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Balık kültürü 
oluşturulmalı

12 bin çiftçiye 
eğitim verildi 

Makamda değil 
sokakta yönetim

Konya yemekleri
kilo aldırıyor!

Balık sezonunun açılmasıyla 
birlikte tezgahlar da şenlen-
meye başladı. Ancak Konya’da 
balık kültürünün olmadığını be-
lirten uzmanlar, sağlık açısın-
dan bu kültürün oluşturulması 
gerektiğini vurguluyor. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçenin tamamında yürüttüğü 
eğitim faaliyetleri kapsamında 
bugüne kadar 119 bine yakın 
çiftçiye eğitim verirken; 2019 yı-
lında eğitim verilen çiftçi sayısı 
12 bini geçti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Muhtarlar birlikte yürütülen ça-
lışma tarzının önemine dikkat 
çeken Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, “Meram’ı 
makamdan değil, sokaktan 
yönetiyoruz. Akılcı yöntemler 
kullanıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya yöresel yemeklerinin 
içerdiği yüksek miktarda 
karbonhidrat nedeniyle kilo 
aldırdığı, şehirde yaşayanlar-
da hipertansiyon ve obezite 
sıklığının Türkiye ortalamasının 
üzerinde olduğu belirlendi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Panorama’ya 
bak Konya’yı gör

13. yüzyıl Konya’sına ve Hz. Mevlana’nın hayatına ışık tutan Konyanüma Panorama Müzesi, kadim şehir 
Konya’yı geniş perspektifle ele alıyor. Müze Konya’nın önemli bir turizm merkezi olmaya aday 

13. YÜZYIL KONYA’SINA 
PANORAMİK BAKIŞ

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
Konyanüma Panorama Müzesi, Konya’nın yeni turizm alanla-
rından biri olarak dikkat çekiyor. Hz. Mevlana’nın hayatını ve 
dönüm noktalarını anlatan ilk müze olma özelliği taşıyan Kon-
yanüma Panorama Müzesi, aynı zamanda 13. Yüzyıl Konya’sını 
da anlatıyor.

ZİYARETÇİ SAYISI GÜN 
GEÇTİKÇE ARTIYOR 

Konyanüma Panorama Müzesi’nde dünyanın çeşitli bölgele-
rinde bulunan 19 Mevlevihane’nin maketleri, Selçuklu döne-
minden günümüze kadar gelen eserlerin yağlı boya resimleri, 
Konya ve Hz. Mevlana’yı anlatan panorama bulunuyor. Gün 
geçtikçe artan müzenin ziyaretçi sayısı aylık 40 bin rakamlarını 
bulmuş durumda.  n HABERİ SAYFA 3’TE

ARI SÜTÜ TAM 
BİR ŞİFA KAYNAĞI

ETLİEKMEK İÇİN
REKOR HAZIRLIĞI

OSMANLI KONAKLARI 
DEĞER KATACAK

Zade Vital’den doğal destek 

Vali Toprak ilk kez açıkladı 

Mekan Özbeyt’ten örnek daire 

Arı Sütü, yapısında bulunan vitamin, mineral, protein 
ve fitosterol ile tam bir doğal şifa desteği. Arı Sütü, 
Zade Vital tarafından liyofilizasyon olarak tanımla-
nan özel bir yöntem ile üretilerek oda sıcaklığında 
bozulmaksızın muhafaza edilebiliyor.

Konya’nın potansiyel 
açısından önemli bir şehir 
olduğunu belirten Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, “Ta-
rihi, kültürel, inanç turizmi, 
tarımı, sanayisi bakımın-
dan Konya Türkiye’de ve 
dünyada olması gereken 
yerde değil. Konya’nın po-
tansiyeli çok fazla” dedi.  
Ayrıca Toprak, en uzun 
etliekmek konusunda bir 
çalışma yapılarak rekorlar 
kitabına girmeyi amaçla-
dıklarını söyledi.

Mekan Özbeyt İnşaat’ın devam eden projelerinden 
olan Osmanlı Konakları büyük oranda tamamlandı. 
Örnek dairesini müşterilerinin beğenisine sunan 
Mekan Özbeyt İnşaat, Osmanlı Konakları ile bölge-
ye değer katacak.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

04 TÜRSAB Konya, 
aşure ikram etti 06 Cinayet sanığına 

36 yıl hapis cezası 10 10 13Konya daha çok 
söz sahibi olmalı

Emiray yeni 
sezona başlıyor

Kentsel dönüşümün
anayasası hazırlanıyor

Mistik Müzik Festivali dolu dolu geçecek 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 
Mevlana Hazretleri’nin 812. Doğum Yıl 
dönümü Etkinlikleri çerçevesinde hazır-
lanan ve 22 Eylül’de başlayacak olan 16. 

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile 
ilgili basın toplantısı düzenledi. Mistik Müzik 
Festivalinin dünyanın en önemli mistik mü-
zik festivalleri arasında 8. olduğuna dikkat 

çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüsettar 
Yarar, festivalin bu yıl da dolu dolu geçece-

ğini söyledi. n HABERİ SAYFA 12’DE

Kadı İzzettin’in Evi 
gençliğe hizmet edecek

Hem aşure ikramı 
hem de istişare

Endüstri binasında 
yıkım tamamlandı

Selçuklu döneminin en önemli devlet adamlarından Kadı 
İzzettin Muhammed tarafından yaptırılan Kadı izzettin Camii 
Büyükşehir Belediyesi’nce restore edildi. Binanın gençlerin 

hizmetine sunulacağı öğrenildi. 
 n SAYFA 4’TE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Muhtarlar 
Derneği tarafından düzenlenen Aşure ikramına katıldı. Muh-
tarlarla birlikte vatandaşa aşure ikram eden Başkan Hasan 

Kılca, aynı zamanda muhtarlarla istişarelerde bulundu.
 n SAYFA 13’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde uzun yıllardır atıl 
vaziyette bulunan ve tehlike arz eden Endüstri Holding’in 
eski yönetim binasında yıkım çalışmalarını kısa sürede 

tamamladı. Yıkılan binanın molozları ve hafriyat atıklarını 
kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. n SAYFA 12’DE

13. Yüzyıl 
Konya’sını ve 

Hz. Mevlana’yı bu 
müzede görebilirsiniz



Yara oluşumu çocukla-
rımızda sık sık karşımıza 
çıkmaktadır. Ufacık bir 
sineğin ısırması, küçücük bir 
sivilcenin varlığı, veya düşme 
sonucu oluşan sıyrıklar.. Deri 
bütünlüğünün bozulduğu bu 
gibi durumlarda bakteriler 
kolaylıkla çoğalabiliyor. Bu 
bakteriler tek bir yerde kalma-
yıp farklı yerlere de sıçrayıp 
sayısını artırıyor. Bunu gören 
çocuk tabiki yarasını kaşı-
yor ve oynuyor, bu durumda 
maalesef iyileşme gecikiyor. Tekrarlayan 
veya iyileşmeyen bu tip enfeksiyonlarda 
dermatologlar genellikle antibakteriyel 
krem uygulaması öneriyor. Bu tedaviye 
destek olarak bu tip yaraların üzerine arı 
sütü sürmeniz de yara iyileşmesine destek 
olacaktır. Yaranın üzerinde ve çevresinde 
bakteri üremesini azaltmaya yardımcı 

olacaktır.  Bunların dışında 
aşağıdaki konulara dikkat 
etmekte fayda var;

3 Su ve sabunla sık sık 
elleri yıkamaya sevketmek 
gerekiyor. 

3 Kişisel bakım ve hij-
yen kurallarını çocuklarımıza 
anlatmak çok önemlidir. 

3 Bir yandan çocuğun 
bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek için C vitamini ve 
çörekotu yağı ile vücudunu 
destekleyebilirsiniz.

3 Halk arasında yaranın açık dur-
masıyla iyileşmenin daha hızlı olacağı 
bilgisi vardır, fakat doktorunuzun önerdiği 
şekilde yaranın üzerini kapatmak yaranın 
bulunduğu bölgeyi nemli tutacağından 
yeni derinin oluşumunu hızlandırır. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Arı sütü binlerce çiçekten ve bitkiden toplanmış 
polen, bal özü ve arıların enzimlerini içeren, arılar 
tarafından oluşturulan bir salgıdır. Protein, yağ, 

karbonhidrat, vitamin ve mineraller açısından 
oldukça zengindir.

Arı sütü, işçi arılar tarafından arı larvaların 
beslenmesi için üretilir ve üretilmesi çok 
zahmetlidir. Kraliçe arı sadece arı sütüyle beslenir. 

Bu nedenle yapısal olarak diğer arılardan farklıdır. Arı sütüyle beslenen kraliçe arı 
diğer arılara göre daha büyük ve daha doğurgandır.

Arı sütü, geleneksel olarak bağışıklığı güçlendirmek, yara iyileşmesini 
hızlandırmak, enerjiyi artırmak, üremeyi desteklemek gibi birçok sağlık alanında 
kullanılmaktadır. Ancak alerji potansiyeli dikkate alınmalıdır.

Binlerce bitkiden toplanan şifanın, bir araya geldiği bir mucizedir arı sütü.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Binlerce çiçeğin şifası…

Endüstrinin gelişmesiy-
le birlikte hayat şeklimiz 
oldukça değişti. Çevre ve 
hava kirliliği, birçok kim-
yasala ve toksinlere maruzi-
yet, ultraviyole ışınların doğrudan bize ulaşması, 
stresli yaşam koşulları, hareketsiz bir yaşam ve 
fast food tüketimi hayatımızla birlikte sağlığımızı 
da olumsuz yönde etkiledi. Tükettiğimiz gıdaların 
besin değeri düştü ve organik gıdalar aramaya 
başladık.

Sağlığımızın bozulması ve kronik hastalıkların, 
ve kanser gibi hastalıkların daha sık görülmesiyle 
beraber doğurganlıkla ilgili problemler de sıklaştı. 
İnfertilite sebebi ile kliniklere başvuran çiftlerin 
sayısı arttı.

Günümüzde her 100 çiftten 10-20’sinde gö-
rülen infertilite, yaş ilerledikçe daha da artıyor. 
Kadına ve erkeğe ilişkin problemler %50 oranında 
paylaşılıyor. Ancak birçok vakada kaynak buluna-
mıyor. 

Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin ön-
celikle yapması gereken, sağlıklarını ve yaşam ko-
şullarını iyileştirmek olmalı. Bunun için atılması 
gereken ilk adım her zaman olduğu gibi sağlıklı 
beslenmek ve stresten uzak durmak.

Kan şekerini dengede tutmak, dolayısı ile daha 
çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, hamur 
işlerinden uzak durmak sağlığın birinci şartı. Mut-
laka ambalajlı, trans yağlar kullanılarak üretilmiş 
gıdalar ve kızartmalardan uzak durmak gerekiyor. 
Kalp damar sisteminin sağlığı da üreme sağlığı 
ile muhakkak ilişkili. Sigara gibi, damar sağlığını 
tehdit edecek alışkanlıklardan uzak durmak şart. 

Obezite de infertilitenin sebeplerinden biri 
olarak gösteriliyor. Dolayısı ile, kilo kontrolü, dü-
zenli egzersizler yapmak ve kan lipidlerini sağlıklı 
aralıklarda tutmak tavsiye edilen önlemlerden.

Vücuttaki vitamin ve mineral eksiklikleri varsa 
mutlaka hekim tarafından değerlendirilmeli ve bu 
eksiklikler yerine konulmalı. Tüm bunlar yeterli 
ve dengeli beslenerek yapılabileceği gibi, doğal 
takviyelerle de sağlanabilir.

Zeytin yaprağı gibi antioksidan etkisi olan 
ürünler, çörek otu gibi bağışıklığı destekleyen 
ürünler, üzüm çekirdeği gibi kalp ve dara siste-
mini destekleyen ürünler, özellikle kalite stan-
dartlarına uygun olarak üretildiğinden eminseniz 
kullanılabilir. Arı sütü de özellikle infertilite için 
takviye olarak seçilebilecek destekleyici ürünler-
den biri. Ancak arı ürünlerine karşı alerjisi olanla-
rın kullanmaması gerekir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Arı sütü 6-12 günlük genç 
işçi arıların başlarındaki salgı 
bezlerinden salgılanan, besin 

değeri oldukça yüksek, 
beyaz renkli, peltemsi, 
hafif acımtırak, asit 
yapıda (pH=5) bir 
arı ürünüdür. Kreliçe 
arı olarak bilinen 
ana arının tek besin 
kaynağıdır. İşçi arılar 
ortalama 45 gün 
yaşarken, arı sütü ile 
beslenen kraliçe arının 

10 yıla kadar yaşayabildiği bilinmektedir. 
Arı sütü yüksek besin değerine sahip; 
gençleştirici ve onarıcı etkilere sahiptir. 
Ayrıca kraliçe arının doğurganlık oranı 
oldukça yüksektir.  Bir günde kendi 
ağırlığının yaklaşık iki katı kadar yumurta 
bırakır. Bu güçlü besleyici etkiye sahip 
olan arı sütünün insanda da faydalı etkiler 
yarattığına yönelik araştırmalar mevcuttur. 

Arı sütünün bileşiminin çok büyük 
kısmını (yaklaşık %66) su ve sulu 
maddeler oluşturur. Su içeriğinin fazla 
olması ve zengin besin değerine sahip 
olması arı sütünün çabuk bozulmasına 
ve oksitlenmesine sebep olmaktadır. Bu 
nedenle yaş arı sütü özel taşıma şartları 
gerektirir. Soğuk zincir ile taşınmalı ve 
saklanmalıdır. Liyofilize arı sütü ise bu 
dezavantajı ortadan kaldırır. Taze saf arı 
sütünün dondurularak kurutma tekniği ile 
dondurulur ve böylece içerisinde bulunan 
su ve sulu maddeler çekilerek konsantre toz 
haline getirilir. ZADE VİTAL Arı Sütü’de 
liyofilize formdadır. Liyofilize arı sütü 
taşıma ve kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca 
kurutma yönemi ile üretildiği için konsantre 
haldedir.  Bir kapsülde 100mg liyofilize arı 
sütü bulunur bu değer 400mg yaş arı sütüne 
eş değer bir içeriktir.

İçerisinde 10-hidroksi 2-dekanoik asit 
(10HDA) bileşeni oldukça önemlidir. Bir arı 
sütünün kaliteli olması bu değerle ölçülür. 
Biyolojik aktivitelerinin temelinde yatan 
etken maddelerden biridir. Zade Vital Arı 
Sütü’nde bu değer en ideal orandadır (%4).

Tüm arı ürünlerinde olduğu gibi arı sütü 
tüketimi esnasında alerjik reaksiyonların 
yaşanabileceği unutulmadan tedbirli 
davranılmalıdır. 
Kaynaklar: Uçar M., Arı Sütünün Büyüme, Yaşlanma ve 
Üreme Sağlığına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Dergisi. GÜSBD 2018; 7(1): 193-202. Peng CC., 
Sun HT., Lin IP. The functional property of royal jelly 
10-hydroxy-2decenoic acid as a melanogenesis inhibitor. 
BMC Complement Altern Med. 2017; 17: 392

Kraliçelerin Besini!
Doğurganlık 

için, önce 
sağlık

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Zade Vital 
ARI SÜTÜ

Doğal Şifa: Arı Sütü
Genç işçi arıların yutak altı bezlerinden salgılanan Arı Sütü,  yapısında bulunan 

vitamin, mineral, protein ve fitosterol ile tam bir doğal şifa desteği…
Arı ürünleri arasında besin değeri en zengin olan Arı Sütü, Türkiye’nin 

ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital uzmanlığında yumuşak kapsül 
formunda sunularak, 7’den 70’e fayda sağlamayı hedefliyor. Hastalıklara 
karşı korunmanın yanı sıra her zaman zinde hissetmenize yardımcı olacak 
doğanın bize hediyesi olan arı sütü, içeriğindeki Hidroksi dekanoik asit 
(HDA) sayesinde pek çok bilim insanının dikkatini çekiyor. 

Antioksidan özelliğine de sahip olan Arı Sütü, yapısındaki proteinlerle tip 
2 diyabet (şeker) problemlerinde de yardımcı olarak tercih edilebiliyor.  Bu 
özel ürünün, menstrüel (adet) ağrı ve şişkinlik şikayetlerinde kullanıldığı 
ve üreme çağındaki kadınların yaşam kalitesini artırdığı da biliniyor. 

Protein yapısından dolayı oda sıcaklığında parçalanarak etkisini 
kaybeden Arı Sütü, Zade Vital tarafından liyofilizasyon olarak tanımlanan 
özel bir yöntem ile üretilerek oda sıcaklığında bozulmaksızın muhafaza 
edilebiliyor.

*** Takviye edici gıdaları kullanmadan önce lütfen doktorunuza 
danışınız.

REFERANSLAR: ARI SÜTÜ: Karabağ, K., Dinç, H., Selçuk, M. ‘Arı Sütünün İnsan Sağlığı İçin Önemi ’. Ulusal Meslek Yuksekokulları Oğrenci Sempozyumu 2010. / BOGDANOV, Stefan. Royal jelly, bee brood: composition, health, medicine: a review. Lipids, 2011, 3.8: 8-19. / HENDLER, Sheldon Saul; RORVIK, David M. PDR for nutritional supplements. 
Thomson Reuters, 2008. / KAMAKURA, Masaki, et al. Antifatigue effect of fresh royal jelly in mice.Journal of nutritional science and vitaminology, 2001, 47.6: 394-401. / Simin, et al. Effect of Royal Jelly on premenstrual syndrome among Iranian medical sciences students: A randomized, triple-blind, placebo-controlled study. Complementary therapies in 
medicine, 2014, 22.4: 601-606. / ERDEM, Özden; GÜNGÖRMÜS, Zeynep. The effect of royal jelly on oral mucositis in patients undergoing radiotherapy and chemotherapy. Holistic nursing practice, 2014, 28.4: 242-246. / SHIDFAR, Farzad, et al. Does Supplementation with Royal Jelly Improve Oxidative Stress and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic 
Patients?. Iranian journal of public health, 2015, 44.6: 797. AL-SANAFI, Ali E.; MOHSSIN, Safaa A.; ABDULLA, Senan M. Effect of royal jelly on male infertility. Thi-Qar Medical Journal, 2007, 1: 1-12.HASSAN, A. A. Effect of royal jelly on sexual efficiency in adult male rats. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 2009, 23. 
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13. yüzyıl Konya’sına ve Hz. Mevlana’nın hayatına ışık tutan Konyanüma Panorama 
Müzesi, önemli bir turizm mekanı haline gelmiş durumda. Ziyaretçi sayısının her 

geçen gün arttığı müze, kadim şehir Konya’yı geniş perspektifle ele alıyor 

Panoramadan bakın 
kadim şehri görün!
2017 yılında Büyükşehir Bele-

diyesi tarafından hayata geçirilen 
Konyanüma Panorama Müzesi, 
Konya’nın yeni turizm alanlarından 
biri olarak dikkat çekiyor. Hz. Mev-
lana’nın hayatını ve dönüm nokta-
larını anlatan ilk müze olma özelliği 
taşıyan Konyanüma Panorama Mü-
zesi, aynı zamanda 13. Yüzyıl Kon-
ya’sını da anlatıyor. Müzenin içeri-
sinde bulunan kubbeli panorama, 
İstanbul 1453 Panorama’dan sonra 
Türkiye’de 2. olma özelliği taşıyor. 
İçerisindeki görselliklerle Hz. Mev-
lana’yı ve hayatının en doğru şekilde 
öğrenilmesini sağlayan Konyanüma 
Panorama Müzesi, Konya’ya gelen 
misafirlere, Konya’nın tarihi mekan-
larını tanımaya çalışırken yine o ya-
pıların yapıldığı dönemde yaşayan ve 
gelişi ile Konya’da bir devrim oluştu-
ran Hz. Mevlana’nın ailesini de onun 
Konya halkı üzerinde bıraktığı etkile-
ri de gösterebilmeyi hedefliyor. 

KONYA’YA GENİŞ 
PERSPEKTİFLE BAKIŞ

Büyükşehir Belediyesi’nin 
önemli projelerinden biri olan Kon-
yanüma Panorama Müzesi, Kon-
ya’ya geniş bir perspektifle bakmayı 
sağlıyor. İçerisindeki görsellerle 13. 
Yüzyıl Konya’sının anlatıldığı Müze, 
Konya’nın tarihini öğrenmek isteyen 
için önemli bir merkez. İki bölümden 
ve galeri kısmından oluşan müzenin 
orta kısmında dünyanın çeşitli böl-
gelerindeki Mevlevihanelerin ma-
ketleri bulunuyor. Konya Mevlevi-
hanesi merkez olarak kabul edilerek, 
Balkanlar, Orta Doğu, Mekke, Medi-
ne, Kahire, Kırım gibi gönül coğraf-
yasının olduğu bölgelerde bulunan 
19 Mevlevihane’nin maketi burada 
sergileniyor. 

HZ. MEVLANA ANLATILIYOR 
Müzenin ikinci bölümü Galeri 

ve Panorama kısmından oluşuyor. 
Galeri kısmında Hz. Mevlana’nın 
doğumundan başlanarak ölümüne 
kadar geçen hayatı yağlı boya tab-
loları ile anlatılıyor. Hz. Mevlana’nın 
en önemli eseri olan Mesnevi’nin 
yazılma hikayesi, Hz. Mevlana’nın 
Şems-i Tebrizi ile karşılaşması ve ya-
kınlaşması, Hz. Mevlana’nın ölümü 
gibi olaylar buradaki tablolarla, veri-
len ayrıntılı bilgi ile anlatılıyor. Ayrı-
ca Hz. Mevlana’nın cenazesine katı-
lan farklı dinlere mensup kişilere de 

dikkat çekilerek, Konya’nın hoşgörü 
şehri olduğunun vurgusu yapılıyor. 

