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‘Birlikten kuvvet doğar’ 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 
yılının ilk gününde Konya Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaşları 
ağırladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı çay davetine icabet eden 
vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, tek tek vatandaşları dinledi.

Başkan Altay’ın çay davetine katılan vatandaşlar sohbetten oldukça 
memnun ayrıldı. Yenigün’e konuşan vatandaşlar, “Sorunlarımızı 
dinledi. Bizimle çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Bu nedenle 
yaptığımız görüşme oldukça güzel geçti” diye konuştular.  n SAYFA 3’TE

FETİH RUHUNU 
DİRİ TUTUYORLAR

AGD Mekke’nin Fethi’ni unutmadı 

Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) 
Konya Şubesi tara-
fından Mekke’nin 
fethinin 1389. yıl 
dönümü vesilesi ile 
‘Mekke’nin Fethi’ 
programı gerçek-
leştirildi. Program-
da konuşan Ana-
dolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı 
Ceylani Kılıç, “Kâbe, yeryüzündeki bütün 
Müslümanların kıblesidir.  Mekke şehirlerin 
anasıdır.  Biz şehirlerin anası Mekke’nin fet-
hinin önemini ve fetih ruhunun diri kalması 
için tüm Müslümanlara her yıl tekrar tekrar 
hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Yeni yılı 
çalışanlarla
karşıladılar 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karar İstinaf 
mahkemesine 
gidecek 
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘2020’de de 
değer katmaya 
çalışacağız’ 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Kasım’da 
163,8 milyon
dolarlık ihracat! 
n HABERİ SAYFA 10’DA

2020’nin ilk 
bebeği doğdu

Konya’da 2020 yılının ilk bebeği 
3 kilo 170 gram olarak dünyaya 
gelen kız bebek oldu. Konya’da 

Mehmet ve Melek Sarıbacak çifti, 
bebeklerine 2020 yılın ilk dakika-
larında kavuştu. Çift, bebeklerini 
kucaklarına almanın mutluluğunu 

yaşadı.  n SAYFA 9’DA

Sesini duydu 
peşine düştü!

Ney sesini duyduğu andan itibaren 
içine bir aşk düşen ve neye karşı 
ilgisi başlayan Ali Erol, bugün en 
iyi neyi yapmak için özel bir uğraş 
veriyor. Neyle ilgili konuşan Erol, 
neyin manevi duyguları harekete 

geçirdiğine dikkat çekti. 
 n SAYFA 13’TE

Bu sese kulak verin!
Sille Mahallesi’nde yaşayan Binnaz Samur, ilerleyen yaşı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi bir de engelli oğluna 
bakmaya çalışıyor. Eski ve yıkılma tehlikesi olan bir evde yaşamak zorunda olan Binnaz Nine, uzanacak bir yardım eli bekliyor

BİNNAZ NİNE YARDIM BEKLİYOR
Selçuklu İlçesi Sille Mahallesinde yaşayan Bin-
naz Samur ve engelli oğlu Haydar zor şartlar 
altında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. 90 
yaşındaki Binnaz Nine, yaşından dolayı temel 
ihtiyaçlarını güçlükle karşılarken, bu zor şartlar 
altında bir de engelli oğlu Haydar’ın bakımını 
yapmaya çalışıyor. Kendi başına bu zorlu yükü 
kaldıramayan Binnaz Nine’nin en büyük des-
tekçisi ise komşuları. Komşularının yardımları 
Binnaz Nine’nin yükünü biraz hafifletse de, Bin-
naz Nine daha kalıcı bir çözüm bekliyor.

ISINMA SORUNU YAŞIYORLAR
Tüm bu zor şartlar yetmezmiş gibi Binnaz Nine 
ve engelli oğlunun yaşadığı ev de adeta harabe 
gibi. Eski ve yıkılmak üzere olan kerpiç evde 
oturan Binnaz Nine ve engelli oğlunun oturacak 
kanepeleri hatta yatakları bile yok. Evin kapıla-
rından ve pencerelerinden gelen soğuğu ön-
lemek için kendilerince bezlerle önlem alsalar 
da, bu önlem Binnaz Nine ve oğlunun ısınması-
na yetmiyor. Bu nedenle Binnaz Nine, sıcak bir 
yuvanın hayalini kuruyor.  
n BERKCAN BAŞ’IN HABERİ SAYFA 2’DE
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Sille Mahallesi’nde yaşayan Binnaz Samur, ilerleyen yaşı nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi bir de engelli oğluna 
bakmaya çalışıyor. Eski ve yıkılma tehlikesi olan bir evde yaşamak zorunda olan Binnaz Nine, uzanacak bir yardım eli bekliyor

Binnaz Nine yardım bekliyor
Selçuklu İlçesi Sille Mahalle-

sinde yaşayan Binnaz Samur ve 
engelli oğlu Haydar zor şartlar al-
tında hayatta kalma mücadelesi ve-
riyorlar. 90 yaşındaki Binnaz Nine, 
yaşından dolayı temel ihtiyaçlarını 
güçlükle karşılarken, bu zor şartlar 
altında bir de engelli oğlu Haydar’ın 
bakımını yapmaya çalışıyor. Kendi 
başına bu zorlu yükü kaldıramayan 
Binnaz Nine’nin en büyük destekçi-
si ise komşuları. Binnaz Nine’yi her 
gün ziyaret ederek bazı ihtiyaçları-
nı karşılayan komşular, Binnaz Ni-
ne’nin yükünü biraz hafifletse de, 
Binnaz Nine daha kalıcı bir yardım 
bekliyor. Eski ve yıkılmak üzere 
evlerinde yaşamak zorunda kalan 
Binnaz Nine ve engelli oğlu Haydar, 
ısınma sorunu da yaşıyor. Adeta 
harabe görünümünde olan evlerine 
mahkum olan anne ve oğlu, devle-
tin ve yardımseverlerin ilgisini bek-
liyor. 

KOMŞULARI DA OLMASA…
Sille Mahallesi’nde yaşayan 90 

yaşındaki Binnaz Samur ve engel-
li oğlu Haydar, zor şartlar altında 
hayatta kalma mücadelesi veriyor. 
İlerlemiş yaşı nedeniyle kendine 
güçlükle bakabilen Binnaz Nine, 
bir de engelli oğluna bakmaya ça-
lışıyor. Bu zor hayatta kalma müca-
delesinde en büyük destekçileri ise 
koşuları. Binnaz Nine ve oğlu için 
her gün gelen komşuları, eksikleri 
ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. 
Komşular, Binnaz Nine ve oğlunun 
banyo, yemek, temizlik gibi ihtiyaç-
larında yardımcı olmaya çalışıyor. 

EVLERİ HARABE GİBİ!
Tüm bu zor şartlar yetmezmiş 

gibi Binnaz Nine ve engelli oğlunun 
yaşadığı ev de adeta harabe gibi. 
Eski ve yıkılmak üzere olan kerpiç 
evde oturan Binnaz Nine ve engelli 
oğlunun oturacak kanepeleri hatta 
yatakları bile yok. Evin kapılarından 
ve pencerelerinden gelen soğuğu 
önlemek için kendilerince bezlerle 
önlem alsalar da, bu önlem Bin-
naz Nine ve oğlunun ısınmasına 
yetmiyor. Devletin verdiği kömür 
yardımıyla yakacak ihtiyaçlarını gi-
derebilen anne ve oğlu, ömürleri-
nin kalan kısmını daha iyi şartlarda 
geçirmek için kömürden daha faz-
lasını bekliyor. 

 ‘BİZE KOMŞUMUZ BAKIYOR’
Yaşadıkları zorlukları anlatan 

Binnaz Samur, “Komşumuz sabah 

saat 9’da gelip akşam 5’e kadar ih-
tiyaçlarımızı karşılamamız için yar-
dımcı oluyor. 

Yaşımın ilerlemesinden ve bazı 
hastalıklarımdan dolayı kendi ih-
tiyaçlarımı gideremediğim gibi, 
oğlum Haydar’a da bakamıyorum. 
Ayağa kalktığım zaman baş dön-
mesi tutuyor ve ayakta duramıyo-
rum. Komşumuz bize gelip bak-
masa, gözetmese sadece oğlumla 
kendim kalacağız. Bazı eksikleri-

mizi karşılamamız için yine komşu-
muz yardımcı oluyor. 

Bazı hayırsever vatandaşlar da 
katkıda bulunuyor. Komşumuz gel-
mediği zaman evde yemek pişmi-
yor, temizlik yapılmıyor, sobayı ya-
kamıyoruz ve lavabo ihtiyaçlarımızı 
bile gideremiyoruz. Belediyeden 
biraz kömür ve 100 TL’lik alışveriş 
çeki gelmişti. Alışveriş çeki yenilen-
mesi sebebiyle geri alındı. Kapılar-
da ve pencerelerde olan problemler 

evin soğuk olmasına sebep olduğu 
için kömür de bitmek üzere. Akşam 
komşumuz gittiği zaman oğlumla 
ikimiz yalnız kalıyoruz” şeklinde 
konuştu.

‘EVİMDEN BAŞKA YERDE KALMAK 
İSTEMİYORUM’

 “Evimden başka bir yerde ya-
şamak istemiyorum” diyen Samur, 
evindeki aksaklıkların giderilmesini 
istiyor.  7 çocuğu olan ve çocukla-
rından sadece birinin bazen gelip 
kendisine baktığını belirten Samur, 
“Onların da bazı sıkıntıları olduğu 
için bizimle ilgilenemiyor. Söyle-
diğim gibi ihtiyaçlarımızın çoğunu 
karşılamamıza komşumuz yardımcı 
oluyor. 

Diğer çocuklarıma da söyleye-
bileceğim bir şey yok. Bizim gibi 
onlar da sıkıntı içinde. Bize bakan 
komşumuzun da sıkıntıları var. 
Kendi ihtiyaçları olmasına rağmen 
bizden yardımlarını esirgemiyor-
lar. Bize bakan komşumuz dışında 
bizi gözeten kimse yok. Mahalleden 
ziyaretimize gelen bile yok. Bazen 
hayırsever vatandaşlarımızdan 
yardımlar geliyor. Mutfak ihtiyaç-
larımızı da onlar ve bakımızı yapan 
komşumuz sayesinde gideriyoruz. 
Bu gelen yardımlar ve komşumuz 
olmasa oğlumla birlikte tek başımı-
za kalacağız” ifadelerini kullandı.
n BERKCAN BAŞ
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
bugüne kadar birçok önemli başa-
rıya imza attı.

Şehri fiziki anlamda 
geliştirmek çok önemlidir ama 
kültürel anlamda da geleceğe 
hazırlayamazsanız bir şehir için 
yıkım olur.

Geçmişinden de kopmadan…
Bu konuda eksikleri var mıdır?
Tabi ki rahatsız olduğumuz bazı 

konular var ve ilerleyen yazılarımız-
da bunları dile getireceğiz. Şehrin 
hafızasının yok edildiği çalışmaları 
görmezden gelemeyiz.

Dedim ya…
Bu konuyu ayrıntılı olarak ele 

alacağız.
Doğruya doğru, güzele güzel 

diyebilmek de bir erdemdir.
Sultan Abdülhamit Han döne-

minde Türkiye’nin bütün şehirleri-
ni tek tek fotoğraflayıp Sultan’a su-
nan yabancı bir fotoğrafçının şehir 
arşivleri İstanbul’daymış.

Uğur Başkan bu haberi duyar 
da durur mu?

Durmamış…
Konya fotoğraflarını ayrıştırıp 

Konya’ya taşıma ve kitap haline 
getirmek için çalışma başlatmış.

Bunun için bir de komisyon 
kurulmuş.

Ayrıntısını ilerleyen günlerde 
gazetemizden okuyacaksınız ama 
komisyonun başında da Konya’nın 
yakından tanıdığı çok değerli isim-
ler var.

Peki bu arşiv ne 
yapılacak?

Anladığım ka-
darıyla bazı bölgeler 
aslına uygun yeniden 
restore edilecek.

Konya’nın en eski 
hafızalarından biri de 
bu arşivde yaşatıla-
cak. 

Buraya kadar 
her şey çok güzel zira şehrin 
hafızasını yaşatabilmek çok 
önemli.  Şehrin fiziki gelişiminin 
yanında değerler anlamında 
gelişmesini sağlamak da bir o 
kadar önemli.

Ne söylemeye ça-
lıştığımı biraz daha 
açayım.

Dün, Konya’nın 
önemli hafızalarından 
birinin ziyaretine gittim. 
Nail Bülbül’den bahse-
diyorum.

İstanbul’da bir mü-
zede bulunan Konya fo-
toğraflarını bulup tasnif 

ettirip arşivlemek kadar önemli bir 
hafıza olan Nail Bülbül’den bahse-
diyorum.

Konya’nın önemli değerlerin-
den bir tanesi.

Bu şehri yeniden tarif etti bize. 

Eski Konya fotoğraflarını gösterdi. 
Zihnimdeki Konya fotoğrafını bir 
kez daha güncelleme fırsatı bul-
dum Nail Bülbül sayesinde.

Evi Konya dolu…
O ne demek?
Neredeyse bütün odalarını 

Konya’nın tarihi ile ilgili bir fotoğraf 
var. Birçoğunu elle yazdığı Konya 
notları…

Konyaspor fotoğraflarının ya-
nında eski spor adamları…

Sehpaları elle yazılan notlar-
la dolu…

Hala Konya adına bir şeyler ya-
pabileyim derdinde… 

Nail Bülbül’ü anlatmak kolay 
değil. Bilip tanıyan herkese selamı 
var ama bir sitemini yazmadan ge-

çemeyeceğim.
Özellikle yerel yöneticilere…
İlerlemiş yaşına rağmen Kon-

ya’nın hafızasını diri tutmaya çalı-
şıyor.

“Emri Hak vaki olursa Konya 
adına bunca arşiv ne olacak?” 
diyor. Hiçbir yerel yönetici “Nail 
Ağabey, gel seninle Konya adına 
bir çalışma yapalım” demiyor.

Demiyormuş yani…
Sözü uzatmayacağım…
Nail Bülbül’deki şehir hafızası 

en az İstanbul’daki Sultan Abdül-
hamid Han döneminde çekilen 
Konya fotoğrafları kadar önemli.

Gidin, bir dinleyin…
Bu arşivi şehre kazandırın…
Benden söylemesi…

BU ARŞİVE SAHİP ÇIKIN!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Daha önce sık sık sosyal medya üzerinden vatandaşları çaya davet ederek vatandaşların dertlerini ve sorunlarını dinleyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlara sorunların çözümü noktasında destek olacağını ifade etti

Sorunlar birlikte aşılıyor
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılı-
nın ilk gününde Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nde vatandaşları ağırladı. 
Başkan Altay’ın sosyal medya hesap-
larından dün yaptığı, “1 Ocak Çar-
şamba günü saat 13.00-15.00 arası 
vakti müsait olan hemşerilerimi Be-
lediyemize çaya davet ediyorum. 
Birlikteliğimiz 2020’nin bereketi ol-
sun inşallah” paylaşımına çok sayıda 
Konyalı karşılık vererek belediyeye 
geldi. Vatandaşlar, Başkan Altay ile 
Büyükşehir Belediyesi’nde çay içe-
rek taleplerini iletirken; Başkan Altay 
da belediyede misafir ettiği Konya-
lıları tek tek dinledi. Şehrin yöneti-
minde ve karar alma aşamalarında 
toplumun her kesimi ile bir araya 
gelmeye büyük özen gösterdiklerini 
kaydeden Başkan Altay, “Yeni yılın 
ilk gününde de hemşehrilerimizle 
bir arada olmaktan büyük mutluluk 
duydum. Belediye hizmetlerindeki 
başarımızı hemşerilerimizle ilişki-
lerimize borçluyuz. Çay davetimize 
icabet eden bütün hemşehrilerime 
teşekkür ederim” dedi. Konya’ya ve 
Konyalılara hizmet etmenin gururu-
nu ve onurunu yaşadıklarını belirten 
Başkan Altay, “Geride bıraktığımız 
2019 yılında önemli projeleri ve ya-
tırımları Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın teveccühleri, hemşehrilerimizin 
katkılarıyla hayata geçirdik. Başarı-
mızda hem şeylerimizin payı büyük. 
İnşallah 2020 yılında da aynı azim ve 
kararlılıkla gece gündüz demeden 
çalışarak, ortak akıl, birlik ve bera-
berlik içinde şehrimiz ve ülkemiz için 
çalışmaya devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı. 

TEK TEK İLGİLENDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Başkanlık katında gerçekleştiren bu-
luşmaya vatandaşları daire başkan-
ları ile vatandaşların taleplerini tek 
tek dinledi. Vatandaşlara Konya’daki 

projelerin son durumu hakkında da 
bilgi veren Başkan Altay, vatandaş-
ların kendisine aktardığı sorunları 
tek tek ilgilendi ve gereken notları 
aldı.

GENÇ VE ENGELLİLER 
YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Başkan Uğur İbrahim Altay’ın 
çay davetine gençler ve engelli va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Genç-
ler ve engelli bireylerle tek tek ilgile-
nen Başkan Altay fotoğraf çektirmen 
taleplerini de kırmadı ve gençlerle 
ve engelli bireylerle hatıra fotoğrafı 

çektirdi.
VATANDAŞLAR MEMNUN AYRILDI

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın çay da-
vetine katılan vatandaşlar memnun 
ayrıldı.  Vatandaşlar çay daveti hak-
kında Yenigün Gazetesine özel açık-
lamalarda bulundu. Gerçekleştiren 
buluşmaya katılan ve buluşmadan 
memnun kaldığını ifade eden Hü-
seyin Balcı,  “ Burada yapılan uygu-
lamayı çok güzel ve faydalı buldum. 
Başkanımıza derdimizi anlattık. Baş-
kanımız tek tek derdimizi dinledi ve 

sorunlarımıza nasıl çözüm getirebi-
leceği hususunda tartıştık. Sohbeti 
ve ilgisi ile bizi çok memnun etti. İş-
lerimiz veya dertlerimiz hallolmasa 
bile başkanımızın ilgisi bizi memnun 
etmeye yetti. Konya’daki sorunların 
ve Konya halkının dertlerine çözüm 
bulmak için de güzel bir atmosfer 
oluşturulmuş. Gözlemlediğim kada-
rıyla halkımız da memnun kaldı. Biz-
ler de başkanımıza Karatay Sanayi 
ile ilgili taleplerimizi dile getirdik. Bu 
tarz buluşmaların sayısı arttırılarak 
başkanımızın halk ile daha iç içe ol-

ması gerektiğini düşünüyorum. Çok 
beğendiğimi ve memnun kaldığımı 
belirtmek istiyorum. Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 

‘BİRLİKTEN KUVVET DOĞUYOR’
Murat Karabulut isimli vatandaş 

da, “Hacı Ahmet Vanlı’da, “Şimdilik 
bu toplantının yarar sağlayıp sağla-
yamayacağı ile ilgili yorum yapamı-
yorum. Sorunlarımız çare bulursa 
eğer faydalı diyebilirim. Sorunlarımız 
çözüm bulmasa bile başkanın halkla 
bir araya gelip onların dertlerini din-

lemesi güzel bir durum. Vatandaşlar 
başkana sorunlarını bildirip çözüm 
üretmek için neler yapılabileceğini 
tartışıyorlar. Devletin veya vatanda-
şın yetersiz olduğu alanlarda birlikte 
hareket edilerek kuvvet doğuruyor-
lar ve çözüme daha hızlı varılıyor 
diye düşünüyorum. Bizden sorun-
larımızı ve isteklerimizi aldı. İlgili 
birimlere yönlendirip sorunlarınıza 
çare bulacağız dedi. Bizi memnun 
edecek derecede ilgili davrandılar. 
KOSKİ ile ilgili başkandan birkaç 
talepte bulunduk. Bunları çözüme 
ulaştıracağını söyledi. Sorunlarımız 
çözüldüğü zaman çok daha mem-
nun olacağımızı belirtmek isterim” 
diye konuştu. 

