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Yatırımlar 
değerlendirildi

Proje okul 
olmak istiyorlar

‘Sorunları Batı 
değil D-8 çözer!’ 

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan organize edilen ‘Mahalle 
Muhtarları İstişare Toplantısı’ 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın 
katılımıyla Kosova Mahalle 
Konağı’nda yapıldı. Toplantıda 
mahallelerle ilgili talepler topla-
nırken, yatırımlar da değerlen-
dirildi. n SAYFA 11’DE

Ahilik geleneğini yaşatmak ve 
geleceğin ahilerini yetiştirmek 
amacıyla önemli çalışmalar yü-
rüten Ahi Evran Mesleki Eğitim 
Merkezi Genç Esnaf ve Sanat-
karlar Kulübü, destek bekliyor. 
Okul, proje okul olmak ve 
atölye eğitimi de verebil-
mek istiyor. n SAYFA 2’DE

Arabuluculuk sisteminde ihtilaflı 
tarafların uzun süren yargı süre-
cinden ziyade masada oturup 
karşılıklı anlaşabildiklerini ifade 
eden Güven Arabuluculuk Hiz-
metleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yavaş, “Önemli olan 
masadan helalleşerek ayrılabil-
mek” dedi. n SAYFA 2’DE

İslam ülkelerinde yaşanan so-
runlara dikkat çeken Saadet Par-
tisi Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman, “İslam ülkelerinin 
sorunlarını Batı’nın değil, İslam 
ülkelerinin biraraya gelmesi 
çözer” dedi.   n SAYFA 13’TE

Sille’de kış güzelliği
Konya’da kar yağışının ardından tarihi 
yapıların beyazla bütünleşmesi seyrine 
doyumsuz güzellikler oluşturdu. 5 bin 
yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete 
ev sahipliği yapan, yüzlerce tarihi 
eseriyle de açık hava müzesini andıran 
Sille Mahallesi, kar yağışının ardından 
kış güzelliğini gözler önüne serdi.
Yazı ayrı, kışı ayrı güzel olan Sille’deki 
kış manzaralarını görmek için bölgeyi 
ziyaret eden vatandaşlar, bol bol 
fotoğraf çekerek doğal güzellikleri 
ölümsüzleştirdi. Şehir merkezine 
sadece 3 kilometre uzaklıkta bulunan 
Sille’yi ziyaret edenler kar topu 
oynayarak karın keyfini çıkarmaya 
çalışıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

TAKVA EKSENLİ
ÇALIŞIYORLAR

Mustafa Ekrem Doğan:

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Konya İl Baş-
kanlığı, 2020 yılında yapacağı projeleri düzenlediği 
toplantı ile açıkladı. İMH Konya Şube Başkanı Mus-
tafa Ekrem Doğan, takva ekseninde dönüşüme kat-
kı sağlamaya çalışacaklarını söyledi. 

04 Hac ibadetinde
özgür değiliz! 06 Hesap kavgasının 

katil zanlısı tutuklandı 07 12Sahipsiz köpeklere 
şefkatle bakıyor

‘Sınavlara hazırlanan 
öğrenciler için fırsat’

17 üründe taklit ve 
tağşiş tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit 
veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, 
aralarında et ve et ürünleri, süt 
ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, 

takviye edici gıdalar ve çikolatala-
rın yer aldığı 229 firmaya ait 386 
parti ürünü kamuoyuna açıkladı. 
Listede Konya’dan da taklit ve 

tağşiş olduğu belirlenen 17 farklı 
ürün yer aldı.  n SAYFA 12’DE

‘Sağlık’lı yürüyoruz! 
2019 yılı sağlık yatırımlarını değerlendiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya’nın sağlık yatırımları bağlamında önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi 

YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kurumu-
nun Konya’ya ait 2019 yılı istatistikleri ve bu yıl 
yapılması planlanan hedefleri paylaştı. Konya’nın 
son 3 yıldır sağlık alanında büyük kazanımlar elde 
ettiğini belirten Koç, sağlık alanındaki yatırımların 
artarak devam edeceğini söyledi.

KADIN DOĞUM’DA YÜK AZALTILACAK 
Göçmen Sağlık Merkezleri ile Kamu Hastaneleri-
nin yükünü azalttıklarını kaydeden Koç, Suriyelile-
re özel Doğum Hastanesi yapacaklarını, böylece 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin yükünü 
de hafifleteceklerinin bilgisini verdi. Koç, Konya 
Şehir Hastanesi’nin de 2020’de açılacağını belirtti.  
n HABERİ SAYFA 3’TE Prof. Dr. Mehmet Koç

Önemli olan 
helalleşmek
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İhtilaf durumunda tarafları uzun süren yargı sürecinin dışında tutarak hızlı bir şekilde uzlaştırmak için oluşturulan 
arabuluculuk sistemi, tarafların ihtilaflı konularını çözdüğü gibi, masadan helalleşerek ayrılmalarını da sağlıyor

Helalleşmenin en iyi yolu!

Güven Arabuluculuk Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yavaş, yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ı ziyaret etti. 

Ziyarette, arabuluculuk ve uz-
laştırmacılık sisteminin ayrıntıla-
rını anlatan Güven Arabuluculuk 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yavaş, bu sistem sayesinde özellik-
le maddi anlamda ihtilafa düşülen 
konularda hızlı bir çözüm yolu bu-
lunduğunu, bununla da kalmayıp 
tarafların masadan helalleşerek 
ayrılmalarının sağlandığını söyledi. 

UZLAŞTIRMACILIK İLE 
ARABULUCULUK AYNI DEĞİL
Hukuk sistemine yeni dahil 

olan uzlaştırmacı ve arabulucu te-
rimlerinin ne manaya geldiğini ve 
birbirinden ayrılan yönlerini anla-
tan Mehmet Yavaş, 

“Uzlaştırıcık ile arabuluculuk 
birbirinden farklıdır. Uzlaştırma-
cılar için bir eğitim veriliyor, bu 
eğitimi alanlar uzlaştırmacı kabul 
ediliyor. Arabuluculuk tamamen 
özel hukuka ilişkin bir sistemdir. 
Arabuluculukta kesinlikle hukuk 
fakültesi mezuniyeti şartı var. İk-

tisat, işletme, 
kamu yönetimi mezunları da uzlaş-
tırıcı olabiliyor ama arabulucu ola-
mıyor. İkinci şart en az 5 yıllık mes-
lek tecrübesinin olması gerekiyor. 
Sonrasında vasıfları taşıyan belli 
üniversitelerde 5 yıllık tecrübeye 
haiz hukukçu eğitim alıyor. Sonra-
sında bakanlığın belli periyodlarla 
açtığı sınava giriyor. Sınavdan 70 
ve üzerinde not alan başarılı sayılı-
yor. Fakat başvurusu sayısı çok faz-
la olduğu için sınırlı sayıda arabulu-
cu alınıyor. Türkiye genelinde 5 bin 
kişi alındı. 5 bininci kişinin puanı 91 
olduğu için bundan daha aşağıda 
alan sınavı geçememiş sayıldı. Bu 
sınavı da geçmiş olanlar arabulu-
culuk sistemine dahil olmuş oluyor. 
Konya’da 176 arabulucu var” dedi. 

İHTİLAFLI KONULARA EN HIZLI 
ÇÖZÜMÜ SUNUYOR

Arabuluculuk sistemini ayrın-
tılarını aktaran Mehmet Yavaş, 
“Ayeti kerimede de var aslında ara-
buluculuk. ‘Eşler arasında bir sıkıntı 
varsa aileden bir hakem tayin edin’ 
deniliyor. Aslında arabuluculuk, 
bu ayetin özel hukuka indirgenmiş 
karşılığıdır. Yani iki insan herhangi 
bir konuda ihtilafa düştüğü zaman 

mahkemeye gitmeden arabulucu-
ya giderek tarafsız ve objektif bir 
şekilde bu ihtilaflı konunun çözüme 
kavuşmasını sağlayabilir. 

Arabulucu hakim değil, yargı-
lama yapmıyor, hakem değil ka-
rar vermiyor. Karşılıklı iki insanı 
konuşturarak anlaşma noktasında 
teşvikte bulunuyor. Bir taraf diyor 
hak talep ediyor, öteki taraf o hakkı 
verdiğini iddia ediyor vesaire. Biz 
illa ki ortayı bulacağız diye uğraş-
mıyoruz. Anlaşmanın güzelliğini 
anlatıyoruz. 

Mahkeme sürecinin nasıl işle-
yeceğini de anlatıyoruz. Bu süre-
cin zorluklarını maddi ve manevi 
kayıplara yol açacağını anlatıyoruz. 
Yine mahkemeden sonra o iki in-
sanın belki de yüz yüze geldikleri 
zaman birbirilerine düşmanca ba-
kabileceklerini anlatıyoruz. Diğer 
yandan aslolanın helalleşmek ol-
duğunu söylüyoruz. Gönül rızası 
ile, alanın da verenin de memnun 
olduğu bir yapı oluşturmaya çalışı-
yoruz. 

Arabulucu tutanağı hukuk nez-
dinde yargıtaydan geçmiş ve karar 
niteliğinde bir ilam yerine geçmiş 
oluyor. Biz anlaştırdığımız zaman 

bu mahkeme kararı yerine geçiyor. 
Bir daha bu konuda ihtilaf yaşan-
mıyor, mahkemeye gidilse bile ha-
kim davayı reddediyor. 

Diğer yandan yargının iş yükü 
çok fazla. Bugün Türkiye’de da-
valar en hızlı 1 yıl içinde bitiyor. 
Bunun itirazları istinafı vesaire 
devreye girince konu 5 yıla kadar 
uzayabiliyor. Şimdi biz anlaştırdığı-
mız zaman problem hızlı bir şekil-
de çözülmüş oluyor. Diğer yandan 
yargının üzerindeki iş yükü hafifli-
yor” diye konuştu. 

YARGININ YÜKÜNÜ 
ARABULUCULAR OMUZLADI
“2017 yılında Türkiye’de 377 

bin işçi işveren davası olmuş. 2018 
yılının başında işçi ve işverenlerin 
mahkemeye gitmeden arabulucu-
ya gitmesi zorunlu hale getirildi” 
diyen Güven Arabuluculuk Hiz-
metleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yavaş, “Bu davaların sayı-
sı 98 bine kadar düştü. Yüzde 70’in 
üzerinde düşüş oldu dosya sayısın-
da. Bu büyük yük ortadan kalktığı 
gibi, insanlar anlaşarak kısa bir süre 
içerisinde problemi çözmüş oluyor. 
Husumete mahal veren bir durum 
da söz konusu olmamış oluyor. Ba-

rışçıl bir şekilde, helalleşerek sorun 
nihayete ermiş oluyor. Bu manada 
arabuluculuk, uzlaştırıcı bir kültüre 
de vesile oluyor. 

2019 yılı itibariyle ticari davalar 
da zorunlu hale getirildi. Burada 
kanun diyor ki, önce arabulucuya 
git. Orada karşılıklı görüş, konuş. 
Mümkünse arabulucu sizi anlaş-
tırsın. Olmadı, anlaşamama tuta-
nağını da al ve davanı buna göre 
aç. Aksi halde davaya bakılmıyor. 
Buna zorunlu diyoruz. Bunun ha-
ricinde kişinin özel tasarrufta bulu-
nabileceği maddi bütün haklarına 
yönelik olarak arabulucuya gidile-
biliyor. 

Zorunluluktan dolayı iş davaları 
ve ticari davalar daha çok geliyor. 
İşçi, fazla mesai, kıdem tazminatı, 
maaşını alamayanlar gibi konular 
söz konusu. Diğer yandan ticari 
olarak da ortakların ayrılması ve 
benzeri konularda çözüm için ara-
bulucuya başvurular yapılıyor” ifa-
delerini kullandı.

VATANDAŞ ARABULUCUYA 
NASIL ULAaŞACAK?

Vatandaşın arabulucuya ulaş-
ması için kendi tanıdığı herhangi 
bir arabulucuya gidebileceğini, 

bunan yanında Adliye’den de yön-
lendirilebileceğini söyleyen Meh-
met Yavaş, “Bir tanıdık vasıtasıyla 
ihtilaflı olunan konunun tarafları 
biraraya getirilebiliyor. Bir de Adli-
ye’de arabuluculuk komisyonu var. 
Tanıdığı hiçbir arabulucu olmadığı 
durumda Adliye’ye gidip bu büroya 
başvuru yapıyor. Adalet Bakanlığı 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı bu-
raya ulaşan dosyaları sistem üze-
rinden arabuluculara gönderiyor. 
Burada bir puanlama sistemi var. 
Bütün arabuluculara eşit bir şekil-
de devlet görevi sistem üzerinden 
dağıtıyor. 

İnsanların yüzyüze bakarak, 
toplum içinde barışçıl bir hayat sür-
mesi ve en önemlisi de inancımız 
gereği kul hakkıyla gitmemek ve 
helalleşmek için, aralarındaki me-
seleleri çözmek isteyen insanların 
mutlaka mahkemelerden önce ara-
buluculuğu tercih etmelerini öne-
ririm. Biz aslolanın helalleşmek ol-
duğunu söylüyoruz, öbür tarafa da 
hesap kalmasın diye burada helal-
leştirerek masadan tarafları kaldır-
maya çalışıyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Geleceğin ahilerini yetiştirmek amacıyla yola çıkan Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Genç Esnaf ve Sanatkarlar Kulübü, destek 
bekliyor. Okul, proje okul olmak ve atölye eğitimi de verebilmek için hayırseverlerden altyapı desteği istiyor  

Eğitime destek bekliyorlar
Ahilik geleneğini yaşatmak ve 

geleceğin ahilerini yetiştirmek ama-
cıyla önemli çalışmalar yürüten Ahi 
Evran Mesleki Eğitim Merkezi Genç 
Esnaf ve Sanatkarlar Kulübü, Ye-
nigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Okul 
Müdürü Vahit Gedik, Genç Esnaf 
ve Sanatkarlar Kulübü Proje Yürü-
tücüleri Mustafa Başoğlu, Süleyman 
Doğan Tezgel, Adem Mekin’in yer 
aldığı heyeti, Yenigün Gazetesi So-
rumlu Yazı İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak ve Yenigün Gazetesi Yeni 
Medya Koordinatörü Mehmet Ali 
Elmacı ağırladı. Geçtiğimiz hafta 
kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü’nü tebrik eden heyet, okul 
ve kulüp olarak yaptıkları çalışmalar 
hakkında da bilgiler verdiler. 

GELECEĞE ATILAN İMZA 
Ahi Evran Mesleki Eğitim Mer-

kezi Genç Esnaf ve Sanatkarlar 
Kulübü Proje Yürütücüsü Mustafa 
Başoğlu, kulübün çalışmalarını ve 
hedeflerini anlattı. 

Kulüple birlikte öğrencilerin 
ahilik kültürünü özümseyeceklerini 
belirten Başoğlu, böylece geleceğin 
ahilerini yetiştireceklerini vurgula-
dı. Bu oluşumun Konya’nın 15 yıl 
sonrasına atılan önemli bir imza ol-
duğuna dikkat çeken Başoğlu, şöyle 
devam etti, “Ahilik felsefesini öğ-
rencilerim iş hayatında, arkadaşlık 
hukuklarında, aileyle olan bağların-

da, kendi aralarında uygulayabilirse 
Konya’nın sanayisini, esnafını şimdi-
den kurtarabileceğiz. Kulübümüzde 
40 öğrencimiz var. Bu öğrencileri-
mizi kendimiz seçtik. Ahilik kültü-
rüne uyabilecek olan öğrencilerimizi 
bu kulübe aldık. 

Kulüple birlikte, kulüp dışında 
olan öğrencilerin de oturuşu, kalkı-
şı, davranışı değişmiş durumda. Biz 
şimdiden bu kulübün meyvelerini 
almaya başladık aslında. Bizim okul-
ların kuş mu deve mi olduğu nokta-
sında bir sorun yaşanıyor. Tam ta-
nımını yapamıyoruz. Bu çocukların 
sigortasını devlet yapıyor zaten. Bu 
çocuk haftada bir gün okula geliyor, 
5 gün işyerinde çalışıyor ve parasını 
alıyor. Bu çocuklar hem öğrencilik 
yapıyor hem de çalışıyorlar. Yani bu 

çocuklar çalışan öğrenciler.”
PROJE OKULU OLMAK İSTİYORLAR 

Ahi Evran Mesleki Eğitim Mer-
kezi Müdürü Okul Müdürü Vahit 
Gedik de yaptığı açıklamada, proje-
nin önemine değindi. 

“Biz ileriye dönük bir proje or-
taya koyduk” diyen Gedik, esnafa 
olan güven sorununu onarmak is-
tediklerini söyledi. Ancak bu pro-
jeyi yürütürken, bazı sorunlarla da 
karşılaştıklarını vurgulayan Gedik, 
şunları kaydetti, “Sıkıntımız şu; oku-
lumuzun proje okulu olmasını istiyo-
ruz. Böylece hem öğrenci seçiminde 
daha titiz davranabileceğiz hem de 
yapılan faaliyetlerimize daha çok 
destek bulabileceğiz. Şuanda biz 
kendi yağımızda kavrulmaya çalı-
şıyoruz. Yakın zamanda bir Anka-

ra programımız var. TESK’i ziyaret 
ederek kendimizi anlatarak, onların 
desteğini isteyeceğiz. Bütün illerde 
Genç KONESOB Kulübü kurulsun 
istiyoruz. Bütün illerde teşkilatlan-
mayı amaçlıyoruz. Kulüp aracılığıyla 
herkes birbirini tanısın, iş yapsın is-
tiyoruz.”

KONYA BİRİNCİ SIRADA 
İller bazında çırak sayılarında-

ki son durumu paylaşan Gedik, bu 
noktada Konya’nın önemine dikkat 
çekti. “Geçtiğimiz hafta Cuma günü 
itibariyle Konya’daki çırak sayısı 7 
bin 691” diyen Gedik, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Konya bu rakamla Tür-
kiye birincisi çırak öğrenci sayısı ba-
kımından. Konya’ya en yakın olan il 
yanlış hatırlamıyorsam Hatay. Orada 
çok fazla yabancı uyruklu var onların 

entegrasyonu nedeniyle çok fazla 
kayıt yapılmış durumda. O da bun-
dan kaynaklanıyor. Ankara’da bir 
çırak okulunda en fazla 700 öğrenci 
var. Ama biz kapasitemizin üzerin-
de çalışıyoruz. Bizim avantajımız şu; 
sanayimiz geniş. Her usta mutlaka 
yanında bir çırak istiyor. Bu çocuklar 
resmi olarak sözleşmeleri imzalan-
mış şekilde çıraklık yapıyorlar. Bizim 
okula kayıt edilmesi için okul, veli ve 
usta arasında bir sözleşme imzalanı-
yor. Koordinatör öğretmenlerimiz iki 
haftada bir işyerlerini ziyarete gider, 
çocuklarımızın kontrolünü sağlar. 
Çocuk hem işini öğreniyor hem de iş 
garantisi sağlamış oluyor.”
DAHA ÇOK MAKİNE TERCİH EDİLİYOR

Ahi Evran Mesleki Eğitim Mer-
kezi’nde 27 alanda eğitim verdik-

lerini hatırlatan Gedik, “Bizim Ahi 
Evran’da genelde imalat işlemlerine 
yönelik eğitimler var. Kuaförlük, gi-
yim gibi bölümler de diğer okullara 
paylaştırıldı. Biz okullarımızı branş-
laştırmaya çalışıyoruz. Biz makine, 
mobilya, elektrik-elektronik, metal 
öğrencilerini alıyorum. Diğer oku-
lumuz kuaförlüktür, aşçılıktır gibi 
hizmet alanlarına yönelik eğitimler 
veriliyor. Biz okullar olarak kendi 
aramızda bunların paylaşımını ya-
pıyoruz. Bizim okulumuzda ağırlıklı 
olarak makine alanı tercih ediliyor” 
dedi. 

ATÖLYELEŞMEK İSTİYORLAR
Okul olarak sadece teorik eğitim 

vermekle yükümlü olduklarını ancak 
öğrencilerin daha iyi eğitim görmesi 
amacıyla atölye eğitimi de vermek 
istediklerini belirten Gedik, 

“Bizler sadece teorik eğitim 
vermekle yükümlüyüz. Ama teo-
rik eğitim nereye kadar? Pratikte 
de öğrenim vermemiz gerekiyor. 
Okullardaki eğitimimizde, makineyi 
canlı canlı göstermemiz gerekiyor. 
Meslek liselerinin böyle bir şansı 
var. Sanayideki bir firmayla protokol 
imzalayıp bu eğitimi bir gün verebi-
liyorlar. Biz bunu yapamıyoruz. Biz 
atölyeleşmek istiyoruz. Böylece ço-
cuğun firmada görmediği şeyleri de 
göstereceğiz” değerlendirmesinde 
bulundu. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Genç Esnaf ve Sanatkarlar Kulübü, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.
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2019 sağlık yatırımlarını ve sağlıktaki gelişmeleri değerlendiren Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Yapımı devam 
eden Şehir Hastanemizin inşaat tamamlanma oranı yüzde 87 oldu. İnşallah 2020 yılında bu süreci tamamlayacağız” dedi   

‘Şehir Hastanesi bu yıl tamam’
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 

Dr. Mehmet Koç, Konya Bölge 
Eğitim Araştırma ve Uygulama Si-
mülasyon Merkezinde düzenlediği 
basın toplantısında, kurumunun 
Konya’ya ait 2019 yılı istatistikleri 
ve bu yıl yapılması planlanan he-
defleri paylaştı. İl Sağlık Müdürü 
Koç, Konya’nın son üç yılda bü-
yük kazanımlar elde etiğine dikkat 
çekti. Geçen yıla ait il genelindeki 
sağlık verilerini de paylaşan Koç, 
şunları kaydetti: “Konya’da geç-
tiğimiz yıl kent genelinde yapılan 
muayene sayısı 10 milyon 140 
bin, 692 aile hekimi ile 1. basamak 
muayene sayısı 8 milyon 775 bin 
993, yatan hasta sayısı 243 bin 
675, toplam yapılan ameliyat sa-
yısı 219 bin 553, doğum sayısı 29 
bin 200, göçmen sağlık merkezle-
rinde bakılan hasta sayısı 205 bin 
937 olmuştur. Evde sağlık hizme-
ti alan 11 bin 673 hastaya 56 bin 
948 ziyaret gerçekleştirildi. Acil 
çağrı sistemine ihbarı gelen 166 
bin 149 vakaya müdahale edildi. 
İlimizde 78 acil sağlık istasyonu 
bulunmaktadır. Geçen yıl helikop-
ter ambulansla 209, kar paletli 
ambulansla 627, uçak ambulansla 
da 34 vakaya müdahale gerçekleş-
tirildi” dedi. 

