmet Hazım Ulu-
şahin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve antrenörleri 
Konya Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. 2018-
2019 Öğretim Yılı Okul sporları faaliyetlerinde derece alan 
Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi ve Ahmet Hazım Uluşahin 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve antrenörleri Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü makamında zi-
yaret etti. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
derece yapan okulların sporcularını tebrik ederek başarı 
dileklerinde bulundu. n SPOR SERVİSİ

Halil İbrahim Öztokmak 
son yolculuğuna uğurlandı 
Konyalı spor gazetecisi ve Türkiye Spor Yazarları Der-

neği Konya Şubesi üyesi Osman Öztokmak’ın babası Halil 
İbrahim (Mustafa) Öztokmak dün vefat etti. 88 yaşında ve 3 
çocuk babası olan Öztokmak, Hacı Veyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenazeye Konya spor basınından birçok ismin yanı sıra 
Öztokmak ailesi ve yakınları katıldı. Halil İbrahim Öztok-
mak, dualar eşliğinde toprağa verildi. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Halil İbrahim Öztokmak’a Allah’tan rahmet, 
başta Osman Öztokmak olmak üzere yakınlarına başsağ-
lığı dileriz. n SPOR SERVİSİ

Kaleci Sofu Baykal 
Ereğlispor ile anlaştı 

Geride kalan 2018-2019 sezonunda Konya Süper 
Amatör Küme’de şampiyon olan ve 1 yıl aranın ardından 
tekrar Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselen Ereğlispor’da 
transfer çalışmaları devam ediyor. İç transferi büyük oran-
da tamamlayan yeşil beyazlı takım, dış transferde geçen 
sezon Akşehirspor forması giyen ve başarılı bir sezon ge-
çiren kaleci Sofu Baykal’ı transfer etti. Sofu Baykal’ın imza 
törenine Kulüp Başkanı Bilgin Kamış da katıldı. Başkan 
Kamış, Sofu Baykal transferinin hem Ereğlispor camiasına 
hem de oyuncuya hayırlı olmasını diledi. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesporlu Gülce, milli takıma davet edildi
Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Te-

nisi Takımı Sporcusu Gülce Dönmez, Ferdi 
Minikler Türkiye Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanarak Milli Takıma girmeye 
hak kazandı.  Türkiye Masa Tenisi Federas-
yonu faaliyet programında yer alan Minikler 
Türkiye Şampiyonası 12-13 Haziran tarihle-
rinde Isparta’da düzenlendi. 345 sporcunun 
katıldığı turnuvada Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcusu Gülce Dönmez, Konya 
masa tenisi tarihinde bir ilki gerçekleştire-
rek bayanlar kategorisinde ferdi sıralamada 
gümüş madalya kazandı. Şampiyonada 
çıktığı 11 maçın 10’unu kazanmayı başaran 
Dönmez, Türkiye ikinci olarak önemli bir ba-
şarıya imza attı. Elde ettiği derece ile Masa 
Tenisi Milli Takımı’na da davet edilen Gülce 
Dönmez, Uluslararası müsabakalarda ülke-
mizi ve şehrimizi temsil edecek. Masa Te-
nisiyle 2017 yılında Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Spor Okullarında tanışan Gülce 
Dönmez, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye 

Şampiyonasında madalya kazanma başarısı 
gösterdi.
ERDEN: ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIMIZIN 

KARŞILIĞINI ALMAK MUTLULUK VERİCİ
Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Te-

nisi Takım Başantrenörü Fatih Erden, minik 
sporcunun milli takım davet edilmesi ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Düzenli, planlı ve öz-
verili çalışmalarının karşılığını aldığımız için 
mutluyuz. Gülce şampiyonaya çok iyi hazır-
landı ve emeklerinin karşılığını aldı. Konya 
tarihinde ilk kez bir bayan sporcumuzu Milli 
Takıma göndermenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Bundan 
sonraki şampiyonalarda diğer sporcularımı-
zın da kürsüde yer alacağına inancım tam. 
Her zaman yanımızda olan ve bizleri des-
tekleyen Selçuklu Belediye Başkanımıza, 
Kulüp Başkanımıza, Kulüp Müdürümüze ve 
yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular Ankara’dan madalya ile döndü
U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası, An-

