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Huzur istiyorlar
2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi açıklamalarda bulunan sendika temsilcileri hem veliler hem 
öğrenciler hem de öğretmenler açısından yeni dönemde beklentilerin yüksek olduğuna işaret etti

MÜFREDATTA 
DEĞİŞİKLİK ŞART

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının 
öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı 
olmasını ifade eden Eğitim-Bir-Sen 
Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer 
müfredatta yapılan değişikliğin yeter-
li olmadığını ve müfredatın yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiğini ifade 
ederek, “Okullarımızda değerlerimiz 
ile ilgili eğitiminde de biran önce ya-
pılması kanaatindeyim” dedi.

EĞİTİM SİSTEMİ
GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, eğitimdeki sıkın-
tıların devam ettiğini belirterek, “Öğ-
retmenlerimiz kesinlikle çalışma ha-
yatında rahat huzurlu değiller” dedi. 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit de, eğitim sisteminde nitelik 
olmadığını ve eğitim sisteminin yeni-
den gözden geçirilmesi gerektiğini 
söyledi.   n HABERİ SAYFA 3’TE 

Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
HABERİ SAYFA 7’DE

Çiftçilerde pancar sevinciSinema eğitici bir araç
Konya’da şeker pancarı alım fiyatının 
ton başına 235 liradan 300 liraya 
çıkarılması, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) 
kotasının da yüzde 2,5’a düşmesi, 
çiftçinin yüzünü güldürdü. Karatay 
Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, 
“Çiftçimiz bu artıştan memnun. 
Çiftçi 3-5 kuruş daha kazanır. Eğer 
tatlandırıcı sıfırlanır, kotalarımız 
arttırılır, bölgeye de su gelirse çok 
daha güzel olur” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever’in 
yaptığı Dünya Film Festivallerinden 
73 ödül alan ve 6 Eylül’de 
sinemaseverlerle buluşacak olan 
‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ filminin 
Konya basın gösterimi, bir otelde 
düzenlenen program ile gerçekleşti. 
Galada konuşan Yapımcı ve Yönetmen 
Mehmet Tarısever, sinemanın modern 
dünyanın en önemli eğitim araçlarından 
biri olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA  7’DE

Ek yerleştirme umudu

Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için 
üniversiteli olma hayali henüz bitmedi. Yerleşemeyen 

adaylar için bir fırsat niteliğinde olan ek yerleştirme tercihleri 
5-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

 n SAYFA  5’TE 

Zamlar zarar veriyor!
ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup 
Yıldırım, ardı ardına 
gelen zamlara 
tepki göstererek, 
“Bu zamlar üretim 
ekonomisine zarar 
verebileceği gibi 
destek olduğumuz 
enflasyonla müca-
dele programı ile de 
bağdaşmıyor” dedi.
 n SAYFA 12’DE

Okullar 
temizleniyor

Sanayicimiz 
bel kemiğidir

Meram Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri, okulların açılmasına 
sayılı günler kala ilçe gene-
linde bulunan tüm ilk ve orta 
dereceli okulların temizliğini 
aralıksız sürdürüyor.
n HABERİ SAYFA  4’TE

Sanayicileri ziyaret ederek 
sorunlarını dinleyen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Sanayicilerimiz şehrimizin bel 
kemiğidir’’ dedi.
n HABERİ SAYFA   4’TE

Selçukluyla 
üretecekler

Selçuklu Belediyesi proje des-
tek programları kapsamında 
dezavantajlı grupların yer aldığı 
kursiyerlere kendi el becerileri 
ile yeni istihdam alanı sunuyor. 
n HABERİ SAYFA  4’TE

06 ‘Sahte bahis’ çetesi 
adliyeye sevk edildi 09 Almanak Masası

değerleri toplayacak 12 Arıcılar, kuraklık 
nedeniyle zarar etti

KIZ ÇOCUKLARI 
YAZILIMA HAZIRLANIYOR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
ÖNEMLİ BİR FAKTÖR 

HALILAR SON TEKNOLOJİ 
İLE TEMİZLENİYOR

KİMSESİZLERİN 
GURURU OLDULAR

Armiya Teknolojileri’nden eğitim

Sağlık kalmanın önemli yolu 

Uçan Halı sektöre yeni soluk

Başarıyı ödüllendirdiler

Armiya Teknoloji, kız ço-
cuklarına yönelik Robotik 
Kodlama eğitimlerinin ilki-
ni 3-4 Eylül 2019 tarihinde 
başlattı. Armiya Teknoloji-
leri Genel Koordinatör Ali 
İhsan Tuğ, hedeflerinin kız 
çocuklarını yazılım sektö-
ründe itici güç haline ge-
tirmek olduğunu söyledi. 

Çocuklar doğal olarak işleyen güçlü bir bağışıklık sis-
temi ile doğuyor. Bağışıklık sisteminin doğal işleyişini 
korumak ve desteklemek, hastalıklardan korunmanın 
en önemli faktörü olarak öne çıkıyor.

Son teknoloji ve güler yüzle hizmet veren Uçan Halı 
Yıkama sektöründe kısa sürede lider konuma geldi. 
Yaptığı hizmetler ve kullandığı ürünler ile dikkat çeken 
Uçan Halı Yıkama’da ilke müşteri memnuniyeti ve gü-
ler yüz.

KİMSEV, yurtlarında kalan ve YKS’de elde ettikleri ba-
şarılarla Hava Harp Okulu’na girme başarısı gösteren 
Hasan Düldül ile SÜ Turizm Fakültesi’ni kazanan Mah-
sun Dağkıran için tebrik programı düzenledi. Her iki 
isim de diğer gençlere örnek oldu.

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA  10’DA

Konya-Karaman arasında bulunan ve 1990’lı yıllara kadar yöredeki 
önemli sulak alanlardan biri olan ancak zamanla kuruyan Hotamış 
Gölü’ne Mavi Tünel Projesi kapsamında deneme amaçlı da olsa su 
verilmesi yörede sevinçle karşılandı.

Konya’nın Çumra ilçesindeki Sürgüç Mahallesi’nin muhtarı Rama-
zan Göz, ‘‘Bu verilen su ile buralar tekrar dolacak ve eski günlerine 
geri dönecek. Burası cazibe merkezi olacak. İnsanlarımız çok se-
vinçli.” ifadelerini kullandı.   n HABERİ SAYFA 11’DE

Suyu gören seviniyor
Nazif Karlıer Tanfer Ata Özgür Ulaş Yiğit 



Yaz bitiyor, okul 
dönemi başlıyor.. 
Yaz döneminde 
hayatınız sizin de 
biraz düzensiz mi 
geçiyor? Bizim evde 
biraz öyle oluyor, 
kurallar esniyor, 
yemek saatleri, uyku 
saatleri, yemek 
düzeni değişiyor.. 
Bu sebeple okulların 
açılması evimize ve 
yaşantımıza düzeni 
de getiriyor. Tabi 
okulların açılmasıyla 
çocukların da ebeveynlerin de 
sorumlulukları artıyor, okul 
ihtiyaçlarının giderilmesi ilk adım olsa 
da arkasından çocuklarımızın sağlığını 
desteklememiz gerekiyor. Yeni eğitim 
öğretim yılına başarılı başlayabilmek 
için bağışıklıklarını kuvvetlendirmek 
ilk adımımız olmalıdır. Bunun için 
naçizane bazı önerilerimi sizlerle 
paylaşmak isterim;
3 Tatil sebebiyle bozulan uyku 
düzenini sistematiğe oturtup, düzenli 
ve yeterli uyku en başta dikkat 
etmemiz gereken konudur bence,
3 Dengeli ve yeterli beslenme de 

önemli etkenlerden biri, 
çocuklarımızın her besin 
öğesinden yeterli olarak 
alması önemlidir,
3 D vitamini eksikliği 
olan çocukların, takviye 
ile mutlaka D vitamini 
seviyeleri normale 
çıkarılmalı, tüm genel 
sağlığı ve gelişimi için 
uzmanların en çok 
üzerinde durduğu konudur. 
3 C vitamini bağışıklığı 
güçlendirmek için önemli 
vitaminlerin başında 
geldiği için meyve ve 

sebze tüketimine özen gösterilmelidir.
3 Sonbaharın gelmesiyle birlikte 
alerjik çocukların şikayetleri de yavaş 
yavaş başlayabilir, bu semptomlar 
başlamadan önce çocuklarımızı 
çörekotu yağı, omega 3 balık 
yağı ve probiyotik takviyeleri ile 
desteklemekte iyi bir fikir olabilir.
Çocuklarınız ve sizin için yeni eğitim 
öğretim yılının hayırlı olmasını diler, 
sağlık, huzur ve başarı ile geçecek 
bir okul dönemi olmasını temenni 
ediyorum.. 
Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle…

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

İnsanların güçlü inanışlara sahip 
olduğu Çörek otu bitkisi köklü tarihsel 
ve mistik bir geçmişe sahiptir. Hz 
Muhammed’in (SAV) “Şu kara taneyi 
(çörek otu) kullanın, ölümden başka 
her şeye devadır” hadisi çörek otunun 
inançlı bir biçimde ve toplumsal olarak 

kullanılmasını etkilemesi açısından anlamlı olduğu belirtilmiştir. Mısır 
kraliçesi Kleopatra tarafından da sağlık ve güzellik sağlaması amacıyla 
kullanıldığı bildirilmiştir. Çörek otu Ranunculaceae (Düğün çiçeğigiller) 
ailesinde yer alır ve Güney Batı Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da yetişir. 
Tıbbi çörek otu olarak kullanılan Nigella cinsi toplam 20 kadar türe 
sahip olmakla beraber, bunlardan 14’ünün ülkemiz florasında bulunduğu 
belirtilmektedir. Ülkemizde genellikle Afyon, Isparta, Burdur ve Konya 
yörelerinde yetiştirilen “çörek otu” olarak bilinen Nigella sativa L., 
20-30 cm uzunluğunda çiçekli yıllık bir bitkidir. Tohumları baharat 
olarak ve geleneksel tıpta farklı formlarda birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılmaktadır. Çörek otu tohumunun besin değeri yüksek olup, çeşitli 
aktif kimyasal bileşenler içermektedir. 

Okulların açılmasına sayılı günler kala mevsim deği-
şiklikleri ve vücut direncinin düşmesi gibi birçok neden 
çocukların hastalık risklerini artırıyor. Okul, servis ve toplu 
taşıma  gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda kolaylıkla yayılan 
enfeksiyonlar da çocukların sık hastalanmasına yol açabi-
liyor. Her şeyle yeni tanıştıkları gibi mikroorganizmalarla 
da yeni tanışıyorlar. Çocuklar karşılaştıkları birçok bakteri 
ve virüs gibi hastalık yapıcı etmenleri kolayca vücutlarına 
alırlar. Özellikle okul döneminde çocuğunuzu hastalıklardan 
korumak ve bağışıklığını güçlendirmek mümkün. 

Enfeksiyon ile savaşabilmeleri ve bu savaşı kazanabilmeleri için bağışıklık sistem-
lerinin tüm yıl boyunca düzgün çalışması gerekir. Bu savaşı kazanmada sağlıklı gıdaları 
beslenmelerinin bir parçası haline getirmek en önemli adımlardan biridir. Besin gruplarını 
dengeli bir şekilde içeren, miktarı az da olsa kaliteli menülerle bağışıklık sistemini destekle-
mek şarttır.Çocuğun vitamin ve mineralleri ilk olarak doğal yollardan karşılanmaya çalışıl-
malı besinlerin yetersiz olduğu durumlarda güvenilir besin desteklerinden faydalanılmalıdır. 
Vitamin ve mineral eksiklikleri olduğunda mutlakaeksiklik giderilmelidir. 

Bitkisel besin desteklerinden biri olan çörek otu tohumu yağı tüm yıl boyunca çocukla-
rınızda güvenle kullanabileceğiniz bağışıklık sistemlerini modüle etmeye yardımcı olan be-
sin desteklerindendir. Ayrıca balık yağı ile bedensel gelişimi ve bağışıklık sistemi güvenle 
destekleyebilirsiniz. Özellikle mevsim geçişlerinde sıkça karşılaştığımız alerjik durumların 
giderilmesinde destekleyicidir. 

Doktorunuza danışarak çocukların okul öncesi dönemlerinde bağışıklıklarını destekle-
mek için kullanabilirsiniz. 

Mikrobiyotalarını (bağırsak florası) probiyotiklerle güçlendirebilirsiniz. Bağırsak 
florasını destekleyerek hem bağışıklık sistemine hem de stres ve kaygılarını sakinleştirmeye 
destek olabilirsiniz. 

Beslenmenin yanı sıra vücudun zinde olması için kaliteli ve düzenli bir uyku şarttır.
Okul öncesi yaş grubunun öğlen uykusunu alması sağlanmalı, okul çocukları ise erken 
yatmaya alıştırılmalıdır. 

Çocuklar kalabalık ortamlarda bulunacaklarsa el yıkama, kağıt mendil kullanma, öksü-
rüp hapşırırken ağzını kapatma gibi temel kuralları mutlaka öğrenmeli ve uygulamalıdır.

Değişken havalarda çocukları doğru giydirmek çok önemlidir. Hava serinlediği için 
kalın giydirilen çocuklar çabuk terleyerek daha çabuk hastalığa açık hale gelir. Çocukları 
ince katlar halinde giydirmek ve terletmeyecek kumaşları seçmek önemlidir.

Havaların serinlemesiyle çocuklar yaz aylarında olduğu gibi park ve bahçelere çıkama-
yabilir. Daha çok kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirmeye başlanmaktadır. Bu durum 
da çocukların birbirine enfeksiyon bulaştırmalarına neden olur. Çocukların doğru giysilerle, 
açık alanlarda, temiz havada bulunması sağlanabilir. Ayrıca ev ve sınıflar da iyi havalandı-
rılmalıdır.

Ebeveynler olarak çocukların savunmalarını güçlendirmek, iyileşmelerini hızlandırmak 
ve daha sağlıklı olmalarını sağlayacak tedbirler almak mümkün. 

Sağlıkla büyüsünler!   
Sağlıkla kalın.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Ölümden Başka Her Derde 
Deva; Çörek Otu Yağı

ABD’de okullar açıldı. Türkiye’de 
açılmaya başladı. Milyonlarca çocuk 
ve genç okulların yolunu tuttu. 

Ebeveynleri de yeni heyecanlar 
sardı. Sınavlara girecek 
olanların çalışma temposu da 
bu sene yine yoğun olacak. 
Yeni başlayanlar da alışmaya 
çalışacak tabii ki.

Sonbaharın da gelmesiyle 
okul temposu birleşince 
yorgunluklar ve hastalıklar 
da yüzünü göstermeye 

başlıyor tabii. Kalabalık sınıflar ve servis araçlarında 
hep bir arada olan öğrenciler birbirlerine hastalıkları da 
bulaştırıyorlar. Sabah erken uyanma nedeniyle uykusunu 
alamayanlar, yeterince vitamin ve mineralden zengin 
beslenmeyenler de hasta olmaya daha yatkınlar.

Bu dönemde anneleri de bir telaş alıyor. Acaba 
yeterince beslendi mi? Aman hasta olmasın. Derslerden 
geri kalmasın, sınavlarda başarılı olsun vs.  Tüm bu 
endişeler anneleri çocuklara destekleyici ürün vermek 
konusunda da bir arayışa itiyor. Acaba çocuklarımızı 
hastalıklardan nasıl korumalıyız? Derslerine dikkatini 
nasıl daha fazla verebilir?

Çocukların bağışıklık sistemini dengelemek ve 
hastalıklara karşı korumak için çörek otu yağı güzel bir 
destek. 4 yaşından itibaren dozu hekim ya da eczacılara 
danışarak kullanılabilir. Okulda ve sporda zindeliği 
artırmak, yorgunlukları engellemek için ruşeym yağı 
güzel bir destektir. Zihinsel aktiviteler için Omega 3 
balık yağı ve ceviz yağı kullanmak yararlı olacaktır. 
Ceviz yağı da omega 3 açısından zengindir ve balık 
yağını sevmeyen çocuklar için iyi bir seçenektir. İyi 
beslenemeyen çocuklar için multivitamin ve mineral 
desteği ile D vitamin desteği değerlendirilmelidir. 

Tüm çocukların başarılı bir okul dönemi geçirmesi 
dileğiyle… 

ŞİMDİ OKULLU
 OLDUK… ÇOCUKLARDA GÜÇLÜ 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ..
Çocuklar İçin Sağlıklı Saçlar

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

ZADE VITAL ÖNERİLERİ

 Zade Vital
Multivitamin

 Zade Vital
Omega 3 
Cocuk 30

 Zade Vital
Çörek Otu Yağı

 Zade Vital
SAMBUCUS

15K_Fam

Referans:  http://www.trendus.com/fotohaber/yaz-aylarinda-sac-bakimi-icin-5-oneri-36462/5; 

Bağışıklık sisteminizi koruyun
Çocuklar doğal olarak işleyen güçlü bir bağışıklık sistemi ile doğuyor. Bağışıklık sisteminin doğal işleyişini korumak ve desteklemek, 

hastalıklardan korunmanın en önemli faktörü olarak öne çıkıyor
+Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirip 
hastalıklardan korunması için ne yapılmalı?
Normal yollarla doğmuş olmak, yeterince anne sütü almış 
olmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek çocuğun bağışıklık 
sistemi için çok önemli temeller. Bu sistemin devamlılığını 
sağlamak için, özellikle katkılı ve ambalajlı gıdalardan 
kaçınmak, gerçekten gerekmedikçe antibiyotik ve benzeri 
ilaçlar kullanmamak, çocuğun günlük egzersizini, vitamin 
ve mineral dengesini desteklemek, bol sıvı ve taze 
gıdalarla beslemek çok önemli.  Gereğinden fazla hijyenik 
koşullar oluşturmak annelerin çocuklarını korumak için 
sık sergiledikleri bir davranış, ancak bağışıklık sisteminin 
gelişmesine engel olabilir. Olabildiğince doğal şartlarda, 
doğal gıdalarla beslenerek büyümüş çocuklar hastalıklara 
karşı dirençli ve güçlü olacaktır. Hastalıkların artış gösterdiği 
mevsim geçişlerinde antioksidan etkili, koyu renk sebze 
ve meyvelerin tüketimi arttırılabilir veya bu bitkisel 
kaynaklardan elde edilmiş destekleyici ürünler, özellikle C ve 
D vitaminleri uygun dozlarda kullanılabilir.
+Çocuklarda en sık görülen alerji tipleri nelerdir?
Bağışıklık sistemi, risk olabilecek her duruma karşı 
vücudumuzu korur, yabancı ve zararlı mikroorganizmalara 
karşı savaşır.  Tetiklenmiş ve dengesi bozulmuş bağışıklık 
sisteminin, çevrede bulunan ve aslında zararsız olan 
alerjenlere karşı reaksiyon vermesi, alerji olarak bilinir. 
Bağışıklık sisteminin zayıf olması kadar, gereğinden fazla 
uyarılmış olması da istenmeyen bir durumdur. Alerjik 
reaksiyonlar ilgili vücut bölgesine göre farklı semptomlarla 
kendini gösterir, anaflaktik şok gibi hayatı tehdit edebilecek 
boyutlara ilerleyebilir.
Alerjik rinit ya da saman nezlesi en sık görülen alerjik 
durumdur. Burun akıntısı, hapşırık, kaşıntı gibi semptomlarla 
seyreder. Özellikle mevsim geçişlerinde semptomlar sıklaşır. 
Atopik dermatit ve alerjik astım gibi diğer alerjik durumlar 
eşlik edebilir.

Çocuklarda alerjik astım görülme sıklığının artışı, bağışıklık 
sisteminin dengesini bozan çevresel şartlar ve katkılı gıdaların 
tüketiminin artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Öksürük, hırıltı 
ve nefes darlığına neden olan ataklarla seyreden bu durum 
çocukların günlük hayatını gerçekten çok zorlaştırabilir. 
Atopik dermatit reaksiyonların ciltte görüldüğü bir alerji 
türüdür. Sıklıkla besin alerjilerinin de eşlik ettiği ve erken 
çocukluk döneminde görülebilen bir durumdur. Yüzde, 
boyunda, kol ve bacaklarda kaşıntılı, kuru lezyonlar tipiktir.
Çocuk alerjileri arasında en sık görülenlerden bir diğeri de 
besin alerjileridir. Sindirim sisteminde sıklıkla inek sütü, 
yumurta, tahıl gibi gıdalara karşı reaksiyonlarla seyreder.
+Sonbahar kapıda. Bu mevsimde bizi bekleyen hastalıklar 
neler? 
Bu hastalıklardan korunmak için hangi önlemleri 
almalıyız?
Mevsim geçişlerinde, çevresel şartlar, havanın ısısı, nem ve 
basıncı değişir. Bununla birlikte, doğadaki bu değişikliklere 
uyum sağlamak için vücudun ihtiyaçları da değişir. Vücudun 
ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanmadığında, uyum sorunu 
çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Üst solunum yollarının 
viral veya bakteriyel enfeksiyonları, bu dönemde sık görülür. 
Öncelikle astım hastaları olmak üzere, kronik hastalığı olanlar 
ve kanser hastaları bu tür enfeksiyonlara çok daha duyarlıdır. 
Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, sağlıklı ve doğal 
gıdalarla beslenmek, bol sıvı tüketmek, özellikle Omega 3, 
C vitamini ve doğal antioksidanlarla vücudu desteklemek bu 
dönemlerde önemlidir. 
+Çocuklarda sonbahar hastalıkları hakkında bilgi verir 
misiniz? 
Çocuklarda sonbahar hastalıklarının çoğunluğunu solunum 
yolu enfeksiyonları oluşturur. En sık karşılaşılan nezle, burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazda yanma, kaşıntı hissi ve 
öksürükle kendini gösteren basit bir viral enfeksiyondur. 
Genellikle hafif seyirlidir. Vücudu doğal yollardan 

desteklemek dışında herhangi bir tedaviye gerek duymadan 
kendiliğinden iyileşir. 
Grip, daha güçlü bir virüs olan İnfluenza virüsler tarafından 
oluşturulur. Solunum yolunda görülen semptomlara kas 
ağrıları da eşlik eder. İlaç kullanımı daha ciddi enfeksiyonlar 
açısından risk taşıyan çocuklar veya hastaneye yatırılması 
gerekenler haricinde önerilmez. Virüslerden kaynaklı bir 
durum olduğundan, antibiyotik kullanımının bir faydası 
yoktur. Hastalığın bulaşmasından korunmak en geçerli 
çözümdür. Hekim tarafından doğru değerlendirilmiş, risk 
altındaki uygun çocuklarda grip aşısı yaptırmak koruyucu 
olabilir.
Nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar, solunum yolları ve 
kulak yolunda bakterilerin yerleşmesi için uygun ortamların 
oluşmasına neden olur. Bu enfeksiyonları takiben gelişen 
orta kulak iltihabı da çocuklarda sık görülen sorunlardan 
biridir. Ağrı, ateş ve duyma sorunlarına neden olabilir. 
Hekim tarafından değerlendirilip, gerekiyorsa antibiyotik 
tedavisi başlanmalıdır.
Viral solunum yolu enfeksiyonlarını takiben, baş ve yüzde 
ağrıyla kendisini gösteren sinüzit de sonbaharda sık görülen 
bir problemdir. Sinüslerdeki enfeksiyon odağı, tıkanıklık, 
geniz akıntısı ve öksürüğe neden olur. Antibiyotik tedavisi 
gerekebilir.
Bronşiolit ve Zatürre gibi hastalıklar, alt solunum yollarını, 
yani akciğerleri ilgilendiren ve takip edilmezse ilerleyici 
olabilen hastalıklardır.
Tüm bu hastalıklardan korunmak için, çocuklara el yıkama, 
hapşırırken ağzını kapatma alışkanlıkları kazandırılmalı, 
uyku ve beslenme düzenlerine dikkat edilmeli. Özellikle 
geçiş dönemlerinde doğal destekleyici ürünlerle bağışıklık 
sistemi güçlendirilmelidir.
+Kahvaltı çocukların büyüme ve gelişmesi için son derece 
önemli. Çocuklar kahvaltıda ne yemeli? +Okul çağındaki 
çocukların beslenme çantalarında neler olmalı? 