‘HALKIN BAŞKANA DOĞRUDAN 
SORUNLARINI İLETMESİ DAHA 

ÇÖZÜM ODAKLI OLUYOR’
Halkın başkana doğrudan sorun-

larını iletmesi daha çözüm odaklı ol-
duğuna dikkat çeken Mehmet Emin 
Özmen isimli vatandaş da, “Başka-
nımız sorunlarımızı dinledi ve bi-
zimle ilgilendi. Sorunlarımızı başkan 
yardımcısına ileterek ilgili birimlere 
iletilmesi için talimat verdi. Mahal-
lemizde bulunan camimiz ile ilgili 
birkaç talepte bulunduk. Bu sorun 
çözülene kadar bizler takipçisi ola-
cağız. Sorun çözüm süreci boyunca 
başkanımızın da takipçisi olacağına 
inanıyorum. Yapılan programı çok 
faydalı buldum ve memnun kaldım. 
Bu tarz toplantıların da daha sık ya-
pılmasını istiyorum. Konya halkı için 
çok faydalı bir ortam oluşturulmuş. 
Bazen tek başımıza üstesinden gele-
mediğimiz problemler oluyor. Bun-
ları başkanımızla paylaşıyoruz ve o 
da elinden geldiğince destek oluyor. 
Halkın başkana doğrudan sorunları-
nı iletmesi daha çözüm odaklı olu-
yor” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA- 
BERKCAN BAŞ
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Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, “Kâbe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir.  Mekke şehirlerin anasıdır.  Biz şehirle-
rin anası Mekke’nin fethinin önemine ve fetih ruhunun diri kalması için tüm Müslümanlara her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz” dedi 

‘Mekke şehirlerin anasıdır’
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 

Konya Şubesi tarafından Mekke’nin 
fethinin 1389. yıl dönümü vesilesi 
ile ‘Mekke’nin Fethi’ programı ger-
çekleştirildi. Konya Spor ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen program, 
mehter takımının konseriyle baş-
ladı. Düzenlenen programa Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Hüseyin Uyar, Genel İdare 
Kurul Üyeleri Lütfi Yalman, Hasan 
Hüseyin Öz, Saadet Partisi Konya 
Milletvekili Abdülkadir Karadu-
man, AGD - MGV Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz, 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hü-
seyin Saydam, AGD - MGV Konya 
Şube Başkanı Ceylani Kılıç, STK 
Temsilcileri ile çok sayıda Konyalı  
katıldı. Etkinlik kapsamında Türki-
ye 1’ncisi hafızlar Sanaullah Habib 
ve Mustafa Özyılmaz Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti gerçekleştirirdi. Salonda 
yapılan spor gösterileri de beğeni 
topladı. 

‘MEKKE ŞEHİRLERİN ANASIDIR’
AGD - MGV Konya Şube Baş-

kanı Ceylani Kılıç  programda ger-
çekleştirdiği konuşmada Fethin 
önemine dikkat çekti. Kılıç, “Kâbe, 
yeryüzündeki bütün Müslümanla-
rın kıblesidir.  Mekke şehirlerin ana-
sıdır.  Biz şehirlerin anası Mekke’nin 
fethinin önemini ve fetih ruhunun 
diri kalması için tüm Müslümanlara 
her yıl tekrar tekrar hatırlatmak ge-
rektiğine inanıyoruz.  Genç nesiller 
mutlaka fetih kavramını anlamalı, 
fetih ve işgal arasındaki farkı bilme-
li, fetih aşkıyla yaşamalıdır. Fetih 
denilince aklımıza Resul-i Ekrem 
Efendimiz ve Mekke’nin Fethi gelir. 
Fetih denilince aklımıza Hz. Ömer 
(R.A.), Selahaddin Eyyubi ve Kudüs 
gelir. 

Fetih denilince aklımıza Sultan 
Fatih ve İstanbul gelir. Fetih deni-
lince aklımıza Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan ve Kıbrıs gelir. Anadolu 
Gençlik Derneği olarak bu prog-
ramları Türkiye’nin dört bir yanın-
da insanlarımızın Peygamber Efen-
dimizi ve Onun bizlere bıraktığı 
İslam ve fetih ruhunu anlaması için 
düzenliyoruz. Mekke silah olmadan 
ve kan dökülmeden nasıl fethedil-
miş ise Gençlerimizi bu ruh ve an-
layışla kuşanması için gayret içeri-
sindeyiz” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİMİZE DOKUNARAK 
ADALET TOHUMLARI EKİYORUZ’

Konya’da ve Türkiye genelin-
de bulunan gençlere dokunarak 
adalet tohumları ektiklerini ifade 
eden Kılıç, “Ne diyor Yunus Emre 
‘Ben gelmedim kavga için benim 
işim sevi için dostun evi gönüllerdir 
gönüller yapmaya geldim’. Diğer 
taraftan Hazreti Ömer döneminde 
İslamlaşmaya başlamış ve Malaz-
girt Meydan Muharebesi ile İslam 
yurdu oluşu perçinlenmiş bu coğ-
rafyada Yılbaşı Gecesi adı altında 
Müslümanlar üzerinde her türlü 
ifsadın ve tahribatın yapılmasının 

da emperyalist bir işgal projesi ol-
duğunun farkındayız. Hz. Muham-
med (S.A.V.)’in ‘İnsanların hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır’ buyruğun-
dan ilham alarak Konya’mızda 10 
binlerce, Türkiye’miz genelinde de 
yüz binlerce gence ulaşarak her 
bir gencimizin ruhuna dokunarak 
tüm İslam âlemine ve dünyaya iyi-
nin doğrunun adaletin tohumlarını 
ekmenin mücadelesini veriyoruz” 
dedi.

‘FETİH RUHUNA DAHA ÇOK 
İHTİYACIMIZ VAR’

Dünyanın içinde geçtiği süreç 
içerisinde fetih ruhuna daha çok 
ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kılıç, 
“Kaosun, sömürünün, çatışma ve 
savaşların yaşandığı bu dönemde 
dünyamızın her zamankinden daha 
fazla fetih ruhuna ve anlayışına 
ihtiyacı vardır. Fetih, bir beldenin 
ve o beldede yaşayan insanların 
dimağlarının İslam’a açılmasıdır.  

Fetih, sonradan olma ilahlara red-
diyedir. Fetih, insanların temel hak 
ve özgürlüklerini gasp eden zulüm 
düzeninden Hakça bir düzene ge-
çen yolun açılmasıdır. Hz. Mevlana 
Üzülme! Çünkü yaradan umudu 
en çaresiz anlarda yollar. Unutma; 
yağmurun en şiddetlisi en kara bu-
lutlardan çıkar” şeklinde konuştu.

‘YENİ FETİHLER İÇİN TEK 
UMUDUMUZ GENÇLERDİR’

Yeni fetihler için tek umudun 
gençler olduğuna dikkat çeken 
AGD - MGV Konya Şube Başkanı 
Kılıç, “Yeni fetihler için tek umu-
dumuz gençlerdir, genç bir ruh 
taşıyan tüm kardeşlerimizdir. Dün-
yaya yeniden yön verecek gençlerin 
yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve 
azmimiz ile olacaktır.  “Müminler 
ancak kardeştirler. Öyleyse kardeş-
lerinizin arasını bulup-düzeltin ve 
Allah’tan korkup sakının umulur ki 
esirgenirsiniz” (el-Hucurat 49/10) 
Ayeti kerimenin ışığında yardımlaş-
mayı ve paylaşmayı karakter edin-
miş, her türlü sıkıntıya sabreden bir 
nesil yetiştirmek için takatimizin 
sonuna kadar çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu 
topraklarda, İslâm’ın kutsal değer-
lerinin hiçe sayıldığı şu saatlerde, 
Taklit eden, ruhları karartılan ve 
savrulan insanlar olmak yerine 
ruhlara bir inşirah olması temenni-
siyle gençlerimize hem fetih şuuru 
kazandırmak hem de bataklıktan 
korumanın derdini taşıyoruz ve bu 
amaçla buradayız.  Biz bu prog-
ramları düzenlerken fethin hicri ve 
miladi yıldönümünü ya da fethin 
sadece kronolojisini konuşmadan 
daha çok fetih ruhunu kuşanmanın 
derdindeyiz” ifadelerini kullandı. 
Program Kur’an ziyafetleri, Grup 
Genç ve Kemal Faruk konseri, Siyer 
Nebi ödül töreni ile sona erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ceylani Kılıç

Mekke’nin Fethinin 1389 programı Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımının konseri ile başladı.

Mekke’nin Fethi 1389. Yıl dönümü  programında spor gösterileri gerçekleştirildi.

Mekke’nin Fethi 1389. Yıldönümü programında sporcular Doğu Türkistan’da yaşanan zülme dikkat çektiler 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi mensupları 
gerçekleştiren programa  yoğun ilgi gösterdi

Mekke’nin Fethi 1389. Yıldönümü programı  Siyer-i Nebi ödül töreni ile sona erdi.

Ramazan Yıldız
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Milli Eğitim ile KTO Karatay
arasında işbirliği protokolü

Selçuklu’da ‘e-eksper’ 
uygulaması başlıyor

Belediyecilik hizmetlerinde 
sunduğu başarılı e-belediyecilik 
uygulamaları ile birçok ödül alan 
Selçuklu Belediyesi “e-eksper” 
uygulamasını da 1 Ocak 2020’den 
itibaren hayata geçiriyor.  Selçuklu 
Belediyesi, belediye hizmetlerini 
daha hızlı yürütmek ve kolaylaş-
tırmak için sunduğu yenilikçi, mo-
dern, teknolojik ve kolay erişim 
sağlayan e-belediyecilik uygula-
malarına e-eksper  uygulaması da 
dahil etti.  E-eksper uygulaması ile 
eksperler,  erişmek istedikleri  bil-
gi ve evraka  Selçuklu Belediyesi 
kurumsal web sitesi üzerinden 
TC kimlik numaraları ve mükel-
lef sicil numarası ile giriş yaparak 
ulaşabilme imkanına sahip oluyor. 
Uygulama ile Yapı Ruhsatı, Yapı 
Kullanma İzin Belgesi, Mimari 
Proje, İmar Durumu, Enerji Kim-
lik  Belgesi( EKB), Yapı Tatil Zaptı 
Başvuru işlemleri gerçekleştirilebi-
lecek.E- eksper uygulaması  Basın, 
Plan ve Proje, İmar ve Yapı Kont-
rol Müdürlüğü koordinasyonunda 
belirli bir aşama sonucunda ger-
çekleşen hizmetlerin daha hızlı ve 
kısa süre içinde yapılmasına imkan 
sağlayacak. 

E-eksper sistemi talep edilen 
bilgi ve belgelere erişimi hızlan-
dırması, düzenli ve şeffaf olması, 
zaman tasarrufu sağlaması, kağıt 
israfının önüne geçmesi ve İmar 
Durum Belgesi sorgulama sayfa-
sından yapılan otomatik sorgula-
ma sonucu  alınmasıyla da birçok 
avantaj sunuyor.  E-eksper uygu-
lamasına Selçuklu Belediyesi ku-
rumsal web sayfası olan “www.
selcuklu.bel.tr “ adresinden erişim 
sağlandıktan sonra e-belediye mo-
dülüne giriş yapılarak kolayca eri-
şim sağlanabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, 2020’nin ilk sa-
atlerini görevi başında olan kamu 
görevlilerini ve 2020’nin ilk bebe-
ğini ziyaret ederek karşıladı. Konya 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlü-
ğü’nü ve Nöbetçi Emniyet Ekiple-
rini ziyaret eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer ile Selçuklu Bele-
diye Başkan Yardımcıları eşlik etti. 
Başkan Pekyatırmacı Selçuklu’nun 
huzuru ve güveni için ailelerinden 
uzak bir gece geçiren çalışanlarla 
hasbihal ederek fedakar çalışmala-
rından dolayı kendilerine teşekkür 
etti. 

112 Acil Çağrı Merkezinde ça-
lışanlarla hasbihal eden AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı çağrı merkezi telsi-
zinden tüm çalışanlara kolaylıklar 
diledi. Buradaki ziyaretin ardından 
Ankara ve Aksaray Yolunda görev 
yapan emniyet birimleri de görev-
leri başında ziyaret edildi. 

PEKYATIRMACI 2020’NİN İLK 
BEBEĞİNE ‘HOŞGELDİN’ DEDİ 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç ile 
birlikte 2020’nin ilk saatlerinde Dr. 
Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’n-
de dünyaya gözlerini açan kız bebe-
ği  ziyaret etti. Mehmet ve Melike  
Sarıbacak çiftinin 4. aynı zamanda 

2020’nin de ilk bebeği olan bebeğe 
ailesine ve vatanına hayırlı evlat  ol-
masını dileyerek hediyesini takdim 
etti. 

Her fırsatta hemşehrilerinin ya-
nında olmaya özen gösterdiklerini 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“2020 yılının ilk bebeğinin dünyaya 
gözlerini açmasına şahit olduk ve 
hediyesini takdim ettik ve bebeği-
mizi burada karşılamış olduk. 2019 

yılı ülkemiz için Konyamız için gü-
zel gelişmelerin olduğu bir yıl oldu 
inşallah 2020 yılında da hem ülke-
mizde hem de şehrimizde güzel ge-
lişmelerin olması için biz de gayret 
ediyoruz, dua ediyoruz. Bu esnada 
2020 yılının ilk dakikalarında hem 
112 Acil Harekat Merkezimizde 
hem Ankara Yolunda ve Aksaray 
Yolunda görev yapan emniyet bi-
rimlerimizi ziyaret ederek kolay-
lıklar diledik. Ziyaretimizde son 
durakta Dr. Ali Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastane-
mizde yeni doğan bebeğimiz oldu. 
Ben yeni doğan bebeğimize hayırlı 
ömürler, ailesine, vatana ve mille-
te hayırlı evlat olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Konya İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç da, “2020 yılının ilk bebeği cin-
siyeti kız olarak ve  sağlıklı bir şe-
kilde dünyaya geldi. Dr.Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanemizin modern imkanların-
da bebeğimizin normal doğumla 
sağlıklı olarak doğması hepimizi 
memnun etti. Allah bebeğimize 
hayırlı ömürler versin.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve KTO Karatay Üniversitesi 
arasında düzenlenen ‘Özel Yete-
nekli Öğrencilerin Eğitimine İliş-
kin İşbirliği Protokolü’ imzalandı. 
İmza töreni, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörlüğünde gerçek-
leştirildi. Protokolün genel amacı 
olarak Konya genelindeki bilim 
ve sanat merkezlerinde sunulan 
eğitimin niteliğinin artırılması ve 
bu merkezlerde eğitim gören özel 
yetenekli öğrencilerin bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultu-
sunda üniversitenin imkânların-
dan faydalanmaları olduğu belir-
tildi.

Protokoldeki bir diğer ama-
cın da ülkemizin teknolojik ve 

endüstriyel gelişimine katkıda 
bulunmak üzere okul ve kurum-
ların yönetici, öğrenci ile öğret-
menlerinde farkındalığı artırmak, 
bu kurumlarda yürütülen proje 
ve faaliyetler sonucunda ortaya 
çıkan yeniliklerin ve fikri ürünle-
rin korunmasını sağlamak olduğu 
vurgulandı. Taraflar adına pro-
tokole imza atan İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ve KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade, ortaya konan 
bu işbirliğinin Konya’daki bilim ve 
sanat merkezlerindeki öğrenciler 
açısından çok önemli bir gelişme 
olduğunu vurgulayarak hayırlı ol-
ması temennisinde bulundular. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yeni yılı halkın huzuru ve güvenliği için görev başında olan 
kamu çalışanları ile birlikte karşıladı. Pekyatırmacı’ya Konya Milletvekili Usta ve İçe Başkanı Özer de eşlik etti

Yeni yılı çalışanlarla
birlikte karşıladılar

Konya ulaşımında ‘ATUS’ farkı Mülteci çocuklar güzel bir gün yaşadı
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin akıllı şehircilik hizmetlerin-
den Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi, 
2019 yılında internet sitesi, mo-
bil uygulama ve SMS servisi ile 
Konya halkının adeta toplu ula-
şımdaki gözü kulağı oldu. ATUS, 
2019 yılı içerisinde internet sitesi, 
mobil uygulama ve SMS servi-
si ile 63 milyon 442 bin 818 kez 
kullanıldı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin akıllı şehircilik hizmetlerin-
den ATUS, 2019 yılında kullanı-
cılar tarafından milyonlarca kez 
ziyaret edildi. 

Sağladığı kolaylıklarla toplu 
ulaşımı tercih eden vatandaşların 
hayatını kolaylaştıran ATUS, Kon-
ya halkının yoğun ilgisine en hızlı 
şekilde karşılık verdi. 

Vatandaşların toplu ulaşımı 
daha verimli, daha kolay kulla-
nabilmesini ve duraklarda daha 
az beklemesini sağlayan ATUS, 
Konyalılar tarafından en çok kul-
lanılan uygulamaların başını çek-
ti. 

2019 yılında ATUS; internet 
sitesi, mobil uygulama ve SMS 
servisi ile 63 milyon 442 bin 818 
kez ziyaret edilerek 2018’in zi-
yaret rakamlarını geride bıraktı. 
Yıl içinde atus.konya.bel.tr ad-
resinden 35 milyon 106 bin 506 
görüntüleme sayısına ulaşan sis-
temin Konya Mobil uygulaması 
22 milyon 732 bin 800 görüntü-
leme alırken SMS ile sorgulanma 
sayısı ise 5 milyon 603 bin 512 

oldu. ATUS, Konya genelindeki 
184 durakta bulunan akıllı durak 
ekranlarından da toplu ulaşım 
araçlarının tahmini geliş süresini 

anlık olarak göstererek vatandaş-
ların gidecekleri yere daha kolay 
gitmesini olanak sağlıyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
“Konya’da Yaşayan Mültecilerin 
Sosyal Uyumu ve Rehabilitasyo-
nu Projesi” kapsamında savaş ve 
çeşitli nedenlerle Türkiye’ye sı-
ğınan mülteci çocuklara yönelik 
Bilim Merkezi gezisi, sinema ve 
piknik etkinlikleri düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
çeşitli sebeplerle Konya’da bulu-
nan mülteci çocukların topluma 
adaptasyonlarının sağlanması 
amacıyla etkinlikler gerçekleştiri-
yor. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin ortakla-
şa yürüttüğü “Konya’da Yaşayan 
Mültecilerin Sosyal Uyumu ve 
Rehabilitasyonu Projesi” kapsa-
mında birbirleriyle kaynaşmaları 
amacıyla mülteci çocuklar, Kon-
yalı çocuklarla düzenlenen etkin-
liklerde bir araya geldi. Çocuklar 
ilk olarak Konya Bilim Merkezi’n-

deki sergi galerilerini ve planetar-
yumu gezerek ilk kez bilimle ve 
teknolojiyle tanışmanın heyeca-
nını yaşadı. Daha sonra Büyükşe-
hir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik 
Merkezi’nde sinema etkinliğine 
katılan çocuklar, son olarak Bir-
lik Parkı’nda gerçekleştirilen 

piknikte keyifli bir gün geçirdi. 
Proje ile Suriyeliler başta olmak 
üzere savaş ve çeşitli nedenlerle 
Türkiye’ye sığınan kadın, çocuk 
ve refakatsiz çocuklardan oluşan 
mültecilerin topluma adaptasyon-
larının sağlanması amaçlanıyor.
n HABER MERKEZİ



2 OCAK 20206 HABER

Cinayet zanlısı jandarma özel 
ekibi tarafından yakalandı

Aksaray’da 9 ay önce işlenen 
cinayetin zanlısı jandarmanın 
kurduğu özel ekip tarafından dü-
zenlenen operasyonla yakalandı. 
Olay, 27 Nisan 2019 tarihinde 
merkeze bağlı Bağlıkaya beldesin-
de meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, belde belediyesi binasının 
altında bulunan Çiftçi Mallarını 
Koruma Birliğinde birlik seçimi 
yüzünden eski başkan Mustafa 
Koç (65) ile yeni başkanın karde-
şi Yusuf Canbulut (44) arasında 
çıkan tartışma cinayete döndü. 
Mustafa Koç belinde taşıdığı ta-
bancayı çıkartarak Yusuf Canbu-
lut’ı vurarak öldürdü.

Olayın ardından cinayeti iş-
leyen eski birlik başkanı Mustafa 
Koç kayıplara karıştı. Bir süre bu-
lunamayan Mustafa Koç için Ak-
saray İl Jandarma Komutanlığı, 

Aksaray Cumhuriyet Savcılığı ko-
ordinesinde özel bir ekip kurarak 
cinayet şüphelisinin peşine düştü. 
Geniş çaplı araştırma sürdüren 
jandarma özel ekibi ulaştığı delil 
ve bulgularla cinayet zanlısının 
yerini tespit etti. Cinayet zanlı-
sının Yavuz Sultan Selim Ma-
hallesi’nde bulunan müstakil bir 
kameralı evde saklandığını tespit 
eden jandarma, cumhuriyet sav-
cılığı talimatıyla eve operasyon 
düzenledi. Gerçekleştirilen ope-
rasyonda cinayet zanlısı Mustafa 
Koç kıskıvrak yakalandı. Cinayet 
zanlısı İl Jandarma Komutanlı-
ğında alınan ifadesinin ardından 
Aksaray Adliyesine sevk edildi. 
Mustafa Koç savcılığın ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.
n İHA

Verilen karar istinaf
mahkemesine gidecek

Kulu’da meydana gelen trafik kazasında avukat çift ve oğullarının ölümüne neden olan TIR şoförü ilk kez 
hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, TIR şoförü Esabil Kılınç’ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı

Kulu ilçesindeki kazada, avu-
katlar Rabia Sarısu Çiftçi (34) ve eşi 
Eray Çİftçi (34) ile oğulları Kaan’ın 
(5) ölümüne neden olan TIR sürü-
cüsü Esabil Kılınç (35), ilk kez hakim 
karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan 
Kılınç, “Son anda karşıma çıktı. Gör-
me veya direksiyonu kırma şansım 
yoktu. Her şey bir anda oldu” dedi. 
Mahkeme heyeti Esabil Kılınç’ı 1 yıl 
8 ay hapis cezasına çarptırarak tahli-
yesine karar verdi.