KONYA’YA PANORAMİK BAKIŞ 
Müzenin en dikkat çeken kısmı 

ise Panorama kısmı. Burada yapılan 
bal mumu heykeller ve resimler, 
Konya’nın 13. Yüzyılına tarihi bir ba-
kış için kapı aralıyor. İpek ve Baharat 
Yolu üzerinde bulunan Konya’nın ti-
caret hayatına vurgu yapılırken, pa-
noramada Selçuklu Sultanı 2. Key-
hüsrev’in sarayın kapısından halkın 
içine gelişi ve Hz. Mevlana’nın çekiç 
sesiyle ilk defa sema yaptığı bölüm 
birarada ele alınıyor. Böylece tek bir 
panorama ile 13. Yüzyıl Konya’sı, 
sanatıyla, tarihiyle, ticaretiyle, mi-
marisiyle topyekun bir şekilde ele 
alınıyor. 

KONYA TARİHİNE BAKIŞ 
Mevlevihaneler’in maketleri-

nin olduğu kısmın dışındaki galeri 
bölümünde ise Konya panoraması 
yer alıyor. Bu bölümde de Konya 
ve çevresindeki Selçuklu’dan kalan 
tarihi mekanları yağlı boya eserler 
ile anlatılıyor. Eserlerin tamamı ise 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nin katkılarıyla 
hazırlanmış durumda. Burada sergi-
lenen eserler zaman zaman değiş-
tirilecek. Konya’nın tarihi mekan-
larının sunulduğu resimlerle amaç 

turistlerde merak uyandırmak. Böy-
lece Konya’nın tarihi dokusu can-
landırılarak, turistlerin bu mekanları 
gezmesi ve Konya hakkında bilgiler 
edinmesi hedefleniyor. 
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER PLANLANIYOR 

Konyanüma Panorama Müze-
si’ni canlı tutmak amacıyla çeşit-
li organizasyonlar da planlanıyor. 
Özellikle Hz. Mevlana ile ilgili bir dizi 
program planlanıyor. Bunlardan biri 
30 Eylül’de yapılacak olan fotoğraf 
sergisi. Şeb-i Arus döneminde ise 
Haneler Fotoğraf Sergisi açılacak. 
Ayrıca Geçmişten Günümüze Konya 
Fotoğraf sergisi de yine bu müzede 
açılarak sanatseverlerle buluşacak. 
Mevlevihanelerle ilgili ise bir çalış-
tay yapılması planlanıyor. Çalıştay 
sonucunda ortaya çıkacak olan ma-
teryaller yine sergiyle görücüye çıka-
rılacak. 

REHBERLİK HİZMETİ VERİLİYOR 
Konyanüma Panorama Müzesi, 

şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü 
vatandaşlar ve 7 yaş altı çocuklara 
ücretsiz. Onun dışında müze, öğ-
rencilere 2 TL, sivil vatandaşlaa 5 TL 
gibi cüzi bir rakamla ücretlendirilmiş 
durumda. Ayrıca müzede engelliler 
ve yaşlılar da düşünülmüş. Asansör 
yardımıyla engelli vatandaşlar en-
gelli araçlarıyla müzeyi tamamen 

gezebiliyor. Talep edildiği taktirde 
müzede bulunan engelli aracı da 
yine yaşlıların ve engellilerin hizme-
tine sunuluyor. Bunun dışında mü-
zede rehberlik hizmeti de veriliyor. 
Alanında uzman 3 rehberin bulun-
duğu müzede farklı dillerde rehber-
lik hizmeti bulmak mümkün. 
ZİYARETÇİ SAYISI GİDEREK ARTIYOR 

Ziyarete açılmasının ardından 
geçen kısa süre içerisinde müze 
Konya’da gezilebilecekler listesinde 
yerini almış durumda. Ziyaretçi sayı-
sının her geçen gün arttığı müzeyi, 
turizm hareketliliğinin daha fazla 
olduğu yaz aylarında ortalama ayda 
40 bin kişi ziyaret etmiş durumda. 
Büyükşehir Belediyesi ve Müze yö-
neticileri Konyanüma Panorama 
Müzesi’nin ziyaretçi sayısını artır-
mak için çeşitli tanıtım faaliyetleri 
yürütmeye devam ediyor. 

AÇILIR AÇILMAZ ÖDÜL ALDI
Müze ayrıca başarısını aldığı 

ödülle taçlandırdı. Konyanüma Pa-
norama Müzesi geçtiğimiz Haziran 
ayında, Tarihi Kentler Birliği’nin 
Müze Özendirme Yarışması’nda 
ödül almıştı. Alınan ödül müzenin 
tanınırlığını artırırken, kurumsal 
kimliğine de büyük katkı sağlamış 
durumda. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığı Konyanüma Panorama Müzesi, ziyaretçilerden tam not alıyor.
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450 bin öğrenci Avrupa’yla etkileşim halinde

Portekiz Ulusal Ajansı tara-
fından kabul edilen, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün de ortağı 
olduğu “Stressiz Öğretmenler – 
Öğretmenlik Mesleğinde Stresin 
Önlenmesi” isimli Erasmus+ Pro-
jesinin Çoğaltıcı Etkinlik Faaliyeti 
açılış programı, yapıldı.

Programın açılış konuşmasını 

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük yaptı. Proje kapsamında 
Portekiz, Litvanya, Slovenya ve 
Bosna Hersek’ten gelen misafirle-
ri gönüller şehri Konya’da ağırla-
maktan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek Konya’nın 2006 yı-
lından bu yana AB Projeleri nokta-
sında büyük bir kültür ve tecrübe 

meydana getirdiğini ifade eden İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük, “31 ilçe genelinde yaklaşık 
450 bin öğrenci ve 32 bin öğret-
men AB Projeleri sayesinde bir 
şekilde Avrupa ile etkileşim ha-
lindedir. 2019 yılı başvuru döne-
minde bugün itibariyle Konya’nın 
60 projesi kabul edildi. Halen 

açıklanmayan proje sonuçları da 
var” dedi. Konuşmasında 2023 
Eğitim Vizyonuna da değinen Se-
yit Ali Büyük, öğrencilerin artık 
çok farklı alanlarda eğitim hizme-
ti aldıklarını dile getirdi. Projenin 
hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür eden İl Milli Eği-
tim Müdürü Büyük, çalışmanın 

verimli geçmesini temennisinde 
bulundu.

Proje ortağı ülkelerin temsilci-
lerinin de birer konuşma yapmala-
rının ardından Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hakan Sarı da 
stresle mücadele konusunda İngi-
lizce bir sunum gerçekleştirdi.

Programa İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük ve Prof. Dr. 
Hakan Sarı’nın yanı sıra, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş, öğretim üyesi Doç. Dr. 
Ahmet Kurnaz, Portekiz, Litvan-
ya, Slovenya ve Bosna Hersek’ten 
temsilciler ve öğretmenler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Tarihi ve kültürel değerle-
ri yeniden gün yüzüne çıkaran, 
geçmişin geleceğe aktarılabilmesi 
için restorasyon çalışmalarıyla bu 
eserleri yeniden hayata bağlayan 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
özellikle tarihi yapılara gösterdi-
ği hassasiyetle takdir topluyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
tarihi ve kültürel değerlere ver-
diği kıymetin bir göstergesi olan 
Selçuklu döneminin en önemli 
devlet adamlarından Kadı İzzet-
tin Muhammed tarafından yaptı-
rılan Kadı izzettin Camii’nin res-
torasyonu tamamlandı. Caminin 
hemen yanında bulunan ve Kadı 
İzzettin Muhammed’in yaşadığı 
tahmin edilen evin de restorasyo-
nu tamamlandı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından aslına uygun bir şe-
kilde yapılan restorasyonun ar-
dından binanın atıl kalmayacağı 
ve özellikle gençlerin hizmetine 

sunulacak bir yapıya kavuştu-
rulacağı öğrenildi. Restorasyo-
nu tamamlanan binanın üzerine 
‘Gençlik Lokali’ afişi asılırken, bi-

nanın ne zaman açılacağı ve nasıl 
değerlendirileceği merak konusu 
oldu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Kadı İzzettin Camii ve Kadı İzzet-
tin Evi’nin restorasyonuna yakla-
şık 2 milyon TL harcadı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜRSAB Konya, 
aşure ikramında bulundu

Nesibe Aydın’da veliler
için seminer yapıldı

TÜRSAB Konya Temsilciliği 
Muharrem Ayı ve Aşure Günü ne-
deniyle düzenlediği aşure progra-
mında, Konya’daki seyahat Acen-
tecilerini, otelcileri ve Turizmci 
sektör temsilcilerini buluşturdu.

Aşure dağıtım programına 
Aşure dağıtımında konuşan TÜR-
SAB Konya Temsil Kurulu Başkanı 
Özdal Karahan, yönetim kurulu 
üyeleri, Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yün-
den, seyahat Acentecileri, otelcileri 
ve Turizmciler katıldı.

Aşure dağıtımında konuşan 
TÜRSAB Konya Temsil Kurulu 
Başkanı Özdal Karahan, “Gelenek-
sel hale getirdiğimiz Aşure dağıtım 
programında bir araya geldik. Aşu-
renin kendi içinde bir rengi ve tadı 
vardır. Bunu yakalamak ve yaşat-

mak istedik. Sektör temsilcilerini 
bir araya getirdik. Bizim sektörde 
Turizm ve otelcileri iş yoğunluğun 
da bir araya getirmek çok zor ama 
böyle toplantılarda hep bir arada 
olup, meslektaşlarımızın kaynaş-
masına vesile oluyoruz. Aşure 
Günü bilindiği gibi birlik ve be-
raberliğin ve Peygamberimiz Hz. 
Muhammed(S.A.V.) efendimizin 
torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela da 
şehit edilmesinin yıl dönümüdür. 
Bu anlamlı günü anmak için aşu-
re dağıtımı yaptık. İslam Âleminin 
Muharrem Ayı ve Aşure Gününü 
kutluyor. Kerbale şehitlerimizle 
tüm şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyoruz” dedi. Yapılan dua-
dan sonra aşure dağıtım programı-
na katılanlara aşure ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okullarını 
bünyesinde yer alan Ortaokulunda 
öğrenci velilerine yönelik veli bilgi-
lendirme semineri gerçekleştirildi. 
Seminere öğrenci velileri yoğun 
ilgi gösterdi.

Nesibe Aydın Okulları Ortao-
kullar Koordinatörü Kadir Bayşu, 
rehber öğretmenleri Sema Çalış-
kan ve Özden Aksungur tarafın-
dan verilen seminerde yeni dö-
nemde yapılacak olan akademik 
çalışmalar hakkında bilgi verildi. 
Öğrenci velileri, seminer sonunda 
merak ettikleri soruların yanıtlarını 
akademik kadrodan alma imkanı 
buldular.

Nesibe Aydın Konya Okulları 

Yönetim Kurulu Başkanı Can Ünal, 
“Okul olarak 2019-2020 Eğitim 
–Öğretim yılına hem yöneticiler, 
hem de öğretmenlerimizin en iyi 
şekilde hazırlandık. Okulda son 
olarak öğrenci velilerimize yöne-
lik” Veli bilgilendirme” semine-
ri gerçekleştirdik. Seminerimize 
öğrenci velilerimizin yoğun ilgi 
göstermesi bizleri mutlu etmiştir. 
Seminerin gerçekleştirilmesinde 
emeği geçenlere ve katılımcı veli-
lerimize teşekkür ediyorum. Ayrı-
ca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 
tüm öğrenci, öğretmen ve velileri-
mize hayırlı ve uğurlu olsun. Başa-
rılı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçenin tamamında yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 
119 bine yakın çiftçiye eğitim verirken; 2019 yılında eğitim verilen çiftçi sayısı 12 bini geçti

Tarımsal eğitimle
kaliteli üretime katkı

Konya Büyükşehir Belediye-
si, kırsalda kalkınmayı artırmak 
amacıyla çiftçi eğitim faaliyet-
lerine devam ediyor. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 2014 yılında uy-
gulanmaya başlanan Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası Konya’da 
tarıma ve tarımsal üretime büyük 
katkı sağladıklarını belirterek, bu 
kapsamda devam eden destekle-
rin yanında tarımsal eğitim faali-
yetlerini aralıksız sürdürdüklerini 
vurguladı. Konya’nın tarım ve 
hayvancılık alanında Türkiye için 
önemli şehirlerden birisi oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Altay, 
çiftçilerin daha bilinçli, yüksek 
verim ve kalitede üretim yapma-
larını sağlamak ve güvenli gıda 
üretimine destek olmak amacıyla 
çeşitli konularda eğitim faaliyet-
leri düzenlediklerini ifade etti. 
Konya çiftçisinin bilgi, beceri ve 

üretim kabiliyetleri ile ürün çeşit-
liliğini artırmak amacıyla düzen-
lenen tarımsal eğitimler kapsa-
mında çiftçilere yerinde, teorik ve 

uygulamalı eğitimler verildiğinin 
altını çizen Başkan Altay, tarımsal 
eğitimler ve yürütülen sosyal pro-
jeler kapsamında bugüne kadar 

31 ilçede yaklaşık 119 bin çiftçiye 
eğitim verildiğini, sadece bu yıl 
içerisinde 27 ilçede 12 binin üze-
rinde çiftçiye ve öğrenciye ulaşıl-
dığını vurguladı.

EĞİTİM KONULARI 
Büyükşehir’in çiftçiye yöne-

lik eğitimleri; Arı Yetiştiriciliği 
ve Organik Bal Üretimi, Bilinçli 
Gıda Tüketimi, Doğal Sabun Ya-
pımı, Gıda Muhafaza Metotları, 
Güvenli Kesim Sağlıklı Tüketim, 
Kırsaldan Kente Güvenli Gıda, 
Küçükbaş Hayvan Yetiştiricili-
ği, Modern Bağcılık ve Yüksek 
Sistemlerin Kurulumu, Modern 
Meyvecilik, Modern Sulama Sis-
temleri, Organik Tarım ve Çilek 
Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği, 
Hijyen, Süt Sığırcılığında Bakım 
ve Beslenme, Tıbbi ve Aromatik 
Bitki Yetiştiriciliği başlıklarında 
gerçekleşiyor.
n HABER MERKEZİ

Kadı İzzettin’in Evi gençliğe hizmet edecek
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Özbekistan heyetinden Selçuklu Belediyesi’ne ziyaret
Türk Dünyası Belediyeler Bir-

liği’nin Özbekistan’dan gelen Tu-
rizmi Geliştirme Devlet Komitesi 
uzmanları ve sektör kuruluşlarının 
temsilcileri için hazırladığı eğitim 
programı için Türkiye’ye gelen 
Özbekistan Heyeti programlar 
kapsamında Konya’yı ziyaret etti. 
Kültür, turizm ve turizmde çalışan 
insan gücü gibi önemli ve öncelik-
li konularla ilgili bilgi ve tecrübe 
paylaşımını Selçuklu’da da sürdür-
mek isteyen heyet Selçuklu Bele-
diyesi’nin önemli kültür ve turizm 
destinasyonlarından olan Sille, 
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve 
Selçuklu Kongre Merkezini ziyaret 
etti. Selçuklu Belediyesini de ziya-
ret eden heyeti Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ma-
kamında ağırladı. Heyete Selçuklu 
Belediyesi’nin sürdürdüğü turizm 
faaliyetlerine yönelik de sunum 

gerçekleştirildi.  Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği’nin 30 ayrı ülkeden 

1170 üyesiyle ülkeler arası işbirli-
ğinin geliştirilmesinde önemli bir 

rol üstlendiğini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı, “TDBB’nin ülkeler, bölgeler 
ve buralarla coğrafi tarihi, kültürel 

ve kent yönetimiyle işbirliklerinin 
daha da geliştirilmesi amacıyla  
sürdürdüğü çalışmalar doğrultu-
sunda Özbekistan’dan gelen Öz-
bekistan Cumhuriyeti “Yuksalish” 
Ulusal Hareketi Başkanı Akmal 
Burkhanov ve  sektör temsilcilerini 
Konyamızda ağırlamaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Ziyaretle-
rin iki ülke arasındaki başta turizm 
olmak üzere diğer bağlı sektörler 
arasındaki ilişkiyi daha da güçlendi-
receğine inanıyoruz. Bu kapsamda 
yürütülen çalışmalara daima des-
tek olmaya devam edeceğiz” dedi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın makamında 
son bulan ziyarette Özbekistan He-
yeti Başkan Pekyatırmacı’ya işbir-
liği için sunmuş oldukları katkılar 
sebebiyle teşekkür ederek hediye 
takdiminde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Üzüm sıkma makineleri
Seydişehir’e teslim edildi

Çumra Belediyesi’nden
pazara alışveriş arabası 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin, Yeni Büyükşehir Yasası 
kapsamında Konya genelindeki 
çiftçilere verdiği destek çerçe-
vesinde Seydişehir’e bağlı Bos-
tandere, Gevrekli, Susuz, Kavak 
mahallelerine verilen üzüm sık-
ma makinaları, muhtarlara teslim 
edildi. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ve Seydişehir Belediyesinin  
üzüm üreticilerine  yönelik maki-
ne desteğiyle, her zaman çiftçile-
rin yanında olduğunu kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 

“kırsal mahallelerimizde tarımla 
uğraşan çiftçilerimize saatte 750 
kilogram üzüm işleme kapasite-
sine sahip makinelerimizi bugün 
itibariyle  muhtarlarımıza teslim 
ettik. Büyükşehir Belediyemiz her 
konuda olduğu gibi ‘Üretmek Siz-
den Destek Büyükşehir’den sloga-
nıyla çiftçilerin yanında olmuştur. 
Verdiği bu önemli destekten dolayı 
Konya Büyükşehir Belediyesine ve 
Başkan Uğur İbrahim Altay ‘a te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi, pazar yerine 
temin ettiği alışveriş arabalarını 
vatandaşların ihtiyaçlarını rahat bir 
şekilde karşılayabilmeleri için hiz-
mete sundu. Pazar yerinde Çumra 
Belediyesi tarafından ücretsiz ola-
rak hizmete sunulan arabaların, 
kullanılmasında imkan sağlanan 
uygulamadan dolayı vatandaşlar, 
memnuniyetlerini dile getirdi. Ko-
nuya ilişkin açıklama yapan Çum-
ra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 
vatandaşların rahatça alışveriş-
lerini yapabilmeleri için alışveriş 
arabalarını faaliyete geçirdiklerini 
ifade etti. Oflaz açıklamasında “İl-

çemizde her konuda hemşehri-
lerimizin rahatını düşünmek için 
çabalıyoruz. Alışveriş yaparken 
de hemşehrilerimiz rahat bir şe-
kilde ihtiyaçlarını taşıyabilmeleri 
için alışveriş arabalarımızı hizme-
te sunduk. Bunun yanında pazara 
gelip ihtiyaçlarını görmek isteyen 
hemşehrilerimiz arasında sağlık 
durumu elverişsiz olanlar ve yaşlı-
larımız var. Pazar yerlerinde hem-
şehrilerimizin alışveriş yapmalarını 
kolaylaştırmak amacıyla uzun yıl-
lar önce var olan bu uygulamayı 
yeniden başlatmış olduk ” ifadesini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Muhtarlar birlikte yürütülen çalışma tarzının önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Meram’ı makamdan değil, sokaktan yönetiyoruz. Akılcı yöntemler kullanıyoruz” dedi

‘Makamda değil
sokakta yönetiyoruz’

Meram Belediyesi, daha verimli 
çalışabilmeleri, vatandaşlara daha 
hızlı ve daha konforlu hizmet vere-
bilmelerini sağlamak amacıyla ilçe 
genelinde görev yapan tüm muh-
tarlara dizüstü bilgisayarlar dağıttı. 
Meram Belediyesi Meclis Salonun-
da gerçekleşen dağıtım törenine 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un yanısıra Ak Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Me-
ram Belediyesi Meclis Üyeleri, Kon-
ya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 
Duran, Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Taşdemir ve Meram 
muhtarları katıldı.