Kahvaltı, çocuğu güne hazırlayan en önemli öğün. Özellikle 
okul döneminin başlamasıyla önemi daha da artıyor. Yeterli 
besin öğelerini içermesi, çocuğun büyüme ve gelişmesini 
desteklemesi ve gün içindeki enerji ihtiyacını karşılaması 
açısından önemli.  Kahvaltıda tüketilecek gıdaların, besin 
öğelerini ihtiyaca göre dengeli bir şekilde içermesi gerekiyor. 
Öğünde mutlaka enerji desteği için karbonhidrat, gelişim için 
protein ve metabolizmanın sağlıklı işlemesi için yağ asitleri 
bulunmalı. 
Gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde ambalajlı ve 
katkılı gıdalardan kesinlikle kaçınılmalı. Bu tür gıdaların 
hem bağışıklık sistemine ve metabolizmaya zarar verdiği 
hem de besleyiciliğinin yetersiz olduğunu biliyoruz. Doğal 
yollardan sağlanmış, mevsim sebze ve meyveleri, doğal süt 
ürünleri ve peynir, mutlaka yumurta kahvaltıda bulunmalı. 
Karbonhidrat desteği için ekmek bulunmalı ancak öğünün 
ağırlığı asla 
ekmek gibi 
unlu gıdalardan 
oluşmamalı. Yeterli 
sıvı tüketimine 
dikkat edilmelidir. 
Vücutta 
üretilmeyen ve 
gıdalarda yeterince 
almanın mümkün 
olmadığı esansiyel 
yağ asidi omaga 
3, çocukluk çağı 
ihtiyacına uygun şekilde 
DHA miktarının daha yüksek 
olduğu takviye edici ürünlerle 
desteklenebilir.



2019-2020 eğitim öğretim yılı 
9 Eylül Pazartesi günü itibariyle 
başlayacak. 2019-2020 eğitim öğ-
retim yılı başlaması ile birlikte bir 
takım değişikler olacak ve 2019-
2020 eğitim öğretim yılında ara 
tatil uygulaması hayata geçecek.  
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde 
yer alan bilgilere göre okullar, 9 
Eylül 2019’da açılacak. Bu yıl uy-
gulamaya geçecek olan yeni sis-
teme göre 18-22 Kasım 2019’da 
ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili 
ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belir-
lendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim 
dönemi 3 Şubat 2020’de başlaya-
cak. 6-10 Nisan 2020’de ikinci ara 
tatil verilecek. 13 Nisan’da başla-
yacak ikinci dönemin ikinci yarısı 
ise 19 Haziran’da tamamlanarak 
11 haftalık yaz tatiline girilecek. 
2019 -2020 eğitim öğretim önce-
sinde Eğitim-Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Tanfer Ata ve Eğitim-İş Kon-
ya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit 
2019-2020 eğitim öğretim yılı 
beklentilerini Yenigün’e anlattı.

‘ÖĞRETMENLERİMİZ KESİNLİKLE 
ÇALIŞMA HAYATINDA RAHAT 

HUZURLU DEĞİLLER’
Eğitimde sıkıntıların devam 

ettiğini ve öğretmenlerin sorun-
ların çözülmediğine dikkat çeken 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “ Bizler 
öncelikle çalışma hayatında öğret-
menlerin sıkıntıların devam etti-
ğini görüyoruz.  Öğretmenlerimiz 
kesinlikle çalışma hayatında rahat 
huzurlu değiller. Bu durum gerek 
maddi anlamda gerekse manevi 
anlamda. Son yapılan toplum söz-
leşme bunu bir kez daha göster-
di. Maalesef kamu işvereni kamu 
çalışanlarına öğretmenler dahil 
maddi konularındaki çözüm talep-
lerini duyarsız kaldı ve istenilen 
zam oranları elde edilememiştir. 
Ataması sistemi tam manasıyla 
istenilen seviyede olmadığından 
dolayı atama bekleyen meslektaş-
larımız var. Bunlarla ilgili çözüm 
önerileri de istenilen seviyede 
değil.  Bakanlığın kendi açıkladığı 
kadrolarda 120 bin civarında boş 
kadrosu varken, atama sayıları 
10-20 bin gibi rakamlarla geçişti-
riyor. Atama sistemindeki sıkıntı-
lar devam ediyor. Öğretmen açığı 
devam ediyor. Öğretmen açığının 
kadrolu istihdam diye ifade etti-
ğimiz devamlı şekli devam etti-
rilmesi yıllarca istediğimiz halde 
Milli Eğitim Bakanlığı topu hep 

taca atmakta.  Bu sorunu ücretli 
vekil ve sözleşmeli öğretmenlik ile 
farklı istihdam kollarını tercih et-
mektedir. Buda çalışma hayatında 
çalışma huzurunu bozmaktadır. 
Çünkü aynı öğretmenler odasında 
aynı işi yapan farkı ücretler alan, 
farklı haklara sahip olan durumlar 
çalışma hayatında barışı etkile-
mektedir” dedi.

YÖNETİCİ ATAMALARINDA 
SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Okullara yapılan yönetici ata-
malarında liyaketten uzak atamlar 
yapıldığını bunun da öğrencilerin 
başarısını etkilediğini ifade eden 
Ata, “Yine yönetici atamalarında 
sıkıntılar devam ediyor.  Eğitim 
Öğretimdeki başarıyı çocuğun ze-
kası, yetişme tarzı ve velisi ile de-
ğerlendirmenin yanında bu başa-
rıya etki eden okuldaki öğretmen 
ve idareci ile eğitim başarısını 
bekliyoruz. Yıllardır hep bunu is-

tiyoruz ama  idareci atama siste-
mindeki sıkıntıları maalesef son 
17 yılda tek başına iktidarın oldu-
ğu bir dönemde çok sık değişerek 
istenilen seviyede olmamaktadır. 
İdareci atama sistemindeki mü-
lakat biraz kantarın ucundaki to-
puzu kaçırmıştır. İşin ehli liyakat 
ve kariyer sahibi olanlar iş başın-
da olması gerekirken mülakatlar-
da farklı uygulamalarla maalesef 
kantarın dozu kaçırarak hak et-

meyen kişiler idareci olmaktadır.  
Buda okullarımızdaki başarıyı is-
ter istemez etkilemektedir.  Tür-
kiye’deki yapılan sınavların başarı 
ortalamalarına bakıldığı zaman 
hangi okul olursa olsun okulları-
mızın öğretmenlerimizin başarı 
seviyeleri bir yıl öncekine göre 
maalesef düşmektedir. Bizler bu 
düşüşleri idareci sistemleri bağlı-
yoruz. Devamlılık arz etmeyen sık 
sık oynanan bir idarecilik sistemi 
ile de başarı beklenemez. İdareci-
lerimiz kesinlikle mülakatsız yazılı 
puanlarla atanmalı ve hiçbir şekil-
de sisteme müdahale olunmama-
lı.  Öğrenciler bizlerin geleceği ve 
her şeyimizdir. Nitelikli öğrenciler 
yetiştirmek için sistemi bozmaya 
gerek yoktu” şeklinde konuştu.
MÜFREDAT TAMAMEN DEĞİŞMELİ

2019-2020 Eğitim Öğretim yı-
lının öğrencilere ve öğretmenlere 
hayırlı olmasını ifade eden Eği-
tim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı 
Nazif Karlıer müfredatta yapılan 
değişikliğin yeterli olmadığını ve 
müfredatın yeniden gözden geçi-
rilmesi gerektiğini ifade ederek, 
“2019-2020 eğitim öğretim yılı-

nın hayırlı bir yıl olmasını diliyo-
rum. 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında da güzel bir eğitim öğre-
tim yılı geçirdiğimizin kanaatin-
deyim.  Bizler için eğitim öğre-
timdeki müfredat ve uygulanan 
programlardır. Bu programlarda 
müfredattın bir kısmının değişti. 
Bu konuda da sendikamız ciddi 
gayret sarf etti ama bu müfre-
datın tamamı değişmeli.  Bizler 
müfredatın değişmesi ile ilgili 
çalışmalarımızı Bakanlığımıza ra-
por halinde sunduk.   Bu konun 
takipçisiyiz. Eğitimde fiziki sorun-
lar var. Yine öğretmen açığımız 
sorununu ifade ederken norm 
fazlası öğretmenlerimizin oldu-
ğunu dile getirmeliyiz. Bu konuğu 
bakanlığımızın kendisi de açıkla-
maktadır. Öğrencilerin tutumları 
geliştirecek eğitimler yapmalıyız. 
Sadece adı eğitim olan bir ba-
kanlık ile tamamen öğretime yö-
nelik bir müfredat vardır. Bizler 
çocuklarımıza öğretiyoruz ama 
eğitemiyoruz.  Şiddetin önüne 
geçmek için insanlarımızı iyi eğit-
meliyiz. Bunun için okullarımızda 
değerlerimiz ile ilgili eğitiminde 
de biran önce yapılması kana-
atindeyim.  Sadece sına dayalı 
öğretim yapılırsa sadece sınavda 
başarılı olanlar başarılı sayılırlar 
ama ahlaki yönden başarı oranları 
başarı saymazsanız ahlaki çökün-
tüye doğru yön alırsınız. Sanki 
buna doğru gidiyoruz. Eğitimde 
girişimci ruhlu bireyler yetiştirme 
metoduna doğru gitmeliyiz. Müf-
redatımız yeniden masaya atıla-
rak bizlere uygun olarak yeniden 
ele alınması gerekiyor” dedi.

EĞİTİMİMİZDE NİTELİK YOK 
Eğitim-İş Konya Şube Baş-

kanı Özgür Ulaş Yiğit ,eğitim 
sisteminde nitelik olmadığını ve 
eğitim  sisteminin yeniden göz-
den geçirilmesi gerektiğini ifade 
ederek, “Şuan ki eğitim siste-
miz bir bina olarak düşünelim. 
Bu binanın çatısı yok yağmur da 
yağıyor kar da yağıyor, güneş de 
açıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 
yaptığı ise duvar kâğıtlarını ye-
nilemek. Eğitimde büyük sıkıntı-
lar var. Eğitimimizde nitelik yok.  
Milli Eğitim Bakanlığının şuanda 
yapmış olduğu tamamen gösteriş. 
Bizler eğitim sistemimizin akılcı, 
çağdaş,bilimsel  olmasını müfre-
datın  da buna göre belirlenmesi-
ni istiyoruz. Kadroların liyakat sa-
hibi kişilere verilmesini istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 7 MUHARREM 1441  -  Rûmî: 23 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:53 06:17 12:56 16:30 19:20 20:38 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   30 °C

Karaman             15 °C 28 °C 

Aksaray               19 °C  31 °C

Ankara                 18 °C 30 °C
6 EYLÜL 2019

2019-2020 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Sendika temsilcileri hem veliler, hem öğrenciler hem de öğretmenler 
açısından yeni dönemde beklentilerin yüksek olduğuna işaret ederek, öğretmenin huzurunun eğitime doğrudan etki ettiğine vurgu yaptı

Eğitimde beklenti yüksek 

Tanfer AtaNazif Karlıer Özgür Ulaş Yiğit
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Selçuklu’nun desteğiyle üretim yapıyorlar

Selçuklu Belediyesi proje 
destek programları kapsamında 
dezavantajlı grupların yer aldığı 
kursiyerlere kendi el becerileri 
ile yeni istihdam alanı sunuyor. 
Toplum yararına çalışan der-
neklerin paydaş olduğu ve usta 
öğreticiler tarafından eğitim ve-
rilen kursiyerler,  240 saat işle-
necek eğitim sonrası kendi el 
emeği ürünlerini üretecekler.

Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şubesi ve Yaşamboyu Ka-
riyer Derneğinin paydaş olduğu, 

Selçuklu Belediyesi proje destek 
programları kapsamında des-
teklenen “Kadında Sanat” isimli 
proje hayata geçti. 

Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanlığında, proje 
doğrultusunda açılan takı tasa-
rım kursu özellikle dezavantaj-
lı bayanlara iş imkanı sağlıyor. 
İki usta öğreticinin ders verdiği 
kurslarda 240 saat verilecek eği-
tim sonrası 30 kursiyer kendi el 
becerileri ile yediden yetmişe 
her bireyin kullanabileceği ta-

kıları üreterek ev ekonomisine 
katkıda bulunacaklar.  

Projeye katılan kursiyerleri 
ziyaret eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şube 
Başkanı Ahmet Mıhçı, Yaşam-
boyu Kariyer Derneği Başkanı 
Abdurrahman Dinç de eşlik etti. 

Selçuklunun yaşam kalitesi-
ne katkı sağlamak amacıyla Pro-
je Destek Programlarını 4 yıl bo-

yunca hayata geçirdiklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 2019 yı-
lında toplam 43 projenin uy-
gulanmasıyla spordan kültüre, 
sanattan ekonomiye her alanda 
bütün hemşehrilerin istifade et-
tikleri önemli etkinliklerin yerine 
getirildiğini söyledi. Türkiye Sa-
katlar Derneği Konya Şubesi ve 
Yaşamboyu Kariyer Derneğinin 
paydaş olduğu “Kadında Sanat” 
isimli projeye katılan kursiyerle-
ri tebrik eden Başkan Pekyatır-

macı, usta öğreticiler tarafından 
240 saat verilecek eğitim sonrası 
kursiyerlerin kendi özgün ürün-
lerini üretebileceklerini ifade 
etti.  Başkan Pekyatırmacı, pro-
jenin amacına ulaştığını, kursi-
yerlerin ev ekonomisine katkıda 
bulunabilecekleri imkanları sun-
manın mutluluğunu yaşadıkları-
nı belirtti. 

Kendilerine verilen eğitim 
sayesinde el emeği göz nuru ta-
kıların hazırlanması konusunda 
usta öğreticilerden önemli bilgi 

ve deneyimler öğrendiklerini 
ifade eden kursiyerler Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı’ya teşekkür ettiler. 
240 saat verilecek eğitimlerin 
ardından kendi ürünlerini sergi-
leyebilecekleri için çok mutlu ol-
duklarını ifade eden kursiyerler, 
proje doğrultusunda çok fazla 
ürün çeşidi öğrendiklerini, ürün-
lerin teşhir edilmesi ve satılması 
ile ev ekonomisine katkıda bulu-
nacaklarını söylediler.
n HABER MERKEZİ

Sanayicileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kılca, “Yapacağımız hizmetleri vatandaşlarımız 
ve sanayici esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz” dedi

Kılca: Sanayicilerimiz
şehrimizin bel kemiği

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç; Dökümcüler ve 
Hurdacılar Sanayi sitesinde esnafla 
bir araya geldi. Sanayicileri ziyaret 
ederek sorunlarını dinlediklerini 
ifade eden Başkan Kılca, “Sanayi-
cilerimiz şehrimizin bel kemiğidir. 
Yapacağımız hizmetleri vatandaş-
larımız ve sanayici esnafımızın ta-
leplerini göz önünde bulundurarak 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç; Dökümcüler ve 
Hurdacılar Sanayi sitesinde esnafla 
bir araya gelerek istek ve talepleri 
dinledi.

Sanayicileri ziyaret ederek so-
runlarını dinlediklerini ifade eden 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Sanayicilerimiz şehrimizin 

bel kemiğidir. Yapacağımız hiz-
metleri vatandaşlarımız ve sanayici 
esnafımızın taleplerini göz önünde 
bulundurarak gerçekleştiriyoruz. 
İstişareyle hareket etme ve hizmet 
etme anlayışına büyük önem vere-
rek ilçemiz ve Karataylı hemşehri-
lerimiz için hizmet edeceğiz.” dedi.

‘ESNAFIMIZIN SIKINTILARINA 
ORTAK OLUYORUZ’

Ulaşılabilir bir belediyecilik an-

layışı içerisinde olduklarını belirten 
Başkan Hasan Kılca; “Ekiplerimiz 
tarafından özellikle üretim sahala-
rının bulunduğu alanlarda ve sana-
yici esnafımızın iş yerlerinin olduğu 
bölgelerde rutin belediyecilik hiz-
metlerini götürmek en önemli gö-
revlerimiz arasında yer almaktadır. 
Yaptığımız ziyaretlerde kalbine do-
kunduğumuz hemşehrilerimizle iç 
içe olup onların sıkıntılarına ortak 

oluyoruz. Kıymetli hemşehrilerimi-
zin bize gelmesini beklemeden biz 
onların ayağına gidiyor ve çözüm 
odaklı çalışıyoruz.” diye konuştu

‘SANAYİNİN KALBİ 
KONYA’DA ATIYOR’

Tarım ve hayvancılık alanların-
da kendisini kanıtlayan Konya’nın 
sanayisinin de her geçen gün 
yükselişe geçtiğine dikkat çeken 
AK Parti MKYK Üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Kon-
ya’nın sanayi ve iş dünyasının kal-
bi olduğuna dikkat çekerek sanayi 
ve ticaretin daha da gelişmesi için 
girişimcilere her türlü desteği ver-
meye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretlerden dolayı teşekkür 
eden Konya Hurdacılar Odası Baş-
kanı Muammer Verim ve Konya 
Döküm Sanayi Kooperatif Başkanı 
Ali Yavuz ise “Karatay Belediyemiz 
ile her zaman işbirliği ve istişare 
alanları içerisinde olmaya büyük 
önem göstereceğiz” dediler.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 
okulların açılmasına sayılı günler 
kala ilçe genelinde bulunan tüm 
ilk ve orta dereceli okulların te-
mizliğini aralıksız sürdürüyor. Yaz 
tatili boyunca okulların boyalarını 
yenileyen Meram Belediyesi ekip-
leri, temizliğin yanısıra okullarda 
bulunan çöp kovalarının tamir ve 
tadilatlarını gerçekleştiriyor, tamir 
edilemeyecek durumdaki kovaları 
da yenileriyle değiştiriyor. Ekipler 
bu çalışmalar çerçevesinde Me-
ram Melike Hatun Özel Eğitim 
Meslek Okulu’nda ise komple ba-
kım ve detaylı temizlik yaparak, 
engelli öğrencilerin yeni eğitim yılı 
mutluluğunu katladı.  

OKULLAR DÖRT BİR KOLDAN 
YENİ EĞİTİM YILI 

İÇİN HAZIRLANIYOR
Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünün çalışmalarının ya-
nısıra Meram Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ise okulla-
rın çevre düzenlemesine katkıda 
bulunuyor. Bu çerçevede ekipler, 
öğrenci ve öğretmenlerin eğitim 
süreçlerine katkıda bulunmak 
amacıyla, yaz boyunca büyüyen 
otları temizleyerek bahçelerin 
düzenlemesini gerçekleştirdi. 
Meram’da bulunan tüm ilkokul, 
ortaokul ve liselerde yılboyunca 
sürdürülen temizlik ve tadilat ça-
lışmalarına yeni eğitim öğretim 
yılı öncesinde daha da hız kazan-
dırdıklarını kaydeden Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu 
çalışmalar ile çocukların eğitimle-
rini temiz, sağlıklı ve hijyenik bir 

ortamda gerçekleştirmelerini he-
deflediklerini ifade etti. 

‘EĞİTİME DESTEĞİMİZ HER 
KOŞUL VE FIRSATTA 

DEVAM EDECEK’
Meram Belediyesi olarak ih-

tiyaç duyduğu bir çok alanda ve 
her fırsatta eğitime destek ver-
diklerini söyleyen Başkan Kavuş, 
“Bu destekler kapsamında yeni 
eğitim yılına girmeye hazırlanan 
okullarımızın fiziki şartlarını dü-
zenlemek adına ekiplerimiz dört 
bir koldan çalışıyor. En başta yeni 
eğitim yılının başlamasına sayılı 
günler kala ilçemizde eğitim gö-
ren öğrencilerimize daha temiz 
daha hijyenik ve daha sağlıklı bir 
ortamda eğitim alabilmeleri ve 
oyunlarını oynayabilmeleri ama-
cıyla okullarımızın çevre temizlik-
lerini  gerçekleştiriyoruz. Aynı za-
manda okulların fiziki şartlarının 
daha iyi bir seviyede olabilmesi 
adına detaylı temizlikten, dezen-
fekte işlemlerine, çöp kovalarının 
bakım ve tamiratlarından otların 
temizliğine, ihtiyaç duyan okulla-
rımızın parke, bordür ve asfaltına 
kadar gerçekleştirdiğimiz bir dizi 
çalışma ile geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın  ve emanetlerimize 
iyi bir gelecek hazırlamak adına 
canhıraş uğraş veren eğitimcileri-
mizin yanında olmaya gayret gös-
teriyoruz. Bu vesile ile 2019-2020 
eğitim öğretim döneminin öğren-
cilerimize, ailelerine ve tüm eği-
tim camiasına hayırlar getirmesini 
diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram’ın okulları 
yeni eğitim yılı için hazır

Vali Toprak’tan Güzel Sanatlar’a ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, eşi Dr. Funda Toprak; 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, eşi Şule Sol-
maz ile birlikte Selçuk Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanlığına asaleten atanan 
Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ı ziya-

ret ederek, hayırlı olsun temen-
nisinde bulundu.

