
Fiat Aralık ayında düzenlediği 
2018 yıl sonu kampanyalarıyla 
müşterilerine sıfır faizli finansman 
çözümleri, ÖTV indirimine ek olarak 
peşin alımlarda fiyat avantajları ve 
hurda teşviki kapsamında indirim 
fırsatları sunuyor. Koyuncu FIAT 
Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, 
araç almayı düşünen vatandaşların 
Aralık ayı bitmeden Koyuncu 
FIAT’ta gelmelerinin karlı çıkacağını 
ifade etti.  n SAYFA 6’DA

Konya’da Mevlana’nın ölüm 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘HZ. 
Mevlana’nın 745’inci Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma’ törenlerine 
yurdun dört bir yanından gelen 
vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 
Törenler kapsamında en çok ilgiyi ise 
semazenler tarafından yapılan sema 
ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, 
nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını 
iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) 
yapılıyor.  n SAYFA 12’DE

Fiat’tan yılın son fırsatı Dört bir yandan geliyorlar

Geleceğe emin 
adımla yürüyoruz

 ‘Yeni Türkiye’ adlı konferansta konuşan Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Çağ atlamış ve yeni Türkiye yolunda 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi. n SAYFA 2’DE

Mahkum aileleri 
af talep ediyor

Konya’da cezaevinde 
bulunan mahkumların 
aileleri bir araya 
gelerek düzenledikleri 
basın açıklamasında, 
cezaevlerindeki yakınları 
için “Kader Mahkumlarına 
Beyaz Sayfa” sloganı adı 
altında ceza indirimi ve af 
talebinde bulundu. 
n SAYFA 7’DE

03 Turistlere kanunun
inceliklerini anlattı 04 ‘Allah’ın yaratma 

hareketi Aşk-ı Zati’dir’ 05 ‘Türbelerin şehre
 kültürel etkisi var’

NEFESİYLE CAMA 
ŞEKİL VERİYOR

VELİLER, GÖNÜLLERE
HİZMET EDİYOR

Üfleme cam sanatına yoğun ilgi

Yazar Sadık Yalsızuçanlar:

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745’inci yılın-
da törenlerle anılıyor. Anma Törenleri’nin yapıldığı 
Mevlana Kültür Merkezi’nde stant açan cam üf-
leme sanatı ustası Halil İbrahim Mert, yüksek ısıyı 
kullanarak ürettiği tasavvuf temalı biblo ve takılarla 
ilgi odağı oluyor.

Türbeönü Buluşmaları’nda konuşan yazar Sadık 
Yalsızuçanlar, “Hz. Mevlana, Hacı Bektaş’ı Veli, 
Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre gibi veliler, in-
sanların gönüllerine hizmet etmeyi tercih ediyor” 
dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Evi yanan ailelere 
büyük destek

NEÜ’de devir 
teslim yapıldı

İki baraj tünelle 
birleşecek 

Sanayi ile 
içiçe olacağız

Karatay Belediyesi, Hamza-
oğlu Mahallesinde 21 Kasım 
Günü gerçekleşen yangında 
evleri oturulamaz hale gelen 
ailenin evinde tadilat ve tamirat 
çalışmaları gerçekleştirdi. 
Çalışmaların tamamlanmasının 
ardından Mehir Vakfı yanan 
tüm eşyalarının yenilenmesini 
sağladı. n HABERİ SAYFA 13’TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektör-
lüğüne atanan Prof. Dr. Cem 
Zorlu, görevi Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’den aldı. Prof. Dr. Zorlu, 
ekip ruhu ile çalışılacağını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 9’DA

KOP kapsamında kapalı havza-
ya su temin etmek için Devlet 
Su İşleri tarafından yürütülen 
Hadimi Tünel Projesi’nde 
inşa çalışmalarının tüm hızıyla 
sürdüğü bildirildi. Hadimi Tü-
neli de tamamlandığında Afşar 
Barajında depolanan su da 
Bağbaşı Barajı’na aktarılacak.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik, Konya’daki sanayi 
ziyaretlerini sürdürdüklerini, 
amaçlarının sanayi ile iç içe 
bir yapı oluşturmak olduğunu 
ifade etti. n HABERİ SAYFA 13’TE
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Konya’nın sağlık 
yatırımlarını değerlendiren 

Milletvekili Abdullah 
Ağralı, Konya’nın doktor 

açığının ciddi manada 
kapandığını, bu konuda 
yeni adımların atılmaya 

devam edeceğini söyledi

ŞEHİR HASTANESİ 
İÇİN HEDEF 2019

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı Konya’daki sağlık yatırımları, 
Konya’da doktor kadrosu konusu ve Şe-
hir Hastanesi ile ilgili TBMM’de gaze-
temize önemli açıklamalarda bulundu. 
Yapımı devam eden Şehir Hastanesi ile 
ilgili konuşan Ağralı, “Bin 250  yataklı 
Şehir Hastanesi’nde hedefimiz 2019’da 
hasta kabulüne başlamak” dedi.

KONYA’DA AÇIK CİDDİ 
MANADA KAPANDI

Konya’nın doktor açığının ciddi anlam-
da kapandığına da işaret eden Ağralı, 
“Her doktor atama kurasında Konya’nın 
ayrı bir yeri vardır ve merkez ve ilçeler-
de ihtiyaç duyulan ihtiyaçlar kapatıldı. 
İnşallah yeni dönemdeki atamalarda da 
yine Konya’nın açıkları kapanması için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz” 
diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

İslam sanatları görücüye çıktı 
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışma-
sı’nda dereceye giren hat, tezhip, minyatür ve çini eserleri Hz. 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlik-
leri süresince Büyükşehir Belediyesi Konyanüma Panorama’da 
gezilebiliyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hat, 
tezhip, minyatür ve çini gibi birçok sanatın en üst seviyede icra 
edildiği Konya’nın söz konusu sanat dallarının geleceğe taşın-
masına dair önemli çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam 
edeceğini söyledi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Doktor acığı yok!

Abdullah Ağralı
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Ereğli Belediyesi Dünya Engel-
liler Günü vesilesiyle tüm engel-
li vatandaşlara özel bir program 
düzenledi. Düzenlenen programa 
Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven 
ve eşleri İlkay Özgüven, AK Parti 
İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, 
Oda ve Birlik Başkanları, Kurum 
Müdürleri, STK Temsilcileri ile en-
gelli vatandaşlar ve aileleri yer aldı. 
Duygularını dile getirmek için kür-
süye gelen Başkan Özgüven: “Dün-
ya Engelliler Günü bir farkındalık 
oluşturma ve onların yaşamıyla ilgi-
li dikkat çekmek için ülkemizde ve 
tüm dünyada çeşitli etkinliklerle or-
taya konduğu bir gündür. Belediye 
olarak biz de bu anlamlı günde özel 
vatandaşlarımızla bir araya gelmek 
istedik. Her zaman dile getiriyoruz 
her birey birer engelli adayıdır. Bu 
sözü çok iyi özümsemek ve bu doğ-
rultuda hareket etmek çok önem-

lidir. Bizler bunun bilincindeyiz ve 
bundan önceki yaşamımızda oldu-
ğu gibi Belediye Başkanlığı görevi-
ne geldiğimiz günden beri Beledi-
yemizin de imkanlarını kullanarak 
bu özel vatandaşlarımızın yanla-

rında oluyoruz, olmaya da devam 
edeceğiz. Bu düşüncelerle Dünya 
Engelliler Günü’nün ülkemizde ve 
tüm dünyada farkındalık oluştur-
ması ve onların topluma kazandı-
rılmasına olanak sağlayacak çalış-

maların yapılması diliyorum. Tüm 
engelli kardeşlerimizi en kalbi duy-
gularla selamlıyor, saygı ve sevgi-
lerimi sunuyorum” ifadelerini kul-
landı. Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi ise: “Dünya Engelliler Günü 
vesilesiyle farkındalık programla-
rı uyguluyoruz. Belediyemizin bu 
güzel organizasyonuyla sizlerle bir-
likte olduğumuz için çok mutluyuz. 
Belediye Başkanımız başta olmak 
üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Engellilerimiz bizler 
için özel vatandaşlarımızdır. Onlar 
için ne yapsak az kalır. Farkındalık 
oluşturulması ve bu özel kardeşle-
rimizin topluma kazandırılmaları 
için elimizden gelen her şeyi yap-
maya hazırız ve bu bizim en önemli 
insani ve vicdani görevimizdir. Bu 
duygu ve düşüncelerle bu günün 
farkındalık oluşturmasını diler, tüm 
engelli kardeşlerimizi sevgiyle se-
lamlarım” dedi.