Kaza, 19 Ağustos tarihinde An-
kara- Konya karayolunun Kulu Kö-
müşini Mahallesi Türkiye Şoförler 
Odası Federasyonu dinlenme tesisi 
kavşağında meydana geldi. Anka-
ra’dan Konya yönüne giden Esabil 
Kılınç yönetimindeki 27 DT 966 pla-
kalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp, 
Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi 
yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı 
cip ile çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 
cip, bariyerlere çarparak durdu. İh-
bar üzerine bölgeye jandarma, sağ-
lık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfa-
iye ekiplerince cipten çıkarılan Eray 
Çiftçi ve oğlu Kaan, Kulu Devlet 

Hastanesi’ne, Rabia Sarısu Çitçi ise 
Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Çiftçi çifti ve oğulları has-
tanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatları-
nı kaybetti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, 
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alı-

nan TIR sürücüsü Esabil Kılınç ise 
ifadesinin ardından sevk edildiği 
adliyede çıkarıldığı mahkemece tu-
tuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Kulu Cumhuriyet Baş-
savcılığı ise karara itiraz etti. İtirazı 
değerlendiren Konya 3’üncü Sulh 
Ceza Hakimliği, Kılınç hakkında 
‘taksirle birden fazla kişinin ölümü-

ne ve yaralanmasına sebebiyet ver-
me’ suçundan tutuklamaya yönelik 
yakalama kararı çıkarttı. Yeniden 
gözaltına alınan Kılınç, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
1 YIL 8 AY CEZA ALIP TAHLİYE OLDU

Tutuklu yargılanan Esabil Kı-
lınç’ın Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ‘taksirle ölüme neden 
olma’ suçundan 15 yıla kadar ha-
pis cezası istemiyle yargılanmasına 
başlandı. Davanın ilk duruşmasına 
sanık Esabil Kılınç, kazada ölen Çiftçi 
ailesinin yakınları ve taraf avukatları 
katıldı. Esabil Kılınç savunmasın-
da, “Son anda karşıma çıktı. Gör-
me veya direksiyonu kırma şansım 
yoktu. Her şey bir anda oldu. Ben de 
mağdurum. Eşim ve çocuğum zor 
durumda. Böyle bir olayın yaşan-
masını istemezdim” dedi. Savun-
maların ardından kararını açıklayan 
heyet, Esabil Kılınç’a 1 yıl 8 ay hapis 
cezası ile tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından ölen çiftin ai-
lesi büyük üzüntü yaşadı. Ailenin 
avukatlarının kararı istinaf mahke-
mesine taşıyacağı belirtildi.
n DHA

15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı

Konya’da son 1 ayda 15 araçtan 
akü çaldıkları belirlenen 2’si hurda-
cı 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri, son 1 ayda yaşanan akü 

hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. 
Polis, yaptığı çalışmayla, şüphelile-
rin kullandığı otomobili tespit etti. 

Otomobilin Çumra ilçesinde ol-
duğunu belirleyen polis, hemen ha-
rekete geçti.  Emre K. (20), ağabeyi 

Mehmet K. (23), Hüseyin S. (24), 
otomobilin sahibi Yunus Emre I. 
ile aküleri satın alan Ceyhan G. ve 
Mustafa S. adlı hurdacılar, yakala-
narak gözaltına alındı. 

Hurdacılara ait iş yerlerinde ele 

geçirilen 40 akü, sahiplerine teslim 
edildi. 

Otomobil sahibi ile 2 hurdacı 
polisteki sorgularının ardından ser-
best bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye 
sevk edildi. n DHABu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Girdikleri evde yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Konya’da camı kırıp girdikleri 

evden 10 bin lira değerinde eşyayı 
çalmak istedikleri sırada polise ya-
kalanınca uyumak için eve girdik 
diyen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde 
merkez Meram ilçesi Dr. Ziya Bar-
las Mahallesi Gazanfer Caddesi’nde 
bulunan iki katlı müstakil bir evde 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, cadde 
üzerinde bulunan bir müstakil eve 
kapının yanındaki pencere camını 
kırarak giren şahısları gören vatan-
daşlar durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezini arayarak ihbarda bulundu. 
Olay yerine Meram İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı 

ekipler sevk edildi. Adrese gelen 
ekipler, eve giren şahısları suçüstü 

yakaladı. Yakalanan 2 şüphelinin, 
evden topladığı yaklaşık 10 bin lira 
değerinde olduğu belirtilen çeşitli 
eşyalar ve müzik aletleri de ele ge-
çirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 
3 ayrı suç kaydı bulunan A.S. (28) 
ve 18 hırsızlık suçundan kaydı olan 
R.K. (38) polis ekipleri tarafından 
Asayiş Şube Müdürlüğüne götü-
rüldü. İlk ifadeleri alınan şüpheliler, 
“Biz eve hırsızlık için girmedik. Biz 
hava soğuk olduğu için yatmaya 
girdik” dedikleri öne sürüldü. Po-
listeki işlemleri tamamlanan 2 şüp-
heli sevk edildikleri mahkemece 
tutuklandı.
n İHA
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2019 yılının Karatay açısından verimli ve bereketli geçtiğini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
yenilikçi yaklaşım ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla 2020’de de Karatay’a değer katmaya çalışacaklarını söyledi

‘2020’de de değer
katmaya çalışacağız’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, 2019 yılı boyunca yaptıkla-
rı çalışmaları içeren bir değerlen-
dirmede bulundu. 31 Mart Yerel 
Yönetimler Seçimleri’nde göreve 
gelmeleriyle birlikte seçim beyan-
namesinde yer alan projeleri bir bir 
hayata geçirmeye başladıklarını be-
lirten Başkan Hasan Kılca, gerek ru-
tin belediyecilik faaliyetleri gerekse 
de yeni projeler açısından bereketli 
ve verimli bir dönem geçirdiklerini 
aktardı.

2019 BİZLER İÇİN BEREKETLİ VE 
VERİMLİ BİR YIL OLDU

Kılca, “İlçemizde ilk olan birçok 
faaliyetle birlikte yenilikçi yaklaşım-
lar ve katılımcı belediyecilik anlayı-
şımızı Karataylı hemşehrilerimizle 
birlikte sahaya yansıttık, yansıtma-
yı da sürdürüyoruz. Karatay’ımızı 
geleceğe emin adamlarla taşıma 
hedefiyle yola çıktığımız ilk günden 
itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. 
Belediyecilik faaliyetlerimiz dışında 
hizmet üreteceğimiz alanlarda ira-
demiz dışında oluşan aksaklıkların 
çözümü için de sorumluluk üstele-
nerek yolumuza devam ediyoruz” 
diye konuştu.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAYIŞIYLA 

İLÇEMİZİ HEMŞEHRİLERİMİZLE 
YÖNETİYORUZ

Karatay Belediyesi olarak “Gö-
nül Belediyeciliği” ilkelerini önem-
sediklerini ve insan merkezli hare-
ket ettiklerinin altını çizen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu 
prensiplerden taviz vermeden birli-
ğin ve beraberliğin tesisi için gayret 
ettiklerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, bu konu-
daki çalışmalarını ise şöyle özetledi: 
“Her hafta ilçemizin farklı bir cami-
sinde ‘Cuma Buluşmaları’ program-
ları yaptık ve Cuma gününün bere-
ketini hemşehrilerimizle paylaştık. 
Ramazan ayında da yine her akşam 
farklı bir camide ‘Teravih Buluşma-
ları’ yaptık. Sık sık sanayici ve esnaf 
buluşmalarımızla buluştuk. Yine 
‘Karatay Söz Meclisi’ adıyla halk bu-
luşmaları gerçekleştirerek vatandaş-
larımızı belediyemizde misafir ettik. 
Hemşehrilerimizin öneri ve talep-
lerini birlikte değerlendirdiğimiz bu 
programlarımızın yanı sıra ilçemizin 
tüm muhtarlarıyla irtibatımızı güçlü 
tutmaya gayret ettik. Hemşehrile-
rimizle olan iletişimimizi güçlendir-
mek, fikir, öneri ve taleplerini tekno-
lojiden faydalanarak değerli verilere 
dönüştürmek adına Karatay Bilgi 
Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdik. 
Kısacası Gönül Belediyeciliği ilkeleri-
mizden taviz vermeden hemşehrile-
rimizle el ele, gönül gönüle vererek 

ilçemizi hep birlikte yönetmeye özen 
gösterdik.”
EĞİTİM, GELECEĞİN TÜRKİYESİ’NİN 
İNŞASI İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZ

Kılca, 2019 yılı değerlendirme-
sinde eğitim alanındaki çalışmala-
rına ise ayrı başlık açtı. Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay 
Belediyesi olarak eğitime çok önem 
verdiklerine vurgu yaparak, “Bizim 
için eğitime yapılan yatırım gelece-
ğe yapılan yatırımdı ve geleceğin 
Türkiye’sinin daha güçlü temeller-
le inşasında önem bir husustur. Bu 
kapsamda da göreve geldiğimizin 
daha ilk ayında 20 milyon TL yatı-
rım bedeliyle 3 okulumuzun temeli-
ni attık. İnşaatlarımız tamamlanmak 
üzere. Bilim ve Sanat Eğitim Mer-
kezi(BİLSEM) projemizin inşaatı da 
tamamlandı diyebiliriz. İlçemizdeki 
tüm ilkokul birinci sınıf öğrencimize 
çanta ve kırtasiye malzemesi deste-
ği verdik. TÜBİTAK ile protokol im-
zalayarak ilçemizdeki tüm okullara 
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları 
Kitaplığı kurmaya başladık. Yine Ka-
ratay’daki 2 bin 8’inci sınıf öğrenci-
sine 8 bin LGS destek kitabı hediye 
ettik” ifadelerini kullandı.

2019’DA YOL ASFALTLAMA, 
BAKIM VE ONARIMINDA ÖNEMLİ 

ÇALIŞMALAR YAPILDI
“Yol medeniyettir” anlayışıyla 

hareket eden Karatay Belediyesi, 
2019’da da ilçenin dört bir yanın-
da yürüttüğü yol yapım, onarım ve 
bakım çalışmalarına ara vermeden 
devam etti. Hasan Kılca da, Fen İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmalara 
bizzat katılarak çalışmaları sık sık 
yerinde inceledi.

Kılca, belediye olarak tüm ma-
halleleri kapsayan çalışma yürüt-
tüklerinin altını çizerek, “Altyapının 
kalitesi ve standardını yükseltme 
hedefiyle başlattığımız yeni asfalt 
sezonunda önemli çalışmalar ger-

çekleştirdik. Ben, bu vesileyle hem-
şehrilerimize hizmetin en güzelini 
ulaştırmak için fedakarca gayret 
gösteren bütün çalışma arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum” dedi.

KARATAY BELEDİYESİ TÜKETTİĞİ 
KADAR ENERJİYİ GÜNEŞLE 

ÜRETİYOR
Fiziki belediyeciliğin yanı sıra 

kültürel ve sosyal belediyecilik ala-
nında önemli çalışmalara imza atan 
Karatay Belediyesi, 2019’da yenile-
nebilir enerji projelerinde de adın-
dan söz ettirdi. 

Karatay Belediyesi, yapımını 
tamamladığı Karatay Güneş Enerji 
Santrali’ni Kasım ayında düzenle-
nen törenle hizmete açtı. Çevreci ve 
geri dönüşü bakımından önemli bir 
yatırım olan Karatay Güneş Enerji 
Santrali hakkında konuşan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, şun-
ları söyledi: “Karatay Belediyesi, bu 
tesisle yenilenebilir enerji alanında 
önemli bir iş başarmıştır. 5.8 milyon 
liraya mal olan bu tesisimizle beledi-
yemize ait bütün bina, park ve tesis-
lerin tükettiği tüm enerjiyi karşılıyor. 
Tesisten yıllık elde edilecek kazanç, 
1 milyon 496 bin TL. 5 milyon 780 
bin TL’ye mal ettiğimiz tesisle hem 
çocuklarımıza daha güzel bir ülke 
bırakmış hem de yılda yaklaşık 88 
bin ağacı doğaya kazandırmış olu-
yoruz.”

2019’DA KARATAY 
TURİZM ALANINDA ÖNEMLİ 

GELİŞMELER YAŞADI
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca’nın Seçim Beyannamesi’ne 
yer alan “Mevlana Arkası Dönüşüm 
Projesi”nde de 2019 yılı içerisinde 
önemli gelişmeler yaşandı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Hz. Mevlana Türbesi’nin arkasında-
ki 70 bin 800 metrekarelik bölgeyi 
“Kentsel Yenileme Alanı” olarak ilan 
ederek projenin bir an önce hayata 
geçirilmesi için önemli bir mesafe 

kaydedilmesini sağladı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Resmi Gazete’de de yayımla-
nan karar dolayısıyla Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 
teşekkür ederek, “Amacımız mede-
niyetimizin en kıymetli mekanlarını 
ve eserlerini barındıran Karatay’ın 
ülke turizmine çok daha fazla katkı 
yapmasıdır. İnanıyorum ki proje ha-
yata geçtiğinde Karatay, turizm ala-
nında önemli bir iş başarmış olacak” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Konya ve Konyalılara olan 
sevgisini sadece bu kararla değil, 
yine Karatay Belediyesi tarafından 
restorasyon çalışmalarına başlanan 
Selçuklu dönemi kervansarayla-
rından Obruk Hanı’nın hemen ar-
kasındaki Kızören Obruk Gölü’nün 
“Kesin Korunacak Hassas Alan” ola-
rak tescil etmesiyle de bir kez daha 
gösterdi.

Obruk Hanı ve çevresinde res-
torasyon ile çevre düzenlemesi ça-
lışmalarına başlayan Karatay Bele-
diyesi, Hayıroğlu Mahallesi sınırları 
içerisinde yer alan ve 10 bin 300 
yıllık geçmişiyle Çatalhöyük’ten tam 
1000 yıl daha eski Boncuklu Höyü-
ğü’ne yönelik her türlü çalışmaya 
destek vererek bölgeyi turizme ka-
zandırmayı hedefliyor.

Karatay Belediyesi, termal tu-
rizm alanında da önemli projeler 
yürütüyor. Karatay Belediyesi’nin 
önemli vizyon projeleri arasında yer 
alan ve 5 yıldız konforundaki İsmil 
Termal Tesisleri de 2019’da bitme 
aşamasına geldi. Türkiye ve Kon-
ya’nın termal turizmdeki payını art-
tırması planlanan söz konusu proje-
nin son rötuşları yapılarak 2020’nin 
başlarında hizmete açılması hedef-
leniyor.

KARATAY, KÜLTÜREL VE SOSYAL 
BELEDİYECİLİKTE DE FARKINI 

GÖSTERDİ
Karatay Belediyesi, 2019 yılı 

içerisinde kültürel ve sosyal beledi-
yecilik alanında da birçok yeni proje 
ile uygulamayı da hayata geçirdi. Bu 
kapsamda Karatay Belediyesi, Kon-
ya’da bin 700’ü aşan Çölyak hastası 
için Karatay Belediyesi Halk Ek-
mek Fabrikası’nda glutensiz ekmek 
üretimine başladı. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
vatandaşların talebi doğrultusunda 
glutensiz ekmeğin üretimini ger-
çekleştirerek belediyeye ait ekmek 
büfelerinden glutensiz ekmeği daha 
ucuz bir fiyata aldıklarını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Milletvekili Samancı’dan 
Beyşehir’e 500 konut müjdesi

Beyşehir’in tanıtımına 
‘etkinlik’ dopingi

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, TOKİ Başkanlığı 
tarafından Konya’da hayata geçi-
rilecek toplu konut projesi kapsa-
mında yapılacak 4 bin sosyal konu-
tun 500’ünün Beyşehir ilçesinde 
inşa edileceğini açıkladı. Samancı, 
yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından bir 
süre önce kamuoyuna duyurulan 
TOKİ Başkanlığı tarafından Tür-
kiye’de 100 bin sosyal konutun 
yapılacağını hatırlattı. Konya’da, 
Beyşehir’in de yeni sosyal konutla-
rın yapılacağı ilçelerden birisi oldu-
ğunu vurgulayan Samancı, “Bey-

şehir’e yapılacak olan 500 sosyal 
konutun 100’ünün bu ilçemize 
bağlı Huğlu, diğer 100’ünün de 
Üzümlü mahallemizde inşa edil-
mesi planlanmıştır. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatları ile 
mahalle ve komşuluk kültürüne 
uygun olarak inşa edilecek olan bu 
konutlar için müracaatlar 16 Ocak 
2020 tarihine kadar yapılabilecek-
tir. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu 
olsun” dedi. Beyşehir’e yapılacağı 
açıklanan sosyal konutlar ilçede 
ve mahallelerinde memnuniyetle 
karşılandı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, yarından 
itibaren geride kalacak olan 2019 
yılının etkinlik ve sosyal faaliyet 
yönünden dolu dolu geçtiği bildi-
rildi. Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği Başkanı Mustafa Büyük-
kafalı, geride kalmak üzere olan 
2019 yılının 12 aylık döneminde 
Beyşehir Belediyesi’nin de katkı 
ve destekleriyle birçoğu kamuo-
yunda çok ses getiren toplam 97 
farklı etkinlik gerçekleştirdiklerini 
söyledi.

Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği bünyesinde faaliyet 
gösteren Trekking ve Doğa Yü-
rüyüşleri Topluluğu tarafından 
sözkonusu dönemde 39 etkinlik 
gerçekleştirdiklerini belirten Bü-
yükkafalı, “İlçemizde ve ilçemiz 
dışında düzenlediğimiz doğa yü-
rüyüşü etkinliklerine toplamda 2 
bin 596 doğasever katıldı. Aynı 
şekilde dernek bünyesinde faa-
liyet gösteren Beyşehir Fotoğraf 
Kulübümüz aynı dönemde 19 
farklı fotoğraf ve sergi etkinliğine 
imza attı.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu-
muzun ise düzenlenen 5 farklı et-
kinliğine 412 kişi katılım gösterdi. 
Dernek olarak toplamda 97 farklı 
etkinliğe imza atarken, bunlara 5 
bin 150 kişi katıldı. Kişi bazında 
katılımcıların aylık ortalaması 425 
kişiye tekabül ediyor.”dedi. 2019 
yılı sonunda ortaya çıkan bu ista-
tistiki verilere bakıldığında ve bir 
önceki yılla mukayese edildiğin-

de Beyşehir’de sosyal faaliyet ve 
etkinliklerle dolu dolu geçen bir 
12 aylık dönemi geride bırakmak 
üzere olduklarını ifade eden Bü-
yükkafalı, şunları kaydetti: “Sos-
yal faaliyetler yönünden geçen 
yıla göre katılımcı bazında yüzde 
30 büyüme yakalayan derneğimi-
ze en büyük desteği Beyşehir Be-
lediyemiz vermiştir. Bazı sponsor 
firmalarımız da bu etkinliklerde 
bizlere katkıda bulunmuştur. Bu 
anlamda Beyşehir Belediye Baş-
kanımıza ve sporsor firmalarımıza 
çok teşekkür ediyorum. İlçemizin 
tanıtımı, doğa bilinci oluşturma, 
sağlıklı yaşam hedeflerinde sos-
yal etkinlikler düzenleyen dernek 
ve bünyesindeki bu grup ve top-
luluklar kendini devamlı geliş-
tirmekte, projeler üretmekte ve 
yeni sosyal projeler ortaya çıkar-
maktadır. Bu etkinliklere katılımcı 
sayısının yüzde 65’inin şehrimiz 
dışından olması arzu ettiğimiz 
hedeflere ulaşmakta bizlere yön 
vermektedir. Dernek ve toplu-
luklarımız tarafından yeni yılda 
da farklı etkinliklerimiz olmaya 
devam edecektir. Beyşehir Mo-
tosiklet Platformu da yeni yılda 
etkinlik takvimine dahil ettiğimiz 
topluluğumuz arasında olacaktır. 
2020’nin aylık döneminde dü-
zenleyeceğimiz etkinlik ve sosyal 
faaliyetlerin tarih ve takvim plan-
lamalarını da hazırlamış durum-
dayız.”
n HABER MERKEZİ
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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İntihara kalkışan şahsı, 
Emniyet Müdürü ikna etti

Apartmanın çatısında
yaban arısı yuvası bulundu

Aksaray’da 3 katlı apartmanın 
çatısına çıkarak intihar girişiminde 
bulunan şahsı, İl Emniyet Müdürü 
Murat Kolcu ikna ederek aşağıya 
indirdi. Olay, Hamidiye Mahallesi 
Kalealtı Caddesi üzerinde bulunan 
3 katlı apartmanda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Kasım G. (33) 
maddi sıkıntıları ve işsiz olduğu ge-
rekçesi ile bunalıma girerek 3 katlı 
apartmanın çatısına çıktı. Çatıda 
intihar girişiminde bulunan Kasım 
G.’yi gören vatandaşlar durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 

polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri yolu trafiğe kapatarak gü-
venlik önlemleri aldı. Aksaray Be-
lediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 
de şahsın bulunduğu kısma şişme 
çadır açtı. Olayı öğrenen İl Emniyet 
Müdürü Murat Kolcu da olay yeri-
ne gelerek çatıya çıktı. Çatıda inti-
har girişiminde bulunan Kasım G. 
ile görüşen Emniyet Müdürü Mu-
rat Kolcu, şahsı kısa sürede ikna 
ederek aşağıya indirmeyi başardı. 
Kasım G. ifadesi alınmak üzere po-
lis merkezine götürüldü. n İHA

Aksaray’da bir apartmanın ça-
tısında bulunan yaban arısı yuvası 
belediye ekipleri tarafından temiz-
lendi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 
Türker Sitesi C Blokta meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun 
yağış nedeniyle apartmanın çatı 
katına kontrol için çıkan İbrahim 
Arıtürk (34), çatının alt kısmında 
büyük bir tabaka fark etti. Yakın-
dan incelediğinde ne olduğuna 
anlam veremeyen İbrahim Arıtürk 
biraz araştırma yaptıktan sonra ya-

ban arısı yuvası olduğunu öğrendi. 
Bunun üzerine durumu Aksaray 
Belediyesine bildiren İbrahim Arı-
türk belediye ekiplerinden yardım 
istedi. Adrese gelen Aksaray Bele-
diyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
ekipleri yuva üzerinde incelemeler 
yaptı. Yapılan incelemelerin ardın-
dan içinde arı olmadığını düşünen 
yuva ilaçlama yapıldıktan sonra 
açıldı. Yuvadan ölü arılar çıkarken, 
arıların yaptığı yuvadaki bağlantı-
ları herkesi şaşırttı.
n İHA

Antalya’da yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi A.G, doğuştan idrar torbasının ve rahminin olmaması nedeniyle 
birçok şehirde geçirdiği 20 ameliyatın sonuç vermemesinin ardından Konya’da yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

Şifayı Konya’da buldu
Antalya’da yaşayan 19 yaşında-

ki A.G, doğuştan idrar torbasının ve 
rahminin olmaması nedeniyle Tür-
kiye’nin farklı şehirlerinde geçirdiği 
20 ameliyatın sonuç vermemesinin 
ardından geldiği Konya’da sağlığına 
kavuştu. İdrar torbası olmayan A.G, 
idrarını yapamıyor, istediği yere gi-
demiyor, rahat oturamıyor ve tek 
başına evden dışarı çıkamıyordu. 
Tedavi için birçok şehirdeki hasta-
nelerde 20 ameliyat geçiren A.G, 
tıbbi müdahalelerin olumlu sonuç 
vermemesi nedeniyle bir türlü ra-
hatsızlığından kurtulamadı. Bir ak-
rabasının tavsiyesi üzerine Konya’ya 
gelen aile, Beyhekim Devlet Has-
tanesine başvurdu. Burada, Türki-
ye’nin farklı illerinden gelen ve ala-
nında uzman doktorlardan oluşan 8 
kişilik ameliyat ekibi kuruldu.

Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın 
ardından doktorlar, A.G’nin bağırsa-
ğından idrar torbası ve rahim yaptı. 
Sağlığına kavuşan üniversiteli A.G, 
taburcu olduktan sonra rahatça dı-
şarı çıkacağı günleri bekliyor.

Ameliyat ekibinde yer alan ka-
dın hastalıkları ve doğum uzmanı 
Naim Ünsal, hastanın kendilerine 6 
ay önce başvurduğunu söyledi. Has-
tanın bugüne kadar zorlu bir tedavi 
süreci geçirdiğine dikkati çeken Ün-
sal, şöyle konuştu: “A.G. üniversite 
öğrencisi genç kız olduğu için sos-
yal hayatında çok büyük sıkıntılar 
yaşıyordu. Rahatsızlığından dolayı 
istediği yere gidemiyor, istediği gibi 
oturamıyor ve tek başına evden çı-
kamıyordu. Hastamız daha önce bir-
çok hastanede 20 ameliyat geçirmiş. 
Ancak organların birbirine çok yapı-
şık olmasından dolayı olumlu sonuç 
alınamamış. Biz 8 kişilik ameliyat 
ekibi ile kendisini tedavi ettik.”

‘ALANINDA UZMAN HEKİMLERİ 
KONYA’DA TOPLADIK’

Ünsal, A.G’nin tedavi olabilmek 
için başvurduğu birçok merkezden 
olumsuz yanıt aldığını belirterek, 
şöyle devam etti: “Tedavisi için 
Türkiye’nin çeşitli üniversite ve 

merkezlerinden alanında uzman he-
kimleri Konya’da topladık. Ekip ola-
rak hastayı teşhis ve tedavi için 2 ay 
değerlendirdik. Daha sonra bu ekip 
8 saat süren, çok hassas ve başarılı 
bir operasyona imza attı. Türkiye’de 
A.G’nin durumunda olan 20 bin ci-
varında hasta var. Bunlar ameliyat 
bekliyor. Biz, devlet hastanesinde 
çok sayıda bu tür ameliyat yapıyo-
ruz. Ancak zor bir ameliyat olduğu 
için yapan çok az ve çok sayıda baş-
vuru var.”

‘İNCE BAĞIRSAĞINDAN 
İDRAR TORBASI YAPTIK’

Genel cerrahi uzmanı Şükrü 

Salih Toprak da A.G’nin tek böb-
reğinin olduğuna işaret ederek, 
hastalığından dolayı birçok sıkıntı 
yaşadığını aktardı. Hastanın hayal-
lerini gerçekleştirebileceğini anla-
tan Toprak, “19 yaşındaki genç bir 
kızın sağlığına kavuşması ve sosyal 
hayatına dönebilecek olması bizim 
için son derece mutluluk veren bir 
durum. Hastamıza ince bağırsağın-
dan idrar torbası yaptık. Ufak tefek 
detaylar dışında hastamızı inşallah 
yakın zamanda taburcu edeceğiz.” 
diye konuştu.

‘TEK ARKADAŞIM ANNEMDİ’
Sağlığına kavuşan A.G. ise ope-

rasyonu gerçekleştiren doktorlara 
teşekkür ederek, şunları kaydetti: 
“Hastalığım nedeniyle 19 yıldır bez 
kullanıyordum. Evden çıkmak is-
temiyordum, arkadaş çevrem çok 
azdı. Tek arkadaşım annemdi. 20 
ameliyat geçirdim ancak sonuç 
alamadık. Bir akrabamın tavsiyesi 
üzerine Konya’ya geldim ve şifayı 
burada buldum. Gezmeyi ve alışve-
riş yapmayı çok istiyorum. Taburcu 
olduktan sonra yapacağım ilk iş, de-
rin bir nefes almak olacak. Doktorla-
ra emeklerinden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.”
n AA

Haberleri dinliyoruz, günlük bazı 
programları izliyoruz, konuşulanların 
çoğu doğayı koruyalım ekolojiyi, boz-
mayalım sözleri öncelikle söylenilen 
ve tekrarlanan cümleler olmaktadır. 
Bu sözler insanın hoşuna da gitmiyor 
değil.  Konuşmalar güzel, söylenenlere 
itirazımız yok. Herkes çevreci, herkes 
tabiatın dostu ama bazı gerçekler böyle 
söylemiyor. Bizler ne kadar çevreciyiz, 
ne kadar doğa dostuyuz, bunun bir 
metrik  ölçüsü yok, ancak yaptıklarımız 
bunun ölçüsü olarak alınabilir.

Doğa denilince aklımıza aşağıda-
kiler gibi birçok şey sıralanabilir; dağ, 
deniz,  göller, göletler akarsular, ova, 
toprak, her türlü bitki örtüsü, orman, 

ekilebilir alanlar, çayırlar, meralar, yay-
lalar, yaşayan her türlü canlılar(insan-
lar, hayvanlar ve diğerleri).. vs. 

Devletiz tarafından “Doğal Koru-
ma Alanları” ilan edilmekte, nedeni; 
bu kaynaklarımızı koruyalım, tahrip ol-
masın, diye. Hani çoğumuz çevreci ve 
doğa dostuyuz diye övünüyoruz. Ger-
çek böyle mi? Hep tartışmaya devam 
ediyoruz ve koruma için idare olarak 
gerekli tedbirler almaya  ve kanuni mü-
eyyideler koymaya çalışıyoruz. 

“Doğayı koruyalım, gelecek nesil-
lere yaşanılabilir bir dünya bırakalım” 
sloganı güzel, çoğumuz da bunu söy-
lemekteyiz.  Birçok ürünün reklamla-
rında bile çevreci olduğu öne çıkarıl-

makta ve çevreci olduğu 
vurgulanmaktadır.

Doğayı biz insanlar 
bazı yanlış uygulamalar 
ve bilimsel gerçeklere 
uygun kullanmadığımız 
için tahrip ederiz.  Bi-
lerek veya bilmeyerek 
yaptığımız tahribat, bazı 
hastalıkların iyileşmesi 
gibi tabiatta kendini ye-
nileyebiliyor ve zamanla 
iyileşebiliyor.  Bozulma kısa sürede 
olurken iyileşme çok uzun zaman al-

maktadır. Ancak yanlış 
kullanım sonucu aşırı 
tahribatlar kalıcı zararlar 
verdiğinden doğa kendini  
yenileyememektedir.   

Her tarım ürününün 
yetiştirilmesinde bir tak-
vim bulunmaktadır.  Siz 
bölgemizde kışın buğday 
hasadı yapıldığını veya 
elma toplandığını gör-
dünüz mü?  Biliyorum ki 

görmedik diyeceksiniz, çünkü her bit-
kinin veya her kaynağın bir faydalanma 

dönemi vardır. Bu nedenle; av yasağı 
konuluyor, balık avlama yasağı geti-
riliyor. Doğrusu da budur. Konulan 
kurallara uymayanlar da cezalandırıl-
maktadır. Av yasağı veya balık avlama 
yasağı olan dönemlerde av yapanlar ve 
balık tutanlara ceza kesilmekte. Kırmızı 
ışıkta geçenler dijital ortamlarda bile 
tespit edilip ceza uygulanıyor. 

Önemli bir kaynağımız olan mera-
larda her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 
İl müdürlüklerince bir komisyon ta-
rafından otlatma takvimi belirleniyor, 
ilgililere duyuruluyor, nedense uyul-
muyor. Doğayı sevmek ve çevre dos-
tu olmak; meraları koruma konuları 
dışında  tutmadığına göre neden bunu 

yapıyoruz. Ben bu konuyu çok defa 
yazdığım için konunun aslına girme-
den çevreciyim, doğayı seviyorum 
diyen ilgili ve yetkililere “Meralarımızda 
İl Otlatma Takvimi”nin  uygulamalarını 
hatırlatmak istedim.  

4342 sayılı Mera Kanunu ve ka-
nuna bağlı çıkarılan yönetmeliklerde 
ve ceza uygulamalarında görülmekte 
olan eksikliklerinde giderilmesi için 
Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli 
düzenlemeler de acilen yapılmalıdır. 
Ülkemizin bazı illerinde uygulanmakta 
olan maalesef bölgemizde ve  ilimizde 
yeterince uygulanmayan  “İl Otlatma 
Takvimi “ nin meralarımızda uygulan-
ması ümidiyle hoşça kalınız.

DOĞAYI KORUMAK

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Emniyet Müdürü Aydın, 
yeni yıla ekibiyle girdi

Konya’da yapılan trafik uygula-
masında 2020 yılının ilk trafik ceza-
sı, alkollü araç kullanan sürücüye 
kesildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın da yılbaşında mesai yapan 
polis memurlarıyla bir araya geldi.

Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, gece boyunca kent 
merkezinde mesai yapan polis 
memurlarıyla bir araya geldi. Polis 
memurlarıyla selamlaşarak sohbet 
eden Aydın, yeni yılın hayırlara 

vesile olmasını dileyerek, “Konya 
Emniyeti olarak ilimizde uygula-
ma yapılacak tüm noktalarda, iş 
merkezlerinde, AVM’lerde ve va-
tandaşların yoğun olduğu yerlerde 
vatandaşlarımız rahat, huzurlu ol-
sunlar diye yılbaşı için gereken tüm 
önlemler alındı. Konya Emniyeti 
olarak 5 bin 80 personelle sabaha 
kadar bu titizlikle bu göreve devam 
edeceğiz” dedi.
n İHA

2020’nin ilk bebeği 
00:02’de dünyaya geldi

Konya’da 2020 yılının ilk bebe-
ği 3 kilo 170 gram olarak dünyaya 
gelen kız bebek oldu. Konya’da 
Mehmet ve Melek Sarıbacak çifti, 
bebeklerine 2020 yılın ilk dakikala-
rında kavuştu. Anne Melek Sarıba-
cak, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesine gelerek doğumu bekleme-
ye başladı. Anne Melek Sarıbacak, 

saat 00.02’de normal doğumla 3 
kilo 170 gram ağırlığında ve 50 
santimetre boyunda bir kız çocuğu 
dünyaya getirdi. Anne Melek Sarı-
bacak, “Ağrım tutunca geldik. Al-
lah’a şükür doğdu. Hem yorgunluk, 
hem heyecan, hem de mutluluk 
var. Sağ salim doğdu. Benim de, 
bebeğimin de hiçbir şeyi yok” ifa-
delerini kullandı. n İHA
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Türk tarihinde Türk’ün Türk’e yaptı-
ğı büyük ihanetlerden biri, Azerbaycanlı 
soydaşlarımızın Boraltan Köprüsü’nü 
geçerek Türkiye’ye sığınma isteklerini, 
Türk hükümetinin geri çevirip Ruslara 
teslim edilmesi olayıdır. Bu olay, tarihin 
ve Türklüğün bir yüz karası olarak hatı-
ralarda kalmıştır. Çanakkale’de düşman 
askerinin bile yarasını sarmayı şeref 
bilen, destanlar yazan, çağ açıp çağ ka-
patan Türk ulusunun vicdanı, şerefi ve 
soydaşlık bağı, diplomasiye ve bürokra-
siye yenik düşmüştür!

Boraltan Köprüsü, Iğdır il merke-
zinin 91 kilometre güneydoğusunda, 
Türk-İran sınırı üzerinde bulunuyor. 

1944 yılında Orta Asya, Sovyet 
Rusya’sı tarafından işgal edilmiş ve ko-
münist sisteme karşı koymak için atılan 
en ufak adımın bile önüne geçilmek 
istenmiştir. Bu baskıdan kaçarak ken-
dileri için “anayurt” olarak gördükleri 
Türkiye’ye sığınmak isteyen 146 tane 
Azerbaycan Türkü soydaşımız, Iğdır’da-

ki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri 
üzerindeki Boraltan Köprüsü‘nü geçmiş 
ve hürriyete kavuşmanın sevinciyle Türk 
sınır karakoluna sığınmışlardır.

Bu yıllar Türkiye’de “Milli Şef” * 
döneminin yaşandığı, “Türk yurdunda 
Türk’üm demenin suç olduğu” bir dö-
nemdir. 146 tutsak Azerbaycanlı soy-
daşımızın Türkiye’ye sığındığını duyan 
Sovyetler hükümeti, bu kişilerin derhal 
SSCB’ye iadesini istemişlerdir. Türki-
ye’ye sığınan soydaşlarımız, kuşkusuz 
kendilerinin azılı Rus askerlerine geri 
verileceğine olasılık bile vermemekte-
dirler. Çünkü kardeşlerinin, anayurttaki 
soydaşlarının yanına gelmişler ve ken-
dilerini hiç olmadığı kadar güvende his-
setmişlerdir. Fakat Milli Şef‘in Türklüğe 
ve Türk’e olan düşmanlığı, burada da 
devreye girerek akıllarda olmayan olası-
lığın Türk’ü adeta bir soykırıma sürükle-
meye yetmiştir. 

Sovyetler’ den gelen istek üzerine 
karakoldaki askerler panik içinde An-

kara ile temasa geçiyor 
ve Türkiye’ye sığınan 
soydaşlarımızın geri veri-
lip verilmeyeceği ile ilgili 
bilgi almak istiyor. Hem 
Türk askerleri hem de 
sığınan kandaşlarımız öz 
yurtlarının böyle vatan 
sevdalısı kardeşlerimize 
kucak açacağından emin 
bir şekilde Ankara’dan 
gelecek yanıtı bekliyorlar. 
Ankara’dan gelen yanıt, herkesin tüyle-
rini ürpertiyor:

– “Esirleri derhal iade edin!”
Bu korkunç cevap, herkeste bir 

korku ve şaşkınlık uyandırıyor ve An-
kara’nın cevabı tekrar isteniyor. Fakat 
sonuç aynı: “Ülkelerine iade edin!“ 
Azerbaycanlı kandaşlarımız bu yanıt 
karşısında “Lütfen bizi o azılı düşman-

lara teslim etmeyin, bizi 
siz öldürün. Kendi vatanı-
mızda, kendi bayrağımızın 
altında ölmüş oluruz.” de-
seler de, karakol komutanı 
içini kan ağlaya ağlaya 146 
esir Türk’ü yeniden Sov-
yet Rusya’sına, Türk’ün 
bağımsızlığa hasret kaldığı 
soysuz yere, teslim etmek 
zorunda kalıyor. 

Ruslara zorlukla teslim 
olan 146 Türk evladı, hemen elleri ayak-
ları bağlanarak oracıkta, Türk askerle-
rinin gözleri önünde kurşuna dizilerek 
öldürülüyor! 

Azerbaycan’ın büyük milli şairi 
Almas Yıldırım, bu olayı “Dönek Kar-
deş” adlı şiirinde şöyle dile getiriyor:
Türk denince özü, sözü mert olur,
Dost deyince ayrılmaz bir fert olur,

Kardeş deyip dara düşsem, sığınsam,
Şimden geru bu bana bir dert olur.
Ben ne diyem bu vefasız dağlara,
Öz kardaşı dönek olan ağlara!

Türk; o Altayların dünkü eri mi?
Yolunda can koydum, verdim serimi,
Düştüğü ağlardan kurtulsun diye,
Serdim ayağına doğma yerimi…
Kardaş armağanı, dökülen kanlar,
Bana mükâfat mı giden kurbanlar?
Ben diyorum, Kayıhan’dır soyumuz,
Bir kaynaktan varlığımız, boyumuz,
Dilim dili, yolum yolu, emel bir,
Bir bayrakta, yıldız’ımız, ay’ımız.
Azerî, Türk, Türkmen; var mı ayrılık,
Nerden doğdu bu imansız gayrılık?
Alnımın yazısı, karadır kara,
Karadan bir mendil yolladım yara,
Yol uzun, el uzak, yetişmez eller,
Türklüğün kanayan kalbini sara.
Felek kıymış beslenen bu dileğe,
Lânet Türk’ü hançerleyen bileğe.
Bir suç mu düşmana göğüs gerdiğim?
Günah mı Türklüğe gönül verdiğim?

Rusların açtığı yaradan derin,
Anayurtta öz kardaştan gördüğüm.
Seslenseydim, ses çıkardı her taştan,
Ne beklersin sağırlaşan bir baştan.
Kaçtır, eli kanlı çıktı oyundan,
Ne bilem, kahpelik varmış soyunda,
Girdiğim öz yurttan döndürülürken,
Kanımın aktığı sınır boyunda
Açan lâlelerden bir çelenk örsem,
Türklük dünyasına armağan versem. 

Karakol komutanı genç subay evine 
döndükten sonra yaşananlara dayana-
mayıp intihar etmiştir. Bu olay, Türk’ün 
(?) Türk’e ihanetidir. 

Günümüzde Türkistan ve diğer 
beldelerde Müslüman soydaşlarımıza 
zülüm devam ederken, yetkililerin ha-
diseye sessiz kalması zoruma gidiyor. 
Ama elimden de bir şey gelmiyor.

Baki Selamlar.      
Kaynak: http://www.siirler.

muhammetyildirim.com/index.
php/2016/12/20/boraltan-koprusu-do-
nek-kardes-almas-yildirim/

BORALTAN KÖPRÜSÜ KATLIAMI

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Konya’dan 3 kişi TYB’den
Ödül almaya hak kazandı

‘Milli ve yerli aracımız
bizim gururumuzdur’

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
tarafından verilen “Yılın Yazar, Fi-
kir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerini 
2019’da almaya hak kazanan isim-
ler açıklandı. Açıklanan listede Kon-
ya’dan 3 isim yer aldı. 

Acısı, tatlısı ve hüznüyle bir yılın 
daha geride kaldığını söyleyen Arı-
can, “Bu vesile ile 2020’nin sağlık, 
selamet, esenlik ve hayırlar getirme-
sini, birliğimize, beraberliğimize ve 
ülkemizin huzuruna vesile olmasını 
diliyorum” dedi. 