kara’da 800’ün üzerinde atletin katılımıyla 
gerçekleştirildi. İki gün süren şampiyona-
da 40 branşta yarışma yapıldı. Yarışlarda 
Konyalı 2 sporcu da madalya kazandı. 400 
metre yarışlarında Gökdeniz Gökmen altın 
madalya kazanırken, cirit atmada Selma 
Davulcu ilk sırayı alan isim oldu. Anka-
ra’daki Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde 
gerçekleşen Turkcell Türkiye U18 Atletizm 
Şampiyonası’na 65 bölgeden 800’ün üze-
rinde atlet katıldı. Yarışmalarda alınan so-
nuçlar, Balkan U18 Atletizm Şampiyonası, 
EYOF ve Ukrayna’daki yaş grubu yarışma-
larına gidecek olan takımların belirlenme-
sinde rol oynayacak. İki gün süren müsaba-
kalarda branşlarında birinci olan atletler ve 
dereceleri şöyle: ERKEKLER 100m: Umut 
Uysal (Sakarya) 10.55, 200m: Özgür Bey-
demir (Ankara) 21.75, 400m: Gökdeniz 
Göçmen (Konya) 48.52, 800m: Süleyman 

Toker (Gaziantep) 1:56.08, 1500m: Hakan 
Buğanlı (Kars) 4:00.57, 3000m: Abdülbaki 
Enterili (Kayseri) 8:45.42, 110m engelli: 
Ersin İlhan (Kocaeli) 14.45, 400m engel-
li: Haydar Ariz (Tokat) 56.14, 2000m su 
engelli: İbrahim Karateker (Muş) 6:02.33, 
Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu (Bingöl) 
2.06, Sırıkla atlama: Sedat Cacim (Mersin) 
4.30, Uzun atlama: Hacı Arıkhan (Mersin) 
6.77, Üç adım atlama: Halil Oğurlu (İzmir) 
14.15, Çekiç atma: Emirhan Şipşak (Sam-
sun) 62.84, Disk atma: Delil Dilovan Bal 
(Van) 53.07, Gülle atma: Melih Gökalp 
(Kütahya) 17.57, Cirit atma: Oğuzhan Usta 
(Osmaniye) 67.65, 4x100 metre: Erzurum 
karması 44.17, 4x400 metre: Antalya kar-
ması 3:33.38, 10.000m yürüyüş: Serhat 
Güngör (Malatya) 45:56.73.

KIZLARDA DERECE ALAN SPORCULAR
100m: Hilal Durmaz (İzmir) 12.12, 

200m: Simay Özçiftçi (İzmir) 24.60, 400m: 

Nevin İnce (Van) 57.09, 800m: Aleyna 
Tok (Niğde) 2:12.31, 1500m: Hacer Yıl-
maz (Kütahya) 4:38.53, 3000m: Urkuş 
Işık (Nevşehir) 10:07.99, 100m engelli 
(76 cm): Cansu Nimet Sayın (İstanbul) 
14.54, 400m engelli: Gizem Duygu Güney 
(İzmir) 1:04.05, 2000m su engelli: Şevval 
Özdoğan (Niğde) 6:52.71, Yüksek atlama: 
Senanur Akgün (Ankara) 1.69, Sırıkla atla-
ma: Elif Özelçi (Ankara) 3.30, Uzun atlama: 
Yağmur Menteş (İstanbul) 5.46, Üç adım 
atlama: Iraz Engin (Bursa) 11.90, Çekiç 
atma (3 kg): Vildan Kelek (Tokat) 59.37, 
Disk atma: Edanur Şimşek (İzmir) 46.26, 
Gülle atma (3kg): Ece Narttürk (Adana) 
15.22, Cirit atma (500g) : Selma Davulcu 
(Konya) 53.64, 4x100 metre: İzmir karması 
50.54, 4x400 metre: Gaziantep 2. takım 
4:07.48, 5000m yürüyüş: Şükran Ayaz 
(Batman) 26:04.09. 
n DHA
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Karababa, Konyaspor 
yönetimini kutladı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derne-
ği (TÜFAD) Konya Şube Başkanı İsmet 
Karababa yapılan olağanüstü genel ku-
rulda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi 
Kulluk ve yönetim kurulu için kutlama 
mesajı yayınladı. TÜFAD’dan yapılan 
açıklamada, “Başarı adına, her alanda 
olduğu gibi spor kulüplerinde de istikrarın 
önemli olduğuna olan inancımız gereği, 
Konyaspor’umuzun kurumsal kimliğe 
kavuşması, gelecek hedeflerine ulaş-
ması ve kalıcı başarılar yaşaması adına 
istikrardan yana tavır alıp yeniden aday 
olan, Hilmi Kulluk başkanımız ve ekip 
arkadaşlarının bu kararını memnuniyetle 
karşıladık.