MUHTARLARDAN BAŞKAN 
KAVUŞ’A TEŞEKKÜR

Dağıtım töreni öncesinde Me-
ram Belediyesi’nin hizmet kalitesini 
artırmak daha verimli ve daha dü-
zenli bilgi akışını sağlamak amacıy-
la Haziran ayında hizmete sokulan 
otomasyon programının detayları 
ve istatistikleri hakkında bilgi veren 
Meram Belediyesi Muhtarlık İşleri 
Müdürü Ekrem Kırmızıtaş, tüm şi-
kayet, istek ve taleplerin bu sistem 
sayesinde anında ilgili müdürlükle-
re aktarıldığını ve sistemin Başkan 
Mustafa Kavuş ve Başkan Yardım-
cıları tarafından sıkı bir şekilde takip 
edildiğini belirtti. Muhtarlar adına 
söz alan Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Taşdemir de, kendi-
lerine Meram Belediyesi tarafından 
verilen bilgisayarlar sayesinde daha 
verimli ve daha hızlı bir şekilde ça-
lışabileceklerini belirterek, ‘Başkanı-
mız, ne zaman çalsak kapısını bize 
açtı. Her zaman yanımızda durdu. 
Bu bilgisayarlar da bunun en güzel 
örneklerinden biri oldu. Bunun için 
Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
MUHTARLARA BİLGİSİYAR DAĞITILDI

Daha sonra söz alan Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 

Duran ise bu noktadaki ihtiyaçla-
rı olan dizüstü bilgisayar talebini 
karşılayan Meram Belediyesi ve 
Başkanı Kavuş’a teşekkür ederek 
başladığı konuşmasında, “Başka-
nımızın muhtarlara verdiği des-
teğin en önemli göstergelerinden 
biri bu bilgisayarlar olmuştur” diye 
konuştu. Partisinin 31 Mart Yerel 
Seçimlerindeki sloganlarından biri 
olan ‘Gönül Belediyeciliği’ ifadesine 
‘Gönül Muhtarlığı’nı da ekledikle-
rini ifade eden Ak Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, kurduğu 
sistem ve vatandaşlarla, muhtar-
larla diyalogda gösterdiği başarıdan 
dolayı Başkan Kavuş’u tebrik etti. 
Belediyede kurulan sistem ile so-
runların çözülmesinden gurur duy-
duklarını belirten Dolular, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Başkanımız 5 ay 
gibi kısa bir sürede 69 mahallenin 
büyük çoğunluğunda adım atmadık 
nokta bırakmadı. İşte ‘Gönül Beledi-
yeciliği’ budur. Ekibiyle birlikte ciddi 
anlamda hizmet üretti. Bugün dağı-
tılan dizüstü bilgisayarlarla hizmet 
kalitesini teknolojik olarak kuvvet-
lendirmiş oluyoruz. Muhtarlarımızın 
bu bilgisayarları hayırlı hizmetlerde 
kullanmalarını temenni ediyorum.”

‘MUHTARLAR HİZMET YOLUNDAKİ 
ARKADAŞLARIMIZDIR’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, “Meram’ın geleceği için 
her mahallede sizlerle birlikte çalışı-
yor, birlikte koşturuyoruz” dedi. Se-
çimden önce üç söz verdiğini hatır-
latan Başkan Kavuş, “Seçimlerden 
önce, ‘Beni hep çalışırken, çabalar-
ken ve koştururken göreceksiniz’, 
‘Belediyenin görevlerini zaten yeri-
ne getireceğiz, Meram’ı ilgilendiren 
ama belediyenin görevi dışındaki 
meselelerde de yanınızda ve takip-
çi olacağız’ ve ‘Beni hep aranızda 
göreceksiniz’ diye üç vaadim vardı. 
Bugün bu üç sözümü de yerine ge-
tiriyor olmanın mutluluğu ile karşı-
nızdayım. Biz Meram’ı makamdan 
değil, sokaktan yönetiyoruz. Bu an-
layışımızın görevimiz boyunca de-
vam edeceğinden kimsenin şüphesi 
olmasın” şeklinde konuştu.

‘HER MAHALLENİN 
İKİNCİ MUHTARI BENİM’

Haziran ayından bu yana beledi-
ye tarafından kullanılan programın 
Türkçe karşılığının ‘Köprü’ olduğu-
nu anımsatan Başkan Kavuş, prog-
ramın vatandaşlar ve muhtarlarla 
belediye arasında gerçek bir köprü 

vazifesi gördüğünü kaydetti. Muh-
tarlara dağıtılan dizüstü bilgisayarla-
rın bu programın ve hizmet anlayışı-
nın bir tamamlayıcısı olduğunu ifade 
eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Sistem her geçen gün 
büyüyerek devam edecek. Bugüne 
kadar güzel sonuçlar veren prog-
ram daha kapsamlı bir hale gelecek. 
Muhtarlarımız anında bizlere ulaşa-
biliyor. Sorunu sadece iletmekle kal-
mıyor, takibini de yapabiliyor. Ben 
ve yardımcılarım da her sorunun ta-
kipçisiyiz. Sizlerden isteğim progra-
mı daha aktif olarak kullanmanız. Bu 
sayede daha hızlı ve kesin sonuçlar 
alınacak. Sizin verimli çalışmanız bi-
zim için çok önemli. Başarının anah-
tarlarından biri de sizlerin ellerinde. 
Bu sebeple ‘Mahallenin ikinci muh-
tarı benim’ dedim. Sizlerin sorumlu 
olduğu bir, benim 69 mahallem var. 
Sorumluluklarımızı gayret ve özveri 
ile sırtlanıp, başarıya hep birlikte yü-
rüyeceğiz.”

Konuşmaların ardından Meram 
Muhtarlarına yeni dizüstü bilgisa-
yarları dağıtıldı. Törenin ardından 
davetliler öğle yemeğini birlikte ye-
diler.
n HABER MERKEZİ
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Aksaray’da başı, kestiği dal ile 
ağacın aracına sıkışıp asılı kalan Yu-
suf Ülger (47), yaşamını yitirdi.  Olay, 
saat 10.00 sıralarında Laleli Mahal-
lesi 4417 Sokak’ta meydana geldi. 
Yusuf Ülger, komşusu Senem Çığır-
cı’ya yardım etmek için bahçedeki 
kavak ağacına çıkıp motorlu teste-
reyle dalları kesmeye başladı. Ül-
ger’in kestiği dallardan biri düşerken 
kendisine çarptı. Dengesini kaybe-
den Ülger de düşerken, başı, kopan 
dal ile ağacın arasına sıkıştı. Asılı ka-
lan Ülger’i fark eden komşuları, itfa-
iye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Ül-
ger, sıkıştığı yerden kurtarılıp indir-

di. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 
Ülger’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı öğrenip gelen kardeşi Dön-
dü Ülger ise ağacın yanında gözyaşı 
döktü. Ülger’in cansız bedeni, otopsi 
için Aksaray Eğitim ve Uygulama 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Rüzgar esti-
ği için çıkmamasını söylediğini öne 
süren komşusu Senem Çığırcı, ‘’Oğ-
lum çıkma rüzgar esiyor, dedim. O 
da, ‘Senem yenge konuşma’ dedi. 
Biz kahvaltı yaparken çıkmış. Sonra 
gelinim çağırdı, ‘Anne, Yusuf ağabe-
yin kafası ağaca sıkışmış’ dedi. Biz 
de itfaiye ve sağlık görevlilerini ça-
ğırdık’’ diye konuştu.
n DHA

FETÖ operasyonunda 
13 gözaltı kararı

Kamyonet, minibüse 
çarptı, 6 kişi yaralandı

Konya merkezli 13 ilde Fet-
hullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Si-
lahlı Kuvvetleri askeri mahrem 
yapılanması içinde faaliyet göster-
dikleri tespit edilen 8’si muvazzaf 
13 asker hakkında gözaltı kararı 
çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen FETÖ/PDY’nin askeri ya-
pılanmasına yönelik soruşturma 
kapsamında Türk Silahlı Kuvvet-
leri askeri mahrem yapılanması 
içinde faaliyet gösterdikleri tes-

pit edilen 8’i astsubay muvazzaf 
13 asker hakkında gözaltı kararı 
çıkartıldı. Konya İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri tarafından 13 
kişinin yakalanması için sabah sa-
atlerinde 13 ilde eş zamanlı ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda 
ilk belirlemelere göre 3 şüpheli 
gözaltına alındı. Konya’daki şüphe-
lilerden gözaltına alınanlar ifadeleri 
alınmak üzere Konya İl Jandarma 
Komutanlığına götürüldü. Adres-
lerinde bulunamayan şahısların 
yakalanması için çalışmaların de-
vam ettiği öğrenildi.
n İHA

Aksaray’da, kamyonetin, 
emniyet şeridinde duran mini-
büse çarpması sonucu 3’ü çocuk 
6 kişi yaralandı. Kaza, akşam sa-
atlerinde Aksaray- Ankara kara-
yolunun 58’inci kilometresinde 
meydana geldi. Ersan Sarıkaya 
(45) yönetimindeki 68 BT 070 
plakalı kamyonet, iddiaya göre 
emniyet şeridinde park halinde 
bulunan Şeref Dal (40) yönetimin-
deki 80 DR 412 plakalı minibüse 
çarptı. Kazada minibüs sürücüsü 

Şeref Dal ile araçta bulunan Gülpe-
ri Dal (27), Aslıhan Dal (30), Meral 
Timi (12), Fadime Dal (3) ve Cafer 
Dal (4) yaralandı. Kamyonet sürü-
cüsü Ersan Sarıkaya ise kazadan 
yara almadan kurtuldu. Çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve jandarma ekibi sevk edil-
di. Yaralılar ambulanslarla Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı-
ların, Ankara’dan Kayseri’ye elma 
toplaya gittiği öğrenildi. n DHA

Amcasının oğlunu tüfekle yaralayan arkadaşının ise ölümüne neden olan cinayet sanığı Çetin Dakım, 
çıkarıldığı mahkemede son savunmasını yaptı. Dakım’a toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Cinayet sanığına 
36 yıl hapis cezası

Selçuklu ilçesinde, amcasının 
oğlu ve eski kayınbiraderi olan Gök-
han Dakım’ı (35) av tüfeğiyle yarala-
yan, arkadaşı Sinan Ünlü’yü (25) ise 
öldüren Çetin Dakım (34), 36 yıl 8 
ay hapis cezasına çarptırıldı. Son sa-
vunmasında olay günü alkollü oldu-
ğunu ve ne yaptığını bilmediğini öne 
süren Dakım, ‘’Eski kayınbiraderi-
min, aracın içinden bir şey almaya 
çalıştığını görünce korktum. Bunun 
üzerine silahla ateş ettim. Öldürme 
niyetim yoktu. Pişmanım” dedi.

Olay, 9 Haziran 2018’de, mer-
kez Selçuklu ilçesine bağlı Horozlu-
han Mahallesi’nde meydana geldi. 
Hurdacılık yapan Gökhan Dakım, 
kargo şirketinde çalışan arkadaşı 
Sinan Ünlü ile alkol aldıktan sonra 
hafif ticari araçla gazinoların bulun-
duğu bölgeye geldi. İkili, park halin-
deki araçta otururken, aynı yerde 
dükkanı olan Çetin Dakım, kendi-
sine ait minibüsten av tüfeğini alıp, 
amcasının oğlu Gökhan Dakım ve 
Sinan Ünlü’ye ateş açtı. Sinan Ünlü, 
sırt ve karın bölgesinden, Gökhan 
Dakım ise karnından ve bacağından 
vuruldu. Yaralılar, hastaneye kaldı-
rıldı. Sinan Ünlü, doktorların tüm ça-

basına rağmen kurtarılamadı. Gök-
han Dakım ise tedavisinin ardından 
taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan Çetin Da-
kım, polis ekiplerince yakalandı. 
İfadesinde, eşinden boşanma nede-
ni olarak eski kayınbiraderi de olan 
kuzeni Gökhan Dakım’ı gördüğünü, 
bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini 
söyleyen Çetin Dakım, mahkemece 
tutuklandı.

CİNAYET KAMERADA
Silahlı saldırı anı, iş yerinin gü-

venlik kameralarınca da anbean 
kaydedildi. Görüntülerde Gökhan 
Dakım ve Sinan Ünlü’nün, iş ye-

rinin önüne geldiğini gören Çetin 
Dakım’ın, minibüsünden tüfeğini 
alıp, park halindeki aracın yanına 
yaklaştığı ardından ateş açtığı anlar 
yer aldı. Çetin Dakım’ın, araçtan ya-
ralı inen Gökhan Dakım’ı kovalayıp, 
ateş etmeyi sürdürdüğü, saldırıdan 
sonra da minibüsüne binip hızla 
uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde 
çevredekilerin, kanlar içinde kalan 
Sinan Ünlü’yü otomobilden çıkar-
dıkları anlar da yer aldı. 

‘NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM’
Konya 5’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde ‘kasten öldürme’ ve ‘yakı-
nını kasten yaralama’ suçundan yar-

gılanan Çetin Dakın, son kez hakim 
karşısına çıkarıldı. Davanın son du-
ruşmasına tutuklu sanık Çetin Da-
kım, öldürülen Sinan Ünlü’nün ailesi 
ve taraf avukatları katıldı. Çetin Da-
kım, son savunmasında, olay günü 
alkollü olduğunu ve ne yaptığını 
bilmediğini ileri sürerek, “Ne yaptı-
ğımı bilmiyordum. Eski kayınbirade-
rimin, aracın içinden bir şey almaya 
çalıştığını görünce korktum. Bunun 
üzerine silahla ateş ettim. Öldürme 
niyetim yoktu. Pişmanım” dedi.

36 YIL HAPİS CEZASI
Taraf avukatlarının da dinlen-

mesinin ardından mahkeme heye-
ti, kararını açıkladı. Çetin Dakım’ın, 
Gökhan Dakım’ı yaralamasına 
ilişkin suçun teşebbüs aşamasın-
da kaldığı anlaşıldığı için meydana 
gelen zararın ağırlığı göz önünde 
bulundurularak, 14 yıl hapisle ceza-
landırılmasına karar verildi. Sanığın 
duruşmadaki ‘iyi hal’i dikkate alınıp 
ceza, 11 yıl 8 aya düşürüldü. Çetin 
Dakım’a, Sinan Ünlü’yü kasten öl-
dürdüğü gerekçesiyle ise 25 yıl ha-
pis cezası verilirken, toplam 36 yıl 8 
ay hapse çarptırıldı. 
n DHA

Başı, kestiği dal ile ağacın arasına sıkışınca öldü

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Süt tankerinin çarptığı 
yaşlı adam hayatını kaybetti

Hafif ticari araç TIR’a 
çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
süt tankerinin çarptığı yaşlı adam 
kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti. Kaza, sabah saat 09.30 
sırlarında ilçeye bağlı Kazancı bel-
desinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, plakası öğrenileme-
yen Emin G. (41) idaresindeki 
süt tankeri geri manevra yaptığı 
esnada arkasında bulunan 83 ya-
şındaki İsmail Aslan’a çarptı. Ağır 
yaralanan yaşlı adam, çevredeki 
vatandaşların çağırdığı ambu-
lansla kaldırıldığı Ermenek Devlet 
Hastanesinde tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti.

Süt tankerinin sürücüsü gözal-
tına alınırken, kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Kulu ilçesinde ha-
fif ticari aracın, TIR’a 
arkadan çarpması so-
nucu meydana gelen 
kazada 1 kişi öldü, 1 
kişi yaralandı. Kaza, 
dün gece Kulu- Kon-
ya karayolunun 27’nci 
kilometresinde mey-
dana geldi. Mehmet 
Özcan’ın kullandığı 42 
DPM 98 plakalı hafif 
ticari araç, Muzaffer 
Yılmaz yönetimindeki 
06 SFB 35 plakalı TIR’a 
arkadan çarptı. Kazada 
araç sürücüsü Meh-
met Özcan ve yanın-
daki Fatma Özcan yaralandı. TIR 
şoförü Yılmaz ise kazadan yara 
almadan kurtuldu. Çevredekilerin 

ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık görevlileri sevk edildi. Yara-
lılar ambulanslarla kentteki çeşitli 
hastanelere kaldırıldı. Yaralılar-

dan Fatma Özcan, tedaviye alın-
dığı hastanede tüm müdahaleye 
rağmen yaşamını yitirdi.  Soruş-
turma sürüyor. n DHA
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Nişanlısı evlilik teklifi yaptı, kalp krizi geçirip öldü
Konya’da Fikret Balkan’ın (26) 

Beyşehir Gölü’ne götürüp sürpriz 
evlilik teklifi yaptığı nişanlısı Meltem 
Ertunç (22), dönüşte, otomobilde 
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını 
yitirdi. Çiftin 3 ay sonra da düğün 
yapmayı planladıkları öğrenildi. 
Karapınar ilçesinde oturan çiftçi 
Fikret Balkan ile Meltem Ertunç, 3 
ay önce nişanlandı. Meltem Ertunç, 
pazartesi günü Konya’ya akrabala-
rını ziyarete geldi. Fikret Balkan da 
nişanlısını yanına gelip, 3 ay sonra 
yapmayı planladıkları düğün için 
alışveriş yaptı. Alışverişin ardından 
Balkan, nişanlısını gezdirmek için 
Beyşehir Gölü’ne götürdü. Fikret 
Balkan, burada bindikleri balon 
ve güllerle süslü yatta nişanlısı Er-
tunç’a, sürpriz bir evlilik teklifi yap-
tı. Meltem Ertunç da mutluluk göz-
yaşları içerisinde kabul etti.

Çift daha sonra Karapınar’a 

dönmek için yola çıktı. Karapınar’a 
yaklaştıklarında, otomobili kullanan 
Fikret Balkan, uyuduğunu düşün-
düğü nişanlısını uyandırmak istedi. 
Ancak Meltem Ertunç hiçbir yanıt 
vermeyince, Balkan otomobili dur-
durdu. Nişanlısının nefes almadığın 
fark eden Fikret Balkan, onu otomo-
bille Karapınar Devlet Hastanesi’ne 
götürdü. Meltem Ertunç, doktorla-
rın kalp masajı ve müdahalelerine 
yanıt vermedi. Meltem Ertunç’un 
Konya Numune Hastanesi’nde ya-
pılan otopsisinde, ilk belirlemelere 
göre kalp krizi sonucu hayatını kay-
bettiği belirlendi. Meltem Ertunç, 
Salı günü cenaze töreninin ardından 
Reşadiye Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildi. Meltem Ertunç’un tabutuna 
duvak örtüldüğü öğrenildi. Mutlu-
lukları yarım kalan çiftten geriye ev-
lilik teklifi sırasında çekilen görüntü-
ler kaldı. n DHA

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
bir vatandaş ceviz bahçesindeki 
kuru otları yakmak isterken yangı-
na sebep oldu. Çıkan yangında üç 
bahçede bulunan çok sayıda ceviz 
ve elma ağacı zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye 
bağlı Güneyyurt beldesinde bulu-
nan çeviz ve elma bahçelerinde 
çıktı. Alınan bilgiye göre A.G. isimli 
şahıs, bahçesinde hasadına hazır-
landığı ceviz ağaçlarının altındaki 
kuru otları yakarak temizlemek 
istedi. Bir süre sonra alevlerin bü-
yüyerek bitişikteki iki bahçeye de 
sıçraması üzerine A.G., hemen it-

faiyeden yardım istedi. Olay yerine 
kısa sürede ulaşan Ermenek Bele-
diyesine ait itfaiye ekibi, yangını 
büyümeden kontrol altına alarak 
söndürdü. 10 dönüm alanda çıkan 
yangında yaklaşık 50 ceviz ile 30 
elma ağacı, alevlerden etkilene-
rek zarar gördü. A.G., S.G. ve E.Ç. 
isimli vatandaşlara ait olduğu öğ-
renilen bahçelerde 15 gün sonra 
ceviz ve elma hasadının yapılacağı 
öğrenildi.

Yangına sebep olan bahçe sa-
hibi ise ifadesi alınmak üzere jan-
darma karakoluna götürüldü.
n İHA

Erkeklerin intihar oranı
kadınlardan daha fazla

Sarayönü’nde de obruk
meydana geldi

KTO Karatay Üniversitesi Sos-
yal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Kamil Alptekin, 12. İntiharı 
Önleme Günü Sempozyumu’n-
da “İntihar Davranışında Cinsiyet 
Paradoksu: İstatistikler ve Bazı 
Açıklamalar” konulu sunumunda 
Türkiye’de intihar davranışının 
cinsiyete göre dağılımıyla ilgili tes-
pitlerde bulunarak erkek intihar 
oranlarının kadınlardan 2.5 kat 
daha fazla olduğunu söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Sos-
yal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Kamil Alptekin, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 
İntiharı Önleme Derneği, Türkiye 
Psikiyatri Derneği ve Freud-La-
can Psikanaliz Derneği iş birliği ile 
düzenlenen “12. İntiharı Önleme 
Günü Sempozyumu’nda” önemli 
noktalara değindi.

ODTÜ Kültür ve Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen sempozyum-
da “İntihar Davranışında Cinsiyet 
Paradoksu: İstatistikler ve Bazı 
Açıklamalar” konulu sunum yapan 
Alptekin, ülkemizde intihar davra-
nışının cinsiyete göre dağılımıyla 
ilgili de ilginç tespitlerde bulundu.

“İlerleyen yaşlarda erkeklerin, 
genç yaşlarda ise kadınların intihar 
hızında artış görülmekte”

“2007-2016 yılları arası TÜİK 
istatistiklerinden elde ettiğimiz 
verilere göre Türkiye’nin yaşa 
standardize intihar hızı yaklaşık 
100 binde 7’dir” diyen Prof. Dr. 
Alptekin, “Bu oran Dünya Sağlık 
Örgütü’nün belirttiği oranın (yüz 
binde 11.4) altında olsa da hiç de 
hafife alınmamalıdır. Erkeklerin in-
tihar hızı kadınlarınkinden 2,5 kat 
daha fazladır. İlerleyen yaşlarda 
erkeklerin, daha genç yaşlarda ise 
kadınların intihar hızlarında artış 
görülmektedir. Medeni durum ba-
kımından intihar hızı boşanmış ve 
eşi ölmüş erkeklerde daha yüksek-
tir. Coğrafi bölgelere bakıldığında 
Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Böl-
gesi’nde erkekler, Doğu ve Güney-
doğu Bölgesi’nde kadınlar intihar 
davranışı için risk grubunu oluş-
turmaktadır.” şeklinde konuştu.