Nobel Edebiyat Ödülü’nün 
Avusturyalı Peter Handke’ye veril-
mesini eleştiren Arıcan, “Skandalla-
rıyla ünlü Nobel ödül komitesi daha 
önceki yıllarda da farklı alanlardaki 
değerlendirmelerinde tarafsız ola-
mamış, objektif kıstaslarla eseri ve 
yazarını ödüllendirme yerine dini, si-
yasi ve etnik bir amaç gözetmiştir.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Arıcan, 1981’den bu yana gele-
nekselleşen TYB ödülleri ile yazarları 
ve eserlerini tanıtmayı, bu yöndeki 
çabaları desteklemeyi amaçladıkla-
rını vurguladı. Musa Kazım Arıcan, 
Türkiye Yazarlar Birliğinin 2019 yılı 
“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçı-
ları” ödüllerini kazanan isimleri şöy-
le sıraladı: HİKAYE, ŞİİR, ROMAN... 
“Hikaye dalında ‘Herkesten Sonra 
Gelen’ kitabıyla Emin Gürdamur, 
şiir dalında ‘Fiten’ kitabıyla Hakan 
Şarkdemir, romanda ‘Alem-i Misal 
Rehberi’ eseriyle Burcu Güven, de-
nemede ‘Fotoğrafname’ kitabıyla 
Muammer Ulutürk, araştırmada 
‘Bir Devlet Operasyonu: 19 Mayıs’ 
eseriyle Murat Bardakçı, dilde ‘Dil 
İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına 

Etkileri’ eseriyle Ali Özgün Öztürk, 
hatırada ‘Hadi Bana Eyvallah’ ese-
riyle Nurettin Durman, gezide ‘Üç 
Medeniyetin İzinde’ kitabıyla Hasan 
Sağlam.” Arıcan, basın alanında, 
“Fıkra” kategorisinde Türkiye ga-
zetesinden Halime Gürbüz, “Rö-
portaj”da Yeni Akit gazetesinden 
Fatma Gülşen Koçak, “Kültür-Sanat 
Haberleri” dalında Anadolu Ajansı, 
“Dergi Yayıncılığı”nda Kayseri’de 
yayımlanan Şehir Kültür Sanat 
Dergisi, “Türk Müziği”nde TRT 
Radyosu’nda yayınlanan “Yadigar” 
programıyla Adile Kurt Karatepe, 
“Televizyon Programı”nda “TRT2 
Edebiyat Söyleşileri”, “Televizyon 
Belgeseli”nde “Dünyayı İyilik Kur-
taracak” programıyla TRT, “Sine-
ma” dalında “Dilsiz” filmiyle Murat 
Pay’ın ödüle layık görüldüğünü açık-
ladı. Üstün Hizmet Ödülleri”ni de 
duyuran Arıcan, Prof. Dr. Mehmet 
Bayraktar, Prof. Dr. Sami Güçlü ile 
Prof. Dr. Süreyya Faruki’ye ödül ve-
rileceğini bildirdi. 

KONYA’DAN 3 ISIM ÖDÜLE 
LAYIK GÖRÜLDÜ 

Konya’dan 3 isim ödüle layık 
görüldü. Deneme dalında “Fotoğ-
rafname” isimli çalışmasıyla Dr. 
Muammer Ulutürk ödül aldı. Muğla 
Basın İlan Kurumu Müdürü Meh-
met Ali Köseoğlu ise “Menteşe’deki 
Muğla” çalışmasıyla şehir kitabı da-
lında ödüle layık görüldü. Kültür ve 
sanat hayatına uzun süreli katkıla-
rından dolayı; eski Tarım ve Köyleri 
Bakanı ve Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Sami Güçlü ise üstün hizmet 
ödülüne layık görüldü.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Türkiye’nin 
Otomobil Girişim Grubu tarafın-
dan yapılan Türkiye’nin yarım 
asırlık hayalinin gerçekleştiğini 
kaydetti. Başkan Tutal, Belediye 
hizmetlerinde kullanılmak üzere 
3 adet TOGG  aracın siparişini 
verdiklerini belirtti. Türkiye’nin 
Otomobil Girişim Grubu tarafın-
dan yapılan yerli ve milli araçlar 
milletimize ve  ülkemize hayırlı 
uğurlu olsun diyen Başkan Tutal; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 
belediye hizmetlerinde kullanıl-
mak üzere 3 aracın  siparişini 
vermek üzere gerekli yazışmaları 
gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Tutal,” Ülke olarak, 
tüm hakları ülkemize ait olan, 
milli teknolojilerle üretilen yerli 
otomobilimizin hayata geçişine 
şahitlik etmenin gururunu yaşı-
yoruz. Son teknoloji ile donatıl-
mış, doğuştan elektrikli otomo-
bilin seri üretime geçmesiyle bir 
dünya markası haline geleceğine 

inancımız tamdır. Dünya eko-
nomisinde söz sahibi olmak, var 
olmak için bizler de yerli ve milli 
otomobilimizi tercih edeceğiz. Bu 
otomobilden kazanılan her kuruş 
Türkiye’nin kazancı olacaktır. Biz 
de belediye olarak bütçemizin ve 
imkanlarımızın elverdiği ölçüde 
milli ve yerli üretimi destekleme-
yi  hedefliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
Konya’nın Kasım ayı dış ticaret ra-
kamlarını açıkladı. Yapılan açıkla-
mada Konya’nın ihracatının bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
3 oranında azaldığı, ithalatının ise 
aynı dönemde yüzde 38,2 oranında 
arttığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “2019 
Kasım ayı itibarıyla Konya ilinden 
163,8 milyon dolar değerinde ih-
racat gerçekleştirildi. İhracat de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayına göre 
(168,8 milyon dolar) yüzde 3 düşüş 
gösterdi. 2019 Kasım ayı itibarıy-
la Konya ilinde 79,7 milyon dolar 
değerinde ithalat gerçekleştirildi. 
İthalat değeri bir önceki yılın aynı 
ayına göre (57,7 milyon dolar) yüz-
de 38,2 artış gösterdi” denildi. 

Türkiye’nin 2019 Kasım ayı dış 
ticaret rakamlarına da yer verilen 
açıklamada, “Ülkemizde ihracat 
2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılı-
nın aynı ayına göre yüzde 0,1 ar-
tarak 15 milyar 503 milyon dolar, 
ithalat yüzde 9,7 artarak 17 milyar 
737 milyon dolar olarak gerçekleş-
ti” bilgisi paylaşıldı. 

KONYA’DA EN FAZLA IHRACAT 
IRAK’A GERÇEKLEŞTIRILDI

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya’dan 2019 Kasım ayında en 
fazla ihracat 20,4 milyon dolar ile 
Irak’a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
12,1 milyon dolar ile Almanya ve 7 
milyon dolar ile Libya izledi. 

Türkiye’de; Almanya’ya yapılan 
ihracat 2019 Kasım ayında 1 milyar 
393 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 
915 milyon dolar ile Birleşik Krallık 
ve 837 milyon dolar ile İtalya takip 
etti.

KONYA’DA EN FAZLA ITHALAT 
RUSYA’DAN GERÇEKLEŞTIRILDI    
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü 

verilerine göre 2019 Kasım ayında 
en fazla ithalat 13,8 milyon dolar 
ile Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu 
ülkeyi 13 milyon dolar ile Çin ve 
4,3 milyon dolar ile İtalya izledi. 
Türkiye’de Rusya’dan yapılan itha-

lat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 
985 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar 
ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar 
ile Almanya ve 802 milyon dolar ile 
ABD izledi.

KONYA EN ÇOK MOTOR 
PARÇASI IHRAÇ ETTI

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
2019 Kasım ayında Konya’dan ya-
pılan ihracat içerisinde en büyük 
pay 23,1 milyon dolar değeri ile 
Motorlu kara taşıtlarının motorla-
rıyla ilgili parça ve aksesuarlarına 
ait oldu. Bu değeri 11,1 milyon do-

lar ile pompa, kompresör, musluk 
ve vana ile 9,7 milyon dolar ile gıda, 
içecek ve tütün işleyen makineler 
izledi. Aynı dönemde Konya’nın it-
halatında ise en büyük pay tahıl ve 
başka yerde sınıflandırılmış bitkisel 
ürünler grubunda oldu. Konya’dan 
yapılan ithalat içerisindeki paylara 
bakıldığında 17,4 milyon dolarlık 
değeri ile tahıl ve başka yerde sı-
nıflandırılmamış bitkisel ürünler ilk 
sırada yer aldı. Bu değeri 6 milyon 
dolar ile takım tezgahları, 5,9 mil-
yon dolar ana kimyasal maddeler 
(kimyasal gübre ve azotlu bileşikler 
hariç) izledi. n SİBEL CANDAN

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Konya, 2019 Kasım ayında 163,8 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. İhracat değerinin ir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında düşüş gösterdiği ifade edildi

Kasım’da 163,8 milyon
dolarlık ihracat yaptık

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde hekim sevinci
Beyşehir ilçesinde, yeni devlet 

hastanesine atanan Kadın Has-
talıkları ve Doğum Uzmanı Dr. 
Ahmet Hasan Ergin’in görevine 
başladığı bildirildi. Beyşehir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı 
Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada, 
Silopi Devlet Hastanesi’nde zorun-
lu hizmetini tamamladıktan sonra 
Beyşehir Devlet Hastanesi’ne ata-
nan Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Dr. Ahmet Hasan Ergin’in 
kurumda hasta kabulüne başladığı-
nı belirterek, “Hekimimize yeni gö-
revinde başarılar dilerken, ilçemiz 
ve hastanemiz için uzman hekim 
konusunda büyük bir açığın kapan-

dığını söyleyebiliriz. Bu kazanımda 
başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. 
Fahrettin Koca olmak üzere, mil-
letvekilimiz Gülay Samancı Hanı-
mefendiye ve İl Sağlık Müdürümüz 
Prof. Dr. Mehmet Koç’a çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

Hastanede göreve başlayan Dr. 
Ergin’in 1989 yılı Konya doğumlu 
olduğu, 2013’te Necmetttin Erba-
kan Üniversitei Meram Tıp Fakül-
tesi’nden mezun olduktan sonra 
2017 yılında Kadın Hastalıkları ve 
Doğum ihtisasını İstanbul Süley-
maniye Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde tamamladığı belirtildi.
n HABER MERKEZİ
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Yeni yıl geldiğinde herkesin içini 
bir sevinç, bir heyecan kaplar. Çünkü 
yeni yıl geçmişin geride bırakılması 
yeni umutlarla geleceğe bakılması 
demektir. 

Her insanın hayatında olumlu ve 
olumsuz durumlar bulunur. Yeni yıl 
yaklaştığında kişiler geçmiş yılda ya-
şadığı olumsuzlukları unutarak daha 
güzel bir yıl geçirmeye hazırlanır. 

Yeni yılın heyecanı küçük büyük 
herkesi şimdiden kaplamaya başladı. 
Gelecek olan yıldan beklentiler gözden 

geçiriliyor, yeni bir senede hedefler 
şimdiden belirlenerek güzel bir yıl he-
defleniyor. 

İnsan hayatı boyunca pek çok 
hata yapan bir varlık olduğundan ki-
şiler bu hatalarından ders alarak ha-
yatlarını ona göre planlıyor. Hal böyle 
olunca da yeni bir yıl gibi dönüm 
noktaları insanlar için adeta bir fırsat 
olabiliyor. 

Aslında bazıları için de yeni yıl bir 
yıl daha yaşlanmak demek. Bunu dü-
şünenler de yeni yıl karşısında biraz 

mutsuz olabiliyor. Her 
ne olursa olun yeni yıl, 
yeni umutların yeşer-
mesi anlamına gelmek-
tedir. Her insan yeni 
yıldan mutluluk, huzur, 
sağlık ve barış ister. Bu 
dileklerinin gerçekleş-
mesi için elinden geleni 
yapmak da önemlidir. 

Unutmamak gerekir ki 
tüm başarıların yolu ça-
lışmaktır. Emek verdikten 
sonra yeni yıldan beklen-
tilerimizin gerçekleşmesi 
için hiçbir engel yoktur. 
Her yıl; yeni atılımlar, yeni 
umutlar, kısaca yenilikler 
yılıdır. İnsanlık her yeni 
yılda tarihini yeni başarı-

lar, yeni buluşlar, her alanda ilerle-
melerle zenginleştirir. Bizim de bu 
hızlı gidişe ayak uydurmamız, yeni 
yılda daha çok çalışarak daha başarılı 

olmamız gerekir. Zamanı yapamaya-
cağımız şeyleri istemekle geçirdiğimiz 
söylenir. Oysa gücümüz tüm za-
manları zorlar. Yeter ki kendimize ve 
dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni 
yılda inancımızı pekiştirelim ve mutlu 
olmaya çalışalım.

Yeni Yıl
“İşte geldi yeni yıl

Herkese kutlu olsun
Kırgınlıklar kavgalar
Hemencecik unutulsun
Kalbimiz neşe dolsun
Eğlencemiz bol olsun
Her günümüz böyle
Hep mutluluk içinde olsun”

KAYNAK: https://www.dersza-
mani.net/yeni-yil-ile-ilgili-kompozis-
yon.html

http://www.1haber.com/egitim/
yeni-yil-ile-ilgili-kompozisyon-ornek-
leri-2015.html

YENI YIL

Meke Gölü, beyaz 
örtüye büründü

Kesmeye kıyamadılar,
kulübeye uyarladılar

Karapınar ilçesindeki Meke 
Gölü, son kar yağışının ardından 
tamamen beyaza büründü. İlçede 
etkili olan kar yağışı sonrası doğal 
güzellikleri ile ünlü Meke Gölü’n-
de kartpostallık görüntüler ortaya 
çıkarken, doğaseverler de bölgeye 
akın etti.

Ziyaretçilerden kimileri man-
zara izlerken, kimileri de ateş ya-
kıp kestane pişirdi beraberinde 
sıcak çaylarını yudumladı. Soğuk 
havaya rağmen gölü ziyarete ge-
lenler arasında bulunan az sayı-
daki fotoğraf tutkunları da bol bol 
fotoğraf çekti. n AA

Yunak ilçesinde 45 yıllık se-
dir ağacının gövde bölümü, İlçe 
Jandarma Komutanlığı önünde 
bulunan nizamiye giriş kapısı nö-
bet kulübesinin içinden geçiyor. 
Askerler tarafından ağaca zarar 
verilmeyecek şekilde inşa edilen 
nöbet kulübesi, doğaya uyumlu 
olarak yapıldığı için takdir toplu-
yor. 

Yunak İlçe Jandarma Komu-
tanlığı’nda görevli askerler ni-
zamiye giriş kapısında kesmeye 
kıyamadığı için ağacın etrafına 

inşa ettiği nöbet kulübesinde nö-
bet tutuyorlar. Kulübeyi ağacın 
kökleri duvarların içinde kalacak 
şekilde tasarladılar. Bunun üze-
rine ağacın kökleri ve gövdesinin 
bir bölümü nöbet kulübesinin 
içinde, dalları ve diğer bölümleri 
ise dışarıda kaldı. Ağaç sevgisiy-
le takdir toplayan nöbetçi asker, 
“Nöbet kulübesi yaparken ağaç 
yerinde dursun, zarar görmesin 
diye etrafını tuğlayla ördük. Ge-
lenler şaşırıyor ve kesmediğimize 
memnun oluyorlar.” dedi.  n DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren (YHT) setleriyle, 
taşınan günlük yolcu sayısının 2020’nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi

YHT’lerde hedef günlük 
30 bin yolcuyu taşımak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan “İşletmeye alına-
cak yeni setlerle YHT ile günlük 
taşınan yolcu sayısının 2020’nin 
son çeyreğinde 30 bine ulaşması 
bekleniyor” dedi. Turhan, TCDD 
Taşımacılık AŞ’nin faaliyete baş-
lamasının 4’üncü yılı dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, şirketin demir 
yolu taşımacılığının serbestleştiril-
mesinin ardından demir yolu tren 
işletmecisi olarak kurulduğunu 
ifade etti.

Kuruluşun, rekabete açılan de-
mir yolu sektöründe yüksek hızlı 
trenler, konvansiyonel ana hat ve 
bölgesel trenler, kent içi toplu taşı-
macılıkta Marmaray ve Başkentray 
ile feribot işletmeciliği, lojistik fa-
aliyetler ve demir yolu araçlarının 
bakım-tamir ve revizyonunu üst-
lendiğini anlatan Turhan, “TCDD 
Taşımacılık, tren işletmeciliğinde 
liderliğini sürdürüyor.” dedi.

Ankara-Eskişehir, Anka-
ra-Konya, Ankara-Eskişehir-İs-
tanbul, Konya-Eskişehir-İstanbul 
yüksek hızlı demir yolu hatlarında 
günde yaz döneminde 48, kış dö-
neminde 44 seferle 22 bin yolcuya 
hizmet verildiğini dile getiren Tur-
han, müşteri memnuniyet oranı-
nın yüzde 98’e ulaştığını bildirdi.

Turhan, YHT-otobüs ve 
YHT-tren kombine taşımacılığıy-
la Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Af-
yonkarahisar, Karaman, Antalya 
ve Alanya’ya seyahat süresinin 
önemli oranda azalmasıyla YHT’ye 
talebin her geçen gün arttığına 
dikkati çekerek, şöyle konuştu: 
“Artan yolcu talebini karşılamak 
üzere Almanya’dan temin edile-
cek 12 yeni YHT setinin ikisi aralık 
ayında teslim alındı. Diğer 10 YHT 
setinin de bu aydan itibaren birer 
ay arayla teslim alınması planlanı-
yor.”

Testleri tamamlanan setlerin 1 
Şubat’tan itibaren sırayla işletme-
ye alınacağını kaydeden Turhan, 
“Bunun sonucunda YHT’lerin hem 
sefer sayısı hem yolcu kapasitesi 
önemli oranda artacak. 

İşletmeye alınacak yeni set-
lerle YHT ile şu anda 22 bin olan 
taşınan günlük yolcu sayısının 
2020’nin son çeyreğinde 30 bine 
ulaşması bekleniyor.” ifadesini 
kullandı.

‘MARMARAY’DA 500 BIN 
YOLCUYLA REKOR KIRILDI’
Turhan, TCDD Taşımacılık 

tarafından işletilen Marmaray’ın 
kent içi toplu taşımacılıkta İstan-
bullulara büyük kolaylık sağladı-
ğını, YHT’lerin ve diğer trenlerin 

Avrupa’ya geçişine olanak tanıdı-
ğını kaydetti.  

Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme 
kesimi 29 Ekim 2013’te işletme-
ciliğe açılan Marmaray’da günde 
182 bin kişiye hizmet verildiğini 
anlatan Turhan, Gebze-Halkalı 
kesiminin 12 Mart’ta açılmasıy-
la günlük taşınan yolcu sayısının 
yüzde 136 artışla 430 bine ulaştı-
ğını, geçen yıl 20 Kasım’da 500 bi-
nin üzerinde yolcu taşınarak rekor 
kırıldığını dile getirdi.

Ayrıca, YHT’lerin 2019’da ilk 
defa Marmaray’dan geçişle Avru-
pa yakasındaki Halkalı’ya kadar 
sefer yapmaya başladığını anımsa-
tan Turhan, şöyle konuştu: 

“İstanbul’daki duruş istasyon-
ları Pendik, Bostancı, Söğütlüçeş-
me, Bakırköy ve Halkalı olarak 
düzenlenen YHT’lerin seyahat 
süresi Konya-Söğütlüçeşme 4 saat 
50 dakika, Konya- Halkalı 5 saat 
40 dakika, Ankara-Söğütlüçeşme 
4 saat 30 dakika, Ankara-Halkalı 
5 saat 20 dakika olarak gerçekle-
şiyor.”

‘TÜRKIYE TRANSIT 
KORIDOR HALINE GELDI’

Bakan Turhan, 2019’un önem-
li demir yolu gündeminden birisi-
nin de Türkiye üzerinden Çin’den 
Avrupa’ya ilk transit trenin uğur-
lanması olduğunu dile getirerek, 
Marmaray ve Bakü- Tiflis-Kars 
demir yolu hattının Çin’in “Tek 
Kuşak Tek Yol” projesiyle bağlan-
tısı sonucunda, Türkiye’nin Asya 
ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
arasındaki taşımalarda önemli bir 
“transit koridor” haline geldiğini 
ifade etti. 

TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Ba-
kü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile 
“Orta Koridor”un daha etkin ve 
verimli kullanımı için bölge ülke-
leriyle iş birliğini güçlendirdiğine 
dikkati çeken Turhan, kuruluşun 
esnek eşya tarifesinden basitleşti-
rilmiş gümrük işlemleri, kapasitesi 
yüksek vagon tipine kadar birçok 
konuda önemli adımlar attığını ve 
taşımacılığını her geçen gün artır-
dığını söyledi. 

Turhan, şöyle devam etti: “İlk 
etapta Kazakistan (Kokhshetau )- 
Türkiye (Mersin) arasında 4 bin 700 
kilometrelik mesafede başlayan 
taşımacılık, Türkiye-Gürcistan-A-
zerbaycan-Rusya-Türkmenis-
tan-Özbekistan-Tacikistan-Kır-
gızistan-Kazakistan-Çin ve 
Çin-Avrupa destinasyonlarıyla de-
vam ediyor. BTK hattında karşılıklı 
olarak haftada 3 tren çalıştırılıyor, 
BTK hattının açılışından bu yana 
7 bin 233 konteynerle 318 bin ton 
yük taşımacılığı gerçekleştirildi. 
2018’e göre, 2019’da taşınan yük 
miktarı üç kat arttı.”