Ereğli’de süt ikramı 
vatandaşın içini ısıtıyor

Söz verilen hizmetler 
bir bir gerçekleştirildi

Ereğli Belediyesi soğuk kış ay-
larında yaptığı süt ikramıyla va-
tandaşların için ısıtmaya devam 
ediyor. TUİK verilerine göre süt 
üretiminde 1. olan Ereğli’ de süt 
dağıtımı vatandaşların takdirini 
topluyor. Hizmette sınırımız yok 
diyen Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Belediye olarak vatan-
daşlarımıza daima kaliteli hizmet 
sunma gayreti içerisindeyiz. Fiziki 
yatırımlarımızın yanında sosyal ve 
kültürel hizmetlerimizle de birçok 
ilki gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Ayrıca hemşehrile-
rimizin sağlığı, huzuru ve mutlu-
luğu için gece gündüz demeden 
hizmetlerimizi sunmaya devam 
ediyoruz. Bu kapsamda soğuk 
günlerde sabahın erken saatinde 
yollara düşen öğrencilerimize, es-
naflarımıza ve çeşitli kurumlarda 
çalışan vatandaşlarımıza sıcak süt 

ikramında bulunuyoruz. Bu ikram-
larımızdan duydukları memnuni-
yeti dile getiren hemşehrilerimize 
teşekkür ediyorum. Bir Allah(cc) 
razı olsun duası bize yeter” ifadele-
rini kullandı. Sütün Ereğli için öne-
mine vurgu yapan Özgüven: “Süt 
şehrimiz için önemli bir geçim 
kaynağıdır. Verilere göre süt üre-
timinde ilk sırada yer alan Ereğ-
li’mizde süt gibi faydalı bir değere 
sahip olduğumuzun farkındayız. 
Değerimize sahip çıkarak gerekli 
adımları da atıyoruz. Bu anlamda 
girişimlerimiz sonucunda OSB’nde 
yakın zamanda faaliyete geçecek 
şehrimizde üretilen 1200 ton sü-
tün 3’te 1’ini işleyecek bir süt iş-
leme tesisini Ereğli’mize kazandı-
racağız. Şimdiden hayırlı olmasını 
diler, tüm hemşehrilerimizi saygı 
ve muhabbetle selamlarım” dedi.

Ereğli Belediyesi halı saha ya-
pımlarına ara vermeden devam 
ediyor. Türbe, Cahı, Aydınlar, 500 
Evler, Adabağ ve Beyköy Mahalle-
lerinde yapımı tamamlanan halı sa-
halarla birlikte 15 halı saha Ereğli’ye 
kazandırıldı. Ayrıca Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ile birlikte yapılan halı 
sahalarla 24 Mahalleye yeni halı 
saha yapılmış oldu. Ereğli Belediye-
si öz kaynaklarıyla yaklaşık 1.7 Mil-
yonluk halı saha yatırımı yaparken 
Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto 
destekleriyle bu rakam yaklaşık 2.5 
Milyona ulaştı. Hizmet noktasında 
en iyiyi yapma gayesindeyiz diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana 
alt yapı, kanalizasyon, asfalt, kaldı-
rımda rekor hizmetlere imza attık. 
Bunların yanında hemşehrilerimize 

sosyal alanlar oluşturarak 34 yeni 
parkı şehrimize kazandırdık. Ayrıca 
çocuklarımıza ve gençlerimize yö-
nelik Büyükşehir Belediyemizle bir-
likte toplamda 24 halı saha yaparak 
onlar için güvenli oyun alanları oluş-
turduk. Bu anlamda söz verdiğimiz 
hizmetleri bir bir yerine getirmiş 
olduk” ifadelerini kullandı. Özgü-
ven: “Bu şehir her şeyin en iyisine 
layıktır. Biz de bu doğrultuda gece 
gündüz demeden hizmetlerimize 
devam ediyoruz. Yaptığımız asırlık 
hizmetlerle Ereğli’mizin değerine 
değer katarken gelişen ve büyüyen 
bir şehir hüviyeti kazandırdık. Tüm 
bunları yaparken en büyük gücü-
müz hemşehrilerimiz oldu. Bizlere 
güvenen ve her daim destek olan 
tüm vatandaşlarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Çağ atlamış ve yeni Türkiye yolunda 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi

‘2023, 2071 hedeflerine 
emin adımla yürüyoruz’

Ereğli Belediyesi televizyonun 
tanınmış simalarından yazar Turgay 
Güler ve Prof Dr. Mehmet Çelik’in 
katılımlarıyla ‘Yeni Türkiye’ adlı kon-
ferans düzenledi. Katılımın yoğun 
olduğu konferansın ardından Güler 
ve Çelik vatandaşların kitaplarını im-
zaladılar.  Yeni Türkiye yolunda güçlü 
adımlarla ilerliyoruz diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Öncelikle 
bizleri kırmayarak şehrimize gelen 
değerli yazarımıza, kıymetli hocamı-
za ve her daim yanımızda olan sevgili 

hemşehrilerimize teşekkür ediyor, 
hoş geldiniz diyorum. Ak Parti hü-
kümetleriyle birlikte ülkemiz çağ at-
lamış ve yeni Türkiye yolunda 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerimize emin 
adımlarla yürüyoruz. Son zamanlarda 
ülkemiz üzerinde oynanan oyunların, 
ihanet ve saldırıların temelinde de bu 
kutlu yürüyüşten korkan zihniyetler 
yatmaktadır. Ancak milletimiz şanlı 
tarihinde de olduğu gibi bugün de ve 
yarın da bu zihniyetleri yok edecek 
güç ve iradeye sahiptir. Bu anlamda 

özellikle gençlerimize çok iş düşüyor 
ve bu doğrultuda onların donanım-
lı olarak yetişmelerinde, doğrulara 
ulaşmalarında en önemli görev biz-
lerindir. Belediye olarak asfalt, kaldı-
rım, kanalizasyon yapıyoruz, önemli 
yatırımlarla şehrimizi geleceğe ha-
zırlıyoruz, 5 yılda asırlık hizmetleri 
bir bir gerçekleştiriyoruz. Tüm bun-
ların yanında sosyal ve kültürel an-
lamda da önemli hizmetleri yaparak 
ülkemizin gelecek hedeflerine güçlü 
adımlarla ilerlemesine ve donanımlı 

gençler yetiştirmeye olanak sağlama-
ya gayret gösteriyoruz. Bu kapsam-
da değerli yazarımız Turgay Güler 
ve kıymetli hocamız Mehmet Çelik’i 
Ereğli’mizde misafir etmekten dolayı 
çok mutluyuz. Bir kez daha bizlerle 
birlikte oldukları için onlara teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Program Başkan Özgüven’in yazar 
Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet 
Çelik’e hediyelerini takdim etmesinin 
ardından düzenlenen imza töreniyle 
sona erdi.

‘Belediye olarak engellilerin yanınayız’

Mazlumun
yanındayız

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü ve İnsan Hakla-
rı Haftası vesilesiyle yayımladığı 
mesajda, Türkiye’nin mazlumun 
her zaman yanında olduğuna ve 
İslam dünyasına karşı Batı’nın iki-
yüzlü tutumuna dikkat çekti. 
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Nefesiyle camı şekillendiriyor
Mevlana Celaleddin-i Rumi, 

vefatının 745’inci yılında tören-
lerle anılıyor. Anma Törenleri’nin 
yapıldığı Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde stant açan cam üfleme 
sanatı ustası Halil İbrahim Mert, 
yüksek ısıyı kullanarak ürettiği ta-
savvuf temalı biblo ve takılarla ilgi 
odağı oluyor.  Sivas’tan Konya’ya 
gelen cam üfleme sanatçısı Halil 
İbrahim Mert, cama şekil vermek 
için önce vereceği şekli beyninde 
canlandırmak gerektiğini söyledi. 

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER 
STANDIMIZA YOĞUN İLGİ 

GÖSTERİYOR
 Cam üfleme sanatı ustası Ha-

lil İbrahim Mert, sanatı hakkın-
da bilgi verdi. Mert, “  Yaklaşık 
22 senedir cam üfleme sanatı ile 
uğraşıyorum. Sivas’tan Konya’da 
gerçekleşen etkinliklere katılım 
sağlıyoruz.  Konya’ya gelmekten 
ve Hz. Mevlana’yı anma etkin-
liklerinden yer almaktan dolayı 
gurur duyuyorum.  Bu sene tö-
renlerde 6. senemiz.  İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğümüz sağ 
olsunlar her yıl davet ederek, 
sanatımızın tanıtımına katkı sağ-
lıyorlar. Bizler burada cam sana-
tımızı hem uygulamaları olarak, 
hem de görsel olarak  yerli ve 
yabancı turistlere anlatmaktayız.  
Üfleme cam sanatının tekniği el 
imalatı oluşuna dayanır. Hiçbir 
kalıp kullanmadan tamamen elde 
başlar. Elde biter. Cama şekil ver-
mek için önce vereceğiniz şekli 

beyninde canlandırmak ve daha 
sonra onu uygulamak gerekiyor.  
Camın özelliğine göre şekillendir-
me yaparsın.  Cam yapma sana-
tının tekniğini alan her kişi cam 
yapabilir.  Cam sanatının tekniği 
usta- çırak ilişkisi ile öğrenebilir.  
Şuanda cam üfleme sanatını ya-
pan usta sayısı parmak sayısını 
geçmez.  Takı ve biblo yapımın-
da 15-20 kişi var.  Türkiye ge-

nelinde cam sanatını yapan 5-6 
kişiyiz. Camdan biblolar, takılar, 
vb birçok çalışma yapılıyor.  Yine 
Şeb-i Arus törenlerine uygun ola-
rak semazen bibloları yapıyoruz.  
Semazen grubunda oldukça ge-
niş bir ürün yelpazemiz var.  Yerli 
ve yabancı turistler standımıza 
yoğun ilgi gösteriyor. Yaptığımız 
çalışmaları dikkatlice izliyorlar.  
Yaptığımız ürünlerin camdan ve 

borudan nasıl geldiği bizlere me-
rek ederek soruyorlar” dedi. Cam 
üfleme sanatına ilgiyi yaygınlaş-
tırmak ve vatandaşların cam üfle-
me sanatını öğrenmesi için gittiği 
her yerde vatandaşlara uygula-
malı olarak mesleğin tanıtımını 
yapan Mert, mesleğinin devamı 
noktasında çocuklarına da cam iş-
çiliğini öğrettiğini ifade etti. 
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Turistlere kanunun
inceliklerini anlattı