‘SON YILLARDA PSİKİYATRİDEN 
ETNOGRAFİYE DOĞRU

 BİR AÇILIM GÖRÜLÜYOR’
İntihar davranışının Türki-

ye’deki görüntüsünün de “cinsiyet 
paradoksu” teorisini doğruladığını 
öne süren Prof. Dr. Alptekin, “Er-
keklere oranla kadınlar daha fazla 
intihar düşüncesi taşır ve girişimde 
bulunur. Toplamda daha az intihar 
davranışı sergilemelerine karşılık 
erkekler, daha fazla tamamlanmış 
intihar gerçekleştirirler. Hastalık/
oran/yaygınlık ve ölüm kriterleri 
açısından çelişik ve tersine olan 
bu durum ‘cinsiyet paradoksu’ 
olarak adlandırılır. Günümüze ka-
dar cinsiyet paradoksuna yönelik 
açıklamalar her iki cinsin; ruhsal 
bozukluklar, intihar yöntemi seçi-
mi, kişilik özellikleri, yardım arama 
davranışları ve toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin farklılıklarını temel 
almıştır. Son yıllarda ‘klinikten sa-
haya’ şeklinde özetlenebilecek bir 
anlayışla psikiyatriden etnografiye 
doğru bir açılım görülmektedir” 
dedi.

‘İNTİHARLAR FARKLI 
ANLAMLAR TAŞIYABİLİR’

İntiharın toplumlarda farklı 
anlamlar taşıyabileceğini aktaran 
Alptekin, “İntihar davranışı erkek-
ler özelinde kimi zaman gücü, can-
lılığı, serüveni ve gençliği baş tacı 
yapan modern toplumlarda ye-
tersizlik, güçsüzlük ve aşağılık bir 
şey olan yaşlanmaya ‘gözü pek bir 
yanıt’, kadınlar özelinde ise günde-
lik toplumsal yaşam içerisinde sür-
dürülen özneler arası mücadelede 
bir strateji, geleneksel kültürün 
sömürücü ve ataerkil yanlarına bir 
toplumsal direniş gibi daha önce 
hiç düşünülmeyen anlamlar taşı-
yabilir” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Sarayönü ilçesinde pancar tar-
lasında 2 metre çapında 11 metre 
derinliğinde obruk oluştu.  Kon-
ya’da daha çok Karapınar ilçesinde 
rastlanan yer altı sularının çekilip, 
toprağın göçmesiyle meydana ge-
len obruk, bu kez Sarayönü ilçesi 
Gözlü Mahallesi’nde meydana gel-

di. Obruğun dün pancar tarlasın-
da oluşmasının ardından AFAD’a 
haber verildi. AFAD, kuyu kame-
rası ile obruğun 2 metre çapında 
11 metre derinliğinde olduğunu, 
alt kısımlarda ise 4 metreye kadar 
genişlediğini belirledi. 
n DHA

İndirim çadırı kurup topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kayıplara karışan ve yakalanarak tutuklanan kuyumcu 
Musa Göksu’nun çalışanı da altınları toplamasına ve taşımasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Altın çalan kuyumcunun 
çalışanı da tutuklandı

Kurduğu indirim çadırında 
ucuz altın satacağını söyleyerek, 
topladığı yaklaşık 30 kilo altınla 
kaçtığı iddiasıyla sevgilisi ile bir-
likte tutuklanan kuyumcu Musa 
Göksu’nun (38) çalışanı Mehmet 
Ali Doğan da (30) tutuklandı. Do-
ğan’ın Musa Göksu’nun altınları 
toplamasına ve taşımasına yardım 
ettiği öğrenildi.

Merkez Meram ilçesinde-
ki Sarraflar Çarşısı’nda 7 yıldır ku-
yumculuk yapan Musa Göksu,  
iddiaya göre, iş yerinde indirim 
çadırı kuracağını ve ucuz altın sa-
tacağını söyleyerek, Konya ve İs-
tanbul’daki bazı altın toptancıları 
ile imalatçılarından altın istedi. 15 
iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın 
aldığı öne sürülen Göksu, geçtiği-
miz 22 Temmuz’da biten indirim 
çadırını 3 gün daha uzattığını açık-
ladı. Göksu’ya altın veren kuyum-
culardan bazıları 24 Temmuz sa-
bahı iş yerine geldiğinde dükkanın 
kapalı olduğunu gördü. Kuyumcu-
lar, Göksu’ya telefonla da ulaşıla-
mayınca dolandırıldıkları iddiasıyla 
Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. 
Çevredeki güvenlik kameraları-
nın kayıtlarını inceleyen kuyumcu-
lar, Göksu’nun 23 Temmuz günü 
saat 22.30 sıralarında, 2 valizle iş 
yerinden çıktığını saptadı.

İSTANBUL’DA  
SEVGİLİSİYLE YAKALANDI 

İş yerinden ayrıldıktan son-
ra sevgilisi Özer Yıldırım (39) ile 
birlikte İstanbul’a giden ve Beşik-
taş’ta sevgilisi adına ev kiralayan 
Musa Göksu, şikayetler üzerine 
çalışma başlatan polis ekiplerince 
pazar günü yakalanıp, Konya’ya 
getirildi. Evde yapılan aramada, 
yanında götürdüğü 2 valizde 100 
bin TL, 1000 Euro, 200’ün üze-
rinde saat, küpe ve kolye ile Özer 
Yıldırım’a ait çantada yine kendisi-
ne ait olduğu öne sürülen kolye ve 
küpe bulunduğu belirtildi. Sevgili-
siyle birlikte çıkarıldığı mahkemece 
‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 
tutuklanan Musa Göksu hakkında, 
ilk günlerde 40 olan şikayetçi sayı-
sının 70’e ulaştığı öğrenildi. 2 va-
lizle iş yerinden ayrılırken, saçları 
uzun olan Göksu’nun İstanbul’da 
imaj değiştirip, saçlarını kestirdiği 
belirtildi. Soruşturma kapsamında 

iş yerinde yapılan aramada, altın 
ya da değerli eşyaya rastlanılmadı-
ğı öğrenildi.

‘BOŞALTTIĞIM DÜKKAN 
KENDİ DÜKKANIM’

Dolandırıcılık iddialarını ka-
bul etmeyen ve 30 Temmuz Salı 
günü Konya’ya dönmeyi planladı-
ğını öne süren Musa Göksu’nun, 
ifadesinde, ‘’Benim indirim çadırı 
kuracağımı herkes biliyordu. İndi-
rim çadırıyla ilgili reklamlar yap-
tım. Kampanya dahilinde ucuza da 
altın sattım.  Ben kimseyi dolan-
dırmadım. Valizdekiler, kendi ma-
lım, kimsenin malı değil. Ben daha 
önce de esnaftan, müşterilerden 
altınlar aldım. Hepsinin de parası-

nı ödedim. Son dönemlerde piyasa 
çok borcum olduğu için dükkanımı 
kapatıp, İstanbul’a gittim. Tekrar 
geri dönüp, iş yerimi açacaktım. 
Öyle 30 kilo, 50 kilo altını alıp, 
kaçmadım. Bana niye iftira atıyor-
lar, anladım. Herkese parasını er 
ya da geç ödeyen birisiyim’’ dediği 
öğrenildi.  

Musa Göksu ve kız arkadaşı 
Özer Yıldırım çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklandı.

ELEMANI DA GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışmalarını sür-

düren Asayiş Şubesine bağlı Yan-
kesicilik ve Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, daha önce bilgi 
sahibi olarak ifadesine başvurulan 

iş yeri çalışanı Mehmet Ali Do-
ğan’ın hareketlerinden şüphelen-
di. Doğan, daha önce verdiği ifa-
desinde, “Sabah işe gelip, akşam 
evime gittim. Sabah uyandığımda 
böyle bir olay olduğunu duydum. 
Bir şey bilmiyorum” dedi. İş ye-
rinin olduğu bölgedeki güvenlik 
kameralarını inceleyen polis, Meh-
met Ali Doğan’ın akşam iş yerin-
den çıkmadığını tespit etti. Polis, 
bulduğu bir diğer kamera görün-
tüsünde ise Doğan’ın Göksu’nun 
valizini taşımaya yardım ettiğini 
saptadı. Mehmet Ali Doğan bunun 
üzerine gözaltına alındı.

BERABER GİDELİM DEMİŞ
Emniyete götürülen Doğan, 

Musa Göksu’nun altınları toplama-
sına yardım ettiğini itiraf etti. Do-
ğan, “Korktuğum için ilk ifademde 
yalan söyledim. 5-6 yıldır orada 
çalışıyorum. Musa Göksu benden 
altınları toplamak için yardım is-
tedi. Tahminim 10 kilo kadar al-
tını beraber topladık. Bana sıkılıp, 
bunaldığını gidip tekrar geri gele-
ceğini söyledi. Benim de onunla 
birlikte gelmemi istedi ancak ben 
gitmedim. O da bana ‘bir işte ça-
lışma ben dönünce bakarız’ dedi. 
Sonra beni yol üzerinde bırakıp 
kendisi gitti. Altınları nereye koy-
du, ne yaptı bilmiyorum. Tüm bil-
diklerim bu kadar” dedi. Mehmet 
Ali Doğan, nitelikli dolandırıcılık, 
yardım ve yataklık suçlarından çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı.
n DHA

Ot temizliği için yakılan ateş ağaçları yaktı
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
- 30 YAŞINI AŞMAMIŞ

PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 
BAY ELEMANLAR

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

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

 

İl Müdürlüğümüzce Mehmet ÖKSÜZ adlı kişiye 06.09.2019 - 05.09.2022 tarihleri arasında geçerli 
olmak üzere Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı izni verilmiştir.
Çalışma ve İş Kurumundan izin almayan kişilerce Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı yapılamaz.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1049831

 

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2019/435913
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42040 - KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Okul Kampüsündeki Binaların Onarım İşleri
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Dumlupınar, 1. Organize sanayi karşısı, 42070 Selçuklu/Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42040 - - KARATAY / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 24.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
2018  tarih  ve 30453-M sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliğinde Yer alan  ( D ) – IV. GRUP İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim İnşaat Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
Ara Hakediş yapılmayacaktır. Geçici kabulden sonra 1Nolu tek ve son hakkediş yapılarak ödeme 
yapılacaktır.

SELÇUKLU MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1049966
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Genç MÜSİAD Konya 10 Muharrem iftarı verdi
Genç MÜSİAD Konya tarafın-

dan, Muharrem ayının 10. günü-
ne ithafen iftar programı düzen-
lendi.

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD 
üyelerinin katılımı ile gerçekleşen 
programda, Muharrem ayının ta-
rihteki önemine ve sünnet olan 
Muharrem orucuna değinildi.

MÜSİAD Konya şubesinde dü-
zenlenen programın açılış konuş-
masını yapan Genç MÜSİAD Baş-
kanı İsmet Safa Botsalı, mübarek 
Muharrem ayının 4 haram aylar-
dan biri olduğunu söyledi. Muhar-
rem ayında savaş yapılmadığını 
ifade eden Botsalı, “Efendimiz 
Ramazan orucu farz kılınmadan 
önce de bu ayda oruç tutardı. 10 
Muharrem günü ise tarihte pek 
çok önemli olayın cereyan ettiği 
önemli bir gündür. Öyle ki, Adem 
Aleyhisselamın tevbesi bu gün 

kabul edilmiştir. Nuh Aleyhisse-
lam tufandan, Musa Aleyhisse-
lam Firavunun zulmünden, Yusuf 
Aleyhisselam zindandan, Eyyub 
Aleyhissellam hastalığından bu-
gün kurtulmuştur” dedi.

İslam tarihinin gördüğü en acı 
felaketlerden birinin bugün oldu-
ğunu belirten Botsalı, “Peygam-
ber Efendimizin torunu, sevgilisi, 
ciğerparesi aziz Hüseyin Efendi-
miz, 10 gün boyunca susuz bıra-

kılıp 63 ok ve 34 kılıç darbesiyle 
yerlerde süründürülerek yine mü-
barek 10 Muharrem günü şehit 
edilerek İslam’ın bağrına bir han-
çer saplanmıştır. Rabbimizden 
kalbimize Ehl-i Beyt sevgisini ince 

ince nakşetmesini niyaz eyler, bu 
akşam soframızı teşrif ettiğiniz 
için hepinize canı gönülden teşek-
kür ederim” diye konuştu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ise, ‘Muhar-

rem’ kelimesinin hürmet edilen 
anlamında olduğunu aktardı. 
Hazreti Peygamber’in bu ayı Al-
lah’ın ayı olarak nitelendirildiğini 
belirten Okka, “Bu niteleme, Mu-
harrem ayının faziletine, ilahi feyz 
ve bereketinin bolluğuna işaret-
tir. Kaynaklarımıza göre, Hazreti 
Peygamber Medine’ye gelince, 
Yahudilerin aşüra gününde oruç 
tuttuklarını görmüş ve ‘Bu gün 
niçin oruç tutuyorsunuz?’ diye 
sormuştu. ‘Bu, hayırlı bir gün-
dür. Allah, o günde beni İsrail’i 
düşmanlarından kurtardı. Hazreti 
Musa da şükür olarak o gün oruç 
tuttu’ dediklerinde Resulullah da 
‘Ben Musa’ya sizden daha yakı-
nım’ buyurup o gün oruç tutmuş 
ve Müslümanlara da tutmalarını 
tavsiye etmiştir” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ

Konya yöresel yemeklerinin 
içerdiği yüksek miktarda karbonhid-
rat nedeniyle kilo aldırdığı, şehirde 
yaşayanlarda hipertansiyon ve obe-
zite sıklığının Türkiye ortalamasının 
üzerinde olduğu belirlendi.

Medicana Konya Hastanesi Di-
yetisyeni Merve Sena Nazlı, Kon-
ya’da hipertansiyon ve obezite sık-
lığının Türkiye ortalamasının çok 
üzerinde olduğunu ve Konya ye-
meklerinin kilo aldırdığını söyledi. 
Selçuklu saraylarında gelişen Konya 
mutfağının Mevlevî adap ve erka-
nıyla yoğrularak birbirinden güzel 
lezzetleri barındırdığını kaydeden 
Diyetisyen Merve Sena Nazlı, ye-
mekleri sağlık açısından değerlen-
dirdi.

ETLİ EKMEK 
Pideye benzeyen etli ekmek ince 

hamurun üzerine kıyma, domates, 
soğan ve biber karışımı ilave edil-
mesi ile hazırlanıyor.

100 gram 1 porsiyon etli ekmek 
227 kalori olup yüksek miktarda 
karbonhidrat içermekte. Zayıflama 
diyetlerinde olanlar tüketimine dik-
kat etmelidir. Tüketilirken yanına 
mutlaka yağsız salata ilave edip lif 

alınmalı, içecek tercihi ise ayrandan 
yana olmalı.

FIRIN KEBABI
Sıcak pidenin üzerine koyun 

veya kuzu eti eklenmesi ile yapılan 
fırın kebabının 100 gramı 190 kalo-

ri. Protein, Vitamin B12, selenyum, 
çinko için iyi bir besin kaynağı olma-
sına rağmen yüksek oranda doymuş 
yağ içeriğinden kaynaklı kolestrol 
yüksekliğine sebep olabileceği için 
dikkatli tüketilmeli.

BAMYA ÇORBASI
Konya’nın en sevilen yemekle-

rinden olan etli bamya çorbası kuru-
tulmuş bamya kullanılarak ve dana 
eti ile yapılıyor.

Diyet yaparken tüketilmesinde 
bir sakınca yok. C, B vitaminleri, 
magnezyum ve Lif içeriğinden zen-
gin olan çorbası etli olmasından kay-
naklı protein, vitamin, mineral değe-
ri de yüksek. Sağlıklı bir besin olan 
bamya çorbasını diyet süresince de 
tüketebilirsiniz.

SU BÖREĞİ
Yufkaların su da haşlanmasıyla 

yapılan su böreği diğer böreklere 
göre fazla miktarda yağ içermekte. 1 
orta dilimi 275 kalori olan su böreği 
diyet yapanlar için uygun değil.

HÖŞMERİM TATLISI
Tereyağı, irmik, şeker kullanı-

larak yapılan bu tatlının 1 orta boy 
porsiyonu 343 yüksek kalori içerdiği 
için sağlıklı bir tercih değil.

ARABAŞI ÇORBASI
Lezzet açısından çok sevilen bu 

çorbanın içeriğinin büyük kısmı pro-
teinden oluşmaktadır.1 orta kase 
150 kaloriye sahip. Sağlıklı bir ter-
cihtir. n İHA

Konya Tabip Odası’ndan
‘evlat nöbeti’ne destek

Konya daha çok 
söz sahibi olmalı

Terör faaliyetlerinin azalsa da 
devam ettiğini, tarihleri boyunca 
emperyalist gaye güden milletle-
rin eksik olmadığını, bu milletle-
rin çoğunlukla kendileri müdahil 
olmaktan ziyade taşeron örgütler 
üzerinden amaçlarına ulaşmaya 
çalıştıklarını dile getiren Konya 
Tabip Odası Başkanı Seyit Kara-
ca, PKK terör örgütünün de etnik 
unsurlara dayalı olarak benzer me-
totlarla aileleri ve gençleri mağdur 
ettiğini vurguladı. Karaca yaptığı 
açıklamada, “Ergen yaşta ve sos-
yopsikolojik açıdan henüz oturmuş 
bir zihinsel yapıya kavuşmamış 
gençlerimizin, zihinlerinin çeşit-
li nedenlerle bulandırılarak veya 
zorla dağa kaçırılması kabul edi-
lemez. Diyarbakır’da bu konudan 
mağdur ailelerimiz, bir siyasi parti 
il binasının önünde başlattıkları 
eylemle, çocuklarına kavuşacakları 
günü beklemektedir. Ailelerimizin 

sayısı da her geçen gün artmakta-
dır. Hem toplum sağlığımız hem 
de gençlerle ailelerinin ruh sağlığı 
açısından, bu eylemin ailelerimizin 
çocuklarına bir an önce kavuşacak-
ları yönünde neticelenmesi en bü-
yük beklentimizdir. Devletimizin 
ilgili makamlarının gerekenleri bir 
an önce yapmaları ve ailelerimizin 
özlemlerini gidermelerini bekliyo-
ruz. Bu konuda sivil dayanışmaya 
da büyük ihtiyaç vardır. Merkez 
Konsey Örgütümüzün de ailelerin 
çağrısına duyarsız kalmamalarını 
beklediğimizi ve daha önce farklı 
konuda ve yanlış bir beyanla “halk 
sağlığı sorunu” olarak nitelendir-
dikleri problem yanında “gerçek 
halk sağlığı sorununun gençlerimi-
zi dağa kaçırma” olduğu yolunda 
beyanla, mağdur ailelerin yanında 
yer almaya davet ediyoruz” ifade-
lerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye Türk Dünyası Yörük 
Türkmen Birliği Başkan Yardım-
cısı ve Konya Yörük Türkmenleri 
Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz, 
geçtiğimiz hafta Söğüt’te düzenle-
nen 738. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Yörük Şenlikleri ve Konya’dan Sö-
ğüt’e gönderilen Sancak hakkında 
yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Yılmaz yapmış olduğu 
açıklamada, her yıl Eylül ayının ilk 
haftasında gerçekleştirilen Ertuğ-
rul Gazi’yi anma ve Yörük Şenlikle-
ri’nin son iki yıldır Selçuklu Sultanı 
3. Alaaddin’in, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun kurucusu Osman Ga-
zi’ye 1298’de uç beyi olarak sancak 
ve bazı hediyeler göndermesinin 
temsili ile başlamasının Konya ve 
Konya Yörük ve Türkmenleri adı-
na  büyük bir övünç kaynağı oldu-
ğunu belirtti.

İki asrı aşkın bir süre  Selçuklu 
Devleti’ne başkentlik yapan Kon-
ya’dan Söğüt’e gönderilen berat ve 
sancağın 600 yıl 3 kıtaya hükmet-
tiğini  ifade eden Başkan Yılmaz, 
Konya’dan Söğüt’e gönderilen 
Sancağın, Alâeddin Köşkü önünde  
halka açık olarak yapılacak büyük  
bir merasimle yapılmasını ve yine 
Söğüt’te  yapılan şenlikte Konya 
Valiliği ve Konya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından  büyük bir Konya 
Otağı’nın kurularak Konya’mızın 
şenliklerde daha etkin bir rol alma-
sını temenni ettiklerini söyledi.

Yörük ve Türkmenlerin Sel-
çuklu ve Osmanlı devletlerinin ku-
rucu unsuru olduklarını söyleyen  
Başkan Yılmaz, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de Yörük-Türkmen ol-
duğunu vurgulayarak kendilerini 
ulus devletin kurucu ve koruyucu 
gücünün bir parçası olarak kabul 
ettiklerini, Atatürk’ün Anadolu 
gezisi sırasında   “Toroslara çıkın 
bir bakın, nerede kara bir Yörük 
çadırı görürseniz, dumanı da tütü-
yorsa dünyada hiçbir güç bizi asla 
yenemez” sözü ile Yörük ve Türk-
menlerin vatanperverliğini net bir 
şekilde dile getirdiğini söyledi.

