
141307 İnşaat maliyetleri 
tırmanmaya devam ediyor 

Yabancı dili yeni 
yöntemlerle geliştiriyorlar 

Genç Saadet Meram’dan 
‘Göz Hakkı Manavı’ 

Sanatseverler için 
Tezhip Sergisi

Esra Bora’nın “Anılar” isimli 
Tezhip Sergisi, 10-19 Haziran 
tarihleri arasında, Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde sanatse-
verlerle buluşuyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Konya’mızın değerlerini Ankara’ya taşıdığımız 
bu etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür edi-
yorum. Selçuklu başşehrine yakışan en güzel yanımız; 

aramızdaki birlik ve beraberliğimizi korumamız ve 
pekiştirmemizdir” dedi. n HABERİ SAYFA 8 ve 9'DA

Enerji’de hızlı
kamulaştırma yapılacak

Ankara’da Konya 
resitali sürüyor

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji 
nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmaz-

lar acele kamulaştırılacak. n HABERİ SAYFA 14'TE

‘İŞBİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENİYOR’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2003 
yılında kurulduğunu hatırlatan Altay, “Yönetim 
Kurulu’nda 11 ülke temsil ediliyor. Birliğimizin 
merkezi İstanbul’da bulunuyor. 30 farklı ülkeden 
üyemizle Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya 
uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde 
yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmeye 
yönelik çeşitli program ve projelerimiz devam 
ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TARİHTEN GELEN GÖNÜL BAĞIMIZ VAR’
TDBB’nin kocaman bir aile olduğunu dile getiren 
Başkan Erdoğan ise, “30 farklı ülke ve bölgeden yak-
laşık 1200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline 
geldik. Tabii burada kökleri öyle birkaç asırlık değil 
binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bah-
settiğimizi unutmamalıyız. Karşımızda aradan geçen 
onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen 
ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen 
devletler, aynı gönül bağı etrafında buluşan toplum-
lar gerçeği var” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Altayla yeniden!
TDBB Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Uğur İbrahim Altay, “Birliğimiz, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan bir 

alanda, dost ve kardeş ülkelerimizin yerel yönetimleri arasında iş birliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi
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TGK’dan uyarı! ‘Gazeteler kapanabilir’
Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu 
(TGK) Genel Başkanı   
Nuri Kolaylı, Basın 
Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Ka-
nun Teklifi’ne ilişkin 
Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu’nun 
talepleri doğrultu-
sunda düzenlemeler 
yapılmazsa, gazete-
lerin kapanacağını 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Bakan Koca ile görüştüler 10 bin yıllık kültüre özel ödül
Seydişehir 
Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal 
ve Ak Parti 
Seydişehir İlçe 
Başkanı Kemalettin 
Atalay, Ankara’da 
Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca ile 
Seydişehir’in sağlık 
sorunlarını görüştü.
n HABERİ 
SAYFA 4'TE

Boncukluhöyük ve 
Çatalhöyük’ün 10 bin 
Yıllık Mutfak Kültürü’ne 
uluslararası ödül
Konyalı Şef Ulaş 
Tekerkaya’nın 
"Boncukluhöyük ve 
Çatalhöyük 10.000 
Yıllık Mutfak Kültürü" 
kitabı Gourmand 
World Awards’da özel 
ödüle layık görüldü.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya’da 37 bin 43 konut satıldı
Türkiye'de bu 
yılın ilk 5 ayında 
1 milyon 271 bin 
971 gayrimenkul 
satış işlemi 
yapılarak 13 
milyar 778 
milyon 47 bin 
730 lira tapu 
harcı geliri elde 
edildi.
n HABERİ 
SAYFA 5’TE

SEL SONRASI
YARALAR SARILIYOR

AFAD TARIM IŞÇILERI 
IÇIN YARDIMA KOŞTU

KIZILAY KURBAN 
BAYRAMI’NA HAZIR

Selden etkilenen Akören'e bağlı Alan Mahallesi sakin-
lerinin mağduriyetlerinin giderilmesine çalışılıyor. 

n HABERİ SAYFA 6'DA

Aksaray'da mevsimlik tarım işçisi olarak geldikleri çadır 
kentte etkili olan sağanak yağış sonrası çadırlarını su 

basan 10 kişilik aileye AFAD ekipleri tarafından yeni ça-
dır kurularak gıda yardımı yapıldı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma 
Meriç Yılmaz, "Bu yıl yurt içi için 2 bin 475 lira, yurt 

dışı için ise 1475 lira olarak kurban bedellerimiz belir-
lenmiş durumda." dedi. n HABERİ SAYFA 7'DE
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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde 
yapıldı. Yapılan seçimlerin sonunda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığında  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay güven tazeledi

TDBB’de Başkan Altay güven tazeledi
Türk Dünyası Belediyeler Bir-

liği (TDBB) 6. Olağan Genel Kuru-
lu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımı ile İstanbul’da 
Haliç Kongre Merkezinde yapıldı. 
Programa, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, AK Parti Genel Başkanve-
kili Binali Yıldırım, TDBB Başkanı ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, İstanbul Vali-
si Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile 
Türkiye ve TDBB'den belediye baş-
kanları katıldı. Yapılan seçimlerin 
sonunda Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Başkanlığında  Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay güven tazeledi. 

‘ŞEHİRLERİMİZİN RUHUNA 
UYGUN HAREKET EDİYORUZ’
Türk Dünyası Belediyeler Birliği 

(TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu’nda 
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekle-
şen törende konuşan Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği ve Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, “ Birliğimiz; Balkanlardan 
Orta Asya’ya kadar uzanan bir alan-
da, dost ve kardeş ülkelerimizin ye-
rel yönetimleri arasında; iş birliğini, 
kardeşliği, birlik ve beraberliği geliş-
tirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda ortak projeler yürütmek, 
şehir yönetimlerinin sorunlarına çö-
züm üretmek ve yeni şehir kültürü 
modelleri oluşturmak amacıyla 12 
Kasım 2003’te Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın tensiple-
riyle kuruldu. Uluslararası Nitelikteki 
Teşekküllerin Kurulması hakkında-
ki yasa çerçevesinde faaliyetlerini 
sürdüren Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Yönetim Kurulu’nda 11 ülke 
temsil ediliyor. Birliğimizin merkezi 
İstanbul’da bulunuyor. 30 farklı ül-
keden üyemizle Balkanlardan Kaf-
kasya ve Orta Asya’ya uzanan coğ-
rafi alanda dost ve kardeş ülkelerde 
yerel yönetimler arasında işbirliğini 
geliştirmeye yönelik çeşitli prog-
ram ve projelerimiz devam ediyor.  
Dünyanın en büyük yerel yönetim 
birliklerinden biri olan Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği olarak tüm kardeş 
şehirlerimizle bağlarımızı her geçen 
gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Bir-
liğimiz sayesinde, asırlar öncesine 
uzanan ortak kültür ve medeniyet 
mirasımızı; yerel yönetimler, siyaset, 
ekonomi, eğitim ve sanat gibi alan-
lardaki iş birliğimiz ve dayanışma-
mızla taçlandırıyoruz. Özellikle yerel 
yönetimler konusunda ülkemizin 
sahip olduğu tecrübeleri, birliğimize 
üye belediyelerle de paylaşarak şe-
hirlerimizi her alanda kalkındırmak 
için yoğun gayret gösteriyor ve bu-
gün bu salonda bulanan Türkiye’de-
ki üyelerimizin mali destekleriyle 
projeler yürütüyoruz. Şüphesiz ki 

şehirler; medeniyetlerin doğduğu, 
dünyaya yayıldığı ve tüm ihtişam-
larıyla tarihte derin izler bırakan 
mekânlardır. Yalnızca binalardan 
ve sokaklardan ibaret değillerdir. 
Bunun çok daha ötesinde bir ruh ta-
şırlar. Şehir yöneticileri de ancak bu 
ruha uygun şekilde hareket ettikleri 
ölçüde başarılı olurlar   Türk Dünya-
sı Belediyeler Birliği olarak en temel 
gayemiz; şehirlerimizin ruhuna uy-
gun hareket etmektir. Bizler büyük 
bir azim ve kararlılıkla, çalışmaları-
mızı bu doğrultuda sürdürmeye de-
vam edeceğiz. Cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde, tarihte olduğu gibi; 
gölgesi sınırlarının ötesine uzanan, 
bölgesinde lider, dünyada söz sahibi 
bir ülke konumuna geldi. Artık çok 
geniş bir coğrafyayı bağrımızda ta-
şıyor; nerede mazlum, mağdur ve 
yardıma muhtaç varsa yardımına 
koşuyoruz.Bunlarla birlikte; Zat-ı 
Ali’nizin yerel yönetimlere ne denli 
önem verdiğinin bilinciyle hareket 
ederek hem ulusal düzeydeki çalış-
malarımızda hem de uluslararası iş 
birliklerimizde, çizmiş olduğunuz 
istikamette ilerliyor ve sizden öğren-
diğimiz belediyecilik anlayışını gönül 
coğrafyamızda yaymaya çalışıyoruz. 
İnşallah Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinizde, Türk dünyasıyla ve kardeş 
şehirlerle olan ilişkilerimizi daha üst 
seviyelere çıkaracak ve medeniyeti-
mizin parlayan güneşiyle Asya’nın 
bozkırlarından, Balkanlara kadar 
ayak bastığımız her yeri aydınlat-
maya devam edeceğiz.Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken; birli-
ğimizden hiçbir zaman desteklerini 
esirgemeyen ve bugün teşrifleriyle 
bizleri onurlandıran Sayın Cumhur-
başkanımıza tüm üyelerimiz adına 
şükranlarımı sunuyorum. Birliğimi-
zin Kurucu Başkanı Sayın Erol Ka-
ya’ya, geçmiş dönem başkanlarımız 
Sayın Nihat Zeybekçi’ye ve Sayın 
İbrahim Karaosmanoğlu’na, üye 
belediyelerimizin değerli başkanları-
na,  yönetim kurulu üyelerimize ve 
birliğimizin tüm üyelerine katkıları 
için ayrıca teşekkür ediyorum. Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği 6. Genel 
Kurulumuzun, tüm üye şehirlerimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyor, 
hepinizi hürmetle ve muhabbetle 
selamlıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, hem geçmişte yaşanılan-
lardan hem bugün Türkiye'nin çev-
resinde olup bitenlerden ibret alarak 
hareket edilmesi gerektiğini belirte-
rek, "Kendi güvenlik ve refahları için 
tüm dünyayı ateşe vermeye hazır 
olanların karşısına ancak bu şekil-
de çıkarsak başarılı olabiliriz." dedi. 
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel 
Kurulu'ndaki konuşmasında, kuru-

luşundan bugüne birlik çatısı altın-
da hizmet verenlere teşekkür etti. 
Temelleri 22 yıl önce atılan birliğin 
19 yıldır fiilen faaliyet gösterdiğini 
dile getiren Erdoğan, bugün 30 fark-
lı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 
üye belediyesiyle kocaman bir aile 
haline gelen birliğin kendi alanında 
dünyanın önde gelen yapıları ara-
sında yer aldığını söyledi. Erdoğan, 
birliğin Balkanlardan Orta Asya'ya 
uzanan geniş bir coğrafyadaki dost 
ve kardeş belediyelerin aralarındaki 
iş birliğini geliştirmesine vesile oldu-
ğunu vurgulayarak, yeni programlar 
ile projelerle etki sahasını genişleten 
birliğin ülkeler, şehirler ve insanlar 
arasında güçlü köprüler kurmasın-
dan memnuniyet duyduğunu ifade 
etti. Birliğin köklerinin Türk Konse-
yine dayandığını belirten Erdoğan, 
Konseyin 2011'de Almatı'da ilk zirve 
toplantısını yaparak resmen faaliye-
te geçtiğini ve geçen yıl İstanbul'daki 
8'inci zirvesinde aldığı kararla adını 
"Türk Devletleri Teşkilatı" olarak de-
ğiştirdiğini anımsattı. Erdoğan, Türk 
devletlerinin bağımsızlıklarını ilan 
etmelerinin 30'uncu yılında yapı-
lan bu değişikliğin Türkmenistan'ın 
da teşkilata gözlemci üye olarak 
katılmasıyla çok daha anlamlı hale 
geldiğini söyledi. Zirve toplantısın-
da onaylanan Türk Dünyası 2040 
Vizyon Belgesi'nin de teşkilatın ge-
leceğine ilişkin önemli bir adım ol-
duğunu dile getiren Erdoğan, "Binali 

Yıldırım kardeşimizin ülkemiz adına 
yer aldığı Aksakallılar Heyetini de 
maziden atiye kurduğumuz köprü-
nün bir sembolü olarak görüyorum." 
diye konuştu.

‘30 ÜLKE VE BÖLGEDEN YEREL 
YÖNETİMİN TEMSİL EDİLDİĞİ 

TDBB'NİN KUŞATICI YAPISI ÖNEMLİDİR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hü-

kümetler düzeyinde yürütülen 
çalışmaların belediyelerle taba-
na yayılmış olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, şöyle 
devam etti: "Hali hazırda 30 ülke 
ve bölgeden yerel yönetimin temsil 
edildiği Türk Dünyası Belediyeler 
Birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. 
Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı-
nın vizyonunun erişeceği genişliğin-
de bir işaret olarak değerlendiriyo-
ruz. Tabii burada kökleri öyle birkaç 
asırlık değil binlerce yıllık ortak geç-
mişe dayalı bir güçten bahsettiğimizi 
unutmamalıyız. Karşımızda aradan 
geçen onca zamana ve yaşanan nice 
badirelere rağmen ortak tarih ve 
kültür bilinciyle yeniden bir araya 
gelen devletler, aynı gönül bağı et-
rafında buluşan toplumlar gerçeği 
var. Bu tablo aynı zamanda bize, he-
pimizi çok daha parlak bir geleceğin 
beklediğine de işaret ediyor. Bera-
berliğimize, kardeşliğimize, müş-
tereklerimize, ortak hayallerimize, 
tüm bunlara sahip çıktığımız sürece 
kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaş-
maktan mahrum bırakamaz." Erdo-

ğan, ayrı düşmeye yol açan hadise-
lerden çıkarılan derslerin bundan 
sonraki yol haritalarında en büyük 
rehber olduğunu belirterek, Milli şair 
Mehmet Akif Ersoy'un "Tarihi teker-
rür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alın-
saydı tekerrür mü ederdi?" sözlerini 
hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Bizler de hem geçmişte yaşadıkla-
rımızdan hem bugün çevremizde 
olup bitenlerden ibret alarak hareket 
etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refah-
ları için tüm dünyayı ateşe vermeye 
hazır olanların karşısına ancak bu 
şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. 
Kardeşlerim, şayet bunu sağlayabi-
lirsek önümüzdeki dönem Avrasya 
coğrafyasının dünyanın göz bebeği 
haline geldiğini hep birlikte göre-
biliriz. Farklılıklarımızın birlik ve 
beraberliğimizin itici gücü değil de 
fay hatları haline getirilmesine göz 
yumarsak bunun bedelini de yine 
hep beraber ödemeyi sürdürürüz." 
değerlendirmesinde bulundu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Kendi aralarında çıkarlarına uygun 
şekilde gizli veya açık her türlü iş 
birliğini yapanların, Birliğimizin fa-
aliyetlerine farklı gözle bakmalarını 
çifte standart olarak değerlendiriyo-
rum. Biz bunların hiçbirine aldırma-
dık. Aldırmayacağız." dedi. Erdoğan, 
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşmada, giderek etkisi 
artan küresel, siyasi ve ekonomik 
krizlerin bu tür iş birliklerini daha 
kıymetli hale getirdiğini söyledi. 
Türk Devletleri Teşkilatı ile TDBB 
nezdinde somutlaşan iş birliğinin 
coğrafi, demokratik, ekonomik ve si-
yasi kapasite olarak herkese eşsiz fır-
satlar sunduğunu aktaran Erdoğan, 
"Bir elin nesi var, iki elin sesi var." 
atasözünü anımsatarak bu anlayış-
tan hareketle Teşkilatın ve Birliğin 
kapsamını, etkisini, derinliğini artır-
mak için çok daha fazla çalışmaları 
gerektiğinin altını çizdi. eniden yapı-
lanan küresel yönetim sistemi içinde 
ülkelerinin hak ettiği yeri almasını 
ancak bu şekilde temin edebilecek-
lerini belirten Erdoğan, "Bunun için 
birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşı-
mı, eğitim, kurumsal iletişim, kardeş 
şehirler, sosyal ve kültürel etkinlikler 
çalışma ziyaretleri ve yayınlarla orta-
ya koyduğu faaliyetleri artırarak sür-
dürmeliyiz. Coğrafyamızın genişliği 
bu çalışmalar için engel değil tam 
tersine eşsiz bir zenginliktir." diye 
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
günümüzde İpek Yolu gibi kadim 
ticaret yollarının dahi yeni kara yolu 
ve demir yolu hatları inşa edilerek 
tekrar canlandırılmaya çalışıldığını 
anlatarak İkinci Dünya Savaşı son-
rası kurulan siyasi ittifakların ve gü-
venlik paklarının sorgulandığını ak-

tardı. Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere, tüm devletleri bir araya geti-
ren yapıların reforma tabi tutulması 
tartışmalarının yaygınlaştığını ifade 
eden Erdoğan, krizlerin pençesinde 
kıvranan toplumların kendilerine 
yeni çıkış yolları aradığını dile getir-
di. Erdoğan, böyle bir iklimde kendi 
tarih, kültür ve medeniyet mirasla-
rına sahip çıkmaları kadar tabi bir 
durum olamayacağını vurgulayarak 
şunları söyledi: "Kendi aralarında 
çıkarlarına uygun şekilde gizli veya 
açık her türlü iş birliğini yapanların, 
Birliğimizin faaliyetlerine farklı göz-
le bakmalarını çifte standart olarak 
değerlendiriyorum. Biz bunların 
hiçbirine aldırmadık. Aldırmayaca-
ğız. Şehirlerimizi, tarihi ve kültürel 
kimliğini koruyarak geliştirmenin 
yollarını arayacağız. Şehirlerimizi, 
günümüz ihtiyaçlarına uygun alt-
yapılar ve eserlerle donatmayı sür-
düreceğiz. Şehirlerimizi insanları 
arasında yakın bağlar kurarak aynı 
vücudun uzuvları gibi bütünleştire-
ceğiz. Şehirlerimizi, birikimlerimizi 
ve imkanlarımızı paylaşarak ortak 
evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir 
araya gelmek, bu azim ve kararlılı-
ğın ilk adımıdır. Bunu sürdürmek 
ve büyütmek, gelişmenin işaretidir. 
Beraberce çalışmak ve neticeler elde 
etmek ise başarının ta kendisidir. 
Hamdolsun, biriz, beraberiz ve bü-
yüyoruz. Şimdi bunu her alanda ba-
şarılarla taçlandırma vaktidir."