Mevlana Kültür Merkezi’nde 
stant açan kanun ustası İbrahim 
Bakım, yaptığı enstrümanı yerli ve 
yabancı turistlere anlattı. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. 
yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 
7-17 Aralık’ta düzenlenen anma 
törenlerine yurt içi ve dışından 
binlerce ziyaretçi katılıyor. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü 
Uluslararası Anma Törenleri kap-
samında, Mevlana Kültür Merkezi 
Fuaye Alanı’nda yer alan Türk el 
sanatları ustaları, her gün belirli 
saatlerde, sanatları hakkında zi-
yaretçilere sunum yapıyor. Kanun 

yapım ustası İbrahim Bakım, aç-
tığı stantta yaptığı sunumda, bu 
enstrümanın, çok hassas bir işçilik 
gerektirdiğini söyledi. Kanunun, 
zaman içerisinde birçok yenilik ge-
çirerek son halini aldığını belirten 
Bakım, “Ortaya görüntü olarak bir 
kanun koyabilirsiniz. Ancak doğ-
ru yöntemlerle yapılmamışsa, o 
kanundan doğru sesler çıkmaz.” 
diye konuştu. Bakım’ın standında 
yer verdiği kanunlar ve bu enstrü-
manın imalatında kullanılan araç 
gereçler, ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü.
n AA

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, “Konya için önemli olan bin 250 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı 
tüm hızı ile devam ediyor. Konya Şehir Hastanesi’nde hedefimiz 2019’da hasta kabulüne başlamak” dedi

Şehir’de hedef 2019!
AK Parti Konya Milletvekili Ab-

dullah Ağralı Konya’daki sağlık ya-
tırımları, Konya’da doktor kadrosu 
konusu ve Şehir Hastanesi ile ilgili 
TBMM’de gazetemize önemli açık-
lamalarda bulundu. Konya’nın AK 
Parti hükümetleri ile ciddi yatırım-
ları kavuştuğuna dikkat çeken Ağ-
ralı, Konya’da sağlık alanında verdiği 
çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini ilet-
ti.

‘YATAK KAPASİTEMİZ TÜRKİYE 
ORTALAMASI ÜSTÜNDE’

Son 14 yılda AK Parti iktidarları 
ile birlikte Konya’da tüm alanlarda 
ciddi gelişmeler olduğuna ve Kon-
ya’ya sağlık yatırımlarından ciddi 
bir mesafe alındığına dikkat çeken 
Ağralı, “Kişi başı yatak oranımız 
Türkiye ortalaması üstünde. Son 
yatırımlar ile bu sayı biraz daha güç-
lendi. Şehir merkezinde 610 yatak 
kapasitesi, 17 ameliyathanesi ile 
Numune Hastanesi hizmete açıldı. 
Ereğli ve Beyşehir’e yeni hastane 
binaları kazandırıldı. Diğer ilçelere 
yapılan hastaneler ile Konya’da sağ-
lık yatırımları tamamlanmış durum-
da. Yine Konya için önemli olan bin 
250 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı 
tüm hızı ile devam ediyor. Konya 
Şehir Hastanesi ile hedefimiz 2019 
yılının sonuna doğru hastanemiz-
de hasta kabulüne başlamak. Şehir 
Hastanesi’nin tamamlanmasının 
ardından Konya nitelikli yatak sayısı 
bakımından çok önemli bir yere gel-
miş olacak. Nitelikli sağlık hizmeti, 

nitelikli sağlık yatırımından geçiyor. 
Sağlık yatırımlarının ardından tıbbi 
destekler de tamamlandıktan sonra 
önemli olan bu hastaneleri verimli 
bir şekilde kullanılması. Sağlık Baka-
nımız’ın ortaya koyduğu yeni vizyon 
ile beraber Türkiye’nin sağlık turiz-
mi konusunda önemli bir potansiyeli 
var. Bizler maalesef bu potansiyeli 
çok kullanamadık. Yeni dönemde 
işin merkezine şehir hastanelerini 
de koyup, son yaptığımız sağlık dü-
zenlemeleri ile beraber sağlık ya-
tırımları önemli bir noktaya geldi.  
Sağlık turizm konusunda önümüz-
deki dönemde Konya çok önemli bir 
noktaya gelecek. Konya’nın ciddi bir 
potansiyeli var. Hem sağlıkta önemli 
bir merkez olma açısından, hem de 
nitelikli sağlık yatırımların değer-
lendirilmemesi açısından hem şeh-
rimize, hem de bölgemize, hem de 
yakın coğrafyamıza hizmet edecek 
noktaya gelecektir. Çalışmalarımızı 
o yönde tamamlıyoruz” dedi.

‘DOKTOR AÇIĞI KAPATILDI’
Konya’nın doktor açığının ciddi 

anlamda kapandığına ve eksik kalan 
noktaların da kapatılması için yoğun 
bir çalışma yapıldığına dikkat çeken 
Ağralı, “Konya son yıllarda doktor 
açığını ciddi anlamda kapattı.  Her 
doktor atama kurasında Konya’nın 
ayrı bir yeri vardır ve merkez ve il-
çelerde ihtiyaç duyulan ihtiyaçlar 
kapatıldı. İnşallah yeni dönemdeki 
atamalarda da yine Konya’nın açık-
ları kapanması için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz” dedi. 

2019 Mahalli İdareler Seçimleri 
ile ilgili de değerlendirmeler yapan 
AK Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı, “Konya AK Parti’ye kuruldu-
ğu günden bu yana en büyük des-
teği veren illerin başından gelmiştir. 
Yerel yönetimlerde, genel seçimler-
de ve Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde AK Parti’ye güçlü bir şekilde 
destek verdi Konya. Aday adaylığı 
konusunda Konya’nın zengin bir po-
tansiyeli var. Bu da bizleri sevindir-
mekte. Bizler de teşkilat çalışmaları, 
temayül yoklamaları, anketler ve 
milletvekilleri olarak, hem de teş-
kilatımızla yaptığımız istişareler ile 
en doğru adayları belirlemeye çalı-
şıyoruz. Nihayetinde Cumhurbaş-
kanımız ve AK Parti Genel Başkanı 

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığın-
daki üst kurul karar verecek ama 
biz alt çalışmaların büyük kısmını 
tamamladık. Malumunuz Büyük-
şehir Belediye Başkanımız, mevcut 
belediye başkanımız Uğur İbrahim 
Altay ile devam kararı alındı. Saha-
nın beklentisi de o yönde idi. Yeni 
dönemde Uğur İbrahim Altay ile ça-
lışabilecek 31 ilçe belediye başkanını 
belirleyeceğiz. Seçim çalışmalarına 
başlayacağız. Konya’da seçimlerde 
güçlüyüz ve iddialıyız.  Bu zamana 
kadar AK Parti’ye destek veren ve 
vermeye devam eden hemşerileri-
mize teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Halil İbrahim Mert

Halil İbrahim Mert tarafından 
yüksek ısıyı kullanarak ürettiği 
tasavvuf temalı biblo ve takılarla 
ilgi odağı oluyor.

 Sağlıkta Konya’yı bir tık daha ileriye taşıması ve sadece 
Konya’ya değil, çevre illere de hizmet etmesi planlanan 
Şehir Hastanesi’nin 2019 yılında tamamlanarak hasta 
kabulüne başlaması bekleniyor.
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Türbeönü Buluşmaları’nda konuşan yazar Sadık Yalsızuçanlar, “Hz. Mevlana, Hacı Bektaş’ı Veli, Hacı 
Bayram-ı Veli ve Yunus Emre gibi veliler, insanların gönüllerine hizmet etmeyi tercih ediyor” dedi

Veliler, insanların 
gönlüne hizmet ediyor’

Türbeönü Buluşmalarında, 
Anadolu’yu İrfanla Mayalayan Gö-
nül Erleri Anlatıldı.

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma et-
kinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi 
düzenlenen Türbeönü Buluşmaları 
devam ediyor. Tasavvuf sohbetleri 
programına konuk olan televizyon 
programcısı ve yazar Sadık Yalsızu-
çanlar, İslam coğrafyasının İslam’la 
tanışması ve İslam dininin bu coğ-
rafyada yerleşmesine vesile olan 
Hz. Mevlana, Hacı Bektaş’ı Veli, 
Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre 
gibi gönül erlerinin hizmetlerini an-
lattı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Şeb-i 
Arus etkinliklerinin vazgeçilmezi 
olan “Türbeönü Buluşmaları” pro-
jesine değinerek, ekranlarda gör-
düğümüz, radyolarda dinlediğimiz, 
yazılarını okuduğumuz değerli ho-
calarımızı, sanatçılarımızı, Mevlana 
dostlarıyla buluşturarak, Mevlana, 
Mesnevi ve Mevlevilik hakkında 
daha sıcak sohbetlerin olmasını 
arzu ederek bu etkinlikleri başlat-
tıklarını söyledi.