‘LOJISTIK MASTER PLANLA 
LOJISTIK ÜS HALINE GELECEĞIZ’

Lojistik Master Plan kapsa-
mında demir yolu öncelikli yatı-
rımlarla, BTK ve Orta Koridor’un 
Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki 
taşımalarda ana koridor olmasının 
ve Türkiye’nin lojistik üs haline 
getirilmesinin hedeflendiğini dile 
getiren Turhan, 2023, 2035 ve 
2053 lojistik planlamalarının da 
bu hedeflere göre yapılandırıldığı-
nı söyledi. 

Turhan, 2003’ten bu yana 
öncelikli demir yolu ulaşım politi-

kalarıyla yaklaşık 137 milyar 500 
milyon lira yatırım yapıldığını ifade 
ederek, mevcut demir yolu ağının 
kalitesinin iyileştirilmesi sonucun-
da konvansiyonel hatlara da yolcu 
talebinin arttığının görüldüğünü 
vurguladı.

Ankara-Kars demir yolu hat-
tında büyük talep gören Doğu 
Ekspresi’ne alternatif olarak se-
fere konulan Turistik Doğu Eks-
presi’nin Kars, Erzurum, Erzincan 
ve Sivas’ın turizmine önemli kat-
kı sağlandığını belirten Turhan, 
“Konvansiyonel hatlarda sefere 
konulan yeni trenler hem şehirler 
arasında konforlu seyahat imkanı 
sunuyor hem de turizmi canlandı-
rıyor. Boğaziçi, Ankara, Göller Eks-
presi trenlerinin 2019’da sefere 
konulmasıyla diğer trenlerin duru-
şunun olmadığı ara istasyonların 
ulaşım ihtiyacına önemli çözüm 
de getirildi.” değerlendirmesinde 
bulundu.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin, 
uluslararası yolcu trenleriyle Av-
rupa’ya ve Orta Doğu’ya ulaşımı 
sağladığını anlatan Turhan, İstan-
bul-Sofya Ekspresi, Trans Asya 
Ekspresi (Tahran-Ankara) ve Tah-
ran-Van Treni ile keyifli olduğu 
kadar ekonomik seyahat imkanı 
sunulduğunu kaydetti.

Turhan, Sofya-İstanbul Tre-
ni’nde seyahat edeceklerin, 5 
Haziran-7 Ekim tarihlerinde, Ro-
manya-Bükreş’e kadar gidebi-
leceklerine dikkati çekerek, Ba-
kü-Tiflis-Kars demir yolu hattında 
yolcu taşımacılığının yapılması için 
çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
n AA

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI
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Bozkır ilçesinde sokak hayvanla-
rına kış boyunca yiyecek bırakılacak. 
Bozkır Kaymakamlığı öncülüğünde 
ilçede bugün başlatılan projenin 1 
Mayıs 2020 tarihine kadar devam 
ettirilmesi planlanırken, projesinin 
koordinesini Bozkır İlçe Jandarma 
Komutanlığı yürütecek, Bozkır İlçe 
Emniyet Amirliği ve Bozkır Beledi-
yesi Zabıta Amirliği de destek vere-
cek.

Projesi kapsamında Bozkır ilçe 
merkezinin dışında belirlenen muh-
telif noktalara hayvanlar için yiyecek 
kapları yerleştirilecek ve belirli peri-
yotlarla bu kaplara ekmek, yemek ve 
mama bırakılacak.

İsteyen vatandaşların da projeye 
destek verebilmeleri için belli bölge-
lere Atık Gıda Toplama üniteleri yer-
leştirilecek ve hayvanların ihtiyaçları 
için hazır mama almak isteyenler 
Bozkır İlçe Jandarma Komutanlı-
ğı’na aldıkları mamaları gönderebi-
lecekler.

Bozkır Kaymakamlığından yapı-
lan yazılı açıklamada, “Bu proje he-
pimizin projesidir. 

İlçe merkezinde açlıktan dolayı 
toplanan bu hayvanları ilçe çevre-
sinde tutarak ihtiyaçlarını giderip 
ilçe merkezinde ki olası riskleri en 
aza indirip ve sessiz kitlenin sesine 

ses olmayı amaç ediyoruz. 
Bozkır’da yaşayan tüm vatan-

daşlarımızı ve Bozkır sevdalısı tüm 
hemşerilerimizi bu projeye destek 
olmaya davet ediyoruz.” denildi.

GÖLCÜK YAYLASI’NDA AÇ KALAN 
HAYVANLAR İÇİN YİYECEK BIRAKILDI

Yalıhüyük’ün Gölcük Yaylası’nda 
kar yağışı sonrası yem bulmakta zor-
lanan yabani ve sahipsiz hayvanlar 
için yiyecek bırakıldı. Yalıhüyük Kay-
makamlığı ve Belediyenin organize 
ettiği çalışmaya İlçe Kaymakamı 
Muhammed Deniz Kılınç ve Bele-
diye Başkanı Hasan Koçer de katıl-
dı. Kaymakam Kılınç, “Yaylamızda 
bulunan hayvanlara belediyemiz 
ile birlikte sahip çıkıyoruz. Düzenli 
olarak yiyecek götürüyoruz. Bugün 
programı Yalıhüyük Belediyemiz ile 
birlikte gerçekleştirdik.” dedi. Bele-
diye Başkanı Hasan Koçer de, Göl-
cük Yaylası’nda bulunan ve bölgede 
adeta gönüllü bekçilik görevi yapan 
sahipsiz köpeklere düzenli olarak yi-
yecek bıraktıklarını belirterek, “Ay-
rıca yabani hayvanları korumak için 
de yiyecek götürüyoruz. Yolu Gölcük 
Yaylası’ndan geçenlere de çağrıda 
bulunuyoruz. Buradaki hayvanlara 
yiyecek bıraksınlar.” diye konuştu. 
Gölcük yaylasında kar kalınlığı ise 
bir metreye ulaştı. n AA

Bozkır Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ilçe sınırlarındaki sokak hayvanlarına kış 
boyunca yiyecek bırakılacak. Öte yandan Gölcük Yaylası’nda aç kalan hayvanlar da düzenli olarak besleniyor

Sokak hayvanları kış 
aylarında aç kalmayacak

Ortalama olarak, yetişkin 
bir insan vücudunun %60’ı 
sudur. İnsan vücudundaki 
suyun büyük kısmı, hücrele-
rimizin içinde yer almaktadır.

Su’ yun insan yaşamı 
için önemli bir yeri vardır. Vü-
cudumuz da pek çok hayati 
işlevi yerine getirebilmek için 
suya ihtiyaç duyar. Besinlerin 
sindirimini, emilimini ve hüc-
relere taşınmasını sağlayan 
tek sıvıdır. Bir birey günlük 
aldığı enerjiyle su miktarı doğ-
ru orantıda olması gerekiyor. 
Bir birey aldığı her bir kalori 
için 1 gram su alması gerekir. 
Vücutta su dengesinin sağlan-
ması için günlük su alımı su 
kaybına eşit olması gerekir.

Vücutta elektrolit denge 
bozukluğunu düzenleyerek 
kişinin kendini daha iyi hisset-
mesini sağlar.

Günlük beslenme de bir 
birey, karbonhidrat, protein 
ve yağ dengesini sağlarken, 
tüketimine de dikkat etmesi 
gerekir.

Vücutta enzimlerin üretil-
mesi, çalışması ve yağ yakımı 
gibi birçok metabolik olayların 
gerçekleşebilmesi için suya 
ihtiyacımız olduğu unutulma-
malı ve u içmeyi ihmal edilme-
melidir.

Yeterli su tüketimi; susuz 
kalmaya bağlı olarak gelişen 
unutkanlık, dikkat problemi 
vb. beyin fonksiyonlarını dü-
zenler.

Doku ve organlara besin 
ve oksijen ulaştırmak kan 
dolaşımı sayesinde mümkün 
olur. Su, kan dolaşımınızı 
kolaylaştırarak daha sağlıklı 
olmanızı sağlar.

Kabızlık, bağırsak tembel-
liği gibi sindirim problemleri-
nin altında yeterli su içmemek 
yatar, dolayısıyla su tüketimi 
bağırsak sağlığını da düzenler.

Suyun yerini hiçbir şey 
tutmaz, gün içerisinde tüke-
tilen çay, kahve, meyve suyu 
vb. sıvılar suyun yerini tutmaz, 
sebebi ise içeceklerin bazıla-
rında bulunan diüretik etkisi ile 
vücuda sıvı alımından çok sıvı 
atımını çabuklaştırır onun için 
saf su tüketimi önemlidir.

Su içmek de zorlanıyo-
rum diyenlere ise alternatif 
öneri suya meyve dilimlerini 
ilave ederek tatlandırabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…
www.nuraclan.com

Yine ömrümüzden bir yıl 
daha geçip gitti. Kaç yaşımız-
da olursak olalım, şöyle bir 
anlık geriye dönüp baktığımız-
da aklımızda çok az olayın yer 
ettiğini görüyoruz. 

Hâlbuki o kadar çok şey 
yaşadık ki, düşünüp yazmaya 
kalksak çorap söküğü gibi ardı 
ardına dizilir yaşadıklarımız. 
Yazmaya kalksak, ne kitaplara 
sığar ne de elektronik sayfalar 
yeterli kalır yaşadıklarımızı.

2020 yılının; Türk Dünya-
sına, İslam Âlemine ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederim. 

Yüce Allah, dünyada ada-
letsizliğe sebep olanları, çoluk 
çocuk demeden, yaşlı genç 
ayırmadan, sırf kendi maddi 
menfaatlerine kazanç sağla-
mak için onları katledenleri, 
yerlerinden yurtlarından eden-
leri ıslah etsin, yüreklerine 
merhamet, vicdan, iz ’an, fe-
raset ve tüm insani duyguları 
yerleştirsin inşallah.

Bugün sizlerle bir şiirimi 
paylaşmak istedim. 

Zaman Tüneli
Ömrümün anlık bir resmini 
çektim,
Geriye dönüp de baktığım za-
man.
“Alın hesabımı, bu” diyecek-
tim
Geriye dönüp de baktığım za-
man.

Sızladı yüreğim, acıdı canım.
Sayfalara sığmaz kısa bir 
anım.
Saldı uzaklara beni hicranım
Geriye dönüp de baktığım za-
man.

Efkârım depreşir, kulakta ezgi,
Unuttum ne varsa geçmişe 
özgü.
Görünür vuslata bir ince çizgi
Geriye dönüp de baktığım za-
man.

Anılar saklanır, bazı sırlanır,
Bazı gizlenir de, bazı nurlanır.
Deruni sevdalar hep hatırlanır
Geriye dönüp de baktığım za-
man.

Önümde sıralı durur yıllarım,
“Gel” desem ayağı sürür yıl-
larım.
Hatamı yüzüme vurur yıllarım
Geriye dönüp de baktığım za-
man.

23.10.2012/Konya

SU: İNSAN 
VÜCUDUNUN EN 

BÜYÜK BİLEŞENİDİR

ZAMAN TÜNELİ
KIYMETLİ 

OKUYUCULARIM

Matem ne bülbülün ne gülün, 
Matem ruhu dinamitlenen Müslüman 
Türk’ün

Vatan aşkı dedim sen abideleştin 
ruhumda. İstiklal marşı dedim sen hay-
kırdın ufkumda. Cihad bayrağını açtım 
sen dalgalandın yurdumda. Diyar diyar 
dolaştım senin izin kalmış anadolumda.

Hak için:
“Hakkın namütenahi adı var en başı 

hak ne büyük şey kul için, hakkı tutup 
kaldırmak.” Diyerek milletimin dünyaya 
karşı hakkını her halükarda müdafaa 
eden bir dava adamıdır ceddim Akif.

Onun referansı Kur’an ve sünnettir.
“Ne irfandır veren ahlaka ulviyet ne 

vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah 
korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş 
farz edilsin Havf-i yezdanın Ne irfanın 
kalır tesiri katiyen ne vicdanın.”

Referansı Kur’an ve sünnet olan 
ceddim Akif, hayatı boyunca hiç kimse-
ye dalkavukluk yapmadı.  “Hayır, hayal 
ile yoktur benim alış-verişim. İnan ki ne 
demişsem görüp de söylemişim”

“Zulmü alkışlayamam zalimi asla 
sevemem gelenin keyfi için geçmişe 
kalkıp sövemem. 

Biri ecdadıma saldırdımı hatta bo-
ğarım. Boğamazsın ki! Hiç olmazsa 
yanımdan kovarım, üç buçuk soysuzun 
ardından zağarlık yapamam. Hele hak 
namına haksızlığa ölsem tapamam. 
Doğduğumdan beri aşığım istiklale. 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale 
yumuşak başlı isem kim dedi uysal 
koyunum kesilir belki. Fakat çekmeye 
gelmez boynum. Kaynayan bir yara 
gördüm mü yanar ta ciğerim. O’nu 
dindirmek için kamçı yerim, çifte ye-
rim. Adam aldırmada geç git diyemem 
aldırırım. Çiğnerim, çiğnerim hakkı tutar 
kaldırırım. Zalimin hasmıyım amma se-
verim mazlumu irticaın şu sizin lehçede 
manası bu mu?

Ceddimiz Akif, “Hiç bilenlerle, bil-
meyenler bir olur mu?” Zümer-9

“İki günü aynı olan ziyandadır” Hz. 
Muhammed (S.A.S.)

İkaz-ı Rabbani ve ikaz-ı Nebevi ge-
reği, gericiliğin, yobazlığın, nobralığın, 
ataletin amansız düşmanı idi.
Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun.
Sonunda bir tevekkül sokuşturup oraya
Zavallı, dini çevirdin onunla maskara-
ya…
Onun kılavuz sözü:
Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çı-
kar yol.

Neden ceddim Mehmet Akif?
Ta’lim ve terbiyesini doğrudan doğ-

ruya Kur’an’dan ve onun yönlendirdiği 
Allah rasulünden (S.A.S.) alan Hz. Ali 
(R.A.), “Ciğerparenize yalnızca kendi 
terbiyenizi giydirmeye (aşılamaya) çalış-
mayınız. İyice hatırınızda olsun ki onlar 

sizin yaşamakta olduğu-
nuz zamandan başka bir 
zaman için yaratılmışlar-
dır.”

Aynı kaynaktan bes-
lenen ceddim Akif de: 
“Artık maziye karışmış 
sayılacağımız için bugün 
düşüneceğimiz bir şey 
varsa o da istikbaldir. 
Yani evladımızdır.”

O’nda feraset, hadi-
selere Allah’ın nuruyla bakabildiği için 
pek çok kimsenin ümitsizlik içinde kıv-
randığı bir sırada: “İstiklal Marşını” ya-
zarak iman gücüyle, ferasetiyle hikmet 
ve sır penceresinden bakarak harbin 
neticesini resmi sonuçtan pek önce ilan 
ettiği halde dönüp de kendisine bir falcı-
ya gösterildiği kadar “minnet sana!” de-
nilmemiştir. Aksine: “Git kumda oyna!” 
diye bu memleketten uzaklaştırılmıştır, 
tabiri caizse kovulmuştur. Nice belhum 
edal olanlar tekrar meb’us yapılmış, Akif 
dedemize ise bir daha mı asla denilmiş-
tir. Niceleri ortaya konulan ödülü almak 
için kaleme sarılırken, o bundan köşe 
bucak kaçmıştır.

Vefasızlığın daniskası:
Rabbına yolculuğunda devlet zih-

niyetinin gereğini yapmış, 
resmi tören yapılmamıştır.
O, bir meb’ustu
O, bir İstiklal marşışairi idi
O, kurtuluş savaşının milis 
kahramanıydı
O, istiklal savaşının müca-
hidi idi.

Resmi törene en-
gel ise: Onun islam aşkı, 
Kur’an aşkı, peygamber 
aşkı, vatan sevdası, millet 

sevdası, hürriyet sevdası idi… zira o 
kula kul olmamıştı.

Eseriyle toprağa verildi (27 Aralık 
1936)

Denilir ki, Fatih Sultan Mehmed’den 
beri İstanbul’da kendi eseriyle toprağa 
verilen tek insandır ceddimiz Akif.

Eseri: Hiçbir hizbin, hiçbir teşkilatın 
eseri, mensubu olmayan gençlik onu 
eller üstünde, omuzlara düşürmeden 
ebedi istirahat gahına taşıyıp tevdi et-
miştir.

Bütün bu yapılan yanlışlıklara, ay-
mazlıklara, vefasızlığa rağmen cennet 
bahçesi kabrinde rahat uyu dedem Akif! 
Sana Allah, öyle bir nimet verdi, öyle bir 
ihsan ve ikramda bulundu ki, dünyanın 
dört bir yanında dost-düşman, müs-

lim-gayrı müslim senin eserini (İstiklal 
Marşını) ayakta dinliyor.

Dedem Akif, sen hayatta birkaç 
kere yanıldın ve: “Rahmetle anılmak 
edebiyat  amma sessiz< yaşadım, kim 

beni nerden bilecektir.” Dedin.Bu yanılgı 
senin tevazuundu. Fakat aldanıyorsun. 
Sen mi sessiz yaşadın?

Mübarek naşın Beyazid Cami’ne 
geldiği zaman seni gözyaşlarıyla bağ-
rına basan, tabutunu gufran-ı ilahi gibi 
Türk Bayrağına saran Müslüman Türk 
gençliğimi, seni bilmedi, bilemedi. Seni 
bilmeyenler, bilmek istemeyenler, senin 
kutsallarına saygısı olmayanlar hayırla 
yaad edilmiyorlar. Esameler bile okun-
muyor.

Sen yazılarınla bir silah
Sen vaazlarınla bir top, tüfek
Sen şiirlerinle birer bomba olup 7 

düvele korkusuzca saldırdın. Sen bir 
Akif değil, binler Akif bir ordu oldun. 
Seni, diri görünen ölüler bilmeyebilir. 
Fakat seni ölü sanılan diriler çok iyi bi-
liyorlar.

Ceddim Akif, islam aleminin yangın 
kutesinin uykuya hasret nöbetçisi idi. O, 
sadece yangını görmemiş, kundakçıları 
da teşhis etmişti… onun işaret parmağı 
6 yüz küsür yıllık Devlet-i Aliyeyi, Os-
maniyi kısa bir zamanda kül eden ruhu 
göstererek, 
“Eyvah! Beş on kafirin imanına kandık
Bir uykuya daldık ki, cehennemde uyan-

dık.
Madem ki ey adl-i ilah! Yakacaktın
Yaksaydın a, mel’unları tuttun bizi yak-
tın!
Ya Rab! Bu uğursuz gecenin yok mu 
sabahı?
Mahşerde mi yoksa bu biçarelerin yok-
sa felahı?
Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyor-
sun
Yandık diyoruz boğmaya kan gönderi-
yorsun!

Osmanlı bitmiş fakat kundaklama, 
ihanet bitmemiştir. Yangın bütün şid-
detiyle devam etmektedir. Akif dedem 
vatan üzerinde nasıl bir sinsi oyunun 
oynandığını nasıl bir hainane planın ya-
pıldığını sezen, bilen ender zekalardan 
biridir. Akla gelen soru şu: Haçlı güçler 
siyanist şer odakları, koskoca Osman-
lıyı, devlet-i aliyi yıkmayı, yer yüzünden 
silmeyi, tarihin derinliklerine gömmeyi 
planlamışlar da onun yerini neyin ala-
cağını akletmemişler midir? İşte bu 
sorunun cevabını ilk verenlerden biri de 
Mehmet Akif’tir.

Ey vatansız derbederler ey deni 
kundakçılar! Milletin az çok bir dini, bir 
namusu var. Şimdi nöbet onların.

Atiyi gören ceddim Akif ailenin ge-
çireceği depremi de hissetmiş ve Biz ki 
her mevcudu yıktık gayesiz bir fikir ile 
yıkmadık bir şey bıraktık sade bir şey 
Aile.

VATAN UFKUNDA BAYRAKLAŞAN 
DEDEMİZ MEHMET AKİF’İN 83. YILDÖNÜMÜ

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Ereğli Belediyesi’nden onkoloji 
hastalarına büyük hizmet

Bahçeye giren hırsızlar 
kovanlardaki arıları telef etti

Devrilen otomobildeki
2 kişi yaralandı

Ereğli Belediyesi’ne müracaat 
eden ihtiyaç sahibi onkoloji hasta-
larına ücretsiz ulaşım sağlanıyor. 
Tedavi amaçlı giden hastalar her 
hafta salı günü belediyeye ait olan 
araçlarla önce Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
ardından da Konya Meram Tıp 
Hastanesine götürülüyor. Belediye 
personeli tarafından gün boyunca 
hastalar bekleniyor ve işlemler ta-
mamlandıktan sonra Ereğli’ye tek-
rar getiriliyor. 