Vali Toprak ve Cumhuriyet 
Başsavcısı Solmaz’ın hanıme-
fendilerle birlikte gerçekleştir-
diği ziyarete Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-

met Okka, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Dalkıran, dekan yardımcıları ve 
öğretim üyeleri de eşlik etti. 

Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran 
ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek konuklara 

teşekkür etti. Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Fevzi Günüç Sanat Gale-
risi Dekan Prof. Dr. Ahmet Dal-
kıran’ın rehberliğinde konuklara 
gezdirildi. Ziyaret; hediye tak-
diminin ardından toplu fotoğraf 
çekimiyle sona erdi.   
n HABER MERKEZİ
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Tutal ve Bostancı, Kuğulu’yu inceledi

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal ve KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı , Proje ve Geliştirme 
Koordinatörü  Mevlüt Pınarkara, 
Mustafa Diğilli, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü 
Mustafa Tuğrul Şahin Kuğuluda 
incelemelerde bulundu.

Proje çalışmaları devam eden 
Kuğulu Vadisi Projesi çalışmala-
rı hakkında bilgi veren Başkan 
Tutal, çalışmaların biran önce 
hızlanması ve tamamlanması 
talebinde bulundu.  Kuğulu Va-
disi Pojesi çalışmalarının  DSİ 
ve KOP ile birlikte yapıldığı kay-
deden Başkan Tutal;”Proje Kop 
Projesi. DSİ kendi programına 
aldığı çalışmalarına başladı ve 
devam ediyor. Projemizde yer 
alan yürüyüş yolları, seyir teras-
ları, kır kahveleri ve diğer ça-
lışmalarının  yapılabilmesi için 
A tipi mesire alanı veya tabiat 
parkı olması gerekiyordu. Yap-
tığımız girişimler konusunda ça-
lışmalarımız sonuç verdi” dedi.

Projenin en kısa sürede ta-

mamlanması noktasında ça-
lışmaların hızlandırılacağı 
kaydeden Başkan Tutal;” 1.7 
metrekarelik alanı kapsayan 
Kuğulu Vadisi Projesi örnek bir 
proje olacak. Kuğulu Vadisi Pro-
jesi adı altında su sporları göleti 
diye bir işe başlamıştık. 1’inci 
gölet  100 bin metrekare olup,  
2’nci gölet ise 500 bin metreka-
re toplamda 600 bin metrekare 

gölet alanı vardır. 54 bin met-
rekarelik ekopazar alanı olup, 
16 bin  metrekare ziyaretçilere 
açılacak olan sera, 37 bin met-
rekarelik alanda spor tesisleri, 
macera parkı, lunapark, seyir te-
rası, kır kahveleri, paintball ala-
nı, kamp ve karavan turizminin 
yapılacağı alanlar mevcuttur. 25 
bin metrekare midilli çiftliği, göl 
çevresinde kafe ve restoranlar, 

yürüyüş ve bisiklet yolları, 2 bin 
metrekare alanda ise su spor-
ları ve orman köşkü yer alacak. 
Orman Bölge Müdürlüğü’nden 
tahsis edilen C tipi mesire ala-
nından çevrilen 484.5 hektarlık 
alan da ‘’Kuğulu Tabiat Parkı’’ 
olarak kabul edilmiştir. Proje-
yi KOP, DSİ, ve Orman Genel 
Müdürlüğü ile ortak çalışarak 
yürütüyoruz. Bu çalışmamızın 
tamamlanmasıyla birlikte bu ça-
lışma  ilçemizin tanıtımına katkı 
sağlayacaktır. Ayrıca turizm ve 
ticaret alanında da büyüyerek 
katkı sağlayarak ilçemize birçok 
alanda güzellik katacak. Bakan-
lık hibelerinden faydalanabilmek 
için Kuğulu Mesire alanımızı Ta-
biat Parkına çevirdik. Bugün bu-
rada yapılaması gerekenler ve 
yatırım planlaması konusunda 
gerekli bilgi alışverişinde bulun-
duk. Ben KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanımıza Koordina-
törlerimize ve  Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8.Bölge Müdürü-
müze teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında
ODTÜ Enformatik Enstitüsü 

bünyesinde yer alan University 
Ranking by Academic Performan-
ce (URAP) Araştırma Laboratuva-
rınca açıklanan 2018-2019 Dünya 
Alan Sıralamasında bilim alanları-
na göre Selçuk Üniversitesi 3 bi-
lim alanında dünya sıralamasında 
yerini aldı.

“61 bilim alanı sıralaması”na 
36 üniversite ile giren Türkiye, 
bu sayı ile 13’üncü sıraya yerleş-
ti. ODTÜ Enformatik Enstitüsü 
URAP Araştırma Laboratuvarının, 
üniversitelerin güçlü ve geliştir-
meye açık yönlerine dikkati çek-
mek için hazırladığı 2018-2019 
yılı sıralamasında, dünyadaki en 
iyi üniversiteler 61 farklı bilim ala-
nına göre listelendi.

URAP’ın yayınladığı listede 
alanlara göre üniversite sayısı, o 
alanda yayımlanan makale yo-
ğunluklarına göre 50 ila 1000 ara-
sında değişiyor. URAP alan sıra-
lamalarında son 5 yılın akademik 
performansı değerlendirildi.

2018-2019 Dünya Alan Sıra-

lamasında Bilim Alanlarına göre 
ise; Selçuk Üniversitesi “Mühen-
dislik” alanında 831’inci, “Tıp 
ve Sağlık Bilimleri” alanında 
830’uncu “Kimyasal Bilim” ala-
nında 995’inci olarak listede yer 
aldı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da Zabıta Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 193. yıl dönümün-
de zabıta görevlileri, Osmanlı 
zabıta kıyafetleri ile vatandaşla-
ra karanfil dağıttılar. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 193. yıl dönümü ve 
Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli 
etkinliler düzenliyor. Büyükşe-

hir Belediyesi zabıta görevlileri, 
etkinlikler kapsamında Osmanlı 
zabıta kıyafetleri giyerek Bedes-
ten Çarşısı, Mevlana Meydanı ve 
Mevlana Caddesi’nde esnafa ve 
vatandaşlara karanfil dağıttılar. 
Zabıta görevlilerinin Zabıta Haf-
tası’nı tebrik eden vatandaşlar, 
memnuniyetlerini dile getirdiler.
n İHA

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, ilçede ikamet eden hac va-
zifelerine yerine getirerek kutsal 
topraklardan dönen vatandaşları 
evlerinde ziyaret ediyor. Başkan 
Oflaz, hac vazifelerine yerine geti-
ren hemşehrilerini ziyaret etmeye 
devam ediyor. Ziyaret ettiği hacı-
larla sohbet ederek onların kutsal 
topraklarda ki hac ibadetlerinde 
yaşadıkları anıları dinleyen Oflaz, 

bu kutlu yolculuğun ve ibadet-
lerin  tüm Müslümanlara nasip 
olması dileğinde bulundu. Of-
laz, “Hac vazifesini tamamlayan 
hemşehrilerimizi ziyaret ederek, 
kutsal topraklarda yaşadığı o gü-
zellikleri kendilerinden dinliyoruz. 
Yüce Allah bu kutsal görevi yeri-
ne getirmeyi herkese nasip etsin” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Ramazan Özgür Tunç, ilçedeki 
okulları ziyaret etti. Bozkır İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Ramazan 
Özgür Tunç, 2019-2020 eği-
tim-öğretim yılı seminer çalış-
maları gerçekleştirilen okulları 
ziyaret ederek, idarecileriyle 

ve eğitimin en önemli yapı taşı 
olan öğretmenlerle istişarelerde 
bulundu. Müdür Tunç, yeni eği-
tim ve öğretim yılı olan 2019-
2020’nin öğretmen ve idarecile-
rimize hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. 
n AA

Herhangi bir programa yerle-
şememiş öğrenciler için üniver-
siteli olma şansı ek yerleştirme 
ile devam ediyor. Ek yerleştirme 
döneminin çok iyi değerlendi-
rilmesi gerektiğini belirten uz-
manlar, 191 binin üzerinde boş 
kontenjan olduğunu, adayların 
bu süreci iyi takip ederek daha 
sabırlı olmalarını ve araştırma 
yapmalarını öneriyor.

2019 Ek Yerleştirme döne-
mine ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan KTO Karatay Üni-
versitesi Rehberlik Uzmanı ve 
Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, 
“2019 Ek Yerleştirme Kılavu-
zu’nda 191 bin boş kontenjan 
bulunuyor. Adaylar ek yerleştir-
me dönemini kendileri için bir 
fırsata dönüştürebilir” dedi.
ÜNİVERSİTELERDE 191 BİN BOŞ 

KONTENJAN BULUNUYOR
2019 Ek Yerleştirme döne-

mine ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan KTO Karatay Üni-
versitesi Rehberlik Uzmanı ve 
Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik, 
2019-YKS ek yerleştirmede 
tercih yapabilmek için adayın 
2019-YKS yerleştirme puanının 

hesaplanmış olması ve merke-
zi yerleştirme ile herhangi bir 
yükseköğretim programına yer-
leşmemiş olması gerekmektedir. 
İlk tercihlerde ÖSYM tarafından 
herhangi bir programa yerle-
şemeyen adaylar üzülmesinler, 
çünkü üniversite tercihleri he-

nüz bitmedi, tercihler devam 
ediyor, bir fırsat daha var ön-
lerinde. Adaylar, 5-11 Eylül 
tarihleri arasında ÖSYM aday 
işlemleri sisteminden 20 TL 
ödeme gerçekleştirdikten sonra 
tercihlerini yapabilirler. Ek yer-
leştirmede dikkat edilecek bazı 

noktalar bulunuyor. Kontenja-
nı dolmamış, puanı oluşmamış 
bölümleri tercih etmek için il-
gili alandan 180 puanı alan her 
aday başvurabiliyor. 2019 Ek 
Yerleştirme Kılavuzu’nda 191 
bin boş kontenjan bulunuyor. 
Tercih yapacaklalar kılavuzda 
yer alan lisans ve önlisans bö-
lümlerinden Tablo-3 ve Tab-
lo-4’ü inceleyerek bu tarihler 
arasında tercihlerini oluştura-
bilirler.

KTO KARATAY’DAN TERCİH 
DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Ek yerleştirmede KTO Kara-
tay Üniversitesi’ni tercih edecek 
adaylar için lisans ve önlisans 
programlarında; yüzde 100, 
yüzde 75 ve yüzde 50 konten-
janların var olduğu bilgisini 
veren Bozgedik, adayların ek 
yerleştirme dönemini kendileri 
için bir fırsata dönüştürebilece-
ğinin altını çizerek, öğrencilerin 
akıllarına takılan her türlü soru 
için KTO Karatay Üniversitesi 
Rehberlik Merkezi’ne gelerek 
üniversite tercihlerine ilişkin bil-
giler alabileceklerini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Osmanlı zabıta kıyafeti 
ile karanfil dağıttılar

Başkan Oflaz, hacı 
ziyaretlerine devam ediyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Tunç’dan okullara ziyaret

Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için üniversiteli olma hayali henüz bitmedi. Yerleşemeyen 
adaylar için bir fırsat niteliğinde olan ek yerleştirme tercihleri 5-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak

Üniversite adaylarına 
ek yerleştirme fırsatı
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
6 Eylül 2019 Cuma  • Yıl: 12 • Sayı: 3739

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kazada ölen motosikletli 
6 saat sonra bulundu

Resmi makam aracının 
çarptığı sağlık teknisyeni öldü

Karapınar ilçesinde, yolun 
karşısına geçmeye çalışırken 
resmi makam aracının çarptığı 
sağlık teknisyeni Özcan Yaşar 
(42), olay yerinde hayatını kay-
betti. Kaza, 20.30 sıralarında 
Karapınar-Ereğli Karayolu Kara-
pınar Devlet Hastanesi önünde 
meydana geldi. Karapınar Dev-
let Hastanesi’nde laboratuvar 
teknisyeni olarak çalışan Özcan 
Yaşar, iddiaya göre hastaneden 
çıkıp, yolun karşısına geçmek 

isterken, alt geçitten çıkan Af-
yonkarahisar Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Suat Uğur’un (50) kullandığı 03 
UA 003 plakalı resmi makam 
aracının altında kaldı. Ağır yara-
lanan Özcan Yaşar olay yerinde 
hayatını kaybetti. Kazanın ardın-
dan olay yerine gelen polis ekip-
leri, sürücü Suat Uğur’u gözaltı-
na aldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n DHA

Aksaray’da şarampole devri-
len motosikletin sürücüsü hayatı-
nı kaybederken, sürücünün can-
sız bedeni 6 saat sonra bir çiftçi 
tarafından bulundu. Kaza, saat 
10.30 sıralarında Eskil-Eşmekaya 
yolunun 5. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Eskil ilçesinden Eşmekaya istika-
metine yola çıkan Önder Bozgöz 
(31) idaresindeki plakasız moto-
siklet, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak şarampole 
devrildi. Kimsenin fark etmediği 
kaza saat 17.00 sıralarında tar-
lasındaki ürünleri biçmeye gelen 

çiftçi Halis Sanlav tarafından fark 
edildi. Sürücünün cansız bede-
nini ve hurdaya dönmüş moto-
sikleti gören çiftçi Halis Sanlav 
durumu polis ve sağlık ekiplerine 
bildirdi. Kısa sürede olay yerine 
gelen sağlık ekipleri şahsa yaptık-
ları müdahalede şahsın öldüğünü 
tespit ederken, polis ve jandarma 
ekipleri olayın saat 11.00 sırala-
rında olduğunu tespit etti. Olay-
la ilgili soruşturma başlatılırken, 
Bozgöz’ün cenazesi kaza yerin-
deki incelemenin ardından Eskil 
İlçe Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
n İHA

Karapınar ilçesinde mey-
dana gelen trafik kazasında 5 
kişi yaralandı. Kaza, Karapınar 
Ereğli Karayolunun 17. kilo-
metresi Kesmez mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, T.A. idaresinde ki 
45 MN 680 plakalı otomobil, 
sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu 

kontrolden çıkarak takla attı. 
Kazada, otomobil sürücüsüyle 
birlikte araçta bulunan toplam 
5 kişi yaralandı. Yaralılar, ih-
bar üzerine olay yerine çağrı-
lan ambulanslarla Karapınar 
Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da bir iş yerinin 
deposuna operasyon düzen-
leyen polis, 1 adet ruhsatsız 
tabanca ve 1 adet ruhsatsız 
tüfek ile bunlara ait mermi 
ve fişek ele geçirdi. Operas-
yon, Hamidiye Mahallesi’nde 
bulunan bir iş yerinin depo-
suna gerçekleştirildi. Edini-
len bilgiye göre, M.K.Y. isimli 
şahsın iş yerinin deposunda 
tabanca ve tüfek bulundurdu-
ğu bilgisine ulaşan İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ci-
nayet Büro Amirliği ekipleri, 

iş yerini ve deposunu bir süre 
takibe aldı. 2 gün yapılan ta-
kibin ardından yeterli delil ve 
bulgulara ulaşan ekipler ope-
rasyon için düğmeye bastı. 
İş yerinin deposuna gerçek-
leştirilen operasyonda 1 adet 
ruhsatsız tabanca, 186 adet 9 
mm çaplı tabanca mermisi, 1 
adet otomatik av tüfeği ve 19 
adet av tüfeği fişeği ele geçir-
di. Depo sahibi gözaltına alı-
nırken olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Karapınar ilçesinde 8 met-
re çapında 10 metre derinli-
ğinde yeni obruk oluştu. Ka-
rapınar’da yer altı sularının 
çekilip, toprağın göçmesiyle 
meydana gelen ve sayıları 
330’u geçen obruklar kentte 
yaşayanları tedirgin ederken, 
Kayacık Mahallesi Karadağ 

mevkiinde bir tarlada 8 met-
re çapında 10 metre derinli-
ğinde yeni bir obruk oluştu. 
Bu sırada tarlanın yakınında 
olanlar gürültü ve toz bulu-
tunun ardından baktıklarında 
obruğun oluştuğunu fark et-
tiklerini söyledi.
n DHA

Otomobil takla attı,
5 kişi yaralandı

Aksaray’da silah operasyonu:
1 kişi gözaltına alındı

Karapınar’da yeni bir
obruk daha oluştu

Sosyal medya üzerinden sahte yollarla düzenledikleri kuponlarla kazanmış gibi gösterip dolandırıcılık yapan çeteye 
yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

‘Sahte bahis’ çetesi 
adliyeye sevk edildi
Mersin merkezli aralarında 

Konya’nın da bulunduğu 8 ilde 
düzenlenen operasyonda, kaza-
nılmış görünümlü sahte ‘iddaa’ 
kuponu düzenleyerek sosyal med-
ya üzerinden dolandırıcılık yap-
tıkları iddiasıyla gözaltına alınan 
22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 
şüpheliyi yakalama çalışmaları de-
vam ederken, şüphelilerin bugüne 
kadar yaklaşık 600 bin lira dolan-
dırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete 
liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pa-
halı arabalara bindikleri de belir-
lenmişti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı 
Mali Suçlar Büro Amirliği ekiple-
ri, sahte ‘iddaa’ kuponlarıyla va-
tandaşları sosyal medya hesapları 
üzerinden dolandıran şahısların 
olduğunun tespitini yaptı. Bunun 
üzerine uzun süreli bir çalışma yü-
rüten ekipler, şüphelilerin Mersin 
ve birçok ilde organize bir şekilde 
hareket ederek, üçüncü şahıslar-
dan sosyal medya hesaplarını para 
karşılığında temin ettikleri, sosyal 
medya hesaplarından inandırıcı-
lığı artırmak amacıyla yine birçok 
şahsın kimlik bilgilerini, cep te-
lefon numaralarını bu şahısların 
dahilinde veya bilgileri olmadan 
temin ettikleri, aynı şekilde temin 
ettikleri bu sosyal medya hesapları 
üzerinden insanları yanıltıcı ve ca-
zip gözüken oynanmış maçlara ait 
bahis kuponları yayınlayarak in-
sanları bahis kuponları oynamaya 
teşvik ettiklerini belirledi. Bunun 
yanı sıra sahte olarak oluşturduk-
ları bahis siteleri üzerinden vatan-
daşlara bahis kuponları oynattık-
ları veya sisteme giriş yapanlara 

oynamadıkları halde oynamış gibi 
göstererek daha sonra temin et-
tikleri GSM hatları üzerinden bu 
şahıslarla iletişim kurdukları, bu 
şekilde iletişime geçtikleri şahıs-
lara 40 ile 90 bin lira aralığında 
bahis kazançları olduğunu, ancak 
bu kazançları hesaplarına aktarıla-
bilmesi için kazancın yüzde 20’lik 
olan vergi ödemesinin yapılması 
durumunda kazancın hesaplarına 
aktarılabileceğini söyledikleri tes-
pit edildi. Ayrıca şahısların bunun 
yanı sıra farklı konular söyleyerek 
vatandaşlardan daha fazla para al-

dıkları da ortaya çıktı.
LÜKS HAYAT SÜRÜP, PAHALI 

ARABALARA BİNDİKLERİ ORTAYA 
ÇIKMIŞTI

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar 
ve incelemeler de şüpheli şahıs-
ların Mersin, Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, Adıyaman, Aydın, 
Hatay, Tekirdağ, Diyarbakır, Şan-
lıurfa, Konya, Muğla, Kocaeli, Ak-
saray, Manisa, Karaman, Erzurum, 
Bitlis, Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari 
ve Iğdır illerinde ikamet eden 109 
müştekiden 559 bin 56 lira do-
landırdıkları tespit edildi. Bunun 

üzerine Mersin merkezli İstanbul, 
İzmir, Adana, Artvin, Samsun, 
Batman, Osmaniye illerinde eş za-
manlı operasyon düzenleyen ekip-
ler, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardın-
dan 24 kişi serbest bırakılırken, 22 
kişi ise Adliyeye sevk edildi. Ekip-
ler, 13 kişinin ise aranmasını sür-
dürüyor.

Öte yandan, çete liderlerinin 
tosuncuk Mehmet Aydın gibi lüks 
hayat yaşayıp, pahalı arabalara 
bindikleri de ortaya çıkmıştı.
n İHA
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Hapishanelerde çürüyecek!
Sözde kendisini sevdiği kom-

şusunun kızı öğretmen Şeyma 
Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba 
Sarı’yı (18) tabancayla öldüren, 
anneleri Hacer Sarı’yı (51) da ağır 
yaralayan Muzaffer Canpolat (53) 
hakkında iddiama hazırlandı. Ci-
nayet zanlısı hakkında 2 kez mü-
ebbet hapis ve ‘kasten öldürmeye 
teşebbüs’ suçundan ceza verilme-
si istendi.

Olay, 27 Haziran tarihinde, 
Konya’nın merkez Selçuklu ilçe-
sinde meydana geldi. İddiaya göre, 
2014 yılında Hollanda’dan ülkesi 
Türkiye’ye dönen ve yalnız yaşa-
yan Muzaffer Canbolat, komşusu 
Burhanettin Sarı’nın evine gitti. 
Anne Hacer Sarı, platonik aşk bes-
lediği Şeyma Sarı ve kardeşi Tuba 
Sarı ile tartışan Muzaffer Canpolat 
yanında getirdiği tabancası ile ateş 
etti. Öğretmen Şeyma Sarı ve kar-
deşi Tuba’yı öldüren anne Hacer 
Sarı’yı ise ağır yaralayan Canpolat, 
yakındaki polis merkezine giderek 
teslim oldu. Cinayet zanlısı Muzaf-
fer Canpolat’ın, hakkında hazırla-
nan iddianamede, “Şeyma benim-

le iletişim kurmak istiyordu. Ben 
evdeyken değişik öksürüyordu” 
şeklide ifadeleri yer aldı.