‘SELAM, İSLAMLA AKRABADIR’
Sohbetine, Şeb-i Arus etkin-

liklerinin bu yılki ana teması olan 
“Selam” ile başlayan Yalsızuçanlar: 
“Selam İslam kelimesi ile akraba-
dır. Silim kökünden geliyor. Esenlik, 
huzur, barış ve güvenlik demektir. 
İnsanların, Müslümanların birbirle-
rini selamlamaları, selam vermele-
ri, selam verdiğinde birisinin alması 
gerektiği, Müslümanın dilinden ve 
elinden emin olunan kişi olduğu, 
selametli kişi olduğu, etrafına se-
lamet verdiğini biliyoruz. Aynı za-
manda İslam, teslim ve selam yine 
kökteştir. Müslüman nefsini Hakka 
teslim etmiş demektir.” dedi. 

‘VELİLER, İNSANLARIN 
GÖNLÜNE HİZMET EDİYOR’

Yalsızuçanlar sohbetini şöyle 

sürdürdü: Hz. Mevlana, Konya-
mıza, Konyamızın irfan hayatına, 
buradan bütün Anadolu’ya ve in-
sanlığa evrensel İslam ve hidayet 
çağrısı olan İslam’ın temel mesajını 
iletiyor. Hz. Mevlana, Hacı Bektaş’ı 
Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus 
Emre gibi veliler, insanların gönül-
lerine hizmet etmeyi tercih ediyor. 
Abdal Musa, maya içine katılan bir 
şeyi değiştirir, dönüştürür. İşte in-
sanda nazarla, bakışla, gözle, sözle, 

kelamla mayalanır, bizlerde ma-
yalanıyoruz. Benim gibi hamları, 
kamiller mayalıyor. Anadolu, böyle 
insan mayalayan insanın gönlünü 
mayalayan değiştiren ve dönüştü-
ren kamillerle, ariflerle, alimlerle ve 
aşıklarla dolu. Hz. Mevlana’nın bu 
memlekete yaptığı hizmeti, güzelli-
ği, insanlığa verdiği mesajı hakkın 
en güzel tecellisidir. Dünyada yak-
laşık 26 ülkede 173 Mevlevihane 
var. Nereye giderseniz gidin Ana-

dolu’muzun her köşesinde pey-
gamber varislerinin vakıflarını, hiz-
metlerini, eserlerini, dervişlerini ve 
talebelerini görüyorsunuz. Mem-
leketimiz bize atalarımızın kanıyla, 
canıyla, irfanıyla, aşkıyla emanet 
ettiği, bizimde evlatlarımıza ata-
larımızın bize bıraktığı mirası çok 
öne taşımak, daha da geliştirmek 
borcunda ve ödevinde olduğumuz 
muazzam bir cennet memlekette 
yaşıyoruz.” dedi.
‘DÜNYADA DENGELER DEĞİŞİYOR’

Konuşmasına, dünyada denge-
lerin değiştiği ve kritik tarihsel bir 
eşikten geçildiğinin altını çizerek 
devam eden Yalsızuçanlar: “Dün-
yanın dengeleri değişiyor. Yunus 
Emre Moğol akınlarını gördükçe, 
Anadolu’da yaşadığı, gözlemle-
diği çok korkunç şeyler olduğunu 
şu sözlerle aktarıyor. ‘Gitti beyler 
mürveti, binmişler birer atı, yediği 
yoksul eti, içtiği kan olacak.’ Bugün 
modern sistemin, yani dünya sis-
teminin 20. Yüzyılda 100-150 yıl-
lık süre içerisinde gerçekleştirdiği 
bundan farklı değil. Daha da vahşi, 
son 30 yılda yaklaşık 13-14 Milyon 
Müslüman öldürüldü. Yaklaşık 35-
40 Milyon insan sakat kaldı. Bütün 
bu süreçte Ortadoğu, Türk Dünya-
sı, farklı emperyalist güçlerin elinde 
sömürüye maruz kalmıştır. Dünya 
çok fazla gözyaşı ve kanın dökül-
düğü ve adaletsizliğin, zulmün ya-
şandığı bir hale gelmiş. Şimdi bu 
süreç tersine çevrildi ve hızlı bir 
biçimde gelişiyor. Biz kaynakları-
mızı, referanslarımızı yeniden keş-
fettikçe dünya daha barışçıl, daha 
adil, daha az yoksulluğun olduğu, 
daha eşitlikçi, daha az gözyaşı ve 
kanın aktığı bir esenlik yurduna, se-
lam yurduna dönüşecektir” diyerek 
sözlerini tamamladı. Programın so-
nunda, İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, Yalsızuçanlar’a 
teşekkür ederek, plaket ve Şeb-i 
Arus atkısı takdim etti. 
 n HABER MERKEZİ 

‘Ney’ anavatanı Konya’da, 
Hakk aşıklarına tanıtıldı

Türk Tasavvuf Musikisinin 
en önemli enstrümanlarından 
biri olan Ney’in yapımı, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma etkinlikleri 
kapsamında Mevlana Kültür Mer-
kezinde düzenlenen, ‘Sanat Ocağı 
Mevlevihane’ Atölye Çalışmala-
rı’nda, yerli ve yabancı sanatsever-
lerle paylaşıldı. Konya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünce, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma etkinlikleri kap-
samında bu yıl ikincisi düzenlenen 
‘Sanat Ocağı Mevlevihane’ Atölye 
Çalışmaları’nda; alanında uzman 
sanatçı ve zanaatkarlar, sanatını ve 
inceliklerini uygulamalı olarak sa-
natseverlerle paylaşıyor. Mevlana 
Kültür Merkezinde gerçekleştiri-
len çalışmalar, sanatseverlerin ilgi 
odağı oluyor. ‘Sanat Ocağı Mevle-
vihane’ Atölye Çalışmaları progra-
mına konuk olan, Neyzen ve Ney 
yapımcısı Ali Erol, Türk Tasavvuf 
Musikisinin en önemli enstrüman-

larından olan Ney’in yapım ince-
liklerini sanatseverlerle paylaştı.   
Lise yıllarında tanıştığı Ney’den 35 
yıldır kopamayan Erol, Ney’in yapı-
mına ilişkin bilgiler verdi. Doğal or-
tamda yetişen ve özenle toplanan 
kamışların atölyelerde, ustaların 
uzun ve zahmetli emeğinin ardın-
dan adeta bir sanat eseri haline dö-
nüştürüldüğünü ifade eden Erol, 
musiki kültürümüzü, bu kültür mi-
rasını bizden sonraki nesillere ulaş-
tırabilmek adına, yeni neyzenler 
yetiştirmek için kurslar verildiğini 
söyledi. Yapımı ve üflemesi zor 
olan Ney’in benzersiz sesinin in-
sanın ruhuna işlediği belirten Erol, 
yerli ve yabancı misafirlerin olduk-
ça ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. 
Mevlana Kültür Merkezinde, 17 
Aralık’a kadar devam edecek olan 
‘Sanat Ocağı Mevlevihane’ Atölye 
Çalışmaları’nda, birbirinden ünlü 
sanatçı ve zanaatkarlar her akşam 
saat 19.00’da sanatseverlerle bu-
luşuyor.  n HABER MERKEZİ 

Hz. Mevlana’nın fikirleri konuşuldu

Türbeönü Buluşmalarında, Hz. 
Mevlana’nın Hayatı ve Fikirleri 
Konuşuldu.

Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünce, Hz. Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslara-
rası Anma etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Türbeönü Buluşmala-
rı programında, Hz. Mevlana’nın 
hayatı ve fikirleri konuşuldu. Öm-
rünü Hz. Mevlana’nın eserlerine, 
eserlerinin tercümesine adayan 
Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Yakup Şafak, Çadır sohbetlerinin 
konuğu oldu.

Sohbetine bu yılki etkinlikleri 
değerlendirerek başlayan Şafak, 
Konya’da bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu, etkinliklerin önceki 
yıllara nazaran daha kapsamlı ol-
duğunu söyledi. Emeği geçenle-
re teşekkür etti. Hz. Mevlana’nın 
dünyaya yayılan sesimiz olduğu-
nu söyleyen Şafak: “ Hz. Mevla-

na hislerimizin tercümanıdır. Biz 
onun sayesinde kendimizi ifade 
ediyoruz. Onun gibi büyüklerle 
dünyaya seslenmek istiyoruz. On-
ların mesajında; merhamet, in-
sanlık, adalet, barış ve huzur var.” 
Dedi. Şeb-i Arus etkinliklerinin bu 
yılki ana teması ‘Selam Vakti’ ne 
de değinin Şafak: “Selam esenlik 
dilemek demektir. Karşınızdaki 
kişiye benden sana zarar gelmez. 
Ben sana saygılıyım, sen Allah’ın 
yarattığı, saygıya değer bir var-
lıksın. Farklı düşünebiliriz senin 
eğitimin farklı olabilir. Davranışla-
rında farklılık olabilir. Ama bu seni 
yaratandan bir emanet olduğun 
gerçeğini değiştirmez. Ben seninle 
anlaşmaya niyetliyim. Sen de bu 
niyet varsa görüşelim demektir.” 
dedi.