Genel Kurulda oy birliği ile yeniden 
başkan seçilmesini, Konyaspor camiası-
nın Hilmi kulluk başkan ve ekibine olan 
güvenin bir yansıması olarak görüyor, 
yeni yönetim kurulunu kutluyor, başarılar 
diliyoruz” denildi. n SPOR SERVİSİ 

Başkan Bayındır, Sevinç’e başarı diledi
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-

yındır, makamında kabul ettiği Beyşe-
hirli milli sporcu Enes Sevinç’e İtalya’da 
yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası 
şampiyonasında başarı diledi.

Beyşehir’de faaliyet gösteren Sevinç 
Kardeşler Spor Kulübü’ne mensup 18 
yaşındaki milli sporcu Enes Sevinç, ku-
lüp antrenörü Ömer Sevinç’le birlikte Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır’ı ziyaret etti.

Antrenör Ömer Sevinç, Vali Kemal 
Katıtaş Anadolu Lisesi’nden mezun ol-
duktan sonra üniversiteye hazırlanan ve 
bir süre önce yapılan seçme müsabaka-
larında gösterdiği başarılı performans-
tan dolayı milli takıma seçilme başarı-
sını gösteren kardeşi Enes’in İtalya’da 
13-16 Haziran 2019 tarihleri arasında 
yapılacak Kick Boks Dünya Kupası Şam-
piyonası’nda 57 kilo genç erkekler kate-
gorisinde ilk kez giyeceği ayyıldızlı mayo 
ile  Türkiye’yi temsil edeceğini belirtti. 
Kickboks sporuna 6 yaşında başlayan 
Enes’in spor kariyerinde Türkiye ve çe-
şitli uluslararası turnuvalarda dereceleri, 
kulüpler ligi şampiyonluğu gibi önemli 
başarıları bulunduğunu hatırlatan Ömer 
Sevinç, “Ziyaret vesilesiyle bizleri ma-
kamında ağırlayarak başarı dileğinde 
bulunan, dua ve desteklerini esirgeme-
yeceğini belirten Belediye Başkanımız 

Adil Bayındır Bey’e ve ülkemizi dünya 
kick boksunda zirveye taşıyan, ülkemize 
bu spor branşını sevdiren her konuda 
bizlere yardımcı olan Federasyon Baş-
kanımız Salim Kayıcı Bey’e de teşekkür 
ediyorum.”dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Belediye Başkanı Adil Bayındır da 
Enes Sevinç ile milli takım sporcularına 
İtalya’da katılacağı şampiyonada başarı 
diledi. Bayındır, Beyşehir’de ferdi spor 
branşlarından birisi olan kick boks spor 
branşının da son yıllarda ilçede genç-

lerden ve ailelerden yoğun ilgi gören, 
başarı çıtası her geçen yükselen bir dal 
olduğunu belirterek, Beyşehir Belediyesi 
olarak ilçede faaliyet gösteren tüm kulüp 
ve sporcuların yanında ve destekçisi ol-
duklarını, olmaya devam edeceklerini 
belirtti.