‘KONYA SON ÜÇ YILDA BÜYÜK 
KAZANIMLAR ELDE ETTİ’

Konya’nın sağlık alanında son 
üç yılda büyük kazanımlar elde 
ettiğine dikkat çeken İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Kon-
ya sağlığı olarak özellikle son üç 
yılda çok önemli kazanımlar elde 
ettik. 2017 yılları başlarında Dr. 
Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi ile başlayan 
yeni hastanelere taşınma süreci-
miz Kulu, Seydişehir, Beyşehir, 
Ereğli, Konya Numune Hastanesi, 
Hadim ve Hüyük hastanelerimiz 
ile devam etmiş olup toplam bin 
640 nitelikli yatak kazanmış bu-
lunmaktayız. Akşehir Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezimiz, Ereğli Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezimiz ve Konya 
Ağız ve Dış Sağlığı Merkezimize 
bağlı Karatay 20 ünitelik Ağız ve 
Dış Sağlığı Merkezi ve Selçuklu 
10 ünite Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi ile birlikte toplam 70 ünitelik 
hizmetimiz yeni binalarda hizmet 
vermeye başladı. Konya adına bü-
yük bir kazanımdır” şeklinde ko-
nuştu.  

‘DEVLET-MİLLET İŞBİRLİĞİNİN 
ÇOK GÜZEL ÖRNEKLİĞİNİ 

SERGİLİYORUZ’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

ve Sağlık Bakanlığı’nın Konya’ya 
yakın ilgi gösterdiğini ifade eden 
Koç, “Biz özellikle son dönemde 
Bakanımızın bizlere vermiş oldu-
ğu desteğe müteşekkiriz. Sağlık 
Bakanlığımız Konya’ya çok yakın 
ve samimi ilişkiler gösteriyor. Bü-
rokratlarımız aynı şekilde.  Ayrıca 
Valimiz sağlık adına bizlere destek 
veriyor. Çok teşekkür ediyorum. 
Milletvekillerimiz Dr Leyla Şahin 
Usta ve Abdullah Ağralı başta ol-
mak üzere bütün milletvekilleri-
mize en kalbi teşekkürlerimi ileti-
yorum. Onlarda bizleri hiç yalnız 
bırakmıyorlar ve sorunlarımızı 
çözmek adına hep birlikte hareket 
ediyoruz.  Yine Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız başta olmak üzere 
merkez ve ilçe belediyelerimiz ile 

iyi bir diyalog içerisindeyiz. Çünkü 
sağlık yatırım işidir. Destek işidir. 
Bu konuda onlarla hep birlikte 
hareket ediyoruz.  Yine ayrıca ha-
yırseverlerimiz bizleri hiç yalnız 
bırakmadı. Hala da desteklerine 
devam ediyorlar. Devlet millet 
işbirliğinin çok güzel örnekliğini 
sergiliyoruz. Hayırseverlerimi-
ze de destekleri için çok teşekkür 
ediyorum.  Sağlık işi bir ekip işidir. 
Takım işidir. Bu bakımda iletişim 
takımın en vazgeçilmez ayağıdır. 
Başta İl Sağlık Müdürlüğünde ya-
kın çalışma arkadaşlarımız olmak 
üzere en uçla yerde görev yapan 
bütün sağlık çalışanlarına, mesai 
arkadaşlarıma çok teşekkür edi-
yorum. Çalışma arkadaşlarımın 
hepsine dokundum ve onlarla bir 
araya geldim” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK YATIRIMLARI ARTARAK 
DEVAM EDECEK’

Tamamlanmış inşatların son 
durumu hakkında bilgi veren Koç, 
Konya’nın sağlık alanında yatırım-
larının artarak devam edeceğini 
ifade ederek, “2019 yılında inşa-
atını tamamlanmış olan hastane-
lerimiz başında Tuzlukçu Entegre 
Hastanesi hizmete girdi. İkinci 
basamak olarak da Hüyük Devlet 
Hastanesi’ni hizmete açtık. Ayrıca 
Kore fonundan yaptırdığımız ya-
kın zamanda açılışını yaptığımız 
Meram Hadimi Göçmen Sağlığı 
Merkezimizi, Alibeyhüyüğü Aile 
Sağlığı Merkezi’ni, Belkaya Aile 
Sağlığı Merkezi’ni, Yeniceoba Ali 
Sağlığı Merkezi ve Karatay 9 Nolu 
Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık 
İstasyonu, Karatay 21 Nolu Aile 
Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık İs-
tasyonu’nun inşaatları tamam-
landı. Ayrıca Akşehir’de iki tane 
Aile Sağlığı Merkezimiz hayırse-
ver tarafından yaptırarak hizmete 
başlamıştır. Sene ortasında ihale 
ettiğimiz ya da ekonomik sıkıntı 
nedeniyle yeniden ihale ettiğimiz 
yerler var. Akşehir Çakılar, Ahırlı 
ASM de inşallah iki üç aya kadar 
hizmete girecek. Yine Karatay 12 
nolu ve 24 nolu Aile Sağlığı Mer-
kezimizin ihalesini yaptık. Bu mer-
kezimizle de gelecek yıl bu zaman-
larda hizmete açılacağını göreceğiz 
inşallah. İnşallah önümüzdeki ay-
larda da yatırımlarımız artarak de-
vam edecek” diye konuştu. 

‘16 BİN 500 PERSONELİMİZ VAR’
Konya’da yaklaşık olarak 16 

bin 500 sağlık personelinin ol-
duğunu ifade eden Koç, “Kamu 

hastanelerindeki acil muayene 
oranlarının yüzde 80’nini kamu 
hastaneleri yapıyor. Yüzde 10’u 
özel, yüzde 10’u üniversite has-
taneleri. Poliklinik hizmetlerinin 
yüzde 70’ni, ameliyat hizmetleri-
nin yüzde 35’ni kamu hastaneleri 
yapıyor. Yatak doluluk oranlarında 
yoğun bakımlarda, kamu hasta-
nelerimiz üniversite ve özel has-
tanelerimiz ile yarışır vaziyettedir. 
Acilde çok tercih edildiğimiz için 
yoğunluğumuz maalesef çok fazla. 
Özellikle son dönemlerdeki yoğun-
luktan dolayı gereken tedbirleri 
de alıyoruz. Özellikle 2019 yılında 
toplam bin 397 personel tayini ya-
pıldı. Bunlardan 184’u uzman he-
kim, 229 tanesi pratisyen hekim, 
419 hemşire, 136 ebe, 146 ilk ve 
acil yardım teknisyeni ve diğer bö-
lümler. Yaklaşık olarak 16 bin 500 
personelimiz var. 

Bu çalışanlarımız ile de bir ara-
ya gelerek istişarelerde bulunduk 
ve eğitimler verdik. Çalışanlarımı-
zı mutlu etmeden vatandaşımızı 
mutlu etmek mümkün değil. En 
son yaptığımız maaş anlaşması ile 
birlikte bütün sağlık çalışanları-
mıza temizlik, güvenlik, sekreter 
dahil tek seferde ödenmek üzere 
6 bin 720 TL promosyon katkısı 
sağladık. İnşallah Şubat ayında 
alacaklar. 

Yetersiz olarak kaldığımız tek 
bir branşımız var. Çok nadir ara 
boşluklarımız olabiliyor ama hiz-
meti veremediğimiz branş sayımız 
çok çok az. Yoğun bakım uzman-
larımız giderek artıyor. Bu konuda 
gerçekten Bakanlığımızda destek 
veriyor” dedi.
‘GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZLERİ İLE 
KAMU HASTANELERİNİN YÜKÜNÜ 

AZALTTIK’
Göçmen Sağlık Merkezleri 

ile Kamu Hastanelerinin yükünü 
azalttıklarını kaydeden Koç, Su-
riyelilere özel Doğum Hastanesi 
yapacaklarını da belirterek; “Kon-
ya’mızda resmi olarak 110 bin 
civarında göçmenimiz var. Gayri 
resmi daha fazla olduğuna hepimiz 
şahit oluyoruz. Bu yıl açtığımız 2 
tane ile birlikte 5 tane göçmen sağ-
lığı merkezimiz var. Bunlarda 2 ta-
nesi güçlendirilmiş göçmen sağlığı 
merkezi. Buralarda kadın doğum, 
çocuk, dâhiliyeci uzmanlarımız var 
ve bunların çoğu Suriye uyruklu. 
Buralarının giderleri Avrupa Bir-
liği Fonu projesinden karşılanıyor. 
138 bin 726 muayene ile 2019 yı-
lında ciddi bir atak yaptık ve kamu 
hastanelerimizin yükünü azalttık. 
Suriyelilere Özel bir Kadın Çocuk 
Doğum Hastanesi yapmayı planlı-
yoruz. Koç ayrıca Suriyeli ailelerin 
çocuk doğum oranının, Konya’daki 
ülke vatandaşlarının doğum ora-
nının üzerinde olduğunu ve geçen 
yıl Konya’da 4 bin Suriyeli bebeğin 
doğduğunu da sözlerine ekledi. Bu 
konuda Bakanlıktan bir söz aldık.  
2019 yılında 200 binin üzerinde 
çocuğumuzu da aşıladık.   Alkol 
ve Madde Bağımlılığı Konya’mızın 
ve Türkiye’nin önemli bir sorunu. 
Şu anki yeri sıhhiye açısından çok 
uygun değil. Türkiye’ye örnek bir 
AMATEM yapacağız. 30 kadın, 50 
erkek girişleri ayrı ve fiziki şartları 
çok çok iyi bir yer olacak. Burada 
tedavi edilen hastalarımızı daha 
uzun rehabilitasyon yapacakları 
330 bin metrekarelik bir alanda 
mekan üzerine çalışıyoruz” ifade-
lerini kullandı.

‘İLK ADIM EBE GEBE PROJESİ 
KONYA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM’

“İlk Adım Ebe Gebe” projesinin 
Konya için büyük bir kazanım ol-
duğuna dikkat çeken Koç, 1000’in 
üzerindeki doğumu doğum des-
tekçisi ile birlikte gerçekleştirdik-
lerini de söyleyerek “İlk Adım Ebe 
Gebe’ projemiz var. Bu projeler 
çok süreç alan bir hizmet. Tekli 
yapının avantajını burada çok iyi 
kullandık. Tekli yapının getirdiği 
avantaj ile bu projeyi canlandır-
dık. Şu anda Türkiye’ye örnek bir 
proje haline geldi. Emine Erdoğan 
hanımefendiye ve projemizin mi-
marı Milletvekilimiz Leyla Şahin 
Usta hanımefendiye çok teşekkür 
ediyoruz. 

2 bin 300 civarındaki gebemiz 
burada eğitildi. Yüzde 17’lik kısım 
eşli olarak eğitildi. Doğumun ai-

lenin tüm bireylerini ilgilendiren 
bir süreç olduğunu, korkusuz ve 
ağrısızı doğumun herkesin hak-
kı olduğunu kendilerine sunduk. 
Projenin 2. Aşaması ise doğum 
destekçileri ile doğum yaptırılacak. 
Eğitim Araştırma ve Doğum Evin-
de ayrıca Akşehir, Beyşehir hasta-
nelerimizde destekçiler ile doğum 
olacak. Bin’in üzerindeki doğumu 
da doğum destekçisi ile gerçekleş-
tirdik. 

Sezaryen oranlarımız Türki-
ye geneli yüzde 55, Konya geneli 
yüzde 50, projedeki sezaryen oranı 
ise yüzde 33 oldu. İnşallah 2020 
yılında Ebe Gebe sınıfımızı 10’a 
çıkaracağız ve eğittiğimiz gebe sa-
yısını tüm doğumun yüzde 10’una 
ulaştıracağız” şeklinde konuştu.
‘KONYA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETİ 
İLE 11 BİN 673 HASTAYA ULAŞTIK’

Konya’da Evde Sağlık Hizmeti 
ile 11 bin 673 hastaya 2019 yılın-
da ulaştıklarını ifade eden İl Sağ-
lık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
“Göreve geldiğimiz an 1.Basamak 
sağlık hizmetlerinde 112 acil sağ-
lık hizmetlerinin binalarının eski-
miş olduğunu ve yenileme vakti 
geldiğini fark ettik. 

Özellikle 112 acil sağlık hiz-
metlerinde çok iyi bir koordinas-
yon sağlayarak binalarımızın ço-
ğunu yeniledik. Ayrıca evde sağlık 
hizmetlerinde ciddi oranda çıtayı 
yükselttik. Tekli yapı döneminde 
toplam 30 evde sağlık hizmeti eki-
bimiz varken, şuanda sayı 47’ye 
ulaştı. 

Şu anda 11 bin 673 hastaya 
2019 yılında hizmet verdik. Bütün 
entegre hastanelerimizde de 24 
saat laboratuvar hizmeti ve rönt-
gen hizmetini sağlamış olduk. Ay-
rıca 3’lü yapı döneminde ilçeleri-
mizdeki aile sağlığı merkezlerinde 
ki kan, idrar numuneleri merkeze 
geliyordu. 

Bunu geçen yıl planladık ve 
bu yılbaşından itibaren ilçelerdeki 
yani bulundukları bölgedeki devlet 
hastanelerine gidecek. Sağlık Ba-
kanlığımız 2019 yılında Konya’ya 
19 yeni ambulans verdi. Filomuzu 
gençleştiriyoruz. Özel ile birlikte 
Konya’da aktif ambulans sayımız 
161’e yükseldi. Buda 112 acil hiz-
metlerde bizi güçlendirdi” dedi.

‘2020 YILINDA DEVAM ETMEKTE 
OLAN PROJELERİMİZİN DE 

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’
2020 yılında yapılacak olan 

projeler hakkında da bahseden 

Koç, “1’nci basamak sağlık hiz-
metlerinde daha da hizmeti artır-
mak istiyoruz. 

Yüzde 60 kamu hastanelerine 
başvuru var. Biz bunu bakanlığı-
mızın hedefi olan yüzde 50’lere 
çekeceğiz. Tekli yapının avantajı 
ile kanser taramalarında özellikle 
meme kanseri taramasında kendi 
hastanelerimizde Türkiye 1’ncisi 
olduk. Yine bu konuda yani aşıla-
mada, taramada daha iyi noktalara 
gitmek için gayret edeceğiz. 2019 
yılında çok şükür doğumlarda 
anne ölümüne rastlamadık. 

Ayrıca bebek ölümlerinde ili-
mizde 7.4 oranındayız. İnşallah bu 
rakamı 2020 yılında daha da aza 
indireceğiz. 

Türkiye genelinde ilklere imza 
atıyoruz. Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi ilk defa anne dostu has-
tanesi oldu. Bu senenin sonlarına 
doğru yine Eğitim Araştırma Has-
tanemizde anne dostu hastane 
oldu. 

Bu başarıları 2020 yılında da 
gerçekleştireceğiz. 2020 yılında 
devam etmekte olan projelerimi-
zin de takipçisi olacağız. Konya, 
kalan projelerinde tamamlanması 
ile birlikte artık 70-80 yıl içinde 
ciddi bir inşaat ile uğraşmayacak” 
dedi.

‘ŞEHİR HASTANESİ YÜZDE 87 
ORANINDA TAMAMLANDI’

Konya Şehir Hastanesi inşa-
atında sona yaklaşıldığına dikkat 
çeken Konya İl Sağlık Müdürü 
Mehmet Koç, “Yapımı devam eden 
Şehir Hastanemizin inşaat tamam-
lanma oranı yüzde 87 oldu. Yine 
burada Türkiye’ye örnek bir çalış-
ma yaptık. 

Yaklaşık 1,5 yıldır biz şehir 
hastanemizin projesi ve çalışma-
ları ile iç içe gidiyoruz. Bizler şehir 
hastanemizin en verimli şekilde 
hizmet verebilmesi için elimizden 
geleni yapıyoruz. İnşallah 2020 
yılında bu süreci tamamlayacağız. 

Eğitim Araştırma Hastanesinin 
büyük oranı şehir hastanemize ta-
şınacak. Ama mevcut hastaneyi de 
kapatmayacağız. 

Ayaktan acil servisimiz devam 
edecek ama ambulans vakaları-
mızın hepsini Şehir Hastanemize 
yönlendireceğiz. Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Hastanesinin de Şehir 
Hastanesine taşınması gibi bir şey 
söz konusu değil” ifadelerini kul-
landı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Mehmet Koç

İl Sağlık müdürü Mehmet Koç 2019 yılını basın mensuplarıyla değerlendirdi.
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‘İnsanlar ibadetlerini özgürce yapabilmelidir’
MAZLUMDER Konya Şube 

Başkanı Derviş Argun, hac iba-
detinin İslam’ın ibadetlerdeki beş 
temel şartlarından biri olduğuna 
dikkat çekerek, her yıl milyonlarca 
insanın hac ibadetini yerine getir-
mek istediğini ancak, ibadette öz-
gürlüklerin kısıtlandığı bir yapının 
söz konusu olduğunu söyledi. 

Hac mekanlarının Mekke ve 
Medine’nin sınırları içerisinde ol-
duğu despot Suudi yönetiminin, 
beceriksiz uygulamaları sonucu 
Müslümanların temel ibadetleri-
ni yapabilmesinin önüne sayısız 
engeller çıkarıldığını dile getiren 
MAZLUMDER Konya Şube Başka-
nı Derviş Argun, “Her ülke için zo-
runlu tuttuğu kota uygulaması da 
bunlardan biridir. Kota dolayısıyla 
Türkiye’de hacca gideceklerin kura 
ile belirlendiği bilinmektedir. Bu yıl 
da çekilmiş olan kura sonuçları 10 
Ocak 2020 tarihinde ilan edilmiştir. 
Kura’da ismi çıkan hacı adaylarının 
yüzde kırkının özel seyahat şirket-

lerini tercih hakları olduğu ve bu-
nun için 13 Ocak 2020 günü saat 
08.00 de sistem üzerinden tercih 
yapabilecekleri ilan edilmiştir. Ne 
yazık ki, saat 08.00 de sisteme gi-
ren hacı adayları, şirket kotasının 
dolduğu uyarısı olan bir yazı ile kar-

şılaşmışlardır. 
Türkiye’nin 83 bin 430 kişilik 

hac kontenjanı vardır. Bu rakamın 
yüzde kırkı 33 bin 372 kişi yap-
maktadır. Ve bu kadar sayının on 
saniye içinde dolmuş olması müm-
kün gözükmemektedir. Hac kurası 

çıkan insanlar, haklarını kaybetme 
endişesi ile Diyanet’in fiyat, tarih 
ve konaklama seçeneklerini tercih 
etmek zorunda kalmışlardır. Ve 
şirketlerin fiyatlarından çok daha 
fazla paralar ödemişlerdir. En azın-
dan rekabet ortamının oluşmasına 

engel olunmakta insanların fiyat 
konusunda alternatif rakamlara 
ulaşması engellenmektedir.

Bir şekilde şirket kotasından 
faydalanma imkanı bulabilenler 
için yapılan uygulama ayrı bir va-
hamet taşımaktadır. Kişi,  şirket 

ile anlaştığı fiyatı, şirket adına Di-
yanet’in hesabına yatırmak zorun-
da bırakılmaktadır. Diyanet, hacca 
gitme zamanı gelene kadar bu pa-
rayı hesabında tutmakta, faiz geliri 
elde etmekte ve ancak hacca gitme 
zamanı şirkete ödemesini yap-
maktadır. İbadeti faiz gelirine alet 
etmeye, insanların ibadet isteğini 
dinen haram olduğu tartışmasız bir 
uygulamaya zorlamak bir hak ihlali 
olması yanında büyük bir vebal-
dir” dedi. Diyanet’in kamu gücünü 
kullanarak haksız rekabete yol aç-
tığını iddia eden Argun, “İbadeti, 
ticaretine karıştırmaya kimsenin 
hakkı yoktur. MAZLUMDER olarak, 
Diyanet’in,  insanların ibadetlerini 
özgürce yapma, ticari şirketlerin 
eşit şartlarda rekabet etme hakla-
rını ihlal eden bu tavrını şiddetle 
kınıyoruz. İlgili bakanlıkları konuya 
sahip çıkmaya ve haksızlığı gider-
me hususunda gereğini yapmaya 
çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Başkan Kavuş’tan her
okula kitaplık müjdesi

Kadınhanı, İdlib’e
insani yardım gönderdi

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Şükrü Doruk Kız AİHL 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Oku-
lunun fizik, kimya biyoloji atölye-
sini ve yenilenen kütüphanesinin 
açılışını yaptı. Başkan Kavuş, açı-
lıştan önce öğretmenlerle bir süre 
sohbet etti. Bu sohbetin ardından 
kütüphanenin ve fen atölyesinin 
açılışına geçildi. Kurdela, Başkan 
Kavuş, Mustafa Koca ve Hüse-
yin Kadir Balcı tarafından kesildi. 
Başkan Kavuş ve beraberindekiler 
açılışı yapılan bölümlerin ve oku-
lun diğer sınıflarını gezerek müdür 
Kadir Balcı’dan okul hakkında bilgi 
aldılar. Sınıflarda öğrenciler tara-
fından çiçeklerle karşılanan Başkan 
Mustafa Kavuş, e twinning kapsa-
mında yürütülen “Birlikte Kitap 
Okuyoruz” projesinde öğrencilere 
eşlik ederek onlarla birlikte kitap 
okudu.

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, 
belediye olarak eğitime her açıdan 
ve sürekli olarak destek verdikleri-
ni hatırlatan Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, bu kapsamda 
okulların tadilatlarından dış cephe 
boyalarına, bahçe düzenlemesin-
den temizliğine ve eksiklerinin 
giderilmesine kadar geniş bir yel-
pazede hizmet yürüttüklerini ifade 
etti. Talep gelmese bile eğitim için 

neler yapabiliriz düşüncesini her 
an taşıdıklarını ifade eden Başkan 
Kavuş, “Gücümüz yettiğince okul-
ların her türlü sorununa koşmaya 
çalışıyoruz. Bu gayretle okulları-
mızın birçok eksikliğini gidermeye 
çalışıyoruz. Bunu yeterli görmüyo-
ruz elbet. Bu eğitim yılının ikinci 
döneminde her okulumuza birer 
kitaplık kazandırmak için kolları 
sıvadık. Bununla birlikte Meram 
ilçesinde okuyan her öğrencinin 
sadece kimlik numarasıyla girerek 
ulaşabileceği ‘Sanal Kütüphane’ 
projemizde de sona yaklaştık. ‘Sa-
nal Kütüphane’ sayesinde her bir 
öğrenci istediği yerden kitaplara 
ulaşarak, indirebilecek” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Konya İnsan Hak ve Hürriyet-
leri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
Kadınhanı Temsilciliği, İdlib’deki 
bombardımandan kaçan ihtiyaç 
sahibi aileler için çeşitli insani 
yardım malzemelerinden oluşun 
insani yardım TIR’ını bölgeye gön-
derdi. Konya İnsan Hak Ve Hürri-
yetleri (İHH) İnsani Yardım Derne-
ği Kadınhanı Temsilciliği’nin insani 
yardım TIR’ı İdlibli ihtiyaç sahibi 
ailelere gönderildi. Kadınhanı hal-
kının destekleriyle battaniye, ya-

tak, yorgan ve un başta olmak üze-
re gıda maddeleri TIR’a yüklendi. 
TIR Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 
bulunan İnsan Hak ve Hürriyetle-
ri (İHH) İnsani Yardım Vakfına ait 
Lojistik Merkezine doğru yola çıktı.