ÜLKEMİZ TÜM BİRİKİMİNİ, 
İMKANLARINI VE POTANSİYELİNİ 

SİZLERLE BERABER 
KULLANMAYA HAZIRDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, şöyle devam etti: "Anado-
lu'daki bin yıllık varlığı, 600 asırlık 
cihan hakimiyeti ve önümüzdeki 
sene 100. yılını dolduracak genç 
cumhuriyetiyle Türkiye, yüreğini 
sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülke-
miz tüm birikimini, imkanlarını ve 
potansiyelini sizlerle beraber kullan-
maya hazırdır. Biz tüm bunları siyasi 
bir söylem olarak değil, kalbimizden 
kopup gelen bir hissiyat olarak ifade 
ediyoruz. Sizlerin de bize aynı duy-
gularla yaklaştığınızdan en küçük bir 
şüphem yoktur. Biz belediyelerdeki 
çalışmalarımızı 'Kalkınma yerelden 
başlar.' anlayışıyla yürüten bir kad-
royuz. Burasını da 'Birlik ve bera-
berlik yerelden başlar.' yaklaşımıyla 
daha büyük hedeflere, daha büyük 
vizyonlara doğru yol almamızı sağ-
layacak bir platform olarak kabul 
ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı 
olarak, bu doğrultuda attığınız her 
adımda yanınızda olacağımı da özel-
likle belirtmek istiyorum." Erdoğan, 
TDBB'nin 6. Olağan Genel Kuru-
lu'nun hayırlara vesile olmasını dile-
yerek sözlerini sonlandırdı.
n AA

Recep Tayyip Erdoğan Uğur İbrahim Altay

Konuşmasının ardından Erdoğan'a, Altay tarafından Tonyukuk Yazıtı'nın 
minyatürü hediye edildi. Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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      Gece Gündüz
Konya                     16°C    29°C
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Resmi Gazete ‘de yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre 
her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu 
hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı tarafından duyurula-
cak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" 
olarak kutlanacak. Geride bıraktığımız 
haftada da Çevre Haftası etkinlikleri 
kapsamında Türkiye’nin dört bir tara-
fında olduğu gibi Konya’da da çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.  Çevre Haftası 
etkinlikleri kapsamında Konya Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, 
Karatay ve Selçuklu Belediyeleri bera-
ber Çevre ve Sıfır Atık Festivali gerçek-
leştirildi. Gerçekleştiren etkinlikler ile 
7’den 70’e tüm vatandaşlara doğayı 
koruma, çevreyi kirletmeme, çevreye 
saygılı olma, atıkların geri dönüşü-
müne ve ekonomiye kazandırılabilir 
şekilde toplanması gibi konularda far-
kındalık oluşturdu. Festival kapsamın-
da öğrenciler ve eğitimciler tarafından 

geri dönüşüm ile yapılan tasarımlar 
ile geri dönüşümün önemi de olduk-
ça güzel anlattı.  Ben de Çevre ve Sıfır 
Atık Festival’ini ziyaret ederek yapılan 
çalışmaları yakından görme imkanı 
buldum. Zaten başta Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Ka-
ratay Belediyesi ve Meram Belediyesi 
Sıfır Atık Konusunda yaptığı çalışmalar 
Türkiye genelinde belediyelere örnek 
olurken yapılan bir festival ile de bu ba-
şarı taçlanmış oldu. Konya Belediyeleri 
ve kamu kurumları ile hayata geçirdiği 
projeler ile adından söz ettirirken Kon-
ya Modeli Belediyecilik anlayışı ile bele-
diyeciliği öğreten bir şehir konumunda.  
Konya’da Çevre Haftası kapsamında 
Çevre ve Sıfır Atık Festivalinin gerçek-
leşmesine destek veren Çevre, Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum’a şehrimizde bu güzel organi-
zasyonu gerçekleştiren Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a, Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı’ya, 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’a ve festivalin hazır-
lanmasında emeği geçen 
herkese ve görevlilere te-
şekkür ederim. 

KONYA’NIN 
BİRLİKTELİĞİ 

ANKARA’DA GÜÇLÜ 
ŞEKİLDE SERGİLENDİ

Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici,  Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Konya eski valilile-
rinden Mehmet Necati Çetinkaya, AK 
Parti Konya Milletvekilleri  Leyla Şahin 
Usta, Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, 
Selman Özboyacı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakan Yar-
dımcısı Faruk Özçelik, 
Altındağ Belediye Baş-
kanı Asım Balcı, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ve 
Spor Hizmetleri Genel 

Müdürü Mehmet Baykan, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı, İçişleri Eski Bakanı Abdül-
kadir Aksu, Ankara Valisi Vasip Şahin, 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Daire Baş-
kanı Halil Koç’un katılımı ile  Konya’nın 
kendine özgü kültürünün, sanatının ve 
özel tatlarının ziyaretçilerle buluştuğu 
“Konya Günleri” Ankara Millet Bahçe-

si’nde başladı. Ankara Konya Günleri 
kapsamında Konya’nın güzellikleri 
Ankara’da yaşayan vatandaşlarla 
buluşmanın yanında Konyalıların de 

memleket hasretini bir nebze de olsun 
gidermesine vesile olacak. Bu güzel or-
ganizasyonda başarılı bir şekilde ger-
çekleştiren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine 
teşekkür ederim.

SAADET MERAM GENÇLİK 
KOLLARINI TEBRİK EDİYORUM
Hayat pahalılığın artığı bu günlerde 

alım gücünün ister istemez azaldığı bu 
günlerde  Saadet Partisi Meram İlçe 
Gençlik Kolları  Meram Uzunharmanlar 
pazarında Canı meyve çeken çocuk-
lara ‘Göz Hakkı Manav’ından ücretsiz 
meyve dağıttı.  Bu güzel çalışmayı imza 
atan Saadet Partisi Meram Gençlik 
Kolları Başkanı Hasan Ali Dayan ve 
Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik ediyo-
rum. İnşallah bu güzel uygulama diğer 
siyasi partiler ve STK’lara örnek olması 

temennisiyle.
ULAŞ TEKERKAYA BİR KEZ DAHA 

GURURLANDIRDI
Kıymetli ağabeyim, Konya’mızın 

başarılı şeflerinden Somatçı Fihi Ma 
Fih Restaurant sahibi Ulaş Tekerkaya, 
Dünyanın en prestijli yemek kitabı ödü-
lü olan Gourmand World Awards’da 
Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın yazdığı 
"Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 
Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı yarışa dahil 
edilmeden ödüle layık görüldü. Karatay 
Belediyesi Kültür Yayınları tarafından 
yayınlanan Boncukluhöyük ve Çatalhö-
yük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü kitabı 
dünyanın en prestijli gastronomi kitabı 
ödülü olan Gourmand World Awar-
ds’da Gourmand A06 özel ödülüne 
layık görüldü. 

Geçtiğimiz hafta İsveç’in Umea 
kentinde düzenlenen törende Ulaş 
Tekerkaya kitabın sunumunu yaparak 
ödülünün hayırlara vesile olmasını di-
liyorum.

KONYA, ÖRNEK PROJELERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı   Nuri Kolaylı, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ne ilişkin Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmazsa, gazetelerin kapanacağını söyledi

‘Bu yasa yazılı basına kilit vurdurur’
Türkiye Gazeteciler Konfe-

derasyonu (TGK) Genel Başkanı   
Nuri Kolaylı, Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin 
Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu’nun talepleri doğrultusunda 
düzenlemeler yapılmazsa, gazete-
lerin kapanacağını söyledi. Kolay-
lı, TBMM Adalet Komisyonu’nda 
sundukları çözüm önerilerini ay-
rıntılarıyla anlattı. Türkiye Gaze-
teciler Konfederasyonu tarafından, 
“Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi”ne ilişkin olarak hazırlanan 
rapor, Abdullah Güler Başkan-
lığında toplanan TBMM Adalet 
Komisyonu’na sunuldu. Türkiye 
genelinde örgütlü 9 gazeteciler 
federasyonu ile bu federasyonlara 
üye ve temsil yetkisi veren toplam 
86 gazeteciler cemiyeti ile basın 
meslek örgütünün üye olduğu 
Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu’nca hazırlanan ve daha önce 
de TBMM Dijital Mecralar Komis-
yonu’na sunulan rapor, TGK’nın 
düzenlemeye ilişkin çekincelerini, 
görüş ve önerilerini içeriyor. 

Basın İlan Kurumu mevzuatı 
ile ilgili bölümü, BİK Anadolu Ga-
zete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan’ın katkılarıyla hazırlanan 
rapora ilişkin Adalet Komisyonu’n-
da milletvekillerine bilgi veren 
TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 
yapılan düzenlemede, basın öz-
gürlüğünü engelleme riski bulu-
nan maddelerin yeniden ele alın-
ması gerektiğini vurguladı.  Kolaylı 
şunları söyledi; “Türkiye’de basılı, 
görsel, işitsel ve elektronik haber-
ciliğin yasak boşluklar nedeniyle 
genel bir mesleki düzenlemeye ih-
tiyaç duyduğunu yıllardır yaptığı-
mız her açıklamada vurguluyoruz. 
Görüşülmekte olan Basın Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılması Hakkındaki Kanun Teklifi, 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu olarak defalarca dile getirdiği-
miz sorunlardan bazılarına çözüm 
getirse de, beklentilerimizi tam 
olarak karşılamamaktadır”. Basın 
sektöründeki öncelikli beklentinin 
Gazetecilik Meslek Yasası olduğu-

na dikkat çeken TGK Genel Baş-
kanı Nuri Kolaylı, “Medya, gerçek 
anlamda işlevini yerine getirebil-
mesi için, gazetecilik mesleğini ve 
bu mesleği kimlerin yapabileceği-
ni düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek 
Yasası’na acilen ihtiyaç duymakta-
dır” dedi.Konuşmasında yasa tekli-
finin olumlu ve olumsuz yanlarına 
vurgu yapan TGK Genel Başkanı 
Nuri Kolaylı şunları söyledi, “İn-
ternet Yasası kapsamında bekle-
diğimiz bazı yasal düzenlemelerin 
kanun teklifinde yer alması, bu 
mecrada görev yapan meslektaş-
larımızın gazeteci sayılacak olması 
sevindiricidir.  Ancak, meslektaş-
larımızı zor durumda bırakma ih-
timali olan; “Halkı yanıltıcı bilgiyi 
alenen yayma” başlıklı yeni bir suç 
oluşturulması, Türkiye Gazeteci-
ler Konfederasyonu olarak bizleri 
endişelendirmektedir. Yoruma 
açık olan bu düzenleme, somut 
olmayan gerekçelerle gazetecile-
rin cezalandırılmalarının yolunu 
açabilecektir. Dezenformasyon 
sadece iktidarların değil, dünya-
nın ve tüm ülkemizin sorunudur, 
mücadele edilmelidir. Ancak 29 
maddenin üzerinde daha detaylı 
çalışılması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Basının sansürlenerek değil, 
özgürleşerek topluma ve demok-
rasiye katkı sağlayabileceğini ha-

tırlatmak istiyoruz ”TBMM Adalet 
Komisyonu’ndaki konuşmasında 
Basın İlan Kurumu ile gazetecile-
rin özlük haklarına ilişkin değişik-
liklere de değinen Kolaylı, çekince 
ve önerilerini şöyle sıraladı: “Ön-
celikle, basın sektöründe fikir işçisi 
olarak çalışan meslektaşlarımızın 
yıpranma hakkından yararlana-
bilmesi için, Basın Kartı şartının 
kaldırılarak 5953 sayılı yasaya 
tabi olmalarının yeterli sayılması-
nı öneriyoruz.  5953 sayılı Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştı-
ranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi Hakkında Kanun’un ilgili 
maddesi, “Bu Kanunun şümulü-
ne giren fikir ve sanat işlerinde 
ücret karşılığı çalışanlara gazeteci 
denir” diyor. Bu tarif kapsamında 
görev yapan meslektaşlarımızın 
yıpranma hakkından yararlanma-
sını, meslektaşlarımız adına talep 
ediyoruz. Tasarının 7. Maddesine 
göre cevap ve düzeltme yazısı sa-
dece gerçeğe aykırı haberler için 
kullanılabilmelidir. Yöntem, Basın 
Kanunu’nda olduğu şekilde olma-
lıdır. 

Yine teklifin 14. Maddesi-
ne göre Basın Kartları Komisyo-
nu’nun 9 üyesinden 5’i İletişim 
Başkanlığınca atanmaktadır. Ko-
misyonun geniş katılımlı olarak 
meslek örgütlerinin temsilcilerin-

den oluşmasını öneriyoruz. Tekli-
fin 15. Maddesinde öngörülen Ba-
sın Kartı’nın, Basın İlan Kurumu 
Basın Ahlak esaslarına göre iptal 
edilmesini uygun bulmuyoruz. Ba-
sın Ahlak Esasları’na aykırılık kişi-
lere değil, kuruluşlara yönelik bir 
yaptırımdır. Bu bölüm tekliften çı-
karılmalıdır. Teklifin 16. Maddesi-
ne göre Basın Kartı’nın Basın Ah-
lak Esaslarına göre iptal edilip, 5 
yıl süreyle verilmemesi kesinlikle 
kabul edilemez bir düzenlemedir. 
Madde tümüyle kaldırılmalıdır. 

Yine kanun teklifinde yer alan 
25. maddedeki “gazete veya in-
ternet haber sitesi” bölümünün, 
“gazete ve internet haber sitesi” 
olarak değiştirilmesini öneriyo-
ruz. Ayrıca, “Toplam muhammen 
bedeli beş yüz bin Türk Lirası-
nın altında” ibaresinin, “Toplam 
muhammen bedeli elli bin Türk 
Lirasının altında" şeklinde değiş-
tirilmesi, daha hakkaniyetli ola-
caktır.27. maddedeki talebimiz 
ise, “gazetelerin en az ikisinde ve 
internet haber sitesinde” olarak 
düzenlenmesidir” Kolaylı, TGK 
raporunda ve konuşmasında dile 
getirdiği düzenlemelerin yapıl-
maması halinde gazetelerin ka-
pısına kilit vurulacağını belirtti. 
TGK Genel Koordinatörü Sinan 
Tunç’un da katıldığı TBMM Ada-

let Komisyonu’nda konuşan Basın 
İlan Kurumu Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcisi Mustafa Arslan 
da, “Basın Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi”nin 25, 26 ve 27. 
maddelerine ilişkin bilgi verdi.BİK 
Anadolu Gazete Sahipleri temsil-
cisi Mustafa Arslan, “Basın özgür-
lüğünü gerçek anlamda sağlamak 
için, öncelikle basın kuruluşlarının 
ve basın çalışanlarının ekonomik 
özgürlüklerini sağlamalıyız. Tek-
lifin resmi ilanlarla ilgili düzenle-
me içeren bölümü, mevcut resmi 
ilan pastasını kısmen genişletme 
amacı taşısa da, yazılı basına ay-
rılan payın, internet haber sitele-
rine bölüştürülmesi gibi bir sonuç 
getirdiği endişesi yaşanmaktadır” 
dedi. Mustafa Arslan, söz konusu 
maddelere ilişkin şu bilgileri verdi; 
“Kanun değişikliği teklifinin 25. 
maddesi, resmi ilan ve reklamların 
hangi mecralarda yayımlanacağını 
belirliyor. Bu maddenin, yazılı ba-
sına ayrılan payın, internet haber 
sitelerine bölüştürülmesi gibi bir 
sonuç doğurmaması için tasarıda 
yer alan; "Gazete veya internet 
haber sitesi" bölümünün, "Gazete 
ve internet haber sitesi" olarak de-
ğiştirmesi gerekmektedir. Böylece 
ilan sadece gazetede veya sadece 
internet haber sitesinde değil, her 

ikisinde de yayınlanarak kurum-
ların gelir kaybına uğraması ön-
lenebilir. Vatandaşın icra ve iflas 
ilanlarından mağdur olmaması 
için de, Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulu’nda icra ilanlarına ilişkin 
yazılı basını ve internet haber site-
lerini kapsayan özel ilan fiyat tari-
fesi belirleyebilir. Ayrıca, “Toplam 
muhammen bedeli beş yüz bin 
Türk Lirasının altında” ibaresinin, 
“Toplam muhammen bedeli elli 
yüz Türk Lirası’nın altında" şek-
linde değiştirilmesi, gelirlerimizin 
artışında önemli rol oynayacaktır. 
Son olarak, 27. maddede yapılan 
düzenleme; mal veya hizmet alım-
ları ile yapım işlerinin ihalelerine 
ilişkin Resmi ilanların, internet 
haber sitelerinde de yayınlatılma-
sı amacıyla 4734 sayılı Kanunun 
13’üncü maddesinde geçen ‘ga-
zete' ibarelerinin yanına ‘internet 
haber sitesi’ ibarelerinin eklenme-
si şeklindedir. Bu maddedeki öne-
rimiz de; ‘gazetelerin ’ ibaresinin 
muhafaza edilerek metnin düzen-
lenmesidir.” TBMM Adalet Komis-
yonu toplantısına, yasa teklifinin 
ilk imza sahibi olan Milletvekilleri 
Fethi Yıldız ve Ahmet Özdemir ka-
tılarak, açılış konuşmalarını yaptı 
ve yasa teklifi hakkında bilgi ver-
diler. Komisyonda gazeteci kökenli 
milletvekilleri Tuncay Özkan ve 
Utku Çakırözer de birer konuşma 
yaptı.  Abdullah Güler Başkanlı-
ğındaki TBMM Adalet Komisyonu 
şu milletvekillerinden oluşuyor;  
“Ramazan Can, Gülay Samancı, 
Belgin Uygur, Muhammed Fa-
tih Toprak, Emine Yavuz Gözgeç, 
Oğuzhan Kaya, Sabri Öztürk, Ab-
dulkadir Özel, Mahmut Atilla, 
Bülent Tüfenkci, Orhan Kırcalı, 
Mustafa Arslan, Rafet Zeybek, Sü-
leyman Bülbül, Tufan Köse, Turan 
Aydoğan, Zeynel Emre, Alpay Ant-
men, Abdullah Koç, Mehmet Ruş-
tu Tiryaki, Züleyha Gülüm, Hayati 
Arkaz, Halil Öztürk, Ayhan Erel ve 
Hasan Subaşı.”