‘BÜYÜK ZATLARIN SÖZLERİ 
TAVSİYELERİ BİZE ŞİFA OLUR’
Konuşmasına Hz. Mevlana’nın 

fikirleriyle devam eden Şafak: 

“Her seferinde Hz. Mevlana gibi 
büyük zatlardan söz etsek haya-
tımızı kurtaracak etkisi olabilir. 
Çünkü kendisi diyor ki: ‘Dinlene-
cekseniz meyveli ağaçın gölge-
sinde dinlenin, hem gölgesinden 
istifade edersiniz hem de yanını-
za düşen meyvelerden yersiniz.’ 
Mevlana’nın burada kastettiği, 
büyük insanların sözlerini, tavsi-
yelerini, küçük bir deftere yazıp 
cebinize koyun. Başınız sıkıştığın-
da, hayat imtihanında, çetin yer-
lere rast geldiğinizde, onlar size 
şifa olacak demektedir. Onlara 
tutunup yolunuzda ilerlersiniz. İs-
yana düşmesiniz. Hayal kırıklığına 
uğramazsınız. Bunlara fayda eder 
düşüncesiyle bu sözleri söylemek-
tedir. O bakımdan bunları birer 
fırsat bilmek lazım.” diyerek söz-
lerini şöyle devam etti.

‘ALLAH’IN YARATMA HAREKETİ 
AŞK-I ZATİ’DİR

“Hz. Mevlana’nın görüşüne 

göre bizim yaratılış sebebimiz, 
maceramız şöyle başlıyor. Mesne-
vinin ilk girişinde anlattığı da bu, 
tasavvuf büyükleri diyorlar ki Al-
lah vardı ve hiçbir şey yoktu. Bunu 
bendeniz durgun bir göle benzeti-
yorum. Hiçbir hareket yok, rüzgar 
esmiyor, yaprak dahi kımıldamı-
yor. Sonra birisi gölün ortasına bir 
taş atıyor. O taşın suya değmesin-
den doğan dalga tüm yüzeyi, tüm 
zerreleri kaplıyor. İşte tasavvufta 
buna ilk harekete durgun su gibi 
olan Cenab-ı Hakkın ilmine irade-
sine ezeldeki durumuna bir baş-
langıç olarak bu hareke aşk-ı zati 
deniyor.

Tercümesi Cenab-ı Hakkın 
kendi kendine olan aşkı. Kendi 
kendine olan sevgisi, beğenisi, bu 
ezeldeki ilminin kudretini görüp 
oldu bu, ama ben bunu biriyle 
paylaşmalıyım. Ve insan oğlunun 
yaratılış macerası ve bütün şu 
alemin var oluş sebebi budur. Ce-

nab-ı Hakkın paylaşma isteğidir. 
Elbetteki sonsuz bir varlığın sınırlı 
bir varlıkla dertleşmesi ne kadar 
olabilir. Bir tek gerçek muhatabı 
var. O makamın adı insani kamil 
makamı ve onunda asli temsilcisi 
adı Muhammed Mustafa’dır. Di-
ğer hepsi, bütün peygamberler 
ve bütün veliler zamanın en bü-
yük velileri o makamın vekilleri-
dir. Ecdadımız bu büyük olayı şu 
mütevazi beyitle anlatıyor. Diyor 
ki ‘Muhabbetten Muhammet oldu 
hasıl, Muhammetsiz muhabbet 
ne hasıl.’ İşte buradaki muhabbet 
aşk-ı zati, cenabı hakkın kendi-
ne olan aşkı. Diyor ki o aşk Mu-
hammedi doğurdu. Onun için Hz 
Mevlana derki bizim peygamberi-
miz aşk peygamberidir. Biz aşkın 
çocuğuyuz, aşk bizim anamızdır. 
Yani mayamızdır diyor. İlk hare-
kette maya hepimize çalındı. İşte 
bir aşk hikayesidir, dillerde anlatı-
lan ilk kaynağı budur.” dedi.

‘HZ. MEVLANA, ALLAH AŞKININ, 
PEYGAMBER SEVGİSİNİN, İNSANA 
SAYGI VE HOŞGÖRÜNÜN TİMSALİ’

Hz Mevlana’nın, Allah aşkının, 
Peygamber sevgisinin, insana say-
gı ve hoşgörünün timsali olduğu-
nu ifade den Şafak sözlerini şöyle 
tamamladı. “Bu insanlar yememiş 
içmemiş, para biriktirmemiş, çok 
güçlü olduğu halde bir şirket kur-
mamış bütün bir ömrü Allah yo-
luna ve insanlara hizmete adamış. 
Ondan dolayı o günün olaylarını, 
kavgalarını, didişmelerini konuş-
mamış, onlara çözüm getirmemiş 
ölümsüz olan insanı konuşmuş. İn-
sanın ruhunu konuşmuş ve insanın 
ölümsüz ruhunun ölümsüz olan 
Cenab-ı Haktan geldiğini anlatma-
ya çalışmış. Onun içinde kendileri 
ölmemişler. 800 sene geçmiş, de-
ğer üzerine değer katmışlar. Bu 
saltanatı kim elde edebilir.” dedi. 
Program soru ve cevapların ardın-
dan sona erdi. n HABER MERKEZİ

Türbeönü Buluşmalarında, Anadolu’yu 
İrfanla Mayalayan Gönül Erleri anlatıldı.
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‘Hz. Mevlâna ve öğretileri kilit rol üstleniyor’
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 

Yıl Dönümü etkinlikleri Selam Vak-
ti yürüyüşü ile başladı. Etkinlikler 
kent genelinde olduğu gibi KTO 
Karatay Üniversitesi’nde de devam 
ediyor. Hz. Mevlâna ve öğretileri-
ni daha iyi anlamak amacıyla KTO 
Karatay Üniversitesi Tarih Toplulu-
ğu tarafından “Mevlana’dan Günü-
müze Mesajlar” paneli düzenlendi.

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat 
Yıl Dönümü Mevlâna Uluslarara-
sı Anma Etkinlikleri kapsamında 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi de bir dizi programlar 
düzenliyor. Bu kapsamda ilk olarak, 
üniversite fuaye alanında “Hattat 
Hüseyin Öksüz’ün Mevlâna İstif-
li Tablolar” isimli sergisinin açılışı 
protokol üyeleri tarafından gerçek-
leştirildi.

745. Vuslat Yıl Dönümü etkin-

likleri, KTO Karatay Üniversitesi 
Tarih Topluluğunun düzenlediği 
“Mevlana’dan Günümüze Me-
sajlar” paneli ile devam etti. KTO 
Karatay Üniversitesi Sosyal ve Be-
şerî Bilimler Fakültesi Tarih Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ 
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ha-
yatını, yaşadığı coğrafyayı ve göç 

yollarını özetledikten sonra Mev-
lânâ’nın, köklü bir aileden geldiğini 
ve Konya’nın, onun döneminde ni-
telikli bir kültür ortamına kavuştu-
ğunu söyledi. 

“MEVLÂNA’NIN ÖĞRETİLERİ 
TOPLUMLARI DİRİ TUTACAK 

NİTELİĞE SAHİPTİR”
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner 
Arabacı ise Mevlana’nın yedi öğü-
dünün günümüz dünyasında yaşa-
nan tüm sorunlara farklı bir bakış 
açısı sunması dolayısıyla öğütlere, 
günlük hayatta yer verilmesi ge-
rektiğini belirtti.

Prof. Dr. Caner Arabacı, “Top-
lumlar yüzyıllardır hep bir mücade-

le içerisinde varlıklarını sürdürmüş-
tür, bu ilk insanlıktan beri böyledir 
ve halen devam etmektedir. Haçlı 
seferleri yüzyıllarca sürmüş ve ha-
len bitmemiştir. Suriye’de ve Orta 
Doğu’da yaşanan olumsuzluklar 
Haçlı Seferleri’nin halen devam 
ettiğini bize apaçık göstermektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti olarak Ana-

dolu topraklarında yaşadığımız sü-
rece bu seferler de devam edecek-
tir. Çeşitli saldırılar karşısında ise 
milletleri diri tutacak olan öğütler, 
birbirlerine sahip çıkmalarını sağla-
yan araç ise fikirlerdir. Günümüzde 
de Hz. Mevlâna ve öğretileri top-
lumları diri olarak bir arada tutma 
noktasında kilit bir rol üstlenmek-
tedir.” ifadelerine yer verdi.

Panel, Selçuk Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Dr. Zehra Odabaşı’nın 
Hz. Mevlana’ya ilişkin kıssa veöğ-
retileri katılımcılar ile paylaşması-
nın ardından sona erdi.