Kadınhanı Temsilciği tarafın-
dan 2. yardım tırı için çalışmaların 
süratle devam edileceği dile geti-
rildi. TIR’daki insani yardım mal-
zemeleri İdlibli ihtiyaç sahiplerine 
İHH ekiplerince dağıtılacak.
n HABER MERKEZİ

‘Takvayla dönüşüme 
katkı sağlıyoruz’

İMH Konya İl Başkanlığı olarak toplumun takva ekseninde dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 
yola çıktıklarını belirten Başkan Mustafa Ekrem Doğan, çalışmaları hakkında bilgi verdi

Faaliyetlerini Eyüp Bahariye 
Mevlevihane’sindeki genel merke-
zinde sürdüren İnsan ve Medeni-
yet Hareketi’nin (İMH) İstanbul’un 
farklı muhitlerinde alt kurumları, 
Türkiye genelinde farklı şehirlerde 
ve yurt dışında temsilcilikleri bulu-
nan ve 2013 yılından bu yana Kon-
ya’da faaliyetlerini sürdüren İMH 
Konya İl Başkanlığı yeni yönetimi 
basınla bir araya geldi. Konya’daki 
çalışmalarından bahseden Başkan 
Mustafa Ekrem Doğan bilgilendir-
me toplantısında İMH’nin Konya 
projelerine de yer verdi.

‘FARKLI BİRİMLER İLE KONYA 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

İnsan ve Medeniyet hareketi 
Konya 2013 yılından bu yana Kon-
ya’da faaliyetlerini sürdürmektedir 
diyen Başkan Doğan, “İMH’nin ça-
lışmalarının ana omurgasını tebliğ 
ve davet çalışmaları oluşturmak-
tadır. Bunun yanında Enderun Öz-
gün Eğitimciler Derneği ile bütün 
eğitimcilere, Girişimci İş adamları 
vakfı ile İş dünyasına, Genç Ha-
reket ile gençliğe, Çıdam Gençlik 
Spor Kulübü ile sportif faaliyetler 
alanında, hanım komisyonu ile 
de şehrimizin hanımefendileri-
ne hizmet üretmekteyiz. İMH’nin 
Meram, Selçuklu ve Karatay ilçe-
lerinde birer temsilciliği de vardır” 
diyerek taşra ilçelerde de temsilci-
ler eliyle faaliyetlerini yürütülmekte 
olduğunu söyledi. 

GENÇLERİ BEKLİYORUZ
İMH’nin Konya’da çalışma orta-

mından da bahseden Başkan Mus-
tafa Ekrem Doğan, “Konya’daki 
merkezi (Şehrin Merkezinde) Zafer 
Adese’nin üzerindeki bin metre-
karelik merkezinde derslikler, kon-
ferans ve toplantı odaları, sanat 
atölyeleri ve kitap kafemiz var. Haf-
tanın 7 günü hizmete açık ve bütün 
gençleri de buraya bekliyoruz” diye 
konuştu.
KOMİSYONLARIMIZ ALANLARINDA 

PROJELER ÜRETİYOR
Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi bir çok 

temel İslam bilimleri alanlarında 
dernek binasında düzenli dersler 
veren İMH Konya, Hanımlara, üni-
versite ve lise öğrencilerine ayrı 
gün ve saatlerde farklı alanlarda 

dersler de verildiğini ifade eden 
Başkan Doğan, “ 21. Yüzyıl Aka-
demisi çatısı altında Öncü Şahsiyet 
Okumaları, Ortadoğu okumaları, 
Avrupa okumaları, İslami hareket 
okumaları ve Şehir/Mekan okuma-
ları başlıkları altında başvuru ile 
katılımcı kabul edilen atölye çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Enderun 
Özgün Eğitimciler Derneği tarafın-
dan öğretmenlerin katıldığı Ende-
runi Okumalarla Edebiyat, Yakın 
Tarih, İslamcılık gibi birçok alanda 
özel okuma grupları da oluştur-
duk. Yine Genç Hareket birimimiz 
Konya’daki orta öğretim ve yüksek 
öğretim çağındaki bütün gençlerle 
alakalı sosyal ve kültürel faaliyetler 
üretmektedir. Üniversitedeki çalış-
malarımızı da kısa adı KAMET olan 
Kültür Ahlak ve Medeniyet toplu-
luğu eliyle sürdürürken, lise çalış-
malarımızı da Pusula Kitap Okuma 

Grupları ile devam ettirmekteyiz. 
Pusula Kitap Okuma Gruplarına 
600 liseli öğrenciyle devam eden 
Genç Hareket kamplar, piknikler, 
spor müsabakaları gibi çok farklı 
alanlarda bu eğitim çalışmalarını 
renklendirmektedir. Hanım Komis-
yonumuz da Konyalı hanımefen-
diler için çeşitli sosyal etkinlikler, 
eğitimler ve sanat atölyeleri orga-
nize etmektedir. İlmihal, siyer ve 
aile içi iletişim gibi birçok başlıkta 
eğitimler düzenlemektedirler. Yar-
dıma muhtaç ailelerle ilgilenen ve 
yaptığı kermes ve satışlarla ailele-
rin ekonomik ihtiyaçlarına katkıda 
bulunmaya çalışan hanım komis-
yonu Konya’da ikamet eden Suri-
yeli, Doğu Türkistanlı birçok aileyle 
bizzat ilgilenmektedir” ifadesini 
kullandı.
HELAL KAZANCIN ÖNCELENDİĞİ BİR 

TİCARET İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Ticari hayat için de proje ve ça-

lışmaları olduğunu hatırlatan İMH 
Konya İl Başkanı Doğan, “Girişim-
ci İş Adamları Vakfı Konya’daki iş 
adamlarının mesleki gelişimleri ile 
ilgili çeşitli eğitimler ve seminerler 
düzenlerken helal kazancın ve ka-
zancın paylaşımında hakkaniyetin 
öncelendiği bir ticari hayatı özen-
dirmek istiyoruz. Meslek liselerin-
deki öğrencilerle yaptığı eğitimler 
ile girişimciliği genç kuşaklara aşı-
layarak. Ahilik geleneğinden aldı-
ğı ruh ile ticareti modern hayatın 
kıskaçlarından kurtarıp ahlak ve 
maneviyat merkezli bir zemine ta-
şımaya katkı sağlamak en önemli 

hedeflerimizdendir.” Şeklinde ko-
nuştu.

ÖĞRENCİLERE YURT HİZMETİ DE 
SUNUYORUZ

İnsan Vakfı aracılığıyla ile de 
Konya’da 6 öğrenci yurdu ile şehri-
mize gelen üniversiteli öğrencilere 
hizmet verdiklerini anlatan Başkan 
Mustafa Ekrem Doğan, “İnsan Vak-
fı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamanın çok ötesinde bir yurt 
hizmeti sunmaktadır. Yuva sıcak-
lığında bir mekan ve kardeşlik hu-
kukunun hakim olduğu bir ortam 
oluşturmaya çalışıyor. İnsan vakfı 
yurtlarına 1000’e yakın kız ve er-
kek öğrenci kalmaktadır. 

Toplum yararına statüsü bulu-
nan insan vakfı yurt içinde ve yurt 
dışında birçok noktada yardıma 
muhtaç insanlara yardım eli olma-
ya çalışıyor. Eğitim çalışmalarını 
önceleyen bir anlayışla yardımlarını 
eğitim merkezli bir sahada yoğun-
laştırıyor.  Çıdam Gençlik Spor Ku-
lübü derneği izcilik, dağcılık ve spor 
alanlarında faaliyet gösteren kulü-
bümüzdür. Ruhu terbiye etmenin 
bedeni terbiye etmeyle mümkün 
olduğu düşüncesinden yola çıkarak 
gençlerle yaptığı spor faaliyetlerine 
futbol ve voleybol turnuvalarıyla 
devam ediyor. Modern hayatın dört 
duvar arasına hapsettiği gençleri iz-
cilik ve dağcılık çalışmalarıyla doğa 
ile buluşturuyor. Her biri Allah’ın 
ayetleri olan doğal güzelliklerimiz 
ile tanıştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Konya’da Mahalle Lokalleri kur-
mak istediklerini belirten Doğan, 
en büyük hedefimiz doğru insan 
yetiştirebilmek ifadesini kullandı. 
Öte yandan İMH Konya İl Başkan-
lığı’nın 4. Dönem yeni yönetimi şu 
şekilde oluştu: Başkan Mustafa Ek-
rem Doğan, Yönetim Kurulu Üye-
leri; Adem Bulut, Adem Karataş, 
Ahmet Demirkirişçi, Ahmet Tekeli-
oğlu, Arif Bağcı, Enver Ayata, Fahri 
Ekici, Fatih Bostan, Fatih Ceylan, 
Hüseyin Ateş, Lokman Dedemli, 
Lütfullah Işık, Mehmet Şahin, Meh-
met Yasin Tekpınar, Murat Karako-
ca, Muhammed Said Çelik, Nebi 
Kaya, Ramazan Koç, Taha Hüseyin 
İpek, Halil İbrahim Ceylan.
n MEHMET ALİ ELMACI
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Halkapınar’da ‘Arabaşı Gecesi’ düzenlendi

Halkapınar ilçesinde, Çakıllar 
Mahalle Muhtarlığı “Arabaşı Ge-
cesi” düzenledi. 

Birlik, beraberlik ve kaynaşma 
amacıyla köy kahvehanesinde dü-
zenlenen programda, geleneksel 
arabaşı çorbası ve hamurunun 
yanı sıra yöresel ürünlerden köf-

ter, bandırma, kavurga ve çay ik-
ram edildi.

Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, yaptığı konuşma-
sında, “Çakıllar Mahallesi muh-
tarımız Kenan İnan kardeşime 
teşekkür ediyorum. Birlik ve bera-
berlik içerisinde Çakıllar Mahalle-

mizde güzel bir program oldu. Bu  
tür programların yeme içmenin 
dışında, bağların kuvvetlenmesi, 
vatandaşların kaynaşması bakı-
mından önemli olduğunu düşünü-
yorum. 

Mahalle sakinlerimize, muhta-
rımıza misafirperverlikleri için çok 

teşekkür ederim.” dedi.
Programa, İlçe Jandarma Ko-

mutanı Recep Eraslan, Emniyet 
Amiri Mümin Özev, Tarım ve Or-
man Müdürü Adem Doğan, siyasi 
parti temsilcileri ve mahalle sakin-
leri katıldı.
n AA

Gölcük Yaylası’nda karın 
kapattığı yollar açıldı

Hadim’de kar mesaisi 
aralıksız devam ediyor

Yalıhüyük’e bağlı Gölcük Yay-
lası’nda kar yağışı nedeniyle kapa-
nan yollar açıldı. Fen İşleri Bölge 
Müdürlüğü ekipleri kapalı olan ve 
yer yer kar kalınlığı 1,5 metreye 
ulaşan yayla yollarını tamamen 
açtı.

Konu hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı Hasan Koçer, 
“Gölcük yaylamız bu yıl bereketli 
bir yağış alıyor. Kar kalınlığı 1 ila 
1,5 metreye ulaştı. Zaman zaman 

belediyemizin iş makinaları ile yol 
açma çalışmaları yürüttük. Ancak 
yoğun yağan kar nedeniyle tek-
rar kapanmıştı. Fen İşleri bölge 
müdürlüğümüz çalışma başlattı. 
Yaylamızın iç yolları Fen İşleri Mü-
dürlüğümüz ekiplerince rotatif kar 
püskürtme makinaları ile açıldı. 
Bu sayede Yayla da evi bulunan 
vatandaşlarımız evlerine ulaşabi-
lecek. Aynı zamanda yayla evlerini 
kontrol edebilecek.” dedi. n AA

Hadim ilçesinde belediye ve 
karayolları ekipleri, ilçeye bağlı 
mahallelerde karla mücadele ça-
lışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Hadim Belediyesi Fen İşleri ekiple-
ri hem ilçe merkezinde, hem de il-
çeye bağlı dış mahallelerde kardan 
dolayı kapanan yolları açmak için 
yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaları yakından takip 
eden Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, “İlçemiz gene-
linde yaklaşık 15 gündür devam 

eden kar yağışı neticesinde ulaşım 
ve elektriklerde sorunlar yaşandı. 
Büyükşehir Belediyesi, Hadim Be-
lediyesi ve karayolları ekipleri ile 
birlikte tüm mahallelerde ulaşımın 
aksamaması ve yolların açık tutul-
ması için gerekli çalışmaları yaptık. 
Şu anda dış mahallelerimizde kar 
temizleme çalışmalarına hız ver-
dik. Cadde ve sokaklarda biriken 
karlar var. Bu karları iş makinaları-
mız ve kamyonlarla mahalle dışına 
taşıyoruz.” dedi. n AA

Tarihi yapılarıyla ünlü 
Sille’de kış güzelliği

Camileri, köprüleri ve evleri ile dikkat çeken Konya’daki Sille Mahallesi kar örtüsü altında farklı bir güzelliğe büründü. Açık hava 
müzesini andıran Sille Mahallesi, kar yağışının ardından güzel görüntülerin tadını çıkartmak isteyenlerin akınına uğruyor

Konya’da kar yağışının ardın-
dan tarihi yapıların beyazla bütün-
leşmesi seyrine doyumsuz güzellik-
ler oluşturdu. 

Tarihi kaynaklarda erken Hris-
tiyanlık döneminin önemli bir mer-
kezi olarak geçen ve 5 bin yıllık 
geçmişiyle çok sayıda medeniyete 
ev sahipliği yapan, yüzlerce tarihi 
eseriyle de açık hava müzesini an-
dıran Sille Mahallesi, kar yağışının 
ardından kış güzelliğini gözler önü-
ne serdi.

Camileri, köprüleri ve evleri ile 
farklı kültürleri bir arada yaşatıyor. 
Gerek yazın gerekse kışın vatan-
daşların uğrak yeri olan tarihi me-
kan, bir anlamda Konyalıların da 
nefes aldığı bir yer oldu.  Zaman 
zaman hava sıcaklığının eksiye 
düşmesinin ardından güneşin çık-
masını fırsat bilen vatandaşlar tari-
hi semte akın etti. Kent merkezine 
3 kilometre uzaklıktaki mahalleye 
gelenler, kartopu oynayarak stres 
attı. Özellikle çocuklar, her zaman 
olduğu gibi karın keyfini fazlasıyla 
yaşayanlar oldu. 

Ailesiyle tarihi semte gezmeye 
gelen Mehmet Ali Dağcı, Sille’de 
olmaktan büyük keyif aldığını be-
lirterek, karın bereket olduğunu ve 

insanlara huzur verdiğini söyledi.  
Kent merkezine kar yağmamasına 
rağmen burada yağan karın kendi-
lerini memnun ettiğini dile getiren 
Dağcı, “Konyamızın tarihi mahal-
lelerinden biri olan Sille, özellikle 
bu kış aylarında kar yağdığında çok 
daha güzel oluyor. Kar yağınca aile-
ce gelip dinlenip eğlenmek için ayrı 
bir ortam oluşuyor. Bize bu ortamı 
sağlayanlara teşekkür ediyorum.” 
dedi.

‘YAZIN AYRI GÜZEL, 
KIŞIN AYRI GÜZEL’

Sille’de esnaf olan Mustafa Ak-
soy ise tarihi semtin, Konya kent 
merkezine göre daha yüksek oldu-
ğu için kar yağışını daha fazla aldı-
ğını anlatarak, şehir dışından gelen 
gerek yerli gerekse yabancı turist-
lerin buraya hayran kaldığını aktar-
dı.  Sille’nin Konya şehriyle özdeş-
leştiğine vurgu yapan Aksoy, “Kar 
yağdığında insanlar buraya geliyor. 

Daha çok hareket oluyor. Bizim iş-
lerimiz de buna göre artıyor.” diye 
konuştu. Ali Özgür de şehir mer-
kezinde kar olmaması nedeniyle 
Sille semtine geldiklerini belirterek, 
“Burası Konya’da gezilebilecek en 
güzel yerlerden. Yazın ayrı güzel, 
kışın ayrı güzel. Şehir merkezine 
yakın olduğu için burayı tercih et-
tik. Çocuklarımızla eğlendik. Her-
kesin gelip görmesini isterim.” ifa-
delerini kullandı. n AA
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Yolun karşısına geçmek isterken 
TIR’ın dorsesine çarpıp, yaralandı

Aksaray’daki uyuşturucu 
operasyonunda 3 tutuklama

Karaman’da, koşarak, yo-
lun karşısına geçmeye çalışır-
ken, TIR’ın dorsesine çarpan 
Bayram Polat (56) yaralandı.  
Kaza, dün saat 23.00 sırala-
rında, Kazımkarabekir Mahal-
lesi 100’üncü Yıl Bulvarı’nda 
meydana geldi. Bayram Polat, 
koşarak, yolun karşısına geç-
meye çalıştığı sırada, TIR’ın 
dorsesine çarptı. Kazada Polat, 
yaralanırken, ihbar üzerine 
bölgeye sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlileri, 
Bayram Polat’ı ambulansla 
Karaman Devlet Hastanesi’ne 
kaldırdı. Polis, kaza sonrası 
olay yerinde durmayıp, giden 
TIR sürücüsünü belirlemek 
için çalışma başlattı.
n DHA

Konya’dan Aksaray’a otomo-
bille uyuşturucu sevkıyatı yapar-
ken yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları 
adli makamlarca tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Edinilen bilgi-
ye göre, bir aracın Konya’dan Ak-
saray’a uyuşturucu madde 
getirileceği bilgisine ulaşan İl Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 
plakası önceden belirlenen 68 pla-
kalı otomobili Konya’dan takibe 
aldı. 

Otomobilin Aksaray’a girmesi 
üzerine operasyon için düğmeye 
basan ekipler, otomobili Aksaray–
Konya karayolunun 2. kilometre-
sinde durdurarak içinde bulunan 
sürücü Orhan Ş. (30) ve yanında 
bulunan Filiz Y’yi (39) gözaltına 
aldı. Şüpheliler üzerinde ve tele-

fonlarında yapılan incelemelerde 
şahıslarla birlikte hareket ettiği ve 
uyuşturucu ticaretinin içinde bu-
lunduğu tespit edilen ve hakkında 
yakalama kararı bulunan Barbaros 
S. (45) de ikametine yapılan ope-
rasyonla yakalanarak gözaltına 
alındı. Otomobilde yakalanan şüp-

helilerin üzerinde ve otomobilde 
yapılan aramada 23.49 gram eroin 
maddesi ve 1.05 gram metamfe-
tamin maddesi ele geçirildi. 3 şüp-
heli, emniyetteki sorgularının ar-
dından çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
n İHA

24’ü muvazzaf asker 
30 kişiye gözaltı kararı

İçki kaçakçılığı operasyonunda 
iki zanlı yakalandı

Konya merkezli 20 ilde düzen-
lenen FETÖ operasyonunda 24’ü 
muvazzaf asker, 6’si ihraç edilen 
askeri personel olmak üzere top-
lam 30 şüpheli hakkında gözaltı 
kararı verildi. 14 zanlı yakalanarak 
gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığı FETÖ/PDY Silahlı Terör Ör-
gütü üyelerine yönelik yürütülen 
soruşturmalar kapsamında örgü-
tün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri 
mahrem yapılanması içinde fa-
aliyet gösterdikleri tespit edilen 

24’ü muvazzaf asker, 6’si ihraç 
edilen askeri personel olmak üze-
re toplam 30 şüpheli hakkında 
soruşturma başlattı. Soruşturma 
kapsamında Konya merkezli 20 
ilde eş zamanlı yapılan operasyon-
da 14 şahıs yakalanarak gözaltına 
alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet 
Müdürlüğü KOM Şube Müdürlü-
ğünde adli işlemleri devam ediyor. 
Diğer zanlılar hakkında arama, el 
koyma ve yakalama çalışmalarının 
sürdüğü bildirdi.
 n AA

Aksaray’da düzenlenen ope-
rasyonda, 140 litre kaçak içki ele 
geçirildi, iki şüpheli gözaltına alın-
dı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçı-
lık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, Muhsin Çelebi Ma-
hallesi’nde bir depoya operasyon 

düzenledi. 
Operasyonda A.N.E. (41) ve 

K.Y. (52) yakalanırken, 80 litre etil 
alkol ve 140 litre kaçak içki ele ge-
çirildi. 

Zanlılar, sağlık kontrolünün ar-
dından emniyete götürüldü. n AA

Dram ve özlem
mektuplara yansıdı

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yürütülen ‘Mültecilerin Sosyal Uyumu 
Projesi’ kapsamında Türkçe dersi alan mültecilerin, Türkçe yazdıkları mektuplar duygulandırdı

SGDD tarafından yürütülen 
proje kapsamında Konya Çok Yönlü 
Destek Merkezi’nde geçen yıl Ekim 
ayında açılan Türkçe kursuna 25 
Suriyeli katıldı. 

Kısa sürede Türkçe yazmayı 
öğrenen mülteciler, ders kapsamın-
da sınıf etkinliği olarak yakınlarına 
Türkçe mektuplar yazdı. Suriyelile-
rin hiç postalanmayacak mektupla-
rı yaşadıkları dramı ve Suriye’deki 
yakınlarına duydukları özlemi de 
gün yüzüne çıkardı. Suriyeli Mona 
Tougalyeh (56) mektubunda bir an 
önce memleketine dönmek istediği-
ni yazarak, “İnşallah vatanımız dü-
zelir ve vatanımıza döneriz” dedi. 3 
çocuk annesi Fethiye Halef (38) ise 
annesine duyduğu özleme mektu-
bunda yer vererek, “Seni ve babamı 
çok özledim. Senin yaptığın yemek-
lerden çok özledim. İnşallah savaş 
sona erer ve kısa sürede görüşürüz” 
diye yazdı. Suriyeli Reem Basmayı 
da (31) “Umarım hepimiz tekrar bir 
araya geliriz. Şimdi Türkçe öğreni-
yorum ve çok zor bir dil ancak geri 
dönmeyeceğim. Hepimiz ayrılmaya 
zorlandık, savaş kardeşlerimi terk 
etmeye zorladı. Sizi çok seviyorum” 
ifadelerini kullandı.