Belediye personeli tarafından 
gerek yolculukta gerek hastanede 
yardım edilen hastalar Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun 
sağladığı bu hizmetten çok mem-

nun. 
Konu ile ilgili değerlendirmele-

rini aktaran Ereğli Belediye Başka-
nı Hüseyin Oprukçu, Ereğli’de çok 
sayıda onkoloji hastasının bulun-
duğunu ve maddi imkansızlıktan 
hastaneye bile gidemeyen vatan-
daşlarının olduğunu belirtirken 
“Yardıma muhtaç hasta vatan-
daşlarımızın sırtındaki yükün bir 
nebze azalmasına katkı sağlıyorsak 
ne mutlu bize. İhtiyaç sahibi ve 
hasta vatandaşlarımızı yalnız bıra-
kamazdık. Vatandaşa hizmet boy-
numuzun borcu dedik sözümüzü 
tutuyoruz ve tutmaya da devam 
edeceğiz.  Tüm hastalarımıza acil 
şifalar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde elma bahçesi-
ne giren kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerce kovanlardaki arılar telef 
edildi.  

Alınan bilgiye göre, Kulu Ko-
zanlı yolu üzerinde bulunan Kork-
maz Kılınç’a ait elma bahçesinde 
elma hasatı sonrası kapalı bulu-
nan bahçeye kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler tel örgüleri keserek 
içeri girdi. 10 gün sonra bahçesi-

ni kontrole gelen Kılınç bahçede 
traktörlerin ve arı kovanlarının 
parçalandığını gördü durumu po-
lise bildirdi. Yapılan inceleme so-
nucunda bahçe içerisindeki 30 arı 
kovanının kapakları açılarak arıla-
rın telef edildiği, iki adet traktörün 
akü ve radyatörleri ve hırdavat 
malzemelerinin çalındığı tespit 
edildi. Olayla ilgili başlatılan soruş-
turma sürüyor. n AA

Ilgın ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Argıthanı Mahallesi yakınlarında, 
sürücüsü henüz öğrenilemeyen 
27 YR 626 plakalı otomobil, sü-
rücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 

olay yerine 112 Acil Servis, jandar-
ma, polis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Kazada araçta bulunan Ha-
tice (40) ve Mehmet Öztürk (67) 
yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla 
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Kazaya yönelik 
polisin başlattığı soruşturma sürü-
yor. n AA

Ney sesini duyduğu andan itibaren içine bir aşk düşen ve neye karşı ilgisi 
başlayan Ali Erol, bugün en iyi neyi yapmak için özel bir uğraş veriyor

Ney, manevi duyguları 
harekete geçirir

Ney’in sesini ilk duyduğu andan 
itibaren içine bir ateş düşen Ali Erol, 
ney üflemesini öğrenmek için müca-
dele verdi. Verdiği mücadelenin ar-
dından iyi bir ney üfleme ustası haline 
gelen Erol, birçok yurt içi ve yurt dışı 
programlarında ney üfledi. Daha son-
ra ney yapımına da başlayan Erol, bu 
alanda da uzmanlaştı ve 21 yıldır ney 
yapımıyla da uğraşıyor. Ney sesini ilk 
duyduğu andan itibaren içine bir aşk 
düştüğünü anlatan Erol, bu aşkın yo-
lunu büyük oranda etkilediğini anlattı. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?
1962 yılında Konya’ da doğdu. İlk, 

orta ve yüksekokul tahsilimi Konya’ 
da tamamladım. Konya İmam-Hatip 
Lisesinde öğrenci iken müzik öğret-
menim Zekai Kaplan’ dan tasavvuf 
musikisi dersleri aldım. 1980 yılında 
Konya Belediyesinin açmış olduğu 
konservatuar sınavını kazanarak ney-
zen M. Sadreddin Özçimi’ nin öğren-
cisi oldum. Aynı zamanda Udi Necati 
Çelik’in nazariyat derslerine katıldım.  
İki yıl devam eden belediye konser-
vatuarından sonra, Neyzen Sadred-
din Özçimi ile birlikte Ahmed Şahin, 
Ömer Faruk Belviranlı, Ahmet Çalışır, 
Mehmet Öztorun gibi isimlerin yer 
aldığı bu toplulukla musiki çalışma-
larına evlerde meşk usulü devam 
ettim. Konya’ da her yıl Aralık ayında 
yapılan Mevlana’yı anma törenlerine 
yine bu ekiple birlikte hazırlanarak 
katıldım. 1984 yılında kurulan Kon-
ya Musiki Derneği’ne kuruluş tarihi 
itibariyle iştirak ettim ve yönetiminde 
görev aldım. 1985-1987 tarihinde Ci-
nuçen Tanrıkorur’un kurduğu Selçuk 
Üniversitesi Korosunda çalışmalara 
katıldım. 1993 – 1998 yıllarında Kül-
tür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğunda şef Tevfik soya-
ta’nın teklifi ile misafir sanatçı olarak 
çalıştım. 

1997 – 2000 yıllarında Konya Bü-
yükşehir Belediyesinin kurduğu Türk 
Tasavvuf Müziği ve Sema topluluğu 
korosunda çalıştım. Konya Barosun-
da Av. Hasip Şenalp’ın başkanlığında 

Türk Müziği Korosu kurulmuş olup, 
bu koroyu beş yıldır çalıştırmakta-
yım. 2000 yılında başladığım ney 
yapım işine halen devam ediyorum. 
Her yıl Aralık ayında Mevlana Hafta-
sı etkinliklerinde İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü bünyesinde ney sergisi 
açmaktayım.   Karatay İlçesi Halk 
Eğitimi Müdürlüğünde 2009 yılı iti-
bariyle ney dersleri vermekteyim.  
Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Daire Başkanlığı vasıtası ile A.B.D’ 
de tasavvuf müziği ve sema göste-
rileri ile beraber Klasik Türk İslam 
Sanatları festivallerine katıldım.  Ro-
manya’ da UNESKO’nun tertip ettiği 
Tasavvuf Müziği ve Sema gösterileri 
programında teşekkür belgesi aldım.  
A.B.D., Avustralya, Almanya, Belçi-
ka, İsviçre, Danimarka, Tunus, İran, 
Finlandiya, İngiltere, Bosna-Hersek, 
Fransa, Hollanda, Kıbrıs, Kosova, Ja-
ponya ve Makedonya’ da Türk Tasav-
vuf Müziği ve Sema gösterileri prog-
ramlarına katıldım.

Ney’e ilginiz nasıl başladı?
Konya Hz. Mevlana’nın yaşadığı 

ve meftun olduğu yer.  Her yıl Hz. 
Mevlana’yı anma törenleri Konya’da 
yapılmaktadır. Bizim de musikiye 
olan ilgimizden de ney sesini duydu-
ğum andan itibaren içime onun aşkı 
düştü. Ve araştırmaya başladım Ney’i 
nerede bulabileceğimi. İlk ney ve se-
sini lisede müzik öğretmenimiz rah-
metli Zekayi Kaplan hocamız vardı. 
O okula getirmişti. Çok hoşuma gitti. 
Bunu bende çalmalıyım ve düşünme-
liyim dedim. Araştırmaya başladım. 

O dönemlerde Konya’da ney var 
ise bizler bilmiyorduk. 1978-1979 
yıllarında Konya Belediyesi Konser-
vatuar açmıştı. Ben orada ney’i seç-
tim. M. Sadreddin Özçimi ile tanışma 
imkanım oldu. Hocamızın öğrencisi 
olduk ve yıllarca devam ettik. O kurs 
ihtilal nedeni ile kapandı. Ama bizler 
evlerde meşk usulü çalışmaya de-
vam ettik. Belli bir seviyeye geldik ki 
Mevlana Törenlerinde görev almaya 
başladık. Törene diğer illerden gelen 

sanatçılarla tanışma imkanı buluyor-
duk. Onlardan ders alıyorduk. O yıl 
hazırlanacak tören için hazırlanıyor-
duk ve törenlere katılıyorduk. O yıllar-
dan beri her yıl katılmışımdır. Belirli 
seviyelere geldikten sonra bizler de 
Valilik, İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
ve Belediyelerin katkıları ile seyahat-
lere ve programlama katılma imkanı 
bulduk.  

Ney ustalığına nasıl başladınız?
El yeteneğim vardı. Kamışın çok 

olduğu Hatay’a gittim. Hatay’dan ka-
mış temin ettik. O kamışları kendim 
açmaya çalıştım. Fakat hiçbir şey eği-
timsiz olmaz. İstanbul’da Niyazi Sayın 
hoca ile İstanbul Radyosunda Ahmet 
Şahin’den ders aldık. Ney imalatına 
başlamış oldum. 21 yıldan bu yana 
ney yapmaktayım. Artık kendi tecrü-
belerimi de ortaya koyarak yeni yeni 
metotlar bularak daha güzelini nasıl 
yapabilirim diye çalışıyorum. 

Ney hakkında bilgi verir misiniz?
Ney; Klasik Türk Mûsikisi’nin ve 

Tasavvuf Mûsikisi’nin en önemli saz-
larındandır. Ney sazının, her ne kadar 
geçmiş dönemlerdeki farklı uygarlık-
larda izine rastlansa da, asıl kimliğini 
Osmanlı Devleti zamanında Tasavvuf 
Mûsikisi oluşumu süresinde almıştır. 
Ney’in Milattan önce Sümerlere da-
yandığı söylenir. 

Ney’in kesin bir tarihi yok.  Üfle-
meli çalgılar içerisinde en eski tarihi 
kayıtlar içerisinde geçiyor. Hz. Mev-
lana’nın mesnevide Ney hakkında 
bahsetmesinden sonra ve Mevlevi 
Musikisinde Ney’in baş saz olarak 
kullanılmasından itibaren bizim de 
dikkatimizi cezp etmiştir. Ney tasar-
ruf musikisinde daha yaygın kulla-
nılmıştır. İslâm’ı doğru anlayabilme 
çalışması olan tasavvuf ilmi ile paralel 
bir şekilde gelişen mûsiki ve ney sazı, 
bu sebeple en çok tekkelerde kendini 
göstermiştir. Hatta Klasik Türk Mû-
sikisi ve Tasavvuf Mûsikisi önemli 
bestekârlarına baktığımızda görürüz 
ki bu kişiler aynı zamanda neyzen 
vasfına sahiptirler. Neyin yapısal özel-

liklerine değinecek olursak, ney 3 ayrı 
bölümden oluşur. Bunlar; 1) Kamış 
Ney yapımında kullanılan kamış, ikli-
min sıcak olduğu bölgelerde ve sulak 
alanlarda yetişir. Neye uygun olacak 
kamış, ney yapımcısı tarafından tes-
pit edilerek yılın belirli zamanlarında 
kesilir. Ülkemizde en çok tercih edilen 
kamış bölgesi ise Hatay ilimizdeki Asi 
Nehri kıyısıdır.2) Başpare Ortadoğu 
ülkelerinde kullanılan ney sazından, 
Anadolu’da kullanılan ney sazını ayırt 
eden önemli bir bölümdür başpare. 
Genellikle manda boynuzundan ya-
pılır. Fakat harici olarak fildişi, abanoz, 
şimşir gibi malzemelerden de yapıl-
maktadır. Neyin üflenen üst kısmına 
takılır. Sesin daha gür ve temiz çıkma-
sını sağlar.3) Parazvane Parazvane, 
neyin en hassas kısımları olan üst ve 
alt kesim yerlerine yerleştirilir. Ki bu 
sayede üstte baş parenin takılmasıy-
la oluşacak hasarlar ortadan kaldırılır, 
alt tarafta ise çatlamalara karşı önlem 
alınmış olur. Gümüş, bakır gibi çeşitli 
metallerden üretilir. Ney sazının, bu 
bölümlerinin haricinde 6 önde ve bir 
arkada olmak üzere 7 deliği vardır. 
Ses bu deliklerden birinden çıkarak, 
üflemenin şiddetine göre de ayrı no-
taları açığa çıkartır.

Ney kurslarına günümüzde kim-
ler ilgi gösteriyor?

Ney kurslarına bayanlardan yo-
ğun ilgi var. Çünkü neyin taşıması 
kolay enstrümanın.  Neyin manevi 
duyguları harekete geçiren bir sesi 
var. Akort ayarı olmamasından da 
etkili. Neye üniversite gençliği yoğun 
ilgi gösteriyor. 

Ney alırken nelere dikkat edil-
meli?

Her kamıştan ney olmaz. Ney 
görüntü itibariyle insana çok benzer. 
Neyi yapan kişi ircadın içinde olmalı.  
Ney yapan kişi üflemesini bilmesi la-
zım. Ney hediyelik eşya veya müzik 
aletleri satılan yerde almamalarını 
tavsiye etmiyorum. Bu işi bilen ger-
çek ustalardan almalarını istiyorum.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Gidebilecekleri 
yerin sonu yok’

Kasımpaşa’nın Boşnak futbolcusu Hajradinovic, A Milli Futbol Takımı’nın gerçek bir takım kimliği ile oynayarak haklı bir 
şekilde Euro 2020’ye katıldığını söyledi. Türkiye’nin turnuvada başarılı olacağını düşündüğünü söyleyen genç oyuncu, 

“Eleme maçlarında gösterdiği performansı ve takım oyununu tekrarlarlarsa gidebilecekleri yerin sonu yok” dedi
Kasımpaşa’nın Boşnak futbolcusu Ha-

ris Hajradinovic, A Milli Futbol Takımı’nı 
Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma-
sından dolayı kutlayarak, “Oldukça iyi bir 
eleme dönemi geçirdiler. Bütün maçlarda 
kompakt ve birlikte hareket ettiler. Gerçek 
bir takımın kimliğini sahaya yansıttılar” 
dedi. Hajradinovic ayrıca eleme maçla-
rında Türk futbolcuların verdiği asker sela-
mında olumsuz bir şey olmadığını söyledi.

Kasımpaşa’nın 2018-2019 sezonu 
devre arasında Hırvatistan Ligi ekiplerin-
den Osijek’ten kadrosuna kattığı Bosna 
Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic, TFF 
Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bu-
lundu. 25 yaşındaki futbolcu, Bosna Her-
sek’in savaş dönemine dair halini unuta-
madığını aktararak, “Ben Bosna’ya 1998 
yılında gittim. Makedonya’da doğdum 
ama 6 aylık bir bebekken Almanya’ya 
gittik ve orada dört yıl kaldık. Hatırımda 
Bosna-Hersek’le ilgili bazı görüntüler var. 
Bosna-Hersek’e ilk gittiğimde mahvolmuş 
bir ülke vardı karşımda. Orada savaş ol-
duğunu net olarak görebiliyordunuz. Bunu 
gördükten sonra üzerinizde olumlu bir 
etki bırakması mümkün değil. Hatırladı-
ğım şey korkuydu. Gerçekten her şey çok 
korkunç görünüyordu. Döndükten sonra 
bunları hatırlıyorum. Fakat çok küçük ol-
duğum için o anıları ve yaptıklarımı çok da 
fazla hatırlamıyorum. Sadece üzerimde 
bıraktığı etkiyi ve Almanya’dan Bosna Her-
sek’e ilk kez gittikten sonra ülkenin o mah-
volmuş halini; her şeyin birbirine geçmiş 
şeklini unutamıyorum” şeklinde konuştu.

“KASIMPAŞA’YA GELMEK 
OLDUKÇA GÜZEL OLDU”

Kasımpaşa’ya transfer sürecini anla-
tan Hajradinovic, “Menajerimle kasım ayı 
gibi iletişime geçtiler ve durumumu sor-
dular. Menajerim bana Kasımpaşa’dan 
bahsettiği zaman dürüst olmak gerekirse 
hiçbir şey bilmiyordum. Kasımpaşa’nın 
sadece adını duydum. Daha sonra işler 
ilerledi. Kulüpler konuşup anlaştıktan son-
ra bana bir teklifte bulundular ve ben de 
kabul edip Kasımpaşa’ya gelmiş oldum. 
Benim için de oldukça güzel oldu” açıkla-
masını yaptı.

“SÜPER LİG’DE OYNAMAK 
HİÇ KOLAY DEĞİL”

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in 
diğer liglerden daha zor olduğunun altını 
çizerek, “Burada gelişimim için her şey 
mevcut. Her lig birbirinden biraz daha 

farklı. Oynadığım her lig diğerinden bazı 
konularda ayrılıyor. Norveç Ligi biraz daha 
fiziksel güce dayanıyor. Hırvat Ligi’nde 
taktik ve teknik olarak çok detay var. O 
yüzden Hırvatistan Ligi’nde oynamak be-
nim oyunumun teknik kısmını çok geliştir-
di. Türkiye Ligi bunların hepsinden farklı. 
Özel bir lig olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
90 dakika boyunca her an oyunun içinde 
olmanız gerekiyor. Bir an konsantrasyon 
kaybı olsa bunu cezalandıracak rakip 
oyuncular var. Oyuncular çok kaliteli. Fi-
ziksel güç üst düzeyde. Bireysel yetenek-
ler çok. Burada oynamak hiç kolay değil. 
Fakat şansım şu oldu. Geçen sene 6 ay bu 
ligde oynamak, nasıl oynamam gerektiği-
ni anlamamı sağladı. Geçen sene burada 
olmak beni bugün daha fazla geliştirdi” 
ifadelerini kullandı.

“TAYFUR HAVUTÇU FARKLI 
TARZDA BİR HOCA”

Boşnak futbolcu, lacivert-beyazlı eki-
bin Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile ilgili 
de konuşarak, “Tayfur Hoca farklı tarzda 
bir hoca. Her idmanda her maçta oyuncu-
larından maksimumu istiyor. Bu da bizler 
için çok iyi bir şey. İdmanda maksimumu-
nu veren her oyuncu, maçta da verecektir 
diye düşünüyorum. Bu da bizim maç ka-
zanmamızı sağlayacaktır” diye konuştu.

“FUTBOLA KONSANTRE 
OLMUŞ DURUMDAYIM”

Kasımpaşa’da mutlu olduğunu ifade 
eden Hajradinovic, “Ben sadece şu anı 

yaşamayı tercih ediyorum. Kendimi bura-
da çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. O 
yüzden de sadece şu ana konsantre olmuş 
durumdayım. Futboluma odaklanıyorum” 
değerlendirmesini yaptı.

“MİLLİ TAKIMIN HAYALİNİ 
KURUYORDUM, GERÇEKLEŞTİRDİM”

Milli takımda forma giyme hayalinin 
gerçekleştiğini ifade eden başarılı futbol-
cu, “Aslında halen Avrupa Şampiyonası 
şansımız devam ediyor ve bu bizim için 
sevindirici. Baraj maçlarından alacağımız 
sonuçlara göre Avrupa Şampiyonası’na 
gidebiliriz. Bunun için de fazlasıyla çalış-
mamız gerekiyor. Umarım başarabiliriz. 
Aynı zamanda şunu da eklemek isterim. 

Milli takımda oynamak benim için bir rü-
yanın gerçeğe dönüşmüş hali oldu. Her 
zaman bunun hayalini kuruyordum ve 
bunu da gerçekleştirdim” açıklamasını 
yaptı.

“TÜRK MİLLİ TAKIMI’NI KUTLARIM”
A Milli Futbol Takımı’nın EURO 

2020’ye katılmasını da değerlendiren Haj-
radinovic, şunları kaydetti:

“Öncelikle Türk Milli Takımı’nı kutla-
mak isterim. Oldukça iyi bir eleme döne-
mi geçirdiler. Bütün maçlarda kompakt 
ve birlikte hareket ettiler. Gerçek bir ta-
kımın kimliğini sahaya yansıttılar. EURO 
2020’de bulunmak oldukça farklı bir şey. 
İlk maçın İtalya ile olması konusunda bir 
şey söylemek çok zor. Eleme maçlarında 
gösterdiği performansı ve takım oyununu 
tekrarlarlarsa gidebilecekleri yerin sonu 
yok. Her şeyi yapabilirler.”

“ASKER SELAMINA OLUMSUZ 
BİR ŞEY SÖYLENEMEZ”

A Milli Futbol Takımı futbolcularının 
EURO 2020 elemelerinde oynanan maç-
larda gol sonrası verdikleri asker selamı 
ile ilgili görüşünü açıklayan Hajradinovic, 
“Bununla alakalı olumsuz bir şey söyle-
mem mümkün değil. Olumsuz bir şey de 
düşünmüyorum. Golü attıktan sonra yap-
mak istedikleri şeyi yaptılar. Kendi ülkele-
rine duydukları saygıdan dolayı askerleri-
ne selam gönderdiler. Bence bunda kötü 
bir şey yok” ifadelerini kullandı.  
n AA

Trabzonspor Ndiaye’yi 
kadrosuna kattı 

Trabzonspor’un transfer gündemindeki Senegalli orta 
saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından 
bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı. Ndiaye, Instag-
ram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması 
giydiği fotoğrafına yer verdi ve “Yeni yıl sürprizi” ifadesini 
kullandı.  Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasa-
ray’da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz 
takımı Stoke City’ye transfer olmuştu.