Son zamanlarda her alanda 
olduğu gibi Yörük, Türkmen ca-
miasının da  suiistimal edildiğini, 
Yörük Türkmen ismini kullanan 
sözüm ona derneklerin kuruldu-
ğunu, bu kişi ve kuruluşların Yö-
rük Türkmen ismini ve kültürünü 
zedeleyen, yozlaştıran ve rencide 
eden tavırlar sergilediğini belir-
ten Başkan Yılmaz, Kişisel çıkar 
ve menfaate yönelik çalışmalarla 
Kendilerini “Yörük Türkmen Beyi” 
ilan edenlerin, düzenledikleri top-
lantılara gelen  davetlilerin omuz-
larına keyfiye koymayı adet haline 
getirdiklerine dikkat çekerek özel-
likle yerel yöneticilerin, iş adamla-
rının ve halkın bu tür aldatmacala-
ra kanmaması konusunda uyarıda 
bulundu. n HABER MERKEZİ

Balık sezonunu açılmasıyla birlikte tezgahlar da şenlenmeye başladı. Ancak Konya’da balık kültürünün 
olmadığını belirten uzmanlar, sağlık açısından bu kültürün oluşturulması gerektiğini vurguluyor 

Konya’da balık
kültürü oluşturulmalı

Eylül ayının 1’i itibariyle deniz-
lerde av yasağının kalkmasıyla balık-
çı tekneleri “Vira Bismillah” diyerek 
avlanmaya başladılar. Böylece tez-
gahlar da şenlenmeye başladı. An-
cak deniz suyunun hala sıcak olması 
nedeniyle balıkta tam anlamıyla ve-
rim henüz alınamıyor. Ekim ayının 
15’inden itibaren daha fazla ve daha 
çeşitli balıkların gelmesi bekleniyor. 
Ayrıca Türkiye’de balık kültürünün 
hala istenilen seviyede oluşmadığını 
bildiren uzmanlar, bu konuda çeşitli 
girişimlerde bulunulması gerektiği-
ni belirtiyor. 

SICAKLIK BALIKÇILIĞI ETKİLİYOR 
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Hünkar Balıkçılık yetkili-
lerinden Mevlüt Sarıkaya, 1 Eylül 
itibariyle balık sezonunun açıldığını 
hatırlattı. Ancak havaların ve deniz-
lerin henüz sıcak olduğuna dikkat 
çeken Sarıkaya, “Bu şekilde devam 
ederse sorunlar oluşur. Çünkü balık-
lar soğuğa doğru gider ya da dipte 
kalır. Havanın sıcak olması balıkla-

rın yol alması demektir. Esas balık-
çılık önümüzdeki ayın 15’ini bulur. 
Tam anlamıyla balıkları doldurmuş 
değil. Havaların soğuk olması ba-
lıkların yağlı olmasına neden olur. 
Şuan balıklarımız yağlı değil henüz. 
Deniz sularının biraz daha soğuması 
lazım” diye konuştu. 

VATANDAŞ BİLGİ ALIRSA İYİ OLUR
Balıklar konusunda birçok va-

tandaşın bilgi sahibi olmadığını bu 
da pişirme teknikleri konusunda so-
runlara yol açtığını belirten Sarıkaya, 
balık alacak vatandaşların bu konu-
da balıkçılardan bilgi alabilecekleri-
ne vurgu yaptı. Her balığın farklı bir 
damat lezzeti olduğunu bunun için 
de bazı püf noktalara dikkat edilme-
si gerektiğini dile getiren Sarıkaya, 
“Küçük balıklar noktasında tekir, 
barbun, deniz levreği, istavrit gibi 
balık türleri tüketilebilir. Büyük balık 
türlerinden de Çupra, minekop, so-
mon tüketilebilir. Ancak tüketiciler 
balık alırken bu balığın nerden gel-
diği, nasıl tüketileceği gibi konularda 

balıkçılara sorarak bilgi alırlarsa, sof-
ralarda daha iyi bir şekilde sunum 
yapabileceklerine inanıyorum” dedi. 

BALIK KÜLTÜRÜ OTURMALI
Sarıkaya balığın sağlık açısından 

önemine de vurgu yaptı. Türkiye’nin 
3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke ol-
masına karşın, istenilen düzeyde 
balık tüketiminin olmadığına, bu 
durumun da sağlık açısından olum-
suzlukları beraberinde getirebilece-
ğine dikkat çeken Sarıkaya, şunları 
kaydetti, “Bizim istediğimiz şu; balık 
yeme alışkanlığı kazanmamız ge-
rekiyor. Hamburgerlere, pizzalara, 
etliekmeklere vermiş olduğumuz 
değeri, balığa da vermeliyiz. Balık 
kültürü oluşturulmalı. Balığın daha 
çok tüketilmesi için eğitimcilerin 
bunu ders halinde işlemesi lazım. 
Özellikle yeni nesle bu konuda bilgi-
lendirmeler yapılması lazım. Bugün 
hangi eve gitseniz sarmalar, dolma-
lar, börekler, çörekler vardır. Ama 
“hadi gidelim bir balık alalım” diye 
bir alışkanlık yoktur. Balık tüketi-

minde Avrupa standartlarının altın-
dayız. Tavuk ve tavuk ürünleri tüke-
timinde tahminime göre kişi başına 
30 kilogram civarında bir tüketimi-
miz var. Et tüketimimiz kişi başına 
17-18 kilogram civarında. Ama üç 
tarafı denizlerle çevrili bir ülke ol-
mamıza rağmen balık tüketimi kişi 
başına 7-8 kilogram civarında. Bu 
tezat bir durum. Balık tüketimi kişi 
başına 30 kilogram olması lazım.”

FİYATLAR GEÇEN YILLA AYNI 
Sarıkaya fiyatlar noktasında da 

bilgi verdi. Şuan balık fiyatlarının 
geçen yılla aynı olduğunun bilgisini 
veren Sarıkaya, “Bu sene şuanda 
hamsi, istavrit bolluğu var. Fiyatlara 
gelecek olursak, bu yıl fiyatlarımız 
geçen yıl kaldığımız fiyatlardan baş-
ladı. Hamsi 20 TL, istavrit 15, mez-
git 20 TL, kupez 15 TL, alabalık 22 
TL, deniz levreği 25-30 TL, Çupra 
30-35 TL, uskumru 20 TL, sazan 15 
TL, somon 30 TL, tekir 15 TL, mez-
git 20 TL.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Konya yemekleri kilo aldırıyor’

Mevlüt Sarıkaya
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Konya Aydınlar Ocağı’nda ’70. Yılında Yeni Konya ve Konya Basını’nı konuşan Gazeteci-Yazar Mehmet 
Yenikaynak “Günümüzde hür habercilik yapılmıyor. Ben gazetelerin özgür olduğuna inanmıyorum” dedi

‘Günümüzde habercilik
hür olarak yapılamıyor!’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde bu hafta, 
“70.Yılında Yeni Konya ve Konya 
Basını” konuşuldu. Kontv Genel 
Yayın Yönetmeni Yaşar Toy’un 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelin açış konuşmasında Yeni 
Konya Gazetesi’yle ilgili KTO’nun 
özel yayınları arasında çıkan Kon-
ya Medyası adlı kitapta yer alan 
bilgileri paylaşan Gazeteci-Yazar 
Yaşar Toy, şu ifadelere yer verdi: 
“1 Haziran 1949 tarihinde Mus-
tafa Necati Gücüyener tarafından 
yayınlanmaya başlamıştır. Günü-
müzde yayınını sürdüren en eski 
siyasî gazetedir. 1987 yılı başında 
Gücüyener’ler gazeteyi Hüseyin 
Oğuz’a devrederek yayıncılıktan 
çekilmişlerdir. 1 Mayıs 1997-31 
Aralık 2001 tarihleri arasında En-
düstri Holding’in bünyesine katılan 
gazete, 9 Ağustos 2002 tarihine 
kadar 220 gün yayın hayatına ara 
verdikten sonra Hüseyin Oğuz’un 
yönetiminde DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Mümtaz Yavuz’un malî 
desteğiyle yeniden yayınlanmaya 
başlamıştır. 2005 yılı sonlarında bir 
süre Anadolu Tıp Merkezi sahibi 
Ömer Faruk Pekcan’ın desteğiy-
le yayınlanan gazete, içine düşü-
len malî sorunların aşılamaması 
sonrasında Anadolu Medya Gru-
bu (ANMEG)’na satıldı. 24 Şubat 
2006 tarihinde ANMEG tarafından 
devralınan Yeni Konya Gazetesi, 1 
Mart 2006 tarihinden itibaren fark-
lı içeriği ve görünümüyle okurlarıy-
la buluşmaya devam etmektedir.”

‘GÜNÜMÜZDE HÜR 
HABERCİLİK YAPILMIYOR’

Yeni Konya Gazetesi ve Konya 
Basını hakkında önemli açıklama-
lar yapan Gazeteci-Yazar Mehmet 
Yenikaynak, “Ben hem mektepli 
hem alaylı bir gazeteciyim. Yeni 
Konya benim için bir mektepti” 
dedikten sonra babasından dolayı 
spor muhabiri ve gazeteciliği yap-
tığını belirterek “Yeni Konya’nın 
en büyük özelliği şuydu. Patronlar 
hiçbir zaman gazetecinin haberine 
karışmazlardı. 15 yıllık gazetecilik 

hayatımda patronun odasına 15 
kere çıkmadım.” dedi.

Entertip baskıdan ofset bas-
kıya geçildiğinde Yeni Konya ile 
Yeni Meram’ın tirajlarının 15 bine 
ulaştığını kaydeden Yenikaynak, 
“Günümüzde, bana göre o günkü 
habercilik kadar hür habercilik ya-
pılmıyor. Gazete satmak için gaze-
tecilik yapmak gerekiyor.” diyerek 
teknik açıdan eskiden gazetelerin 
ne kadar zor şartlar altında çıktığı-
nı da anlattı.

‘BASIN VE GAZETELER 
ÖZGÜR DEĞİL’

Gazetelerin 2040 yılına kadar 
tamamen dijitalleşerek e-gazete-
ye dönüşeceği ve 2040 yılının bir 
milat olarak ortaya atıldığını ifa-
de eden Toy, “özgür bir basın var 
mıdır?” sorusuna yönelik olarak 

“Bana göre hiçbir basın yeryüzün-
de ve dünyada bugün anlamıyla 
özgür değildir. Ya sermaye sahip-
lerinin, ya siyasi erklerin ya da bir 
başka gücün etkisi altında hayatına 
devam ediyor” dedi. Gazeteci Yeni-
kaynak ise, “Ben gazetelerin özgür 
olduğuna inanmıyorum. Haklıdır 
ve kimseyi de suçlamıyorum. Ga-
zete çıkarmak da kolay değil, rek-
lam ve ilan gelirin olması gereki-
yor. Belediyenin aleyhinde haber 
yapamazsın. Yaparsan belediye 
sana ayda 15 bin lira reklam parası 
ödüyor. Alamazsın. Alamazsan if-
las edersin!” diye konuştu.

‘BAŞARININ TEMELİNDE 
PLAN VARDIR’

Kontv Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Nurettin Kılıç ise, Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü 

ve ekibine teşekkür ettikten sonra 
Anmeg Vakfı hakkında bilgi ver-
dikten sonra Kontv’nin 1992’de 
Arafat’tan canlı yayınla yayın ha-
yatına başladığını kaydetti. Şirket 
olarak değil de vakıf olarak çalış-
maya devam edeceklerini ve temel 
amaçlarının da insanlığa hizmet 
olduğunu ifade eden Kılıç, yeni 
yayın döneminde akademisyenleri 
konuşturacaklarını ve STK’larla is-
tişare halinde olduklarını belirterek 
“Yeni yayın döneminde Keşmir’i, 
Filistin’i, Moro’yu, Miyammar’ı 
konuşacağız. Konya’nın tarihini, 
kültürünü, sosyal yapısını konuş-
tuğumuz gibi bütün ilçelerimizi ta-
nıtacağız. Başarının temelinde plan 
ve organizasyon vardır. Biz hakkı 
haykırmak istiyoruz. Biz doğruyu 
haykırmak istiyoruz. Biz gerçeği 
haykırmak istiyoruz” dedi.

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen panelin sonunda Kon-
ya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü, Kontv Genel 
Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ve Ga-
zeteci-Yazar Mehmet Yenikaynak 
ile Kontv Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Nurettin Kılıç’a; “Büyük Sel-
çuklu Mirası” adlı kitapları hediye 
etti. İki bölümden oluşan sohbet, 
toplu olarak çekilen hatıra fotoğra-
fıyla son buldu. n HABER MERKEZİ

Emiray yeni sezona yeni 
maceralarıyla başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve TRT ortaklığıyla hazırlanan bü-
yük küçük her yaştan insanın be-
ğeniyle takip ettiği çizgi film kahra-
manı Emiray, 13 Eylül’den itibaren 
yeni bölümleriyle TRT Çocuk ek-
ranlarında sevenlerinin karşısına 
çıkacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile TRT tarafından hazırlanan Emi-
ray Çizgi Filmi yeni yayın döne-
minde sevenleriyle buluşuyor. TRT 
Çocuk kanalının arkası yarın çizgi 
filmi serilerinden olan Emiray’ın 
yeni sezon çalışmaları tamam-
lanırken yayınlandığı ilk günden 
beri her yaştan insanın beğenisini 
kazanan çizgi film, 13 Eylül’den 
itibaren yeni yayın dönemine mer-
haba diyecek. Emiray, toplamda 

26 bölümden oluşan yeni sezon 
bölümlerinde yepyeni bir hikaye 
ve yepyeni karakterlerle baştan 
sona yeni bir serüven yaşayacak. 
İlk sezonları Konya’nın geçmişinde 
gerçekleşen hikayede Emiray, tüm 
görevleri başarıyla tamamlamış 
ve yeniden günümüze dönmüştü. 
Tüm bölümlerin tamamen günü-
müzde mi yoksa farklı bir zamanda 
mı geçeceğini görüp izleyeceğimiz 
çizgi dizide heyecan ve macera hiç 
eksik olmayacak. Sabırsızlıkla bek-
lenen yeni bölümleri ile Emiray, 
13 Eylül’den itibaren TRT Çocuk 
ekranlarında olacak. Yeni bölüm-
leri her Cumartesi ve Pazar saat 
18.15‘te izlenecek filmin tekrar bö-
lümleri hafta içi de yayınlanacak.
n HABER MERKEZİ

Mekan Özbeyt İnşaat’ın devam eden projelerinden olan Osmanlı Konakları büyük oranda tamamlandı. Örnek 
dairesini müşterilerinin beğenisine sunan Mekan Özbeyt İnşaat, Osmanlı Konakları ile bölgeye değer katacak 

Osmanlı Konakları 
şehre değer katacak

Konya’nın önce gelen inşaat fir-
malarından olan Mekan Özbeyt İn-
şaat’ın son projesi olan Osmanlı Ko-
nakları’nda çalışmalar hızla devam 
ediyor. 11 ay gibi kısa bir sürede 
Osmanlı Konakları’nı ayağa kaldıran 
Mekan Özbeyt İnşaat, 2+1 ve 3+1 
daire seçenekleriyle Karatay’da fark 
oluşturacak bir proje yürütüyor. Os-
manlı Konakları’nın örnek dairesini 
tamamlayan ve müşterilerin beğe-
nisine sunan Mekan Özbeyt İnşaat, 
yapmış olduğu dairelerle tam not 
aldı. Örnek dairesinin tamamlanma-
sı vesilesiyle dostlarına ve müşterile-
rini Osmanlı Konakları şantiyesinde 
ağırlayan Mekan Özbeyt İnşaat, mi-
safirlerine örnek dairesini gezdirdi.
2020 YAZ AYINDA TAMAMLANACAK 

Konuyla ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Mekan Özbeyt İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdul-
lah Karabağ, Osmanlı Konakları’na 
2018 yılının 11. Ayında başladık-
larını hatırlattı. O günden buyana 
çalışmaların hızla devam ettiğini ve 

şuanda inşaatın büyük bölümünün 
tamamlandığını dile getiren Kara-
bağ, “Burada 60 dairemiz var. Kaba 
inşaatımız komple bitti sadece oto-
parkımız kaldı. 2020 yılı yaz ayında 
hepsini teslim etmeyi planlıyoruz” 
dedi. 

KARATAY’DA DEĞER KATACAK 
Osmanlı Konakları’nın teknik 

özellikleri hakkında bilgi veren Ka-
rabağ, “60 dairede 12 adet 2+1 

dairemiz var. Bunlar 145 metreka-
re. 48 adet de 3+1 dairemiz var. 
Bu dairelerimiz de 178 metrekare. 
Konyalının istediği şekilde büyük da-
ireler yaptık. Tüm dairelere otopark 
yapıldı. Osmanlı Konakları’nda birin-
ci sınıf malzeme kullanıldı. Karatay 
bölgesine değer katacak, kaliteli da-
ireler yaptık” diye konuştu. Osmanlı 
Konakları’nın dışında farklı projeler 
üzerinde de çalıştıklarının bilgisini 

veren Karabağ, “Osmanlı Konakları 
bizim 3. projemiz. İnşallah Meram 
bölgesinde butik villa projelerimiz 
var onlara devam edeceğiz. Kara-
tay’da 12 dairelik projemiz var ona 
başlayacağız. Büyük projelerimize 1 
yıl sonra filan devam edeceğiz” dedi. 

MÜŞTERİLERİMİZ DAİRELERİMİZİN 
BİTMESİNİ BEKLİYOR 

Ekonomideki olumsuzluklara 
rağmen yatırımlarını sürdürdüklerini 
dile getiren Karabağ, sözlerine şöy-
le devam etti, “Şuan ekonomideki 
olumsuzluklardan dolayı maliyetler 
yükseldi. Çok büyük paralar kazan-
mıyoruz ama devletimize katma 
değer katmak ve bu kadar insana iş 
kapısı olmak açısından işlerimizi dur-
durmadık, projelerimize devam edi-
yoruz. Faiz indiriminden sonra biraz 
daha rağbet var ama bizim insanımız 
biraz dairelerin bittiğini görmek isti-
yor. Dairelerimiz beğenildiği için bu-
ranın bitmesi bekleniyor. Bitince ina-
nıyorum ki büyük bir rağbet olacak.” 
n FAHRİ ALTINOK 

Abdullah Karabağ

Mehmet Yenikaynak Yaşar Toy Nurettin Kılıç
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Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Konya’nın potansiyeli her fırsatta tarihi, kültürel, inanç turizmi, tarımı, sanayisi 
bakımından Konya Türkiye’de ve dünyada olması gereken yerde değil. Konya’nın potansiyeli çok fazla” dedi 

‘Konya henüz layık
olduğu yerde değil!’

Vali Cüneyit Orhan Toprak 22-
30 Eylül tarihleri arasında, TRT 1, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
merkez Selçuklu, Meram ve Karatay 
belediyelerinin katkılarıyla gerçek-
leştirilecek 16. Uluslararası Konya 
Mistik Müzik Festivali öncesinde 
açıklamalarda bulundu. Konuşma-
sında Konya’nın tarihi ve turistlik 
yerleri ile Konya’ya dikkat çeken 
Toprak , Konya’nın daha iyi tanıtıl-
ması için çalıştıklarına dikkat çekti. 
Konya’nın güçlü bir basına da sahip 
olduğuna dikkat çeken Toprak,  “Ba-
sının çok önemli bir fonksiyonu var. 
Konya medyası Allaha şükürler ol-
sun yazılı ve görsel basın yönünden 
gayet kuvvetli. Geniş bir tabanı var. 
Her programlarımızda 5-10 adet ba-
sın mensubumuz bizleri takip ediyor 
ve bizlerin sesini duyuruyorlar. Hal-
kımızla iletişimimizin, gönül köprü-
müzün , sevgi bağımızın kurulma-
sında çok önemli rol üstleniyorlar. 
Tüm basın mensuplarımıza canı gö-
nülden teşekkür ediyorum. İletişim 
olmadığı zaman sevgi bağı ve saygı 
kuramazsınız. Hizmet bağı da kura-
mazsınız” ifadelerini kullandı. 

‘KONYA’NIN 
POTANSİYELİ ÇOK FAZLA’

Konya’nın potonsiyelinin fazla 

olduğuna dikkat çeken Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, “Konya gerçekten 
zamanı aşan, potansiyelinin çok az 
bir kısmının tanındığı  , Konya’nın 
potansiyeli her fırsatta tarihi, kül-
türel, inanç turizmi tarımı sanayisi 
bakımından Konya Türkiye’de ve 
Dünya’da olması gereken yerde de-
ğil. Konya’nın potansiyeli çok fazla.   
Çatalhöyük’e baktığımız zaman gü-
nümüzden 9 bin yıl önce yerleşim 
yeri olmuş, çok geniş bir Neolitik 
Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeri.  
Çatalhöyük’e gittiğim zaman za-

man tüneline girmiş gibi oluyorum.  
Çatalhöyük’te 9 bin 9 bin 500 yıl 
önce orada yaşayan insanların ha-
yat tarzını, yaşadıkları odayı, sokağı, 
mezarını, hayvanları koydukları yer-
leri görebiliyoruz. Bunlarda Çatalhö-
yük’ün ne kadar köklü bir geçmişe 
sahip olduğunu gösteriyor. İvriz’e 
gittiğiniz zaman tarımın ilk amaları 
ile ilgili işlenmiş heykeller görebili-
yorsunuz.  Yine Boncuklu’da taşta 
bir başak çizimi görüyoruz. National 
Geographic Türkiye Ağustos sayı-
sında kapağında bahsetti.  Burası 

da Çatalhöyük’ten yaklaşık bin sene 
öncesine tekamül ediyor.  Yine Eşre-
foğlu Cami ayrı bir sanat eseri eşine 
az rastlanacak. Sille başlı başına bir 
güzellik.  Tınaztepe Mağaraları da 
oldukça etkileyici ve gitmeyenlere 
şiddetle gitmelerini tavsiye ediyo-
rum. Anadolu Selçuklu Devletine 
başkentlik yapmış bir ilden bahsedi-
yoruz. Konya’da birbirinden etkileyi-
ci eserler görüyoruz.  Konya çok özel 
bir il” şeklinde konuştu.