‘ŞEYMA’YA KARŞI DEĞİŞİK 
DUYGULAR İÇERİSİNDE GİRMİŞ’

Sanık Muzaffer Canpolat’ın, 
Şeyma Sarı’nın hareketlerinden 
anlamlar çıkardığını kaydetti-
ği iddianamede, “2014 yılında 
Hollanda’dan geldim. Tuğba ve 
Şeyma’yı çocukluklarından beri 
tanırım. Şeyma’nın bana karşı 
hareketlerinden dolayı değişik 

duygular içerisine girdim. Şey-
ma ben evdeyken değişik şekilde 
öksürüyordu. Şeyma benimle ile-
tişim kurmak için bu şekilde ök-
sürüyordu. Şeyma’ların evinden 
benim evimin duvarına vurma 
gibi sesler geliyordu. Bir gün bal-
konda sigara içerken Şeyma’nın 
aşağıya gittiğini gördüm. Balkona 
el işareti yaptığını, bu el işaretin-
den Şeyma’nın benimle konuş-
mak istediğini anladım. Ben de 
aşağıya indim. Şeyma ile dolmuş 

durağında karşılaştık. Şeyma’nın 
beni beklediğini hissettim. Şeyma 
bilerek, dolmuşa binmedi. Bu sıra-
da Hacer evden çıkarak Şeyma ile 
konuşmama fırsat vermedi. Fırsa-
tım olsaydı Şeyma’ya onu sevdiği-
mi söyleyecektim. Bir süre sonra 
Şeyma’nın babası Burhanettin 
bana, ‘Şeyma’yı neden takip et-
tiğimi’ sordu. Aramızda tartışma 
çıktı. Sarı ailesinin, nasıl olduğunu 
bilmiyorum ama evime girdikleri-
ni hissediyorum. Tuvaletin içeri-

sinde ve lavabonun altına sarı bir 
şeyler dökülmüş. Yatak odasında 
da bayan parfümü gördüm” ifade-
leri yer aldı.

‘NİŞANLI OLDUĞUNU
 BİLSEYDİM VAZGEÇERDİM’
Doğum gününde katledilen 

Şeyma öğretmen ve kardeşi Tu-
ba’yı öldürdüğü için pişman ol-
duğunu ancak anne Hacer Sarı’yı 
vurduğu için pişman olmadığını 
belirten cinayet zanlısı Muzaf-
fer Canpolat, “Şeyma’nın nişanlı 

olduğunu karakolda öğrendim. 
Nişanlı olduğunu bilseydim haya-
tımdan silerdim. Şeyma’nın ego-
sunu tatmin etmek için bu şekilde 
bana davrandığını sandım. Şey-
ma’nın beni sevdiğini babasının 
da bu durumu engellediğini san-
dım. Şeyma’nın beni sevdiği için 
okula ara verdiğini düşündüm. 
Şeyma ve Tuğba’yı öldürdüğüm 
için pişmanım. Hacer’i vurduğum 
için pişman değilim” dedi.

‘İDDİANAME AĞIR CEZA 
MAHKEMESİ TARAFINDAN 

KABUL EDİLDİ’
Şeyma ve Tuğba Sarı kardeş-

leri öldüren, anneleri Hacer Sarı’yı 
da ağır yaralayan Muzaffer Canpo-
lat hakkında hazırlanan iddiana-
me tamamlandı. İddianamede 
Muzaffer Canpolat hakkında ‘kas-
ten öldürme’ suçundan 2 kez mü-
ebbet hapis ile ‘kasten öldürmeye 
teşebbüs’ suçundan ceza verilme-
si talep edildi. İddianame Konya 
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 
kabul edildi.

aldı.
n İHA

Siyaset ve eğitim camiasının 
önde gelen isimlerinden 20. Dö-
nem Konya Milletvekili Abdullah 
Gencer 66 yaşında geçirmiş ol-
duğu kalp krizi  sonucunda vefat 
etti. Merhum Abdullah Gencer’in 
cenazesi bugün Cuma namazına 
müteakip Mürşit Pınar Camiinde 
kılınacak cenaze namazının ardın-
dan  Musalla Mezarlığında toprağa 
verilecek.

ABDULLAH GENCER KİMDİR?
İlahiyatçı-eğitimci Abdullah 

Gencer, 1953 yılında Üçkuyu-Kon-
ya’da doğdu. Gencer, Konya Yük-
sek İslam Enstitüsü’nden mezun 
oldu.Bir süre, Konya Karapınar’da 
meslek dersleri öğretmenliği ya-
pan Gencer, sırasıyla Taşkent 
İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, Ci-
hanbeyli Lisesi ve Beyşehir İmam 
Hatip Lisesi’nde meslek dersleri 
öğretmenliği, Sultandağı’nda Mil-

li Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı.
Gencer, bir süre de tercümanlık 
ve rehberlik görevlerinde bulundu. 
Abdullah Gencer, 1995-1999 yılla-
rı arasında Refah Partisi’nden 20. 
Dönem Konya Milletvekili seçile-
rek TBMM’de yasama çalışmaları-
na katıldı. Gencer, Refah Partisi’nin 
kapatılması üzerine, bu partinin 
yerine kurulan Fazilet Partisi’ne 
geçti. Abdullah Gencer evli ve 3 
çocuk babasıydı. Fransızca, Arapça 
ve Almanca dillerini biliyordu.
n MEVLÜT EGİN

Yönetmenliğini Mehmet 
Tanrısever’in yaptığı Dünya 
Film Festivallerinden 73 ödül 
alan ve 6 Eylül’de sinemase-
verlerle buluşacak olan ‘Bozkır 
Kuşlara Bak Kuşlara’ filminin 
Konya basın gösterimi, bir otel-
de düzenlenen program ile ger-
çekleşti. Düzenlenen programa 
İl Kültür ve Turizm Müdürü İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ab-
düssettar Yarar, Yönetmen 
Mehmet Tanrısever, oyuncular, 
film ekibi ile basın mensupları 
katıldı. Film hakkında bilgi ve-
ren Yapımcı ve yönetmen Meh-
met Tarısever, “Sinema çok 
önemlidir. Bugün Türkiye’miz 
yozlaştı ise sinema ve dizilerle 
yozlaştık. Maalesef buna yeteri 
kadar değer verilmiyor. Herkes 
çocuğundan ve işinden şikâyet-
çi. Eskiden böyle değildik diyor-
lar.  Modernin dünyanın eğitim 
aracı sinema ve dizilerdir. Dizi-

ler ve filmler motivasyonumu-
zu bozdu. Filmimizi izleyenlerin  
moral ve motivasyonları arta-
cak.  Bundan sonra bir sürü film 
yapacağım. Bir buçuk senede 
4 film yaptık. İlk filmimiz olan 

‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ 6 
Eylül’de vizyona girecek. İkin-
ci filmimiz 27 Eylül’de vizyona 
giriyor. Sinema oldukça önem-
lidir. Çok heyecanlıyız, Bozkır 
Kuşlara Bak Kuşlara filmimiz 

6 Eylül’de beyaz perdede izle-
yicisiyle buluşacak. Filmimiz 
Uluslararası Film Festivallerin-
den 73 ödül aldı, emeklerimizin 
karşılığını almak onur ve gurur 
verici dedi. Konya’nın Bozkır 
ilçesinde çekilen filmde, Boz-
kır’ın eşsiz doğal güzelliklerinin 
de beyazperdeye yansıtıldı.  Bu 
filimde gerçek bir hikâyeden 
yola çıkıldı. Anadolu insanının 
mertliğini ve kahramanlığını 
filmimizde vurguladık.  Gü-
nümüzde insanların ihtiyaçla-
rının giderek arttı. Buna rağ-
men mertlik ve cömertlik gibi 
özelliklerin azaldı. Bazı insani 
değerlerin yeniden hatırlan-
masında fayda var. Filmimiz 
böyle bir amaca hizmet etmeyi 
hedefliyor.  ‘Bozkır Kuşlara Bak 
Kuşlara’ filmi 6 Eylül’de beyaz 
perdede sinemaseverlerle bu-
luşacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya eski Milletvekili
Abdullah Gencer vefat etti

Sinemaseverlerle bugün buluşacak olan ‘Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara’ filminin Konya galasında konuşan Yapımcı ve 
Yönetmen Mehmet Tarısever, sinemanın modern dünyanın en önemli eğitim araçlarından biri olduğunu söyledi

Selçuklu’daki bir apartmanda yalnız yaşayan ve sözde sevdiği 25 yaşındaki öğretmen ile kız kardeşini öldürüp, kızların 
annesini de ağır yaralayan 53 yaşındaki Muzaffer Canpolat hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi

Modern dünyanın
eğitim aracı sinema

Çok fazla şeyle ilgi-
lenmekten ve fazla yete-
nekten muzdarip olanla-
ra 5 etkili önerimiz var.

Önünde birçok se-
çenek ve yol var ve sen 
ne yapacağını, nereye 
gideceğini kestiremi-
yor musun? Aşağıdaki 
öneriler önüne biraz ışık 
tutabilir.

1. Bazı şeyleri sade-
ce hobi olarak yapmak fikrine açık ol.

Yemek yapmakla da ilgileniyorsun, 
resim çizmekle de, aslında çocukları 
çok seviyorsun bir kreş açsan harika 
olur ama bir yandan da yöneticilik yap-
mak istiyorsun… Her tarafa çekiştirilip 
parçalanmadan önce hoşuna giden her 
şeyi işin olarak veya para için yapman 
gerekmediği gerçeğiyle yüzleş. Birçok 
ilgi alanı ve yeteneği olan çoğu insan 
potansiyellerinden kendilerine bir sürü 
kariyer çıkartabilecekleri düşüncesiyle 
tek bir alana odaklanmak veya uzun 
süre bir projeye heyecan duymak ko-
nusunda zorlanabiliyor. Bu ilgi alanla-
rından bazılarını sadece hobi olarak, 
zevk için yapabileceğin her zaman ak-
lının bir köşesinde dursun.

2. Uzun vadede hangi ilgi alanla-
rında çalışmanın istediğin hayat tarzına 
daha uygun olacağını düşün. 

Birçok alana ilgi ve tutku duymak, 
tüm bu alanlarda çalışmanın sana iyi 
geleceği anlamına gelmiyor. Gelecekte, 
esnek çalışma saatlerinin olduğu bir 
hayat istiyorsan örneğin bankacılık se-
nin için en iyi seçim olmayabilir. Grafik 
tasarım çok hoşuna gidiyor ama free-
lance çalışmanın getirebileceği finansal 
kaygılar senin için fazla stres doluysa 
diğer bir tutkunu takip etmek akıllıca 
olabilir. Nasıl bir çalışma ortamında 
çalışmak istediğin, yaşamayı hayal 
ettiğin şehir, sürekli seyahat etmeyi is-
teyip istememen gibi birçok hayat tarzı 
seçimi, ileride hangi kariyerin peşinden 

gidebileceğin konusunda 
yol gösterici olabilir.

3. İlgilendiğin konula-
rı bir araya getiren proje-
lerde çalış.

Her ilgi alanın için 
mümkün olmasa da, 
kendi işin içinde ilgilen-
diğin veya keşfetmek is-
tediğin konuları bir araya 
getirecek projeler veya 
pozisyonlar bulabilirsin. 

Ya da yaratıcılığını konuşturup sevdiğin 
ve bildiğin konuları tek seferlik bile olsa 
buluşturacak yeni projeler kendin de 
yaratabilirsin. Ayrıca birçok takımla ça-
lışacağın işler de ilgi alanların arasından 
hangisinin seni daha mutlu edeceğini 
anlamana yardım edebilir.

4. İlgilendiğin bir şeyle ilgili “yan iş” 
kur veya ikinci bir işte çalış.

İkinci bir işte çalışmak ya da arada 
freelance olarak ufak projeler üzerinde 
çalışmak da ilgi alanların konusunda 
kendini keşfetmen için oldukça faydalı 
olabilir. Ya da part-time çalışacağın, ilgi 
alanlarından birkaç tanesini bir araya 
getiren startuplar araştırabilir, hatta ar-
kadaşlarının projelerine arada gönüllü 
olarak destek sağlayabilirsin.

5. İlgilendiğin bir şey üzerinde 
çalış… ve belki de onunla o kadar da 
ilgilenmediğini fark et.

Evdeki hesap çarşıya her zaman 
uymuyor. Eğer aklında çok fazla olasılık 
varsa, birçok iş ve sektör ilgini çekiyor-
sa bunları deneyerek elemek en iyisi 
olabilir. “Deneme”nin içine stajların, 
gönüllü çalışmaların, projelerin, free-
lance denediğin işler, part-time işler da-
hil, o yüzden kendini ve neleri yaparken 
mutlu olduğunu keşfetmek için elinde 
birçok fırsat olacak.

Kolay gelsin! Hiçbir seçim dün-
yanın sonu değil, onu da söylemeden 
gitmeyelim.

Proje 217genç profesyonel, öğ-
renci, girişimci

BİR İKİ ÜÇ TAMAM 

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi kaybettim, 

hükümsüzdür.

HAVVA NUR BİTİM

Z-518

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU HABERİN ADRESİ

EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 

• En az Meslek Lisesi ya da       

Endüstri Meslek Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 

• Vardiyalı sistemde çalışabilecek 

• Ayrıca Çay ve Sekreterlik İşini 

  Yapabilecek Bayan

ELEMAN ARIYORUZ

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:21 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

Tel :  0 332 345 28 59 

www.konyayenigun.com

 

İHTAR EDEN: HANYAPI OTOMOTİV MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ 
ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. HACI BAYRAM CAD.31 KARATAY KONYA
MUHATAP; MEHMET YEŞİLYURT (Mustafa Oğlu)
İHTARIN KONUSU: Konya İli, Karatay ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32995 Ada 1 Parselde 
bulunan arsa paylarınızın satışı hakkında 
Tapu kayıtlarında Konya İli, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32995 Ada 1 parselde bulunan 
yapılar Lisanslı Kuruluş tarafından riskli yapı olarak tespit edilmiş ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 
tarafından onaylanmıştır.
İlgili parselde riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yerine yapılacak olan yapıların müteahhit ve 
yapım şartlarına karar verilmek üzere tüm arsa paydaşları ile birlikte 03/08/2019 tarihinde saat 
10:00’da Konya ili , Meram İlçesi, Gazze Caddesi 33/204 (Meram Çarşı A Blok No: 204)
Meram/Konya adresinde toplantı yapılmış ve 2/3 çoğunluktan fazlası ile aşağıda verilen kararlar 
alınmıştır.
1-Yapı Müteahhidinin HANYAPI OTOMOTİV MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıbayram Caddesi No:31 Karatay/KONYA, Selçuk 
VD 4570563246 , Tel:0-332-3424435 olmasına 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.
2-Arsa paydaşlarına 600 m2 arsaları karşılığında 100 m2 dükkan verilmesine 2/3 çoğunluktan 
fazlası ile karar verilmiştir.
3-Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama 
yönetmeliği kapsamında satış yapılarak değerlendirilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar 
verilmiştir. 
On beş gün içinde kararı ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde  arsa payınızın, Bakanlıkça 
tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer 
paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, 
riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda 
Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara 
veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara 
satılacağnı ihtaren  bildiririz.

İHTARNAME

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 988599
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Hayati İnanç aile üzerine konferans verdi

Ilgın Belediyesi tarafından 
düzenlenen konferansta; araş-
tırmacı yazar Hayati İnanç, 
“Aile Medeniyeti ve Çocuk” 
konulu konferans verdi. Lala 
Mustafa Paşa Külliyesi Büyük 
Han’da düzenlenen konferansa 
konuşmacı olarak yazar Hayati 
İnanç katıldı. Açılış konuşma-
sını ev sahibi Ilgın Belediye 
Başkanı Yalçın Ertaş gerçek-
leştirdi. Ertaş, konuşmasında 
şunları kaydetti; “Lala Mustafa 

Paşa Külliyesi’nde düzenlediği-
miz ‘Aile Medeniyeti ve Çocuk’ 
konulu konferansı Edebiyatçı 
- Yazar Hayati İnanç hocamı-
zın eşsiz anlatımıyla gerçek-
leştiriyoruz. Programı yoğun 
ilgi gösteren siz değerli hem-
şerilerimize ve Hayati İnanç 
hocamıza canı gönülden teşek-
kür ederim” dedi. Programa 
Kaymakam Yunus Fatih Kadi-
roğlu, Cumhuriyet Savcıları Er-
han Eroğlu, Ersin Ketenci, Milli 

Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, 
Emniyet Müdürü Kemal Gür-
can Atasoy, Jandarma Karakol 
Komutanı Jandarma Üsteğmen 
Mustafa Çay, Sivil Tolum ve 
Siyasi parti temsilcileri, aileler 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Yazar İnanç, ‘Aile Medeniyeti 
ve Çocuk’ konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Etkinlik, yazar 
İnanç’a hediyelerinin takdimi 
ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n AA

Beyza ile Sefa evlilik 
yolunda ilk adımı attı 

Konya’nın tanınmış isimlerin-
den Türk-İş İl Temsilcisi ve Tarım İş 
Sendikası Konya Şube Başkanı Ab-
dulkadir Tamak’ın oğlu Sefa ile, Ka-
rayolları Bölge Müdürlüğü persone-
li Sadık Güngör’ın biricik kızı Beyza, 
düzenlenen sade bir törenin ardın-
dan mutluluk halkalarını parmak-
larına takarak evliliğe giden yolda 
ilk adımlarını attı. Evliliğe giden 
yolda ilk adımı kendilerini yalnız 
bırakmayan sevenlerinin alkışları 

arasında atan Beyza  ve Sefa çifti ise 
yaşadıkları mutluluğu sevdikleriy-
le paylaştı. Ailesi ve akrabalarının 
‘Allah tamamına erdirsin’ dualarına 
amin diyen genç çiftin mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. Yenigün 
Gazetesi olarak Sefa ve Beyza çifti-
ne, çıktıkları bu hayırlı yolculuğun 
en kısa zamanda büyük mutlulukla 
taçlanmasını diler, Tamak ve Gün-
gör ailelerini tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Derebucak il-
çesinde, mahalle sakinleri için 
tehlike oluşturan metruk ya-
pıların yıkıldığı bildirildi. Dere-
bucak Belediye Başkanı Ahmet 
Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, 
ilçe merkezi ve ilçeye bağlı dış 
mahallelerdeki, vatandaşlar ve 
çocuklar için tehlike arz eden 
metruk yapıların yıkım çalışma-
larının sürdüğünü belirtti. Kısa, 
mahallelerde vatandaşları tedir-
gin eden, eski ve yıkılmak üzere 
olan yapıları Belediye marifetiyle 

yıkarak bulunduğu alanı temiz-
lemeye devam edeceklerini be-
lirterek, “Vatandaşlarımızın şi-
kayet ettiği, çökme tehlikesi olan 
ya da kullanılamaz vaziyetteki 
içerisi boş binalar Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekiplerimiz ta-
rafından yıkılmaktadır. Ekipleri-
miz halen Uğurlu Mahallemizde 
atıl vaziyette olan ve tehlike arz 
eden metruk yapıların yıkım ve 
temizleme çalışmalarını devam 
ettirmektedir.” dedi.
n AA

Konya merkezli 8 ilde yürü-
tülen soruşturma kapsamında, 
FETÖ üyeleri tarafından anke-
sörlü telefonlardan arandıkları 
iddiasıyla haklarında yakalama 
kararı çıkarılan, aralarında mu-
vazzaf askerlerin de bulunduğu 
20 şüpheliden 10’u gözaltına 
alındı. Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik 
soruşturmalar sürüyor. Bu kap-
samda Türk Silahlı Kuvvetlerin-
deki ankesörlü telefonlardan, as-
keri personelden sorumlu örgüt 

üyeleri tarafından periyodik ve 
ardışık arandıkları tespit edilen 
16’sı muvazzaf asker, 20 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 
Harekete geçen Emniyet Müdür-
lüğü Terörle Mücadele Şubesi 
ekiplerince, Konya merkezli 8 ilde 
belirlenen adreslere düzenlenen 
eş zamanlı operasyonda 10 şüp-
heli yakalandı. Adreslerinde bu-
lunamayan 10 şüphelinin yaka-
lanmasına yönelik çalışmalar ise 
devam ediyor.
n AA

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Beyşehir Kent 
Konseyi Medya Çalışma Grubu 
Başkanı Yüksel Lale’den gelen 
belediye bünyesinde bir “Al-
manak Masası” oluşturulması 
talebine yeşil ışık yaktı. Başkan 
Bayındır’ın talimatıyla Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
bünyesinde oluşturulan “Alma-
nak Masası” için bir personel 
görevlendirilmesi yapıldı. Al-
manak Masası tarafından yürü-
tülecek çalışmalarla geçmişte, 
günümüzde ya da önümüzdeki 
dönemde mesleki görev ya da 
çeşitli sebeplerle ilçeden ayrılan 
ya da ayrılacak olan bürokrat, 
bilim adamı, siyasetçi vb. çeşitli 
kademelerde bulunan değerle-
rin adres ve telefon bilgilerine 
ulaşılarak bu bilgilerin güncel 
olarak kayıt altına alınmaları 
sağlanacak.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada, Belediye bün-
yesinde oluşturulan Almanak 
Masası projesinin Beyşehir’in 
eli, gözü, kulağı ve sesi olacak 
bir proje olduğuna dikkati çe-
kerek, “Bu masa ile ilçemizin 
yetiştirdiği, halen yöremiz dı-
şında yaşayan değerlerimize 
ulaşmış olacağız. Bu çalışmay-
la elde edilecek veriler her yıl 
güncellenerek kayıt altında tu-
tulacak. Liselerden mezun olup 
kazandığı üniversite nedeniyle 
ilçemizden ayrılan çocukları-
mızın da öğrenim hayatlarını 
nerelerde sürdürdüğü, mezun 
olduktan sonra nerede yaşayıp 
hangi meslek kolunda faaliyet 
gösterdiği gibi veri ve bilgilere 
ulaşmış olacağız. Özellikle bu 
masanın kurulması ile birlikte 
ilçemiz dışında öğrenim gören 
Beyşehir’de doğup büyüyen 
maddi gelir ve imkandan yok-
sun çocuklarımıza sahip çıkarak 
zengin iş adamlarımız, hayır-

sever vatandaşlarımız ve sivil 
toplum kuruluşlarımız tarafın-
dan sağlanan burslardan istifa-
de etmelerinin önü açılacak. Bu 
burslardan yararlanarak öğre-
nim hayatını sürdürmelerini ve 
mezun olduktan sonra da, özel-
likle doktor, bürokrat ve bazı 
meslek kollarında memleketle-
rine gelerek ahde vefa duygusu 
içerisinde kendi doğduğu top-
raklarına gelip hizmet etmeleri-
ni isteyip bu yönde teşviklerde 
bulunacağız. İlçemiz dışında 
yaşayan Beyşehir’in değer ve 
markası olan insanlarımızı her 

yıl düzenleyeceğimiz Büyük 
Beyşehir Çalıştayı ve çeşit-
li festival, etkinlik, toplantı vs. 
programlar vesilesiyle ilçemize 
davet ederek onları onur bel-
gesi ve plaketler takdim ederek 
onurlandırmak ve doğup büyü-
düğü topraklarda halen yaşa-
yan hemşerileri ile buluşturup 
tanıştırmayı amaç ediniyoruz. 
Beyşehir’in yeni dönemde daha 
da gelişip hak ettiği değeri al-
ması noktasında, bu değerleri-
mizin de kişisel görüş ve düşün-
celerine başvuracağız. Onların 
görüş ve talepleri doğrultusun-

da yapacağımız hizmetlerimize 
de yön vereceğiz. Bu anlamda, 
bu masanın daha verimli ve 
sağlıklı işleyebilmesi için ilçe-
mizde ve ilçe dışında yaşayan 
tüm hemşerilerimizden de des-
tek ve katkılar bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Beyşehir Bele-
diyesi bünyesinde kurulan Al-
manak Masası’nda görevlendi-
rilen Rümeysa Duymuş’tan bu 
konuda yürütülecek çalışmalara 
ilişkin bilgi alınabileceği ve bilgi 
paylaşımı yapılmak üzere irti-
bata geçilebileceği kaydedildi.
n HABER MERKEZİ

Derebucak’ta metruk 
yapılar yıkılıyor

FETÖ’ye yönelik ankesörlü 
telefon operasyonu

Beyşehir’in ilçe dışında yaşayan iş adamı, bilim adamı, bürokrat, siyasetçi vb. gibi değerleri Beyşehir 
Belediyesinin oluşturduğu ‘Almanak Masası’nın yürüteceği çalışmalarla kayıt altına alınacak

Almanak Masası
değerleri toplayacak
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Kimsesizleri gururlandırdılar
Kısa adı KİMSEV olan Kimse-

siz ve Korunmaya Muhtaç Çocuk-
lar Vakfı Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Üzülmez ve yönetim 
kurulu üyeleri, YKS’de başarılı 
olan ve daha sonra Hava Harp 
Okuluna girme başarısını göste-
ren Hasan Düldül ve SÜ Turizm 
Fakültesi’ni kazanan Mahsun 
Dağkıran’ı tebrik ve onure etmek 
adına düzenlenen bir etkinlikle 
ödüllendirdiler.