TBMM Adalet Komisyonu, 
yasa teklifi maddelerini görüşmek 
üzere 14 Haziran Salı yeniden top-
lanacak.
n HABER MERKEZİ

Mustafa ArslanNuri Kolaylı
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Konya bildiğiniz üzere, Türkiye'nin 
yüzölçümü bakımından en büyük ili ve 
en kalabalık altıncı şehri konumunda. 
Buna bağlı olarak sosyal yaşam oldukça 
aktif. Haliyle trafik de gün geçtikçe artı-
yor. Şehir içinde ulaşımı sağlamak için 
çeşitli birçok yol var. Ben günlük beledi-
ye otobüsü kullanan biri olarak haftada 
en az 3 defa başıma gelen bir olaydan 
bahsetmek istiyorum. Sabah 08:30 ve 
09:30 arası her gün aynı saatlerde işe 
gitmek için Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri 
(ATUS) uygulamasından otobüsün evi-
min önündeki durağa kaç dakikada ge-

leceğine bakıp evden çıkıyorum ama ne 
hikmetse saatler bir türlü tutmuyor. Tut-
madığı gibi saat 08:50 civarında gelmesi 
gereken otobüs sistemde sürekli dakika 
atlayarak 09:20 otobüsüyle aynı saatte 
geliyor. Arka arkaya otobüsün gelmesi 
demek duraklarda yolcu sayısının artma-
sına ve günlük işleyişin sekteye uğrama-
sı demek. İşe geç kaldığım yanıma kalsa 
neyse diyeceğim ama kliması bozuk 
otobüste tıklım tıklım yolculuk yapmak 
şu yaz sıcaklarında eziyete dönüşüyor. 
Elbette şoförler duraklardaki bütün yol-
cuları almak gayretindeler ancak sürekli 

arkaya doğru ilerleyin diye 
anons yapmak arka tarafı 
genişletmiyor. Ön taraftan 
yolcu alamayınca orta ka-
pıları açmak çözüm değil. 
Otobüs seferleri saatinden 
şaşmazsa bu yaşanılan 
sorunlar kendiliğinden hal-
lolur. Sene başında Konya 
Büyükşehir Belediyesi sivile 
2 öğrenciye 4 yıldır zam 

yapmadı diye haberler 
görmüşsünüzdür. Zam 
yapmayıp hizmeti sekte-
ye uğratacaksanız ücreti 
neyse ödeyelim ulaşımı 
rahat rahat kullanalım. 

Hafta sonu azaltılan 
sefer sayılarını ise gerek-
siz buluyorum. Yoğunlu-
ğun en fazla olduğu gün-
ler tatil günleridir. Hafta içi 

okula, işe giden yolcu çok olabilir ama 
aynı ölçüde hafta sonunu ailesiyle ge-
çirmek isteyenler de çoğunlukta. Gönül 
rahatlığıyla ‘Konya Ulaşım Şehri’ diye-

bilmek için otobüs sefer sayılarına, sefer 
saatlerine ve otobüs klima sistemlerine 
acilen düzenleme getirilmeli. Halk mağ-
dur edilmemelidir.

ULAŞIM ŞEHRİ KONYA’DA İHMAL

YEE ve RTÜK'ün 125 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yaptığı "Türk Dizileri ve Türkçe" saha araştır-
ması katılımcıların yüzde 81,8'nin Türkçe kurslarına başlamadan Türk dizilerini izlediklerini ortaya koydu

Türk dizileri Türkçe'yi öğretiyor
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 

ve Radyo Televizyon Üst Kurulu-
nun (RTÜK) yaptığı "Türk Dizileri 
ve Türkçe" saha araştırması, Türk 
dizilerinin yabancıların Türkçe öğre-
nimini teşvik ettiğini ortaya koydu. 
YEE ve RTÜK, Türk dizilerinin Türk-
çe öğrenenlerin yabancı dil öğrenim 
süreçlerine sağladığı katkıya ilişkin 
temel bulgulara ulaşmak ve Türk 
dizileri aracılığıyla Türk kültürü, sa-
natı, müziği, mimarisi, doğal güzel-
likleri, kentleşme pratikleri, aile içi 
gelenekleri, toplumsal ritüelleri, bi-
reyler arası sosyal ilişkileri üzerinden 
Türkiye ile nasıl bağ kurduklarını 
tespit etmek amacıyla 125 ülkeden 
5 bin kişinin katılımıyla saha araştır-
ması yaptı. Araştırmaya katılanların 
yüzde 81,8'i Türk dizilerini Türkçe 
kurslarına ya da öğrenmeye aktif 

olarak başlamadan önce izledikleri-
ni ifade etti. Böylece Türk dizilerinin 
Türk diline ve kültürüne yönelik bir 
çekim etkisi oluşturduğu belirlendi. 
Katılımcıların yüzde 28,81'i Türk 
dizilerinin dinleme anlama, yüzde 

26,26'sı konuşma, yüzde 7,7'si oku-
ma anlama, yüzde 4,12'si yazma be-
cerilerini geliştirdiğini, yüzde 19,31'i 
günlük kullanıma, yüzde 13,8'i ata-
sözü, deyim ve kelime dağarcığına 
katkı sağladığını ifade etti. Araştır-

mada en çok beğenilen Türk dizileri 
arasında Diriliş Ertuğrul, Barbaros-
lar: Akdeniz'in Kılıcı, Kuruluş Os-
man, Yargı, Masumlar Apartmanı, 
Ezel, Kara Para Aşk, Mucize Doktor, 
Sefirin Kızı, Siyah Beyaz Aşk, Teşki-
lat ve Söz yer aldı.

TÜRK DİZİLERİNİ "BİRLİKTE 
YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE AİLE 
ORTAMI" ÇEKİCİ KILIYOR

Türk dizilerini çekici kılan un-
surlar ise yüzde 20 ile "insani iliş-
kiler ve bir arada yaşama kültürü", 
yüzde 19,9 ile "aile ortamı ve güçlü 
aile bağları" yüzde 19,71 ile roman-
tik ilişkiler, yüzde 16,36 ile "sürük-
leyici hikayeler ve gerçekçi kurgu", 
yüzde 14,52 ile "kültürel unsurlar 
ve mekanlar", yüzde 9,50 ile "tarihi 
detaylar ve yaşanmışlıklar" olarak 
sıralandı.n AA

Ak Parti Milletvekili Sorgun
selzedeleri ziyaret etti

Ak Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun  geçtiğimiz gün-
lerde  Sel  ve dolu yağışından 
zarar gören Akören ilçesi Alan 
Mahallesi’nde incelemelerde bu-
lundu. Selde ekili alanları, yerle-
şim yerleri zarar gören ve hay-
vanları telef olan vatandaşları 
ziyaret eden Milletvekili Sorgun 
vatandaşlara geçmiş olsun dilek-
lerini iletti. Geçtiğimiz günlerde 
Konya’nın  bazı bölgelerinin  aşırı 
yağışların getirdiği sel , taşkın ve 
dolu yağışından olumsuz etkilen-
diğini    söyleyen  Sorgun;  Ülke-
mizin bazı bölgelerinde olduğu 
gibi ilimizin bazı ilçe ve mahalle-
lerinde de aşırı yağışlar neticesin-
de  sel  ve taşkınlar yaşandı.  Bazı 
bölgelerimizde dolu yağışı oldu. 
Bu doğal bir afet.  Rabbim bete-
rinden korusun ve inşallah bir 
daha göstermesin diye öncelikle 
dua ediyoruz. Afetin yaşandığı ilk 
dakikalardan itibaren Tüm Tür-
kiye de olduğu gibi Konya’da da 
devletin bütün birimleri teyakku-
za geçti, Jandarma, AFAD, Tarım 
il ve ilçe müdürlükleri, belediyele-

rimiz ve ilgili diğer kurumlarımız   
bu süreçte gece gündüz demeden 
çalıştılar.  Yaşanan bu doğal afette  
devletimiz milletimizin yanında 
oldu.  Şimdi ise vatandaşlarımızın 
yaralarının sarılması, zararlarının 
telafi edilmesi için çalışmalar yü-
rütülüyor. 

Kurumlarımız gerekli incele-
meleri yaptı. Ve raporlarını tuttu-
lar. Tarım il Müdürlüğümüz ekili 
alanları zarar gören vatandaşla-
rımızın zararlarını 20 Haziran a 
kadar bildirmesini istedi. Başta 
büyükşehir olmak üzere belediye-
lerimiz,  iş makinalarıyla sahada, 
özetle şunu söyleyebiliriz ki; ne 
zaman nerde   vatandaşlarımız bir 
sıkıntı yaşıyorsa devletimiz anın-
da orda, yangın, deprem, yada 
sel felaketi , her ne olursa olsun 
devletimiz bütün gücüyle milletin 
yanında oluyor. Bu Türkiye’nin ne 
kadar güçlü bir ülke olduğunun 
göstergesi. Rabbim böyle afetler-
den milletimizi korusun  devleti-
mizi de  daim etsin inşallah ”diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ

Seydişehir’in sağlık sorunlarını 
Bakan Fahrettin Koca’ya ilettiler 

Zade Vital’dan seyahat 
tutkunlarına yol arkadaşı 

Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal ve Ak Parti Seydişehir İlçe 
Başkanı Kemalettin Atalay, Ankara’da 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Seydi-
şehir’in sağlık sorunlarını görüştü. Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara’da 
bir araya gelen ve Seydişehir’in sağlık 
alanında yaşadığı sorunları ifade eden 
Başkan Tutal ve Başkan Atalay, Seydi-
şehir’de yaşanan doktor sıkıntısı ve sağ-
lık alanında yaşanan sorunların çözümü 
noktasında Bakan Koca ile istişarelerde 
bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ile gerçekleştirdikleri görüşme neti-
cesinde Seydişehir’in sağlık alanında 
yaşadığı sorunlarını istişare ettiklerini 

belirten Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir Devlet Has-
tanesinin fiziki durumu ile norm kadro-
da yaşanılan doktor eksikliğinin imkan-
lar dahilinde kısa sürede giderileceğini 
belirtti. Başkan Tutal, “İlçe Başkanımız 
Kemalettin Atalay ile birlikte Sağlık Ba-
kanımız hemşehrimiz Sayın Fahrettin 
Koca ile verimli bir görüşme gerçek-
leştirdik. Mevcut Hastanemizin fiziki 
sorunları Sayın Bakanımızın talimatları 
doğrultusunda en kısa sürede giderile-
cek olup ihalesi yapılan ve müteahhit 
firmaya yer teslimi yapılan yeni hastane 
binamızın yapımı konusunda istişare-
lerde bulunduk.Görüşmemizde devlet 

hastanemizin fiziki sorunlarının yanı sıra 
doktor eksikliğinin giderilmesi konu-
sunda görüşmeler yaptık. Sayın Baka-
nımızın talimatları doğrultusunda yakın 
zamanda ilçemize doktor atamaları im-
kanlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. 
Norm kadrolardaki doktor eksikliği gide-
rilecek. Hastanemizde görev yapan uz-
man doktorların sözleşmeye geçmeleri 
konusunu görüştük. Bizlerden desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen hemşehri-
miz Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin 
Koca’ya, Konya Milletvekilimiz Sayın 
Ahmet Sorgun’a tüm ilçe sakinlerimiz 
adına teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Farklı rotaları görmekten mutluluk 
duyanlar, Zade Vital Probiyotik Reforma 
ve Zed Vital Soğuk Sıkım Çörek Otu yağı 
ile rahat bir nefes alıyor. 

Mevsim farklılıkları ve seyahat sıra-
sında değişen yeme düzeni ve denenen 
yeni tatlar sindirim sistemine olumsuz 
etki yapabiliyor. Hava değişimi ve aler-
jen olabilen farklı bitki örtüleri ise den-
geli bağışıklığın önemini artırıyor.Zade 
Vital Probiyotik Reforma, formülünde 
bulunan probiyotik mikroorganizmalar 
sayesinde bağırsak florasını düzenle-
meye ve bağışıklık sistemini destekle-

meye yardımcı oluyor. Ayrıca içerdiği 
prebiyotik bileşenler, probiyotik mik-
roorganizmaların bağırsakta gelişimini 
ve yaşamını destekliyor.  Zade Vital 
Probiyotik Reforma, gecikmiş salınım 
sağlayan özel kapsülü ile dost bakteri-
leri bağırsağa ulaşıncaya kadar koruma 
altına alıyor. 

Klinik olarak kanıtlanmış etkinlik ve 
güvenliliğe sahip olan ürün, seyahatle-
rinizde değişen beslenme alışkanlıkları-
nızın, bağırsak florasına olumsuz etkile-
rini azaltmaya yardımcı oluyor. Sağlıklı 
yaşam dostu Zade Vital’in Soğuk Sıkım 

yöntemiyle doğal olarak geliştirdiği Çö-
rek Otu Yağı, içeriğindeki yağ asitleri 
ve timokinon içeriği ile bağışıklık siste-
minin dengelenmesine yardımcı oluyor. 
Zade Vital Çörek Otu Yağı, sağlığa fay-
dalı bileşenleri korunarak, ısı ve kim-
yasal işlem uygulanmadan geleneksel 
soğuk sıkım yöntemiyle, uluslararası 
GMP standartlarında üretiliyor. Hem 
kapsül hem sıvı formda tüketiciyle bu-
luşan Zade Vital çörek otu yağı, farklı 
tercihlere hitap ederek kullanım kolay-
lığı sağlıyor.
n HABER MERKEZİ
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Diyabet, pankreastan salgılanan in-
sülin hormonun yetersizliği veya etkin-
liğinin azalması sonucu kandaki şeker 
miktarının yükselmesi ile ortaya çıkan 
bir hastalık olarak tanımlanır. Her besin, 
tüketildikten sonra şekere dönüşmek 
üzere parçalanırlar. Daha sonra bu şe-
ker kana geçer ve kandaki şeker düzeyi 
yükselmeye başlar. Sağlıklı bireylerde 
kana geçen şeker, pankreastan sal-
gılanan insülin hormonu yardımıyla 
hücrelere taşınır.  İnsülin yokluğunda 
kanda glukoz birikir. işte bu olayın ger-
çekleşmesi diyabet yani kandaki şeke-
rin yüksek olması olmasıyla ortak çıkar 
ve diyabetli bireylerde insülin eksik veya 
etkisiz olduğu için şeker hücre içine gi-
remez ve kanda miktarı yükselir. Tip1 
diyabet genellikle çocukluk ve gençlik 
döneminde ortaya çıkar. Tip 1 insülin 

yapımında görev alan pankreas beta 
hücrelerinin tahrip olması ile oluşur. 
Belirtileri, çok idrar yapmak, Sık idrara 
çıkmak, zayıflamak, çok su içmek gibi 
sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Tedavi 
doktor kontrolünde kullanılan insülin 
olmak kaydıyla temel taşı sağlıklı bes-
lenme, düzenli egzersiz ve eğitimdir. 
Kan şekerinin düşmemesi için az az 
ve sıkı sık beslenmesi gerekir. Tip 2 ise 
genellikle 40 yaş üstündeki kişilerde gö-
rülen diyabettir. İlk zamanlarda insülin 
salgılanması varken salgılanan insülin 
hücreler tarafından kullanılamaz. İleri 
dönemde ise insülin salgılanma sevi-
yesi düşer. Belirtileri ise, Polidipsi (Aşırı 
susama ve su içme isteği, sıvı alımında 
belirgin artış), Poliüri (Çok sık idrara 
çıkmak), Polifaji (Çok fazla yemek yeme 
isteği, iştah artışı), yorgunluk ve halsiz-

lik, ağız kuruluğu, sık ve 
aşırı acıkma, açlığa taham-
mülsüzlük, ağızda aseton 
kokusu, istem dışı kilo 
kaybetme sayılabilir. Göz 
merceğinden sıvı çekilme-
sine bağlı olarak bulanık 
görme, görme bozukluk-
ları izlenebilir. Yüksek kan 
şekerinin sinirlerde yaptığı 
hasara bağlı olarak özellik-
le ayak tabanlarında olmak 
üzere, ellerde ve ayaklarda hissizlik ya 
da yanma, batma hissi tarzında nöro-
patik ağrı izlenebilir. Kan şekeri yük-
sekliğinin yara iyileşmesini bozması 
sebebiyle geçmeyen yaralar da şeker 

hastalığı belirtisi olabilir.
Diyabet de beslen-

me de dikkat edilmesi 
gerekenleri şöyle sırala-
yabiliriz. Beslenme mut-
laka kişiye özgü olmalı-
dır. Protein, karbonhidrat 
ve yağlar gereksinmeleri 
karşılayacak düzeylerde 
diyette yer almalıdır. Kan 
şekerinin hızlı yükselen 
ve ardından kan şeke-

rinin hızla düşmesine sebep olacak 
basit karbonhidratların (şeker, bal, re-
çel, pekmez, pasta, tatlı, kurabiye vb.) 
tüketiminden kaçınılmalıdır. Elma, ar-
mut gibi kabuklu meyveler kabuğuyla 

tüketilmelidir. Mutlaka 3 saati aşma-
yacak şekilde ana öğün ve ara öğün 
beslenmelerine dikkat edilmelidir.  
Glisemik indeksi yüksek meyvelerden 

kaçınılmalı, tüketilecekse bile yanında 
süt grubu besinlerden eklenmesi ge-
rekir. (kuru meyve, hurma, üzüm vb.) 
Öğünler atlatılmadan düzenli besin 
tüketimi sağlanmalı, öğünlerden her 
besin grubundan yeterli olarak tüketim 
sağlanmalıdır. Yemeklerin yanında sa-
lata ve yoğurt olması, ekmek ve pilava 
binen yükü azaltacaktır. Meyve suyu, 
hazır paketli ürünlerden, şekerli içecek-
lerden, aşırı çay, kahve tüketiminden 
kaçınılmalıdır. Glisemik indeksi düşük 
besinlerin tüketimine ağırlık verilmeli-
dir.  Posa içeriği yüksek sebze tüketimi 
arttırılmalıdır. Patates ve işlenmiş ta-
hıllardan kaçının (beyaz ekmek, beyaz 

makarna, vs.). Tatlılardan kaçının. Yağ, 
şeker ve tuzu mümkün olduğunca az 
kullanın. Egzersiz yapılmalıdır. Aşırı eg-
zersiz ve spor, şeker hastaları için teh-
like arz eder. Ağır tempoda yürümek, 
merdiven inip çıkmak gibi egzersizler, 
idealdir. Haşlama, ızgara ve fırın gibi ye-
mek pişirme yöntemleri tercih edilebilir. 
En önemli besin, sudur. Günde en az 
1,5 ile 2 litre su tüketmelisiniz. Çaylar, 
kahveler, meyve suları, bu miktara dahil 
edilmemelidir. Tuz ve tuzlu besinler ve 
bol yağ içeren kuruyemişlerden uzak 
durulmalıdır. Atıştırmalık olarak ceviz ve 
badem gibi kuruyemişleri tercih edin. 
Çay veya kahveleri yemeklerden en az 1 
saat sonra için. Günde en fazla 2 kahve 
veya 3-4 bardak açık çaydan fazlasını 
tüketmeyin.

Sağlıcakla kalın…

DİYABETTE BESLENME

Esra Bora’nın “Anılar” isimli 
Tezhip Sergisi, 10-19 Haziran ta-
rihleri arasında, Tantavi Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle 
buluşuyor.  