‘ETLİEKMEK GUİNNESS 
REKORLAR KİTABINA GİRİYOR’
Vali Cüneyit Orhan Toprak 16. 

Konya Mistik Müzik Festivali tanıtım 
toplantısında tarihi müjdeyi verdi. Vali 
Toprak, Konya’nın ünlü etliekmeğinin 
Guinness Rekorlar kitabına girmesi 
için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. 
Toprak, “Konya’nın yemek kültürü 
de oldukça zengin. Bu yemeklerin 
çoğu unutulmuş veya unutulmaya 
yüz tutmuş. Guinness rekorlar kitabı-
na girmek üzere  Konya’mızda  Nisan 
yada Mayıs ayında Konya’nın mar-
kalarından etliekmeği dünyaya tanıt-
mak için yüzlerce metre uzunluğunda 
etliekmek  yapılacak ve Guinness’e 
gireceğiz. Etliekmeğimizi de dünyaya 
tanıtmış olacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Endüstri binasında 
yıkım tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehirde uzun yıllardır atıl vaziyet-
te bulunan ve tehlike arz eden 
Endüstri  Holding’in eski yönetim 
binasında yıkım çalışmalarını kısa 
sürede tamamladı. Yıkılan binanın 
molozları ve hafriyat atıklarını kal-
dırma çalışmaları devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehirde uzun yıllardır atıl vaziyet-
te bulunan ve tehlike arz eden bir 
binanın daha yıkımını gerçekleş-
tirdi. Musalla Bağları Mahallesi’n-
de bulunan Endüstri  holdinge ait 
olan binada yıkım çalışmalarını 
tamamlayarak, yıkılan binanın 
kalan hafriyat atıklarını kaldırma 
çalışmasını ise sürüyor.  Kon-
ya’daki sorunlu alanlara müdahale 
etmeye devam eden Büyükşehir 

Belediyesi, 1990’lı yıllarda faaliyet 
gösteren ve yıllardır kullanılma-
yan Endüstri holdinge ait binanın 
yeteri kadar dayanıklı olmadığının 
ve kullanıma uygun olmadığının 
tespit edilmesinin ardından yı-
kılmasına karar ermiş ve kısa bir 
süre içerisinde binanın yıkımını 
tamamladı.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yine atıl va-
ziyette duran ve tehlike arz eden 
Alâeddin Caddesi’ndeki Eski 2. 
Ordu Komutanlığı binasının yıkımı 
gerçekleştirilirken; geçtiğimiz yıl 
da atıl durumdaki Teksas Gazino-
su olarak bilinen eski bina ile Me-
ram Tavusbaba bölgesinde opera 
olarak bilinen bina da kamulaştırı-
larak yıkılmıştı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Mevlana Hazretleri’nin 812. Doğum Yıl dönümü Etkinlikleri çerçevesinde ha-
zırlanan ve 22 Eylül’de başlayacak olan 16. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi

Mistik heyecanı başlıyor
Konya’da İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünce düzenlenen 16. 
Uluslararası Konya Mistik Müzik 
Festivali, 22-30 Eylül tarihleri ara-
sında, TRT 1, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve 
Karatay belediyelerinin katkılarıyla 
gerçekleştirilecek. Meram Beledi-
yesi Tantavi  Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenen tanıtım prog-
rama Vali Cüneyit Orhan Toprak,  
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Ercan Uslu, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüsettar Yarar, Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile 
basın mensupları katıldı.

‘MİSTİK MÜZİK FESTİVALİMİZ 
16 SENEDİR DEVAM EDİYOR’
Düzenlenen tanıtım toplantısı-

nın açılışında konuşan Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, “22-30 Eylül Tarihle-
ri arasında Mistik Müzik Festivalimiz 
var. 2004 yılından bu yana 16 yıldan 
beri devam ediyor. Bugüne kadar 45 
tane ülkeden katılım sağlanmış. 129 
tane grup katılmış. 785 sanatçılar 15 
bin dakika’nın üzerinde performans 
sergilemişler. Bu sene de Türkiye 
başta olmak üzere  ABD, Norveç, 
Tuva Cumhuriyeti, Dağıstan, Ceza-
yir, Yunanistan ve Tacikistan’dan sa-
natçılar konser verecek. Festivalimiz  
30 Eylül’de Hz. Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin doğum yıl dönümünde 
düzenlenecek kapanış programıyla 
sona erecek” dedi. 

‘MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ 
DÜNYANIN EN İYİ 8. FESTİVALİ’
Mistik Müzik Festivalinin dün-

yanın en önemli mistik müzik festi-
valleri arasında 8. olduğuna dikkat 

çeken İl Kültür ve Turizm  Müdürü 
Abdüsettar Yarar, “ 16. Uluslarara-
sı Konya Mistik Müzik Festivali, 22 
Eylül 14.30’da gündüz yapacağımız 
açılış resitali ve atölye çalışmalarıy-
la başlayacak ve 30 Eylül’de Haz-
ret-i Mevlâna’nın Doğum Yıldönü-
mündeki kapanış programıyla sona 
erecektir.  16. Uluslararası Konya 
Mistik Müzik Festivali’nin mottosu,  
ana fikri, yine Hazret-i Mevlâna’nın 
Mesnevi adlı eserindeki “Hak âşık-
larının gıdası, musıkî dinlemektir.” 
dizesi ile ifade edilmektedir. Kendi 
tarihi açısından uzun sayılabilecek 
bir süredir dünyadaki büyük kültür 
ve müzik lobilerinin dünyanın en 
önemli mistik müzik festivallerinden  
(Dünyanın en iyi 8. festivali) biri ola-
rak tescil ettiği Konya Mistik Müzik 
Festivali, artık dünyanın hemen her 
yerinde bilinmekte, kendi alanındaki 
büyük organizasyonlarla yarışmak-
tadır.  Konya Mistik Müzik Festiva-
li’nin “Dünyanın En İyi 8 Festivali”  
arasında belirlenmesi,   kültür-sanat 
etkinlikleri açısından ülkemizin ve 
şehrimizin tanıtımında ve turizm 
sektöründe yönelik memnuniyetle 
takdirle karşılanan bir faaliyettir” ifa-
delerini kullandı.

‘FESTİVALİN BU YIL DA DOLU DOLU 
GEÇECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR’
Mistik Müzik Festivalinin bu yıl 

da dolu dolu geçeceğini öngördükle-
rini ifade eden Yarar, “  2004-2018 
yılları arasında gerçekleştirilen bu-
güne kadar Mistik Müzik Festivaline 
45 ülkeden,129 grup,785 sanatçı 
katılarak toplamda 15.480 dakika . 
Sahne performansı sergilemişlerdir. 
22-30 Eylül tarihleri uzun bir süredir 
Türkiye’deki kültür ajandalarında, 
Konya’ya ayrılmıştır. Bu yıl yine 22 
Eylül’de başlayacak olan Festival için 
dünyadan ve Türkiye’den bize ula-
şan rezervasyon bilgileri doğrultu-

sunda Festival’in bu yıl da dolu dolu 
geçeceği öngörülmektedir. Mistik 
Müzik Festivali, Konya ve mede-
niyetimiz için büyük bir değer olan 
Hazret-i Mevlana ve Mevlevilik Ge-
leneğinin Konya’ya katkısı açısından 
bambaşka bir önemi haizdir. Yıl için-
de Yaz mevsiminin başlangıcında, 
Mayıs - Haziran aylarında Mevlâna 
ve Ailesi’nin Konya’yı Teşrifi günle-
rinde yapılan “SÛFİSİN” Sûfi Sine-
ma Günleri, Eylül ayındaki “Mistik 
Müzik Festivali” ve Aralık ayında 
yapılan “ŞEB-İ ÂRUS”, Mevlana’yı 
Anma Törenleri ile beraber yılın üç 
farklı mevsiminde Konya turizmi ha-

reketlenmekte, aynı zamanda kültü-
rel ve sanatsal etkileşim yoğunlaş-
maktadır” dedi.

ETKİNLİKLER HALKA 
AÇIK VE ÜCRETSİZ

Festival kapsamında 9 günde 9 
performans gerçekleştirileceğini ve 
ücretsiz olacağını ifade eden Yarar, 
“Festival’in 16. Yılında yine dünya-
nın her köşesinden ekipler ve sa-
natçılar bizimle birlikte olacaklardır. 
ABD, Norveç, Rusya  (Tuva), İran, 
Rusya (Dağıstan), Cezayir, Yuna-
nistan ile Tacikistan’dan katılacak 
topluluk ve sanatçılar Konya’da bir 
araya geleceklerdir. Ayrıca Anado-
lu’da halkın müzikal duyuşu, hisse-
dişi içinde yer bulan irfanî söylem-
ler 30 Eylül’de TRT Özel Konseri 
“Seher Yeli”nde yer bulacaktır. Bu 
yıl MMF’ne getirdiğimiz farklı et-
kinliklerden en öne çıkanı Gündüz 
Etkinlikleridir. Bundan sonraki yıl-
larda devam ettirmeyi düşündü-
ğümüz gündüz etkinliklerinde bu 
sene ülkemizin müzikal birikimin-
den çeşitli müzik ekolleri ile müzik 
tarihimize dair değerli sunular yer 
alacaktır.  İlerleyen yıllarda Konya 
Mistik Müzik Festivali’ne ek olarak 
aynı günlerde dünyanın her köşe-

sinden bu alanla ilgili usta ile öğren-
ciyi Konya’da ağırlayarak 10 günlük 
bir Mistik Müzik Kampını sürekli 
hale getirmeyi istiyoruz. Bu amaç-
la bu sene kültürel-müzikal katma 
değeri ve kültür ekonomisini yük-
seltmeyi amaçladığımız atölye ça-
lışmalarına, Tekke Musikisi, Abdal 
Musikisi, Cami Musikisi ve Ceme-
vi Musikisi’ni anlatıp uygulayacak 
kendi ustalarımızla başlayacağız. 
Gündüz Etkinliklerine açılış günü 
değerli müzikolog Oğuz Elbaş’ın 
“Anadolu’nun 12 Bin Yıllık Müzik 
Arkeolojisi” sunumu, ardından Gök-
sel BAKTAGİR ve Hasan GENÇ ta-
rafından icra olunacak Açılış Resitali 
ile 22 Eylül saat 14.00’da başlayaca-
ğız. Bu yıl ülkemizde Türkiye-Rusya 
Kültür Turizm yılı olması dolayısıyla 
Rusya Federasyonu’ndan Tuva ve 
Dağıstan’dan iki büyük sanatçı ve 
topluluk festivalimizde yer alacaktır.   
16. Uluslararası Konya Mistik Müzik 
Festivali’nde Ülkemizden katılacak 
TRT Sanatçılarının yanı sıra 8 ülke-
den sanatçılar yer alacaktır. 22 – 30 
EYLÜL 2018 tarihleri arasındaki 
festival kapsamında 9 günde 9 per-
formans gerçekleştirilecektir. Gün-
düz Etkinliklerindeki Açılış Resitali 
ile sahne ve atölye performansları 
da düşünülürse Festivaldeki perfor-
mans sayısı 15’e ulaşmaktadır.İranlı 
sanatçı Ali Rıza Ghorbani Konseri, 
Selçuklu Kongre Merkezinde ya-
pılırken diğer konserlerimiz MKM 
Sultan Veled Salonu’nda icra olu-
nacaktır. Halka açık, ücretsiz olan 
Akşam Etkinliklerimiz saat 20.30 
da başlayacaktır. Yine halka açık ve 
ücretsiz olan Gündüz Etkinliklerimiz 
ise 14.00’da başlayacaktır” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cüneyit Orhan Toprak

Cüneyit Orhan Toprak Abdüsettar Yarar
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3. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler kongresi yapıldı
Genel Koordinatörlüğünü Sel-

çuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve 
Medeniyeti Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ala-
attin Aköz’ün yaptığı, Türkiye’den 
Selçuk Üniversitesi ve Türk Tarih 
Kurumu, Sırbistan’dan Belgrad 
Devlet Üniversitesinin ortaklaşa 
organize ettikleri III. Uluslarara-
sı Osmanlı Araştırmalarında Yeni 
Eğilimler (INOCTE 2019) kongresi, 
Osmanlılar ve Balkanlar teması ile 
Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da 
gerçekleştirildi.

Belgrad Üniversitesi Filozofi Fa-
kültesinde gerçekleştirilen ve Prof. 
Dr. Alaattin Aköz’ün açılış konuş-
masıyla başlayan kongrenin baş-
langıç seremonisinde Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Refik Turan, Türkiye Cumhu-
riyeti Sırbistan Büyükelçilik Müs-
teşarı Ayşe Uzer ve Belgrad Üni-

versitesi Felsefe Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Jelana Erdelyan yaptıkları 
konuşmalarda Türk-Sırp ilişkileri-
nin tarihçiliğine ve önemine vur-
gu yaptılar. Açılış töreni, etkinliğe 

Türkiye’den katılan kurumlar ile ev 
sahibi üniversite arasında karşılıklı 
hediye takdiminin ardından sona 
erdi.Osmanlı’nın siyasi, sosyal, eko-
nomik ve kültürel yapılanmasına 

ilişkin güncel çalışmaların paylaşıl-
ması amacıyla düzenlenen kongre 
serisinin 3’üncüsünde, oturumlara 
geçildi ve bildirilerde; 20. yüzyıla 
doğru başta Balkanlar olmak üzere 
Osmanlı coğrafyasında meydana 
gelen gelişmeler ve 6 asırlık Os-
manlı idari sistemi ele alındı. Os-
manlı’nın fetih politikası, kültür ve 
medeniyet birikimi ile ‘Millet Siste-
mi’nin de konuşulduğu kongreye 

Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, 
Hırvatistan, Irak, Makedonya, Ma-
caristan, Almanya ve Rusya’nın da 
aralarında bulunduğu 15 ülkeden 
90’ı aşkın bilim insanı katıldı. 

Kongrenin kapanış oturumun-
da yer alan Sırp bilim insanları ve 
idareciler gerçekleştirilen sempoz-
yumun önemine vurgu yaptılar ve 
kendileri için çok yararlı olduğunu, 
ufuk açtığını, Türk bilim insanları 

ile tanışma ve işbirliği yapabilme 
imkânı sağladığını, bu yüzden iki 
ülke arasındaki akademik ilişkilerin 
geliştirilmesi ve benzeri sempoz-
yumların tekrarlanması gerektiğini 
vurgulayarak dostluk mesajı ver-
diler. Gerçekleştirilen sempozyum 
sadece akademik çevrelerde değil 
genel olarak bütün Sırbistan’da 
yankı buldu.
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER Ilgın Temsilciliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Cihat Tapu, İmar yönetmeliğinde 
son 2 yılda yapılan sürekli değişik-
likler nedeniyle, inşaat sektöründe 
birçok firmanın iş yapamaz hale gel-
diğini söyledi. Şehirlerin anayasası 
olarak kabul edilen imar kanunları-
nın yabancı ülkelerde nerdeyse yıl-
larca hiç değişmeden aynı kaldığını 
belirten Tapu, “Bizde senede 3-5 kez 
değişiyor. Hem de tam inşaat sezo-
nunda, mevcut başvurular aksatıla-
cak şekilde yeni maddeler isteniyor. 
Sonra da şehirlerimizin nasıl çarpık 
yapılaştığından dem vuruyoruz” 
dedi. Sahadan uzak kişilerin istişare 
yapmadan hazırladığı yönetmelikle-
rin uygulamaya gelince sınıfta kal-
dığına dikkat çeken Mehmet Cihat 
Tapu. Sonrasında yaşanan süreçte 
yeni yönetmelik, değişiklik, mülga 
derken piyasada iş yapmaya çalı-
şan mühendislere, mimarlara, mü-
teahhitlere ve vatandaşların sorun 
yaşadığını söyledi. Mehmet Cihat 
Tapu şöyle konuştu: “Sizlere 2017 
Ekim ayında Planlı Alanlar İmar Yö-

netmeliği yayınlandıktan sonra ya-
pılan 6 değişikliği sayılarıyla birlikte 
aşağıda paylaşıyorum. 25 Temmuz 
2019’da yayınlanan Balkonlarla ilgili 
yönetmelik bu dönemde çıkarılması 
elzem, olmazsa olmaz bir uygulama 

değildir. İnşaat sektörü; doların yük-
selmesiyle yaşanan malzeme fiyat 
artışları, vatandaşın faizler sebebiyle 
alım gücünün azalması ve piyasada-
ki arz talep dengesinin arasının çok 
açılmasından dolayı zaten kan kay-

bediyor. Bir de böyle yönetmelik ve 
uygulamalarla vatandaşı sıkıntıya 
sokacak hamlelerden kaçınmak ge-
rekiyor. Masa başında bu yönetme-
liği hazırlayanlar piyasaya çıktıkları 
zaman eminim ki bizim söylediğimiz 
aynı şeyleri onlar da dile getirmeye 
başlar. Masanın her iki tarafında da 
oturup düşünebilmek lazım.” 

İmar konusunda artık Konya 
İmar Yönetmeliğinin çıkarılması ge-
rektiğin vurgulayan Tapu, “İlçeler-
deki parsellerin küçük olmasından 
dolayı yaşanan otopark sorunların-
dan tutun da emsalleri olan ada-
lardaki uygulamalar ve çözümsüz 
sorunlara kökten çözüm üretilerek 
inşaat sektörünün önü açılmalı-
dır. İlk adım olarak da balkonlarla 
ilgili çıkarılan yönetmeliğe çözüm 
üretmek adına Değerli İnşaat Mü-
hendisi Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay Ön-
derliğinde bu işe çözüm üretilmeli, 
alınacak meclis kararı ile balkonlarla 
ilgili çıkarılan yüzde 10 sınırı sorunu 
çözülmelidir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Hem aşure ikram ettiler, 
hem de istişare yaptılar

Mehmet Eren aşure 
ikramında bulundu

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Muharrem Ayı dolayısıy-
la Karatay Muhtarlar Derneği ta-
rafından düzenlenen Aşure ikramı 
programına katıldı. 

Muhtarlarla birlikte vatandaşa 
aşure ikram eden Başkan Hasan 
Kılca, muhtarların mahalleleriyle 
ilgili de istişarelerde bulundu.  

Karatay Muhtarlar Derneği, 
Muharrem Ayı’nın başlaması dola-
yısıyla dernek binası önünde Aşure 
ikramında bulundu. 

Programa Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra 
belediye başkan yardımcıları, AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami 

Sağdıç, mülki amirler, AK Par-
ti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, MHP Karatay İlçe Baş-
kanı Remzi Karaaslan, Karatay 
Belediye Meclis Üyeleri, teşkilat 
mensupları, Karatay Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hacı Ali Eken, 
muhtarlar ile çok sayıda vatan-
daş katıldı. 

Protokol üyeleri, hep birlikte 
edilen duanın ardından programa 
katılan misafirlere ve vatandaşlara 
aşure ikramında bulundular. 

Aşure ikramının ardından 
Karatay Muhtarlar Derneği’nde 
muhtarlarla bir araya gelen Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve protokol üyeleri, muhtarların 
mahalleleriyle ilgili talepleri konu-
sunda da istişarelerde bulundu.  
n HABER MERKEZİ

AK Partili siyasetçi Mehmet 
Eren ve arkadaşlarının organizas-
yonu ile Aziziye Camii meydanın-
da vatandaşlara aşure ikram edil-
di. Aşure dağıtımı sırasında kısa 
bir açıklama yapan Mehmet Eren, 
“Mübarek Muharrem ayında aşure 
etkinliğimize katıldığınız ve bizleri 
yalnız bırakmadığınız için hepi-
nize teşekkür eder dualarınızın 
kabul olmasını Cenab-ı Hakk’tan 
dilerim. Muharrem Ayı, Kur’an-ı 
Kerim’de kıymet verilen aylardan 

biridir. Aşure bu ayın en kıymet-
li günüdür. Allah-u Telala birçok 
duaları kabul etmiştir. Bizler de AK 
Parti gönüllüleri olarak, 2 bin kişiye 
aşure dağıtmayı hedefledik. İslam 
alemi için önem arz eden aşurenin 
yapım ve dağıtımına destek veren-
lere teşekkür ederek etkinliği her 
yıl geleneksel olarak düzenleyece-
ğiz” şeklinde konuştu. Hazırlanan 
aşure öğlen namazının ardından 
partililer tarafından vatandaşlara 
dağıtıldı. n MEVLÜT EGİN 

Kentsel dönüşümün yeni yol haritasını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şehirlerimizin kentsel dönüşüm 
ilke ve esaslarını belirledik. Bu sayede her şehrin kendine özgü bir dönüşüm anayasası, planı olacak” dedi

Kentsel dönüşümün
anayasası hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, 8 maddelik Kentsel Dö-
nüşüm Eylem Planı hazırladıklarını 
belirterek, “Bu kapsamda Kentsel 
Dönüşüm Strateji Belgesi’yle kent-
lerin dönüşüm anayasasını oluştu-
racağız. 19 Şubat’ta valiliklerimize, 
belediyelerimize gönderdiğimiz 
genelge çerçevesinde belediyeleri-
mizin kentlerine göre hazırladıkları 
Strateji Belgesi’ne göre dönüşüm 
ilke ve esaslarını belirledik. Bu saye-
de her bir şehrimizin kendine özgü 
bir dönüşüm anayasası, planı ola-
cak” dedi.