Mültecilerin Sosyal Uyumu Pro-

jesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, 
13 ilde kurulan Çok Yönlü Des-
tek Merkezlerinde sosyal uyumu 
desteklemek ve sığınmacıların dil 
becerilerinin geliştirilmesi için pek 
çok çalışma yürütüldüğünü söyledi. 
Türkçe Konuşma Kulübü etkinliği-
nin günlük konuşma diline sağladığı 
katkının önemine dikkat çeken Çift-
doğan, şunları söyledi: 

“Özellikle sığınmacıların Türki-
ye’deki hayatlarını kolaylaştıracak; 
komşularıyla, çocuklarının okulun-
daki velilerle, öğretmenlerle ve iş 
yerlerindeki Türkler ile olan iletişim-
lerini artırabilecek Türkçe konuş-
ma kulüpleri, Türkiye’deki sosyal 
hayata uyumları için büyük önem 
taşıyor. Konya Çok Yönlü Destek 
Merkezi’mizdeki etkinliğimizde ka-

leme alınan mektuplar her ne kadar 
özlem ve duygusallık dolu olsa da; 
mektuplarda aynı zamanda Türkçe 
öğrendikçe toplumsal hayata da-
hil olan ve böylece kendini hayatta 
daha güçlü hisseden insanları görü-
yoruz. Bu mektupları, sığınmacıların 
birbirlerine umut aşılama imkânı 
yaratan bir araç olduğu için önem-
siyoruz.” n DHA

Konya’da bir eğlence mekanın-
da alkol aldıktan sonra hesap öde-
mediği iddia edilen kişiyi tabancayla 
vurarak öldüren iş yeri müdürü, çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Ocak Perşembe günü 
saat 05.00 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Musalla Bağları Mahal-
lesi’nde bulunan bir eğlence merke-
zinde meydana geldi. İddiaya göre, 
gece eğlence mekanına giden Bekir 
Durna (24) ile Y.K. (33) bir süre al-
kol aldıktan sonra hesap ödemeden 
çıktı. Çalışanlar ve iş yeri müdürü 
İsmail D., hesap ödemeden ayrılan 
Bekir Durna (24) ile Y.K’nin peşin-
den çıkarak hesabı ödemelerini iste-
di. İki grup arasında çıkan tartışma-
da Y.K., yanında bulunan tabancayla 
havaya ateş açıp, ardından iş yeri 
müdürü İsmail D’yi omzundan vu-
rarak yaraladı. İsmail D. de aracın-

daki tabancayı alıp Bekir Durna’nın 
bacaklarına ateş etti. Yaralanan 
Bekir Durna, ambulansla kaldırıl-
dığı özel bir hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. İsmail D. ise 
hastanedeki tedavisinin ardından 
Asayiş Şube Müdürlüğüne getiri-
lerek ifadesi alındı. İsmail D’nin ilk 
ifadesinde, “İş yerine gelen iki kişi 
hesap ödemeden dışarıya çıktılar. 
Hesap ücretini istediğim zaman bize 
ateş ettiler. Ben öldürmek için ateş 
etmedim, korkutmak içindi” dedi-
ği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanarak Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca “kasten öldürme” 
suçundan Konya 2. Sulh Ceza Ha-
kimliğine sevk edilen İsmail D., çı-
karıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Hesap kavgasının katil zanlısı tutuklandı

Maktul Bekir Durna
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Aksaray’ın Gülağaç ilçesine 
bağlı Cumhuriyet köyünde yaşayan 
Güneş çifti, evlerinin balkonunda 
gördükleri maymunu önce kedi 
sandıklarını söyledi. Maymunun 
kayısı çekirdeği çitlediğini söyleyen 
Nurdagül Güneş, “Kedime bakmak 
için balkona çıkmıştım. Pencerenin 
önünde oturan maymunu başta kedi 
sandım. Baktım ki sandalyenin al-
tında kayısı çekirdeği çitliyor. Ondan 
sonra korkup içeri girdim. Eşime 
söyledim, ‘Köyde maymun ne gezer’ 
dedi. İhbar ettik görevliler kafese ko-
yup götürdü” dedi.

Gülağaç ilçesi Cumhuriyet kö-
yünde dün evinin yanındaki ahırda 

maymun olduğunu gören Güneş 
çifti, durumu yetkililere bildirdi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaça-
rak başka bir evin balkonuna giden 
maymunu yakalayarak kafese aldı. 
Sağlık kontrolünden geçirilen ve aç-
lık nedeniyle bitkin düştüğü belirle-
nen maymuna meyve verildi. Sağlık 
durumu iyi olduğu belirlenen may-
mun, ekiplerce Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdür-
lüğü’ne teslim edildi. Maymunun 
bölgeye nereden geldiği henüz be-
lirlenemedi.

‘KAYISI ÇEKİRDEĞİ ÇİTLİYORDU’
Balkonda gördüğü maymunu 

önce kediye benzeten Nurdagül Gü-
neş, “Kedime bakmak için balkona 
çıkmıştım. Pencerenin önünde otu-
ran maymunu başta kedi sandım. 
Baktım ki sandalyenin altında kayısı 
çekirdeği çitliyor. Ondan sonra kor-
kup içeri girdim. Eşime söyledim, 
‘köyde maymun ne gezer’ dedi. İh 
bar ettik görevliler kafese koyup gö-
türdü” dedi.  

‘MAYMUN GÖRDÜK DEYİNCE 
KÖYLÜLER İNANMADI’

Eşi Nurdagül’e ilk başta inanma-
dığını, maymunu görünce şok oldu-
ğunu söyleyen Veli Güneş, “Eşim 
balkonda maymun görmüş. Bana 
maymun var deyince şaşırdım ve 

inanmadım. Sonra çıktım baktım ki 
gerçekten maymun. Beni görünce 
koşup ahıra girdi. Ben de hemen 
Doğa Koruma ve Milli Parklar gö-
revlileri ve jandarmayı aradım. Köye 
gelen jandarmalar, ‘Ufakmış biz ya-
kalarız’ dedi. Maymun jandarmaya 
saldırdı. Doğa koruma ekipleri bir 
kafes getirdi. İçine bir tane muzu 
soyup koydu ve maymun kafese 
girince yakaladılar. Hayatımda ilk 
kez maymun gördüm, şaştım ve 
şok oldum. Benimle birlikte ailem-
de gözlerine inanamadı. Ben eşime 
inanmamıştım köylülerimiz de başta 
bana inanmadı ve fotoğrafını göste-
rince inandılar” diye konuştu.n DHA

Balkona gelen maymunu kedi sandılar

Okullardaki ölümleri meclis gündemine taşıdı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara, geç-
tiğimiz günlerde yediği çikolata 
kapağının boğazına kaçarak ölmesi 
üzerine ortaya çıkan ilk yardım ko-
nusunu gündeme taşıdı.

Aralık ayında Ankara’da okulda 
yediği çikolatanın kapağının bo-
ğazına kaçması sonucu nefes ala-
mayarak hayatını kaybeden Mert 
Yağız Köksal’ın ardından akıllara 
okullarda yaşanan bu tip olaylarda 
ilk yardım müdahalesi anında ya-

pılabiliyor mu sorusu geldi. Bunun 
üzerine harekete geçen MHP Kon-
ya Milletvekili Esin Kara ve MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Hidayet Vahapoğlu konuyu 
TBMM’ye taşıyarak meclise kanun 
teklifi ve araştırma önergesi verdi.

OKULLARA SAĞLIK PERSONELİ 
İSTİHDAM EDİLECEK Mİ?

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara kanun teklifi ve araştırma 
önergesinden sonra Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Ba-

kanı Fahrettin Koca’ya okullarda 
yaralanan ve hayatını kaybeden 
çocuklarla ilgili soru önergesi verdi. 
Esin Kara soru önergesinde şu ifa-
delere yer verdi:

“2018-2019 eğitim öğretim 
yılı içerisinde ilköğretim kademesi 
okullarda yaralanarak hastanele-
re başvuran öğrenci sayısı kaçtır? 
Öğrencilerin okullarda yaşadığı 
yaralanma türleri nelerdir? En çok 
hangi tür yaralanma yaşanmak-
tadır? 2018-2019 eğitim öğretim 

yılı içerisinde ilköğretim kademesi 
okullarda rahatsızlanarak hayatını 
kaybeden öğrenci sayısı kaçtır? Öğ-
rencilerin ölüm nedenleri nelerdir? 
Ölümle sonuçlanan vakalarda kaç 
öğrenciye okulda ilk yardım mü-
dahalesi yapılabilmiştir? Bakanlı-
ğınıza bağlı devlet ve özel eğitim 
kurumlarında acil durumlarda mü-
dahale edebilecek sağlık personeli 
istihdam etmeyi düşünüyor musu-
nuz?”
n İHA

Karaman’dan İdlib’e 3 TIR 
yardım malzemesi gönderildi

Yaralı bulunan kızıl 
şahin tedavi altına alındı

Karaman’dan, Suriye’nin İdlib 
kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri 
için toplanan yardım malzemeleri 
yüklü 3 TIR törenle uğurlandı. STK 
Platformu, sivil toplum kuruluşları 
ve hayırseverlerin katkılarıyla ha-
zırlanan insani yardım malzemesi 
taşıyan TIR’lar, İdlib’e gönderil-
mek üzere Aktekke 15 Temmuz 
Demokrasi Meydanı’ndan yola 
çıktı.

Platform Başkanı Yunus Öz-
demir burada yaptığı konuşmada, 
İdlib’deki halkın yaralarını sarmaya 
gayret ettiklerini söyledi. Yardım 

kampanyasının devam ettiğini be-
lirten Özdemir, şöyle konuştu: “Bu 
süre zarfında Türkiye genelinde 70 
tır sivil toplum platformları olarak 
gönderildi. Bizim hazırladığımız 
tırlarla bu sayı 73’e çıktı. Kara-
man’dan ise İdlib yardım kampan-
yası kapsamında ilk 3 tırımızı gön-
deriyoruz. Yardım faaliyetlerimiz 
ise devam ediyor. Yardım TIR’la-
rımızın içerisinde iki TIR unumuz 
var bir tırda hijyen malzememiz 
var. Yardımcı olan sivil toplum ku-
ruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza 
çok teşekkür ediyorum.” n AA

Hüyük ilçesinde, yaralı halde 
bulunan kızıl şahin tedavi ediliyor. 
Hüyük Belediye Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Kemal Ateş, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, Belediye 
hizmet binası yakınlarında, kar 
üzerinde hareketsiz bekleyen ve 
uçamayan bir şahinin olduğu ih-
barı üzerine harekete geçtiklerini 
söyledi.

Belediye görevlilerinin yaralı 
vaziyette bulduğu şahini, tedavi-
sinin yapılması için Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlü-
ğüne bağlı Milli Parklar Şefliğine 

getirdiğini aktaran Ateş, “Doğal 
hayata sahip çıkmak adına bularak 
sahip çıktığımız ve nesli tükenme 
tehlikesi altında olduğu belirtilen, 
kanadından yaralı kızıl şahini, Milli 
Parklar görevlilerimize teslim ettik. 
Sanıyorum, dış etkene maruz kal-
mış.” dedi.

Milli Parklar Şefliğine teslim 
edilen şahinin tedavisinin yapılma-
sı için Karatay Hayvanat Bahçe-
si’ne teslim edileceği, tedavisinin 
tamamlanmasının ardından tekrar 
doğaya bırakılacağı belirtildi.
 n AA

Sarayönü ilçesinde oturan 77 ya-
şındaki Eyüp Nizam, her gün büyük 
fedakarlıkla sahipsiz köpeklerin ka-
rınlarını doyuruyor. Kendisini sokak 
hayvanlarına adayan Eyüp Nizam, 
yaz kış demeden her gün erkenden 
kalkıp, emekli maaşının bir bölü-
müyle ilçenin sahipsiz köpekleri için 
yiyecek satın alıyor. Bu yiyecekleri 
bisikletiyle köpeklerin bulunduğu 
bölgelere götüren Nizam, şefkatle 
sahipsiz hayvanları besliyor, onlarla 
ilgileniyor. 

Nizam, köpeklerin sağlık sorun-
larıyla da ilgilenerek, hasta veya ya-
ralı olanları veterinere götürüp teda-
vi ettiriyor.

Eyüp Nizam, çocukluğundan 
beri hayvanları sevdiğini söyledi. 
Maddi imkanları el verdiğince sokak 
hayvanlarını beslediğini ifade eden 
Nizam, şunları kaydetti: “Bazen et, 
bazen kemik, bazen ekmek alırım. 
Hepsini de ücretiyle alırım. Kim-
seden ‘Köpeklere vereceğim.’ diye 

yardım istemem. Günlük en az 10-
15 lira masrafım oluyor ama onlara 
helal olsun. Daha çok olsa daha çok 
harcarım. Zevk alırım. Hepsi yolumu 
gözlüyor. Geleceğimi biliyorlar ve 
beni bekliyorlar. Bazen yavrulayan-

lar oluyor. O yavrulara da süt götü-
rüyorum. Hasta olanları beslerken 
yiyeceklerin arasına ilaç koyuyorum. 
Veterinere götürüp paramla muaye-
ne ettiriyorum, iğne vurduruyorum. 
Evime götürdüğüm de çok oldu.” 

‘BANA GÖRE, İNSANLARDAN SADIK’
Nizam, “Köpek, sahibi ölse bile 

yanından ayrılmaz. O kadar sadıktır. 
Bana göre en azından insanlardan 
sadıktır. Konya merkeze gittiğim 
zamanlar, bisikletimi nereye bırak-
tıysam, gelinceye kadar beni bisikle-
timin yanında bekliyorlar.” diye ko-
nuştu. Çoğu kişinin hayvanlara kötü 
davrandığını, onlara taş atıp eziyet 
ettiğini anlatan Nizam, bu nedenle 
hayvanların da insanlara yaklaşımı-
nın olumsuz olabildiğini dile getirdi. 
Örnek davranışına rağmen kendisiy-
le alay edilmesinden yakınan Nizam, 
şunları kaydetti: “Köpekleri sevip 
onları beslediğim için bana ‘köpek-
çi’ diyorlar. Herkes diyemem ama 
bazı kişiler bana kötü gözle bakıyor. 
Dalga geçiyorlar. Her şeyde olduğu 
gibi bunda da eğitim çok önemli. Bu 
hayvanlar dilsiz ama sevgi istiyor. 
İnsanlarımız onları beslemese bile 
en azından hor görmesin, taş atıp 
değnek vurmasın.” n AA

77 yaşındaki Eyüp Nizam, her gün emekli maaşının bir bölümüyle satın aldığı yiyeceklerle sahipsiz köpekleri 
besliyor. Nizam, “Köpekler acıktığında bisikletimi nereye bıraktıysam oraya gelip beni bekliyorlar” dedi 

Sahipsiz köpeklere 
şefkatle bakıyor
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dâhilinde	2886	sayılı	kanunun	35/c	Maddesine	göre	31.12.2023	tarihine	kadar	kiraya	verilecektir.		
	 	 	 İhale	23.01.2020	Perşembe	günü	saat	16.00’da	Belediye	Encümeni	 tarafından	Selçuklu	
Belediyesi	 Encümen	 Salonunda	 yapılacaktır.	 İhaleyi	 yapıp	 yapmamakta	 ve	 uygun	 bedeli	 tespitte	
Belediye	Encümeni	tamamen	serbesttir.
					İhaleye	girecekler	ihale	günü	en	geç	saat	12.00’ye	kadar		
     A-Gerçek kişi olması halinde:
a- 1	Adet	dilekçe,	Kanuni	ikamet	belgesi(2020	yılı)	,Nüfus	Cüzdanı	fotokopisi
b-	Türkiye	de	tebligat	için	adres	beyanı	ve	ayrıca	irtibat	için	telefon	ve	faks	numarası
c- Vekil	ise	noter	tasdikli	vekaletname	ve	imza	beyannamesi
d- Selçuklu	Belediyesine	her	hangi	bir	borcu	bulunmadığına	dair	belge,
     B-Tüzel kişi olması halinde:
a- 1	Adet	dilekçe,
b- Türkiye	de	tebligat	için	adres	beyanı	ve	ayrıca	irtibat	için	telefon	ve	faks	numarası
c- Noterden	olaylı	imza	sirküsü
d- Vekil	ise	noter	tasdikli	vekaletname	ve	imza	sirküsü
e-	Selçuklu	Belediyesine	her	hangi	bir	borcu	bulunmadığına	dair	belge,
											Yukarıdaki	fıkralarda	sayılan	belgeler	asıl	veya	noter	tasdikli	olacaktır.
														Geçici	teminat	artırıma	esas	Muhammen	Bedelinin	1	yıllık	kirasının%10’ü	olup;		Geçici	Teminatı	
Belediyemiz	 veznesine	 yatırılıp	 aldıkları	 makbuzu	 veya	 2886	 sayılı	 D.İ.Kanunun	 26.	 maddesinde	
belirtilen	teminat	yerine	geçen	belgeyi,	Mali	Hizmetler	Müdürlüğü	Gelir	Servisine	vermeleri	şarttır.	
														Şartname	Belediyemiz	Mali	Hizmetler	Müdürlüğü	Gelir	Servisinde	ücretsiz	olarak	görülebileceği	
ilan	olunur.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1112211

MEVKİ M2 Sİ CİNSİ KİRA MUH. BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT
1-	Ferhuniye	Mah.	Hastane	Cad.	
No:28	(875	ada	374	parsel) 5143	m² HASTANE 1.040.000,00 TL+KDV 104.000,00 TL

PVC EXTRUDER 
OPERATÖRÜ

 VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya	Organize	Sanayi	
Bölgesi	Evrenköy	Caddesi	

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

ŞİRKETİMİZ		BÜNYESİNDE	ÇALIŞTIRILMAK	ÜZERE;

ADAYLARIN	ŞAHSEN
BAŞVURMALARI	GEREKMEKTEDİR.

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76
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	 Şubemizin	 olağan	 genel	 kurul	 toplantısı	 31/01/2020	 tarihinde	 saat	 15:00	 da	 	 Bayır	
Diamond	Hotel	Musalla	Bağları	Mah.Ahmet	Hilmi	Nalçacı	Cad.	No:100	Selçuklu/Konya	adresinde	
aşağıdaki	gündeme	göre,	çoğunluk	sağlanamadığı	takdirde	ise	ikinci	toplantı	18/03/2020	tarihinde	
aynı	gündemle,	aynı	yer	ve	saatte	yapılacaktır.	Genel	kurul	üyelerimize	önemle	duyurulur.
Gündem:
1.	Açılış
2.	Kongre	Başkanlık	Divanı	seçimi
3.	Şube	Faaliyet	Raporunun	okunması
4.	Şube	Denetim	Kurulu	Raporunun	okunması
5.	Başkan,	Yönetim	Kurulu	Denetim	Kurulu	ve	Genel	Merkez	Delegesi	için	asil	ve	yedek	üyelerini	
içerir	listelerin	tekliflerin	alınması
6.	Şube	yönetim	kurulu	ve	denetim	kurulunun	ayrı	ayrı	ibrası
7.	Başkan,	Yönetim	Kurulu	Denetim	Kurulu	ve	Genel	Merkez	Delegesi	için	asil	ve	yedek	üyelerini	
içerir	listelerin	oylanması
8.	Dilek	ve	Temenniler
9.	Kapanış

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ KONYA ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

• Toplam 10 kişi alınacaktır

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ
Eski	tip	ehliyetimi	

kaybettim,	
hükümsüzdür.

Uğur KOCA 
TC: 050632371***

İRŞAD Dayanışma Vakfımız evlerine belli 
sayıda erkek ve kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği ve 
kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

VELA ÇORAP;
“VARDİYALI ÇALIŞACAK’’

VASIFLI - VASIFSIZ 
BAY - BAYAN  

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Erkek Adayların Askerliğini yapmış olması 

gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 

Sokak No:24 Selçuklu/KONYA
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Bilimler tarihi alanında dünyanın 
sayılı otoritelerinden olan Prof. Dr. Fuat 
Sezgin, bilim tarihine önemli katkılar 
sundu. 

24 Ekim 1924’te Bitlis’te dünyaya 
gelen Fuat Sezgin, ilkokulu Doğuba-
yazıt, ortaokul ve liseyi Erzurum’da 
okuyup 1943 yılında İstanbul’a geldi. 
Çocukluğundan itibaren mühendis ol-
mak isteyen Sezgin, bir tavsiye üzerine 
katıldığı İstanbul Üniversitesi Şarkiyat 
Araştırmaları Enstitüsünde görev alan 
Alman Hellmut Ritter’in semineri son-
rası hayata bakışını tamamen değiştir-
di. 

Sonra aynı enstitüde, alanının en 
tanınmış uzmanlarından olan Ritter’in 
öğrencisi olan Sezgin, hocasının bi-
limlerin temelinin İslam bilimlerine 
dayandığını belirtmesi üzerine bu alana 
yöneldi. 

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 
2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
olarak ilan edildi. Yıl boyunca yur-
tiçinde ve yurtdışında düzenlenen 
programlar ile bilim insanı Fuat Sezgin 
anlamaya ve anlatılmaya çalışıldı. Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in İslam Bilim Tarihi 
üzerine önemli çalışmalar yürütmüş 
İslam coğrafyasına özgüven aşılamış 
önemli bir isim. 

Sezgin, 1951’de İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten 
sonra Arap Dili ve Edebiyatı üzerine 

doktora çalışmalarına başladı, 1954’te 
“Buhari’nin Kaynakları” adlı tezini ta-
mamladı. 

Bu teziyle Sezgin, hadis kaynağı 
olarak İslam kültüründe önemli bir 
yere sahip olan Buhari’nin (810-870) 
bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil, 
yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya 
attı. 

Bu yazılı kaynakların İslam’ın erken 
dönemine, hatta 7. yüzyıla kadar geri 
gittiğini ortaya koydu. Sezgin’in bu 
tezi, oryantalist çevrelerde büyük yankı 
uyandırdı.

Fuat Sezgin, insanlık tarihinin 
başlangıcından bugüne kadar saha-
sında yazılan en kapsamlı eser olarak 
gösterilen Arap-İslam Bilim Tarihi’nin 
ilk cildini 1967’de tamamladı. Sezgin, 
18. cildi yazarken 30 Haziran 2018’de 
tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 
Arapça, Almanca, Latince, İbranice, 
Süryanice’nin de dâhil olduğu birçok 
dili çok iyi derecede bilen Sezgin için 
devlet, iade-i itibar yaptı. 

Sezgin, hayattayken 2008’de Gül-
hane Parkı’nda İstanbul İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi ve bu müzenin 
faaliyetlerini desteklemek amacıyla 
da Fuat Sezgin İslam Bilim ve Tarihi 
Araştırmaları Vakfı, 2013 yılında ise 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

Konya’da bulunan 
üniversitelerimiz de Fuat 
Sezgin’i anlamak adına 
birçok program düzen-
lendi. Bu üniversitele-
rimiz arasında yer alan 
Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) anlamlı 
bir çalışmaya imza attı. 
Necmettin Erbakan Üni-
versitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sinema-TV 
bölümü tarafından hazırlanan “Son 
Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin” adlı 
belgeselin geçtiğimiz hafta Selçuklu 
Kongre Merkezinde galası gerçekleş-
tirildi.

Belgeselin hazırlanmasında Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi eğitim-
cileri ve öğrencileri büyük bir gayret 
gösterdi. 

“Son Devrin Bilim Abidesi Fuat 
Sezgin” araştırma, yapım ve yapım 
sonrası aşamalarının tamamı yaklaşık 
iki aylık bir çalışmanın ürünü olan bir 
belgesel film çalışması olarak ortaya 
çıktı. 