KTO Karatay Üniversitesi’nde 
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıl 
Dönümü etkinlikleri, 12 Aralık Çar-
şamba günü açılışı gerçekleştirile-
cek olan “Mevlana’ya Saygı” resim 
sergisi ile devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğünce düzenlenen, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma etkinlikleri çer-
çevesinde M.Ali Orak ile Selçuklu 
Dönemi Konya Türbeleri konferansı 
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kül-
tür Merkezi Salonunda gerçekleş-
ti. Konferans da konuşan Selçuk-
lu Tarihçisi  M.Ali Orak ; Türkiye 
Selçuklular döneminde inşâ edilen 
türbelerden bir bölümü, mumyalık, 
cenazelik veya kripta diye de anılan 
alt katları ihtiva eder. Bunlardan 
genellikle üst kat plânı alt katta da 
tekrarlanır. Üst katlarında yer alan 
içi boş sanduka aslında alt kattaki 
sandukaya atfen yapılmış, ziyaret-
çilerin dua ve Kur’an okumaları için 
ayrılmış bir bölümdür. Alt kattaki, 
kripta, cenazelik veya mumyalık de-
nilen bölümde ise türbede metfun 
olan kişinin veya kişilerin cenazeleri 
bulunmaktadır. Doğrudan toprağa 
kefenlenip defnedilmiş cenazelerin 
yanı sıra bu bölümde tahnitlenmiş 
örneğin Aksaray’ın güney tarafında 
Güneyyurt Köyünde yer alan Selime 
Sultan Türbesinde olduğu gibi bir 
tahta masa üzerinde günümüze ka-

fatasları gelebilmiş şekildedir. dedi. 
Türbelerin büyük bir bölümünün 
kitabesi sanki özellikle yok edilmiş-
tir diyen Selçuklu Tarihçisi Orak; 
“çoğu türbenin içerisinde cesetle-
rinin olmamasının yanında, türbe 
üzerindeki kitabeleri de yoktur!Bu-
gün Konya’daki birçok Selçuklu tür-
besinde metfun olan zatların kimler 
olduğunu bilemiyoruz. Örneğin, 
Beşyol dediğimiz bölgede bulunan 
ve “ÇifteKümbetler” olarak anılan 
yerdeki iki türbe “anonim türbe” 

olarak geçmektedir” dedi. Bu türbe-
ler büyük Kalenderhane kompleksi 
içerisinde yer aldığına göre burada 
yatan şahısların Kalenderi olması 
muhtemeldir, hatta bendenize göre 
birisi Ebubekir Niksarî olarak bilinen 
zattır. Ama türbelerin üzerlerinde 
herhangi bir kitabe olmadığı için bu 
konuda net bir şey söyleyemiyoruz. 
Yine Kalenderhane kompleksi içeri-
sinde iki uç tarafın birincisinde yer 
alan Halkabeguş türbesi de böyledir. 
Diğer uçta yer alan Ulaşbaba Tür-

besi de kitabesizdir. Hakeza uzun 
yıllar boyunca çalıştığım Hocacihan, 
bunun yansıra Seyfeddin Karasun-
gur, İç Karaarslan, Ulvi (veya Alevî 
Sultan), Şerefeddin, Siyavüş, Emir 
Nureddin, Fakih Dede, Pir Esad, Gü-
hertaş, Osman/Hasan Rumi… gibi 
türbelerin de kitabeleri yoktur.

TÜRBELERİN  ŞEHRE  SOSYAL VE 
KÜLTÜREL  ETKİLERİ VARDIR
Türbelerin şehrin sosyal, dini ve 

kültürel anlamda da bulunduğu yere 
etkileri vardır. Örneğin, Hazret-i 
Mevlâna ve ailesinin metfun oldu-
ğu Asitanenin etrafı asırlar boyunca 
Civar Mahallesi, Türbe Önü olarak 
anılagelmiştir. Bir Allah dostunun 
etrafında-civarında ikamet etmek, 
Türkün İslam algısının bir sonucu-
dur. Yine hakeza Hoca Ahmed Fa-
kih, Kalenderhane, Hocacihan, Şeyh 
Ulema veya Aliman yani İşkalaman, 
Sedirler yani Sadır Sultan, Şems-i 
Tebrizî, Burhan Dede, Hacı Fettah, 
Gildan Dede, Ulaş Baba, Sadred-
dinKonevî, Ateşbâzı Veli, Cemel Ali 
Dede… gibi sayısını daha da çoğal-
tacağımız zatların türbeleri etrafında 
asırlar boyunca oluşmuş mahaller, 
semtler vardır.   n HABER MERKEZİ 

Hz. Mevlana’nın tavsiye
ettiği ticareti uygulamalıyız

ASKON Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Atilla Sinacı, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Etkinlikleri kapsamında yaptığı 
açıklamada, “Ticarette Hz. Mev-
lana’nın tavsiyelerine kulak ver-
meliyiz” dedi. Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği(ASKON) Konya 
Şube Başkan Yardımcısı Atilla Si-
nacı, Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Etkinlikleri kapsamın-
da, ‘Mesnevi ve Ticaret’ konulu bir 
açıklamada bulundu. 

Hz. Mevlana’nın düşüncele-
rinin ticaret noktasında da büyük 
önem arz ettiğine değinen Sinacı, 
“Hz. Mevlâna, insanlık tarihinde 
düşünceleriyle ve öğretileriyle çok 
önemli bir yere sahip olmakla be-
raber, hayatımızla ilgili her konuda 
bize ışık tutmaya devam etmekte-
dir. Sadece İslam coğrafyasında de-
ğil, tüm dünyada görüşleri ve dü-
şünceleriyle insanları etkilemiş bir 
din ve gönül adamıdır. Hoşgörünün 
ve barışın en önemli temsilcilerin-
den Mevlâna Celâleddin Rumi’nin 
bize öğrettiği tüm öğretileri haya-
tımızda uyguladığımız gibi ticarette 
uygulamak da bizlere çok önemli 
faydalar sağlamaktadır. Dürüstlü-
ğün ve doğruluğun ticaretin temel 
yapı taşları olduğunu söyleyerek 
söze başlamak en doğrusu olacak-
tır. Ticareti doğru yapabilmek için 
önce doğru bir insan olmak gerekir. 
Hz. Mevlâna’nın bu yolda bize tut-
tuğu ışığı takip etmek, Mesnevi’de 
bize anlattığı öğütleri hayatımıza 
adapte etmek en doğru yolu bul-
mamızı sağlayacaktır. Mevlâna der 
ki; “Kaliteli insan işiyle, boş insan 
kişiyle uğraşır.” Kişi önce kendini 
geliştirmelidir ki bu tüm hayatına 
ve işine yansısın. Doğru yapılan 
her iş, kişiye güzellikler ve bereket 

getirir. Ayrıca Mevlâna bizlere “İki 
şey mühimdir. Birincisi; Okyanus 
gibi bol haysiyet. İkincisi; Elif gibi 
dimdik şahsiyet.” diye öğütlemiştir. 
Mevlana’nın yol gösterdiği gibi sizin 
işinize gösterdiğiniz saygı, doğruluk 
yolunda atmanız gereken ilk adım-
dır. Açgözlülük, hırs ve kibir, işinize 
asla bulaşmaması gereken şeyler-
dir. Bunlar sizi doğruluktan uzak-
laştırır. Her zaman doğru için dü-
rüstlük için çalışmayı ilke edinmek, 
Mevlana’nın ışığını takip edenler 
için en güzel yol olacaktır. “Ekme-
diğini biçemez hiç kimse. Buldu 
bir hazine falanca kişi ansızın. İş ne 
dükkân ne? Ondan istiyorum ben 
de.” Baht işi hazine bulmak, nadir 
şey ona kavuşmak. Sana gereken, 
tende kudret oldukça çalışmak.” 
der Mevlâna ve bize aslında yap-
mamız gereken şeyleri birer bi-
rer anlatır. Çalışmak, çalışmak ve 
çalışmak. Ticarette işimizi doğru 
yapmak, insanlara yarar sağlamak, 
topluma katkıda bulunmak, dürüst 
olmak her bireyin temel amacı ol-
malıdır” dedi.

Sinacı, açıklamasını şu sözlerle 
tamamladı: “Hoşgörünün simgesi 
olan Mevlana’yı anlatmak için bu 
satırlar da kelimelere de kifayetsiz 
kalacaktır. Fakat onun güzel ve ru-
humuzu yakan sözleri her zaman 
aklımızdadır. Mevlana’yı anlamak 
önce onun öğütlerine kulak ver-
mektir. “Cömertlik ve yardım etme 
konusunda akarsu gibi ol, Şefkat ve 
merhamette güneş gibi ol, Başkala-
rının kusurunu örtmede gece gibi 
ol, Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, 
Tevazu ve alçak gönüllükte toprak 
gibi ol, Hoşgörülülükte deniz gibi ol, 
Ya olduğun gibi görün, ya göründü-
ğün gibi ol.”
n HABER MERKEZİ 

Afganistan’ın Bişkek Büyükelçisi Muhammed Issa Mesbah, Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü tören-
leri için geldiği Konya’da, başka yerde görmedikleri sevgiyi ve saygıyı Türkiye’de gördüklerini söyledi

‘Görmediğimiz sevgiyi 
Türkiye’de gördük’

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü etkinliklerine katılmak 
üzere Konya’ya gelen, Afganistan’ın 
Bişkek Büyükelçisi Muhammed Issa 
Mesbah, Türbeönü Buluşmaları 
sohbet çadırını ziyaret etti. Zaman 
zaman duygusal anların yaşandığı 
ziyarette, Büyükelçi Mesbah Türki-
ye’den övgü dolu sözlerden bahse-
derek, “Türkiye’den gördüğümüz 
samimiyeti, dostluğu başka hiç bir 
yerden görmedik.” dedi.