Milli sporcu Enes Sevinç de, dünya 
kupasında hedefinin Türkiye’yi ve doğup 
büyüdüğü memleketi Beyşehir’i milli 
forma altında en iyi şekilde temsil edip 
şampiyonada birincilik kürsüsüne çık-
mak olduğunu kaydetti. n SPOR SERVİSİ

RPS
Çare Avrupa!

Ekonomik durumu tartışma konusu olan Konyaspor’da yol haritası oluşturuldu. Federasyon gelirleri dışında 
kaynak oluşturmak zorundan olan Anadolu Kartalı, geçmişte olduğu gibi Avrupa Ligi’ne katılarak borcunu azaltmak 

istiyor. Transfer politikasını buna göre oluşturan Yeşil Beyazlılar, gelir gelmez katkı verecek isimlerle görüşüyor
Spor Toto Süper Lig temsilimiz Kon-

yaspor’da gündem ekonomik durum. 
Türkiye Kupası’nın kazanıldığı sezonda 
Süper Lig’in borçsuz kulüpleri arasında 
yer alan Anadolu Kartalı, ertesi sezon 
büyük harcamalarla son hafta ligde 
kalınca ekonomik olarak çöküntü için-
de girdi. Borcu ciddi seviyelere ulaşan 
Konyaspor, ekstra kaynak üretemezse 
sıkıntı yaşamaya başlayacak. 

MALİYETLER DÜŞECEK
Ekonomik yapısı alarm vermeye 

başlayan Konyaspor’da ilk aşamada 
planlanan kadro maliyetini aşağıya çek-
mek. 1 milyon euro civarında yıllık üc-
reti olan ve verim alınamayan pek çok 
ismi kadrosunda bulunduran Anadolu 
Kartalı, bu isimlerle devam etmeyecek. 
Yerlerine daha uygun maliyetli ve katkı 
verecek isimler alınacak. Kadro maliye-
tinin düşmesi ile birlikte borcun artma-
sının önüne geçilmeye çalışılacak. 

BAŞARI ŞART
Kadroda yapılacak olan ekonomik 

operasyon da yeşil beyazlılar için yeterli 
değil. Konya temsilcisi borcu azaltabil-
mek ve makul seviyeye çekebilmek için 
ekstra kaynak üretmek zorunda. Spon-
sorluk gelirlerini artırmayı planlayan 
Konyaspor için asıl çıkış yolu ise oyuncu 
satışı ve sportif başarı. 

Bu sezon herhangi bir bonservis 

ücreti kazanması beklenmeyen Kon-
yaspor, gelecek sezon sportif başarısı 
yakalayarak hem federasyon gelirlerini 
artırmak hem de Avrupa Ligi’ne katıla-
rak ekstra kaynak üretmek istiyor. 

DİREKT KATKI VERECEK İSİMLER
Ekonomik durumu nedeniyle has-

sas bir süreçten geçen Konyaspor’un 
gelecek sezon için başarısızlığa ta-
hammülü yok. Kadroda yaşanacak sir-
külasyonun etkilerini azaltmak isteyen 
teknik heyet ve yönetim gelir gelmez 
katkı verecek isimlerle görüşüyor. Daha 
önce Aykut Kocaman ile çalışan Bajic, 
Aatıf, İsmail Köybaşı gibi oyuncuları lis-
tesinde bulunduran Anadolu Kartalı, bu 
şekilde adaptasyon sürecini kısaltmayı 
umuyor. 

AVRUPA VE OYUNCU 
SATIŞI RAHATLATACAK

Sezon planlandığı gibi geçmesi du-
rumunda Konyaspor, daha az maliyetli 
bir kadro ile daha fazla federasyon geli-
rine sahip olacak. Diğer yandan Avrupa 
Ligi’ne katılım söz konusu olduğunda 
sezonu bütçe artısı ile kapatma ihtimali 
artacak yeşil beyazlılar için, olası bir fut-
bolcu satışı ise pastanın çileği olacak. 