Projenin yapım aşamasında birçok 
kişi ve akademisyen görev aldı. Belge-
sel film için araştırmaların yapılması, 
metnin yazılması ve kurgu aşamasının 

tamamlanması sürecinde, 
projenin yönetmeni ve se-
naristi Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Güzel Sanat-
lar Fakültesi Sinema-Tv 
öğretim elemanı Öğr. Gör. 
Mehmet Ali Sevimli yer 
aldı. 

Projenin yürütücü-
lüğünü Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı ve danış-

manlığını ise Sinema-TV Bölüm Baş-
kanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Gürbüz yaptı. 
Ayrıca Sinema-TV bölüm hocaları, 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sefa Doğru, 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Evren Berk ve 
Öğr. Gör. Mustafa Güngör de gerek 
belgeselin yapım aşamasında, gerekse 
yapım sonrasında destek sağladı.  Bel-
geselin araştırmaları yaklaşık yirminci 
günde bitirildi ve belgeselde kullanı-
lacak görüntü ve fotoğraf arşivlerine 
ulaşıldı. 

Sonra üniversite bünyesinde bu-
lunan ve Prof. Dr. Fuat Sezgin üzerine 
bilgi sahibi olan değerli akademisyen-
lerle röportajlar gerçekleştirildi. Bu 
isimler: Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu; öğre-
tim üyeleri: Prof. Dr. Fikret Karapınar, 

Prof. Dr. Caner Arabacı, Prof. Dr. Bilal 
Kuşpınar, Prof. Dr. Ahmet Turan Yük-
sel’den oluşuyor. 

Röportaj aşamasından sonra 
belgesel için özgün bir metin yazılarak 
kurgu sürecine girildi.

Dünya çapında tanınan bir bilim 
insanının 2019 yılında anılması ve 
anlaşılması için çalışmalar yapılması 
oldukça önemli. 

Özellikle biz gençlere bilim insanı 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in anlatılması çok 
önemli diye düşünüyorum. Türkiye’nin 
her alanda diğer ülkeler ile rekabet ede-
bilmesinin yolu gençlerin oldukça do-
nanımlı yetiştirmesinden geçiyor. 

Bu anlamda Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sinema-TV bölümü öğretim eleman-
larını ve öğrencileri bilim İnsanı Fuat 
Sezgin için gösterdikleri bu vefa için 
kutluyorum. 

Belgeselin bir kısmını o gün izleme 
imkânı buldum. Fuat Sezgin hocanın 
İslam âlemi için, ülkemiz için, Konya 
için ne kadar önemli olduğuna bir kez 
daha şahit oldum. İnşallah bu hazırla-
nan belgeselin daha çok insana ve gen-
ce ulaşması sağlanır. Özellikle eğitim-
cilerimizin okullarımızda Fuat Sezgin 
hocayı sık sık anlatmaları gerektiğine 
inanıyorum. 

Fuat Sezgin belgeselinin özellikle 
Konya genelinde vatandaşlarının bulu-

nabileceği, vatandaşların sık kullandığı 
yerlerde vatandaşlara aktarılması ge-
rektiğine inanıyorum. 

Bu konuda başta Uğur İbrahim 
Altay ve merkez ilçe belediye başkan-
larımızın gereken desteği vereceklerine 
yürekten inanıyorum. 

Öncelikle böylesine güzel ve an-
lamlı bir belgeselin hazırlanmasına 
destek verdikleri için NEÜ Rektörü 
Cem Zorlu ve Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’ya en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. 

Ayrıca “Son Devrin Bilim Abidesi 
Fuat Sezgin” belgeselinin hazırlanma-
sında emekleri olan; Necmettin Erba-
kan Üniversitesi İletişim Araştırmaları 
ve Uygulama Merkezi’ne, Radyo Genç-
lik’e, Selçuklu Belediyesi’ne, teknik 
ekipte görev alan, yazan, yöneten: Öğr. 
Gör. Mehmet Ali SEVİMLİ’ye,  proje 
yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI’ya, 
proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih 
GÜRBÜZ’e, kurgu ve araştırmada gö-
rev alan Mehmet Ali SEVİMLİ’ye, ka-
meramanlar Ferhat ŞİMŞEK ve Emre 
AYDOĞAN’a, ışıkçı Harun ŞEN’e, ses-
lendirmede görev alan Adnan ERGÜ-
LER ve Burak ÇETİN’e, ses miksajını 
yapan Ali GÜNGÖR’e, röportaj deşif-
relerini yapan Emin AKKUZU, Beyza 
GÜLEŞEN ve Merve Nur GÖKMEN’e 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum.

FUAT SEZGİN’E VEFA

Seydişehir heyetinden SÜ 
Rektörü Şahin’e ziyaret

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan ve Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’ın önder-
liğinde Seydişehir Sivil Toplum 
Örgütleri Başkanları  Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Musta-
fa Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete MUSİAD Başkanı 
Mustafa Akman, Sanayi ve Tica-
ret Odası Başkanı Cemal Küçük, 
Şoförler Odası Başkanı Hasan Ün-
var, Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı İbrahim Aypar, Esnaf ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Dur-
muş Onar, Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanı Ayhan Gündüz, Özçe-
lik-İş Sendikası Başkanı Ferhat 
Çelikbaş, Avcılık ve Atıcılık Spor 
Kulübü Başkanı Soner Güler, Türk 
Hava Kurumu Başkanvekili Sü-
leyman Torun, Muhtarlar Derneği 
Başkanı Levent Karaarslan katıl-
dı. Rektör Şahin’e yapmış oldu-
ğu çalışmalardan dolayı teşekkür 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“hemşehrimiz olarak ülkemizin 
en köklü üniversitesinde görev 
yapmış olmanız bizi gururlandırı-
yor. Selçuk Üniversitesi eğitim ve 
öğretim kalitesinde adından söz 
ettiren bir üniversite. Bu konuda 
sizin emeğiniz ve gayretiniz var. 
Yapmış olduğunuz çalışmalarınız-
dan dolayı size teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan, 
“Selçuk Üniversitesinde yapmış 

olduğunuz akademik çalışma ve 
faaliyetlerinizden dolayı teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.  

Selçuk Üniversitesinde yap-
mış olduğu çalışmalar hakkında 
bilgi veren Rektör Mustafa Şa-
hin; “Ülkemizin en köklü ve güç-
lü üniversitelerinden birisi olan 
Selçuk Üniversitesi’nin ‘Bir Dün-
ya Üniversitesi’ olması hedefini 
gerçekleştirmek üzere çalışmalar 
yürütüldü. Bu bağlamda öncelikle 
eğitim öğretim kalitemizin daha 
da iyileştirilmesi için eğitim bilim-
lerimizin alt yapısı tamamen ye-
nilendi ve modernize edildi. Aka-
demik kadrolarımız güçlendirildi. 
Akademisyenlerimizin kadro ilan-
ları ve araştırma kaynakları gibi 
özlük haklarından hakkaniyetle 
yararlanmaları için azami gayret 
gösterildi.” dedi. 

Görevde kaldıkları süre bo-
yunca hem ülke hem Konya hem 
de Üniversite için en iyisini yap-
maya çalıştıklarının altını çizen 
Rektör Şahin; “Bugün bünyesinde 
23 Fakülte, 6 Enstitü, 6 Yükse-
kokul, 22 Meslek Yüksek Okulu, 
Bir Devlet Konservatuarı bulunan 
Selçuk Üniversitesi, 70 bine aşkın 
öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük 
eğitim kurumları arasında yer al-
maktadır. Bizde bunu daha da 
geliştirmek için elimizden geleni 
yaptık.” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

M.ESAD ÇAĞLA

Karatay Kent Konseyi 
Hizmet Binası açıldı

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Kılca, “Karatay Kent 
Konseyi binamız ortak bir akıl merkezidir. Ecdadımızın mirası olan Karatay’da herkes fikir üretsin” dedi

Karatay Belediyesi tarafından 
restorasyonu tamamlanan tarihi 
bina, Karatay Kent Konseyi hizmet 
binası olarak, düzenlenen törenle 
açıldı. Aziziye Mahallesi Celal So-
kak’ta bulunan hizmet binası için 
düzenlenen törene Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanvekili 
Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymaka-
mı Abdullah Selim Parlar, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Karatay 
İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK 
Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, Karatay Belediyesi Kent 
Konseyi Başkanı Abdürrahim Ars-
lan, Karatay Kent Konseyi Kadın ve 
Gençlik Meclisi Başkan ile üyeleri, 
Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 
KENT KONSEYLERİ ŞEHRİN ÖNEMLİ 

SİVİL İNİSİYATİFLERİDİR 
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, açılışta yaptığı konuşmada 
kent konseylerinin bir şehrin sivil 
inisiyatifinin yegane temsilcileri 
olduğunu kaydederek bu konuda 
çaba sarf edilmesini önemli buldu-
ğunu söyledi.  Vali toprak şunları 
kaydetti: “Halka hizmeti en adaletli 
ve en doğru şekilde götürebilmek 
için yöneticilerimiz hem hukuki dü-
zenlemeler yapıyor, hem de pratik-
ten aldığı tecrübeleri yansıtarak ted-
birler geliştiriyor. Bunun en önemli 
örneklerinden birisi Kent Konsey-
leridir. Şefkatle, adaletle hizmet 
götürmek bizim en önemli düstu-
rumuzdur. Kent Konseylerinde her 
kesimden temsilci bulunmaktadır. 
Topluma ulaşmak için oluşmuş bir 
teşkilattır. Burada alınan kararlar 
sonucu ortaya çıkan fikirler hayata 
geçer. Temsiliyetin çok önemli bir 
noktasında bulunan Karatay Kent 
Konseyi’nin nezih bir ortama taşın-
ması bizi mutlu etti. Mekanlar ça-
lışma verimini artırma manasında 

çok önemlidir. Konya’nın kalbi Hz. 
Mevlana’ya çok yakın böyle tarihi 
bir mekanının restore edilerek siz-
lerin hizmetine sunulması Belediye-
mizin bu temsiliyete ne kadar önem 
verdiğinin göstergesidir. Geçtiğimiz 
hafta yapmış olduğum ziyaretlerle 
de Karatay Belediye Başkanımızın 
vatandaşlarımızla irtibatı kesinlikle 
koparmadığını gördüm. 

Belediye Başkanımızı bu ma-
nada tebrik ediyor ve kendisine 
teşekkür ediyorum. Restorasyonu 
yapılarak Karatay Kent Konseyi’nin 
hizmetine sunulan bu bina da isti-
şareye verilen önemin en somut ör-
neğidir.  Belediye Başkanımızı böyle 
güzel alanlarda yatırım yaptığı için 
tebrik ediyor bu güzel tesisimizin 
hayırlı hizmetlere vesile olmasını 
diliyorum.”
MUSTAFA UZBAŞ: KENT KONSEYLERİ 

ŞEHRE IŞIK TUTUYOR
Büyükşehir Belediyesi Başkan 

Vekili Mustafa Uzbaş da kent kon-
seylerinin şehir yönetimiyle va-
tandaşlar arasında sürdürülebilir 
bir ilişkinin sağlanması açısından 
kilit bir görev arz ettiğini söylediği 
konuşmasında, “Şehrin tüm dina-
miklerini bünyesinde toplayan kon-
seyler, kendi bünyesinde yaptığı ça-
lışmalar ve hazırladıkları raporlarla 
şehrin yöneticilerine ışık tutuyor. Bu 

kapsamda daha iyi bir mekana ka-
vuşan Karatay Kent Konseyi Hizmet 
Binası’nın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 
İLÇEMİZİN GELECEĞİNİ DOĞRU BİR 

PLANLAMAYLA KURUYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca Karatay Kent Konseyi binası-
nın ortak bir akıl merkezi olduğunu 
belirterek, Karatay Kent Konseyi’nin 
Konya’ya, Karatay’a dair dair yarın-
ları birlikte planlamak, birlikte ça-
lışmak ve birlikte başarmak adına 
önemli bir müessese olduğunun 
altını çizdi.  Başkan Kılca, “Karatay 
Kent Konseyimizin talepleri, bele-
diyemizin destekleri ile bu mekanı 
oluşturduk. Bugüne kadar başarılı 
işlere imza atan Kent Konseyimiz, 
bundan sonra ilçemizin tarihine 
yakışır bir binada hizmet vermeye 
devam edecek. Karatay Belediyesi 
olarak yoğun çalışıyor; şehrin gele-
ceğini tasarlıyoruz. Rutin hizmet-
lerin yanı sıra geleceği doğru bir 
planlamayla kurmanın derdindeyiz” 
ifadelerini kullandı.

KARATAY İÇİN HERKES FİKİR 
ÜRETSİN İSTİYORUZ

Kılca, Karatay’ın marka değerini 
artırmak ve daha da güçlü bir ilçeye 
katkı sunmak için ilçedeki tüm dina-
miklerle güç birliği yaptıklarının altı-
nı çizdiği sözlerini şöyle tamamladı: 

“Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin 
tesis edilip medeniyetin yükseldiği 
topraklardayız. Ecdadımızın mira-
sı olan bu eşsiz ilçenin daha ileriye 
taşınması, gelişmesi ve güzelleşme-
si için hep beraber çalışacağız.  Bu 
kapsamda da siyaset üstü kurumsal 
bir yapıya sahip olan Karatay Kent 
Konseyimizin yapısıyla oluşan bu 
yüksek potansiyeli hep birlikte hare-
kete geçirerek, Karatay’ımızın gele-
ceği için çok çalışmalı ve birlikte yol 
yürümeliyiz. Karatay üzerine herkes 
söz söylesin. Herkes fikir üretsin isti-
yoruz. Bu manada da ilçemizde çok 
güzel bir dayanışma var. Bu hayırlı 
oluşuma sahip çıkıp bunu hep birlik-
te sonuna kadar götürmek hedefin-
deyiz. İlçemizin bütün yaşayanların 
her hususta bir gönüllülük esasıyla 
sürece dahil olduğu Karatay Kent 
Konseyimizin kullanımına sundu-
ğumuz hizmet binasının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Program-
larımızda bizleri yalnız bırakmayan 
Sayın Valimiz başta olmak üzere 
tüm misafirlerimize çok teşekkür 
ediyorum.” 

MEVLANA ŞEHRİNE HİZMET 
EDECEĞİZ

Son olarak açılışta konuşan Ka-
ratay Belediyesi Kent Konseyi Baş-
kanı Abdürrahim Arslan ise tarihi ve 
güzel binayı kendilerine tahsis eden 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca’ya teşekkür etti. 

Abdürrahim Arslan, “Karatay 
Kent Konseyi, yaptığı güzel çalış-
malarla adından sıkça söz ettiriyor. 
Çalışmalarımızı yaparken belediye-
mizden büyük destek gördük. Yeni 
binamızda arkadaşlarımızla daha 
özverili, daha güzel çalışmalar yapa-
rak yaşadığımız şehre katkı sağlaya-
cağız. Burada hayırlı hizmetler üre-
teceğiz. Çok katılımlı bir demokratik 
oluşumla Mevlana şehrine hizmet 
edeceğiz. Yeni hizmet binamız hepi-
miz için hayırlı olsun” dedi. 

Konuşmaların ardından Karatay 
Kent Konseyi Hizmet Binası pro-
tokol üyeleri tarafından kurdelenin 
kesilmesiyle hizmete açıldı.
n HABER MERKEZİ
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Selçuklu Belediyesi tarafından organize edilen ‘Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı’ Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın katılımıyla 
Kosova Mahalle Konağı’nda yapıldı. Toplantıda mahallelerle ilgili talepler toplanırken, yatırımlar da değerlendirildi

İstişarenin en güzel örneği

Selçuklu Belediyesi tarafından 
organize edilen “Mahalle Muhtarla-
rı İstişare Toplantısı”  Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ın da katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu’da Mahallerle ilgili ya-
tırımlar ve taleplerin değerlendiril-
diği Muhtarlar İstişare Toplantısı 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde 
Kosova Mahalle Konağı’nda yapıldı. 

Toplantıya Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak’ın yanı sıra AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
Selçuklu İlçe Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çıpan, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, Selçuklu Muhtarlar 
Dernek Başkanı  Mustafa Avcıoğlu, 
AK Parti ile MHP teşkilat üyeleri ve 
mahalle muhtarları katıldı. 
‘SELÇUKLU TÜM DİNAMİKLERİYLE 
BİRLİKTE BİR UYUM İÇERSİNDE’
Selçuklu’nun uyum ve birlik-

te çalışma kültürünün hep güzel 
işlere vesile olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı: “ Biz tabi muhtarları-
mızla farklı süreçlerde bir araya ge-
liyoruz. Selçuklu’nun uyumu bu sa-
londa yine kendisini gösteriyor.  AK 
Parti İl ve İlçe Başkanımız burada. 
MHP İl ve İlçe Başkanlarımız bura-
da. Hakikaten hem siyasi partiler 

hem de belediye, kaymakamlık ve 
tüm diğer birimler olarak güzel bir 
uyumumuz var. Bu uyum belediye 
meclisimizde, kurumlarımızın içer-
sinde hem de muhtarlarımızla olan 
diyaloglarımızda çok güzel bir şekil-
de devam ediyor. Muhtarlarımızla 
bir araya gelemediğimiz zaman-
larda da başkan yardımcılarımız ve 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzle 
gerekli istişareler yapılıyor.  Muh-
tarlarımızın bu süreçlerin dışında 
da özellikle Büyükşehir Belediye-
mizin bünyesinde bulunan MUBİS 
sistemiyle aslında online olarak 
hem Büyükşehir Belediyemize hem 
de ilçe belediyemize olan talepleri-
ni iletmeleri kolay oluyor. Biz de bu 
talepler doğrultusunda planlamala-
rımızı yapmaya gayret ediyoruz ve 

anlık çözümlenmesi gereken işler 
varsa bunlarla ilgili süreçleri yürüt-
meye çalışıyoruz. Selçuklu 50 ilden 
daha büyük bir nüfusa sahip bir il-
çemiz her yıl 20 bin dolayında nü-
fus artışımız söz konusu . Toplamda 
72 mahallemiz var ve hepsine en 
iyi  hizmeti vermeye gayret ediyo-
ruz. Bu noktada muhtarlarımız da 
bizimle birlikte çalışıyorlar. Tüm 
davetlilerimize başta sayın Valimiz 
olmak üzere bu istişare toplantımı-
za katıldıkları için ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. ” dedi.  

VALİ TOPRAK: DAHA HUZURLU 
VE GELİŞMİŞ BİR KONYA İÇİN HEP 

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
Programa katılmaktan dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak,”Muhtarlarla ilgili bir toplantıya 
çağırıldığımızda çok önemli, vazge-
çilmez bir işimiz yoksa katılmaya 
gayret ediyoruz. Muhtarlarımızla 
çok yoğun bir dönem geçiriyoruz 
ve tabi bunlar çok gerekli ve olma-
sı gereken toplantılar. Konya’mız 
1152 mahallesi ile Türkiye’nin en 
geniş en büyük alanına sahip ve 
yüzölçüm olarak Türkiye’nin en 
büyük ili durumundayız. İlçe sayısı 
olarak da 31 ilçe ile İstanbul’dan 
sonra ikinci sıradayız. Tabi böyle 
olunca da sizlerle bol bol karşılaşma 
imkanı buluyoruz. Bugünde yine 
birçok muhtar ziyaretimize geldi. 
Onların konularını da gerek il mü-
dürlerimizi, gerek bakanlıklar ve 
belediye başkanlarımızı arayarak 
çözmek için çaba sarf ettik. Akşam-

da sizlerle bir araya geldik ve yine 
aynı mutluluğa, huzura kavuştuk. 
Tabi Selçuklu İlçemiz de Türki-
ye’nin en büyük ilçelerinden ve 50 
ilden daha büyük bir ilçemiz. Fakat 
aynı zamanda da şanslı bir ilçemiz. 
Hem gelen kaymakam arkadaşları-
mız hem de belediye başkanlarımız 
da aynı şekilde gayret gösteriyorlar. 
Uğur Beyi zaten Selçuklu’dan Bü-
yükşehir’e gönderdiniz. O da çok 
çalışkan, işine bağlı ve hizmetin 
getirilmesi manasında ısrarcı olan 
bir arkadaşımız. Görevi devralan 
Ahmet Beyde aynı şekilde ilçemize 
canla başla hizmet ediyor. İnşallah 
valisi, kaymakamı, muhtarı, beledi-
ye başkanı ve vatandaşıyla birlik ve 
bütünlük içinde hepimiz daha iyi, 
daha huzurlu ve gelişmiş bir Konya 

için çalışmalarımıza devam edece-
ğiz” dedi.                

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ülkede birlik ve beraber-
liğin önemine dikkat çekti. Angı: 
“Bizler yalnızca siyasi olarak değil 
şehrin insanı olarak bu şehre  katkı 
sağlamaya ve hep birlikte geleceğe 
güçlü bir şekilde yürümeye devam 
ediyoruz. Ülkemizde her şeyin başı 
birlik ve beraberliktir. Bu sayede ül-
kemiz güçlü olmaya devam edecek-
tir. Böyle güzel bir programda bizi 
bir araya getiren Selçuklu Belediye 
başkanımıza teşekkür ediyorum.” 
dedi.   

MHP Konya İl Başkanı Remzi 
Karaarslan istişare toplantılarının 
en güzel tarafının birlik ve beraber-
lik duygularını arttırdığına vurgu 
yaparak: “Ülkemiz birlik beraberlik 
içersinde olduğu takdirde üstesin-
den gelemeyeceğimiz bir engel yok 
ve hiçbir haine fırsat vermeyece-
ğiz. Belediye Başkanımızın Selçuk-
lu’daki çalışmalarını takip ediyoruz 
muhtarlarımız da bu çalışmalardan 
memnun ki hepsi buradalar. Ben 
bu toplantıya davet ettikleri için 
başkanımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu da dü-
zenlenen istişare toplantısı nede-
niyle Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

AHDE Vefa Turan Birliği 
Derneği Başkanı   

Harun MARAL’ın
 

annesi, basın sektörünün 
emekçilerinden

Mustafa ÜNÜVAR’ın
kayınvalidesi

Lütfiye MARAL’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

AHDE Vefa Turan Birliği Derneği Başkanı Harun Maral’ın annesi ve Basın sektörünün 
emekçilerinden Mustafa Ünüvar’ın kayınvalidesi Lütfiye Maral 82 yaşında vefat etti

Lütfiye Maral 
dualarla defnedildi

AHDE Vefa Turan Birliği Derneği 
Başkanı Harun Maral’ın annesi ve ba-
sın sektörünün emekçilerinden Mustafa 
Ünüvar’ın kayınvalidesi Lütfiye Meral 82 
yaşında vefat etti. Merhum Lütfiye Ma-
ral’ın cenazesi dün öğle vakti Hacıveyis 
Cami’inde kılınan öğle ve cenaze nama-

zının ardından dualarla Üçler Mezarlığına 
defnedildi. Maral ailesini acı günlerinde 
İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan To-
zoğlu, Konya Şeker AŞ. Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Yusuf İnanç, Maral ve 
Ünüvar ailesinin sevenleri ve yakınları 
katıldı.  Maral ve Ünüvar ailesi cenaze 

namazının ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhume Lütfiye Maral 2 erkek, 4 kız ço-
cuk annesiydi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhume Lütfiye Maral’a Yüce Allahtan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Eğitimci Yazar Şeyma Eken, “Tatili iyi ve verimli geçirebilmek için bir plan hazırlanmalıdır. LGS ve YKS sınav-
larına hazırlanan öğrenciler için bu ara tatil değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsat” dedi

Arabaşı, muhallebi kıvamındaki 
hamur ile öğün arasında yenilen bir 
çorba çeşididir. 