Yatağanlı Osmanağa’da or-
ganize edilen ödül törenine 
KİMSEV Vakfı Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, yönetim kurulu üyele-
ri, KİMSEV Çocuk Evi öğretmen 
ve çok sayıda öğrencileri katıldı.

Tören ilk sözü alan Vakıf Baş-
kanı Hüseyin Üzülmez, “Kısa adı 
KİMSEV olan Kimsesiz ve Ko-
runmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı 
1997 yılında kuruldu. Kuruluş 
amacı sokakta kimsesi olmayan 
gençlerimizi barındırıp, okutup, 
yetiştirip, topluma kazandırma-
yı amaç edinen vakfımız, bu-
gün daha iyi hizmet verebilmek 
için toplumun bütün bireyleri 
ile el ele vererek bize ait olan 
bu gençlere hizmet edebilmek 
çabasındadır. 16.08.2005 tari-
hinde Genel Müdürlük-Kimsev 
Vakfı-Konya B.şehir Belediyesi 
arasında yapılan protokol gereği 
işbirliği ile 28.11.2006 tarihinde 
hizmete başlayan 13–18 yaş er-
kek çocukların barındığı şimdi 62 
kapasiteli bir kuruluştur. Bugün 
KİMSEV olarak iki öğrencimizin 
Üniversiteyi kazanarak başarılı 
olmaları bizleri mutlu etmiştir. 

Yetiştirme yurdumuzda 7 yıldır 
kalan Hasan Düldül isimli öğren-
cimizin hem Konya, Hem Ülke 
tarihinde yetiştirme yurdunda 
kalıpta Hava Harp Okuluna giren 
ilk öğrenci olması bizleri mutlu 
etmiştir. Ayrıca diğer öğrenci-
miz Mahsun Dağkıran’ın başarılı 
sonuç alarak Selçuk Üniversite-
si-Turizm Fakültesine girmesi 
bizi ayrıca mutlu etmiştir. Bu yıl 
ikinci öğrencimiz sınava girmiş 
ve ikisinde başarılı olmuştur. Ve 
diğer arkadaşlarına da örnek ol-
malarından dolayı tebrik ediyo-
rum” dedi.

Kısa adı KİMSEV olan Kon-
ya Çocuk Evi’nden de bir başarı 

öyküsü geldi. Ailevi nedenlerle 
12 yaşında devlet korumasına 

alınan ve Konya (KİMSEV ) Ço-
cuk Evi’ne yerleştirilen Hasan 
Düldül, orta ve lise eğitimini 
tamamladıktan sonra Milli Sa-
vunma Üniversitesi sınavlarını 
kazanarak Hava Harp Okulu’na 
girmeyi başardı. YKS’ de  büyük 
başarı gösteren Düldül, sayısal 
puan türünde 444.308 puan ala-
rak Türkiye sıralamasında 33 bin 
745’inci oldu. 

Binlerce adayı geride bıra-
kan ve uçuş testlerini de geçe-
rek Hava Harp Okulu’na kabul 
edilen 19 yaşındaki Hasan Dül-
dül ise yaptığı konuşmasında, 

Devlete olan vefa borcunu çok 
çalışarak ödeyeceğini ve yetiş-
tirme yurdunda değil,62 karde-
şimin olduğu kocaman bir ailede 
büyüdüm” diyen Hasan Düldül 
şunları ifade etti: “Babam gibi 
gördüğüm hocalarımın tabiriyle 
‘bu maçı bırakmadık’ ve asla pes 
etmedik.”

Düldül, kaleme aldığı mek-
tubunda ise şu sözlere yer verdi. 
“Bu yazıyı kendi reklamımı yap-
mak ve başarılarımı anlatmak 
için değil, benim gibi devlet yurt-
larında kalan kimsesiz, annesi 
babası ayrı olan çocukların neler 
başarabildiğini göstermek için 
kaleme alıyorum. Bizler hayata 
biraz geriden ve zor bir yerden 
başlayan insanlarız. Bizler hayata 
belki geriden başladık, ama asla 
pes etmedik. Buradan ayrılan her 
kardeşim insan olmayı, iyi bir va-
tandaş olmayı öğrenerek çıkıyor. 
Başarımda hocalarımın verdiği 
destekleri, devletimin sağladığı 
imkânları asla unutmayacağım. 
Bundan sonraki önceliğim, iyi 
bir pilot olmak ve vatanım için 
alacağım görevleri en iyi şekilde 
yaparak hayatımı devam ettir-
mek. Kimsesiz çocuklara verdiği 
ve vereceği destekler için devlet 
ailemize teşekkür ederim” dedi.

Protokol konuşmaların ar-
dından KİMSEV Vakfı Başkanı 
Hüseyin Üzülmez, başarıya imza 
atan öğrenciler Hasan Düldül ve 
Mahsun Dağkıran’a onure etmek 
ve başarılarından dolayı birer kol 
saati hediye etti.
n HABER MERKEZİ

KİMSEV, yurtlarında kalan ve YKS’de elde ettikleri başarılarla Hava Harp Okulu’na girme başarısı gösteren Hasan Düldül ile 
SÜ Turizm Fakültesi’ni kazanan Mahsun Dağkıran için tebrik programı düzenledi. Her iki isim de diğer gençlere örnek oldu

Armiya Teknoloji, ‘geleceğin güçlü Türkiye’si için kız çocuklarının kodlama uzmanı olması 
lazım’ diyerek Robotik Kodlama eğitimlerinin ilkini 3-4 Eylül 2019 tarihinde başlattı

Armiya Teknoloji’de robotik 
kodlama eğitimi başladı

Güvenlik ve yazılım teknolo-
jilerinde yılların markası Armiya 
Teknoloji kız çocuklarının kod-
lama uzmanı olması konusunda 
sosyal sorumluluk kampanyası 
başlattı. Kız çocuklarına yönelik 
pozitif ayrımcılık yaparak onla-
rın yazılım sektörünün itici gücü 
haline getirmek gerektiğini söy-
leyen Armiya Teknoloji Genel 
Koordinatörü Ali İhsan TUĞ, bu 
sene önce Robotik Kodlama baş-
lıklı eğitimle başlayan sosyal so-
rumluluk eğitimlerinin artarak 
devam edeceğini söyledi. 

Türkiye olarak yerli ve milli 
markaları özellikle yazılım sek-
töründen çıkartmanın ülkemizin 
milli gelirini artırabileceğini vur-
gulayan Armiya Teknoloji Genel 
Koordinatörü Ali İhsan TUĞ, 
“Kızlarımızın evlerden başlata-
cakları kodlama ateşiyle, aile-
deki tüm bireylere ve aynı za-
manda ilerleyen kariyerlerinde 
iş dünyasına bulaştırabilecekle-
rini, yaratılacak katma değerle 
Türkiye’mizin hem sosyal hem 
de ekonomik alanlarında kızla-
rımızın kelebek etkisi oluştura-
caklarını düşünerek bu konuda 
kurumsal olarak hareket etme 
kararı aldık. Teknoloji ithal eden 
bir ülke olarak gelecekte tekno-

loji ihraç edebilir hale gelmemiz 
için kız çocuklarımızın teknoloji 
ve yazılım sektöründe daha fazla 
görünmesi gerektiğine inanıyo-
ruz.” dedi. 

Bu hafta Konya Şehit İbra-
him Betin İlkokulunda başlayan 
“Robotik Kodlama” eğitimle-
rinin farklı konu başlıklarında 
ve farklı eğitim kurumlarında, 
sınırlı sayıda kız çocuğunun ka-

tılımıyla devam edeceğini ifade 
eden Tuğ, “Küçük gruplar halin-
de ama sürekli yapacağımız kod-
lama eğitimleriyle kız çocukları-
mızı yazılım sektörünün diliyle 
tanıştıracağız ve kariyerlerinde 
yazılım mühendisliğine odaklan-
malarını arzuluyoruz.” dedi. 

2 gün süren Robotik Kod-
lama eğitimleri sonucunda, 
eğitime katılan kız çocuklarına 

katılım belgeleri Armiya Tek-
noloji Genel Koordinatörü Ali 
İhsan Tuğ, Armiya Teknoloji 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Tuğ, Armiya Teknoloji Kurum-
sal Satış Direktörü Özgen Kart, 
Şehit İbrahim Betin İlkokulu 
Müdürü Selçuk Erkoç ve Bilgi-
sayar Mühendisi Hande Atılgan 
tarafından verildi. 
n HABER MERKEZİ

Filistin Vakfı Konya İl Baş-
kanı ve Yurtdışı Filistinli Alimler 
Derneği Başkan Yardımcısı Şeh-
deh Ahmet Deep ve yardımcı-
sı Hüseyin Uçar, Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Say-
dam’ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette il başkan yardımcıları 
Sinan Toprak, İsmail Hakkı Ba-
cak, İsmail Aydilek, Esat Ergener 
de hazır bulundu.

Türkiye’de yeni kurulmaya 
başlanan ve ilk şubesini Kon-
ya’da açan Filistin Vakfı Konya 
İl Başkanı Deep, “Bizler Filis-
tin’de bugün emanetçileriz ve 
asıl sahibi olan Türkiye’yi bekli-
yoruz. Şu anda da yapılan onca 
zulme, sindirme hamlesine ve 
saldırıya karşı dimdik ayakta du-
rarak, bize emanet edilmiş olan 
ve bütün Müslümanların ortak 
davası olması gereken ilk kıb-
lemiz Filistin’imize, Gazze’mize 
sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim 
orada olan ihtiyaçlarımızı en iyi 
bilen ve bu noktada en çok yar-
dımı sen ülke olan, koruyucu-
muz konumundaki Türkiye’de 
başlattığımız yapılanma hareketi 
de bu sebepten kaynaklanmak-
tadır. Bugün Filistin’e bakıldığı 
zaman, elektrik kesintilerinden, 
ilaç mahrumiyetinden, sağlıklı 
gıda maddesi yoksunluğundan 
dolayı hergün onlarca, yüzlerce 
kardeşimiz can vermekte. Ve 
buna başta komşularımız Suudi 
Arabistan, BAE vs olmak üzere 
bütün ülkeler sessiz kalmakta. 
Ama Türkiye geçmişte Abdülha-
mid Han’ın vermiş olduğu mü-
cadelenin aynısını vermektedir. 
Ve burada Filistin davasını bir 
kez daha bütün ümmetin gün-
demine ve kafasına yerleştiren 

rahmetli üstad Necmettin Erba-
kan ve onun partisi olan Saadet 
Partisini de unutmamak gerek. 
Şimdiye kadar olan destekleri-
nizden dolayı sizlere çok teşek-
kür ediyoruz“ dedi. 

Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam ise, “Rah-
metli Cennetmekan Erbakan 
hocamız bundan tam 50 yıl önce 
Konya’da başlatmış olduğu Milli 
Görüş hareketi ile bize gösterdiği 
en büyük hedeflerden birisi yeni 
bir dünya hedefi idi. Biz Saadet 
Partisi olarak geçmişte oldu-
ğu gibi bugün de Filistin’imiz 
için yapılması gereken ne varsa 
yapmaya hazırız. İlk kıblemizin 
bugünkü durumuna baktığımız 
zaman da görülmektedir ki, Er-
bakan hocamızın başbakanlığın-
da kurulan D-8’in önemi çok çok 
büyüktür. Bugün biz Filistin’i-
mize her zaman maddi olarak 
yardım ediyoruz. Ama bugün 
Filistin’imiz için manevi olarak 
ne yapıyoruz, ülke olarak, diplo-
matik olarak ne yapıyoruz, gün-
demimizde ne kadar tutuyoruz 
bunların hepsi ne yazıkki gözler 
önünde. Yapılan bütün çalışma-
ların gerekliliği ile beraber, başta 
Filistin’imiz olmak üzere dünya 
genelinde bulunan bütün maz-
lum ve mağdur coğrafyaların 
kurtuluşunun yolu D-8’den yani 
İslam Birliğinden geçmektedir. 
Bizler de geçmişte olduğu gibi 
bugün de bu mefkûremiz için ta-
katimizin sonuna kadar çalışma-
ya devam edeceğiz” diye konuş-
tu. Ziyaret esnasında Filistin’deki 
son durum ile ilgili bilgi veren 
Deep, vakıf çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ

Filistin Vakfı’ndan
Saadet Partisi’ne ziyaret
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Konya-Karaman arasında bulunan ve 1990’lı yıllara kadar yöredeki önemli sulak alanlardan biri olan ancak susuzluğun 
etkisiyle kuruyan Hotamış Gölü’ne Mavi Tünel Projesi kapsamında deneme amaçlı su verilmesi yörede sevinçle karşılandı

Antep fıstığı yeni geçim kaynakları oldu

Mavi Tünel’le canlanıyor

Karaman’ın güneyindeki dağlık 
alandaki doğal ortamda yetişen ya-
bani menengiç ağaçları, Antep fıstığı 
aşılanmaya başlanmasından sonra 
yöre halkının da gelir kaynağı oldu.

Karaman’ın güneyindeki dağlık 
alanda doğal ortamda yetişen yaba-
ni menengiç ağaçları, Antep fıstığı 
aşılanmaya başlanmasının ardından 
bölge halkının gelir kaynağına dö-
nüştü.  Göksu Nehri’nin içinden geç-
tiği Nunu Vadisi’nin sulama imkanı 
bulunmayan yamaçlarında, yöre 

insanının tahıl ürettiği tarlaların ya-
nında menengiç ağaçları bulunuyor.

Çukur Köyü Muhtarı Hüseyin 
Koç, köylerinde yıllar önce bir tane 
bile Antep fıstığı ağacı olmadığını 
ancak bir ziraat mühendisinin me-
nengiç ağacına fıstık aşısı yapmasıy-
la yöntemi öğrendiklerini anlattı. O 
mühendis sayesinde yüzlerce kişinin 
bu işten para kazandığını dile getiren 
Koç, bölgede aşılanmayı bekleyen 
500 binden fazla menengiç ağacının 
olduğunu söyledi. Menengice aşı ya-

pıldığında 4-5 senede ürün vermeye 
başladığını ifade eden Koç, şunları 
kaydetti: “Fakat fidan olarak ekersen 
bu süre 20 seneyi bulabiliyor. Aşıla-
mak bu yönden de avantajlı. Menen-
giç ağaçları bölgeye uyumlu olduğu 
için fazla su istemiyor. Bazı ağaçlar 
hiç sulanmadan meyve verebiliyor. 
Fıstık üretimi köylülerin bütçesine 
büyük destek sağlıyor. Bu yıl fıstık, 
kalitesine göre 50-55 liradan alıcı 
buluyor. Yani, bizim için iyi bir des-
tek.”

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Bayram da bölgede üretilen 
fıstığın, gerek irilik gerekse lezzet 
bakımından kaliteli olduğuna işaret 
ederek, “Bölgede bugün üretilen 
100 ton fıstık belki az gözükebilir. 
Ancak bu rakam Karaman ve yöre 
insanı için çok önemli. İl Özel İda-
resi desteği ile her yıl köylüye fıstık 
fidanı dağıtılıyor. Oda olarak üretici-
ye destek olmaya çalışıyoruz.” diye 
konuştu.
n AA

Konya-Karaman arasında bu-
lunan ve 1990’lı yıllara kadar yö-
redeki önemli sulak alanlardan 
biri olan ancak zamanla kuruyan 
Hotamış Gölü’ne Mavi Tünel Pro-
jesi kapsamında deneme amaçlı da 
olsa su verilmesi yörede sevinçle 
karşılandı.

Konya ve Karaman illeri ara-
sında yer alan ve geçmişte bölge-
nin önemli sulak alanlarından olan 
Hotamış Sazlığı’nın güneyinde Sü-
leymanhacı Gölü ve Hotamış Gölü 
yer alıyordu. Sazlıkta doğal sit alanı 
ile önemli kuş ve doğa alanı vardı. 
Daha önce sulak olan bu alan gü-
nümüzde ise tamamına yakını ku-
rumuş durumda bulunuyor. 

Devlet Su İşleri (DSİ), Hotamış 
Sazlığı’nın eski günlerine döndü-
rülerek yeniden cazibe merkezi 
haline gelmesi, yer altı sularının 
zenginleştirilmesi ve yöre halkının 
sulama sorunun çözülmesi için bir 
proje hazırladı. 

GÖÇMEN KUŞLAR ESKİ 
YUVASINA DÖNECEK

Yaklaşık 26 kilometre uzunluğa 
ve 580 milyon metreküp depola-
ma hacmine sahip olacak Hotamış 
depolaması ile 771 bin 100 dekar 
zirai araziye sulanması, aynı za-
manda depolama alanı içerisinde 
yapılan 85 bin metrekare ve 60 bin 
metrekare büyüklüğündeki 2 kuş 
adacığı ile de göçmen kuşların eski 

yuvalarına kavuşturulması hedef-
leniyor. 

Proje kapsamında kısa süre 
önce Suğla Gölü’nden kanallarla 
deneme amaçlı su verilmesi, yö-
rede yaşayanlarca memnuniyetle 
karşılandı. Bazı vatandaşlar, bu anı 
görmek için bölgeye gelirken, ço-
cuklar ise suyun olduğu noktalarda 
gönüllerince eğleniyor.

‘İNSANLAR ÇOK SEVİNÇLİ’
Konya’nın Çumra ilçesinde-

ki Sürgüç Mahallesi’nin muhtarı 
Ramazan Göz, çocukluğunun bu 
bölgede geçtiğini söyledi. Buraların 
eskiden göl olduğunu ifade eden 
Göz, eskiden insanların geçimi-
ni Hotamış Gölü’nden sağladığını 

anımsatarak, “Burada balıkçılık 
yapardık, saz keserdik, tarlalarımızı 
sulardık. Eskiden burası bir cennet-
ti. Zamanla sular çekildi kaynaklar 
kurudu. Proje bitmez deniyordu 
ama bitti. 1990’dan beri damla su 
yok fakat devletimiz tarafından ha-
zırlanan bir proje ile Torosların de-
nize akan suyu buraya akacak. De-
neme amaçlı su verildi. Bu verilen 
su ile buralar tekrar dolacak ve eski 
günlerine geri dönecek. Burası ca-
zibe merkezi olacak. İnsanlarımız 
çok sevinçli.” ifadelerini kullandı. 

Göz, kanallara su verilmesinin 
ardından, insanların akın akın bu-
raya geldiğini dile getirdi. 

‘SEVİNÇTEN BAYRAM 

YAPIYORUZ’
Karaman’a bağlı Süleymanhacı 

köyünün muhtarı Ali Bal da proje-
nin bitme aşamasına gelip deneme 
amaçlı da olsa suya kavuşmala-
rının sevindirici olduğuna dikkati 
çekti.  Eskiden yeşil olan buralar-
da kuş çeşitliliğinin fazlalığından 
bahseden Bal, “Nasıl İstanbul için 
Marmaray çok önemli bir projeyse 
bu suyun akması bizim için o kadar 
önemli. Şimdi sevinçten bayram 
yapıyoruz. Devletimizle gurur du-
yuyoruz. Özellikle Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’dan 
Allah razı olsun. Bozkırın ortasın-
da binlerce insanın yüzü onun sa-
yesinde gülüyor. Köylüler olarak 

suyun aktığı noktaya gelip suyun 
akışını izliyoruz. Suyu özlemişiz.” 
dedi. 

Göksu Nehri’nin suyunu Kon-
ya Ovası’na aktarılmasını sağlayan 
Mavi Tünel’de ilk etüt çalışmaları 
1960’ta yapılmış, tünelin inşaatına 
ise 2009’da başlanılmıştı. Tünel-
den 22 Mayıs 2015’te ilk su akışı 
sağlanmıştı. 