Bakan Kurum, ayrıca kentsel dö-
nüşüm alanlarında Bakanlık, TOKİ, 
İlbank, Emlak Katılım Bankası, yerel 
idareler, vatandaşlar ve yatırımcıla-
rın sorumluluklarını içeren “Kentsel 
Dönüşüm Rehberi” hazırladıklarını, 
bununla kentsel dönüşüm sürecini 
hızlandırmış olacaklarını vurguladı. 

‘81 İLDE İMARA, MEVZUATA 
AYKIRI NE KADAR KAÇAK 
YAPI VARSA YIKILACAK’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Ku-
rum, “1923-2016 yılları arasında 
ülkemizde meydana gelen afetler 
incelendiğinde, can kayıplarının 
yüzde 90’ı depremlerden kaynakla-
nıyor. Kalan yüzde 10’u ise heyelan, 
seller, taşkınlar sebebiyle meydana 
gelmekte. Bilhassa 2018 ve 2019 
yıllarında yaşadığımız seller ve he-
yelanlar maalesef bu oranı çok daha 
yukarıya taşımaktadır. 

Bunun başlıca sebebi, iklim de-
ğişikliğine bağlı yağış artışı ve dere 
yataklarındaki sağlıksız yapılaşma-
lardır. Bildiğiniz üzere, 12 Tem-
muz’da da Karadeniz Bölgesi için 
İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açık-
ladık. Bu çerçevede öncelikle dere 
güzergahı içerisinde kalan taşkın ve 
sel riski altındaki yapıları belirledik. 
O bölgede 15 bin yeni konut yapma 

kararı aldık ve vatandaşlarımızı da 
süreç içerisinde dere güzergahında-
ki sel ve taşkınlardan kaynaklanan 
can ve mal kayıplarını engellemek 
adına da bu dönüşüm sürecini baş-
latacağız. Akabinde de 7 bölgemizde 
iklim değişikliğiyle ilgili eylem süre-
cini devam ettiriyor olacağız.”

Bakan Kurum, doğal ve kültürel 
alanların, yayla, köy ve kıyılardaki 
yapılaşmaya müsaade edilmeyece-
ğini, koruma amaçlı plan ve projele-
rin bu anlamda tamamlanacağını ve 
o tarihi güzelliklerin, kent merkez-
lerinin dönüşümünün hep birlikte 
yapılacağını söyledi. 

Bu bölgelerdeki ticareti artır-
mak, turizmi geliştirmek, cazibe 
alanları oluşturmak için de canla 

başla çalıştıklarını anlatan Kurum, 
“Bugün ülkemize baktığımızda yüz-
lerce tarihi kent merkezimiz var. Bu 
alanlarımızın tamamında da beledi-
yelerimizle iş birliği yaparak sokak 
sağlıklaştırma, cephe yenileme, çev-
re düzenlemesi gibi faaliyetlerimizi, 
birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu 
projelerin sayısını da artırıyor olaca-
ğız.” diye konuştu. 

İstanbul Fatih’te önemli bir sü-
reç yapacaklarını, tarihi yarımadada 
yönelinmesi gereken alanların dö-
nüşümünü Fatih Belediyesi ile bir-
likte yapacaklarını aktaran Kurum, 
Konya Mevlana Meydanı, Niğde Ka-
leiçi, Erzurum Hacı Cuma, Kastamo-
nu Nasrullah Cami ve çevresi, Afyon 
Mısri Çarşı, Kayseri Kaleiçi gibi son 

derece önemli projelerle çalışmala-
ra başladıklarını, Diyarbakır, Tokat, 
Amasya ve Giresun’da da çalışma-
ların devam ettiğini, bu bölgelerde 
bulunan birçok yapıyı yenilediklerini 
kaydetti.

Bakan Kurum, dönüşüm çalış-
malarıyla tarihi merkezleri canlan-
dırmanın yanında tabiat varlıklarını 
da koruduklarını, oralardaki kaçak 
yapılaşmayla mücadele ettiklerini, 
dönüşüm çalışmalarını da gerçek-
leştirdiklerini, yaylalarda, koylarda, 
kıyılarda koruma amaçlı plan ve 
projeleri tamamlayarak buralardaki 
süreci yöneteceklerini dile getirdi.

‘ŞEHİR MERKEZLERİNDEKİ 
KÖHNELEŞMİŞ SANAYİ 

ALANLARI DÖNÜŞTÜRÜLECEK’
Önemli bir maddenin de “Şe-

hir merkezlerindeki köhneleşmiş, 
çöküntü alanı haline gelmiş sanayi 
alanlarını dönüştürmek” olduğunu 
ifade eden Kurum, esnafın ihtiyaç-
larını karşılayamayacak duruma 
gelen sanayi alanlarını kent mer-
kezlerinin dışına çıkaracaklarını söy-
ledi. Kurum, “Böylelikle bu alanları 
vatandaşlarımızın kullanımına aç-
mak suretiyle hem sanayi alanlarını 
dönüştürmüş hem de esnafımızın, 
vatandaşımızın yüzünü güldürecek 
projeleri hayata geçirmiş olacağız. 
Bu kapsamda, öncelikli olarak başta 
İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya 
olmak üzere 10 bin bağımsız bö-
lümü üretmek için çalışmalarımızı 
başladık.” dedi. Halihazırda İstanbul 
Arnavutköy’de, Konya Karatay’da, 
Kocaeli Dilovası’nda ve Aksaray kü-
çük sanayi sitesinde planlama, ihale 
ve inşa süreçlerinin de devam etti-
ğini belirten Kurum, 5 yılda sanayi 
alanlarına yönelik bu çalışmaları 
tüm şehirlere yaymış olacaklarını 
söyledi.
n AA

İmardaki sorunlara çözüm üretilmeli
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Mitchell Donald: Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız
BtcTurk Yeni Malatyasapor’un 

orta saha oyuncusu Mitchell Donald, 
Spor Toto Süper Ligin her haftasının 
zorlu geçeceğini ifade ederek, “Her-
kesin herkesi yenebildiği bir ligde 
oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir 
an önce hatalarımızdan ders alma-
ya çalışmalıyız” dedi. Sarı-kırmızılı 
takımın orta saha oyuncusu Mitchell 
Donald ve başarılı kalecisi Fabien 
Farnolle Orduzu Pınarbaşı Nurettin 
Soykan Tesisleri’nde basın mensup-
larına açıklamada bulundu. Mitchell 
Donald, Spor Toto Süper Ligin her 
haftasının zorlu geçeceğini ifade 
ederek, MKE Ankaragücü deplasma-
nından iyi bir sonuçla dönmek için 
çalıştıklarını ifade etti.

“3 GOL YEDİK VE 
TOPARLAMASI ZOR OLDU”
Donald, ligde geride kalan ilk 

3 haftaya ilişkin, “Sahamızda Me-
dipol Başakşehir’i yenerek, lige iyi 

bir başlangıç yaptık. İkinci maçta 
Trabzonspor’a karşı ilk yarıda çok iyi 
oynadık. İkinci yarıda bazı hatalardan 
dolayı yenildik. Alanyaspor maçında 
da çok basit hatalardan dolayı ilk yarı 
3 gol yedik ve toparlaması zor oldu. 
Ama tabi ki bu işlerin düzelmeyece-
ği anlamına gelmez” açıklamasında 
bulundu.

“REKABET OLMADIĞI 
ZAMAN ZATEN BAŞARI OLMAZ”

Mitchell Donald, bir gazetecinin 
‘takımdaki forma rekabetini nasıl de-
ğerlendiriyor’ sorusuna, “Bir yerde 
birkaç tane iyi oyuncunun olması Ma-
latyaspor adına güzel bir durum. Tabi 
ki rekabet olacak. Rekabet olmadığı 
zaman zaten başarı olmaz. O konuda 
bizim, benim bir sıkıntımız yok. Her 
zaman rekabete de açığım” şeklinde 
cevap verdi.

“HATALARIMIZDAN DERS 
ALMAYA ÇALIŞMALIYIZ”

Hollandalı futbolcu, ligin dör-
düncü haftasında deplasmanda MKE 
Ankaragücü ile oynayacakları kar-
şılaşmayla ilgili ise, “Süper Lig’de 
her hafta zorlu geçecek. Zor bir lig. 

Herkesin herkesi yenebildiği bir ligde 
oynuyoruz. Bizim açımızdan ise bir 
an önce hatalarımızdan ders almaya 
çalışmalıyız. Bu 15 günlük ara bizim 
biraz daha oturup nerede hata yaptı-

ğımızı düşünmemize yardımcı oldu. 
Ankaragücü deplasmanından iyi bir 
sonuçla döneceğimizi umuyorum. 
Onun için çalışıyoruz. İnşallah da iste-
diğimizi alarak döneriz” değerlendir-
mesinde bulundu.

FARNOLLE: “BUNDAN SONRA 
SADECE LİGİ DÜŞÜNECEĞİZ”
Sarı-kırmızılı ekibin file bekçi-

si Fabien Ceddy Farnolle ise MKE 
Ankaragücü deplasmanına ligde 
son iki maçta kaybettikleri puanları 
telafi için gideceklerini söyledi. 34 
yaşındaki eldiven, lige beklentilerin 
altında başladıklarını ifade ederek, 
“Şöyle de bir durum var; biz Avrupa 
Kupası oynadık. Çok seyahat ettik, 
neredeyse hiç Malatya’da durma-
dık. Tabi ki bizimde beklentimiz lige 
daha iyi bir şekilde başlamaktı ama 
bunu da göz önünde bulundurmak 
lazım. Artık Avrupa Kupası yok. Bun-
dan sonra sadece ligi düşüneceğiz” 

şeklinde konuştu.
“SÜREKLİ ÇALIŞIYORUM”

Kendi performansına yönelik 
açıklamalarda da bulunan Farnolle, 
“Tabi ki ben buraya kendimi kanıtla-
maya geldim. Her gittiğim yerde de 
öyle yapmaya çalışıyorum. Sürekli 
çalışıyorum, daha iyi olmak için ça-
lışıyorum. Hep daha iyi performans 
sergilemek için elimden geleni yapı-
yorum. Bu durum futbol oynadığım 
süreç içerisinde de böyle devam ede-
cek” ifadelerini kullandı. Farnolle, 
MKE Ankaragücü maçına ilişkin ise 
“Ankara’ya kaybettiğimiz puanları al-
maya gideceğiz. İnşallah kaybedilen 
puanları telafi edeceğiz. Zor bir maç 
olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bu 
kaliteyi de Ankara’da göstermemiz 
gerekecek. İnşallah öyle olur ve 3 
puanla dönen taraf biz oluruz” diye 
konuştu. 
n İHA

Şampiyonluk için 
Fener’e geldim!

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Zanka, “Burada şampiyonluk 
yaşamak istiyorum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim” dedi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka, 
kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 
Futbol serüveni, özel hayatı ve kariyeri 
hakkında sorulara cevap veren Danimar-
kalı futbolcu, “Danimarka’daki B93 takı-
mının altyapsındaydım. Benim önemli 
bir yetenek olarak gördüler. Böylece 
sözleşme imzaladım. Arsenal’den teklif 
almıştım ama o dönem Danimarka’da 
kalmayı tercih ettim” şeklinde konuştu.

“PREMİER LİG BAŞKA BİR BOYUTTA”
Oynadığı ligler hakkında konuşan 

Zanka, “Kıyaslamak çok zor. Özellikle 
Premier League başka bir boyutta. Bu 
açıdan diğer liglerden ayrı bir yerde du-
ruyor. Premier Leauge’de oyun sürekli 
ileri geri giderek oynanıyor. Burada ise 

oyun genelde daha iyi olan takımın kont-
rolünde gidiyor. Karşı takım savunma 
yapıyor ve kontratak fırsatı arıyor. Crys-
tal Palace’tan Wilfred Saha çok iyi bir 
oyuncu. Daha küçük bir takımda oynadığı 
için sahada daha fazla serbestliği var. 
İstediği şeyi yapmakta özgür. Chelsea’de 
oynadığı dönemde Eden Hazard. Bence 
ligdeki en iyi oyuncu Hazard’dı. Karşısın-
da oynamanın en zor olduğu oyuncuydu. 
Neyse ki kanatta oynadığı için onunla 
doğrudan fazla karşı karşıya kalmadım” 
değerlendirmesini yaptı.

“ALTYAPI HOCAM LAKABIMI VERDİ”
Zanka lakabıyla ilgili konuşan Da-

nimarkalı futbolcu, “10 yaşındayken 
izlediğimiz bir filmdi. Altyapı hocam 

bana bu lakabı verdi. Şu anda Kopenhag 
takımının teknik direktörü. Ardından da 
bana arkadaşlarım, okulda öğretmenle-
rim Zanka demeye başladı. Kopenhag’a 
imza attığımda formama Zanka yazdırıp 
isteyip istemediğimi sordular. Bunu ya-
pabilir miyim diye şaşırmıştım. Lakabımı 
seviyorum” ifadelerini kullandı.

“KJAER İLE 
GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUM”
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Kjaer 

ile transfer öncesi konuştuğunu anlatan 
Zanka, “Onunla milli takımdayken zaten 
Fenerbahçe ve İstanbul üzerine konuş-
muştuk. Ayrıca, benim menajerlik şirke-
timde görev yapan Brian Nielsen de eski 
bir Fenerbahçe oyuncusu. Onunla konu-

şup kulüple, kulübün tarihiyle ve Türkiye 
ile ilgili bilgi aldım. Bu da benim karar 
vermemi kolaylaştırdı” değerlendirmesi-
ni yaptı.
“FENERBAHÇE TARAFTARI TUTKULU”

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında 
da konuşan Danimarkalı stoper, “Genel 
olarak Türk taraftarların ne kadar tutkulu 
olduğunu duymuştum. PSV’de oynarken 
Fenerbahçe ile Kadıköy’de hazırlık maçı 
yaptığımızda da stadyumda çok ses var-
dı. Gazişehir maçında kız arkadaşım da 
tribündeydi ve atmosferden çok etkilendi. 
Taraftarımız maçlarda ekstra performans 
göstermemizi sağlıyor ve motivasyonu-
muzu artırıyor” diye konuştu. 
n İHA

Kasımpaşa’nın 
rakibi Galatasaray

Kasımpaşa, Süper Lig’in 4. haftasında bugün dep-
lasmanda Galatasaray’la karşı karşıya gelecek. Lige kötü 
bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen 
lacivert-beyazlılar, Türk Telekom Stadı’nda sezonun ilk 
galibiyetini almak için mücadele edecek. İlk hafta Trab-
zonspor’la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alan-
yaspor’a 4-1, MKE Ankaragücü’ne ise 1-0 yenilen teknik 
direktör Kemal Özdeş’in öğrencileri haftaya 16. sırada 
girdi. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom 
Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem 
Ali Palabıyık yönetecek. Kasımpaşa, resmi maçlardaki 
son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig’de oyna-
dığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son 
olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan’da 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 yenmişti. Kasım-
paşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 
yenilgi aldı.  n AA

Trabzonspor’da Ekuban 
6 hafta oynayamayacak

Trabzonspor’da yapılan antrenmanda Fernandes ile 
girdiği ikili mücadelede sakatlanan oyuncu Caleb Eku-
ban’ın sol ayak tarak kemiğinde kırık olduğu bildirildi. 
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açık-
lamada, “Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği ant-
renmanda sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan 
oyuncumuz Caleb Ekuban’ın muayenesi yapılmış, çeki-
len röntgen ve tomografisi sağlık kurulumuzca değerlen-
dirilmiştir. Yapılan tetkikler sonrası sol ayak beşinci tarak 
kemiği tabanında parçalı kırık tespit edilen oyuncumuz 
Caleb Ekuban’ın ameliyat edilmesi gerekli görülmüştür.” 
ifadesine yer verildi. Ganalı oyuncunun yaklaşık 6 hafta 
sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ekuban, UEFA Avru-
pa Ligi’nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol olmak 
üzere bu sezon 7 resmi maçta 5 gol kaydederek takımının 
bu dönemde en golcü oyuncusu oldu.  n AA

Alanyaspor’da Welinton’un 
sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Welinton’un söz-
leşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Alanyaspor Kulübü 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen imza töreninde, turuncu-yeşilli ta-
kımın 3 yıl önce kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Welinton 
Souza Silva ile sözleşme uzattıkları için mutlu olduğunu 
söyledi. Welinton ise burada çok mutlu olduğunu belir-
terek Alanyaspor’da geçirdiği yıllarda herkesin kendisine 
iyi davrandığını kaydederek, “Burası gelişmekte olan bir 
kulüp. 3 yıldır üzerine çok koyduk. Her geçen gün gelişen 
kulübüz. Şu anda bulunduğumuz yer sıkı çalışmamızın 
sonucu. Önümüzdeki 3 yıl için bu formayı giymekten 
mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım ve Alan-
yaspor’un başarısı için mücadele edeceğim.” ifadelerini 
kullandı. Welinton, Süper Lig’in 4. haftasında karşıla-
şacakları Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu ve 
kendilerini zor bir maç beklediğini sözlerine ekledi.  n AA

Göztepe’nin en istikrarlı 4 oyuncusu  
Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 4 

futbolcu, geride kalan maçların hepsinde 
90 dakika forma giyerek takımın en istik-
rarlı isimleri olmayı başardı. Kadrosunda 
büyük bir değişime giden Göztepe’de, li-
gin ilk 3 haftası istenildiği gibi geçmedi. 
Hal böyle olunca karşılaşmalarda birçok 
oyuncusuna şans veren Göztepe Teknik 
Direktörü Tamer Tuna, bu süreçte sadece 
4 oyuncusundan vazgeçemedi. İzmir tem-
silcisinde kaleci Beto, savunmacılar Titi 
ve Gassama ile orta saha oyuncusu Andre 
Poko, Tuna’nın vazgeçilmezleri oldu. 4 
oyuncu da Antalyaspor, Beşiktaş ve Yu-
katel Denizlispor karşılaşmalarında 90’ar 
dakika forma giyerek takımın en istikrarlı 
isimleri olmayı başardı. Dört oyuncuyu bu 
sezon 260 dakika süre alan Serdar Gürler 
takip ederken, yeni transferler arasında 
en fazla forma giye oyuncu ise 226 dakika 
sahada kalan Eren Derdiyok oldu.

YASİN FORMAYI KAPAMADI
Göztepe’de geçen sezonun önemli 

isimlerinden Berkan ve Yasin ise ligin 
ilk 3 haftasında Teknik Direktör Tamer 
Tuna’nın gözüne giremedi. Bu süreçte 
Berkan 90 dakika sahada kalırken, geçen 
sezon sakatlandıktan sonra yerini kaybe-
den Yasin Öztekin ise 116 dakika Göztepe 
formasını terletti. Son 3 sezondur Gözte-
pe’nin değişmezleri arasında yer alan 
Andre Castro da bu sezon Tuna’dan kesik 
yedi. Portekizli orta saha oyuncusu, geri-
de kalan 3 maçta 139 dakika süre aldı.

JEROME SAKATLIK KURBANI
Geçen sezon ligin son haftalarında 

sakatlanan İngiliz golcü Jerome, bu sezon 
henüz Göztepe formasını terletemedi. Ça-
lışmalarını takımdan ayrı sürdüren dene-
yimli golcünün bu hafta oynanacak olan 
Çaykur Rizespor maçında da kadroda ol-
ması beklenmiyor. Göz Göz’ün bu sezon 
kadrosuna kattığı Murat, Veli, Batuhan ve 
Hüseyin de geride kalan haftalarda süre 
alamadı.   
n İHA



7 yılda 38 madalya!
Ankara’da katıldığı Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda minik kızlar 12 yaş altında ‘shaolingun’ birincisi 

olan milli sporcu Tuana Akdemir, 7 yıllık spor kariyerine ulusal ve uluslararası alanda 38 madalya ile 3 kupa sığdırdı
Yedi yıldır farklı spor branşlarında 

organizasyonlara katılan, 38 madalya 
ve 3 kupa kazanan 11 yaşındaki Tuana 
Akdemir, Türkiye Wushu Kung Fu Fede-
rasyonunca temmuz ayında 15 Temmuz 
şehitleri anısına Ankara’da düzenlenen 
ve 11 ülkeden 575 sporcunun katıldığı tur-
nuvada minik kızlar 12 yaş altında “sha-
olingun” birincisi oldu. Tuana Akdemir, 
yaptığı açıklamada, 4 yaşında sporla ta-
nıştığını ve o günden beri cimnastik, wus-
hu, satranç, yüzme ve tenisle ilgilendiğini 
söyledi. 

Okuldaki birçok arkadaşının kendisini 
örnek alarak spora başladığını vurgulayan 
Tuana, çevresindekileri etkilediğini gör-
menin kendisini heyecanlandırdığını dile 
getirdi. Avrupa şampiyonu olmak istedi-
ğini aktaran milli sporcu, 8 dünya şampi-
yonluğu bulunan Elif Akyüz’ü örnek aldığı-
nı kaydederek, şöyle devam etti: “Spora 
başladığımdan beri 38 madalya ile 3 kupa 
kazandım. İnşallah bunlara yenilerini 
ekleyebilirim. Şu an wushu, satranç ve 
tenise devam ediyorum. Hepsi de benim 
için çok değerli ve severek yapıyorum. İlk 
başladığım spor olan cimnastikte Türkiye 
şampiyonluğum var. Daha sonra wus-
huya geçiş yaptım. Wushuda da Balkan 
şampiyonluğu elde ettim. Ayrıca teniste 
de Türkiye şampiyonluğum var. Satrançta 
ise Konya şampiyonluğum var. Ben de Elif 
Akyüz gibi dünya şampiyonlukları kazan-
mak istiyorum.”