Öğün zamanları dışında yenildi-
ğinden çorbanın adı “ara aşı” olarak 
da bilinmektedir. Bu isim zamanla de-
ğişerek “arabaşı” halini almıştır. Bazı 
rivayetlere göre arabaşının Türkmen-
lere has bir çorba olduğu ve ilk kez 
Türkmen Murtaza tarafından yapıldığı 
söylenmektedir. Arabaşı çorbası ge-
nellikle soğuk geçen kış akşamlarında 
yapılmaktadır. İlk zamanlarda keklik 

etiyle yapılan çorba sonraları tavuk, 
hindi veya av etiyle de pişirilir olmuş-
tur. Arabaşı çorbasının yapımına mu-
hallebi kıvamında bir hamur pişirilerek 
başlanır. Pişen hamur yüksek kenarlı 
bir tepsiye dökülür, kar üstünde soğu-
tulur ve kare kare kesilir. Tavuk soğan, 
kimyon, karabiber ve tuz ile haşlanır. 
Pişen tavuk eti parçalanır. Çorbanın 
suyuna limon suyu, maydanoz, acı 
toz biber, tereyağı, salça ve tavuk 
parçaları eklenerek kaynatılır. Kaşığa 
önce soğuk hamurdan bir parça alı-

nır, sonra sıcak çorbaya 
daldırılarak birlikte yu-
tulur. 

Arabaşı, eskiden 
aynı tastan, genellikle 
çorbanın sıcaklığını çok 
fazla hissettirmeyen 
şimşir kaşıkla yenilirdi. 
Arabaşı çorbası bazı il 
ve ilçelerde sadece bir 

yemek çeşidi olarak görü-
lürken, bazı yerlerde her 
yıl düzenlenen etkinlikler-
le insanları bir araya ge-
tiren özel gün yiyeceğine 
dönüşmektedir. Örneğin, 
Yozgat’ın ilçe ve köylerin-
de “sıra arabaşı geceleri” 
düzenlenmektedir. Bazı 
yörelerde arabaşı hamuru 

baklava dilimi şeklinde kesilir ve orta 
bölümdeki dilimler alınarak tepsinin 
kenarına dizilir, ortaya çorba kasesi 
yerleştirilir. Bazen de hamurun or-

tası yıldız şeklinde çıkartılır, çıkartılan 
yıldızdan ilk dilimi alan kişiye sonraki 
bir tarihte arabaşı yaparak, herkesi 
şaka yoluyla davet etme cezası verilir. 
Aynı şekilde hamuru çorbaya ilk defa 
düşüren kişi, evinde bir sonraki tarih-
te arabaşı yapar. Bu tür uygulamalarla 
arabaşı insanların bir araya gelmesini 
sağlayarak sosyalleşmeye ve yardım-

laşmaya vesile olmaktadır.     Arabaşı 
geleneği, yaygın olarak İç Anadolu 
Bölgesi’nde görülür. Özellikle Yozgat 
başta olmak üzere Konya, Kayseri, 
Niğde ve Mersin illerinde halen yaşa-
tılmaktadır.

KAYNAK: * Metin “Geçmişten 
Geleceğe Yaşayan Kültür Mirasımız 
Türkiye Somut Olmayan Kültürel 
Miras Ulusal Envanteri” kitabından 
alınmıştır.

 https://aregem.ktb.gov.tr/TR-
131378/arabasi-gelenegi.html

ARABAŞI GELENEĞI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI

17 üründe taklit ve 
tağşiş tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
taklit veya tağşiş yapıldığı kesin-
leşen, aralarında et ve et ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, 
bal, takviye edici gıdalar ve çiko-
lataların yer aldığı 229 firmaya ait 
386 parti ürünü kamuoyuna açık-
ladı. Listede Konya’dan da taklit ve 
tağşiş olduğu belirlenen 17 farklı 
ürün yer aldı. 

Bakanlığın internet sitesinde 
yer alan duyuruda, taklit ve tağ-
şiş yaptığı belirlenen işletmeler ve 
ürünlerinin parti numaraları ilan 
edildi.  Duyuruda, ülkede gıda gü-
venilirliğinin sağlanması, gıdalarda 
taklit ve tağşişin önlenmesi, kişile-
rin sağlığının ve tüketici menfaatle-
rinin korunması ile sektörde haksız 
rekabetin engellenmesi amacıyla 
gıda ve gıdayla temas eden madde 
ve malzemelerin üretim, işleme ve 
dağıtımının tüm aşamalarında res-
mi kontrol faaliyetlerinin büyük bir 
titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. 

“TÜKETICI BAŞVURULARI 
ÖNEM TAŞIYOR”

Laboratuvar sonucuna göre 
taklit veya tağşiş yapıldığı kesin-
leşen gıdaları üreten/ithal eden, 
kişilerin hayatını ve sağlığını tehli-
keye düşürecek şekilde bozulmuş, 
değiştirilmiş gıdaları üreten veya 
satan firmanın adı, ürün adı, mar-
kası, parti veya seri numarasını 
içeren bilgilerin kamuoyuyla pay-
laşıldığı belirtilen açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: “Bakanlığımı-
zın yürüttüğü resmi kontroller ve 
firmaların otokontrol sistemlerine 
ek olarak bu uygulamamız tüketici 
sağlığının ve menfaatinin korun-
ması, sektörde haksız rekabetin 
önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla 
firmalar üzerinde bir denetim me-
kanizması oluşturulması ve firma-
ların güvenilir gıda üretiminin teş-
vik edilmesi amaçlanmaktadır. Söz 
konusu uygunsuzlukların tespit 
edilmesinde, Bakanlığımızca yürü-
tülen denetimlerin yanında, tüketi-
ciler tarafından yapılan ihbar, şika-
yet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı 
başvuruları neticesinde gerçekleş-
tirilen denetimlerin de büyük payı 
olduğu açıktır. Bu bakımdan tüke-
ticilerin bu başvurularını sürdür-
meleri, halkımızın sağlığının ko-
runması yönündeki çalışmalarımız 
için büyük önem taşımaktadır.”  
Duyuruda, gıda konusunda kamu 
otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla 
verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz 
kullanarak gıda güvenilirliğinin 
sağlanmasına ve tüketicinin ko-
runmasına yönelik çalışmalarını 
aralıksız ve büyük bir titizlikle sür-
dürdüğü vurgulandı.

DENETIM SONUÇLARI
Duyuruda, taklit, tağşiş yapıl-

dığı veya ilaç etken maddesi ilave 
edildiği tespit edilen toplam 229 
firmaya ait 386 parti ürünün listesi 
yer aldı. Böylece ilk kamuoyu du-
yurusunun gerçekleştirildiği 2012 
yılından bu yana 1443 firmaya ait 
3 bin 202 parti ürün tüketicilerin 
bilgisine sunulmuş oldu. Duyuru-
da, alkolsüz içecekler, arıcılık ürün-
leri, baharat, bitki, çay ve kahve, 
bitkisel yağ ve margarin, çikolata 
ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, 
et ve et ürünleri, şekerli mamuller, 
meyve ve sebze işleme ürünleri, 
kuru yemiş ve çerezler ile takviye 
edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıl-
dığı veya ilaç etken maddesi ila-
ve edildiği tespit edilen ürünlerin 
listesi yer aldı. Listede, firma adı, 
marka, ürün adı, uygunsuzluk ne-
deni ve parti numaraları sıralandı. 
Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan 
alkolsüz içeceklerde ve takviye 
edici gıda ürünlerinde ilaç etken 
maddesi, ballarda taklit ve tağşiş 
yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş 
kategorisindeki Antep fıstığı ürü-
nünde yer fıstığı görüldü. Şekerli 
mamullerde ilaç etken maddesi 
ve glukoz, meyve ve sebze işleme 
ürünleri kapsamında salçada ve 

baharatlarda gıda boyası sapta-
nırken, bitki, çay ve kahve ürün-
lerinde de ilaç etken maddesi ve 
gıda boyası tespit edildi. Süt ve süt 
ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve 
bitkisel yağ belirlendi. Bitkisel yağ-
lara da farklı tohum yağları katıldı-
ğı anlaşılırken, denetimler sonucu, 
kırmızı et ve et ürünlerinde domuz 
eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, ka-
natlı eti, sakatat, deri dokusu ve 
baş eti tespit edildi.

LISTEDE KONYA DA VAR
Bakanlık tarafından yayımla-

nan listede Konya’da bulunuyor. 
Konya’da 17 ayrı üründe tespit 
edilen taklit ve tağşişli ürünler şöy-
le sıralandı:
1-Hilkan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti/
Hilkan Safir/Isıl İşlem Görmüş Su-
cuk/Baş Eti Tespiti
2-Hilkan Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti./
Hilkan Zümrüt/Isıl İşlem Görmüş 
Sucuk (Dana Eti) /Baş Eti Tespiti
3-Hatipoğlu Gıda Kimya San. Ve 
Tic. Ltd. Şti/Hatipoğlu Mera/Isıl İş-
lem Görmüş Sucuk/Kanatlı Eti ve 
Soya Tespiti
4-Hilkan Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti./
Hilkan Zümrüt/Isıl İşlem Görmüş 
Sucuk (Dana Eti)/ 5-Sakadat ve Baş 
Eti Tespiti
Hatipoğlu Gıda Kimya San. Ve Tic. 
Ltd. Şti/Keyfim/Isıl İşlem Görmüş 
Dana Sucuk/Baş Eti Tespiti
6-Hilkan Gıda San.Tic. Ltd.Şti./Er-
gin/Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk/
Baş Eti ve Sakadat Tespiti
7-Kayabey Süt ve Süt Ürünleri/Ka-
yabey Kahvaltılık Eritme Peyniri/
Eritme Peyniri/Süt Yağı Harici Yağ 
tespiti
8-Kayabey Süt ve Süt Ürünleri/
Kayabey/Eritme Peyniri/Bitkisel 
Yağ,Nişasta
9-Dorak Gıda İnş. Otom. San. Tic. 
Ltd. Şti./Dorak/Kahvaltılık Karışım 
Yağlı
Eritme Peyniri/Süt Yağı Harici Yağ 
tespiti
10-Sütkon Gıda Tar. Ür. Ve Day. 
Tük Mal. San. Tic. Ltd. Şti./Güleç/
Yağlı Eritme
Peyniri/Süt Yağı Harici Yağ tespiti
11-Kayabey Süt ve Süt Ürünle-
ri-Ferat/Kayatepe Yarım Yağlı Erit-
me Peyniri/Bitkisel Yağ tespiti
12-Dorak Gıda İnş. Otom. San. Tic. 
Ltd. Şti./Dorak/Çörekotlu Çeşnili 
Yağlı Eritme Peyniri/Bitkisel Yağ
13-Kayabey Süt ve Süt Ürünle-
ri-Ferat/Kayabey/Kahvaltılık Erit-
me Peyniri/Süt Yağı, Harici Yağ 
tespiti 
14-Dorak Gıda İnş. Otom. San. Tic. 
Ltd. Şti./ Dorak/Yarım Yağlı Eritme 
Peyniri/Süt Yağı, Harici Yağ, Nişas-
ta tespiti
15-Dorak Gıda İnş. Otom. San. 
Tic.Ltd. Şti./Dorak/Yarım Yağlı Çö-
rekotlu
Eritme Peyniri/Süt Yağı, Harici 
Yağ, Nişasta tespiti
16-Kayabey Süt ve Süt Ürünle-
ri-Ferat/Kayabey Az Yağlı Çeşnili 
Taze Eritme Peyniri/Az Yağlı Çeş-
nili Taze Eritme Peyniri/Nişasta 
tespiti
17-Salur Gıda Sanayi ve Ticaret Li-
mited Şirketi/Salur/Tatlı Sıvı Üzüm 
Pekmezi/
Delta C13(%o ),Fruktoz/Glukoz 
Oranı, Maltoz(%), Rafinoz(%) tes-
piti.  n HABER MERKEZİ

‘Sınavlara hazırlanan 
öğrenciler için fırsat’

Yoğun bir eğitim-öğretim dö-
neminin ardından yarıyıl tatiline 
girerken, uzmanlar öğrencilere 
tavsiyelerde bulundu. Eğitimci Ya-
zar Şeyma Eken Öğrencilerin tatil 
dönemi boyunca verimli ve güzel 
zamanlar oluşturarak dinlenmeleri 
gerektiğine dikkat çekti. Sınavlara 
hazırlanan öğrenciler için ara tati-
lin bir fırsat olduğunu ifade eden 
Eğitimci Yazar Şeyma Eken, “Öğ-
renciler birinci dönemi yoğun bir 
tempo içerisinde tamamlıyorlar. Bu 
süreçte erken kalktılar, okula git-
tiler, kimileri kursa gitti. Okuldaki 
sınavlarını bitirerek ara tatil döne-
mine giriyorlar. Tatil dönemini kimi 
öğrenciler ders çalışarak geçirirken 
kimi öğrencilerde rehavete kapıla-
rak televizyon karşısında saatlerce 
vakit geçirerek ya da bilgisayar ve 
tablet başında oyun oynayarak ge-
çirmektedirler. Aslında bu durum-
da öğrenciler dinlenmekten çok 
yorulmaktadırlar. Öğrenciler tatil 
dönemi boyunca verimli ve güzel 
zamanlar oluşturarak dinlenmeli-
ler. Bu tatil sürecini; dinlenecekleri, 

kendilerini geliştirecekleri ve eksik-
lerini tamamlayacakları bir zaman 
dilimi olarak değerlendirilmelidir. 
Tatili iyi ve verimli geçirebilmek 
için bir plan hazırlanmalıdır. LGS 
ve YKS sınavlarına hazırlanan öğ-
renciler için bu ara tatil değerlen-
dirilmesi gereken önemli bir fırsat. 
Yoğun tempoda çalışmalarına de-
vam eden öğrenciler tempolarını 
sekteye uğratacak rehavetten uzak 
durmaya dikkat etmeliler. Çünkü 
uzun maratonun sonunda sınava 

girecekler. Bu tatil sürecinde soru 
çözmeliler, eksik olduklarını dü-
şündükleri konu varsa onlara ça-
lışmalılar ve konuların tekrarlarını 
yapmayı da ihmal etmemeliler. Bol 
bol kitap okumayı da unutmamak 
gerek. Böylece öğrenciler yeni dö-
nemi iyi karşılamak için hazır duru-
ma gelebilirler” ifadelerini kullandı.

‘VELILERE DE YARIYIL  TATIL 
DÖNEMINDE BÜYÜK IŞ DÜŞÜYOR’

Yarıyıl tatilinde anne ve baba-
lara da  tavsiyelerde bulunan Eken, 
“Velilere de ara tatil döneminde bü-
yük iş düşüyor. Öğrencilere kaliteli 
ve verimli bir zaman dilimi oluştur-
mak için uygun ortamı sağlamalı-
lar. Öğrencilerin karnesinde düşük 
notlar olursa bu notları büyütürek 
sorun etmek yerine ileride tekrarla-
maması için neler yapılacağı konu-
sunda birlikte oturup konuşulması 
ve çözüm üretilmesi gerekmekte-
dir. Aksi durumda çocukta özgüven 
eksikliği, heves kırıklığı ve kendini 
kötü hissetme durumları oluşacak-
tır bu da çocuğun motivasyonunu 
bozacaktır. Ayrıca öğrencilerin tatil 

sürecini eğitici ve eğlenceli geçir-
meleri sağlamalılar. Her çocuk ken-
dine özgüdür ve yeteneklidir, bun-
dan dolayı çocuklarını asla başkaları 
ile kıyaslamamalıdırlar. Çocukları-
na karşılıksız güven duyduklarını 
ve sevgilerini hissettirmeliler” şek-
linde konuştu. Genel olarak tatili 
en verimli nasıl geçiririz sorusuna 
da cevap veren Eken, “Tatil için bir 
plan, program yapın.  Aileyle bir-
likte vakit geçirin. Ders çalışmayı 
ihmal etmeyin. Konu tekrarı yapın.  
Eksik konuları tamamlayın ve yeni 
konulara hazırlık yapın. Bol bol soru 
çözün. Bol bol kitap okuyun. Dinle-
nin ancak dinlenmeyi uzun süreli 
bilgisayar, tablet ya da televizyon 
başında yapmayın bu sizi daha fazla 
yoracaktır. Dönem içerisinde rutin 
olarak devam eden uyku düzeni, 
yemek saatleri ve ders çalışma sa-
atlerinde gösterilecek aşırı rahatlık, 
düzeni bozacak ve yeni döneme 
uyum sağlamayı zorlaştıracaktır. 
Sosyal faaliyetlere de zaman ayırın 
ve gezin” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da sosyal medyada, “Vila-
yet-i Konya, yakında inşallah” yazılı 
kağıdı paylaşarak, terör örgütü DE-
AŞ’ın propagandasını yaptığı gerek-
çesiyle yargılanan tutuklu sanığın 
tahliyesine karar verildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, terör ör-
gütü DEAŞ’ın propagandasını yaptığı 
iddia edilen tutuklu sanık Selçuk Yü-
reğidinç ile avukatı katıldı.

Sanık Yüreğidinç, terör örgütü-
nün haberleşme amaçlı kullandığı 
Telegram programındaki, 17 Eylül 
2019 tarihli paylaşımın, kendisine ait 
olmadığını ileri sürdü. 

Videoda yer alan, Arapça “Vila-
yet-i Konya, yakında inşallah” met-
ninin ne anlama geldiğini bilmediğini 
iddia eden Yüreğidinç, “Bu videoyu 
da ben çekmedim. Öyle bir paylaşım 
yapmadım ve hiçbir yere yükleme-
dim. Telegram isimli uygulamada 
hiçkimseyle konuşmadım. Videodaki 
Arapça metnin de anlamını bilmiyor-
dum, ifadem alınırken polislerden öğ-
rendim.” dedi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olma-
dığını savunan Yüreğidinç, “DEAŞ’a, 
ilk zamanlar, 2015-2016 yıllarında, 
İslam devleti adına bir şeyler yaptık-
larını düşündüğüm için sempatim 

vardı. 2016 yılında kötü görüntüler 
ortaya çıktığı için bu sempatim kal-
madı.” ifadesini kullandı. 

Tahliye talebinde bulunan sanık 
Yüreğidinç’in avukatı da savunma 
için süre talep etti. Mahkeme heyeti, 
sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış 
yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. 
Heyet, dosyadaki eksikliklerin gideril-
mesi için duruşmayı erteledi. 

Konya’da, terör örgütü DEAŞ 
üyelerinin haberleşme amacıyla kul-
landığı Telegram programında, 17 
Eylül 2019 tarihinde, bir aracın içeri-
sinde çekilen, Arapça “Vilayet-i Kon-
ya, yakında inşallah” metninin göste-

rildiği bir video paylaşılmıştı. 
İhbar üzerine olayı araştıran po-

lis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin 
Selçuk Yüreğidinç olduğunu tespit 
etmiş, şüpheliyi gözaltına almıştı. 

Yüreğidinç’in, söz konusu vi-
deoda, Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait 
bir ses kaydının ortaya çıkmasından 
sonra, Bağdadi’nin talimatına uygun 
hareket ederek, DEAŞ propagandası 
yaptığı ileri sürülmüştü. Çıkarıldığı 
hakimlikçe tutuklanan Yüreğidinç 
hakkında “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” ve “terör örgütü propaganda-
sı yapmak” suçlarından cezalandırıl-
ması istemiyle dava açılmıştı. n AA

DEAŞ üyeliğinden yargılanan sanık tahliye edildi
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UİGAD Akademi’de yerel basın ve internet medyası konuşuldu
Kısa adı UİGAD olan Uluslara-

rası İnternet Gazeteciliği ve Gaze-
teciler Derneği, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle 
Üsküdar Üniversitesi’nde düzenle-
diği panelde yerel basın ve internet 
medyasının sorunlarına değinip çö-
züm önerilerinde bulundu.

Uluslararası İnternet Gazetecili-
ği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) 
tarafından 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü münasebetiyle düzen-
lenen panelde internet medyasının 
sorunları masaya yatırıldı. 

Panelde konuşan Yeni Gazete-
si Yeni Medya Koordinatörü M. Ali 
Elmacı yerel gazetelerin ayakta kal-
ması için yeni projeler geliştirilmeli 
dedi.

“UİGAD Akademi” programı 
Üsküdar Üniversitesi Fuat Sezgin 
Konferans Salonunda düzenlenen 
panelle başladı. 

Üsküdar Üniversite ve Uİ-
GAD’ın ortaklaşa düzenlediği pa-
nele; Sultanbeyli Kaymakamı Metin 
Kubilay, Sultanbeyli Belediye Baş-

kan Yardımcısı Faruk Lafçı, Sultan-
beyli Esnaf Odası Başkanı Ömer 
Erdoğan ve başkan vekili Erol Koç, 
Show TV Haber Müdürü Rıdvan 
Bıyık, Gazeteci Yazar Fikri Akyüz, 
Gazeteci Yazar Soner Kartal, Stra-
tejist Alper Esen, Anadolu 2071 
Dernek Başkanı Bekir Tiryaki, Av. 
Serra Taşköprü, UİGAD Başkan Ve-
kili Binnur Güvener, UİGAD Genel 

Saymanı Serpil Ayan, UİGAD Genel 
Başkan Yardımcısı Gökhan İzgi, Uİ-
GAD Yönetim Kurulu Üyeleri Savaş 
Karan, Cansu Güney ve Özgür Bül-
bül, UİGAD İstanbul İl Başkanı ve 
Marmara Bölge Sorumlusu Emrul-
lah Güvener, UİGAD Üyesi ve aynı 
zamanda UİGAD Akademi öğrenci-
si Amine Öncül, Cansu Tv Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Güney katıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Üsküdar Üniversitesi Yenimed-
ya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Sü-
leyman İrvan’ın modaretörlüğünde 
gerçekleşen panelde, internet med-
yasının sorunları ve çözüm önerileri 
ele alındı. Panele konuşmacı olarak 
katılan Milat gazetesi yazarı Fırat 
İpek, ulusal medyanın sorunlarını 

değerlendirdi. Değerlerimizi ayakta 
tutabilmek için yazılı basının des-
teklenmesi gerektiğini de söyleyen 
İpek, “Türkiye’de son yıllarda bazı 
yabancı kuruluşlar Türkiye’de basın 
sektörü için yatırım yaparak Türk 
basınını yönlendirmeye çalışıyorlar. 
Bunun yazılı basın desteklenme-
lidir” dedi. Yenigün Gazetesi Yeni 
Medya Koordinatörü Mehmet Ali 

Elmacı ise, yerel medyanın sorun-
ları hakkında bilgilendirme yapa-
rak Yerel medyanın desteklenerek 
ayakta tutulması lazım. Aksi halde 
bunca iletişim öğrencisine istihdam 
açabilmek zor. Onun için yazılı basın 
ile internet medyasının eşzamanlı 
kurumsallaşarak devam etmelidir” 
dedi. UİGAD Genel Sekreteri Selçuk 
Taşdemir Türk medyasının genel 
sorunlarını ele alırken, UİGAD Ge-
nel Başkan Yardımcısı İpek Yiğit de 
internet medyasının sorunları hak-
kında konuştu.