Konya Ovası Projesi’nin (KOP) 
önemli adımı olan Mavi Tünel Pro-
jesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar 
barajlarında toplanan suyu Konya 
Ovası’na aktaracak 125 kilometre 
uzunluğundaki Apa Hotamış İle-
tim Kanalı (AHİ) tamamlandı.
n AA
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Şeker pancarı üreticisi mutlu
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, 1 Eylül’de Kon-
ya’daki toplu açılış töreninde 
çiftçilere müjde vererek, pancar 
alım fiyatının 300 liraya yüksel-
tildiğini, Nişasta Bazlı Şeker ko-
tasının da 2,5 düşürülerek 1.5 
milyon ton ilave pancar kotası-
nın oluşacağını söyledi. Pancar 
üretiminde önemli bir yer tutan 
Konya’daki çiftçiler ise son geliş-
melerden memnun. 

Karatay Ziraat Odası Baş-
kanı Rıfat Kavuneker, çiftçinin 
fiyat artışı ve Nişasta Bazlı Şe-
ker kotasının düşürülmesinden 
memnun olduğunu ifade etti. 
Kavuneker, ‘’Glikoz 2,5’tan sıfır-
lanırsa hem bu çiftçinin yararına 
olacak hem de insanların sağlı-
ğı açısından da daha iyi olacak. 
300 lira yeter mi? Hiç yoktan iyi 
Allah bereket versin. Ama 315-
320 civarlarında olsaydı daha iyi 
olurdu. Ama o da enflasyonu kö-
rükleyeceği için Cumhurbaşka-
nımız böyle uygun görmüş Allah 
bereket versin. Çiftçimiz bu ar-
tıştan memnun. Çiftçi 3-5 kuruş 
daha kazanır. Eğer tatlandırıcı 
sıfırlanır, kotalarımız arttırılır, 
bölgeye de su gelirse çok daha 
güzel olur” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİNİN AYAKTA 
KALABİLMESİ LAZIM’

Elektrik ve mazota gelen 
zamları göz önüne alarak çiftçi-
nin ayakta kalabilmesi için artış-
ların bu yönde yapılması gerekti-
ğini söyleyen Kavuneker, şunları 
söyledi: ‘’Çiftçi için bu artış yüz-
de 30-35 zam gibi oldu; ama 
şimdi tabii burada devleti de 
düşünmek lazım, çiftçiyi de dü-
şünmek lazım. Elektriğe yüzde 
110 gibi bir zam geldi. Mazotun 
zammı keza belli. Gübre ve buna 
benzer maliyetler belli. Buğday 
da yüzde 29-30, şeker panca-
rında yüzde 35, mısırda yüzde 
18, yağlık ay çekirdeğinde yüzde 
22-24 artış oldu. Bizim artışları-
mız biraz daha olmalı. Çünkü biz 
enflasyonda eziliyoruz. Bunların 

devlet imkanlarının biraz daha 
zorlanıp verilmesi lazım. Çünkü 
çiftçinin de ayakta kalabilmesi 

lazım. Bunlar yapılırken çiftçiler-
le, çiftçi temsilcileriyle de istişa-
re edilerek, ortak yol bulunup bu 

fiyatların açıklanması lazım.”  
‘YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ 

DESTEKLENMELİ’
İthalatçıların çiftçinin üretti-

ği yerli ürünlere zarar verdiğini 
öne süren Rıfat Kavuneker, “Bu 
artış tabii ki çiftçiye nefes aldır-
dı; ama çiftçinin nefes almasıy-
la bitmiyor. Bugün şeker pan-
carını hasat ettiniz, fabrikalara 
gönderdiniz şeker oldu. Ancak 
ithalatçılar yurt dışından düşük 
gümrük vergileriyle Türkiye’ye 
şeker getiriyor. Bu kez de fab-
rikaların elinde şekerler kalıyor. 
Türkiye’de ithalatın dengesi de 
sağlanması lazım. Çiftçiler çok 
kazanmış, fabrikalar kazana-
mamış. Ben malımı kime sata-

cağım? Ürettiğim mal bu kez 
elimde kalacak. Onun için bunu 
bizim dengede tutmamız lazım. 
Yerli ve milli üretimi destekle-
memiz lazım. Raflarda müm-
kün olduğunca yabancı mamul 
bulundurmamamız lazım. İtha-
latçıların oyununa gelmeyelim. 
Fabrikaların depoları mal dolu 
ama siz yurt dışından mal ithal 
ediyorsunuz” dedi.
ÇİFTÇİYİ KÜSTÜRMEMEK GEREK

Yerli ve milli üretimin öne-
mine değinen Rıfat Kavuneker, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız gece 
gündüz bu ülke için uğraşıyor 
çabalıyor; ama birileri de bu 
ülkeyi baltalıyor. İthalatla cep-
lerini dolduruyorlar. Buna bir 
çözüm bulunması lazım. Üreti-
ciyi sahada küstürmemek lazım. 
Eğer üreticiyi sahadan küstürüp 
kaçırırsan, bir daha bu tozun 
toprağın içerisine gelmez. O za-
man sonumuz daha kötü olur. 
Ne 2023 ne 2071 hedeflerimize 
ulaşabiliriz. Türkiye için önemli 
olan iki şey vardır. Birincisi dışa-
rıya karşı dik durabilmemiz için 
savunma sanayimizi çok güçlen-
dirmemiz lazım. İkincisi de bu 
insanların tok kalması için tarımı 
güçlendirmemiz lazım” diye ko-
nuştu. 
n DHA

Konya’da şeker pancarı alım fiyatının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarılması, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) 
kotasının da yüzde 2,5’a düşmesi, çiftçinin yüzünü güldürdü. Özellikle şeker pancarı üreticisi bu karara sevindi

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, ardı ardına gelen zamlara tepki göstererek, “Bu zamlar üretim 
ekonomisine zarar verebileceği gibi destek olduğumuz enflasyonla mücadele programı ile de bağdaşmıyor” dedi

‘Bu zamlar enflasyonla
mücadeleyle bağdaşmıyor’

Arıcılar, kuraklık nedeniyle zarar etti

Türkiye’de çalışan birçok 
vatandaş, maaşlarına yüzde 15 
oranında zam almayı hayal bile 
edemezken doğalgaz bir ay için-
de iki kez yüzde 15 zam gördü! 
hafta sonu doğalgaz fiyatına yüz-
de 14,90 zam yapıldı. Yani böy-
lece faturaya son bir ayda yüzde 
32 zam gelmiş oldu. 1 Ağustos’ta 
da doğalgaza yüzde 14,97 zam 
yapılmıştı.

Zamların şu dönemde son 
derece yanlış olduğunu dile geti-
ren Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği(ASKON) Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım da, enf-
lasyonla mücadeleye uymayan 
bir hareket olduğunu dile getirdi. 

Yıldırım,  “1 Eylül 2019 ta-
rihinden geçerli olmak üzere 
yüzde 14,90 daha zam yapıldı. 
Ekonomik dengelerin oluşma-
sı açısından, dış konjonktürdeki 
gelişmelere bağlı olarak zaman 
zaman fiyat ayarlamaları yap-
ma gereğinin farkındayız. Fakat 
daha önce de yaşadığımız gibi, 
bu fiyat ayarlamalarına sanayici-

ler olarak bir hazırlık zamanının 
tanınmadan, sanayiciyle istişa-
re edilmeden yapılmasını doğru 
bulmuyoruz” diye konuştu. 

Sanayicinin zamlara hazırlık 
yapması için zamlar yapılmadan 
önce makul bir süre verilmesini 
ekonomik gerçekler açısından 
daha doğru bulduklarını vurgu-
layan Başkan Yıldırım, “Ne yazık 
ki zamlar özellikle üreticilerin 
belini bükmektedir. Kriz orta-
mında destek beklerken yükü 
ağırlaşan üreticilerimiz giderek 
zora gitmektedir. Bir de zamla-
rın gece yarısı ve hafta sonlarına 
denk getirilmesini de üzücü bu-
luyoruz. Bu zamlar üretim eko-
nomisine zarar verebileceği gibi 
destek olduğumuz enflasyonla 
mücadele programı ile de bağ-
daşmamaktadır” dedi.

Başkan Yıldırım, elektrik ve 
doğalgaz fiyatlarında indirim ya-
pılarak, üreticilerinin yükünün 
hafifletilmesi gerektiğini sözleri-
ne ekledi.
n HABER MERKEZİ

Aksaray Arıcılar Birliği Baş-
kanı Refik İçli, bu yıl haziran ayı-
nın ilk 20 gününün yağmurlu, 
sonraki dönemin ise kurak geç-
mesi nedeniyle bal üretiminde 
yüzde 30 oranında düşüş yaşan-
dığını söyledi.

Kentte 300 aracı, bal üreti-
mi gerçekleştirerek katma de-
ğer sağlamaya çalışıyor. Aksaray 
Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, 
geçen yıl yaklaşık 600 ton bal 

üretiminin gerçekleştiğini be-
lirtti. Bu yıl iklim değişikliği ne-
deniyle üretimin yüzde 30 ora-
nında azıldığını ifade eden İçli, 
şunları söyledi: ‘’2018 yılında 
Aksaray’ da 600 ton bal üretimi 
yapıldı. Ancak bu yıl 400 tona 
yakın üretim gerçekleşti. Bu yıl 
verimin düşük olma sebebi; ha-
ziran ayının 1 ile 20’si arasında 
sürekli yağmur yağması, tem-
muz ayının ilk haftasına kadar 

da aşırı sıcak olup kurak geçme-
sidir. Bu dönem ise en verimli 
bal akımının olduğu dönemdi. 
Bu sıcaklarda arılar yeteri kadar 
çalışamadı. Kovana su taşımak-
la kovanı serinletmekle uğraş-
tılar. Bu dönemde bitki örtüsü 
tamamen kurudu. Bal akımı za-
manı boş geçti. Bu yıl üretimin 
düşük olması sebebiyle zarar 
ettik. Bankalardan çektiğimiz 
kredilerin ödemelerini yapmakta 

zorlanıyoruz. Bu duruma çözüm 
bulunmasını istiyoruz.’’

Üretimin az olduğu için bal 
fiyatlarının yükseldiğini belirten 
İçli, ‘’Bal fiyatları da maalesef 
arttı. Geçen yıl kilosu 55 ila 60 
liraya satılan süzme balın fiyatı, 
70 ila 75 liraya, 70 lira civarında 
olan petekli bal 85 liraya, kara 
kovan bal da 120 liradan 150 li-
raya yükseldi’’ dedi.
n DHA

Bem-Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Mehmet Büyükaslan ve 
beraberindeki yönetim kurulu 
üyeleri Zabıta Teşkilatı’nın 193. 
Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 
Selçuklu Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü’ne ziyaret gerçekleştir-
di. 

Zabıta Teşkilatı’nın 193. Yıl-
dönümü çeşitli etkinlik ve ziya-
retlerle kutlanmaya devam edi-
yor. Bem-Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Mehmet Büyükaslan ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri hafta 
dolayısıyla Selçuklu Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.  

Selçuklu Belediyesi Zabıta 
Müdürü Ali Başkurt tarafından 
ağırlanan Başkan Büyükaslan ve 
beraberindeki yönetim kurulu 
üyeleri zabıta teşkilatının Zabıta 
Haftasını kutladı ve başarılar di-
ledi.
‘SELÇUKLU HİZMETLERİNİZLE 

GÜZELLEŞİYOR’
Zabıtanın vatandaşlarla sü-

rekli iç içe çalıştığını ve belediye-
nin yüzü konumunda olduğunu 
ifade eden Bem-Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Mehmet Büyü-
kaslan,”Şehir hayatının yoğun-
luğunda yaptığınız görevle hem-
şehrilerimizin huzuru, güveni 
ve yarınları için çalışıyorsunuz. 
İşiniz yoğun ve göreviniz önemli. 
Selçuklu bugüne kadar göster-
miş olduğunuz özverili gayret-
ler ile huzurlu ve düzenli bir ilçe 

haline geldi. Yaptığınız tüm hiz-
metlerden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Bem-Bir-Sen olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da şehrimiz adına önemli bir 
misyon üstlenen zabıtalarımızın 
yanında olduğumuzu ifade et-
mek isterim Bu vesile ile Zabıta 
Haftanızı kutluyor, görevleriniz-
de başarılar diliyorum. “ dedi.

‘HALKIMIZIN HUZUR 
VE MUTLULUĞU İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ’
Bem-Bir-Sen heyetinin ziya-

retinden dolayı duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Selçuklu 
Belediyesi Zabıta Müdürü Ali 
Başkurt’ta müdürlük faaliyetle-
ri hakkında bilgi verdi. Başkurt, 
“Teşkilat olarak kanunlar çerçe-
vesinde ilçe halkının huzur ve 
mutluluğu için görev yapıyoruz. 
Belediyenin vitrini olduğumuz 
bilinci ile kendini sürekli yenile-
yen ve geliştiren bir yapıya sahi-
biz ve birlik ve beraberlik içinde 
ilçemize hizmet üretmek için ça-
lışıyoruz.  Bu noktada bizlere her 
zaman destek olan başta Selçuk-
lu Belediye Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı  olmak üzere ilçe 
halkımıza ve ziyaretlerinde dola-
yı Bem-Bir-Sen Konya Şubesine 
teşekkür ediyorum” dedi. Ziya-
ret günün anısına yapılan hedi-
ye takdimi ve fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

n HABER MERKEZİ

Bem-Bir-Sen’den 
zabıtaya ziyaret
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Son teknoloji ve güler yüzle hizmet veren Uçan Halı Yıkama sektöründe kısa sürede lider konuma geldi. Yaptığı 
hizmetler ve kullandığı ürünler ile dikkat çeken Uçan Halı Yıkama’da ilke müşteri memnuniyeti ve güler yüz  

Sektöre yeni soluk: 
Uçan Halı Yıkama 

Evlerde her ne kadar halılar si-
linse ya da yıkansa da hiçbir zaman 
halı yıkama fabrikalarındaki kadar 
temiz ve kalıcı olmuyor. 2016 yılın-
da Konya’da faaliyete geçen Uçan 
Halı Yıkama yaz kış hizmet veriyor. 
Ücretsiz servis imkânı ile evlerden 
alınan Halı, kilim, yolluk, battani-
ye, yorgan, sünger Uçan Halı Yıka-
ma Fabrikasında özenle yıkanarak 
müşterilere teslim ediliyor. 

‘PROFOSYONEL HİZMET 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Firma hakkında bilgi veren 
Uçan Halı Yıkama Sahiplerinden 
Yakup Kurt, “Uçan Halı Yıkama 
Firmamız 2016 yılında Sumak Me-
tal ve Yakup- Nuh Kurt tarafından 
kuruldu. Sumak Metal bünyesinde 
özel olarak üretilen makineler ile 
müşterilerimizin halılarını yıkıyo-
ruz.  Daha kaliteli ve güzel maki-
neler üretmek için sektörümüze 
giriş yaptık.  2016 yılından bu yana 
Konyalı hemşerilerimize hizmet 
vermekteyiz. Müşterilerimizin fir-
mamıza olan ilgisinden oldukça 
memnunuz. Müşterilerimize en iyi 
hizmeti sunmak adına çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Sektörde faali-
yet gösteren diğer firmalara göre 
daha profesyonel hizmet gerçek-
leştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ’

Uçan Halı Yıkama olarak önce-

liklerin müşteri memnuniyeti oldu-
ğuna dikkat çeken Kurt, “Uçan Halı 
Yıkama olarak son teknoloji olarak 
ürettiğimiz makinelerimizde müş-
terilerimizin halılarını yıkıyoruz.  
Müşterilerimize en iyi hizmeti ver-
mek adına AR- GE faaliyetlerimizin 
yanında müşterilerimizden gelen 
talepleri dinleyerek bu doğrultuda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ma-
kinelerimizin üretimini kendimizi 
gerçekleştirdiğimiz için otomatik 
olarak el değmeden halılarımız yı-
kanıyor. Bizler sadece makine halı-
ları sokarken ve halı yıkama işlemi 
bittikten sonra çıkarırken el deği-
yor. Makinemiz kendi sabununu ve 
suyunu kendi veriyor. Makinemiz 
halıların durulamasını kendisini 
yapıyor. Kullandığımız makine ha-
lıyı görünce devreye giriyor ve halı 
yıkama işi bittikten sonra devreden 
çıkıyor” dedi.
‘KALİTELİ İLAÇ KULLANIYORUZ’

Firma olarak kaliteli ilaç kullan-
dıklarına dikkat çeken Yakup Kurt, 
“Uçan Halı Yıkama olarak kalite-
den ve güler yüzden taviz vermi-
yoruz. Bunun yanında kaliteli ilaç-
lar ile halılara müdahale ediyoruz. 
Kaliteli makine kullanıyoruz. Kul-
landığımız malzeme ve hizmetten 
müşterilerimiz oldukça memnun. 
Bizlere emanet edilen ürünleri ga-
rantili yıkama gerçekleştiriyoruz.  
Uçan Halı Yıkama ailesi olarak 

Halı, kilim, yorgan, Yolluk, battani-
ye, sünger, koltuk yıkama, araç iç 
koltuk ve tavan yıkama, stor perde, 
tül ve perde, pike ve battaniye yıkı-
yoruz” şeklinde konuştu.
‘HALI HER MEVSİMDE YIKANIR’

Halıların her mevsim yıkana-
bildiğine dikkat çeken Kurt, “De-
vamlı kullanımdan dolayı halıların 
temizlenmesi, dezenfekte edilmesi 
gerekir. İşyerimizde kurduğumuz 
sistem ile her mevsim halıları yıka-
yabiliyoruz. Kışın halıların kurutul-
ması için kurutma odaları oluşturu-
yoruz. Kışın halıları kurutmak için 
fanları çalıştırıyoruz. Bizler normal 
günde üç günde teslim etmiş oldu-
ğumuz halıyı kışın 4 günde kuru-
muş olarak teslim ediyoruz. Maki-
nelerimiz profesyonel olduğu için 
halı sıkıldığı zaman yüzde 90 nemi 
gidiyor. Kalan kısmını da bizler en 
iyi şekilde kurutuyoruz” dedi.

‘HALI HERKESE EMANET 
EDİLMEZ’

Halı’nın herkese emanet edil-
meyeceğine belirten Kurt, “Bizler 
halıları yıkatacak olan müşterileri-
ne halı yıkattırmak için verecekleri 
firmaları araştırmalarını ve araş-
tırma işleminin ardından güvenilir 
firmalara halıları teslim etmelerini 
tavsiye ediyoruz. Her halıcıya halı 
verilmez. Bizler müşterilerimizin 
evinden aldığımız halıları işyerimi-
ze getirdikten sonra ayrı ayrı ayıra-

rak halıların yıkamasını gerçekleş-
tiriyoruz.  Bizlere müşterilerimize 
emanet edilen halıları toplu şekilde 
değil, tek tek, havuzlarda beklet-
meden yıkatıyoruz. Halıları güneş 
ışığı ve dış etkenlerden zarar gör-
meyecek şekilde kapalı ve hijyenik 
alanlarda kurutuyoruz. Yine Halı-
ları son sistem makinalarda yıkı-
yor, kırmadan, ezmeden rulo tip 
makinaların da sıkıyoruz. Müşte-
rilerimizin bizlere emanet eşyaları 
garantili bir şekilde yıkayıp teslim 
ediyoruz. Müşterilerimizin beğen-
mediği takdirde tekrardan yıkarak 
teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘ KALİTESİZ ÜRÜNÜ 
HALILARDAN UZAK TUTUN’
Kalitesiz ürünü Halıdan uzak 

tutulması gerektiğine dikkat çe-
ken Kurt, “Piyasada satılan kalite-
siz ürünleri Halıya sürünmemesi 
gerekiyor. Eğer Halıya çay kahve 
dökülmüşse bunları nemli bir bez 
ile temizledikten sonra leke hala 
kalmış ise güvenilir firmalara halı-
lar emanet edilmeli.

 Bu şekilde hem halının öm-
ründe kısalma olmayacak hem de 
halı yıkamacılar olarak kullanılan 
kaliteli malzeme ile leke kolayca 
çıkmış olur. Makine halısını 4,5 TL 
Shaggy Halıyı 6-7 TL, Kilim, Bat-
taniye, Yorgan, Stor Perdeyi 20-25 
TL” ifadelerini kullandı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT
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Transfer şampiyonu Kayserispor!

Türkiye profesyonel futbol ligle-
rinde 2019-2020 sezonu yaz transfer 
dönemi sona erdi. Süper Lig kulüp-
leri, yıldız isimleri kadrosuna katarak 
takımlarını güçlendirdi. Geçtiğimiz 
sezonun şampiyonu Galatasaray, 
Falcao, Babel, Nzonzi ve Seri gibi 
isimleri kadrosuna katarken bu sene 
yarışacağı üç kulvarda da iddialı ol-
duğunu gösterdi.

FENERBAHÇE İŞİ SIKI TUTTU
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı 

yaşatan ve tarihinin en kötü sezonla-
rından birine imza atan Fenerbahçe 
ise bu sene transferde ince eleyip sık 
dokudu. Sarı-lacivertliler, takımda 
sözleşmesi biten birçok oyuncu ile 
yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon 
gol krallığı yarışını ikinci sırada ta-
mamlayan Vedat Muriqi, Fransa’da 
top koşturan Adil Rami, Luiz Gustavo 
ve eski Galatasaraylı Rodrigues baş-
ta olmak üzere birçok yıldız transfere 
imza attı. Fenerbahçe eski kaptanı 
Emre Belözoğlu ile de 4 yıl aradan 
sonra tekrar buluştu.

BEŞİKTAŞ’TA ÖNEMLİ 
AYRILIKLAR YAŞANDI

Yeni sezona yeni hocaları Ab-
dullah Avcı ile başlayan Beşiktaş da 
transferde hareketli günler geçirdi. 
Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, 
Kevin N’Koudou gibi yıldızlarla anla-
şan siyah-beyazlılarda, takımdan 
ayrılan isimler de dikkatlerden kaç-
madı. Beşiktaş’ta Quaresma, Medel, 
Adriano ve Mustafa Pektemek gibi 
isimlerle bu sezon yollar ayrıldı.