Gerçekleştirdiği basın toplan-
tısında Tezhip sanatı ve “Anılar” 
ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan 
Esra Bora şu açıklamalarda bulun-
du, “Tezhip, el yazmalarının altınla 
bezendiği bir “Osmanlı Saray Sana-
tı”dır. Arapça altınlamak anlamına 
gelir. Her ne kadar altın sözcüğün-
den gelse de Tezhip sanatında altı-
nın yanı sıra boyalar da kullanılır. El 
yazması Kuran-ı Kerim’i, levhaları 
bezeme amacıyla ortaya çıkan sa-
natı icra eden kadınlara “müzehhi-
be”; erkeklere “müzehhip” denir. 
Tezhip’in kökeni Uygurlar’a dayanır, 

oradan Anadolu Beylikleri, Selçuklu 
ve Osmanlılar’a gelir. Fatih Sultan 
Mehmet döneminde diğer sanatlar 

gibi yükselişe geçmiş, ilk nakkaş-
hane kurulmuştur. Bu dönemde 
“Baba Nakkaş” muhteşem eserler 

vermiştir. Son derece kuralcı olan 
bu sanata aslında “ruhani hendese” 
demek çok isabetlidir. Sanatın oku-
lu, kuralları olsa da teorik bilgi asla 
yeterli değildir sanatçı için. Ölçüyü 
kaçırmadan kuralları esnetmek, 
tavır koyarak kendini ifade etmek-
tir bence sanat. Hele bir de beğeni 
alırsa değeri artar. Sergimde klasik 
tezhip örneklerini, stilize çalışma-
larımı ve tezhip sanatının başyapıtı 
Hilye-i Şerif’ten iki örnek bulabilir-
siniz. Konya sonsuz tarihi, coğraf-
yası ve mozaiğiyle beni hep etkiledi. 
Burada sizlerle buluşmak, beni çok 
mutlu edecek. Sanat umudu yeşer-
tir, hayata anlam katar. Güzelliklerin 
çoğalması dileğiyle” ifadelerini kul-
landı.
n SİBEL CANDAN

Esra Bora’nın ‘Anılar Tezhip Sergisi’ açıldı

Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’ün 10 bin Yıllık Mutfak Kültürü’ne uluslararası ödül Konyalı Şef Ulaş Tekerkaya’nın "Bon-
cukluhöyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü" kitabı Gourmand World Awards’da özel ödüle layık görüldü

10 bin yıllık mutfak
kültürüne özel ödül

Dünyanın en prestijli yemek ki-
tabı ödülü olan Gourmand World 
Awards’da Konyalı Şef Ulaş Teker-
kaya’nın yazdığı "Boncukluhöyük 
ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak 
Kültürü" kitabı yarışa dahil edilme-
den ödüle layık görüldü. Konyalı 
Şef Ulaş Tekerkaya’nın hazırladığı 
ve merkez Karatay Belediyesi Kül-
tür Yayınları tarafından yayınla-
nan Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 
10.000 Yıllık Mutfak Kültürü kitabı 
dünyanın en prestijli gastronomi 
kitabı ödülü olan Gourmand Wor-
ld Awards’da Gourmand A06 özel 
ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz 
hafta İsveç’in Umea kentinde dü-
zenlenen törende Ulaş Tekerkaya 
kitabın sunumunu yaparak ödülünü 
aldı. "İnsanlara geçmişimizden na-
sıl bir kültürün geldiğini ve nelerin 
devam ettiğini anlatabilmek adına 
böyle bir çalışma yaptık" Kitabı na-
sıl hazırladığını anlatan Tekerkaya, 
“Yaklaşık olarak 58 tane yabancı 
kaynaktan, toplamda 113 tane farklı 
kaynaklardan ve kazı ile arşiv rapor-
larından çıkarıp bunların o dönem-
de toprak altından çıkanların neler 

olduğunu, neler tüketildiğini kemik, 
taş, ocak başındaki toprak analiz-
lerinden ulaşarak yaklaşık 30 çeşit 
ürünü insanların hizmetine sunduk. 
Amacımız para kazanmak ya da kay-
betmek değil, insanlara geçmişimiz-
den nasıl bir kültürün geldiğini ve 
nelerin devam ettiğini anlatabilmek 
adına böyle bir çalışma yaptık” dedi. 
"Türkiye’nin 10 bin yıllık mutfak ta-
rihi denilmesi bile beni etkiledi ve 
gurur duydum" Kitabın Gourmand 
Cookbook 2022 özel ödülüne layık 

görüleceğini tahmin etmediğini söy-
leyen Tekerkaya, “Bana yaklaşık 2-3 
ay önce bir mail geldi ve oraya ödül 
için davet edildim. Buradan çok he-
yecanla gittim. Çünkü daha önce ül-
kemize hiç böyle bir ödül gelmemiş. 
Finalistlerle yarışarak birkaç arkada-
şımız, Türkiye’den kitap yazarları ya 
da yemek yazarları ödüllerini almış 
ama özel ödüle layık görülen ilk ol-
manın avantajıyla, ayrı bir heyecan-
la gittim. Orada Türkiye’nin 10 bin 
yıllık mutfak tarihi denilmesi bile 

beni etkiledi ve gurur duydum. İn-
sanlığın yaşayışındaki önemi ve ta-
rıma, gıdaya, yemeğe olan katkısın-
dan dolayı bu kitap özel ödüle layık 
görüldü. Baktığınız zaman sadece 
bir yemek kitabı değil aynı zaman-
da tarım, gıda, yemek aynı zamanda 
da insanların hayatta kalma müca-
delesini anlatabildiğimizden dolayı 
ayrıca mutluluk duydum” ifadelerini 
kullandı.

“10 BİN YIL ÖNCE İNSANLARIN NE-
LER YEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDIK”

Boncukluhöyük ve Çatalhöyük 
Mutfak Kültürüne olan ilgisini ak-
taran Tekerkaya, “Ben Türk Hava 
Kuvvetleri’nde 12 yıl görev yaptım. 
Oradan ayrıldıktan sonra araştırma-
larıma Selçuklu ve Mevlevi Mutfa-
ğıyla başladım. Selçuklu ve Mevlevi 
Mutfağını dünya mutfak literatürü-
ne kazandırdıktan sonra ‘madem 
böyle bin 300 yıllık bir kültürü çı-
kardıysam neden daha derine inmi-
yorum’ dedim. Daha derine inince 
Boncukluhöyük ve Çatalhöyük’e 
geldik. 10 bin yıl önce insanların 
neler yediğini ortaya çıkardık” diye 
konuştu. n İHA

Konya’da beş ayda 
37 bin 43 konut satıldı

Konya ve Karaman için 
kuvvetli rüzgar uyarısı

Türkiye'de bu yılın ilk 5 ayın-
da 1 milyon 271 bin 971 gayri-
menkul satış işlemi yapılarak 13 
milyar 778 milyon 47 bin 730 lira 
tapu harcı geliri elde edildi. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü yetkililerinden edi-
nilen bilgiye göre, geçen ay 276 
bin 376 gayrimenkul satış işlemi 
yapıldı, 3 milyar 302 milyon 160 
bin 557 lira 42 kuruş tapu harcı 
geliri sağlandı. Mayıs ayındaki sa-
tış işlemi sayısı, 287 bin 72 gay-
rimenkul satış işleminin yapıldığı 
nisan ayına göre yüzde 3,7 azaldı. 
Ülke genelinde Ocak-Mayıs 2022 
döneminde 1 milyon 271 bin 971 

gayrimenkul satış işlemi gerçek-
leştirildi. Bu işlemlerden 13 mil-
yar 778 milyon 47 bin 730 lira 
tapu harcı geliri elde edildi. İşlem-
lerin 562 bin 896'sını konut, 216 
bin 582'sini arsa, 340 bin 403'ünü 
tarla, 59 bin 917'sini iş yeri, kala-
nını ise diğer taşınmazların satışı 
oluşturdu. En çok satış işlemi ya-
pılan il, 170 bin 692 satışla İstan-
bul oldu. İstanbul'u 87 bin 864 
işlemle Ankara, 72 bin 49 işlemle 
İzmir, 53 bin 448 işlemle Antal-
ya, 48 bin 699 işlemle Bursa, 37 
bin 43 işlemle Konya, 35 bin 121 
işlemle Kocaeli ve 34 bin 807 iş-
lemle Balıkesir takip etti.
n AA

Güney Ege, Batı Akdeniz ile 
Konya ve Karaman çevrelerinde 
kuvvetli rüzgar bekleniyor. Me-
teoroloji Genel Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, bugün 
sabah saatlerinden itibaren gün 
boyunca Muğla, Aydın, Denizli, 
Afyonkarahisar ile Antalya, Ispar-
ta, Burdur ve Konya ile Karaman 

çevrelerinde güney yönlerden 
kuvvetli ve yer yer kısa süreli fır-
tına eseceği tahmin ediliyor. Söz 
konusu bölgelerde, ağaç ve direk 
devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda 
aksamalar gibi olumsuzluklara 
karşı dikkatli ve tedbirli olunması 
uyarısında bulunuldu.
n AA

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Ulaş Tekerkaya

Esra Bora
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Huşu: Sözlük anlamı itibariyle; 
korkmak, itaat etmek, tevazu göster-
mek, boyun eğmek demektir.

"O gün insanlar, hiçbir tarafa sap-
madan Hakk'ın davetçisine uyarlar. 
Gözler Rahman'ın heybetinden huşu 
içerisine girmiş, kısılmıştır. Artık bir 
fısıltıdan başka bir ses işitemezsin." 
(Tâhâ, 20/108) mealindeki ayette, kıya-
met gününde, insanların Allah'ın aza-
meti karşısındaki korkuları, bükülüşle-
ri, alçalışları, sessiz-sedasız duruşları 
"huşu" kavramıyla ifade edilmiştir.

"İman edenlerin kalpleri, Allah'ı ve 
O'ndan gelen hakikatleri hatırlayarak 
huşu ile dolma zamanı gelmedi mi?" 
(Hadid, 57/16) mealindeki ayette huşu 
kavramı doğrudan kalbin bir fonksiyo-
nu olarak ortaya konmuştur.

Terim olarak "huşu"; bir yandan 
çekinmek, korkmak, boyun eğmek gibi 
kalbin bir eylemi, diğer yandan sükûnet 

içinde olmak, hareketsiz duruş sergile-
mek gibi organların bir eylemi olarak 
kendini gösterir. Buna göre, Huşu; aslı 
kalpte, tezahürü/yansıması bedende 
olmak üzere iki yönlü bir etkileşimin 
adıdır.

Namazın Ruhu Huşudur
İçinde huşuyu barındıran namaz, 

Kur’an’da, kurtuluşun anahtarı olarak 
gösteriliyor.

“Muhakkak ki, iman edenler kur-
tulmuştur. Onlar öyle kimselerdir ki, 
namazlarını huşu ile kılarlar.” (Mümi-
nun, 23/1-2) mealindeki ayette bu ma-
nayı görebiliriz.

Fakat şu da bir gerçektir ki, bir çok 
Müslüman sürekli olarak samimi bir 
şekilde namaz kıldığı ve kılmak istediği 
halde, insanî bir gaflet hali yaşayabili-
yor ve her an huşu içinde olamıyor. O 
halde bu dermansız derdin teşhisini 
doğru koymak gerekir.

Huşuyu yansıtan bir 
hadis:

Hz. Ali anlatıyor: Hz. 
Peygamber (a.s.m), rükû-
da şu duayı okuyordu:

"Allah'ım! Senin için 
rükûa vardım, sana iman 
ettim, sana teslim oldum. 
Kulağım, gözüm, bey-
nim(iliğim), kemiğim ve 
damarım(sinirim), sana 
karşı huşu içerisine gir-
miştir." (Müslim, Müsafirin, 201)

Namazdaki Huşuun İki Unsuru: 
Tahliye / boşaltma ve tahliye / doldur-
ma Tahliye: Arapça orijinli bu kelimenin 
üçüncü harfi "h", noktalıdır. Türkçe’de 
"evi tahliye etme", bu anlamdadır.

Konumuzla ilgili olarak; namaz 

kılanın iç âlemini arın-
dırması, temizlemesi, 
namazla ilgili olmayan 
düşünceleri kalbinden 
çıkartıp atması, duygu 
ve düşünce yuvasını 
-Rabbinin huzurunda- 
huzurunu bozan her tür-
lü tasavvurlardan tahliye 
etmesi anlamına gelir.

Tahliye: Yine Arapça 
orijinli olan bu kelimenin 

üçüncü harfi "h" ise, -gözlü "ha" değil- 
noktasız "hı" dır. Süslemek, ziynet eşya-
sıyla donatmak anlamına gelir.

Namazda tahliye demek; namaz kı-
lan kimsenin kalbini, aklını, duygularını, 
bütün iç âlemini ilâhî huzurla canlandır-
ması, namazın hakikatleriyle süslemesi 

demektir.
Kelime-i tevhitte, tahliyeye / te-

mizleme ameliyesine öncelik verildiği 
gibi, namazda da bu hususa öncelik 

vermek gerekir. Kelime-i tevhitte, önce 
“la” edatı, bir süpürge görevini üstlen-
miş ve yoldaki tüm mevhum/batıl ilah-
ları ortadan süpürüp silmiştir. 

Kalbin yuvası, “la” ile yapılan tah-
liye / temizleme ameliyesine tabi tutu-
larak şirkin kirlerinden temizlendikten 
sonra, söz konusu kalbin sahibi, “illa” 
asansörüyle tevhit sarayına çıkmış ve 
onun hakikatiyle süslenmiş olacaktır. 
"Lâ ilâhe İllallah", bu hakikati ifade et-
mektedir.

Bu husus namazda da geçerlidir. 
Masivanın (Allah'ın dışındaki varlıkla-
rın) manevî kirlerinden temizlenme-
den, gerçek anlamda Allah'ın manevî 
huzuruna çıkmak ve “huşu” mertebe-
sine ulaşmak mümkün değildir.

Çünkü insanın duyguları, birer 
sarmaşık otu gibi, meşgul oldukları 
şeylere yapışıp kalırlar. Bunların elleri-
ni/pençesini masivadan çektirmeden, 
Yüce Allah’ın huzuruna çıkmak ve 
huşua ermek çok zordur. Ayranla dolu 
bir kabı sütle doldurmak için ayranı bo-
şaltmaktan başka çare var mı? Bu fizik 
kuralı, meta-fizik için de geçerlidir. Kalp 
de bir kaptır; içindeki masiva ayranını 
dökmeden huzur ve huşu sütünü dol-
duramazsınız.

O hâlde, namazda iken yine de 
dünyevî meşgalelerle haşir ve neşir 
olmamızın sebebi, söz konusu ilmî ve 
tecrübe edilmiş kuralı uygulamayışı-
mızdan kaynaklanmaktadır. Dünya iş-
leri daha bütün sıcaklığıyla kalbimizde 
yer etmeye devam ederken, namaza 
durmaya ve sonra da “neden huzur 
ve huşua eremiyoruz” diye şikâyette 
bulunmaya hakkımız yoktur.

 NAMAZIN RUHU:HUŞU

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Akören'e bağlı Alan Mahallesi sakinleri "Sel neredeyse traktörü devirecekti. Hayvanlarımızın bir kısmını kurtaramadık, bazılarını da telef olmadan kestik sel 
çok şiddetliydi, yağış yarım saat sürmedi ama gök yere indi. Her yer 15 dakika demeden yerle bir oldu. Belediyemiz, itfaiyemiz, herkes yardıma geldi"

Dolu ve selin yaraları sarılıyor
Selden etkilenen Akören'e bağlı  

Alan Mahallesi sakinlerinin mağdu-
riyetlerinin giderilmesine çalışılıyor. 
Sağanağa bağlı olarak 8 Haziran'da 
meydana gelen selden etkilenen 
mahalle sakinlerinden Bahattin 
Aşık,  yağmurun bir anda hızlandı-
ğını, olayların çok ani geliştiğini söy-
ledi. Aşık, 4 sene önce KOP (Konya 
Ovası Projesi) desteğiyle çiftçilik 
yapmak için Alan Mahallesi'ne taşın-
dıklarını, bir yıl önce de hayvancılığa 
başladıklarını ifade etti. İki salatalık 
serasının zarar gördüğünü, küçük-
baş hayvanlarından 14'ünün telef ol-
duğunu anlatan Aşık, şöyle konuştu: 
"Suyun seraya girmesini önlemeye 
çalışırken aradan 10 dakika geçme-
di, çok büyük bir sel geldi. Kazma ve 
kürekle 15 dakika uğraş verdim. Ar-
kadan büyük suyun geldiğini görün-
ce hayvanları kurtarmak için o tarafa 
yöneldim. Sel neredeyse traktörü de 
devirecekti. Sağ olsun komşularımız 
da yardım için geldi ama hayvanla-
rımızın bir kısmını kurtaramadık, 
bazılarını da telef olmadan kestik. 
Kurtarabildiklerimizi de el birliğiyle 
çıkardık." Tek tesellilerinin canlarına 
zarar gelmemesi olduğunu dile geti-
ren Aşık, "Hayvanlarımın içinde besi 
olarak baktıklarımız da kurbanlık ni-
yetiyle aldıklarımız da vardı. Bu ha-
limize de şükür, canımıza zarar gel-
medi." dedi. Aşık, yetkili kurumların 
hasar tespiti için kısa sürede bölgeye 
gelerek kendileriyle ilgilendiğini, ça-
lışma başlattıklarını ifade etti. Ma-
halle sakinlerinden Samet Çanakçı 

da Aşık'ın komşusu olduğunu, selin 
geldiğini görünce yardıma koştukla-
rını söyledi. Her şeyin çok hızlı olup 
bittiğini belirten Çanakçı, "Hayvan-
lardan 8'ini ben kestim. Traktörlerle, 
belediyeden gelen kepçelerle bayağı 
uğraş verdik. Sel çok şiddetliydi, ya-
ğış yarım saat sürmedi ama gök yere 
indi. Her yer 15 dakika demeden 
yerle bir oldu. Belediyemiz, itfaiye-
miz, herkes yardıma geldi." dedi.

"DEVLETİMİZ GÖREVİNİN 
BAŞINDA, GEREKEN NEYSE 

EN GÜZELİNİ YAPIYOR"
Alan Mahallesi Muhtarı Sey-

fullah Çolak da bazı vatandaşların 
koyunlarının telef olduğunu, bazı 
vatandaşların da bahçe duvarlarının 
yıkıldığını dile getirdi. Yetkili kurum-

ların ilk andan itibaren bütün imkan-
larıyla mağduriyetin giderilmesi için 
çalıştığını vurgulayan Çolak, şunları 
kaydetti: "İlgili kurumların yetkilileri 
bölgeye gelerek araştırma yapmaya 
devam ediyor. Bir felaket oldu, Allah 
beterinden korusun. Kaymakamı-
mız, belediye başkanımız burada. 
İncelemeler sonucu eksiği, zararı 
olan vatandaşların mağduriyetleri-
nin giderilmesi için gereken neyse 
yapılacak. Allah kimseye böyle acılar 
yaşatmasın. Devletimiz görevinin 
başında, gereken neyse en güzelini 
yapıyor. Emeği geçen herkesten Al-
lah razı olsun."