KAYMAKAM KUBİLAY’DAN TEBRİK
Yürütülen projelerde yerel bası-

nın kamuoyu oluşturma noktasında 
önemine değinen Kaymakam Kubi-
lay basın camiasında görev yapmak-
ta olan tüm gazetecilerin 10k Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutla-
yarak, UİGAD Akademi’nin İletişim 
Fakültesi öğrencilerine hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu. Panel, 
plaket ve çiçek takdiminin ardından 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 
n SİBEL CANDAN

Bir İyilikte Sen Yap Derneği
Vali Toprak’ı ziyaret etti

Beyşehir Belediyesi’nden 
mahallelere bekleme durağı

Bir İyilikte Sen Yap Derneği 
Başkanı Erol Önyal ve Dernek Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ı makamın-
da ziyaret etti. 

İhtiyaç sahibi engelli vatandaş-
lara akülü araç bağışı ve sosyal yar-
dım çalışmaları gibi faaliyetler yü-
rüten Bir İyilikte Sen Yap Derneği, 
protokol ziyaretleri kapsamında 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Vali Toprak’a dernek ça-
lışmaları hakkında bilgilendirme 
yaptıklarını söyleyen Başkan Erol 
Önyal, “Sayın Valimize görevinde 
başarılar diledik ve kendisine Bir 

İyilikte Sen Yap Derneğimizin ça-
lışmaları, gerçekleştirdiğimiz yar-
dım faaliyetleri hakkında bilgilen-
dirmede bulunduk. Bizleri kabul 
ettiği için Sayın Valimize teşekkür 
ediyoruz” dedi.Ziyarete Dernek 
Başkan Yardımcıları Esra Cokmen, 
İzzet Soydabircan, Mustafa Güler, 
Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri 
Müzeyyen Büyükkol, Kadir Me-
tin, Genel Sekreter Betül Aköz ve 
Dernek gönül elçisi Yılmaz İnceka-
ra, Serdar Şentürk ve Samet İpek 
katıldı. Ziyaretin sonunda Başkan 
Erol Önyal, Konya Valisi Toprak’a 
günün anısına masa saati hediye 
etti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, ilçe mer-
kezi ve dış mahallelerde vatan-
daşlardan gelen yoğun talebi de-
ğerlendiren ilgili birimlerin bazı 
noktalara bekleme durağı yerleş-
tirdiği bildirildi. Beyşehir Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
konuyla ilgili yapılan yazılı açık-
lamada, Beyşehir ilçe merkezi ve 
dış mahallelerde vatandaşlardan 
ve muhtarlıklardan gelen yoğun 
talep üzerine Beyşehir Belediyesi 
kademelerinde üretilen bekleme 
duraklarının ihtiyaç olduğu belir-
tilen 10 farklı noktaya yerleştiril-
diği belirtildi. 

Açıklamada, özellikle öğren-
ciler ile çalışanların toplu taşıma 
aracını beklerken kış şartlarında 

soğuk hava ve yağışlardan yaz 
aylarında ise güneşin kavurucu 
sıcaklarından olumsuz etkilen-
memeleri için özel olarak imal 
edilen bekleme duraklarının ta-
lep edilen noktalara konulduğu 
aktarıldı. Bu kapsamda dış ma-
hallelerden Akçabelen, Gölkaşı, 
Gökçimen, Akburun, Sadıkhacı 
ile merkez mahallelerden Hami-
diye Yeşilyurt, Esentepe, Dalyan 
ve Yeni Mahalle’de birer bekleme 
durağının ihtiyaç olduğu belirtilen 
noktalara yerleştirildiği aktarıldı. 
Bekleme durağı konulan yerleşim 
merkezlerinde mahalle sakinleri 
tarafından verilen hizmetten do-
layı yaşanılan memnuniyet dile 
getirildi. n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Abdulkadir Karaduman, gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye’nin ekonomik anlamda zor bir 
süreçten geçtiğini belirten Karadu-
man, bunun en büyük sebebinin 
faiz ve tüketim ekonomisi olduğunu 
ileri sürdü. Dış politikada da çeşitli 
sorunların olduğunu, bu sorunları 
çözmenin yolunun da D8’den geçti-
ğinin altını çizen Karaduman, iktida-
ra uyarılarda bulundu. Karaduman, 
Saadet Partisi olarak ortaya koyduk-
ları çözüm önerilerini yeniden hatır-
lattı, iktidarın yanlışlarından dönme-
si için hala vakti olduğunu savundu.  

‘ALIN TERİNİ FAİZCİ ANLAYIŞA 
TESLİM EDİYORUZ’

Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Abdulkadir Karaduman, Saadet Par-
tisi’ni diğer partilerden ayıran özel-
likleri sıraladı. Bunların en önemli-
lerinin üretime dayalı, faizsiz, adil 
düzen ekonomisi ile dış politikada 
D8’lerin aktif hale getirilmesi oldu-
ğunu belirten Karaduman, “Özel-
likle Milli Görüş hareketinin temel 
çıkış noktası ekonomide faizsiz, adil 
bir düzen anlayışıydı. Ülkede üreti-
me dayalı, istihdama dayalı bir eko-
nomi modelinin tatbik edilmesini 
arzuluyoruz. Dış politikada da D8’le-
rin kurulması ve hayata geçirilmesi, 
İslam ülkelerinin biraraya gelmek 
suretiyle Batı’nın boyunduruğun-
dan kurtulması temel yaklaşımı Milli 
Görüş’ü diğer partilerden ayıran 
önemli bir nokta olmuştur” dedi. 
Bu 2 önemli noktada iktidara eleş-
tirilerde bulunan Karaduman, geli-
nen noktada Saadet Partisi’nin haklı 
çıktığını söyledi.  16 yıllık süreç içe-
risinde izlenen ekonomi politikasını 
sömürgeye dayalı bir ekonomi po-
litikasıydı yorumlayan Karaduman, 
şunları söyledi, “Bu ekonomi modeli 
içerisinde 1986 yılından 2003-2004 
yılına kadarki özelleştirme politikası 
8 milyar lira iken, son 13-14 yılda 60 
milyarın üzerine çıktı. Ülkede bütün 
fabrikalar özelleştirildi. Alınan para-
lar büyük bir israfla savrulmuş ve 
üretime dönük olmayan yatırımlara 
harcanmıştır. Biz bu yatırımlara el-
bette karşı değiliz. Otoyollar, köprü-
ler, havalimanları elbette yapılacak. 
Ama bunlar bir ülkeyi güçlü kılan, 
geleceğe taşıyan, istihdamı artıran 
bir noktaya getirmez. Dolayısı ile 
geleceğe dönük hiçbir yatırım yapıl-
madı. Köylerimize gittiğimizde ora-
larda gençlerimizin kalmadığını gö-
rüyoruz. Bu Konya açısından büyük 
bir tehdit ve tehlike. Çiftçimizin ya-
şadığı sorunlar ortada. Tarımla ilgili 
sorunlar hat safhaya çıkmış durum-
da. Türkiye’deki mevcut kaynaklar 
üretime dönük kaynaklara değil fa-
izci ve rantiyeci anlayışa aktarılmış-
tır.  Geçtiğimiz 2019 bütçesinde 65 
milyar TL yatırım için harcandı. Bu 
yatırımlar da üretime dönük değil 
tüketime dönük yatırımlardır. 117 

milyar TL ise faiz için ayrılmak iste-
nen miktardı. 2020 yılı bütçesi için 
140 milyar TL faiz için harcanan 
para olarak ayrıldı. Bu para açılma-
yan fabrikalardır, asgari ücrete ya-
pılmayan zamlardır, istihdam için 
yapılmayan yatırımlardır. Anadolu 
insanının alın terini ve emeğini faizci 
bir anlayışa teslim etmektir. Ekono-
mik olarak yaşadığımız hazin sonu 
hep birlikte görüyoruz. Bundan geri 
dönmek mümkündür. Biran önce 
siyasi iktidarın üretime dönük yatı-
rımları artırması gerekiyor. Saadet 
Partisi olarak iktidarın bu anlamda 
atacağı adımların destekçisi olacağı-
mızı ifade etmek istiyorum.”

SORUNU BATI ÇÖZEMEZ!
Dış politikadaki sorunlara da 

değinen Karaduman, İslam ülkele-
rindeki acı tabloya dikkat çekti. “İs-
lam ülkelerinin sorunlarının çözümü 
Cenevre’den, Paris’ten aranmadı-
ğının doğru olmadığını, Ancak bu 
sorunların çözümünün Ankara’dan, 
Şam’dan, Bağdat’tan geçtiğini düşü-
nüyoruz” diyen Karaduman, İslam 
ülkelerindeki sorunlarının çözümü-
nün tek yolunun İslam ülkelerinin 
biraraya gelmesinden geçtiğini sa-
vundu. Bu anlamda Türkiye’ye bü-
yük görevler düştüğüne dikkat çe-
ken Karaduman, şunları kaydetti, 
“Türkiye D8, İslam İşbirliği Teşkilatı 
ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 

dönem başkanlıklarını yürütüyor. 
Bu 3 önemli kurumun dönem baş-
kanlıkları yapması önemli bir güç 
ve imkan olarak değerlendiriyoruz. 
Bu anlamda atılacak adımların bu 3 
önemli kurumun getirdiği imkanlar 
çerçevesinde ve bölgenin ruhuna 
uygun bir şekilde atılması gerektiği-
ni düşünüyoruz. Suriye’deki savaşın 
bir parçası olmamamız gerektiğini 
başından beri düşünüyoruz. Türki-
ye’nin bir arabulucu olması gerekti-
ğini ifade etmiştik. Ama ne yazık ki 
siyasi iktidar Şam’da Cuma namazı 
kılma hamaset ve hayalinin arkasına 
sığınmak suretiyle Suriye’de belirli 
gurupları desteklemesiyle, nihaye-
tinde Suriye çözümsüzlüğün daha 
da güçlendiği bir ülke haline geldi. 
Bunda Türkiye’deki siyasi iktidarın 
da etkisi göz ardı edilmemelidir. Lib-
ya ile ilgili süreçte de üzülerek görü-
yoruz ki; Sayın Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı’nın Kurtlar Vadisi’ni andıran 
bir replikle “Sonunu düşünen kah-
raman olamaz” gibi bir yaklaşımla 
Tezkere’yi savunması Türkiye’deki 
devlet adamlığına ve tarihi mükte-
sebatına yakışır bir ifade olmadığı 
kanaatindeyiz. 

Libya’da da Türkiye’nin arabu-
lucu konumunu gözardı etmemesi, 
tarafların çatışmasını artıracak nok-
tada değil, diplomasiyi zorlayarak 
Türkiye’nin konumunu muhafaza 
etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
İslam ülkelerinin sorunlarına çözü-
mü Batı’nın değil, İslam ülkelerinin 
biraraya gelerek çözülmesi gerektiği 
gerçeğini gözardı etmemek gere-
kir. Biz bunları söylerken de bugün 
İslam ülkeleri paramparça ve Müs-
lüman ülkeler birbiriyle kanlı bıçaklı 
nasıl bunlar olacak diyenlere de, 
Türkiye, Müslüman kanı dökmeyi 
kendisi için bir itikat olarak gören 
ABD ile biraraya gelebiliyorsa, İslam 
ülkeleri ile biraraya gelememesinin 
hiçbir meşruiyeti olamaz diyoruz.”

BAŞKANLIK SİSTEMİ’NE KARŞIYIZ 
Saadet Partisi’nin son dönemler-

de aldığı bazı eleştirilerin hakkaniyet 
ölçüsünde olmadığına dikkat çeken 
Karaduman, özellikle Saadet Parti-
si’nin Millet İttifakı’na neden destek 
verdiğine açıklık getirdi. Bu noktada 
16 Nisan referandumunun milat 
olduğunu belirten Karaduman, şu 
değerlendirmelerde bulundu, “16 
Nisan referandumu Türkiye’deki bü-
tün güç ve yetkilerin sadece bir kişi-
ye temerküz etmesine sebep olacak 
bir sistemi getirdi.  Bütün yetkilerin 
ve bütün bir gücün tek bir kişide 
toplanmasına doğru olmayacağına 
inanıyoruz. Gücün tek bir kişide top-
lanması, bu gücün denetlenmesini, 
şeffaflığını, hesap bilirlik ortamını, 
liyakati ortadan kaldıracaktır. Bun-
dan dolayı Saadet Partisi Başkanlık 
Sistemi’ne karşı çıkmıştır. Bütün 
kurumların Cumhurbaşkanına bağ-
lanmasıyla bürokrasinin kitlendiğini 
görüyoruz. Bir kişinin bütün bunlara 
yetmesi, bütün kurumları denetle-
mesi, çalıştırması mümkün olma-
yacaktır. Biz bir yöneticinin yaptığı 
yanlışı söylememiz inancımızla ilgili 
bir şeydir. Muhatabımızın yanlışını 
engellemeye dönük ifadelerdir. Bu-
nun kriminalize edilmeye, terörize 
edilmeye çalışılması hakkaniyetten 
uzaktır. 

Özellikle son süreçte Başkanlık 
Sistemi ittifakları da zorunlu kıldı. 
Partilerin ittifak yapma mecburiye-
tini beraberinde getirdi. Biz Saadet 
Partisi olarak Millet İttifakı olarak 
yaptığımız ittifak ilkeler ittifakı değil, 
seçim barajının kaldırılması ile ilgi-
lidir. Biz de bu sebeple, her seçim 
bölgesinde baraj sorunu yaşama-
mak için böyle bir ittifaka girdik ve 
kamuoyuna böyle anlattık. Burada 
bir ilkeler ittifakı olmadığını, siyasal 
yaklaşımlarla ilgili bir ittifak olmadı-
ğını anlattık.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İslam ülkelerinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 
“İslam ülkelerinin sorunlarını Batı’nın değil, İslam ülkelerinin biraraya gelmesi çözer” dedi 

‘Sorunları Batı 
değil D-8 çözer!’
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Çaykur Rizespor 
kupada ilerlemek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sa-
hasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’da, 
kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst 
tura yükselmek olduğunu söyledi. Bakır, yaptığı açıklama-
da, ligi ve kupayı birlikte götürmek istediklerini belirtti.

Kupada son 16 turunda Galatasaray ile çok zorlu iki 
maça çıkacaklarını ifade eden Bakır, “Kupada zor bir kura 
çektiğimizin farkındayız. Çok iyi ve geniş bir kadroya sa-
hipler. Oyuncu takviyeleri ile daha da güçlendiler. Gala-
tasaray çok güçlü bir rakip ama biz zoru başararak kupada 
ilerlemek istiyoruz. İlk maç kendi sahamızda, avantajlı bir 
skor elde edersek turun geleceğini düşünüyoruz.” dedi.

Bakır, kadroya iki önemli oyuncu kattıklarına işaret 
ederek, Skoda ve Harmash’ın, teknik direktör İsmail Kar-
tal’ın görev vermesi halinde forma giyebileceklerini kay-
detti. Çaykur Didi Stadı’nda yapılacak müsabaka, yarın 
saat 20.30’da başlayacak.n AA

En çok kazanan 
kulüp Barcelona

Deloitte Futbol Para Ligi’nde 2018-2019 sezonunda 
en çok gelir elde eden kulüp, İspanya temsilcisi Barcelona 
oldu.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 
23. kez yayımlanan rapora göre, 840,8 milyon avro gelir 
elde eden Barcelona, geçen yıl listenin ilk sırasında bulu-
nan Real Madrid’i geride bırakarak 2018-2019 sezonunda 
zirvede yer aldı.

Bir önceki sezonu 690,4 milyon avroyla ikinci sırada 
tamamlayan Katalan temsilcisi, gelirini yüzde 22 artırarak 
800 milyon avro barajını aşan ilk kulüp oldu. 2018-2019 
sezonunun en çok kazanan takımları listesinde Real Mad-
rid 757,3 milyon avroyla ikinci, Manchester United 711,5  
avroyla üçüncü sırada yer aldı.

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise 
gelirini 91 milyon avro artırarak 604,7 milyon avroya çıkar-
masına rağmen önceki yıl olduğu gibi listenin 7. sırasında 
yer almaya devam etti. n AA

Ege kupası 
bugün başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş 
altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 21. kez düzenle-
necek Mercedes Benz Ege Kupası, bugün oynanacak 4 
karşılaşmayla başlayacak. A Grubu’nda Türkiye’nin yanı 
sıra İrlanda, Kosova ve Tanzanya, B Grubu’nda ise Uk-
rayna, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Güney Kore’nin 
mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar Torbalı 
ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde oyna-
nacak. Grup müsabakalarının yarın, 17 Ocak Cuma ve 19 
Ocak Pazar günü oynanacağı organizasyonda gruplarını 
lider bitirecekler 21 Ocak Salı günkü final müsabakasında 
karşılaşacak. İkinciler üçüncülük, üçüncüler beşincilik ve 
dördüncüler de yedincilik için mücadele edecek. 
Organizasyonda yarının programı şöyle:
- A Grubu
12.00 İrlanda-Tanzanya (Gündüz Tekin Onay Sahası)
14.30 Türkiye-Kosova (Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
- B Grubu
12.00 Ukrayna-Güney Kore (Şenes Erzik Sahası)
14.30 Arnavutluk-Kuzey Makedonya (Şenes Erzik Sahası) 
n AA

Lefter Küçükandonyadis’in hayatı film oluyor
Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin 

“Ordinaryüs” lakaplı efsane fut-
bolcusu Lefter Küçükandonyadis’in 
hayatı film olacak. Bir dönem Kon-
yaspor Teknik Direktörlüğü de ya-
pan  Lefter’in torunu Özcan Katmer, 
13 Ocak 2012’de vefat eden dedesi 
Lefter’in hayatının sinema filmi ya-
pılacağını söyledi. Özcan Katmer, 
filmin sadece Fenerbahçe için değil 
Türk sporu için de çok önemli bir ya-
pım olacağını belirtti.   Projenin he-
nüz çok yeni olduğunu dile getiren 
Katmer, “Kısa süre önce böyle bir 
filmi düşünmeye başlamıştık. Aile 
içinde konuştuk ve pozitif karşılan-
dı. Anneannem hayattayken onun 
da bu filmi görmesini arzu ediyoruz. 
Çok güzel bir şey olacak diye düşü-
nüyorum. Sadece Fenerbahçe için 
değil Türk sporu için de çok önemli, 
milli bir davanın arkasında olacağı 
bir film olacağını düşünüyoruz. Fe-
nerbahçe Kulübüne ve Türkiye’ye 
yakışır bir şey olması için çalışaca-

ğız.” diye konuştu.
Katmer, filmle ilgili bazı de-

taylara ilişkin şunları kaydetti: “Bi-
yografik bir film olacak. Lefter’in 
çocukluğundan başlayarak hayatı, 
çektiği zorluklar, yetişme tarzı, 

Büyükada’daki yaşamıyla alakalı 
görüntüler olacak. Röportajlar ya-
pılacak, senaryosu yazılacak. Kısa 
vadeli bir proje değil, ince eleyip 
sık dokuyacağız. 2022, 2023 gibi 
bitmesini planlıyoruz. Kulüple he-

nüz bir görüşmemiz olmadı ama 
kulübün desteği olmadan bu iş ol-
maz. Onların desteği çok mühim. 
Başkan Ali Koç’un da bu konuda 
pozitif olacağını düşünüyorum. Bizi 
her zaman desteklemiştir. Bizim ca-

miamız da kadirşinastır.”
VEFATININ 8. YILINDA ANILIYOR

Fenerbahçe’de 1947-1964 yıl-
larında forma giyen Lefter Küçü-
kandonyadis, vefatının 8. yılında 
anılıyor.   Lefter, 22 Aralık 1925’te 

doğdu. Türk futboluna iz bırakan 
kariyerinde sarı-lacivertli takımda 
şampiyonluklar yaşayan Lefter, 
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 
maçta 423 gol kaydetti. Lefter, 
ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.  
Kariyerinde 832 gol atan Lefter, 
golcülüğü dolayısıyla “Ver Lefter’e 
yazsın deftere” sloganı ile Türk fut-
bol tarihinin unutulmazları arasına 
girdi.

‘’Ordinaryüs’’ lakaplı Lefter Kü-
çükandonyadis, ayrıca yurt dışında 
İtalya’nın Fiorentina ve Fransa’nın 
Nice takımlarında da oynadı. Lefter 
bir sene de Johannesburg’da ant-
renör futbolcu olarak görev yaptı. 
Lefter, futbolu 1965-66 sezonun-
da bıraktıktan sonra Samsunspor, 
Boluspor, Konyaspor, Orduspor, 
Sivasspor, Mersin İdmanyurdu’nda 
teknik direktörlük yaptı. Lefter Küçü-
kandonyadis, İstanbul’da 86 yaşın-
da hayatını kaybetmişti. 
n AA

Kasapoğlu: Hatalarla 
yüzleşerek çözeceğiz

Ankara’da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın ikinci gününde Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile basın mensuplarına açıklamada 
bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, “Sorunları hatalarla yüzle-
şerek çözeceğiz.’’ dedi. Bakan Kasapoğlu, 
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalışta-
yı’nın ikinci gün öğle arasında Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir 
ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet 
Sepil ile basın mensuplarına açıklamada 
bulundu. Pazartesi başlayan ve cuma günü 
sona erecek çalıştayın, sporun kardeşlik 
ruhuna, sahada kalacak rekabet anlayışına, 
dostluk anlayışına uygun ilerlediğini dile ge-
tiren Bakan Kasapoğlu, ‘’Bugüne kadar belki 
de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, 
masaya yatırılmasıyla bir süreci, inşallah 
sorunları hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. 
Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda 
hem mali anlamda disipline edilmiş bir an-
layışla camiamıza egemen kılma noktasın-
da da çalışacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Kulüpler ve federasyonların çalıştaya 
ilişkin çok hassas olduğunu belirten Kasa-
poğlu, şöyle devam etti: ‘’Bundan sonraki 
süreçteki aksiyonlarla, yol haritaları, gelişti-
rilecek strateji ve planlarla bu çalıştayın ru-
hunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu 
tür birliktelikleri biz inşallah sürekli hale ge-
tireceğiz. Camiayla bir araya gelecek, dert-
lerimiz sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi 
konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, sporun 
da ruhuna uygun şekilde ülkemizin marka 
değerini inşallah yukarılara taşıyacağız. 
Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan bizleri kabul edecek. Kendilerine 
gelinen aşamayı ve süreci arz edeceğiz. Bu 
çalıştayın sonuçlarını da arz etmekten ayrıca 
heyecan duyuyoruz. Yolumuz uzun bir yol. 
Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. İmkanları-
mız çok ileri boyutta. Bu imkanları bu genç 
nüfusla birlikte değerlendirdiğimizde önü-
müzde hiç kimse duramayacaktır.’’  Türki-
ye’yi sporda güçlü bir geleceğin beklediğini 
vurgulayan Kasapoğlu, ‘’Hep birlikte bu yolu 
yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar 

getirdi. Yarın da diğer federasyonlarımızla 
konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da 
sizlerle aşama aşama paylaşacağız.’’ diye 
konuştu.