TRABZONSPOR YUSUF 
YAZICI’YI İHRAÇ ETTİ

Transferde bu sezon emin adım-
larla ilerleyen Trabzonspor, Liverpo-
ol’dan Daniel Sturridge’i kadrosuna 
katarak en önemli transferine imza 
attı. Bordo-mavililer ayrıca Obi Mi-
kel (Middlesbrough), Gaston Campi 
(Estudiantes), Alexander Sörloth, 
Ivanildo Fernandes gibi isimleri de 
bünyesine kattı. Karadeniz temsilcisi 
yaptığı transferlerden çok bu sene Lil-
le’e gönderdiği Yusuf Yazıcı transfe-
riyle de piyasayı sarsan takımlardan 
biri oldu.

TRANSFERİN ŞAMPİYONU 
İ.M.KAYSERSİPOR OLDU
2019-2020 sezonunun transfer 

şampiyonu ise İstikbal Mobilya Kay-
serispor oldu. Teknik Direktör Hikmet 
Karaman yönetimindeki sarı-kırmızılı 
ekip 22 takviye yaptı. Kayserispor 11 
oyuncuyla da sezon başında yollarını 
ayırdı.

Süper Lig’de transfer sezonunun 
kapanmasının ardından takımlarda 
gelen ve giden oyuncuların listesi 
şöyle…

ALANYASPOR
Gelenler: Juanfran (Deportivo La 

Coruna), Tayfur Bingöl (Göztepe), 
Erdinç Mergen (Tondela), Anasta-
sios Bakasetas (AEK), Manolis Sio-
pis (Aris), Lokman Gör (Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor), Onur Bulut 
(Braunschweig), Marafona (Braga) 
Yacine Bammou (Caen), Umut Gü-
neş (Stuttgart II), Salih Uçan (Em-
poli), Musa Çağıran (Osmanlıspor), 
Eray Birniçan (Kasımpaşa), Kaan 
Kanak (Adana Demirspor), Barış 
Başdaş (Gençlerbirliği). Gidenler: 
Merih Demiral (Sassuolo), Lucas 
Villafanez (Morelia), Taha Yalçıner 
(Akhisarspor), Cenk Ahmet Alkılıç 
(Büyükşehir Belediye Erzurumspor), 
Glynor Plet (Telstar), Erdinç Mer-
gen (Yeşilyurt Belediyesspor), Ufuk 
Ceylan (BtcTurk Yeni Malatyaspor), 
Barış Başdaş (Fatih Karagümrük), 
Isaac Sackey (Yukatel Denizlispor), 
Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Beledi-

ye Erzurumspor), Mbilla Etame, Ozan 
Tufan (Fenerbahçe), Joel Obi (Chievo 
Verona)

ANTALYASPOR
Gelenler: Amilton Minervino 

da Silva (Desportivo Aves), Chahe-
chouhe (Çaykur Rizespor), Gustavo 
Blanco Leschuk (Shakhtar Donet-
sk), Gelson Dala (Sporting Lizbon), 
Eren Albayrak (Jubilo Iwata), Harun 
Kavaklıdere (Bodrumspor), Ufuk 
Akyol (Fatih Karagümrük), William 
Vainqueur (Monaco), Abdelaziz Bar-
rada (Gimnastic). Gidenler: William 
Vainqueur (Toulouse), Souleymane 
Doukara (El İttifak), Abdelaziz Barra-
da (El Shahania), Jean Armel Drole 
(Las Palmas), Zeki Yıldırım (Fatih 
Karagümrük), Yekta Kurtuluş , Mev-
lüt Erdinç (Medipol Başakşehir).

BEŞİKTAŞ
Gelenler: Abdoulay Diaby (Spor-

ting Lizbon), Muhammed Elneny 
(Arsenal), Kevin N’Koudou (Totten-
ham), Pedro Miguel Braga Rebocho 
(Guingamp), Victor Ruiz (Villarreal), 
Douglas Pereira dos Santos (Barce-
lona), Tyler Boyd (Vitoria Guimara-
es), Adem Ljajic (Torino), Umut Nayir 
(Bursaspor). 

Gidenler: Nicolas Isimat-Mirin 
(Toulouse), Ricardo Quaresma , 
Mustafa Pektemek (Kasımpaşa), 
Gary Medel (Bologna), Aras Özbiliz 
(-), Adriano Correia (Atletico Para-
naense), Gökhan Töre (BtcTurk Yeni 
Malatyaspor), Sedat Şahintürk (Yu-
katel Denizlispor), Cyle Larin (Zulte 
Waregem), Tolga Zengin, Kagawa 
(Dortmund).

YENİ MALATYASPOR
Gelenler: Moryke Fofana, Adis 

Jahovic (Konyaspor), Gökhan Töre 
(Beşiktaş), Teenage Hadebe (Kaizer 
Chiefs), Özer Özdemir (Le Havre), 
Guilherme Costa Marques (Bene-
vento), Ufuk Ceylan (Alanyaspor), 
Ghaylen Chaaleli (Esperance), Afriyie 
Acquah (Empoli), Sakıb Aytaç (İstik-
bal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit 
(Pendikspor). Gidenler: Adem Büyük 
(Galatasaray), Michael Pereira (CFR 
Cluj), Danijel Aleksic (El Ehli), Bü-
lent Cevahir (Karagümrük), Sincere 
Seth (Boluspor), Mustafa Eskihellaç, 
(Boluspor), Ömer Şişmanoğlu, Ertaç 
Özbir (Gençlerbirliği), Murat Akça 
(Giresunspor), Barış Alıcı (Fenerbah-
çe), Aboubakar Kamara (Fulham).

ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler: Marko Scepovic (Fe-

hervar), Fernando Boldrin (İstikbal 
Mobilya Kayserispor), Aminu Umar 
(Osmanlıspor), , Dimitrios Chatziisa-
ias (PAOK), Yusuf Acer (Altınordu), 
Mostapha El Kabir (Kalmar), Mykola 
Moroziuk (Dinamo Kiev), İsmael Dio-
mande (Caen), Oğuz Kağan Güçtekin 
ve Barış Alıcı (Fenerbahçe), Joseph 
Attamah (Medipol Başakşehir), Ame-
dej Vetrih (Domzale), Atakan Akkay-
nak (Williem), Nill De Pauw (Zulte 
Waregem), Yan Sasse (Coritiba), 

Tarık Çetin, Burak Albayrak, Mah-
sun Çapkan (Fenerbahçe), Oğulcan 
Çağlayan (Gazişehir Gaziantep). Gi-
denler: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), 
Davide Petrucci (Ascoli), Chahe-
chouhe (Antalyaspor), Marwane Sa-
adane (El Fateh), Koray Altınay (Fatih 
Karagümrük), Mehmet Uslu (Adana 
Demirspor), Mustafa Saymak (PEC 
Zwolle), Prejuce Nakoulma , Armand 
Traore, Mahsun Çapkan (Eyüpspor), 
Samir Ujkani (Torino), Ali Faez (El 
Shorta), Çınar Tarhan (Etimesgut Be-
lediyespor), Chidozie Awaziem (Por-
to), Musa Çağıran (Osmanlıspor), 
Okechukwu Azubuike (Pyramids).

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Gelenler: Abdou Razack Tra-

ore (Konyaspor), Barış Yardımcı 
(Bursaspor), Furkan Sağman (VfL 
Bochum), Caner Osmanpaşa (Akhi-
sarspor), Muammer Yıldırım (İstikbal 
Mobilya Kayserispor), Armin Djerlek 
(Partizan), Mamadou Samassa (Tro-
yes), Aaron Appindangoye (Ümra-
niyespor), Marcelo Goiano (Braga), 
Mustapha Yatabare (Konyaspor), 
Fernando Andrade (Porto), Isaac Co-
fie (Sporting Gijon). Gidenler: Özer 
Hurmacı (Bursaspor), Sergio Rochet 
(Club Nacional), Mattias Bjarsmyr 
(Gençlerbirliği), Muhammet Demir 
(Medipol Başakşehir), Tolgahan Acar 
(Yukatel Denizlispor), Delvin N’Din-
ga, Gabriel Torje (Chennaiyin), Gohi 
Bi Cyriac, Douglas Pereira dos San-
tos (Barcelona), Fousseni Diabate 
(Leicester City), David Braz (Santos).

FENERBAHÇE
Gelenler: Vedat Muriqi (Çaykur 

Rizespor), Luiz Gustavo ve Adil Rami 
(Olympique Marsilya), Max Kruse 
(Werder Bremen), Murat Sağlam 
(Wolfsburg II), Allahyar Sayyadma-
nesh (Esteghlal), Emre Belözoğlu ve 
Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), 
Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), 
Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Garry 
Rodrigues (El Ittihad), Deniz Türüç 
(İstikbal Mobilya Kayserispor), Zan-
ka (Huddersfield Town), Ozan Tufan 
(Alanyaspor). Gidenler: Eljif Elmas 
(Napoli), Diego Reyes (Tigres), Ser-
hat Kot (MVV Maastricht), Şener Öz-
bayraklı (Galatasaray), Roberto Sol-
dado ve İsmail Köybaşı (Granada), 
Carlos Kameni, Mehmet Topal (Me-
dipol Başakşehir), Roman Neustaed-
ter (Dinamo Moskova), Martin Skrtel 
(Başakşehir), Tarık Çetin, Mahsun 
Çapkan, Burak Albayrak (Çaykur Ri-
zespor), Yasir Subaşı (İstikbal Mobil-
ya Kayserispor), , Mathieu Valbuena 
(Olympiacos), Volkan Demirel, Barış 
Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur 
Rizespor), Berke Özer (Westerlo), 
Michael Frey (Nürnberg), Allahyar 
Sayyadmanesh (İstanbulspor), Ab-
dulcebrail Akbulut (Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor), Andre Ayew 
(Swansea City), Yassine Benzia (Lil-
le), İslam Slimani (Leicester City).

GALATASARAY

Gelenler: Radamel Falcao (Mo-
naco), Mario Lemina (Southamp-
ton), Florin Andone (Brighton), Ste-
ven Nzonzi (Roma), Emre Mor (Celta 
Vigo), Christian Luyindama (Stan-
dard Liege), Ryan Babel (Fulham), 
Jean Michael Seri (Fulham), Adem 
Büyük (BtcTurk Yeni Malatyaspor), 
Okan Kocuk (Bursaspor), Jimmy 
Durmaz (Toulouse), Taylan Antalyalı 
(Büyükşehir Belediye Erzurumspor), 
Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Va-
lentine Ozornwafor (Enyimba). Gi-
denler: Mbaye Diagne (Club Brugge), 
Kostas Mitroglou (PSV Eindhove), İs-
mail Çipe ve Emirhan Civelek (Kayse-
rispor), Muğdat Çelik (Gazişehir Ga-
ziantep), Fernando Reges (Sevilla), 
Sinan Gümüş (Genoa), Eren Derdiyok 
(Göztepe), Recep Gül (Westerlo), Va-
lentine Ozornwafor (Almeria) Henry 
Onyekuru (Everton), Badou Ndiaye 
(Stoke City), Semih Kaya (Sparta 
Prag). 

GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Gelenler: Yuri Lodygin (Zenit), 

Muhammet Demir (Medipol Başak-
şehir), Papy Djilobodji (Guingamp), 
Souleymane Diarra (Lens), Bartlo-
miej Pawloski (Zaglebie Lubin), Ju-
nior Morais (FCSB), Raman Chibsah 
(Frosinone), Ulaş Zengin (Altay), Ab-
dul Aziz Tetteh (Dinamo Moskova), 
Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir), 
Muğdat Çelik (Galatasaray), Jean 
Armel Kana Bıyık (İstikbal Mobilya 
Kayserispor), Alin Toşca (Real Betis), 
Pawel Olkowsk (Bolton), Patrick Twu-
masi (Alaves), Olarenwaju Kayode 
(Shakhtar Donetsk) Güray Vural (Ak-
hisarspor). Gidenler: Igor Wanderson 
Da Silva (Bursaspor), Rıdvan Şimşek 
(Keçiörengücü), Gökhan Alsan ve 
Yalçın Kılıç (Samsunspor), Elmar 
Bjarnason, Uğur Arslan Kuru ve Er-
han Çelenk (Akhisarspor), Cihat Çelik 
(TOP Oss), Yonathan Del Valle ve 
Ahmet Kesim (Giresunspor), Mucahit 
Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor), Rydell Poepon (Boluspor), 
Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor).

GENÇLERBİRLİĞİ
Gelenler: Daniel Candeias (Glas-

gow Rangers), Mattias Bjarsmyr 
(Demir Grup Sivasspor), Ertaç Özbir 
(BtcTurk Yeni Malatyaspor), Sadio 
Diallo (Hatayspor), Zargo Toure 
(Trabzonspor), Sefa Yılmaz (Altınor-
du), Pierre-Yves Polomat (Saint-E-
tienne), Abdoulaye Diallo (Rennes), 
Giovanni Sio (Montpellier), Mats 
Seuntjens (AZ Alkmaar), Fabricio Ba-
iano (Maritimo), Flavio Ramos (Fei-
rense), Floyd Ayite (Fulham), Soner 
Dikmen (Kastamonu 1966). Gidenler: 
Yıldırım Mert Çetin (Roma), Emrullah 
Şalk (Adana Demirspor), Canberk Ay-
dın (Menemenspor), Jailton Paraiba 
(Tokyo Verdy), Selçuk Şahin (Bur-
saspor), Engin Bekdemir (Altınordu), 
Bady (Guarani), Kari Arnason (Vikin-
gur), Hakan Arıkan (İstikbal Mobilya 
Kayserispor), Ahmet İlhan Özek ve 

Bekir Yılmaz (Giresunspor), Alper 
Uludağ (Konyaspor), Mert Nobre, 
Cosmin Matei (Sözleşmesi bitti), 
Luccas Claro (Sözleşmesi bitti), De-
niz Yılmaz, Taha Cengiz Demirtaş 
(Ümraniyespor), Barış Başdaş (Alan-
yaspor).

GÖZTEPE
Gelenler: Marcio Mossoro ve 

Stefano Napoleoni (Medipol Başak-
şehir), Eren Derdiyok (Galatasaray), 
Murat Paluli (Hatayspor), Veli Çetin 
(Menemenspor), Soner Aydoğdu 
(Medipol Başakşehir), Leo Scwe-
chlen (Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor), Atınç Nukan (Leipzig), Bu-
bacarr Sanneh (Anderlecht), Hüseyin 
Bulut (Borussia Dortmund), Batuhan 
Kırdaroğlu (Pendikspor). Gidenler: 
Famoussa Kone (Keçiörengücü), 
Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Axel 
Ngando (Auxerre), Doğanay Kılıç 
(Medipol Başakşehir), Nabil Ghilas 
ve Fausto Grillo, Kadu, Adama Tra-
ore, Yoan Gouffran, Samed Ali Kaya 
(Adana Demirspor), Lumor Agbenye-
nu (Sporting Lizbon). 

İSTİKLAL MOBİLYA 
KAYSERİSPOR

Gelenler: Pedro Henrique 
(PAOK), Bernard Mensah (Atletico 
Madrid), Ben Rienstra (Heerenveen), 
Yasir Subaşı (Fenerbahçe), Emma-
nuel Adebayor (Medipol Başakşehir), 
Ömer Uzun (Bochum), Aymen Ab-
dennour (Valencia), Mert Kula (Sa-
rıyer), Hakan Arıkan (Gençlerbirliği), 
Benoit Poulain (Clup Brugge), Ziya 
Alkurt (Yukatel Denizlispor), İsmail 
Çipe ve Emirhan Civelek (Galatasa-
ray), Adryan Tavares (Sion), Aksel 
Aktaş (Reims), Anthoney Uzodimma 
Chigaemez (Nijerya), Paul-Georges 
Ntep (Wolfsburg), Alpay Çelebi (Be-
şiktaş), Eray İşcan (Serbest), Miguel 
Lopes (Akhisarspor), Furkan Polat 
(Çanakkale Dardanelspor), Brice 
Dja Djedje (Ankaragücü). Gidenler: 
Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), 
Jean Armel Kana Bıyık (Gazişehir Ga-
ziantep), Deniz Türüç (Fenerbahçe), 
Oleksandr Kucher (Karpaty Lviv), Tia-
go Lopes ve Cristian Sapunaru (Yuka-
tel Denizlispor), Muammer Yıldırım 
(Demir Grup Sivasspor), Sakıp Aytaç 
(BtcTurk Yeni Malatyaspor), Tjaronn 
Chery (Hengfeng), Asamoah Gyan ve 
Silvestre Varela.

KASIMPAŞA
Gelenler: Ricardo Quaresma 

ve Mustafa Pektemek (Beşiktaş), 
Fatih Öztürk (Akhisarspor), Yusuf 
Erdoğan ve Aytaç Kara (Bursaspor), 
Mame Thiam (Ajman), Jorge Fer-
nandes (Porto), Karim Hafez (Wadi 
Degla). Gidenler: Trezeguet (Aston 
Villa), Eray Birniçan (Alanyaspor), 
Josue Sa (Anderlecht), Tarkan Ser-
best (Austria Wien), Stipe Perica ve 
Simone Scuffet (Udinese). 

KONYASPOR
Gelenler: Riad Bajic (Udine-

se), Alper Uludağ (Gençlerbirliği), 

Marin Anicic (Astana), Farouk 
Miya (Gorica), Ozan Can Oruç (Al-
tınordu), Levan Shengelia (Dinamo 
Tiflis). Gidenler: Moryke Fofana 
ve Adis Jahovic (BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor), Mustapha Yatabare ve 
Abdou Razack Traore (Demir Grup 
Sivasspor), Emre Can Atila (Bod-
rumspor), Petar Filipovic (LASK 
Linz).

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Gelenler: Enzo Crivelli (Caen), 

Miguel Vieira (Lugo), Aziz Behich 
(PSV Eindhoven), Muhammed Şen-
gezer, Furkan Soyalp ve Muham-
med Emin Sarıkaya (Bursaspor), 
Berkay Özcan (Hamburg), Martin 
Skrtel (Atalanta), Daniel Aleksic (El 
Ehli), Mehmet Topal (Fenerbahçe), 
Fredrik Gulbrandsen (RB Salzburg), 
Muhammet Demir (Demir Grup 
Sivasspor), Okechukwu Azubuike 
(Pyramids), Doğanay Kılıç (Göz-
tepe), Carlos Ponck (Desportivo 
Aves). Gidenler: Emmanuel Ade-
bayor (İstikbal Mobilya Kayse-
rispor), Fedor Kudryashov (Sochi), 
Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç 
(Fenerbahçe), Muhammet Demir 
ve Furkan Soyalp (Gazişehir Gazi-
antep), Alican Özfesli (Hatayspor), 
Doğanay Kılıç (Kastamonuspor 
1966), Atabey Çiçek (Samsunspor), 
Alparslan Erdem (Fatih Karagüm-
rük), Marcio Mossoro ve Stefano 
Napoleoni (Göztepe), Aurelien 
Chedjou (Amiens), Soner Aydoğdu 
(Göztepe), Joseph Attamah (Çaykur 
Rizespor), Serdar Taşçı.

MKE ANKARAGÜCÜ
Gelenler: Tiago Pinto, Ricar-

do Faty, Oscar Scarione, Mahmut 
Akan. Gidenler: Altay Bayındır (Fe-
nerbahçe). 

TRABZONSPOR
Gelenler: Daniel Sturridge (Li-

verpool), Caleb Ekuban (Leeds Uni-
ted), Gaston Campi (Estudiantes), 
Alexander Sörloth (Crystal Palace), 
Erce Kardeşler, Atakan Gündüz ve 
Salih Kavrazlı (Altınordu), Ivanildo 
Fernandes (Sporting Lizbon), Yu-
suf Sarı (Marsilya), Doğan Erdoğan 
(LASK Linz), Ahmet Canbaz (Wer-
der Bremen), Fıratcan Üzüm (Eski-
şehirspor), Nemanja Andusic (Mla-
dost Kakanj), Edgar Ie (Lille), John 
Obi Mikel (Middlesbrough), Taha 
Tunç (Pendikspor), Donis Avdijaj 
(Willem II). Gidenler: Yusuf Yazıcı 
(Lille), Olcay Şahan, Hugo Rodalle-
ga (Yukatel Denizlispor), Hasan Ba-
tuhan Artarslan (Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor), Semih Karadeniz 
(Kocaelispor), Vahid Amiri (Perse-
polis), Zargo Toure (Gençlerbirliği), 
Edgar Ie (Feyanord), Nemanja An-
dusic (Balıkesirspor), Luis Ibanez.

YUKATEL DENİZLİSPOR
Gelenler: Olcay Şahan ve Hugo 

Rodallega (Trabzonspor), Rados-
law Murawski (Palermo), Sedat Şa-
hintürk (Beşiktaş), Mustafa Yumlu 
ve Zeki Yavru (Akhisarspor), Cristi-
an Sapunaru ve Tiago Lopes (İstik-
bal Mobilya Kayserispor), Tolga-
han Acar (Demir Grup Sivasspor), 
Modou Barrow (Reading), Zakarya 
Bergdich (Belenenses), Oscar Edu-
ardo Estupinan (Vitoria Guimara-
es), Hadi Sacko (Leeds United), 
Isaac Sackey (Alanyaspor). Giden-
ler: Gökhan Süzen (Ümraniyespor), 
Ziya Alkurt (İstikbal Mobilya Kayse-
rispor)Olanrewaju Lanre Kehinde 
(Incheon United), , Deniz Vural 
(Altay), Bilal Ould-Chikh (ADO Den 
Haag), Furkan Şeker (Hatayspor), 
Alperen Babacan (Akhisarspor).
n İHA

Süper Lig’de transfer dönemi kapandı. Falcao, Luiz Gustavo, Muhammed Elneny 
ve Daniel Sturridge, bu yıl kariyer rotalarını Türkiye’ye kırdı. Bu yılın transfer 

rekoruna ise 22 oyuncu alarak İstikbal Mobilya Kaysersipor imza attı
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Selçuklu Sutopu 
Takımı 2. Lig’de! 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı, U17 Bölgesel Lig’de şampiyonluğa ulaşarak 2. Lige 

yükselme başarısı gösterdi. Yeni sezonda 1. Lig’e yükselme yarışı verecek olan Selçuklu’da Sutopu 
Antrenörü Hasan Seren, sutopu branşında Konya’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi

Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet 
programında yer alan U17 Bölgesel Lig 
Müsabakaları 2-5 Eylül tarihleri arasında 
Adana’da düzenlendi. 4 grupta toplam 
16 takımın mücadele ettiği müsabakalar 
büyük heyecana sahne oldu. Konya’yı 
temsilen müsabakalara katılan Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı, ba-
şarılı bir performans göstererek grubun-
dan lider olarak çıktı. Grup liderlerinin 
final oynadığı karşılaşmayı da kazanan 
ekibimiz U17 Bölgesel Ligde şampiyon-
luğa ulaştı. Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü bu şampiyonluğun ardından gelecek 
sezon 2.Ligde Konya’yı temsil edecek. 
Bu sonuçla Mavi-Beyazlı kulüp gelecek 
sezon Sutopu branşının tüm yaş katego-
rilerinde ikinci ligde mücadele edecek. 
Sporcularının tamamı Selçuklu Spor 
Okullarından yetişen bir kadroyla müca-
dele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Sutopu takımı gelecek sezon 1. Lige yük-
selebilmek için mücadele edecek.