AFAD YARDIMA KOŞTU
Öte yandan Aksaray'da mev-

simlik tarım işçisi olarak geldikleri 

çadır kentte etkili olan sağanak yağış 
sonrası çadırlarını su basan 10 kişilik 
aileye AFAD ekipleri tarafından yeni 
çadır kurularak gıda yardımı yapıldı. 
Aksaray'da 2 gündür etkili olan sa-
ğanak yağış hayatı olumsuz etkiler-
ken Merkeze bağlı Ulukışla Köyünde 
mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 
çadır kentte 10 kişilik ailenin barın-
dığı çadırı su bastı. Su basması so-
nucu zarar gören çadır kullanılmaz 
hale gelirken mağdur olan aile diğer 
tarım işçilerinin çadırlarına sığındı. 
Ailesi için yeni bir çadır temin etmek 
isteyen İbrahim Ası (37) durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine çadır kente giden İl 
Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür-
lüğü ekipleri burada incelemeler-
de bulundu. Çadır kentte mağdur 
olan aile için harekete geçen AFAD 
ekipleri aile için su geçirmez ve ısıya 
duyarlı çadır kurdu. Yaklaşık 1 saat 
süren çadır kurulumunun ardın-
dan AFAD ekipleri tarafından aileye 
gıda desteği de sağlandı. Çadırını su 
basan İbrahim Ası, “Şanlıurfa’dan 
mevsimlik işçi olarak Aksaray’a gel-
dim. Bu akşam da yağmur şiddetli 
olunca çadırlarımıza su bastı. Sağ ol-
sun AFAD ekibimize teşekkür ede-
rim. Devletimize Allah zarar ziyan 
vermesin. Yardımcı oldular teşekkür 
ederim. Aksaray Ulukışla köyünde-
yiz, arkadaşlar sağ olsun buraya ka-
dar geldi. Yoruldular, çadır kurdular 
bize teşekkür ederim onlara da dev-
letimize de” dedi.
n AA-İHA

Karaman İl Emniyet Müdür-
lüğünde eğitimini tamamlayan 
Motosikletli Yunus Timlerine ser-
tifikaları düzenlenen törenle veril-
di. Motosikletli Yunus Timleri için 
Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pa-
zarı yanındaki boş alanda gösteri ve 
sertifika töreni düzenlendi. 

Törene, Karaman Valisi Tun-
cay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü 
Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı 

Jandarma Kıdemli Albay Mustafa 
Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Çalışkan ve İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez 
ile emniyet şube müdürleri ve ser-
tifika alacak olan polislerin aileleri 
katıldı. 

Sertifika töreni öncesinde 5 haf-
talık eğitimlerini tamamlayan Mo-
tosikletli Yunus Timleri bir gösteri 
yaptı. 

Timlerin motosiklet üzerinde 
yaptığı akrobasi gösterileri ve aç-
tıkları Türk bayrağı protokol üyeleri 
tarafından ayakta alkışlandı. 

Gösterilerin sonunda eğitim-
lerini tamamlayarak Motosikletli 
Yunus Timlerine dahil olan polis 
memurlarına Vali Tuncay Akkoyun 
ve protokol üyeleri tarafından serti-
fikaları verildi.
n İHA

Yunus timleri sertifikalarını aldı
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Beyşehir’de yeşil alanlarda yaşa-
nan çevre kirliliği bir proje çerçeve-
sinde açılışı yapılan fotoğraf sergisi 
ile gözler önüne serildi. Beyşehir’de, 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ta-
rafından Beyşehir Kültür, Turizm 
ve Doğa Derneği Fotoğraf Kulübü 
işbirliği ile Dünya Çevre Günü çer-
çevesinde sosyal sorumluluk projesi 
olarak düzenlenen “eski hali, yeni 
hali” fotoğraf yarışması sona erdi. 
Yarışma sonunda projeye dahil olan 
çevre gönüllülerinden dereceye gi-
ren ve sergileme ödülü alan isim ve 
gruplara ödülleri düzenlenen tören-
de verildi. Açılışı yapılan sergide ise 
proje çerçevesinde adeta utandıran 
fotoğraf kareleri ile gözler önüne 
serilen piknik ve mesire alanların-
da yaşanan çevre kirliliği fotoğraf-
ları katılımcıların dikkatine sunul-
du. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 
Başkanı Naci Tanık, projeye ilişkin 
çıkış noktalarının katıldıkları bir 
doğa yürüyüşü olduğunu, doğadaki 
o kötü görüntüleri görünce böyle bir 
projeyi hayata geçirmek istedikleri-
ni söyledi. Beyşehir Kültür, Turizm 
ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı da, proje çerçevesin-
de düzenlenen “En güzeli en temiz 

Beyşehir, eski hali, yeni hali fotoğraf 
yarışması” ile Beyşehir ve yöresinde 
projeye dahil olan çevre gönüllüleri 
tarafından 24 ayrı seyir noktası ve 
piknik alanının temizliğinin yapı-
larak fotoğraflandığını belirterek, 
“Yaklaşık 500 adet battal boy çöp 
torbası dolusu çevresel atık bu çer-
çevesinde toplandı. 24 ayrı grupla 
yaklaşık 350 kişi, 350 çevre dostu 
yarışmaya dahil oldu” dedi. Fotoğ-

raf yarışmasının birincisi olan Huğlu 
Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğ-
retmeni Sena Çiçek, projeye kendi 
sınıfındaki öğrencilerle birlikte dahil 
olduklarını, çok büyük bir farkında-
lık oluşturduklarını düşündüğünü 
ifade etti. Projeye dahil olan Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek 
Yüksekokulu’nun Müdür Yardımcısı 
Öğretim Görevlisi Ahmet Demirci 
de proje çerçevesinde okula yakın 

ormanlık alanda iş sağlığı ve gü-
venliği bölümünde öğrenim gören 
öğrencileriyle birlikte çevre temizliği 
yaptıklarını vurguladı. Fotoğraf ya-
rışmasında Huğlu Ortaokulu birinci, 
Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu 
ikinci, TOKİ Ortaokulu ise üçüncü 
oldu. Fotoğraf sergisinin Beyşehir 
Belediyesi Kültür ve Sanatevinde 
ziyaretçiler tarafından görülebileceği 
belirtildi. n İHA

Kirlilik fotoğraflarla sergilendi

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu yıl yurt içi için 2 bin 
475 lira, yurt dışı için ise 1475 lira olarak kurban bedellerimiz belirlenmiş durumda." dedi

Kızılay 4 milyon 
kişiye ulaşacak

Türk Kızılay, bu yıl "Kurban 
Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, 
Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yü-
rütülecek kurban çalışmalarında 
vekalet bedellerini yurt içinde 2 
bin 475 lira, yurt dışında 1475 lira 
olarak belirledi. Türk Kızılay Genel 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma 
Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstan-
bul Şubesi'nde düzenlediği basın 
toplantısında, kurbanın toplumsal 
dayanışmanın, paylaşmanın, yar-
dımlaşmanın çok önemli bir vesile-
si olduğuna işaret etti. Türk Kızılay 
olarak bu birlikteliğin parçası ol-
maktan gurur duyduklarını belirten 
Yılmaz, bağışçıların kurban veka-
letlerini önemli bir sorumluluk ola-
rak gördüklerini dile getirdi. Kur-
ban Bayramı'na her sene titizlikle 
hazırlandıklarını ifade eden Yılmaz, 
"Organizasyon boyunca bize ve-
rilen emanetleri hakkıyla yerine 
getirmek ve mümkün olduğunca 
çok ihtiyaç sahibine ulaştırmak için 
hem profesyonellerimizle hem de 
ülke çapında, yurt dışında gönül-
lülerimizle bu organizasyonun bir 
parçası olmaya gayret ediyoruz." 
dedi. Kurban Bayramı hazırlıklarını 
tamamladıklarını söyleyen Yılmaz, 
"Geçen sene 52 bin 500 yurt içinde, 
88 bin 892 yurt dışında olmak üze-
re Türkiye dahil 22 ülkede aldığımız 
141 bin 392 hisse vekaleti yerlerine 
ulaştırdık. Bu paylar toplam 4 mil-
yon 195 bin 300 kişiye ulaştırıldı." 

ifadesini kullandı. Yılmaz, kurban 
paylarının geçen yıl yurt içinde 1 
milyon 973 bin, yurt dışında ise 2 
milyon 222 bin 300 kişiye dağıtıldı-
ğını dile getirdi.

"ULAŞILACAK İHTİYAÇ
 SAHİBİ 4 MİLYON OLARAK 
BELİRLENMİŞ DURUMDA"

Yurt içi ve dışındaki kurban or-
ganizasyonlarının birbirinden farklı 
olduğunu belirten Yılmaz, şöyle de-
vam etti: "Yurt dışında yaptığımız 
modelde Kurban Bayramı boyun-
ca taze et olarak bu payları takdim 
ediyoruz ihtiyaç sahiplerine. Yurt 
içinde ise konserve haline getiriyo-
ruz. Konserve haline getirdiğimiz 
bu payları daha uzun vadede, daha 
sürekli, daha taze şekilde ihtiyaç sa-
hibine ulaştırabiliyoruz. Bu nedenle 
belki hisselere bakıldığı zaman yurt 
dışında daha fazla kesiliyor gibi gö-

rülebilir ama ulaşılan kişiye baktı-
ğımız zaman yurt içinde aslında yıl 
boyunca daha fazla ihtiyaç sahibine 
ulaştırma imkanı buluyoruz." Kon-
servelerin Et ve Süt Kurumu ile 
yapılan anlaşmalar doğrultusunda 
hazırlandığını ifade eden Yılmaz, 
"Bu sene yurt içinde 42 bin, yurt 
dışında 100 bin hisse olmak üze-
re toplam 142 bin hisse kesimini 
planlamış durumdayız. Yine Türki-
ye dahil 22 ülkede bu organizasyon 
gerçekleşecek. Yurt dışında toplam 
50 ayrı noktada olacak bu organi-
zasyon. Ulaşılacak ihtiyaç sahibi ise 
4 milyon olarak belirlenmiş durum-
da." dedi. Yılmaz, Türkiye'de 81 ilde 
1,5 milyon kişiye kurban eti ulaştı-
rılması için planlama yaptıklarını 
bildirdi. Kesimlerin İslami usullere 
göre, veteriner denetiminde son 
derece titizlikle yapıldığını vur-

gulayan Yılmaz, "Kesim sırasında 
bütün hisse sahiplerinin isimleri 
okunarak, kayıt altına alınarak, vi-
deoya çekilerek noter gözetiminde 
bu kesimler gerçekleştirilmiş olu-
yor, kesimi takiben de kişiye me-
sajla kesimin tamamlandığı bildi-
rilmiş oluyor." diye konuştu. Bu yıl 
da Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve 
Asya'da 22 ülkede kurban kesimi 
yapacaklarını belirten Yılmaz, ve-
kaletlerin Türk Kızılay'ın internet 
sitesinden, mobil bağış uygulama-
sından ve internet bankacılığı ile 
verilebileceğini ifade etti. Yılmaz, 
Türk Kızılay şubelerinde de ayrıntılı 
bilgilerle vekaletlerin alınabildiğini 
kaydetti. Yılmaz, "Bu yıl yurt içi için 
2 bin 475 lira, yurt dışı için ise 1475 
lira olarak kurban bedellerimiz be-
lirlenmiş durumda. Tabii yurt dı-
şında yaşayan vatandaşlarımız da 
kurban bağışında bulanabilir. Onlar 
için eğer döviz cinsinden ödemek 
istiyorlarsa Türkiye'de 165 avro 
ya da 175 dolar, yurt dışında kes-
tirmek istiyorlarsa 100 avro ya da 
110 dolar karşılığında vekaletlerini 
vermeleri mümkün." dedi. Yılmaz, 
Türk Kızılay'ın organizasyonları 
mümkün olduğunca net yapmaya 
çalıştığını, hedeflerinin daha fazla 
vekalet almaktan ziyade kendileri-
ne verilen emanetleri hakkıyla ye-
rine ulaştırmak olduğunu da sözle-
rine ekledi.
n AA

Genç Saadet Meram’dan 
‘Göz Hakkı Manavı’

Seydişehir, Gökhöyük kazısı 
tanıtım sergisi açıldı

Saadet Partisi Meram İlçe 
Gençlik Kolları tarafından Meram 
Uzunharmanlar pazarında Canı 
meyve çeken çocuklara ‘Göz Hak-
kı Manav’ından ücretsiz meyve 
dağıtıldı. Saadet Partisi Meram 
İlçe Gençlik Kolları hayırseverle-
rin destekleriyle alınan meyveleri 
kurdukları ‘Göz Hakkı Manavı’n-
da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuk-
larıyla buluşturarak yüzlerinde 
gülücükler oluşturdu. Meram 
ilçesinde yer alan Uzunharman-
lar Semt Pazarı’nda kurulan ve 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları-
na yönelik hayata geçirilen Göz 

Hakkı Manavı vatandaşlar tara-
fından da büyük takdir topladı. 
Pazarda ihtiyaç sahiplerinin yanı 
sıra diğer vatandaşlara ve çocuk-
lara da ikramlarda bulunuldu. 
Saadet Partisi Meram İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Hasan Ali Dayan, 
“Ekonomi olarak zor süreçten ge-
çiyoruz yanında çocuğu ile gelen 
aileler çocuklara istedikleri mey-
veleri alamayınca moralleri bo-
zuluyor. Bizde bir nebze de olsa 
bu ailelerin yanında olduğumuzu 
göstermek için böyle bir etkinlik 
düzenledik” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi ve Sel-
çuk Üniversitesi destekleriyle S.Ü. 
Edebiyat Fakültesinde Seydişehir- 
Gökhöyük Kazısı tanıtım sergisi 
düzenlendi. Selçuk Üniversitesin-
de düzenlenen Kültürel etkinlikler 
kapsamında Kültür Bakanlığı ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 
izinleri doğrultusunda, Seydişehir 
Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi 
adına Edebiyat Fakültesi Öğr. Gö-
revlisi Dr. Ramazan Gündüz baş-
kanlığında arkeolojik çalışmalara 
başlanan Seydişehir- Gökhöyük 
Kazısının tanıtım sergisi düzen-
lendi. Selçuk Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Hacıgökmen sergi-
yi ziyaret ederek Seydişehir’de 
yapılan arkeolojik çalışmalar ve 
Gökhöyük kazısı hakkında bilgiler 
aldı. Seydişehir- Gökhöyük Kazısı 
tanıtım sergisinde Gündüz ve eki-
bi sergiyi ziyarete gelenlere Kül-
tür Bakanlığı ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün izni ile Seydişehir 
ve çevresinde yapılan arkeolojik 
çalışmalar ile Gökhöyükte yapı-
lacak kazılarla ilgili genel bilgi 
aktardı. Öğr. Gör. Gündüz,  Seydi-
şehir ve çevresinde yapılan arkeo-
lojik araştırmalarda Seydişehir ve 
bölge arkeolojisinin anlaşılmasına 
katkı sağlayacak önemli verilere 

ulaşıldığını, yapılan çalışmalar ve 
sergide verilen bilgilerde Sey-
dişehir’in Prehistorik Dönemde 
önemli bir yerleşim alanı bulun-
duğunu kaydetti.  Kazı çalışma-
larında desteklerini esirgeme-
yen Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’a teşekkür eden Gündüz,” 
Gökhöyük mahallemizde tarihi 
geçmişi olan arkeolojik kazıların 
başlamasında ve kazı çalışmaları-
nın sağlıklı yürütülebilmesi adına 
bizlerde desteklerini esirgemeyen 
Belediye Başkanımız Mehmet Tu-
tal’a teşekkür ediyorum “ ifadele-
rini kullandı. Gökhüyük arkeolojik 
çalışmalarının bir dönüm noktası 
olacağını kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal,”Gökhöyük 
Arkeolojik araştırmaları çalışma-
larımızda aşamalar kaydedildikçe 
ilçemiz ve bölgemiz turizm anla-
mında, arkeolojik ve bilimsel araş-
tırmaların merkezi olma yönünde 
büyük bir ivme kazanacak, ilçe-
miz ve bölgemiz adeta bir turizm 
destinasyonu haline gelecek. Bu 
vesileyle bu çalışmaların yürütül-
mesinde emeği geçen Selçuk Üni-
versitemize, çalışmaları yürüten 
Dr. Ramazan Gündüz ve ekibine 
teşekkür ediyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 
n HABER MERKEZİ
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Ankara’da Konya rüzgarı esiyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızın değerlerini Ankara’ya taşıdığımız bu etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime 

teşekkür ediyorum. Selçuklu başşehrine yakışan en güzel yanımız; aramızdaki birlik ve beraberliğimizi korumamız ve pekiştirmemizdir.” dedi

Konya’nın kendine özgü kültürü-
nün, sanatının ve özel tatlarının ziya-
retçilerle buluştuğu “Konya Günleri” 
Ankara Millet Bahçesi’nde açıldı.
Konya Büyükşehir Beledisi tarafın-
dan düzenlenen Konya Günleri’nin 
açılışı öncesinde Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile birlikte stant-
ları gezdiler.Konya Günleri’nin açılış 
konuşmasını yapan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, ihtişamlı tarihiyle, engin kül-
türel birikimiyle, bağrında yetişen 
âlim ve ulemalarıyla sevgi ve hoş-
görü diyarı Konya’nın bir mensubu 
olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

‘KONYA, ÜLKEMİZİN GÜCÜNE 
GÜÇ KATAN BİR ŞEHİRDİR’

Konya’nın Çatalhöyük’ten bu 
yana 10 bin yıldır insanlığın şehir-
leşme yolculuğuna şahitlik ettiğini 
ifade eden Başkan Altay, “Konya’mız 
Türkiye Selçuklu Devleti’ne 200 yıl 
başşehirlik yaparken Osmanlı’nın 
önemli merkezlerinden biri olmuş-
tur. 

Günümüzde ise ülkemizin gücü-
ne güç katan; üreten, gelişen ve he-
deflerine emin adımlarla yürüyen bir 
şehirdir. Ülkemiz Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde tarımda, sa-
nayide, sağlıkta, ulaşımda, savunma 
sanayiinde kısaca her alanda altın 
çağını yaşarken, Selçuklu payitahtı 
Konya’mız da bu büyük atılımlardan 
nasibini almıştır.” dedi.

‘HEMŞEHRİLERİMİZİN 
DESTEĞİNDEN GÜÇ ALIYORUZ’
Başkan Altay şöyle devam etti: 

“Tarih boyunca hoşgörü ve kardeşlik 
ikliminde insanları bir araya getiren 
Konya’mız; bizleri de hemşehrilik 
hukukuyla buluşturarak bir gönül ve 
kader birliğine vesile oluyor. Bizi biz 
yapan, Selçuklu başşehrine yakışan 
en güzel yanımız; aramızdaki birlik 
ve beraberliğimizi korumamız ve 
pekiştirmemizdir. Ortaya çıkan her 
projenin asıl mimarı aramızdaki bu 
sarsılmaz gönül birliğidir. Girdiğimiz 
her zorlu işte, önümüze çıkan her en-
gelde aramızdaki bu gönül birliğine 
sarılıyoruz. Şehrimiz için attığımız 
her adımda, ortaya koyduğumuz her 
eserde dünyanın dört bir yanındaki 
hemşehrilerimizin desteğinden güç 
alıyoruz. 