‘’LİGLERDEKİ SORUNLAR 
MASAYA YATIRILDI”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, çalıştayda 
Türk futbolunun her yönüyle masaya yatırıl-
dığını belirterek, ‘’Türk futbolunda yaşanan 
bütün sorunlar ve neler yapabileceğimiz 
konusunda önemli oturumlar yapıyoruz.’’ 
değerlendirmesinde bulundu. Bu organizas-
yonların devam etmesini arzuladığını ifade 
eden Özdemir, ‘’Bütün liglerin kulüplerini, 
neredeyse tamamına yakınını başkanları 
temsil etti. Bütün liglerdeki sorunlar masaya 
yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifa-
de ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok 

önemli kararlar alacağımıza ve önemli bir 
yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum.’’ 
diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek 
yeni kulüpler yasasının çok önemli verileri-
nin bu toplantılar neticesinde elde edileceği-
ni vurgulayan Özdemir, ‘’Tahmin ediyorum 
önümüzdeki aylarda yasa Meclise gelecek 
ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları 
ile ilgili yeni yasa tasarısı mecliste tartışıla-
rak yasalaşacak. Bundan sonraki süreçte de 
kulüplerimiz bu yasa şartlarına göre kulüp 
yönetimini sürdürecek.’’ ifadelerini kullandı.

‘’ÇOK YARARLI BİR ÇALIŞMA OLDU’’
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet 

Sepil, ‘’Süper Lig, 1. Lig , 2. ve 3. Lig ku-
lüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok ya-
rarlı bir çalışma oldu.’’ dedi. Bakanlığın, ça-

lıştayın ilk gününde yuvarlak masa toplantısı 
düzenlediğini aktaran Sepil, ‘’Tüm liglerdeki 
kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun 
sorunlarını tartıştı. Özellikle stratejik konu-
ların neler olduğu ve burada yapılması ge-
reken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig 
başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize 
deneyim kazandırdı.’’ yorumunu yaptı.

Toplantılarda herkesin görüşlerini ifade 
ettiğine dikkati çeken Sepil, sözlerini şöy-
le tamamladı: ‘’Önümüzdeki günlerde bu 
çalışmalarımız sürecek. Uzun yıllar sonra 
bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini 
ifade etmesinin çok büyük faydası var. Sa-
mimiyetle söylüyorum, buradan çok iyi so-
nuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk 
sporunun yararlanacağını düşünüyorum.’’ 
n AA

Trabzonspor şampiyonluğa inanıyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağa-

oğlu, “2020’lerin Trabzonspor için daha güzel, 
daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürek-
ten inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin bu ayki 
sayısında yer alan yazısında, acısıyla tatlısıyla, 
hüznü, coşkusu ve asla tükenmeyen şampiyon-
luk ülküsüyle koca bir 10 yılı geride bıraktıklarını 
belirtti.

Geriye dönüp 2010’lu yılların muhasebesini 
yaptıklarında şampiyonlukla açılan bir defteri 
bugün yine şampiyonluğun en yakın adayların-
dan biri olarak kapattıklarını gördüğünü kayde-
den Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Bu 10 yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? 
Hiç mi zor zamanlardan geçmedi Trabzonspor? 
Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla 
perdesi açılan bu 10 yıl, Trabzonspor için kaos 
ve ızdırap dolu zamanlar demekti. Ama büyük 
camiaların gücü böyle travma anlarında belli 
olur. Alınan hatalı kararlara, yapılan yanlış uy-
gulamalara ve ortaya konan yönetim zafiyetle-
rine rağmen Trabzonspor ve camiası kendisini 

toparlamayı bildi.”
Ağaoğlu, 52 yıllık bir maziye sahip bu bü-

yük kulübün on yedinci, geride bıraktıkları 10 
yılın ise 4. kulüp başkanı olarak 2020’lerin Trab-
zonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha 
aydınlık olacağına yürekten inandığını vurgula-
yarak, şunları kaydetti:

“Yeni bir 10 yıla kucak açtığımız günler itiba-
rıyla 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu’nun 
da devre arasına girmiş bulunuyoruz. Devreyi 
32 puanla tamamlarken doğru bir hazırlık süreci 
ve maddi gücümüz ölçüsünde gerçekleştirmeyi 
arzuladığımız takviyelerle sezonunun ikinci ya-
rısına daha güçlü başlamak istiyoruz. 2020 yılı-
nın idari, ekonomik, sportif ve kurumsal yapısı 
itibarıyla Trabzonspor’un gücüne güç kattığı bir 
sene olmasını dilerken, diğer yandan 2020’lerin 
‘altın çağ’ olarak adlandırdığımız 1970’li yılları 
çağrıştırır güzellikte geçmesini temenni ediyo-
rum. 2020’ler, mazimizin o efsane döneminde 
olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi 
evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir 10 yıl 
olsun.”n AA

Lefter Küçükandonyadis bir dönem Konyaspor Teknik Direktörlüğü de yapmıştı
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Seydişehir’de dereceye 
giren sporcular ödüllendirildi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan 

Okullar arası Seydişehir Bölge Müsabakaları tamamlandı. Seydişehir Spor 
Salonunda düzenlenen ve 96 takımın kupa aldığı ödül törenine, Seydişehir 
Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel ve Tahakkuk Birimi Şube Mü-
dürü Mücahit Mustafa Koç, Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner 
Balcı ve İlçe Protokol Üyeleri katıldı. Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Hüyük, 
Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük ilçeleri ile birlikte yapılan Seydişehir Okul Spor-
ları Bölge Yarışmalarında; Kızlarda 56, Erkeklerde 97 olmak üzere toplam 
153 müsabaka yapıldı.  Ödül töreninde yarışan tüm sporculara ve organizas-
yonda emeği geçenlere teşekkür eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Soner 
Balcı; “İlçemizde hem ferdi sporlarda hem de takım sporlarında büyük başa-
rılara imza atmış sporcularımız var. Turnuvada görev alan tüm arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum. Amacımız hep birlikte bölgedeki çocuklarımızın spor 
yapmasına olanak tanımak ve kardeşliği pekiştirmektir” şeklinde konuştu.

Seydişehir ilçesinde yapılan Seydişehir Okul Sporları Bölge Müsaba-
kalarına; Futbol, Futsal, Voleybol, Basketbol, Hentbol branşlarında 952 Kız, 
1.416 Erkek olmak üzere toplam 2.368 sporcu katıldı. Dereceye giren spor-
culara ve takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim 
edildi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket’ten 
istikrarsız ilk yarı

Türkiye Basketbol 1. Lig’inde ilk yarının son haftasında rezalet bir oyun 
ile Bandırma Kırmızı’ya mağlup olan Konyaspor Basketbol’da moraller bo-
zuk. Sezon başında Basketbol Süper Ligi’ne yükselme umudu ile planlama 
yapan ve ligin güçlü kadrolarından birini kuran Yeşil Beyazlılar ilk yarıdaki 15 
maçta 8 galibiyet 7 mağlubiyet alarak istikrarsız bir görüntü çizdi.  İlk yarıyı 
9. sırada tamamlayan Konyaspor Basket, direkt şampiyon olarak Basketbol 
Süper Ligi’ne çıkmak adına sezona başlamıştı. Birçok takımın şampiyonluk 
iddiasının olduğu sezonda zirvenin uzağında kalan yeşil-beyazlı ekip, ligde 
kadrosuna oranla en başarısız takımı olarak gösteriliyor. 4 maçı son topta 
kaybeden Konyaspor, oynadığı basketbolla da birçok maçta saç baş yoldurt-
tu. Son olarak Pınar Karşıyaka’dan genç oyuncu Alp Karahan’ı renklerine 
bağlayan Konyaspor Basket, geniş kadro rotasyonunu ilk yarıda kullanama-
dı. n SPOR SERVİSİ

Voleybolda şampiyonlar belli oldu
Konya okullararası voleybol şampiyonları belli oldu. Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda şampiyon olan 

Pema Koleji, Konya Spor Lisesi, Fevzi Çakmak Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Diltaş Ortaokulu kupalarını düzenlenen törenle aldı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 
Okul Sporları faaliyet takviminde yer 
alan Okullar arası Gençler A, Yıldızlar, 
Küçükler Kız- Erkek Voleybol İl 
Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. 
10 Aralık 2019 – 09 Ocak 2020 tarihleri 
arasında Büyükbayram Ortaokulu 
Spor Salonunda oynanan Voleybol 
Gençler A Erkek kategorisinde 16 
okuldan 192 sporcu, Voleybol Gençler 

A Kız kategorisinde 25 okuldan ise 300 
sporcu katıldı. 10 Aralık 2019 – 08 
Ocak 2020 tarihleri arasında Meram 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Spor Salonunda oynanan Voleybol 
Yıldızlar Erkek kategorisinde ise 10 
okuldan 120 sporcu, Voleybol Yıldızlar 
Kız kategorisinde 27 okuldan ise 324 
sporcu mücadele etti. 09 Aralık 2019 – 
10 Ocak 2020 tarihleri arasında Konya 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor 
Salonunda oynanan Voleybol Küçükler 
Erkek kategorisinde 10 okuldan 
100 sporcu, Voleybol Küçükler Kız 
kategorisinde ise 22 okuldan 220 
sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı 
ve çekişmeli geçen müsabakalar 
sonucunda;

Genç A Kızlarda: 1. Pema Koleji, 
2.Özel Bil Anadolu Lisesi, 3.Özel Diltaş 

Anadolu Lisesi, 4. Konya Spor Lisesi
Genç A Erkeklerde: 1.Konya Spor 

Lisesi, 2.Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, 
3. Hadim Korualan Çok Programlı 
Anadolu Lisesi, 4.Şehit Oğuzhan 
Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 

Yıldız Erkeklerde: 1. Fevzi Çakmak 
Ortaokulu, 2.Özel Profesyonel Eğitim 
Ortaokulu, 3.Osmangazi Ortaokulu, 

4. Beyşehir Eşrefoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu

Yıldız Kızlarda: 1. Yunus Emre 
Ortaokulu, 2.Özel Meram Diltaş 
Ortaokulu, 3.Özel Konya Nesibe Aydın 
Ortaokulu, 4. Özel Envar Ortaokulu

Küçük Erkeklerde: 1. Fevzi Çakmak 
Ortaokulu, 2. 75. Yıl Cumhuriyet 
Ortaokulu, 3.Meram Kozağaç Konya 
Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 

Ortaokulu, 4. Seyit Ulugülyağcı İmam 
Hatip Ortaokulu

Küçük Kızlarda: 1.Meram Özel 
Diltaş Ortaokulu, 2.Atatürk Ortaokulu, 
3.Özel Selçuklu Diltaş Ortaokulu, 4. 
Erenköy Zeki Altındağ Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye 
giren takımlara kupa ve madalyaları 
düzenlenen tören ile takdim edildi. 
n SPOR SERVİSİ



Başkan Kulluk 
spor çalıştayına katıldı

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Türki-
ye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13-17 
Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve 
Federasyonları Çalıştayı’na katıldı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen ve kulüplerin sa-
dece başkanlar düzeyinde temsil edildiği çalıştayda Türk 
Futbolunda Gelecek Stratejileri, Marka yönetimi, Finan-
sal/Sportif sorunlar ve çözüm önerileriyle spor kulüplerinin 
hukuki yapısıyla ilgili konular ele alınacak.  n İHA

Denizlispor üst 
sıraları hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’un teknik 
direktörü Mehmet Özdilek, ligin ikinci yarısında başarılı 
işlere imza atarak takımı üst sıralara çıkartmak istedikle-
rini söyledi. Lige kaldıkları yerden devam etmek, iç saha 
ve deplasmanda Yukatel Denizlispor’a yakışır bir şekilde 
mücadele etmek istediklerini belirten Özdilek, şu ifadeleri 
kullandı:

“Ligin ikinci yarısında takımları zorlu bir periyot bek-
liyor. Güçlü, ne yaptığını bilen ve deplasmanda istikrarlı 
bir görüntü çizmek istiyoruz. Perşembe günü Trabzonspor 
ile oynayacağız. Kupa maçından sonra Trabzon’da kalıp 
cuma günü İstanbul’a gideceğiz. Hazırlıklarımızı tamam-
layıp pazar günü Galatasaray maçına çıkacağız. Bu planla-
mayı yaparken çok hakkaniyetli davranılmamış. Perşem-
be günü saat 20.30’da oynayacağız. Pazar günü 16.00’da 
lig maçına çıkacağız. Diğer takımlara gösterilen esneklik 
bize de gösterilebilirdi.”  n AA

Yürek dayanmaz!
Süper Lig’in ikinci yarısının açılış maçında temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor Cuma 
günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Kartalı’nın kazanarak 

rahatlamak istediği maçta olası bir kayıp Yeşil Beyazlılar’ı  kaosa sürükleyecek

TFF Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı 
Cuma günü oynanacak Ankaragücü – İttifak 
Holding Konyaspor maçı ile başlayacak. 
Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşı-
laşma saat 20.00’de başlayacak. Sezonun 
ilk yarısında istediği sonuçları alamayan 
ve düşme hattında ilk yarıyı tamamlayan 
temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bu 
maçı kazanarak rahatlamak istiyor. Olası 
bir kayıpta ise Yeşil Beyazlı camia büyük bir 
kaosa sürüklenecek.

KADERİ ŞEKİLLENECEK
Konyaspor’un Cuma günü Ankaragücü 

ile oynayacağı maçta adeta kaderi şekil-
lenecek. 15 puan ile 15. sırada yer alan 

Konyaspor, 12 puanla 17. sırada yer alan 
rakibini mağlup etmeyi başarırsa, ligin en 
kritik galibiyetlerinden birini alacak. Hem di-
rek rakiplerinden biri ile puan farkını açacak 
olan Anadolu Kartalı hem de orta sıralara 
doğru hamle yapacak. Olası puan kaybı ise 
Konyaspor’u oldukça zor bir konuma sürük-
leyecek. Rakip Ankaragücü kazanırsa puan 
olarak Konyaspor’u yakalayacak ve ligde 
kalma yolunda umutlanacak. 

RAKİP 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR
İttifak Holding  Konyaspor’un bu haftaki 

rakibi Ankaragücü 2 beraberlik 1 galibiyet 
ile sezona iyi bir giriş yapmıştı. Bu süreçte 
Konyaspor ve Kayserispor ile berabere ka-

lan Ankara temsilcisi Kasımpaşa’yı mağlup 
etmeyi başarmıştı. 2 hafta sonra da evinde 
Gençlerbirliği’ni mağlup eden Başkent eki-
bi ligde bir daha kazanmayı başaramadı. 
Gençlerbirliği maçının ardından 11 maça 
çıkan sarı lacivertliler, 7 mağlubiyet 4 be-
raberlik aldı. Ankaragücü son 3 maçından 
berabere ayrıldı. 
İKİ TAKIMI DA KRİTİK MAÇLAR BEKLİYOR

Süper Lig Ankaragücü – Konyaspor maçı 
ile başlarken ilk haftalarda oynanacak kritik 
maçlarla alt sıralardaki takımların kaderi 
şekillenecek. Konyaspor düşme hattındaki 
rakipleri Ankaragücü, Antalyaspor, Kayse-
rispor ve Kasımpaşa ile ilk 7 haftada karşıla-

şırken, rakip Ankaragücü ise Konyaspor’un 
ardından Kayserispor ve Kasımpaşa ile 
oynayacak. Alt sıralardaki takımların birbiri 
arasındaki mücadelesi nefesleri kesecek. 

ANADOLU KARTALI KÖTÜ 
SERİYE SON VERMEK İSTİYOR

Temsilcimiz Konyaspor’un kazanama-
ma serisi rakibi Ankaragücü’nden çok da az 
değil. Son olarak ligde Kayserispor’u yenen 
Yeşil Beyazlılar 10 maçtır kazanamıyor. Bu 
süreçte sadece 3 puan çıkarabilen Anadolu 
Kartalı, 7 maçtan da puansız ayrıldı. 

Konyaspor, Ankaragücü maçında kaza-
namama şanssızlığını kırmak istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Amatör spor kulüplerine malzeme desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde 

faaliyet gösteren 86 amatör spor kulübüne malzeme 
desteğinde bulundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, amatör spora ve sporcuya desteklerinden dolayı 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, malzemesini temin ettikleri sporcuların ülkeye 
çok önemli başarılar sağlayacaklarına inandıklarını 
belirterek, her zaman sporcunun yanında olmaya de-
vam edeceklerini söyledi. 

Programda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
yapımı tamamlanan Mehmet Oktut Spor Tesisleri’nin 
açılışı da yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki 86 
amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamam-
lanan Mehmet Oktut Spor Tesisleri’nin açılışının da 
yapıldığı programda konuşan Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Remzi Ay, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız bu gençleri her yıl 
malzeme açısından a’dan z’ye donatıyor. Kendilerine 
ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyükşehir 
Belediyesi’nin yıllardır amatör spora destek verdiğini 
belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında 
olan Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay, tesise Mehmet Oktut isminin verilmesinden do-
layı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı, Gençlik 
Spor İl Müdürlüğünü ve ASKF’yi kutladı. Tesisin Kon-
ya’ya yakışan bir iş olduğunu ifade eden Başkan Altay, 
“Mehmet Oktut ağabeyimize de acil şifalar diliyorum. 
Kendisi örnek bir sporcu, örnek bir yöneticidir. Tesisin 
yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.
HEM TESİSLEŞMEDE HEM DE SPORCU SAYIMIZDA 

CİDDİ ARTIŞ OLDU
Konya’nın özellikle tesisleşme noktasında hem 

Gençlik ve Spor Bakanlığı hem belediyelerin katkıla-
rıyla önemli bir mesafe kat ettiğini paylaşan Başkan 
Altay, “Bununla birlikte sporcu sayımızda da ciddi bir 
artış oldu. Karatay Belediyemiz de bu yıl spor okulla-
rına başlayarak bu konudaki hassasiyetini göstermiş 
oldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak merkezin 
dışında 28 ilçede Spor Konya Projesi kapsamında 
Gençlik, Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte daha çok ço-
cuğumuzun spor yapması çalışmalar yürütüyoruz. Her 
yıl olduğu gibi burada da amatör sporcularımıza mal-
zeme desteğinde bulunacağız” diye konuştu.
HER ZAMAN AMATÖR SPORUN YANINDA OLACAĞIZ

Konya’nın önemli bir spor organizasyona hazır-
landığını anımsatan Başkan Altay, “2021 İslam Da-
yanışma Oyunları. Aslında Konya’da sporun bir kültür 
olması açısından çok önemli bir iş. 2021’den sonra 

Konya’nın bir spor şehri olması için hep birlikte çaba 
sarf etmemiz gerekiyor. İnşallah burada malzemesini 
temin ettiğimiz tesislerini oluşturduğumuz sporcular 
da ülkemize çok önemli başarılar sağlayacaklar. Göğ-
sümüzü kabartacak işler yapacaklar. Biz de her zaman 
amatör sporun ve sporcunun yanında olmaya devam 
edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

KONYA ŞANSLI BİR ŞEHİR
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Genç de-

nince, sporcu denince çok heyecanlanıyoruz. Çünkü 
gençliğin bedenen, ruhen, fikren gelişmiş olması, 
moral motivasyonunun yüksek olması en başta bizim 
ülkemizin geleceği açısından ümitlere vesile oluyor. 
Konya bu manada şanslı bir il. 

Konya’da yaşayan gençlerimiz şanslı. Buradaki 
idareciler tamamen kendini bu işe adamış idareciler-
den oluşuyor. Bu manada Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza da verdikleri destekten dolayı çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından yapımı tamamlanarak Konya’ya kazandı-
rılan Mehmet Oktut Spor Tesisinin açılışı gerçekleş-
tirildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan malzemeler 31 ilçede faaliyet gösteren 86 
amatör kulübüne teslim edildi. Programa; Gençlik ve 
Spor İl Müdür Abdurrahman Şahin ile Konyaspor Baş-
kanı Hilmi Kulluk da katıldı.n AA

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
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Rakip Ankaragücü ekonomik sıkıntılarını çözemiyor
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalış-
tayı’nda basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Mert, “Ankaragücü Kulübü 
olarak bizim ekonomik durumumuz 
daha farklı diğer kulüplerden. Bizim şu 
anda maalesef hiçbir gelirimiz yok. Ge-
lirlerimizin tamamı temlik altında. Şu an 
görüşmelerimiz var ama sonuçlanan bir 
şey yok” dedi.

Yapılandırma yapılmayan bir kulüp 
olduklarını vurgulayan Fatih Mert, “Ya-
pılandırma biz spor kulüplerinin kurtul-
ması için çok önemli. 

Devletimiz burada el atmış bu işe, 
bu kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler 
yaşadılar. Hatta kapılara kilit vurmaya 
kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük 
borçlar var, döndürebilmek kolay değil. 
Ben kulübüm adına yapılandırma olursa 
memnun olacağımızı belirtmek isterim” 
diye konuştu.

“TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK 
İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM 

EDİYOR”
Transfer yasağı konusunda çalış-

tıklarını vurgulayan Mert, “Transfer 
yasağını kaldırmak için görüşmelerimiz 
devam ediyor. Bizim FIFA’da çok ciddi 
miktarda dosyamız var. Biz bu dosyala-
rın bir kısmını hallettik. Yalnız bekledi-
ğimiz bir karar var. O karar ocak ayının 
24’ü gibi görünüyor. 24’ünde alınacak 
karar bizim transfer için çok geç kalmış 
olacağımızı gösterir. Dosyaların tamamı 
da bitmedi bunu belirteyim. Futbolcular 
alacaklarının tamamını almak istiyorlar 
bunu da çözemiyoruz. Bugüne kadar 
bize yaklaşım gösteren, örneğin Bakary 
Kone’de olduğu gibi, onun 1 milyon 500 
bin Euro alacağı vardı, 750 bin Euro ile 
sorunu çözdük. Bizden bütün futbolcular 
tamamını istediği takdirde biz bunu hal-
ledemeyiz”  ifadelerini kullandı. n AA
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