Yeniden seçilen yönetim kurulu-
nun en büyük hedefinin kulübü tekrar 
borçsuz bir yapıya kavuşturmak olduğu 
gelen bilgiler arasında.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye, FIFA 
sıralamasında yükseldi 
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federas-

yonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa 
yükseldi.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı 
dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yö-
netiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) 
Elemeleri’ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan 
ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sı-
raya çıktı.

Belçika’nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye’nin 
8 Haziran’da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası 
şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye’nin elemelerde bulunduğu H Grubu’ndaki di-
ğer ülkelerden İzlanda 35’inci, Arnavutluk 66’ncı, Andorra 
139’uncu, Moldova ise 170’inci sırada yer aldı. Sıralama 
şu şekilde oluştu: Belçika, Fransa, Brezilya, İngiltere, Por-
tekiz, Hırvatistan, İspanya, Uruguay, İsviçre, Danimarka. 
n SPOR SERVİSİ

Yeni Malatya’da 
Sergen Yalçın coşkusu 
Atiker Konyaspor’un eski teknik direktörü Sergen Yal-

çın ile anlaşan Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen Yaçın 
coşkusu yaşanıyor. Sergen Yalçın ile anlaşılması sarı-kır-
mızılı taraftarları memnun etti. 

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Erol Bulut’un is-
tifasının ardından yaşanan teknik adam belirsizliğini Ser-
gen Yalçın ismiyle doldurması camiayı mutlu etti. 

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edilecek 
olması nedeniyle takımın iyi bir teknik adama emanet 
edilmesini bekleyen Malatya taraftarlarının bu beklentisi 
karşılığını buldu. 

İstanbul’daki imza törenine ilgi gösteren Malatyalılar, 
atılan imzaların ardından başarılı hocayla fotoğraf çektir-
me yarışına girdi. 

Genç hoca gösterilen ilgiden memnun kalırken, taraf-
tarların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. 

Evkur Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile tazminat 
maddesi içermeyen 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 
n İHA

Umut Bulut 
Gaziantep yolunda 

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, Ga-
zişehir Gaziantep yolunda. 

Spor Toto Süper Lig’de son 3 sezonunu İstikbal Mobil-
ya Kayserispor’da geçiren Umut Bulut, Süper Lig’in yeni 
takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya 
vardı. 

Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica’yı ta-
kımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan 
Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldı-
ğını doğruladı. Umut Bulut, “İstikbal Mobilya Kayserispor 
ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gazi-
antepspor’dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar 
verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız 
artık” dedi.  n İHA

Avrupa transfer piyasası çıldırdı
Türk kulüpleri ekonomik sıkıntılar-

la baş etmeye çalışırken Avrupa trans-
fer piyasası çıldırmış durumda. Real 
Madrid transfer sezonu açıldığından 
beri 303 milyon Euro harcayarak bir 
rekora imza attı. Dünyanın en zengin 
kulüpleri listesinde ilk sırada olan İs-
panya’nın Real Madrid Kulübü, trans-
fere şimdiye kadar 303 milyon avro 
harcayarak yeni bir rekora imza attı. 
Transfere en fazla para harcayan kulüp 
olarak ilk sıraya çıkan Real Madrid, 9 
günde 3 önemli futbolcuyu kadrosuna 
kattığını açıkladı.

Real Madrid Kulübü, Haziran 
ayının 4’ünde Luka Jovic, 7’sinde 
Eden Hazard ve 12’sinde de Ferland 
Mendy’yi transfer ettiğini duyurdu. 
İspanya kulübü, daha önce de Eden 
Militao ve Rodrygo Goes’in transfer-
lerini bildirmişti.  En pahalı transferi 
Chelsea’dan 100 milyon avroya aldı-
ğı Hazard olan Real Madrid, Jovic’e 
60 milyon avro, Militao’ya 50 milyon 
avro, Mendy’ye 48 milyon avro ve 
Rodrygo’ya da 45 milyon avro öde-

yerek, toplamda 303 milyon avroluk 
transfer gerçekleştirmiş oldu. 