Gece gündüz demeden, yılma-
dan, usanmadan çalışırken en büyük 
motivasyonumuz, hemşehrilerimizin 
gurur duyacakları bir Konya’yı inşa 
etmek oluyor. Elhamdülillah aramız-
daki bu birlik ve beraberlik ruhuyla 
bugüne kadar birçok güzel projeyi 
hayata geçirdik, daha iyileri için de 
gayretle çalışıyoruz.”
‘SİZLER ŞEHRİMİZİN DEĞERİNE DEĞER 

KATMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ’
Bu önemli etkinliğin kendilerini 

hem Ankara’da yaşayan Konyalılarla 
bir araya getirmesi hem de ülkenin 
birçok yerinden gelen insanlara Kon-
ya’nın değerlerini tanıtmak açısın-
dan oldukça önemli gördüğünü dile 
getiren Başkan Altay, “Konya’mızın 
değerlerini Ankara’ya taşıdığımız bu 
etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum. Sizler şehrimizin 
değerine değer katmaya devam edi-
yorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. 
Birliğimizi dirliğimizi daim eylesin.” 
sözleriyle konuşmasını bitirdi.

‘KONYALI GİRİŞİMCİLERİN 
ÜLKEYE NE ORANDA KATKI 

SAĞLADIĞININ ŞAHİTLERİYİZ’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 

şöyle konuştu: “Esnaflığın ne demek 
olduğunu, bugünlere özellikle gel-
memde bana neler kattığını, özellikle 
müteşebbisliğin, hürriyetin ve giri-
şimciliğin ne kadar önemli olduğunu 
öğrendim ve bugünlere geldim. O 
nedenle hürriyet ve cesaretten biri 
yoksa eksik kalır. Biz, Konya’nın özel-
likle girişimcilerinin ülkeye ne oranda 
katkı sağladığının şahitleriyiz.” İfade-
lerini kullandı. Bakan Koca, özellikle 
sağlık alanında başta Şehir Hasta-
nesi olmak üzere Konya’nın sağlık 
üssü olmasını sağlayarak hiçbir ilçe-
sinde hastanesi kalmamacasına ciddi 
sağlık hizmetlerini Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
hayata geçirdiklerini belirterek etkin-
liğin hayırlı olmasını diledi.

‘HEP BİRLİKTE KONYA’NIN 
GÜZELLİKLERİNİ ANACAĞIZ’

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum, Konya 
Günleri boyunca hep birlikte Kon-
ya’nın güzelliklerini anacaklarını ve 
lezzetlerini tadacaklarını belirterek, 
Konya’nın tüm güzelliklerinden, do-
ğasından, kültüründen istifade ede-
cekleri şenlik havasında bir etkinlik 
yapacaklarını söyledi.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ
Konya Günleri’nin düzenlen-

mesinde başta Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür eden Bakan Kurum, “Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın Ankaralı 
kardeşlerimize hediye ettiği millet 
bahçesinde gençlerimiz bir taraftan 
parklarda oynayacak, anneleriyle 

babalarıyla vakit geçirecek. Genç-
lerimiz etkinliklerden konserlerden 
istifade edecek. Hamdolsun millet 
bahçemiz tüm Ankaralı kardeşleri-
mizin teveccühünü kazandı. Açıldı-
ğı günden beri de yoğun bir ilgiyle 
karşılaştık. Bu coşkumuza, heyeca-
nımıza katılan tüm kardeşlerime çok 
teşekkür ediyorum. Konya Günle-
ri’nin hayırlı olmasını diliyorum.” 
diye konuştu. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta, “Alan gayet güzel ve 
coşkulu görünüyor. Çocukların eğ-
lendiği, güldüğü, neşelendiği, Kon-
ya’nın lezzetlerinin tadıldığı, böylesi 
güzel bir akşamda sizlerle birlikte ol-
maktan çok memnunuz. Hepiniz hoş 
geldiniz, safalar getirdiniz. Gelişiniz 
güle güle, gidişiniz güle güle olsun, 
akşamınız eğlenceli, keyifli geçsin. 
Allah’a emanet olun.” diye konuştu. 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
“Yüreği vatan, millet, din, devlet, 
ezan, bayrak ve insan sevgisiyle ya-
nıp tutuşan Konyalı kardeşlerim. He-
pinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, 
muhabbetle selamlıyor; Konya-An-
kara Tanıtım Günleri’nin hayırlı ol-
masını Yüce rabbimden niyaz edi-
yorum. Emeği geçenlere şahsım ve 
camiam adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi 
Rabbim bizleri göründüğü gibi olup, 
olduğu gibi görünenlerden eylesin.” 
ifadelerini kullandı. Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Konya eski valili-
lerinden Mehmet Necati Çetinkaya, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet 
Sorgun, Ziya Altunyaldız, Selman 
Özboyacı, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, 

Altındağ Belediye Başkanı Asım Bal-
cı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca ve Spor 
Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet 
Baykan da Konya Günleri’nin hayırlı 
olmasını dilediler. Programa ayrıca; 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 
Metin Kıratlı, İçişleri Eski Bakanı Ab-
dülkadir Aksu, Ankara Valisi Vasip 
Şahin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Daire Başkanı Halil Koç, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, Anka-
ra’da görev yapan Konyalı bürokrat-
lar ve davetliler katıldı.

KONYA KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ 
ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Konya’nın ilçeleri ile kültürel 
zenginlikleri, tarihi dokusu ve yö-
resel lezzetlerinin tanıtıldığı Konya 
Günleri’ne; Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve iştirakleri ile birlikte ilçe 
belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda 
sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi 
firmaları, üniversiteler, odalar olmak 
üzere toplam 90 sektör temsilcisi ka-
tılıyor.12 Haziran Pazar günü akşa-
mına kadar açık olacak Konya Günle-
ri etkinliği ile şehrin somut ve soyut 
bütün güzellikleri hem memleket 
hasreti çeken Konyalılarla hem de 
Konya’yı severlerle buluşturulacak. 
Etkinlik 11.00-23.00 saatleri arasın-
da ziyarete açık olacak.
SELÇUKLU BELEDİYESİ KONYA GÜNLE-

Rİ’NDE YERİNİ ALDI
Selçuklu Belediyesi Ankara Mil-

let Bahçesi’nde düzenlenen ve 4 gün 
sürecek olan “Konya Günleri” stan-
dında Selçuklu’yu tanıtıyor. Kon-
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Ankara’da Konya rüzgarı esiyor
Etkinliğin açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hep birlikte Konya’nın güzelliklerini anacaklarını belirtti. Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca’da Konya’nın sağlık üssü olmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiklerini söyledi

ya’nın tarihi, kültürü ve lezzetlerinin 
tanıtılacağı ‘Konya Günleri’ etkinliği 
Ankara Millet Bahçesi’nde düzen-
lenen program ile başladı. Selçuklu 
Belediyesi de fuar alanına kurduğu 
stant ile Konya’nın tanıtımına katkı 
sağlıyor. Selçuklu Belediyesi fuar ala-
nında başta 5000 yıllık tarihi geçmişe 
sahip olan Sille olmak üzere Selçuklu 
Kongre Merkezi, Konya Tropikal Ke-
lebek Bahçesi gibi Konya ve Selçuk-
lu’nun önemli değerlerini tanıtıyor.  
4 gün sürecek fuarın resmi açılışı 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başka-
nı Metin Kıratlı, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici’nin de katılımıyla 
gerçekleştirildi. Konya’nın güzellik-
lerinin anılıp, yöresel lezzetlerinin 
tadılabileceği Konya Günleri açılış 
programına Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı da katıldı. 
Başkan Pekyatırmacı Ankara’da ya-
şayan Konyalı ve Ankaralı vatandaş-
ları Konya Günleri’ni ziyaret etme-
ye davet etti. Başkan Pekyatırmacı, 
Selçuklu Belediyesi standını ziyaret 
eden Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ve BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici’ye Selçuklu 
Belediyesi’nin kültürel yayınlarından 
olan “İpek Yolu Konakları” isimli ese-
ri takdim etti.

KONYA GÜNLERİ’NDE 
KARATAY’A BÜYÜK İLGİ

Karatay Belediyesi de, Başkent 
Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve 4 
gün boyunca sürecek organizasyon-

daki yerini aldı. Karatay Belediyesi; 
Ankaralılara ve başkentteki Konya-
lılara 4 gün boyunca Konya’nın her 
yönüyle anlatılıp tanıtılacağı organi-
zasyonda açtığı stantla, Karatay’ın 
tanıtımına önemli katkı sunacak. 
Konya ile ilçelerinin tarihi ve kültü-
rel yönleriyle tanıtımının yapılacağı 
organizasyon 12 Haziran Pazar gü-
nüne kadar devam edecek. Konya 
Günleri’nin ilk gününde en çok ilgi 
çeken stantlarından birisi ise Kara-
tay Belediyesi’nin oldu. Karatay’ın 
standına uğrayan vatandaşlar, hem 
Karatay Belediyesi’nin yatırım ile 
projelerini daha yakından tanıma 
fırsatı buldu hem de ilçe hakkında 
daha ayrıntılı bilgi sahibi olma imkâ-
nına kavuştu. Karatay Belediyesi’nin 
“Sıfır Atık” maskotu “Karacan” da 
stantta vatandaşları karşıladı ve sıfır 
atık konusunda bilgilendirme yaptı. 
Vatandaşlar ayrıca, Karatay Lavan-
ta Bahçesi’ndeki lavantalardan elde 
edilen ürünlerin de tadına bakma 
fırsatı da buldu.Karatay Belediye-
si’nin standındaki bir diğer sürpriz 
ise Konyalı Âşıklar idi. Öksüz Ozan, 
Yağız Ozan, Aşık Muhlis Denizer ve 
İsmail Aladağlı de Karatay Belediye-
si’nin standında sahne alarak, gün 
boyunca standı ziyaret eden vatan-
daşlara birbirinden özel şiirler, tür-
küler, koçaklama ve güzellemeleri 
seslendirip Konya’yı adeta Ankara’ya 
taşıdılar. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Me-
tin Kıratlı, Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Mustafa Destici, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 

Usta, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Milletvekilleri 
ve Ankara Altındağ Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Asım Balcı ile daha birçok 
isim de “Konya Günleri”nin ilk gü-
nünde Karatay Belediyesi’nin standı-
nı ziyaret etti.

ANKARA’DAKİ HEMŞEHRİLERİMİZLE 
HASRET GİDERDİK 

Karatay’ın tanıtımı için her fırsatı 
en güzel şekliyle değerlendirdiklerini 
ifade eden Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, ‘Konya Günleri’nin de 
bunun için en iyi fırsatlardan biri ol-
duğunu söyledi.

Başkan Hasan Kılca; “Başkent 
Ankara’da düzenlenen Konya Gün-
leri’nde hem Karatay’ımızın bütün 
güzelliklerini hem de Karatay Beledi-
yesi olarak ilçe genelinde yürüttüğü-
müz yatırım ve projelerimizi tanıtma 
fırsatı bulduk. Bu bağlamda Konya 
Günleri’nin Konyamızı ve ilçelerimiz 
ile markalarımızın tanıtımı için çok 
önemli bir fırsat olarak görüyorum. 
Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz-
le buluşmak çok güzel. Bu önemli 
organizasyon sayesinde bizler mem-
leketlerini özleyen hemşehrilerimize 
Konya kültürüne ait ne varsa burada 
tanıtmış oluyoruz onlar da az da olsa 
bir hasret gidermiş oluyorlar. Or-
ganizasyonu gerçekleştiren, emeği 
geçen ve ‘Konya Günleri’ne katılan 
firmalarımıza, üniversitelerimize, 
belediyelerimize ve elbette Anka-
ra’daki tüm hemşehrilerimize teşek-
kür ediyorum” dedi.

MERAM BELEDİYESİ, ANKARA’DAKİ 
KONYA GÜNLERİ’NDE YERİNİ ALDI

Ankara Millet Bahçesi’nde 12 
Haziran’a kadar sürecek olan Kon-
ya Günleri’nin açılışı gerçekleştiril-
di. Başkentte Konya rüzgarı estiren 
programda Meram Belediyesi’nin 
standı vatandaşların ilgi odağı oldu.   

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’IN 
TANITIMINA KATKI SUNACAK HER 
FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUZ” 
Konya’nın ve ilçelerinin tarihi 

ve kültürel yönleriyle tanıtılacağı 
ve gerçekleşen yatırımlarla değişen 
Konya’nın yeni yüzü anlatılacağı or-
ganizasyon 12 Haziran Pazar gününe 
kadar devam edecek. Meram Beledi-
yesi de 4 gün boyunca Konya’nın her 
yönüyle anlatılacağı ve tanıtılacağı 
etkinlikte açtığı stantla Meram’ın ta-
nıtımına önemli katkı sunacak. Tüm 
güzellikleriyle Meram’ı ve örnek 
çalışmalarıyla Meram Belediyesi’ni 
en güzel şekliyle tanıtma fırsatı su-
nan bu tür organizasyonlara büyük 
önem verdiklerini ve en güzel şek-
liyle değerlendirmek istediklerini 
ifade eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada; 
“Meram’ın en önemli önceliklerin-
den birisi de doğa, kültürel ve tarihi 
zenginliğinin tüm ülkeye hatta dün-
yaya tanıtılmasıdır. Başkentimizde 
gerçekleştirilen ‘Konya Günleri’de 
ilçemizin anlatılması ve bilinirliğinin 
artması için güzel bir fırsat sunuyor. 
Bu fırsatı değerlendirmek için bizler 
de yerimizi aldık. Önceki organizas-
yonlarda olduğu gibi bu fuarda da 
hemşehrilerimizin ve diğer misafir-
lerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. 
Her birine teşekkür ediyorum. Ken-
dilerini ilçemize de bekliyorum. Bu 
buluşmaların bir diğer güzelliği de 
özellikle bu güzel şehirde yaşayan 
hemşehrilerimizle özlem ve hasret 
gidermemiz. Tüm bunlar için organi-
zasyonun gerçekleşmesine öncülük 
eden Çevre Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanımız Murat Kurum ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Uğur İbrahim Altay’a şükranları-
mı sunuyorum” cümlelerini kullandı.

EREĞLİ BELEDİYESİ EREĞLİ’NİN 
LEZZETLERİNİ BULUŞTURUYOR 
Ereğli  Belediyesi, Ankara’da dü-

zenlenen Konya Günleri’nde yerini 
alarak stant kurdu. Ereğli’nin tanı-
tılmasında önemli rol oynayan stant 
kısa sürede ziyaretçiler tarafından 
yoğun ilgi gördü. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Ankara Millet 
Bahçesi’nde organize edilen ‘Konya 
Günleri’nin açılışı yapıldı. Ereğli Be-
lediyesinin de yer aldığı standı Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, Cumhurbaşkanlığı İdari İş-
ler Başkanı Metin Kıratlı, Konya Va-
lisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Ahmet Sorgun ve Ziya Altınyıldız, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ankara’da yaşa-
yan Konyalılar ve çok sayıda Ankaralı 
vatandaş ziyaret etti. Stantta dağı-
tılan Ereğli’nin patentli ürünleri be-
yaz kiraz ve siyah havucun yanı sıra 
gofret, peynir ve koyun yoğurdu va-
tandaşlar tarafından ilgi gördü.Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
9-12 Haziran tarihleri arasında Baş-
kent Millet Bahçesi’nde ziyarete açık 
olacak standa yeni ziyaretçilerini 
beklerken, gösterilen yoğun ilgiden 
dolayı teşekkürlerini iletti.
n HABER MERKEZİ
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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA     wTel: 0332 2391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• EL HADDESI 
KULLANABILEN 

PERSONEL 
ALINACAKTIR

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan

 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3FORKLIFT 
OPERATÖRÜ

3MAKINE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

MOBILYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HIZAR 
MAKINELERI KULLANABILEN 

ELEMAN ALINACAKTIR
                   (1 KIŞI)
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YEDEK PARÇALARI İMALATI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

• CNC TORNA
• CNC İşleme Merkezi
• CNC Borvek
• CNC Bed Freze
• CNC Yatay Kullanabilen
  CNC OPERATÖRLERİ
• Talaşlı İmalatta çalışacak yetiştirilmek üzere 

MAKİNE MÜHENDİSİ
• Üretim ve İmalat Organizasyonuna 

bakacak, yetiştirilmek üzere
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
• Talaşlı İmalatta ve CNC makinalarında 

yetiştirilmek üzere ÇIRAK
• MAKİNA RESSAMI veya 
  TEKNİK RESSAM alınacaktır.

3. Organize Sanayi Bölgesi 19. Sokak No:14

0532 736 03 88

BAY - BAYAN 
VASIFLI - VASIFSIZ ELEMANLAR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 mezuniyet dönemi istihdam temalı okul sektör buluşması gerçekleştirildi. Sektör buluşması programına Karatay Kay-
makamı Zafer Orhan Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.  Selçuk Halkacı, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz ile oda ve dernek temsilcileri katıldı

Kılıçarslan İMKB’de sektör buluşması
Kılıçarslan Borsa İstanbul Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 
mezuniyet dönemi istihdam temalı 
okul sektör buluşması gerçekleşti-
rildi. Düzenlenen programa Kara-
tay Kaymakamı Zafer Orhan ,Konya 
Teknik Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr.  Selçuk Halkacı ,Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Yılmaz, Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, MÜ-
SİAD Konya Şubesi Başkan Vekili 
İbrahim Özen, MÜSİAD Konya Şu-
besi ve Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-
Sen Konya Şube Başkanı ve Me-
mur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif 
Karlıer, Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkan 
vekili Osman Alp, Konya Tornacılar 
Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin 
Baranok, Konya Kahveciler, Çay 
Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası 
Başkanı Mehmet Adil,  Konya Elekt-
rikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası 
Başkanvekili  Kadir Tüfekçi katıldı. 