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğünce düzenlenen, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
etkinliklerine katılmak üzere Kon-
ya’ya gelen, Afganistan’ın Bişkek 
Büyükelçisi Muhammed Issa Mes-
bah, Türbeönü Buluşmaları sohbet 
çadırını ziyaret etti. İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar’ın 
eşlik ettiği Afgan Büyükelçi Mesbah, 
ziyaretinin amacını değerlendirdiği 
konuşmasında Türkiye’den övgü 
sözlerden bahsederken orada bulu-
nan arasında duygusal anların ya-
şanmasına sebep oldu.
“GÖRMEDİĞİMİZ SAYGIYI, SEVGİYİ 

TÜRKİYE’DEN GÖRDÜK’
Konya’da, Hz. Mevlana’nın 

huzurunda bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu dile getiren 
Mesbah, “Arkamızda Türkiye gibi 
ulus bir devlet var. Hz Mevlana’mız 
var. 21 yıllık diplomatım, her ülkede 
görev yaptım. Birçok yerde vazife 
yaptım. Hiçbir yerde görmediğimiz 
saygıyı, sevgiyi Türkiye’den, Türk 
halkından gördük. Hz. Mevlana’nın 
Türbesini ziyaret ederken giriş-
te ‘Selam Vakti’ yazısını okudum. 
Arkadaşlarıma nedir diye sordum. 
Türkiye’ye geldiğimizde biz şuna 
bakarız. Türk insanı bize ne kadar 

saygı gösteriyor diye. ‘Selam Vakti’ 
fotoğrafı benim ilgimi çekti. Çok an-
lamlı bir fotoğraf, 5-6 yaşındaki bir 
çocuk o fotoğrafı görüyor. Sevgi ve 
muhabbeti öğreniyor. Onu gördüğü 
zaman insan sevgisini öğreniyor. 
Afganistan’da 6-7 Milyon Türk var. 
Biz kardeşiz.     Kökenimiz Türk’tür. 
Biz her zaman Türklüğümüz ile gu-
rur duyarız. Konya’dan Türk halkına 
teşekkür ediyorum. 18 yıldır bize 
yardım ediyorsunuz. Kurbanlıkları-

nızı bize gönderiyorsunuz. Mehmet-
çikleriniz Afganistan’da bizim için 
şehit oldular. Afgan halkı Türkiye’yi 
seviyor” dedi.

‘MEVLANA, KARDEŞLİĞİMİZİ 
PEKİŞTİRİYOR’

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Abdüssettar Yarar ise ziya-
retten duyduğu memnuniyetini 
dile getirerek, Büyükelçi Mesbah’ın 
duygu dolu konuşmasından dolayı 
kendisine teşekkür etti. Yarar ko-

nuşmasında: “Türkiye, tüm Türki 
Cumhuriyetlerindeki kardeşleri-
ne sırtını dayadı. İnşallah dünyada 
daha büyük yerlerde olacak.  Biz 
kardeşiz ve bu kardeşliğimizi pekiş-
tiren unsurların başında Hz. Mevla-
na geliyor. Afganistan’daki bir kar-
deşimizin ayağına diken batsa bizim 
başımız sızlar.” dedi. Yarar, ziyaretin 
anısına Büyükelçi Mesbah’a, Şeb-i 
Arus atkısı takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

‘Türbelerin şehre kültürel etkisi var’
 M. Ali Orak



Ereğli İlçesi’nde İvriz Sosyal 
Bilimler Lisesi’nde öğrenim gö-
ren ve hastaneye kaldırılan 68 
öğrencinin, yedikleri yemekten 
zehirlendikleri ortaya çıktı. 

360 öğrencisi bulunan ve 
bir kısmı okulun yatılı bölü-
münde kalan İvriz Sosyal Bilim-
ler Lisesi öğrencileri,  21 Kasım 
günü sabah saatlerinde ev ve 
okuldan mide bulantısı, kusma 
şikayetleri üzerine hastaneye 
başvurdu. Gıda zehirlenmesi 
şüphesi üzerine tedavi altına 

alınan 68 öğrenci yapılan teda-
vilerinin ardından taburcu oldu. 
Öğrencilerin sudan veya olay-
dan  bir gün önce yedikleri çor-
ba, pilav ve mercimek yeme-
ğinden zehirlendikleri şüphesi 
üzerine; İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü yenilen yemek-
lerden, İlçe Sağlık Müdürlüğü 
de sudan aldıkları numuneleri 
inceleme altına aldı. Yapılan 
inceleme sonucu öğrencilerin, 
yedikleri yemekten zehirlendiği 
tespit edildi.  n DHA

Konya, Karaman, Aksaray ve 
Niğde’de öğleden itibaren kuv-
vetli fırtına beklendiği belirtildi. 
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan yazılı açıklama-
da, bölge genelinde güneyden 
orta kuvvette esen rüzgarın öğle 
saatlerinden itibaren şiddetini 
artırarak kuvvetli, zaman zaman 

fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına 
şeklinde olacağı bildirildi. Açıkla-
mada, soba ve doğalgaz kaynaklı 
zehirlenmeler başta olmak üzere, 
ulaşımda aksamalar, çatı uçma-
sı, ağaç ve direk devrilmesi gibi 
olumsuzluklara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması istendi.
n AA
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15 yıl önce boğularak öldürü-
len ve cesedi tarlada çuvalda bu-
lunan şeker toptancısı Sezai Ça-
kar (29) cinayetiyle ilgili tutuklu 
yargılanan katil zanlıları lokumcu 
Hazmi Dağ (61) ile yeğeni Cela-
lettin Dağ (41) hakkında, Cumhu-
riyet savcısı 30’ar yıla kadar hapis 
cezası talep etti. Savcı mütala-
asında, sanıkların Sezai Çakar’ı 
kendilerine şeker vermediği için 
dövdükten sonra boğarak öldür-
düklerini, cesedini şeker çuvalına 
koyup attıklarını belirtti.

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 
2003 tarihinde merkez Selçuk-
lu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hak-
ça Sokak’taki boş tarlada, şeker 
çuvalının içinde cesedi bulunan 
şeker toptancısı Sezai Çakar’ı öl-
dürenlerin yakalanması için 2018 
yılının başında yeniden çalışma 
başlattı. Cinayetin üzerindeki sis 
perdesini kaldırmak için oluştu-
rulan özel ekip, olay tarihinde ele 
geçirilen delilleri ve alınan ifade-
leri inceledi. Çakar’ın yakınlarıyla 
yeniden görüşmeler yapılırken, 
şeker sattığı esnaf da inceleme-
ye alındı. Özel ekip, yaptığı araş-
tırmada, Sezai Çakar’dan sürekli 
şeker satın alan lokum üreticisi 
Recep Dağ, oğlu Celalettin Dağ 
ve kardeşi Hazmi Dağ’a ait şirke-
tin, o dönem aşırı borç dolayısıyla 
esnaftan şeker alamayarak iflas 
ettiğini tespit etti.

RUSYA’YA GİTMİŞLER
Polis ekipleri, şüphelerini Dağ 

Ailesi üzerinde yoğunlaştırdı. 
Ekipler, cinayetin işlendiği gün 
Recep Dağ’ın Bursa’ya lokum sat-
maya gittiğini, oğlu Celalettin ile 
kardeşi Hazmi Dağ’ın Konya’da 
olduğunu; ancak cinayetten kısa 
süre sonra onları da önce Bur-
sa’ya oradan da Rusya’ya geçti-
ğini saptadı. Amca- yeğenin Rus-
ya’da 5 yıl kalıp, yurda döndüğü 
belirlendi. Ekipler, ayrıca, olay 
günü Recep Dağ’ın kardeşi Haz-
mi ile 18, oğlu Celalettin’le de 
15 defa telefonla görüştüğünü, 
sonraki süreçte ise telefon görüş-
melerinin azaldığını tespit etti. 
Recep Dağ’ın yine aynı gün 5 kez 
‘155 Polis İmdat’ hattını aradığı 
da  belirlendi.