SEREN: SPORCULARIMIZI
 TEBRİK EDİYORUZ

2. Lig’e yükselen Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü’nde Sutopu Takımı 
Başantrenörü Hasan Seren yakalanan 
başarının ardından açıklamalarda bu-
lundu. Konya’yı en iyi şekilde temsil 
etmek istediklerini ifade eden Seren, 
“Uzun bir süredir çocuklarımızla birlikte 
bu maçlar için hazırlandık. Birbirinden 
zorlu rakiplerle oynasak da şampiyon 
olmayı başardık. Sutopu branşında Kon-
ya’yı en iyi şekilde temsil etmek istiyo-
ruz. Sporcularımızı başarılarından dola-
yı tebrik ediyorum.  Bizlere her zaman 
destek olan Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ve Kulüp yönetici-
lerimize de teşekkür ederiz” ifadelerini 
kullandı.

SELÇUKLU EDİZ’İ UNUTMADI
Selçuklu Belediyespor Kulübü 7 yıl 

önce hayata gözlerini yuman futbolcu 
Ediz Bahtiyaroğlu’nu unutmadı. 2012 
yılında Eskişehirspor forması giydiği dö-
nemde evinde kalp krizi geçirerek vefat 
eden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu, spor 
camiasını üzüntüye boğmuştu. Selçuklu 
Belediyespor Kulübü, Ediz için yaptığı 
paylaşımda, “Sporcu yetiştirmek güzel 
ama ahlaklı sporcu yetiştirmek çok daha 
güzeldir. Binlerce öğrencimize profes-
yonel kariyerin ve amatör ruhunla örnek 
olman dileğiyle... Kanatlanıp Uçtuğun 
Yerde, Bahtiyar Ol!” ifadelerine yer ver-
di. Birçok kulüp de yaptığı paylaşımlar 
ile vefatının 7.yılında Ediz Bahtiyaroğ-
lu’nu andı.
n SPOR SERVİSİ

Konya ASKF yöneticileri 
Tatlıcak Tesisleri’ni gezdi

Konyalı sporcular Sivas’ta madalya peşinde
Sivas Kongresi’nin 100. Yılı 

Kutlama Etkinlikleri kapsamında; 
Sivas Valiliği, Türkiye Tekvando 
Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından Sivas’ta dü-
zenlenecek olan Minikler Türkiye 
Tekvando Şampiyonası Doğu Mü-
sabakaları başladı. Şampiyonada 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Tek-
vando Takımı da madalya almak 
için mücadele edecek. Cumhuri-
yet Üniversitesi Taha Akgül Spor 
Salonu’nda düzenlenen heyecan 
dolu şampiyonaya 45 ilden bin 400 
sporcu katılım sağladı. Birbirinden 
çekişmeli müsabakaların yapıldığı 
şampiyonada sporcular dereceye 
girebilmek için rakipleriyle kıyası-
ya mücadele ediyor. Kız-erkek ol-
mak üzere 18 farklı sıklette yapılan 
şampiyona 8 Eylül Pazar günü sona 
erecek.

“ORGANİZASYONUN
ÖNEMİ BÜYÜK”

Şampiyonaya ilişkin açıklama-
da bulunan Türkiye Tekvando Fe-
derasyonu Merkez Hakem Kurulu 
Başkanı Aydın Akpınar, Sivas Kong-
resi’nin 100. yılında böyle bir orga-
nizasyon düzenledikleri için mutlu 

olduklarını söyleyerek, “Türkiye 
Tekvando Federasyonu’nun 2019 
yılı faaliyet programın içerisinde 
yer alan minikler doğu grubu Tür-
kiye Şampiyonası başladı. 45 ilden 
1400 sporcunun yarıştığı güzel bir 
organizasyon. Minikler kategorisin-
de sporcular tekvandonun alt yapısı 
oluşturan, dünya şampiyonalarına 
hatta olimpiyatlara giden sporcula-
rın olduğu güzel bir organizasyon. 
Sivas Kongresi’nin 100. yılı olması 
sebebiyle de yapılan bu organizas-
yonun önemi çok daha büyük. Bu 
da ayrıca bizi sevindirdi. Burada 
bin 400 sporcunun yanı sıra veliler-
de katılıyor. Minikler kategorisinde 
yapılan bu müsabakalar bir şenlik 
havası içerisinde geçiyor. Bizde 
Sivas bölgesinde yapılan bu şam-
piyonada hem Sivas halkına hem 
de bu organizasyondakilere güzel 
bir şampiyona seyrettirmeye gel-
dik. Müsabakalara halkımızı davet 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcu 
ve Antrenörlerimize madalya yo-
lunda başarılar dileriz” denildi.
  n İHA

Konyaspor Basketbol 
yemekte biraraya geldi

Murat Öztürk yeniden 
Sarayönü Belediye’de

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Bas-
ketbol, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Yeşil beyazlı takımı yeni sezon hazırlıklarına akşam 
üzeri Başantrenör Ozan Bulkaz yönetiminde Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yaptığı ant-
renmanla devam etti. Öte yandan temsilcimiz yemek 
organizasyonunda biraraya geldi. Antrenmandan 
sonra yapılan yemek organizasyonuna Genel Sayman 
Uğur Öncan, Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör 
Ozan Bulkaz, İdari Menajer Hüseyin Bilgin, basketbol-
cular ve kulüp personeli katıldı.   n SPOR SERVİSİ 

Transfer çalışmalarına devam eden Bölgesel Amatör 
Ligi temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, eski kalecisi 
Murat Öztürk ile anlaşma yaparak kaleyi sağlama aldı. 
Yeşil siyahlı takım, son olarak 2015-2016 sezonunda 
kalesini koruyan ve uzun süre Sarayönü Belediyespor 
forması giyen kaleci Murat Öztürk’e dün kulüp binasın-
da yapılan tören ile imza attırdı. Bölgesel Amatör Li-
gi’nin tecrübeli isimlerinden olan Murat Öztürk, Sara-
yönü Belediyespor ile yeniden şampiyonluk yaşamak 
istediğini ve 3. Lig’e çıkmak istediklerini ifade etti. 
 n SPOR SERVİSİ

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim 
kurulu üyeleri, Konyaspor Futbol Akademisi Tatlıcak 
Tesisleri’ni ziyaret etti. Konyaspor Altyapı Sorumlusu ve 
Asbaşkanı Zahir Renklibay ile Akademi Menajeri Taner 
Ay’ın nezaret ettiği incelemede son derece modern bir 
görüntüye kavuşturulan tesislerde; idari birim alanları, 
futbolcuların konaklayacağı odalar, soyunma odaları, 
kondisyon salonu, çalışma alanları ve boş zamanların 
değerlendirileceği bölümler, yemekhane, antrenman 
sahaları gezildi. Konya AKSF yöneticileri Faruk Hati-
poğlu, Yakup Sezgin ve İbrahim Karabacak tesisleri 
oldukça beğendiklerini belirterek Konyaspor’un ge-
leceği için futbolcu yetiştirme ve kazandırma adına 
yıllardır çekilen bu eksikliği tamamlanmasında başta 
Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk olmak üzere 
yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm birimlere 
teşekkür etti.   n SPOR SERVİSİ

Goalball yükselme maçları Konya’da yapıldı
Türkiye Görme Engelliler 

Spor Federasyonu Goalball yük-
selme grup müsabakaları 31 
Ağustos - 04 Eylül 2019 tarihleri 
arasında Konya’da düzenlendi. 
20 ilden, 13 Kadın, 32 Erkek 
takımının mücadele ettiği Gör-
me Engelliler Goalball yüksel-
me müsabakaları tamamlan-
dı. Temsilcilerimizden Konya 
Görme Engelliler Spor Kulübü 
Erkek Goalball takımı müsaba-
kaları üçüncü tamamlayarak 
4. Lig’e yükseldi. Derece giren 
takımların kupa ve madalyala-
rını Türkiye Görme Engelliler 
Spor Federasyonu Başkanı Ha-
san Sayyıdan, Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz 

ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Spor ve Eğitim Hizmet-
leri Daire Başkanı Alper Oral 
takdim etti.

DERECEYE GİREN SPORCULAR 
Müsabakalar sonrası dere-

ceye giren takımlar şu şekilde 
oluştu; Erkeklerde; 1-Niğde 

Gençlik Görme Engelliler Spor 
Kulübü, 2-15 Temmuz Kocatepe 
Görme Engelliler Spor Kulübü, 
3-Konya Görme Engelliler Spor 

Kulübü. Kızlarda; 1-İzmir Çağ-
daş Görme Engelliler Spor Ku-
lübü, 2-Kahramanmaraş Doğu 
Akdeniz Görme Engelliler Spor 

Kulübü, 3- Bakırköy Görme En-
gelliler Spor Kulübü oldu.

KONYASPOR GELİYOR
 BAK İLE KUTLADILAR

Konya’da oynanan goalball 
müsabakalarının ardından Kon-
ya ekibi Konya Görme Engelli-
ler Spor Kulübü Erkek Goalball 
takımı, üçüncü oldu ve 4. Lig’e 
yükseldi. Başarılı sporcular bü-
yük sevinç yaşarken, madalya 
ve kupa töreninin ardından kut-
lamalar uzun süre sürdü. Konya 
Görme Engelliler Spor Kulübü 
Erkek Goalball takımı kutlama-
yı Burcu Güneş’in seslendirdiği 
‘Konyaspor Geliyor Bak’ şarkısı 
eşlinde yaptı.
n SPOR SERVİSİ



Aykut Kocaman Niğde U12 Cup’a katıldı
12 yaş altı futbol takımlarının 

mücadele ettiği “Niğde U12 Cup” 
turnuvası Niğde’de başladı. 

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi 
ve Niğde Anadolu Kulübü tarafından 
düzenlenen turnuvanın müsabakaları 
5 Şubat Stadı’nda yapılıyor. 

Turnuvanın açılış töreninde ko-
nuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 
düzenledikleri bu organizasyon ile 
futbolu tabana yaymayı, futbolun alt-
yapısını güçlendirmeyi ve genç yete-
nekleri Türk futboluna kazandırmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Niğde’de genç yetenekleri yetiş-
tirip hem Türk hem de dünya takım-
larında top koşturmalarını sağlamak 
adına birçok projeyi hayata geçirdik-
lerini belirten Vali Şimşek, “Çocuk-
ların sağlıklı beslenmesi ve her türlü 
kötü alışkanlıklardan uzak tutulması 
anlamında Sağlıklı Çocuk Projesi 
yaptık, çocukların futbolla buluşturul-

ması için Çocuk Tribünü ile Niğde’de 
bir futbol okulu açtık.” diye konuştu. 

Törene katılanlardan Altınordu 
Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet 
Özkan da turnuvaya gösterilen ilgi-
den memnun olduğunu belirterek, 
“Niğde’de güzel şeyler yapacağız. 
Bizim birinci sloganımız iyi birey, iyi 
vatandaş ve iyi sporcu.” İfadelerini 
kullandı. 

Demir Grup Sivasspor Teknik 
Direktörü Rıza Çalımbay da “Bu 
tür organizasyonları biz Avrupa’ da 
görürdük. Şimdi ülkemizde bu tür 
organizasyonlar sayesinde çok iyi in-
sanlar ve çok iyi futbolcular çıkacak.” 
dedi. 

Konyaspor Teknik Direktörü 
Aykut Kocaman ise kolaycılığın ya-
şandığı bu dönemde Altınordu Spor 
Kulübünün çok anlamlı bir hamle 
başlattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından organi-

zasyona katılan Fenerbahçe, Gala-
tasaray, Altınordu, Niğde Anadolu, 
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, 
Gazişehir Gaziantep, Konyaspor, Bt-
cTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup 
Sivasspor, Osmanlıspor ve Adana 
Demirspor kulüplerinin 12 yaş altı 
takımları, iki grup halinde müsaba-
kalara başladı. 

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak 
takımlar yarın finale kalmak için mü-
cadele edecek. 

“Niğde U12 Cup” turnuvasının 
açılışına Niğde Milletvekili Selim 
Gültekin, Niğde Belediye Başkanı 
Vekili Asım Acar, Emniyet Müdürü 
Salim Cebeloğlu, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü İlker Ötgünlü, İl Sağlık Mü-
dürü Ertan Değirmencioğlu, İl Milli 
Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, 
kamu kurum müdürleri ve sporcular 
da katıldı.
n AA

‘Bize ve kendilerine 
fayda sağlamayacaktı’

Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, dün yapılan antrenman öncesi basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdan gönderilen oyuncular hakkında konuşan Kocaman, 

“Kalmaları hem kendilerine hem bize fayda sağlamayacağı birkaç arkadaşımız ile yollarımızı ayırdık” dedi
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da 

milli ara izninin ardından çalışmalar devam 
ediyor. Denizlispor maçının hazırlıklarını 
sürdüren yeşil beyazlı takımda tecrübeli 
teknik adam Aykut Kocaman açıklamalarda 
bulundu. Adis Jahovic, Yatarabare ve Fofa-
na gibi isimlerine ardından Uğur Demirok, 
Yevhen Opanasenko ve Leonard Zuta’nın da 
kadroda olmayacağını belirten Kocaman, 
yeni transfer edilen oyuncuların ilk 11’de oy-
namaya aday oyuncular olduğunu ifade etti. 
İşte Aykut Kocaman’ın açıklamaları…

YÜKSEK PUAN ORTALAMASI
ARZU EDİYORDUK

“Sezonun ilk üç maçını değerlendirmek 
gerekirse, buna kazandıklarımız ve kaybet-
tiklerimiz şeklinde bakmak lazım. İçerde iki 
maç oynadık, deplasmanda Galatasaray ile 
oynadık. Bundan sonra oynayacağımız 4 
maçlık serinin üç maçı deplasmanda ola-
cak. Bunu düşündüğümüzde ligdeki ilk üç 
maçımızdan daha yüksek puan ortalaması 
ile ayrılmayı çok arzu ediyorduk. Ancak ol-
madı. Oyun olarak baktığımızda iç sahada 
oynadığımız iki maçta ve Galatasaray kar-
şılaşmasının bir bölümünde rakiplerimize 
kendi oyunumuzu dikte ettiğimizi söyleye-
bilirim. Sonuç anlamında istediğimizi ya-
pamadığımız maçlar olarak söyleyebilirim. 
Sonuç dışında tekrar bir yorum yapmak 
gerekirse, Ankaragücü maçından sonra, 
‘Bu oyunun etrafında dönmeye başladığı-
mız zaman, istediğimiz puan ortalamasına 
ulaşabiliriz, hatta istediklerimizi elde etme 
şansını verecek’ demiştim. Bu üç maçın 
ardından bunu daha kuvvetli söyleyebili-
rim. Esas amacımız önce takımı oturtmak. 
Antalyaspor maçında gördüğümüz önce 
öne geçtiğimizde ve 1-0 geride olduğumuz 
zaman kuvvetlenmemiş bir oyun vardı. 
Hala kırılgan bir tarafımız var. Amacımız bu 
kırılganlığı ortadan kaldıracak oyunda ısrar 
etmek. Bunu da galibiyetlerle süslemek is-
tiyoruz. Bunu yapabilirsek, bizim için iyi bir 
sene olacak diyebiliriz. 

OYNAMAYA ADAY OYUNCULAR
Takımlarda en önemli şey kuvvetli ol-

mak. Kuvvetli olmak da ekonomiden geçi-
yor. Bütün transfer dönemlerinde kuvveti 
düşürmeden hatta üzerine koyarak, aynı 
zamanda yaş ortalamasını makul bir sevi-
yeye getirerek, bütçeyi de akılcı ve normal 

hala getirmek en büyük hedefimiz. Geçen 
seneden zihnimizde kalanlarla küçük çaplı 
bir operasyon yaptığımızı söyleyebilirim. 
Belki bir adım daha genişletebilirdik. Ancak 
bugüne kadar yapılanlarla çok olumsuzluk-
tan bahsetmenin bir anlamı yok. Yönetim bu 
anlamda göndereceği ve alacağı oyuncular-
la birlikte fedakarlık da yaptı. 6 oyuncu girdi 
takımımıza. Kalecimiz dışında gelenlerin 
hepsi şu an oynamaya aday olarak gözükü-
yorlar. Geçen senenin son maçlarında be bu 

sezonun ilk iki haftasında yaşadığımız alter-
natif oyuncu sıkıntısını da ortadan kaldırdık 
diyebilirim. Geçen sezon başka takımlarda 
kiralık olarak oynayan Ali Yaşar ve Savaş 
Polat’ı da kadromuza dahil ettik. İkisi de kısa 
vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ta-
kımı zorlayacak ve oynayacak isimler. 

FAYDA SAĞLAMAYACAKTI
Bununla birlikte beraber olmamızın hem 

kendilerine hem bize fayda sağlamayacağı 
birkaç arkadaşımız ile yollarımızı ayırdık. 

Ve son şekillenmiş kadromuzu belirleyerek 
listemizi verdik. Bundan sonra yaptığımızı 
planların büyük kısmının doğru çıkması en 
büyük beklentimiz olacak. Hayırlı olması-
nı temenni ediyorum.” Konyaspor Teknik 
Direktörü Aykut Kocaman, Uğur Demirok, 
Yevhen Opanasenko ve Leonard Zuta’nın 
yeni sezonda kadroda olmayacağını sözle-
rine ekledi.
n YUNUS ALTINBEYAZ 
 MUHAMMED SAYDAM

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALANYASPOR 3 3 0 0 8 3 5 9
2.FENERBAHÇE 3 2 1 0 8 2 6 7
3.DENİZLİSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7
4.Ç. RİZESPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
5.TRABZONSPOR 3 1 2 0 4 3 1 5
6.ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 2 1 1 5
7.DG SİVASSPOR 3 1 1 1 5 3 2 4
8.BEŞİKTAŞ 3 1 1 1 4 4 0 4
9.GALATASARAY 3 1 1 1 4 5 -1 4
10.ANTALYASPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
11.GAZİŞEHİR 3 1 1 1 5 7 -2 4
12.YENİ MALATYASPOR 3 1 0 2 6 5 1 3
13.KONYASPOR 3 0 3 0 3 3 0 3
14.BAŞAKŞEHİR FK 3 1 0 2 3 6 -3 3
15.KAYSERİSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
16.KASIMPAŞA 3 0 1 2 2 6 -4 1
17.GÖZTEPE 3 0 1 2 0 4 -4 1
18.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 7 -5 0
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Andorra maçının 
biletleri tükendi

Kritik maçta Cüneyt 
Çakır düdük çalacak

 FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile 
Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oyna-
nacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabaka-
sında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet 
sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “FIFA 
kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz 
takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oyna-
nacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabaka-
sını yönetecek. Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki Rajko 
Miti Stadyumu’nda 21.45’te başlayacak müsabakada 
Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ta-
rık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise 
Hüseyin Göçek olacak” denildi.  n  İHA

A Milli Futbol Takımı’nın Andorra ile oynayacağı 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 
maçının satışa çıkan biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet si-
tesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Park’ta 7 Eylül 
2019 Cumartesi günü saat (Yarın) 21.45’te oynanacak 
Türkiye - Andorra karşılaşmasına gösterilen yoğun ilgi-
den dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarına 
ise devam edildiği belirtilirken, Andorra mücadelesini 
izlemek isteyen futbolseverlerin Beşiktaş Park Kuzey 
Kale Arkası’nda bulunan bilet gişelerinden sadece TC 
Kimlik numaralarını ibraz ederek loca koltuğu satın ala-
bileceği ifade edildi.

Loca koltuk fiyatının ise 250 TL olduğu açıklandı.
 n  İHA

Cengiz Ünder milli takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı’nın son antren-

manında sakatlanan Cengiz Ünder, aday 
kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapı-
lan açıklamada, milli takımın gerçekleştir-
diği antrenmanda sağ üst arka baldırında 
kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder’in 
aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kulüp takımlarında 
yaşadıkları sakatlıklarla kampa katılan, 
milli takımda tedavi ve bireysel antrenman 
programlarına başlanan Dorukhan Toköz, 
Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan’ın 
son durumlarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Her iki alt baldırında da kas yaralanma-
sı bulunan Dorukhan Toköz’ün tedavisinde 
olumlu ilerleme kaydedildiği, futbolcunun 
ilerleyen günlerde takımla idmanlara baş-
lamasının planlandığı aktarıldı.

Kulüp takımında tendinit teşhisi konu-
lan Ozan Tufan’ın sağlığı göz önünde bulun-
durularak şu an takımla idman yapmasının 
uygun görülmediği, tedavisinde ilerleme 
kaydedildiği takdirde takımla idmanlara 

katılması kararının değerlendirileceği du-
yuruldu.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli 
takım kampında geçirmek üzere Türkiye’ye 
gelen Okay Yokuşlu’nun planlanan prog-
ram dahilinde bireysel çalışmalarını sür-
dürdüğü kaydedildi.

Kampın ilk antrenmanında sol ayak 
bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sanga-
re’nin tedavisinde olumlu ilerleme kay-
dedildiği, futbolcunun ilerleyen günlerde 
takımla idmanlara başlamasının öngörül-
düğü vurgulandı.

Enes Ünal’ın sakatlığının tamamen 
geçtiği aktarılırken, Burak Yılmaz, Abdül-
kadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut 
Tekdemir ve Ozan Kabak sakatlıkları nede-
niyle A Milli Takım’ın Andorra ve Moldova 
maçları aday kadrosuna çağrılmadığı ha-
tırlatıldı.

A Milli Takım’da daha önce de Oğuz-
han Özyakup sakatlığı nedeniyle aday kad-
rodan çıkarılmıştı.
  n AA
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