‘KONYA’MIZDA MEZUNLARIMIZA 
İSTİHDAM İÇİN AŞIRI 

TALEP OLUŞMUŞTUR’
Düzenlenen programda konu-

şan Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 

M. Sadullah Özuygur, “Geleneksel 
K-TEK istihdam temalı okul sektör 
buluşma törenine hoş geldiniz. Pan-
demiden önce birincisini yaptığımız 
ve salgınla ara verdiğimiz sektör 
öğrenci ve mezun buluşmalarına 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Malumlarınız üzere bir ülkenin kal-
kınması ile mesleki eğitim arasında 
güçlü bir bağ vardır. Sloganımız 
Güçlü Mesleki Eğitim Güçlü Tür-
kiye’dir. Son zamanlarda meslek 
liselerinde özellikle üretim temelli 
beceri eğitimleri artmış okullarımız 
zor dönemlerde insanlık yararına 

üretimler gerçekleştirmişlerdir. Bu 
üretimlerde öğrenciler becerileri-
ni reel ortamlara göre artırmışlar 
öğretmenlerimiz de yeterliklerini 
güncellemişlerdir. Okulumuz da bir 
proje okulu olarak bu süreçte şu ça-
lışmalara imza atmıştır. Salgının ilk 
zamanlarında maske makinesi ve 
maske üretimi yapılarak Muğla’dan 
Ardahan’a kadar satışlar yapılmıştır. 
Üretim işi salgınla kalmamış, lazer 
kesim makineleri, CNC Routher ma-
kineleri, Lazer markalama makine-
leri, Elektrik eğitim setleri üretilmiş 
yine ülkemizin dört bir yanına Bili-

şim ve Kodlama atölyeleri kurulumu 
yapılmıştır. Okulumuz 2021 yılını 10 
milyon ciro ile kapatmıştır.2022 yılı 
hedefimiz 20 milyon ciro yapmaktır. 
Bakanlığımızın belirlediği beş mes-
lek lisesinden biri olarak endüstriyel 
tip fırınlar üretilmiş ve İzmir, An-
kara ve Kayseri illerine kurulumları 
yapılmıştır. Çok sayıda öğrencimiz 
çalıştığı her ayda beş bin lira civarın-
da ücret almıştır. Konya’mızda Me-
zunlarımıza istihdam için aşırı talep 
oluşmuştur. Bakanlığımızın Türkiye 
geneline örnek gösterdiği ve iyi ör-
neklerin yerinde görülmesi için her 

ay ülke genelinden 10 okul müdü-
rü gelerek okulumuzda Hizmet içi 
Eğitim almaktadır. Karatay Belediye 
Başkanımızın özel destekleri ile Ka-
ratay ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü-
nün gerçekleştirdiği Robokaratay 
Projesi okulumuzda kurulmuştur. 
Mart ayında proje finali yapılmıştır. 
MÜSİAD Konya Şubesi ile Bakanlı-
ğımız arasında protokol imzalanmış 
ve işbaşı eğitimleri yapılmıştır. 11. 
Sınıf öğrencileri okulda almaları ge-
reken eğitimleri sektörde daha iyi 
ortamlarda almışlardır. Mevka vb 
projelerle atölye donanımları güç-

lendirilmiştir. Tüm bu çalışmalarda 
emeği geçen öğretmen arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum.  Her fırsatta 
eğitimin yanında yer alan Karatay 
Belediye Başkanımıza ve Beledi-
ye yetkililerine teşekkür ediyorum. 
MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Hil-
mi Kağnıcı beye katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Akko Makine, 
özen Kompresör ve Hamme maki-
ne yetkililerine teşekkür ediyorum. 
Genç MÜSİAD başkanına ve üye-
lerine teşekkür ediyorum. MÜSİAD 
Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa 
Kamer bey’e teşekkür ediyorum. 
Mesleki eğitime katkılarından dolayı 
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müz Sami Sağdıç Bey ‘e teşekkür 
ediyorum. Oda başkanlarımıza te-
şekkür ediyorum. Her fırsatta bizi 
yönlendiren desteklerini veren Sa-
yın Kaymakamımıza okulum adına 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Okulu-
muz 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk 
Çatal hocamın şehit olan kardeşi Ha-
san Çatal’a Allahtan rahmet diliyo-
rum. Ömer Hocamın ve şehidimizin 
canına kasteden bu mihraklar ülke 
kalkınmasını da istememektedirler. 
Bizler devamlı istihdam yapacağız, 
devletimize vergi olacak, kalkınma 
olacaktır” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İsveç’teki seçime, 
Kulu’da kampanya

İsveç’te 24 Ağustos ile 11 Eylül 
tarihleri arasında İsveç genel ve ye-
rel seçimler gerçekleştirecek.   Ku-
lu’da 1982’de doğan Mikail Yüksel, 
lise eğitiminin ardından 2001 yılında 
İsveç’e göç etti. 

Burada Göteborg Üniversitesi’n-
de Siyaset Bilimi bölümünü bitiren 
Yüksel, ardından 2019 yılında kamu 
yönetimi dalında yüksek lisans eği-
timini tamamladı. Nüans Partisi  
(Partiet Nyans) Genel Başkanı Mikail 
Yüksel seçim çalışmaları kapsamın-
da Kulu’da bulunan billboardlara 
astığı seçim çalışması ile seçmen-
lerinde destek istiyor.  Yaklaşık 22 
yıldır yaşadığı İsveç'te ırkçılıkla ve 
İslamofobiyle mücadele etmek için 
parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mi-
kail Yüksel, baba ocağı  Kulu’da , 
gurbetçilerin oyunu alabilmek için 
seçim çalışmasını başlattı. İsveç'te 

kurduğu partiyle bu yıl 24 Ağustos 
ile 11 Eylül tarihleri arasında İsveç 
genel ve yerel seçimlerine katılacak 
olan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Mi-

kail Yüksel, yaklaşık 23 bin oy alabi-
lirse, yüzde 4 barajını geçerek İsveç 
Meclisi'ne girecek.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mikail Yüksel

ZAYİ
AS0001027223 Seri Nolu BEKO 220 TR Yazar Kasa 

Pos Cihazımın Ruhsatını kaybettim hükümsüzdür.
Ruhsat No: AS0001027223 - Mustafa BOZLAK
Meram Vergi Dairesi - Vergi No: 35236912988

KUZEY ALIŞVERİŞ DÜNYASI

ZAYİ
Geçici Koruma Kimlik 

Belgemi kaybettim 
hükümsüzdür.

Abdülaziz 
EL ŞEYH HASAN
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Valiliklere bir yazı göndereceklerini, taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atacaklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşın-
ması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." dedi

Kaçak göçmene ‘Taksi’ düzenlemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  

kaçak göçmenlerin taşınmasını en-
gellemeye yönelik çalışmalar yap-
tıklarını belirtti. Valiliklere bir yazı 
göndereceklerini, taksilere ve tır 
parklarına yönelik yeni bir adım ata-
caklarını vurgulayan Soylu, şunları 
söyledi: "Taksilerle il dışına yabancı 
yolcu taşınması halinde, taksicilere 
yabancı yolcuların il dışı seyahat izin 
belgelerinin kontrolü yükümlülüğü 
getiriyoruz. Bu ne demektir? Kaçak 
göçmeni bir ilden bir ile taşımaya 
kimse aracılık etmesin. Onun için 
böyle bir yükümlülüğü bugün itiba-
rıyla getiriyoruz. Şunu söyleyebilir-
lerdi; 'Biz taşıdık ama kaçak olduğu-
nu bilmiyoruz.' diyebilirlerdi. Onun 
önüne geçiyoruz. Otobüslerde zaten 
bilet alırken böyle bir yükümlülük 
söz konusuydu. Bu yükümlülüğe 
uymayanlara da kanunda belirtilen 
cezaların kesilmesine dair bir talimat 
veriyoruz. İki türlü ceza var. Bilerek 

taşıdığı tespit edilirse insan kaçakçı-
lığına girer. Aynı zamanda bununla 
beraber valilikler idari emir yayın-
ladıkları için de idari para cezasına 

girer. Hem adli hem de idari olarak." 
Aynı talimatla tır ve kamyon park-
larına ilişkin bir tedbir getirdiklerini 
dile getiren Soylu, şunları kaydetti: 

"Tır kasalarının brandalarını keserek 
içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı 
tır parklarına kamera sistemi kur-
mayı ve diğer güvenlik tedbirlerini 

almayı da tedbir olarak getiriyoruz. 
Burada da bazı tırların kasalarında 
taşınıyor. 'Brandayı kestiler, içeri 
girdiler, benim bilgim yok.' diyorlar. 
Buna ait bir tedbiri de göçmen ka-
çakçılığıyla mücadele başlığı altında 
getiriyoruz."

"2016'DAN BUGÜNE SINIR DIŞI 
EDİLEN KAÇAK GÖÇMEN 

SAYISI 331 BİN 839"
Soylu, Türkiye'nin göç yöneti-

mini "düzensiz göçle mücadele", 
"düzenli göçün yönetimi" ve "uyum 
çalışmaları" üzerine kurguladığını 
bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim 
sınır güvenliği çalışmalarımızı eleşti-
renlere şöyle bir kıyas sunmak iste-
rim: ABD, Başkan Trump dönemin-
de 128 kilometresi sıfırdan olmak 
üzere toplam 725 kilometre sınır 
duvarı inşa etti. Biz ise çok daha zor 
bir coğrafyada 1028 kilometre duvar 
inşa ettik. İnşaatı devam edenler ve 
ihale sürecinde olanlarla toplam sı-

nır güvenlik duvarı uzunluğumuz 
1316 kilometre olacak, İran, Suri-
ye, Irak sınırları." bilgisini paylaştı. 
Sınırlarda güvenlik yolları, aydın-
latma, optik kule ve termal kamera 
kurulumlarına yönelik çalışmaların 
sürdüğünü belirten Soylu, 2016'dan 
bugüne kadar sınır dışı edilen kaçak 
göçmen sayısının 331 bin 839 oldu-
ğunu bildirdi. Uyum politikalarına da 
değinen Soylu, eğitimlerle 650 binin 
üzerinde kişiye ulaşıldığını anlattı. 
Bakan Soylu, "11 yıl içinde dünyanın 
takdirini kazanmış, insanlığa örnek 
ev sahipliği ve göç yönetimi ortaya 
koyduğumuz aşikardır." diye konuş-
tu. Gelişmiş Batılı ülkelerin göç üre-
ten coğrafyalarda vekalet savaşlarını 
körüklediğinin altını çizen Soylu, 
buna karşı Türkiye'nin insana, kom-
şuya, geçmişe ve geleceğe sahip çık-
masının Batı tarafından kıskanıldığı-
nı ifade etti.
n AA

Yabancı dili yeni yöntemlerle geliştiriyorlar
Erasmus+ KA229 (Let's Build 

Word Towers Together) Türkiye 
Hareketliliği gerçekleştirildi. İsa Can 
Bezirci Ortaokulu İngilizce öğretme-
ni Neslihan Ece ve Bilişim Teknolo-
jileri öğretmeni Emine Yılmaz tara-
fından hazırlanan Erasmus KA229 
projesi 2020 başvuru döneminde 
onaylanmış ve hibe almaya hak ka-
zandı. 

Proje ortakları Belçika, İtalya, Ro-
manya ve Polonya. Projenin ilk hare-
ketliliği 15-19 Kasım 2021 tarihleri 
arasında Belçika'nın Oudeenarde 
şehrinde, ikinci hareketliliği 7-11 
Mart 2022 tarihleri arasında İtalya/ 
Roma'nın Frascati şehrinde gerçek-
leştirildi. Projenin üçüncü hareket-
liliği ise 17-20 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında Belçika, İtalya ve Roman-
ya’dan 5 öğrenci ve 2 öğretmenle 
hareket eden grup dört ülke öğret-
menleri ve öğrencileri ile Konya’da 
bir araya geldi. Proje koordinatör 
öğretmeni Neslihan Ece ve Emine 
Yılmaz Proje amacının yabancı dilde 
kelime öğreniminde farklı yöntemler 
deneyerek kelime kuleleri inşa et-
mek olduğunu belirttiler. Bu amaç-

la Konya'da düzenlenen toplantıda 
öğrenci ve öğretmenlere farklı me-
totlar ve teknikler tanıtıldı ve grup 
çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimiz 
ortak ülke öğrencileri ile İngilizce 
iletişim kurarak yabancı dilin günü-
müz dünyasındaki önemini kavra-
dılar. Konya Karatay İsa Can Bezirci 
Ortaokulu ev sahipliğinde Konya ve 

çevresinin kültürel değerleri tanıtıl-
dı. Mevlana Müzesi ve Türbesi, Se-
limiye Camii, Alaaddin Tepesi, İnce 
Minareli Medrese, Sille, Kelebekler 
Vadisi ve Kapadokya gibi tarihi ve 
mimari eserler öğrenci ve öğret-
menlerimiz tarafından ziyaret edildi. 
Öğrenciler ve öğretmenler yapılan 
eğitim faaliyetleri ve kültürel orga-

nizasyonlar ile yabancı bir kültürü 
tanıma imkanı bulmuş ve aynı dili 
konuşmadığı birçok insanla iletişim 
kurdu.  Proje kapsamında sıradaki 
hareketlilik 3-7 Ekim 2022 tarihleri 
arasında Romanya'da gerçekleştiri-
lecek ve ortak okullar Romanya'da 
buluşacak.
n MERVE DURGUT

Süleyman Soylu
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Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 
tesis edilecek enerji nakil hatlarının 
güzergahlarına isabet eden taşın-
mazlar acele kamulaştırılacak. Konu-
ya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısın-
da yayımlandı. Buna göre, Adana, 
Ankara, Aydın, Bartın, Bilecik, Çan-
kırı, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, Karabük, Kastamonu, Konya, 
Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas ve 
Zonguldak sınırları içinde tesis edile-
cek ve kararın ekindeki haritada adı, 
kamulaştırma bilgileri ve güzergahı 
gösterilen enerji nakil hattının yapı-
mı amacıyla, söz konusu güzergaha 

isabet eden taşınmazlar, elektrik da-
ğıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, 
hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı 
kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik 
Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce 
acele kamulaştırılacak. Ayrıca, "154 
kV Ömerli RES TM-Brş. (Çanta RES 
TM-Silivri TM) Enerji İletim Hattı” 
projesi güzergahına isabet eden ta-
şınmazlarda direk yerleri mülkiyet 
şeklinde, iletken salınım gabarisi ise 
irtifak hakkı kurulmak suretiyle Tür-
kiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü tarafından acele 
kamulaştırılacak.
n AA

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
tarafından Kültür ve Turizm Bakan-
lığının desteğiyle 14'üncüsü düzen-
lenen "Türkçenin Uluslararası Şiir 
Şöleni" başladı. Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, şiirin düşüncenin duygu-
sal bir ifade biçimi olduğunu belirte-
rek, şiirin yaşanılan hayatı duygusal 
formda aktarmanın anahtarı oldu-
ğunu söyledi.

TYB'nin, sözün gücünü yükselt-
mek ve hayatı kelimelerin ruhuy-
la güzelleştirmek adına çalışmalar 
yaptığını ifade eden Demircan, şun-
ları kaydetti: "Şiir, yarınlarımıza ışık 
olmaya devam edecektir. Bu ışık 
aynı zamanda yaşadığımız coğrafya-
nın bizlere en ulvi armağanlarından 
birisidir. Işığı ezelden ebede yüce 
olan Türk dünyası, farklı lehçelerde 
zengin eser birikimini insanlığa ada-
maktan daima gurur duymuştur. 

Sahip olduğumuz ortak dil ve ede-
biyatın asırları aşkın sözü bizlerden 
sonraki nesillere de ilham olmaya 
devam edecektir. Bizler biliyoruz 
ki yaşadığımız topraklarda şiir hala 

varlığını sürdürüyorsa tutturduğu-
muz kafiye dostluğun, barışın, kar-
deşliğin ve sevginin evrensel sesi ol-
duğu içindir." TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan da kültürel alandaki 

faaliyetlerin uzun soluklu olmasının 
önemine işaret ederek, Türkçenin 
Uluslararası Şiir Şöleni'ni yaparken 
sürekliliği esas aldıklarını vurguladı. 
Doğan, ilkini Bursa'da gerçekleştir-
dikleri şiir şöleninin Konya, Edirne, 
Almatı, Aşkabat, Girne, Bakü, Üs-
küp, Bişkek ve Kazan gibi çok sayıda 
şehirde düzenlendiğini belirterek, 
"İstanbul'a gelmeden önce 12 ülke 
dolaştık, güç biriktirdik. İstanbul'un 
taşının, toprağının, havasının, suyu-
nun şiir olduğundan şüphe yok. Şairi 
bol, şiiri hesapsız bir şehir İstanbul. 
İstanbul için yazılan şiirler, ciltler 
dolusudur. İstanbul'da yazılanlardan 
ondan katbekat fazladır." değerlen-
dirmesinde bulundu. Şiirin güzel-
likle eş anlamlı olduğunu belirten 
Doğan, İstanbul'un şiir gibi oluşunu 
Fatih Sultan Mehmet'in şair olma-
sıyla izah edilebileceğini dile getirdi.
n AA

Enerjide acele kamulaştırma

‘Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni’

İnşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 6,12, yıllık bazda yüzde 106,6 artış kaydetti. 
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı

İnşaat maliyetleri tırmanıyor
İnşaat maliyet endeksi nisanda 

aylık bazda yüzde 6,12, yıllık bazda 
yüzde 106,6 artış kaydetti. Türkiye 
İstatistik Kurumu, nisan ayına iliş-
kin inşaat maliyet endeksi verilerini 
açıkladı. Buna göre, endeks nisanda 
bir önceki aya kıyasla yüzde 6,12, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
106,6 yükseldi. Aylık bazda malze-
me endeksi yüzde 7,47, işçilik en-
deksi yüzde 1,35 arttı. Yıllık bazda 
da malzeme endeksi yüzde 133,71, 
işçilik endeksi yüzde 43,75 artış gös-
terdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, 
nisanda bir önceki aya göre yüzde 
6,39, geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 103,46 yükseldi. Bir önceki 
aya göre malzeme endeksi yüz-
de 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 
arttı.Malzeme endeksi geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 130,03, işçilik 
endeksi yüzde 43,52 artış kaydetti. 
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet 
endeksi nisanda bir önceki aya göre 

yüzde 5,27, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 117,36 yükseldi. Mart 
ayına kıyasla malzeme endeksi yüz-

de 6,1, işçilik endeksi yüzde 1,81 
arttı. Geçen yılın aynı ayına göre 
malzeme endeksinde nisanda yüz-

de 145,83, işçilik endeksinde yüzde 
44,61 artış gerçekleşti.
n AA

KTO Karatay Üniversitesi'nden 
YKS semineri

Bozdağ: ‘Kira düzenlemesinde 
uzatma olmayacak’

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi, merkez Ka-
ratay İlçe Belediyesi ve Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş 
birliği ile YKS’ye girecek öğren-
ci ve mezunların velilerine yö-
nelik “Başarmak Genlerimizde 
Var: YKS'de Aile ile Başarmak” 
konulu program düzenlenecek. 
Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı’na (YKS) başvuran aday sayısı 
bu yıl 3 milyon 243 bin 425 ola-
rak gerçekleşti ve sınava rekor 
sayıda başvuru oldu. 18-19 Ha-
ziran 2022 tarihlerindeki sınavın 
yaklaşmasıyla birlikte üniversite 
adaylarındaki stres de artmaya 
başladı. YKS’ye sayılı günler kala, 
sınava hazırlanan adayların kay-
gılarını azaltmak ve motivasyon-

larını artırmak amacıyla ailelere 
yönelik olarak, yarın saat 20.30’da 
KTO Karatay Üniversitesi Merkez 
Kampüsü C Blok Konferans salo-
nunda “Başarmak Genlerimizde 
Var: YKS’de Aile ile Başarmak” 
konulu ücretsiz program düzenle-
necek. KTO Karatay Üniversitesi, 
Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği 
ile gerçekleştirilecek programda, 
KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psiko-
loji Bölümü akademisyenlerinden 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Harmancı 
“Üniversite Adayının Ebeveyni 
Olmak”, KTO Karatay Üniversi-
tesi Eğitmeni Ahmet Gözüaçık ise 
“Birlikte Başarmak” konulu semi-
ner verecek. n HABER MERKEZİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
konutlardaki kira artış miktarını 
yüzde 25'le sınırlayan düzenle-
menin, 1 Temmuz 2023'e kadar 
geçerli olacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, "Uzatılma söz 
konusu değil. Sadece geçici mahi-
yette yapılan bir düzenleme. Tür-
kiye'deki şu anki şartlar nedeniyle 
alınmış bir tedbir düzenlemesi." 
diye konuştu. Hükümetin, bir 
yandan ev sahibinin, diğer yan-
dan dar gelirli kiracıların hukuku-
nu korumak gibi iki denge arasın-
da bir tercih yapma durumunda 
kaldığını ifade eden Bozdağ, bu 
tercihi bir yılla sınırlandırdıkları-
nı kaydetti. Bozdağ, "Bir yıl sonra 
eski düzen neyse ona dönüle-
cektir. Borçlar Kanunu'ndaki hü-
kümler aynen, cari olarak devam 
edecektir." dedi. Düzenlemenin, 
ilk defa kiraya vermede ve iş yer-

lerinin kiralarında geçerli olmadı-
ğını ifade eden Bozdağ, düzenle-
menin konutlarla sınırlı olduğuna 
da işaret etti. Bakan Bozdağ, ev 
sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp 
çıkarmayacağı sorusuna şu yanıtı 
verdi: "Şimdi taraflar yüzde 25'te 
anlaşamadığı zaman ev sahibi 
'anlaşamadık' diye bundan mü-
tevellit kiracıyı çıkaramaz. Tah-
liye davası açtığı zaman da yasa 
hükmü mahkemeyi de bağladığı 
için mahkemenin, yüzde 25 eğer 
kiracı vermişse onunla ilgili açılan 
tahliye davasını reddedeceği aşi-
kardır. Zorla kimse kimseyi evin-
den çıkaramaz. Taraflar arasında 
eğer evden çıkma konusunda ihti-
laf olunca hakem Türk yargısıdır." 
Bekir Bozdağ, bu düzenlemenin, 
yargıyı da ev sahibini de kiracıyı 
da bağladığını kaydetti.
n AA