Ndiaye’nin 6 aylığına bedelsiz olarak İngiliz kulübün-
den kiralandığı, 4 Ocak’ta bordo-mavili takımın Antalya’da 
başlayacak kampına katılacağı öğrenildi.  n AA

Göztepe’nin 
vazgeçilmezi Titi 

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde 
1440 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu Titi, Gözte-
pe’de en uzun süre alan futbolcu oldu. Bu sezon Tamer 
Tuna ve İlhan Palut’un çalıştırdığı Göztepe, ilk devreyi 23 
puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte 12’si 
yabancı 27 futbolcu forma giyerken Halil Akbunar, 11’i ilk 
11 olmak üzere 17 maçta da forma giydi.

Ligin ilk 16 maçında kesintisiz olarak mücadele et-
tikten sonra cezası nedeniyle son hafta forma giyemeyen 
Titi, 1440 dakika ile İzmir temsilcisinde en uzun süre 
alan isim oldu. Titi’yi 1395 dakika ile Lamine Gassama ve 
1355 dakika ile kaleci Beto takip etti. Sarı-kırmızılı ekipte 
en az sahada kalanlar Atınç Nukan, Kerem Atakan Kesgin, 
Ege Özkayımoğlu ve Batuhan Kırdaroğlu oldu.  n AA

Kayserispor 3 Ocak’ta 
topbaşı yapacak 

İstikbal Mobilya Kayserispor, ikinci yarı için 3 Ocak’ta 
kamp çalışmalarına başlayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 19 Ocak’ta başlayacak 
Süper Lig’in ikinci yarısı için Antalya’da kamp çalışması 
yapacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, kamp çalışmaları-
nı Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde start verecek. 3 Ocak 
2020 Cuma günü Lara’da bulunan Titanic Mardan Hotel’de 
biraraya gelecek sarı kırmızılılar, akşam antrenmanı ile 
kamp çalışmalarına start verecek. Teknik direktör Prosine-
cki’nin yardımcıları 3 Ocak’ta kampa olacak. Hırvat teknik 
adam da 5 Ocak günü Antalya’ya giderek kampa katıla-
cak. İstikbal Mobilya Kayserispor, transfer çalışmalarına 
hız vererek kampa en az 3-4 transferi yetiştirmek istiyor. 
Sarı Kırmızılılar,. Antalya’da bulunacağı süre içerisinde 
de 2 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kayserispor’un 
kampının ne zaman biteceği ise Ziraat Türkiye Kupası son 
16 turu maç programına göre belli olacak. Sahasında Fe-
nerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun maç gününü açıklamasına göre kampı 
sonlandıracak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 turu ilk 
maçları 14, 15, 16 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. 
Kupa maçının hemen akabinde de Süper Lig’de ikinci yarı 
başlayacak.  n İHA

Lider Sivasspor’dan tarihinin en iyi hücum performansı
Süper Lig’de lider durumda bulunan 

Demir Grup Sivasspor, 14. sezonunu ge-
çirdiği bu kulvarda ilk yarılar itibarıyla en 
iyi hücum performansını sergileyerek 35 
gole ulaştı. Ligde 3. kez devreyi 37 puan-
la lider tamamlayan Sivas ekibi, bu sezon 
birçok ilke de imza attı.

Tarihinde ilk kez ligde üste üste 7 maç 
kazanan, iç sahadaki 9 maçta 8 galibiyet 
ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü gör-
meyen kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki 
etkinliğiyle de dikkati çekti. İlk yarıda rakip 
fileleri 35 kez havalandırarak, bu alanda 
Trabzonspor ile birlikte zirvede yer alan 
Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper 
Lig’de 17 maçlık periyotta en iyi hücum 

performansını sergiledi.
Attığı 35 gole karşılık kalesinde 16 gole 

engel olamayan Sivas temsilcisi, 19 ile ta-
rihinin en iyi gol averajını da yakaladı. İlk 
devreler itibarıyla Brezilyalı teknik direktör 
Roberto Carlos’un çalıştırdığı 2013-2014 
sezonunda 31 gole ulaşan Demir Grup Si-
vasspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği 
ve ilk yarıları 37’şer puanla lider tamam-
ladığı 2007-2008’de 28, 2008-2009’da ise 
30 gol kaydetmişti.

Sivasspor, ilk devreler itibarıyla en 
kötü hücum performansını ise sadece 16 
gol sevinci yaşadığı 2014-2015 sezonunda 
ortaya koydu.  
n AA

Anadolu Kartalı’ndan ayrılan coşuyor
İttifak Holding Konyaspor’un se-

zon başı Yeni Malatyaspor’a sattığı 
Adis Jahovic takımının en golcü ismi 
oldu. Yatabare’nin Sivasspor’daki 
performansı gibi Konyaspor’daki se-
viyesinin üstüne çıkan Jahovic takımı-
nın attığı 32 golün 10’unu attı.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu-
nun ilk yarısını 24 puanla kapatan Btc-
Turk Yeni Malatyaspor’un en istikrarlı 
ismi kaleci Fabien Ceddy Farnolle 
oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetimindeki sarı-siyahlı ekip, 17 
haftalık periyotu 24 puan ve averajla 
8. sırada bitirdi. Toplam 21 futbol-
cunun şans bulduğu Malatya temsil-
cisinde Fabien Ceddy Farnolle, Adis 
Jahovic ve Guilherme Costa Marques 
tüm maçlarda forma giydi. Bu oyun-
cular arasında Beninli file bekçisi Fa-
bien Ceddy Farnolle, 17 müsabakada 

1530 dakika sahada kalıp takımın en 
istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çek-
ti. Fabien Ceddy Farnolle’yi 1494 da-
kikayla Makedon forvet Adis Jahovic, 
1404 dakikayla Robin Yalçın, 1228 
dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncu-
su Guilherme takip etti.

EN GOLCÜ JAHOVİC
BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 

2019-2020 sezonunun ilk yarısında 
kaydettiği 32 golün 10’unda Adis 
Jahovic imza attı. Malatya ekibi-
nin yaz transfer döneminde Kon-
yaspor’dan kadrosuna dahil ettiği 
32 yaşındaki Makedon golcü, ilk 
yarıdaki en skorer ismi oldu. Sa-
rı-siyahlılarda Jahovic’in ardından 
6 golle Thievy Bifouma geldi. Bre-
zilyalı hücum oyuncusu Guilherme 
Costa Marques 5, Robin Yalçın 
ve Mitchell Donald 3’er, Moryke Fo-

fana, Eren Tozlu ve Gökhan Töre ise 
birer gol kaydetti.

EN HIRÇIN ROBİN YALÇIN 
VE MUSTAFA AKBAŞ

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un ilk 
yarıdaki en hırçın futbolcuları Robin 
Yalçın ve Mustafa Akbaş olarak ön 
plana çıktı. Futbolular, 1’er kırmızı, 
3’er sarı kart gördü. Bu oyuncuları, 1 
kırmızı, 1 sarı kartla Adis Jahovic, 1 
kırmızı kartla Eren Tozlu takip etti.

Toplam 41 sarı kartı bulunan sa-
rı-siyahlı ekipte; Sakıb Aytaç, Issam 
Chebake, Ghaylen Chaaleli dörder, 
Guilherme Costa Marques, Mitchell 
Donald, Afriyie Acquah, Murat Yıldı-
rım ve Erkan Kaş üçer, Teenage Ha-
debe ve Moryke Fofana ikişer, Thievy 
Bifouma, Özer Özdemir ve Arturo 
Mina birer sarı kart gördü.  
n AA



Konyaspor 12 yabancı 1 yerli oyuncu oynattı
Süper Lig’in ilk yarısında Türkiye 

haricinde 62 ülkeden 225 futbolcu top 
koşturdu. Ligin ilk yarısında yapılan 
153 maçta toplamda 429 futbolcu gö-
rev aldı. Bu oyunculardan 225’inin ya-
bancı olması dikkati çekti. Çok sayıda 
ülkeden yabancı oyuncunun mücadele 
ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri 
(BM) andıran ligin ilk devresinde Gala-
tasaray ve Medipol Başakşehir 16’şar, 
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 15’er ya-
bancı futbolcuya görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK 
ile Gençlerbirliği 13’er, Trabzonspor, 
İttifak Holding Konyaspor, Kasımpa-
şa, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 
Yukatel Denizlispor 12’şer yabancı 
futbolcu oynattı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, BtcTurk 
Yeni Malatyaspor ve Göztepe 11’er ya-
bancı futbolcuya görev verirken Demir 
Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü’n-
de 10’ar yabancı oyuncu ter döktü.

EN FAZLA BREZİLYALI
Süper Lig’in ilk 17 haftalık bölü-

münde en fazla Brezilyalı futbolcular 
forma giydi. Ligdeki 18 takımda top-
lamda 25 Brezilyalı futbolcu top koştur-
du. Güney Amerika ülkesini 15 futbol-
cuyla Portekizliler izlerken, Senegal ve 
Fransa’dan 10’ar oyuncu Süper Lig’de 
ter döktü.

204 Türk futbolcu
Ligin ilk yarısında 204 Türk futbol-

cu görev alırken, yerli futbolcuya en 
çok şansı İstikbal Mobilya Kayserispor 
şans verdi. Maddi sıkıntılar yaşayan ve 
birçok yabancı oyuncusuyla yollarını 
ayıran Kayserispor’da çoğu genç ol-
mak üzere 20 Türk oyuncu görev aldı. 
Sarı-kırmızılı ekibi 14’er yerli futbol-
cuyla Göztepe ve Trabzonspor, 13 Türk 
oyuncuyla MKE Ankaragücü, 12’şer 
Türk futbolcuyla da Antalyaspor, Fe-
nerbahçe ve Gençlerbirliği izledi.

Ligde Beşiktaş, Galatasaray, 

Medipol Başakşehir ve İttifak Hol-
ding Konyaspor 11’er, BtcTurk Yeni 
Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor 
10’ar, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, 
Kasımpaşa 9’ar yerli futbolcuya görev 
verildi. Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel 
Denizlispor ise 8’er futbolcuyla en az 
Türk oyuncunun forma giydiği takımlar 
oldu.

LİDER SİVASSPOR ZİRVEDE
İlk yarıyı lider tamamlayan Demir 

Grup Sivasspor, yerli futbolcuya en 
fazla şans veren takım oldu. Kırmı-
zı-beyazlı takımda 10 Türk futbolcu, 
toplamda 8 bin 758 dakika sahada 
kaldı. İç Anadolu temsilcisini 12 Türk 
futbolcuya 7 bin 810 dakika şans veren 
Antalyaspor izledi. Zirve yarışında yer 
alan Fenerbahçe’de ise 12 yerli futbol-
cu toplamda 7 bin 467 dakika sahada 
kaldı.

Birçok maça 11 yabancı futbolcuy-
la çıktığı için eleştirilen Galatasaray 

ise 3 bin 423 dakikayla yerli futbolcuya 
en az şans veren takım olarak dikkati 
çekti.

Süper Lig’deki oyuncu sayıları; 
Brezilya: 25, Portekiz: 15, Fransa, 

Senegal: 10, Gana: 9, Nijerya, Fas, 
Hollanda: 8, Yunanistan, Fildişi Sahili: 
6, Arjantin, Bosna Hersek, Sırbistan, 
Romanya, Polonya: 5, Belçika, Şili, 
Kamerun, Hırvatistan, Norveç, Tunus, 
Mali: 4, Demokratik Kongo Cumhu-
riyeti, Kolombiya, Çekya, Slovenya, 
İsveç, Ukrayna, Gabon, İngiltere: 3, 
Angola, Benin, Bulgaristan, Yeşil Bu-
run Adaları, Danimarka, Kuzey Ma-
kedonya, İspanya, Togo, Almanya, 
Kosova, Mısır: 2, Cezayir, Kanada, 
Kosta Rika, Ekvador, Uruguay, İtalya, 
Jamaika, Japonya, Moldova, Peru, 
Rusya, Slovakya, Uganda, ABD, Zim-
babve, Kongo, Gambiya, Gürcistan, 
Arnavutluk, Gine, İran: 1 
n AA

Konyaspor’un kamp 
programı belli oldu  

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor’un 
devre arası kampı 4 Ocak’ta Antalya’da başlayacak. Ye-
şil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig’in 17. 
haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmanın 
ardından oyunculara 3 Ocak Cuma gününe kadar izin ve-
rildiği belirtildi.  Açıklamada, takımın 4 Ocak Cumartesi 
günü Antalya’nın Belek ilçesinde bir otelde kampa girece-
ği kaydedildi.   Yeşil-beyazlı futbolcular, Antalya’da 4-11 
Ocak’ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek.

İttifak Holding Konyaspor, kamp döneminde üç de ha-
zırlık maçı yapacak. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlık maçlarının 
tamamını TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ümraniyespor 
ve Bursaspor ile yapacak. İttifak Holding Konyasporlu fut-
bolcuların, kampın ardından bir günlük izin yaparak ant-
renmanlarına Konya’daki Kayacık Tesisleri’nde devam 
edeceği bildirildi.  
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da 
transfer şekilleniyor  

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor 
hızlı bir devre arası transfer dönemine hazırlanıyor. Önem-
li transfer hamleleri yapması beklenen Anadolu Kartalı’n-
da gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. 

Yeşil Beyazlılar’da ilk etapta Mücahit Can Akçay, Ali 
Yaşar ve Savaş Polat TFF 1. Lig’e kiralanacak. İlk yarıda 
kadroya yazılmayan ve sezon devam ederken kadro dışı 
bırakılan isimlerden Diagne, Zuta ve Opanasenko ile yollar 
ayrılırken, Uğur Demirok’un takıma katılması bekleniyor. 

Aykut Kocaman tarafından gönderileceği iddia edilen 
Alper Uludağ’ın ise takımda kalabileceği gelen bilgiler 
arasında.   
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2.M. BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4.FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10.GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11.Y. DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12.Ç. RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İH KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16.ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17.ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İM KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Konyaspor yönetiminde görev değişikliği

İttifak Holding Konyaspor yönetimi 
son yaşanan sürecin ardından yeniden 
yapılanmaya gidiyor. Anadolu Kartalı’nda 
futbol şube sorumluluğu görevi kaldırılır-
ken, sportif direktörlük getirilecek. Aykut 
Kocaman’a bağlı çalışacak sportif direktör-
lüğe ise U17 Milli Takım Teknik Direktörü 
Mehmet Yıldırım’ın olması bekleniyor. 

Konu ile ilgili Konyaspor yönetiminden 
yapılan açıklamada, “Transfer dönemi 
boyunca Selçuk Aksoy - Celalettin Yılmaz 
- Osman Koçak - Mehmet Günbaş teknik 
direktörümüzün bize sunduğu isimlerin 
transferleriyle ilgilenecekler.  Bu konuda 
onlara sportif direktör olarak getireceği-
miz, görev olarak Aykut Kocaman hoca-

mızın altında onunla birlikte çalışacak bir 
ismi kulübümüze kazandıracağız. Futbol 
şubesini kaldırıp sportif direktörü başkana 
direkt bağlı ve sorumlu bir birim haline ge-
tireceğiz” denildi. 

MEHMET YILDIRIM KİMDİR?
Konyalı olan Mehmet Yıldırım Kon-

yaspor başta olmak üzere uzun yıllar Süper 

Lig’de forma giydi. Aktif futbol yaşamının 
ardından Konyaspor’da, Manisaspor’da 
ve 1922 Konyaspor’da antrenörlük yaptı. 
Bir dönem 1922 Konyaspor Teknik Direk-
törlüğü görevini yürüten deneyimli teknik 
adam daha sonra U17 Milli takım Teknik 
Direktörlüğü görevine getirilmişti.  
n SPOR SERVİSİ 

‘Hoca arayışına girmedik’
İttifak Holding Konyaspor’da, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Aykut Kocaman’ın durumu tartışılmaya başlanmıştı. 

Aykut Kocaman ile devam kararı alan Konyaspor yönetimi yaptığı açıklama ile, hiçbir zaman hoca arayışına girmediklerini belirtti 
İttifak Holding Konyaspor’da Alan-

yaspor mağlubiyeti sonrası teknik heyetin 
durumu tartışılmaya başlanmıştı. Kon-
yaspor yönetimi yaptığı açıklama ile bu 
tartışmalara son noktayı koydu. Yapılan 
açıklamada, “Yönetimimiz yeni hoca ara-
yışına girmemiştir” ifadeleri kullanıldı.
“YOĞUN İSTEK ÜZERİNE GETİRMİŞTİK”

İttifak Holding Konyaspor yönetimin-
den yapılan açıklamada, Aykut Koca-
man’ın geçen sezon taraftarın isteği ile 
getirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklama-
da, “Yönetim kurulu olarak Haziran 2018 
tarihinden bu yana Konyaspor’umuzun 
hizmetindeyiz. Başından itibaren birçok 
konuda camiamızdan kopuk bir yöne-
tim tarzı yerine taraftarımızı önemseyip 
onların sesine kulak veren bir politika 
izledik. Nitekim Sayın Hocamızı yeniden 
Konyaspor’umuza kazandırma süreci ca-
miamızdan gelen yoğun istek ve taleple 
şekillenmiş, sefasıyla cefasıyla sloganıyla 
bir duruş haline gelmiş ve yönetim kuru-
lumuzun yoğun çabalarıyla hayata geçiril-
miştir. 

Sayın Hocamız göreve başladıktan 
sonra transfer dönemlerinde listesini 
futbol şubemize iletmiş ve hocamızın 
onayladığı isimler yönetim kurulumuzda 
onaylandıktan sonra kulübümüze kazandı-
rılmıştır” ifadeleri kullanıldı. 

SADECE SONUÇLAR 
DEĞERLENDİRMEMEK GEREK

Yönetimin özellikle altyapı konusunda 
büyük yatırımlar yaptığı hatırlatılan açık-
lamada, “Türk futbolu büyük bir kaosun 
eşiğindedir. Bunun için yapılması gereken 
tek şey alt yapının güçlendirilmesi, geliş-
tirilmesi ve oradan yetişecek futbolcularla 
kulübün daha sağlam bir yapıya kazandı-
rılması gerekmektedir. Bu bağlamda eğ-
risi doğrusu, sevabı günahıyla transferler 
ve yatırımlar başta olmak üzere yaptığımız 
her işin arkasındayız. Bugün özellikle alt 
yapı ve profesyonel takımımızın demirbaş 
listesine giren yatırımlarımızın değerinin 
yakın dönemde çok daha iyi anlaşılacağı 
düşüncesindeyiz. Bugün bu anlamda gel-
diğimiz nokta Türkiye’de tepe noktası se-
viyesindedir. Dolayısıyla genel anlamda 
yöneticilerin ve teknik heyetlerin gayret-
leri ve ortaya koydukları büyük emeklerin 

sadece sonuçlara bakılarak göz ardı edil-
mesi, bunu doğuran sebeplerin araştırıl-
maması en büyük eksikliktir” denildi.

KİMSE İLE GÖRÜŞMEDİK
Konyaspor yönetiminin tartışma-

lara nokta koyan açıklamasında Aykut 
Kocaman’ın yerine herhangi bir isim 
arayışına girilmediği söylendi. Yapı-
lan açıklama şöyle; “Bugün asparagas 
haberlerle yaratılmak istenen kaos ve 
tartışma ortamı ne Konyaspor’umuza, 
ne Konya’ya, ne yönetimimize ne de 
futbolcularımıza hiçbir faydası olmaya-
caktır. Hepimizin böylesi zamanlarda 
ayrışmak yerine tek vücut, tek yürek, 
tek akıl olabilmemiz kulübümüzün yük-
sek menfaatleri açısından son derece 

önemlidir. Bugün bu dönemde bizim ve 
diğer takımların attığı adımların, teknik 
direktör değişikliklerinin lige nasıl yan-
sıyacağını Mayıs ayı sonunda inşallah 
hep birlikte göreceğiz. 

Alanyaspor maçından sonra sayın ho-
camızın yönetimle irtibatı kestiği, büyük 
tartışmalar yaşandığı, teknik direktörümüz 
Aykut Kocaman’ın bazı isteklerde bulun-
duğu ve bunların kabul edilmediği gibi 
saçma sapan iddialar ortaya atılmıştır.

Camiamız bilmeli ki; birkaç gündür 
basında yer alan haberlerin ve iddiaların 
hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yöneti-
mimiz sayın hocamızın sözleşmesi devam 
ederken hiçbir teknik adamla görüşme-
miştir. Görüşmek için teşebbüste dahi bu-

lunmamıştır. Hoca arayışına girmemiştir. 
Bu çerçevede geçmişte olduğu gibi 

bugünde İttifak Holding Konyaspor’umu-
zun geleceğinin planlanmasında Teknik 
Direktörümüz Aykut Kocaman olmaya 
devam edecektir. Öngörülen transferler 
yine her zaman olduğu gibi hocamız tara-
fından tespit edilmiştir. Öte yandan Sayın 
Hocamızın belirlediği isimlerle yollarımız 
ayrılacaktır. Yönetim Kurulumuz ve cami-
amız, daha önce olduğu gibi bundan sonra 
da kulübümüzün menfaatleri doğrultusun-
da hocamızın her zaman yanında olmaya 
devam edecektir. Açılacak yeni sayfada, 
yönetim kurulumuzun görev dağılımında 
da değişikliğe gidilecektir”.  
n SPOR SERVİSİ
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