Başarmanın yolunun çok çalışmak-
tan geçtiğine işaret eden Tuana Akde-
mir, “Antrenmanlara katılmak için can 
atıyorum.” diye konuştu.

BAYRAKTAR: TUANA, WUSHUDA 
ÜST DÜZEY BİR YETENEK

Selçuklu Belediyespor Wushu Takı-
mı Başantrenörü Mehmet Bayraktar, kü-
çük yaştan itibaren yetiştirmeye başladığı 
öğrencilerinin başarıya ulaşmasının ken-
disini mutlu ettiğini söyledi.

Tuana Akdemir’in çalışkanlığı ve 
hırsıyla ön plana çıkan bir öğrencisi ol-
duğuna dikkati çeken Bayraktar, “Tuana 
Akdemir, wushu sporunda üst düzey bir 
yeteneğe sahip. Cimnastik, satranç, tenis 

ve yüzmede de aldığı madalya ve kupalar 
var. Çok hırslı ve mücadeleyi seven bir 
sporcu.” ifadelerini kullandı.

BABA AKDEMİR: TUANA 
BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

Ailece sporu önemsediklerini belirten 
milli sporcunun babası Bayram Akdemir, 

kızının birçok spor dalıyla uğraşıp sporla 
iç içe yaşamasının da başarıyı getiren bir 
etken olduğunu anlatarak, şunları kaydet-
ti: “(Tuana’nın başarısını kastederek) Okul 
çevresinden de çok güzel geri dönüşler ol-
duğu için Tuana’ya pozitif bir enerji verdi. 
Açıkçası bu tür motivasyonlar sayesinde 

de çocuk aldı başını gitti. Biz de engel 
olmadık kızımıza. ‘Seviyor ve istiyorsa 
neden yapmasın’ diye düşündük. Bu tür 
konularda önünü açınca Tuana başarıdan 
başarıya koştu. Biz de anne ve babası ola-
rak çok memnun ve mutluyuz.”  
n AA

Konyasporlu halterciler 
milli takıma davet edildi 
Konyasporlu halterciler Sami Baki Kıymet, Ali Oflaz ve 

Kadir Akın Halter Milli Takım Hazırlık Kampına davet edil-
di. 07-14 Aralık 2019 tarihinde İsrail-Eliat şehrinde yapıla-
cak olan U15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası öncesinde 
Milli Takım hazırlık kampı gerçekleştirilecek.  Yıldızlar 
kategorisinde yarışan Konyasporlu sporcular Ali Oflaz ile 
Kadir Akın 15 Eylül 2019 tarihinde Ankara/Eryaman Kamp 
Eğitim merkezinde başlayacak olan Avrupa Şampiyona-
sı’na hazırlık kampına davet edildi. U15 Yaş kategorisinde 
müsabakalara katılan sporcu Sami Baki Kıymet ise 22 Ey-
lül 2019 Tarihinde Bursa Kamp Eğitim Merkezi’nde baş-
layacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına katıla-
cak. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Sporcularımızı 
tebrik eder, kamp çalışmalarının ardından Milli Formayı 
gururla taşımalarını dileriz” ifadelerine yer verildi. 
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da 
Pendik hazırlıkları 

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, Pazar günü 
deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil 
beyazlı takımda bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Yav-
ru Kartal, Selçuklu Belediyesi sahasında Teknik Direktör 
Abdurrahman Baysangur gözetiminde çalışıyor. Dün yapı-
lan antrenmanda koşu ve çabukluk çalışması yapan tem-
silcimiz, daha sonra taktik idman yaptı. 1922 Konyaspor 
Kulübü, bugün Pendikspor maçı için İstanbul’a gidecek. 
Ligin ilk maçında Yeni Çorumspor’a yenilen Yavru Kartal, 
2.hafta maçında Gümüşhanespor’u mağlup ederek ilk ga-
libiyetini almıştı.  n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor’un rakibi lige iddialı başlayacak
Isparta’da bu yıl isim değişikliği yapılarak yeniden to-

parlanan ve Bölgesel Amatör Ligi’nin ilk haftasında Konya 
ekibi Akşehirspor ile karşılaşacak olan Isparta 32 Spor, yeni 
sezon hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürürken, Teknik Direktör 
Tarık Söyleyici ise futbolcuların performansından memnun 
olduklarını iletti. 

Bu yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta 
mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlık-
larını sürdürüyor. 21-22 Eylül tarihlerinde başlayacak olan 
ligde pembe-yeşillilerin grubunda Ereğlispor (Konya), Sa-
rayönü Belediyespor (Konya), Akşehirspor (Konya), Kepez 
Belediyespor (Antalya), Manavgat Belediyespor (Antalya), 
Kestelspor (Antalya), Bucak Belediye Oğuzhanspor (Bur-
dur), MAKÜspor (Burdur), Çal Belediyespor (Denizli), Saray-
köyspor (Denizli), Yatağanspor (Muğla), Ortaca Bld (Muğ-
la), Karaman Belediyespor (Karaman) ekipleri bulunuyor.

İlk maçını deplasmanda Akşehirspor’la oynayacak olan 
Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel 
maçlarla da eksikliklerini gideriyor.

“BU YOLUN SONU ALLAH’IN
 İZNİYLE ŞAMPİYONLUK OLACAK”

Isparta 32 Spor Teknik Patronu Tarık Söyleyici, takımın 
performansından memnun olduğunu belirterek, “Kulüp 
Başkanımız Atakan Yazgan ve yönetim kurulu üyelerimizin 
destekleriyle transferlerimizi yaptık. Kent büyüklerimiz de 
takımımızın yanında. Isparta şehri profesyonel ligleri hak 
ediyor. Taraftarımız Türkiye’de büyük bir kitleye hitap edi-
yor, 10-12 bin taraftara oynuyoruz. Bu yolun sonu Allah’ın 
izniyle şampiyonluk olacak” dedi.
n İHA

Selçuklu kış spor okullarına yoğun ilgi
Selçuklu Belediyespor Kulübü Kış Spor Okulları bu yıl 

da aileler tarafından büyük ilgi gördü. 10 Eylül’de başlayan 
kayıtların ilk iki gününde 4489 öğrenci kayıt oldu.

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri-
si olan Selçuklu Belediyespor Kulübü on binlerce çocuğu 
sporla buluşturmaya devam ediyor. Yaz Spor Okullarının 
sona ermesinin ardından spora devam etmek ve yeni kayıt 
olmak isteyen öğrenciler için Mayıs ayına kadar sürecek 
olan Selçuklu Kış Spor Okullarına kayıtlar başladı. 10 Eylül 
tarihinde başlayan kayıtların ilk iki gününde 4489 öğrenci-
nin kaydı gerçekleşti. Türkiye’nin en modern tesislerinde, 
profesyonel antrenörler gözetiminde gerçekleştirilecek 
olan eğitimler, 5 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 17 
Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek. Selçuklu Be-
lediyespor Kulübü Spor Okullarında geçtiğimiz yıl toplam 
29.266 öğrenci spor yapma imkanı bulmuştu. Selçuklu 
ilçesinin her bölgesine sağlanan servis imkanı, modern 
tesis ve profesyonel antrenörler eşliğinde verilen eğitimler 
aileler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

15 BRANŞTA EĞİTİM
Selçuklu Belediyespor Kulübü Spor Okullarında 15 fark-

lı branşta eğitim veriliyor. Toplamda 112 antrenörün eğitim 
vereceği branşlar şu şekilde; Yüzme, Basketbol, Jimnastik, 
Futbol, Güreş, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Sat-
ranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu Kung-Fu ve Ok-
çuluk. Selçuklu Kış Spor Okullarında aileler tarafından en 
çok ilgi gören branşlar ise Yüzme, Cimnastik ve Tenis oldu. 
Spor Okullarında yetenekli bulunan sporcular antrenörler 
tarafından müsabık grubu alınarak lisanslı sporcu olarak 
Selçuklu Belediyespor Kulübüne kazandırılıyor.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Selçuklu Kış Spor Okullarına kayıtlar sadece www.sel-

cuklubelediyespor.com adresinden yapılıyor. Ön kayıtları-
nı internet üzerinden tamamlayan aileler kendilerine gele-
cek bilgilendirme mesajının ardından kıyafet ve kesin kayıt 
işlemleri için Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu 
Spor Okulları Merkezine giderek kayıtlarını tamamlamaları 
gerektiği ifade edildi. Spor okulları ile ilgili 0 (332) 248 00 
43 veya 0 (332) 248 03 06 numaralı telefonlardan bilgi alı-
nabileceği belirtildi. Spor Okullarında kayıtlar kontenjanlar 
dolana kadar devam edecek.  
n SPOR SERVİSİ

1513 EYLÜL 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 2 2 0 0 7 1 6 6
2.SANCAKTEPE FK 2 2 0 0 7 2 5 6
3.SAMSUNSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
4.YENİ ÇORUMSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
5.AFJET AFYONSPOR 2 1 1 0 6 3 3 4
6.HEKİMOĞLU TRABZON 2 1 1 0 5 3 2 4
7.BAK SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 2 0 2 4
8.SARIYER 2 1 1 0 1 0 1 4
9.TARSUS İDMAN Y. 2 1 0 1 3 3 0 3
10.1922 KONYASPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
11.ZONGULDAK 2 1 0 1 1 1 0 3
12.İNEGÖLSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
13.KIRKLARELİSPOR 2 0 1 1 2 6 -4 1
14.AMED SPORTİF 2 0 0 2 1 3 -2 0
15.GÜMÜŞHANESPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
16.PENDİKSPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
17.HACETTEPE SPOR 2 0 0 2 2 10 -8 0
18.ŞANLIURFASPOR 2 0 0 2 0 4 -4 -6
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Anadolu Kartalı’na ‘milli’ piyango!
Son dönemde altyapı yatırımları anla-

mında önemli atılımlar yapan Konyaspor, 
bu mücadelesinin karşılığını almaya de-
vam ediyor. Hemen hemen her yaş grubun-
da milli takıma oyuncu veren Konyaspor’da 
yeni isimler milli takıma çağırıldı. 

ABDULSAMET KAYA KADRODA
U17 Milli Takımımızın 20-26 Eylül 

2019 tarihleri arasında Letonya’da katıla-
cağı U17 Federasyon Kupası aday kadrosu 
açıklandı. Kadroda Konyaspor’un yıldız 
adaylarından Abdulsamet Kaya da yer alı-
yor. U17 Milli Takımı’nın U17 Federasyon 
Kupası aday kadrosuna şu oyuncular davet 
edildi:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bur-
saspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbah-
çe A.Ş.)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), 

Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram 
(Galatasaray A.Ş.), Murat Şenel (Galata-
saray A.Ş.), Abdullah Şahindere (Genç-
lerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), 
Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Ra-
vil Tagir (Altınordu A.Ş.)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınor-
du A.Ş.), Alperen Soysal (Aytemiz Alan-
yaspor), Abdullah Soğucak (Altınordu 
A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ 
Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Selman Faruk 
Dibek (Galatasaray A.Ş.), İsmail Zehir 
(Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (İstikbal 
Mobilya Kayserispor)

Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe 
A.Ş.), Abdulsamet Kaya (Konyaspor)

KONYASPOR’A GELİR 
GELMEZ MİLLİ TAKIMA

U15 Milli Takımımızın 16-19 Eylül 

2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapa-
cağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. 

Konyaspor’un genç oyuncuları Mu-
hammed Semih Kocatürk ve Ata Berk 
Karababa Milli Takım Aday Kadrosuna 
davet edildiler. Ataberk Karababa kısa 
süre içinde Aydın Amatör takımlarından 
Yıldızspor’dan transfer edilmişti.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 
16 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 12.30’da 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

U15 Milli Takımı’nın hazırlık aday kad-
rosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altı-
nordu A.Ş.), Barış Değirmenci (Olympique 
Marsilya), Mehmet Nedim Durak (Adana 
Demirspor)

Defans: Ali Turap Bülbül (Galatasaray 

A.Ş.), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), 
Arda Kırgıl (Altınordu A.Ş.), Arda Kılıç (Gi-
resunspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu 
A.Ş.), Bilal Selamet (Kasımpaşa A.Ş.), 
Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir FK), Lüt-
fi Yurttakal (Antalyaspor A.Ş.)

Orta Saha: Berkay Kençtemur (Beşiktaş 
A.Ş.), Muhammed Semih Kocatürk (Kon-
yaspor), Furkan Yöntem (Altınordu A.Ş.), 
Muhammed Eren Arıkan (İstiklal Mobilya 
Kayserispor), Aslan Atay (Fenerbahçe 
A.Ş.), Ata Berk Karababa (Konyaspor), 
Muhammet Zişan Turan (Altınordu A.Ş.), 
Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), 
Efekan Çalıkoğlu (Holstein Kiel), Mehmet 
Bilgin (Bursaspor), Batuhan Çelik (Medipol 
Başakşehir FK) 
n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın yeni ismi
İttifak Holding Konyaspor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor yeni isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Geçmişte 
Kombassan, Torku ve Atiker gibi önemli firmaların isim sponsoru olduğu Konyaspor’un yeni ismi İttifak 
Holding Konyaspor oldu. 3+2 yıllık yapılan anlaşmanın karşılığında Konyaspor’a 3.5 milyon lira verecek 

olan İttifak Holding ayrıca Aykut Kocaman’ın belirleyeceği bir ismi de Konyaspor’a transfer edecek 
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor yeni isim sponsorluğu anlaşmasına 
imza attı. Anadolu Kartalı’nın yeni ismi İt-
tifak Holding Konyaspor oldu. Yapılan isim 
sponsorluğu opsiyon hakkı firmada olmak 
üzere anlaşması 3+2 yıllık. Konyaspor bu 
anlaşmadan yıllık 3.5 Milyon Lira kaza-
nacak. Ayrıca İttifak Holding, önümüzdeki 
dönemde Aykut Kocaman’ın belirleyeceği 
bir ismin transferinin sponsorluğunu üstle-
necek.

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-
yaspor dün Büyükşehir Belediye Stadyumu 
Basın Toplantı Salonu’nda İttifak Holding 
ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. 
Törene Başkan Hilmi Kulluk’un yanı sıra İt-
tifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Akdere ile her iki tarafın yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Başkan 
Hilmi Kulluk “İttifak Holding geçtiğimiz 
yıllarda Konyaspor’umuza büyük katkılar 
sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon İttifak Holding 
ile iştiraki bulunan firmalar formamızın sır-
tında ve tribün isminde yer almıştı. Bu sene 
yaptığımız görüşmeler neticesinde, isim 
sponsorluğu noktasında İttifak Holding Kon-
yaspor olarak devam edecektir. Bugün bu-
rada isim sponsorluğumuzun anlaşmasını 
imzalamak adına sizlerle bir araya geldik.

Bilindiği gibi Anadolu kulüpleri için 
olmazsa olmazı sponsorluklardır. Bizim 
sabit gelirlerimizin yanı sıra sponsorluk-
lar kulüplerin can suyudur. İttifak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bey ile 
görüşmemizde kendisi seve seve isim 
sponsoru olacağını söyledi. Yaptığımız 
ziyarette Konya Valimizin katkıları da çok 
büyük oldu. Sponsorluk anlaşmamızın iki 
taraf için de hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Allah, Adese’ye bol kazanç verir, 
anlaşmalardaki bu rakamları büyüterek 
gideriz. Bu arada şunu da ifade etmek is-
tiyorum. Mehmet Bey kibarlık yaptığından 
ötürü söylemedi. Bu müjdeyi ben veriyim. 
Anlaşma süresi içerisinde, Aykut hocamı-
zın tasvip edip onayladığı bir futbolcuyu, 
İttifak Holding bonservisiyle alacak ve 
Konyaspor’umuza hediye edecek. Son 
olarak, İttifak Kurulu Yönetim Başkanı ve 
yönetimine huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum. Her iki taraf için de hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. Taraftarın tepkisini 
anlayamıyorum. Böyle büyük bir bağışı ya-
pan bir firmayı taraftarımız omuzlarda taşı-
malı. Bizim gururla taşıyacağımız bir isim. 
Bizleri kırmadılar. Ben çok mutluyum. 2-3 
arkadaşın buna karşı gelmesi beni çok da 
ilgilendirmiyor” dedi.

Törende isim sponsorluğuyla ilgili 
düşüncelerini aktaran İttifak Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Akdere ise 
“Öncelikle yapmış olduğumuz iş birliğinin 
taraflara, spor camiamıza, şehrimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bildi-
ğiniz üzere 5 yıldır Konyaspor’umuzla ittifak 
içindeyiz. Bu yıl, bu güzel birlikteliğin altın-
cı yılı. Takımımızı desteklemeyi Konya’nın 
en önemli kuruluşlarından biri olarak boy-
numuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Tüm 
paydaşları ile birlikte kenetlenirse İttifak 
Holding Konyaspor’umuzun çok iyi yerlere 
geleceğinden şüphe duymuyoruz. Biz İtti-
fak olarak gelenekleri, değerleri olan bir 
kuruluşuz. Her şeyden önce Konyalıyız ve 
Konya’nın bir şirketi olarak şehrimiz için 
hayırlı olacak her türlü projenin yanında 
ve arkasında dururuz. Bu her zaman böyle 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu 
takım, bu stat, bu ruh, bu şehrin ortak si-
nerjisi ve başarısıdır. Biz de bu sinerjinin bir 
parçası olarak her ne kadar son dönemde 
ülkemizde, şehrimizde ve şirketimizde ikti-
sadi anlamda bazı zorluklar yaşanmış olsa 
da üzerimize düşeni yapmaktan asla geri 

kalmayız. İttifak Holding’de Mayıs ayında 
göreve geldik. Allah’a şükür ekonomik 
sorunları ciddi oranda çözdük, çözmeye 
devam ediyoruz. İttifak Holding olarak, 
önümüzdeki dönemde kuruluş felsefesini 
temel alan, kültür ve değerlerini yeniden 
yeşerten, kuruluş felsefesinde var olan 
enerjisini ekonomik başarılarla geliştiren 
yeni bir ittifak inşa ediyoruz. İşte bu duygu 
ve düşünceler ile Konya’mıza, Konyalıya, 
vatanımıza, milletimize ve insanlığa yeni 
katkılar üretirken diyoruz ki “İttifak Ettik 
Konyaspor’u Şampiyon Yapmaya.” Bu 
sözümüzü aynı zamanda tüm Konya’ya bir 
çağrı olarak da duyuruyoruz. Konya olarak 
ittifak edersek kendi değerlerimize sahip 

çıkarsak ben değil biz olursak daha çok 
kazanır daha çok sevinir, sevilir, daha çok 
başarırız. Bu sözün öylesine alelade de-
ğil, bir hedef olarak görülmesini temenni 
ediyorum. İnşallah şampiyonluğu da taraf-
tarlarımızla birlikte kutlayacağımız günler 
için kenetlenelim ve yolumuza bakalım. 
Konyaspor’umuz sponsor olduğumuz geç-
miş dönemlerde göğsümüzü kabartacak 
birçok başarıya imza attı. Eminiz ki değerli 
başkanımız Hilmi Kulluk’un başkanlığında 
kıymetli hocamız Aykut Kocaman’ın önder-
liğinde İttifak Holding Konyaspor’umuz aynı 
başarıları tekrarlayacak hatta üzerine çıka-
caktır. Bu manada kendilerine güvendiği-
mizi ve her zaman destekçileri olduğumuzu 

özellikle belirtmek isterim.
İttifak Holding Konyaspor’un kulübü-

müz, iyi gün kötü gün demeden takıma 
desteklerini esirgemeyen vefakâr taraftarı-
mız ve Türk futbolu adına hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 
taraftarıyla, teknik ekibiyle ve yönetimiyle 
ülkemizde örnek bir camia haline gelen İt-
tifak Holding Konyaspor’umuza Cemil Usta 
sezonunda gönülden başarılar diliyorum. 
Allah mahcup etmesin, yar ve yardımcımız 
olsun” dedi.

İttifak Holding ile yapılan sözleşme her 
sezon ÜFE – TÜFE  oranında artarak 3+2 yıl 
geçerli olacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un golcüsü 
Bajic, dünya evine girdi

Konyaspor’un Bosna Hersekli futbolcusu Riad Bajic 
milli maç için gittiği ülkesinde Sanita Copra ile hayatını 
birleştirdi. Sarajevo’da milli maç öncesi gerçekleşen 
törende Riad Bajic’in nikah şahitliğini Başakşehir Futbol 
Kulübü oyuncusu Edin Visca yaptı. Bajic, nikahın aile ara-
sında gerçekleştiğini, düğün töreninin ise 2020 yılının yaz 
aylarında yapılacağını bildirdi.

Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 
“Konyaspor Ailesi olarak Riad-Sanita Bajic çiftine, ömür 
boyu mutluluk, sağlık ve huzur diliyoruz” ifadeleri kulla-
nıldı.  n SPOR SERVİSİ

Ahmet Karademir 
15 yaşında A takıma yükseldi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor’da alt-
yapı hamlesi sonuçlarını vermeye başladı. Alt yapıdan 4 
oyuncu A takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2003 
jenerasyonunun milli oyuncuları Abdulsamet Kaya, Şe-
ner Kaya ve İzzet Karaboğa’nın yanı sıra Konyaspor’un 15 
yaşındaki yıldız adayı Ahmet Karademir Aykut Kocaman 
tarafından Konyaspor antrenmanlarına davet edildi. 

2004 jenerasyonunun en yetenekli oyuncularından 
biri olarak gösterilen Ahmet Karademir 8 kez milli forma-
yı giymişti.  n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU
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