Transfere en fazla parayı harca-
yan kulüpler sıralamasında ilk sıraya 
yükselen Real Madrid’in arkasından 
2017-2018 sezonunda 283 milyon 
avro ile Fransa’nın Paris Saint-Ger-
main ve 2018-2019 sezonunda 256,9 
milyon avro ile İtalya’nın Juventus ku-
lüpleri geliyor. Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo (96 milyon avro), Kaka (65 
milyon avro), Karim Benzema (35 mil-
yon avro) ve Xabi Alonso (30 milyon 
avro) gibi yıldız futbolcuları kadrosuna 
kattığı 2009 yazında bile toplamda 254 
milyon avro harcamıştı. 

Diğer yandan, transfer sezonunda 
tüm gözleri üzerine çeken Real Mad-
rid’in şimdiye kadar aldığı 5 futbolcu 
ile yetinmeyeceği ifade edilirken, 
Avrupa futbolunun öne çıkan yıldız 
isimlerinden en az birini daha kadro-
suna dahil etmesi bekleniyor. İspanyol 
basınında yer alan transfer iddialarına 
göre Real Madrid’in merceğinde Paul 
Pogba (Manchester United), Kylian 

Mbappe ve Neymar (Paris Saint Ger-
main) ile Sadio Mane (Liverpool) bu-
lunuyor

“TEPKİMİZİ GÜÇLÜ 
BİR ŞEKİLDE VERECEĞİZ”

Real Madrid’in transferde bu ka-
dar hızlı hareket edip büyük paralar 
harcamasının arkasında yatan sebep 
ise kupasız geçen bir sezon olarak gös-
teriliyor. Bu sezon lig, Kral Kupası ve 
Şampiyonlar Ligi kupalarından eli boş 
dönen Real Madrid’de kulüp başkanı 
Florentino Perez’in “Beklediğimiz bir 
sezon geçirmedik ve buna tepkimizi 
güçlü bir şekilde vereceğiz.” şeklinde-
ki sözü transfer politikasının arkasında 
yatan gerçeği gösteriyor.

SEZONU 3 TEKNİK 
DİREKTÖRLE GEÇİRDİ

Geçen sezon sırasıyla Julen Lo-
petegui, Santiago Solari ve Zinedine 
Zidane olmak üzere üç teknik direktör 
değiştiren Real Madrid, şampiyon 
Barcelona’nın 19 puan gerisinde ve 
Atletico Madrid’in arkasında ligi 3. 
sırada tamamlamıştı. Real Madrid’e 

2015-2016 ile 2017-2018 sezonları 
arasında teknik direktörlük yaptığı 
dönemde toplam 9 kupa kazandıran 
Zidane, art arda 3 kez Şampiyonlar 
Ligi kupasını kazanma başarısını gös-
termişti.

Fransız teknik adam Zidane ile yeni 
sezona hazırlanan Real Madrid’de tek 
hedef kupa kazanmak olurken, Jovic 
(21 yaş), Militao (21 yaş), Rodrygo (18 
yaş) ve Mendy (24 yaş) gibi genç isim-
lerle geleceğe yönelik yatırımlar da 
yapılıyor. Dünyadaki kulüpler arasında 
750,9 milyon avroluk gelirle en zengin 
kulüp olarak ilk sırada yer alan Real 
Madrid, ünlü Santiago Bernabeu Sta-
dı’nı da gelecek dönem için hazırlıyor.

Florentino Perez’in “Geleceğin 
büyük dijital stadyumu olacak.” de-
diği Santiago Bernabeu Stadı’nı 575 
milyon avroluk maliyetle 2023 yılına 
kadar yenileyecek Real Madrid, 66 
bin metrekarelik bir alana yayacağı 
stadyumunun kapasitesini 82 bine çı-
karacak.  
n AA