Spor aşkı engel tanımayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yü-
rütülmekte olan “Spor Aşkı Engel Tanımaz” 
projesi kapsamında ilimizdeki 7 özel eğitim 
okuluna yönelik düzenlenen spor malzemeleri 
dağıtım töreni, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 
Törenin açılış konuşmasını yapan Konya Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 
sportif faaliyetlerin tüm okullarımızda, özellikle 
özel eğitim kurumlarımızda yaygınlaştırılması-
nın öneminde değindi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının okullarımıza 
her zaman destek olduğunu ve olacağını ifade 
etti. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük de özel öğrencilerimizin spora yönlendiril-

mesinin önemine dikkat çekerek onlara daha 
güçlü bir gelecek kurma adına bu projelerin 
çok değerli olduğunu ifade etti. Konya’daki 7 
özel eğitim okuluna dağıtılacak spor malzeme-
leri dolayısıyla projede emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Karatay Kaymakamı Zafer Orhan 
da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütü-
len bu tarz çalışmaların çok önemli olduğunu 
ifade etti. Sportif faaliyetlerin öğrencileri ge-
leceğe daha iyi hazırladığını vurguladı. Daha 
sonra öğrenciler tarafından karate ve halk 
oyunu gösterilerinde bulunuldu. Gösterilerin 
ardından protokol mensupları özel okullara 
spor malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi. 
n SPOR SERVİSİ

TFF, başkan 
adayları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tari-
hinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel 
Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. mad-
desi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde 
sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesin-
de belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin ince-
lenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na 
ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için 
TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına 
göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk Akçekaya 
2. Ramazan Ataş
3. Mehmet Büyükekşi 
4. Gökhan Kızıltan 
5. Sedat Olca 
6. Hayati Özgül 
7. Ayhan Sağaltıcı 
8. Cemal Tarancı 
9. Hüseyin Yangın  n SPOR SERVİSİ

Seydişehir’de futbol
turnuvası düzenlendi

Seydişehir Kredi Yurtlar Kurumu’nun temsilciliğinde 
öğrencilerin ilçedeki resmi birimleri temsil ettikleri futbol 
turnuvası düzenlendi. 12 takımın katıldığı turnuvada Sü-
leyman Durmaz'ın kaptanlığını yaptığı ve Seydişehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğünü temsil eden 11 kişilik ekip finalist 
oldu. Final maçında olumsuz hava koşullarına aldırış et-
meden 2-1 zorlu bir maç ile kupayı kaldırmayı başaran 
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, yağan yağmura aldı-
rış etmeden galibiyeti doyasıya kutladılar. n SPOR SERVİSİ

15 11 HAZİRAN 2022SPOR 2

 Spor Toto Süper Lig ekiplerin-
den Konyaspor, 100'üncü yılını 11-19 
Haziran'da düzenleyeceği festivalle 
kutlayacak. Konyaspor Genel Sekre-
teri Sertaç Tuza, 22 Haziran 1922'de 
kurulan yeşil-beyazlı kulübün 100. yı-
lını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını 
söyledi. Takımın sezonu üçüncü sırada 
tamamladığını aktaran Tuza, festiva-
lin 11-19 Haziran'da MEDAŞ Konya 
Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve 
dışında gerçekleştirileceğini aktardı. 
Karnaval havasında geçmesi beklenen 
festival, 9 gün boyunca sürecek ve va-
tandaşlar eğlenmeye doyacak.

Tuza, etkinliklerde, 27 konser ile 
ışık, lazer ve görsel şovların yer alacağı-
nı belirterek, "Asırlık çınar Konyaspor'a 
yakışır şekilde 100. yılı kutlamak istiyo-
ruz. Konyaspor taraftarları, şehir halkı 
ve çevre illerden festivalimize büyük 
bir ilgi var. Festival çalışmalarımız stad-
yum içi ve dışında tüm hızıyla devam 
ediyor. Stat içine kurulacak büyük bir 
sahnede birbirinden ünlü isimler kon-
ser verecek." diye konuştu.

COŞKU DOYASIYA YAŞANACAK 
Stadyum dışına kurulacak yakla-

şık 300 stantta vatandaşların yöresel 
yemekleri tadacağını ifade eden Tuza, 
şunları kaydetti: "Bu stantlarda vatan-
daşlarımız yöresel ürünleri satın alabi-
lecek, kurulan lunaparkta eğlenecek ve 
dışarıda yapılacak ücretsiz 9 konserle 
coşkuyu doyasıya yaşayacak. Stad-

yum içinde ise akşam 19.30 itibarıyla 
program başlayacak ve konserlerimiz 
olacak. Buradaki konser biletleri, Kon-
yaspor passolig sahiplerine indirimli 
olarak satılıyor. Şehrimize unutulmaz 9 
gün yaşatılacak festivale herkesi bekli-
yoruz."

100 Yıllık Çınar Konyaspor’un 100. 
yılına özel düzenleyeceği festival, yarın 
sabah Stant Alanı açılışı ile başlayacak 
ve 19 Haziran Pazar gününe kadar de-
vam edecek. Festivalin ilk gününde De-
met Akalın - Soner Sarıkabadayı - Ece 
Seçkin sahne alacak.

Mart ayında gerçekleştirilen Gala 
gecesi ile 100. yıl etkinliklerine start 
veren yeşil-beyazlı kulüp, 9 gün süre-
cek festivalin hazırlıklarını tamamladı. 
Stadyum içerisi ve dışarıdaki etkinlik 
alanında düzenlenecek konserlerle 
renklenecek 100. Yıl Festivali'nin açılış 

ve kapanışında ise ışık ve lazer şovlarla 
mapping gösterimleri yapılarak katı-
lımcılara unutulmaz anlar yaşatılacak.

Birçok sanatçının yer alacağı fes-
tival alanında ise onlarca alışveriş ve 
gıda standı lunapark ve panayır alanları 
ile taraftarların tüm zamanlarını eğlene-

rek geçirmeleri sağlanacak. Stadyum 
içi konserler biletli, festival alanı kon-
serleri ise halka açık olacak.

Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırla-
mayı hedeflenen dev festival progra-
mın detayları şu şekilde olacak:

10.00 Festival Stant Alanı Açılış
16.30 -18.30 Festival Alanı Halk 

Konserleri
19.30 Stadyum girişi görsel şovlar 

ve stadyum içerisi konserler
STADYUM & FESTİVAL 

ALANI KONSERLERİ
11 Haziran Demet Akalın - Soner 

Sarıkabadayı  - Ece Seçkin
12 Haziran Linet - Cengiz Kurtoğlu 

- Ahmet Şafak
13 Haziran Göksel - Manga - Eypio
14 Haziran Burcu Güneş - Serdar 

Ortaç - Kutsi
15 Haziran Teoman - Mehmet Er-

dem - Çağatay Akman
16 Haziran Ziynet Sali - Hakan Al-

tun - Gökcan Sanliman
17 Haziran Funda Arar - Kubat - 

Resul Dindar
18 Haziran Gülben Ergen - Ferhat 

Göçer - Gripin
19 Haziran Haluk Levent - Ceza - 

Aydilge
 Öte yandan stadyum içerisinde 

yer alacak konserleri n bilet fiyatı 100 
TL olup, Konyaspor Passolig sahiple-
rine 80 TL olarak belirlendi.
n İLHAN ATLI

100.yıl heyecanı başlıyor
Konyaspor 100.yılına girmeye hazırlanırken 9 gün boyunca sürecek bir festival düzenleyecek. Bugün başlayacak olan 100.yıl kutlama-
larında birbirinden farklı sanatçılar sahnede boy gösterecek. Coşkulu bir kutlama yapmaya hazırlanan Yeşil-Beyazlı kulüp, hazırlıklarını 

tamamlarken Genel Sekreter Sertaç Tuza yaptığı açıklamada, “Şehrimize unutulmaz 9 gün yaşatılacak festivale herkesi bekliyoruz." dedi

KONYA GÜNLERINE 
YOĞUN ILGI  

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, An-
kara Millet Bahçesinde gerçekleştirilen “Konya Gün-
leri" açılış törenine katılırken, Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a takım hakkında 
son gelişmeleri aktardı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yö-
netim kurulu üyeleri Ankara'da gerçekleştirilen Kon-
ya Günleri Etkinliği Açılış törenine katıldı.

Açılışta Konyaspor Store’yi de ziyaret eden Baş-
kan Özgökçen, Konyalılarla bir süre sohbet etti. Öz-
gökçen, daha sonra Konyalı Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca olmak üzere Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ile bir araya gelek Konyaspor’un son durumu 
hakkında fikir alışverişinde bulundu. n SPOR SERVİSİ



Zymer milli takımda da yıldızlaştı ‘Konyaspor’dan resmi teklif geldi’
Konyaspor’un başarılı futbolcusu 

Zymer Bytyqi, Milli takımda fırtına 
gibi esiyor. 25 yaşındaki yıldız fut-
bolcu, Kosova Milli Takımı’nın Kuzey 
İrlanda ile oynadığı karşılaşmada ilk 
11’de sahaya çıkarak 90 dakika sa-
hada kaldı. Sergilediği performansla 
göz dolduran yeşil-beyazlı ekibin yıl-
dız futbolcusu, 19.dakikada attığı gol 
ile takımının ikinci golünü kaydeder-
ken takımının sahadan galibiyet ayrıl-
masında büyük pay sahibi oldu. Kon-
yaspor forması altında 37 maçta 8 gol 
7 asistlik katkı sağlayan Bytyqi, Milli 
Takım altında ise ilk golünü kaydetti.

TRANSFERİN GÖZDESİ
Konyaspor başarılı bir sezon 

geçiren Zymer Bytyqi, transferinde 
gözdesi haline geldi. 25 yaşındaki 
yeşil-beyazlı yıldıza Süper Lig ve Av-
rupa’dan bazı kulüplerin talip olduğu 
ifade edildi. Konyaspor ile 30 Hazi-
ran 2023 yılına kadar sözleşmesi 
devam eden genç yıldıza gelen tek-
liflerin değerlendirildiği öğrenildi.

Geride kalan sezonda Yeşil-Be-
yazlı forma ile ligin en çok skora 
etki eden oyuncuların başında gelen 
Kosovalı futbolcunun önümüzdeki 
dönemde dünya futbolunda adından 
sıkça bahsettirmesi kuvvetle muh-
temel. 2020-2021 sezonun devre 

arasında Konyaspor’a transfer olan 
Zymer Bytyqi, gelişerek ilerlemeye 
devam etmekle birlikte hem birey-

sek meziyetleriyle hem de takım 
oyununa katkısıyla ön plana çıkıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Şu ana dek Bruno Paz, Ahmet 
Oğuz, Cebrail Karayel, Domagov 
Pavicic ve Robert Muric’i kadrosuna 
katan Konyaspor, kaleci, sol bek ve 
santrfor noktasında da çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Bu bağlamda sol bek mevkisine 
adaylardan birisi olan Altay’ın genç 
oyuncusu Kazımcan Karataş için 
Anadolu Kartalı girişimde bulundu. 
Yeşil-beyazlı ekibin transfer listesin-
de yer alan Kazımcan Karataş için 
Altay kulübü bonservis bedelini 2 
milyon Euro olarak belirledi.

Konyaspor’un Guilherme Sit-
ya’nın alternatifi olarak transfer 
etmek istediği Kazımcan Karataş’ın 
bonservis bedeli belli oldu. Son 
zamanlarda ekonomik sıkıntılarla 
uğraşan Altay'da yönetim, yurt içi 
ve yurt dışından talipleri olan sol bek 
Kazımcan Karataş'ın bonservis be-
delini 2 milyon euro olarak belirledi.

Kazımcan'ın değerinin altında 
satılmayacağını belirten başkan Ay-
han Dündar, "Şimdiye kadar resmi 
teklif sadece Konyaspor ve Belçika 
ekibi Westerlo'dan geldi. İsmi geçen 
diğer kulüplerle bir temasımız ol-
madı, bu yüzden yazılanları ciddiye 
almıyorum" dedi.

Ümit Milli Takım'da görev alan 

19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki 
satışından en az yüzde 25 pay ala-
caklarını dile getiren başkan Dündar, 
"Kardan mı direkt pay mı olur bilemi-
yorum. Bu alacağımız bonservis üc-

retine göre şekillenecek. Kazımcan'ı 
ucuza satma pişmanlığı yaşamak is-
temiyoruz. Geleceği olan bir oyuncu. 
Değerini bulduğunda gidebilir" diye 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları 
kapsamında çalışmalarını sürdürürken 
temsilcimizin UEFA Konferans Ligi’n-
de muhtemel rakipleri de belli oldu. 
15 Haziran’da çekilecek kura çekimi 
öncesinde gruplara kalmak adına 3 
ön eleme oynayacak Anadolu Kartalı, 
hedefini gruplar olarak belirlerken bu 
bağlamda planlamalarını yürütüyor. 

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 
Ahmet Çalık Sezonu’nu 68 puanla 
üçüncü sırada bitiren ve UEFA Kon-
ferans Ligi’nde mücadele etmeye hak 
kazanan Konyaspor, 18 Haziran’da 
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’nde 
toplanarak yeni sezon hazırlılarına start 
verecek. 

Bununla birlikte 7 gün tesislerinde 
çalışacak olan Yeşil-Beyazlılar akabin-
de Erzurum’a kampa gidecek. Erzu-
rum’da yoğun bir kamp süreci geçire-
cek temsilcimiz ilk resmi maçına ise 21 
Temmuz’da çıkacak. UEFA Konferans 
Ligi’ne 2.ön eleme turunda başlayacak 
Konyaspor, sezonu erken açarken 18 
Haziran’da kadar da transferlerini ta-
mamlamak istiyor.

90 TAKIM KATILACAK
Kulüp tarihinde üçüncü kez Avru-

pa’da sahneye çıkacak olan  Anadolu 
Kartalı, UEFA Avrupa Konferans Lig ön 
eleme turlarından organizasyona da-
hil olacak. Turnuvada ikinci ön eleme 
turu kura çekimi 15 Haziran Çarşamba 
günü Portekiz'de yapılacak. 21 Tem-
muz’da ilk maça çıkacak Konyaspor 
ise ikinci torbadan katılacak. Öte yan-
dan Konferans Ligi’nde ikinci ön ele-
me turunda tam 90 takım olacak. 15 

Haziran’da çekilecek olan kura çekimi 
sonunda karşılaşmalar 21 ve 28 Tem-
muz'da oynanacak. Maçların sonunda 
turu atlayan takımların ise UEFA Avru-
pa Konferans Ligi'nde üçüncü ön ele-
me turuna yükselecek.

15 Haziran’da çekilecek kura çe-
kimi öncesinde turnuvaya katılacak 
takımlar şu şekilde yer alırken Ye-
şil-Beyazlıların muhtemel rakipleri Ba-
şakşehir, haricinde şöyle olacak:

Konyaspor (TUR)
İstanbul Başakşehir (TUR)
Basel (SUI)
Slavia Prag (Çek)
Young Boys (SUI)
AZ Alkmaar (NED)
PAOK (GRE)
Maccabi Tel Aviv (ISR)
Astana (KAZ)
Molde (NOR)
APOEL (CYP)

FCSB (ROU)
BATE Borisov (BLR)
Rapid Vienna (AUT)
Rijeka (CRO)
Antwerp (BEL)
Hapoel Beer-Sheva (ISR)
Sparta Prag (CZE)
Fehérvár (HUN)
Vitória SC (POR)
CSKA-Sofia (BUL)
Sūduva (LTU)

Brøndby ( DEN)
Spartak Trnava (SVK)
Kairat (KAZ)
Osijek (CRO)
Craiova Üniversitesi (ROU)
Motherwell (SCO)
Neftçi Baku (AZE)
Čukarički (SRB)
Radnički (SRB)
Vaduz (LIE)
Vorskla Poltava (UKR)

Aris (GRE)
Viking (NOR)
Lillestrøm (NOR)
Viborg (DEN)
Konyaspor (TUR)
Aris Limassol (CYP)
Ararat (ARM)
AIK (SWE)
Maccabi Netanya (ISR)
Djurgården (SWE)
Elfsborg (SWE)
Botev Plovdiv (BUL)
Levski Sofya (BUL)
Gabala (AZE)
Sepsi Sfântu Gheorghe (ROU)
Zira (AZE)
Puskás Akadémia (HUN)
Kisvárda (HUN)
Raków Częstochowa (POL)
Kyzylzhar (KAZ)
Koper (SVN)
Gomel (BLR)
Veležera(BIH)
Yarış Birliği (LUX)
St Patrick's (IRL)
Vllaznia (ALB)
Makedonija GP (MKD)

MAÇLAR EXXEN’DE OLACAK
Geçen sezon Türkiye’nin Avrupa 

maçlarının yayıncılığını alan EXXEN 
dijital yayın platformu bu sezonda 
maçları yayınlayacak. Konyaspor UEFA 
Konferans Ligi’nde mücadele ederken 
Yeşil-Beyazlıların maçları EXXEN’de 
olacak. Bununla birlikte Trabzonspor, 
Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivaaspor 
maçları da söz konusu platformdan 
canlı olarak izleyicilere sunulacak.
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Avrupa heyecanı 
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nu 68 puanla üçüncü sırada bitiren Konyaspor, önümüzdeki sezon Türkiye’yi UEFA Konferans 

Ligi’nde temsil edecek. Tarihinde üçüncü kez Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Yeşil-Beyazlılar yeni sezon planlamasını sürdü-
rürken 18 Haziran’da çalışmalara başlayacak. Bu bağlamda gruplara kalma isteyen Anadolu Kartalı’nın muhtemel rakipleri de belli oldu
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