VADELİ ŞEKER SATMADIKLARI 
İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Polis, geçen 9 Nisan’da dü-
zenlediği operasyonla Recep Dağ, 
oğlu Celalettin Dağ ve kardeşi 
Hazmi Dağ’ı yakalayıp, gözaltına 
aldı. Hazmi ve yeğeni Celalettin 
Dağ, emniyetteki sorgusunda, 
Sezai Çakar’ı kendilerine vadeli 
şeker satmadığı için öldürdükleri-
ni itiraf etti. Hazmi Dağ, polisteki 
ifadesinde, “Recep Dağ, lokum 
satmak üzere Bursa’ya gitti. Biz 
de yaklaşan Kurban Bayramı ne-
deniyle üreteceğimiz lokumlara 
şeker temin etmek üzere Sezai 
Çakar’ın iş yerine gittik. Kendi-

sinden vadeli olarak şeker istedik. 
Çakar, bize ‘Siz zaten bataksınız, 
ben peşin parayla çalışıyorum. 
Size vadeli olarak şeker veremem’ 
dedi. Bunun üzerine tartışma çık-
tı. Tartışma, kısa sürede kavgaya 
dönüştü. Kavga sırasında Sezai 
Çakar, başına aldığı ağır darbeler 
sonrası bayıldı. Sezai yerdeyken, 
boğazına ip geçirip, onu boğduk. 
Soluğu kesildikten sonra yakalan-
mamak için şeker çuvalı taşıyor-
muş gibi ayaklarına ve başına çu-
val geçirerek, minibüse bindirdik. 
Daha sonra cesedi boş bir tarlaya 
attık” diye konuştu. Hazmi Dağ 
ve Celalettin Dağ, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı. Recep 
Dağ ise polisteki ifadesinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

HTS KAYTILARI ESKİ 
OLDUĞUNDAN BULUNAMADI
Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-

kemesi’nde görülen davada, 
mahkeme heyeti, bir önceki du-
ruşmada Recep Dağ’ın olay günü 
kardeşi ve oğlunu aradığı telefon 
görüşmelerinin dökümünü istedi. 
Bu kapsamda, Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’na yazı yazıl-
dı. Gelen raporda HTS kayıtları-
nın eski tarihli olması nedeniyle 
tespit edilemediği belirtildi.
‘KİM KANINA GİRDİYSE İNŞALLAH 

BULUNUR, DEMİŞ’
Davanın görülen son duruş-

masına tutuklu sanıklar, yakınları 
ve taraf avukatları katıldı. Du-
ruşmadan tanık olarak dinlenen 
sanık Celalettin Dağ’ın eşi Fatma 
Dağ (36), şunları anlattı: “Eşimi 
polisler DNA örneği almak için 
bir sabah evden aldı. DNA örneği 
verdikten sonra eve gelen eşime 
bu olayı sordum. Eşim bana, ‘Se-
zai’in kanına kim girdiyse inşallah 
bulunur’ temennisinde bulundu. 
Benim bir suçum yok. Ben bir şey 
yapmadım.”

30’AR YILA KADAR HAPİS 
CEZASI İSTENDİ

Tanık ifadelerinin ardından 
Cumhuriyet savcısı mütalaasını 
verdi. Mütalaada, maddi olarak 
zor durumda olan Hazmi ve Ce-

lalettin Dağ’ın vadeli şeker almak 
için Sezai Çakar’ın dükkanına 
gittikleri, Çakar’ın vadeli şeker 
satma konusunda olumsuz yanıt 
vermesi üzerine sanıkların Sezai 
Çakar’ı dövüp, boğduğu belirtil-
di. Sanıkların daha sonra cesedi 
şeker çuvalına koyup boş arsaya 
attıkları kaydedildi. Sanıkların 
kovuşturma aşamasında Sezai 
Çakar’ı boğarak öldürmedikleri-
ni söyledikleri, kavga sırasında 
atılan yumruk sonucu Çakar’ın 
yaşamını yitirdiğini anlattıkları 
ancak yapılan otopsi sonucunda 
olayın tek başına gerçekleşme ih-
timalinin olmadığının görüldüğü 
kaydedildi. Sanıkların bu yönde 
verdiği ifadelere itibar edilmeme-
si gerektiği, poliste ve Cumhuri-
yet savcısı huzurunda verdikleri-
ni ifadelerden dönerek mahkeme 
aşamasında olayla ilgili bir ilgile-
rinin olmadığını söylemelerinin 
ise kendilerini cezadan kurtarma-
ya yönelik olduğu belirtildi.

Savcı mütalaasında, sanıklar 
Hazmi Dağ ile yeğeni Celalettin 
Dağ hakkında, olay tarihinde yü-
rüklükte olan Türk Ceza Kanu-
nu’na göre ‘kasten adam öldür-
me’ suçundan 30’ar yıla kadar 
hapis cezası verilmesini talep etti. 
Duruşma, sanık ve tanıkların din-
lenmesinin ardından ertelendi.
n DHA

68 öğrenci yedikleri
yemekten zehirlendi

Meteoroloji’den
kuvvetli fırtına uyarısı!

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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15 yıl önce boğularak öldürülen şeker toptancısı Sezai Çakar cinayetiyle ilgili tutuklu yar-
gılanan amca ve yeğeniyle ilgili Cumhuriyet savcısı 30’ar yıla kadar hapis cezası talep etti

Şekerci cinayetinde
30’ar yıl hapis talebi

Karapınar’dan sonra Emirgazi’de de obruk oluştu 
Konya’da, çoğunlukla Ka-

rapınar ilçesinde meydana ge-
len obruk, bu kez komşu ilçe 
Emirgazi’de oluştu. Yaklaşık 10 
gün önce hasadı yapılan pancar 
tarlasında, 15 metre çapında 
ve 10 metre derinliğinde obruk 
meydana geldi.  Karapınar’da, 
yeraltı sularının çekilip, topra-
ğın göçmesiyle meydana gelen, 
irili- ufaklı yaklaşık 320 obruk 
bulunuyor. İlçede sık sık oluşan 
obruk, bu kez yaklaşık 35 kilo-
metre uzaklıktaki Emirgazi’de 
meydana geldi. Emirgazi’ye 8 
kilometre uzaklıktaki tarlada, 15 
metre çapında, 10 metre derinli-
ğinde obruk oluştu. Tarla sahibi 
Ersin Erdoğan, yaklaşık 20 gün 
önce pancar hasadı yaptıklarını 
ve 10 gün önce de yeniden ekim 
için tarlayı sürdüklerini belirtti. 
Bugün bitişikte yer alan tarla-

daki pancarları araçlarına yükle-
meye geldiklerinde diğer tarlada 
obruk oluştuğunu fark ettiklerini 
dile getiren Erdoğan, ‘’Tarla-
mızda obruk oluştu. Ne zaman 
oluştuğunu tam bilmiyoruz; ama 
10 gün önce tarlayı sürmüştük. 

O zamanlar obruk yoktu. Daha 
önce hep Karapınar’da obruk 
oluştuğunu duyuyorduk. Emir-
gazi’de ilk kez obruk oluşunca 
şaşırdık. Obruğu görünce jan-
darmaya haber verdik’’ dedi.
n İHA
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Polisin üzerine araç süren ehliyetsiz 
ve alkollü sürücü kaçamadı

Jandarmanın üzerine araç 
süren tefeci, Konya’da yakalandı

Aksaray’da polis ekiplerinin 
‘dur’ ihtarına uymayarak ekiplerin 
üzerine araç sürdükten sonra kaç-
maya başlayan sürücü ehliyetsiz ve 
alkollü çıkarken, araçta ruhsatsız 
pompalı tüfek ve döner bıçağı ele 
geçirildi. Olay, Kireçlik mevkisinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bölgede uygulama yapan İl 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil 
ve Denetleme Şubesi ile Asayiş 
Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 
DT 233 plakalı otomobile ‘dur’ 
ihtarında bulundu. ‘Dur’ ihtarına 
uymayan sürücü polis ekiplerinin 
üzerine aracı sürdükten sonra kaç-
maya başladı. Bunun üzerine polis 
ekipleri de kaçan sürücünün peşi-
ne düştü. Yaklaşık 15 dakika süren 
kovalamacanın ardından şüpheli 
araç Narkotik Suçlarla Mücadele 
(NSM) Şubesi ekipleri tarafından 

Ereğli Kapı Mahallesi 1402 Sokak 
üzerinde yakalandı. Yapılan in-
celemelerde sürücü Yusuf T.’nin 
(34) 2.21 promil alkollü olduğu, 
ehliyetinin olmadığı anlaşılırken, 
araçta yapılan aramada ise 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği ve döner bıça-
ğı ele geçirildi. Sürücü ve araçta 
bulunan Zeynep A. (23) gözaltına 

alınırken, sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra ifadeleri alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 
Sürücüye ‘dur’ ihtarına uymamak, 
ehliyetsiz araç kullanmak ve alkol-
lü araç kullanmaktan toplam 5 bin 
616 TL para cezası kesildi. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Isparta’da ‘tefecilik’ suçun-
dan aranan şahıs ‘dur’ ikazına 
uymayarak, kolluk kuvvetlerinin 
üzerine araç sürdü. Takibe geçen 
jandarma, kaçan şahsı Konya’ya 
kadar kovaladı. Araçla kaçarken 
Konya Hüyük’te yaya kaçmaya 
devam eden şüpheli kıskıvrak ya-
kalandı. 

Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan 
aranan E.T. isimli şahsın Yalvaç 
ilçesinden Şarkikaraağaç ilçesine 
seyir halinde olduğu bilgisine ula-
şan jandarma ekipleri tarafından 
operasyon düzenlendi. Jandarma-
ya bağlı 2 ekip tarafından takibe 
alındıktan sonra tespit edilen ara-
ca ‘dur’ ihtarında bulunuldu. 

Aracıyla kaçmaya devam eden 
E.T., ikaza uymayarak bu kez aracı 
jandarma ekiplerinin üzerine sür-
dü. Konya istikametine kaçmaya 

devam eden şahıs, bu kez Hüyük 
ilçesine bağlı Yunak Mahallesi’n-
de aracını bırakarak yaya kaçmayı 
sürdürdü. Şüpheli E.T. daha sonra 
kıskıvrak yakalandı. ‘Tefecilik’ su-
çundan aranan E.T.’nin üzerinden 

1 adet ruhsatsız tabanca ve ona ait 
32 adet mermi ele geçirildiği öğre-
nildi. Jandarma ekipleri tarafından 
gözaltına alınan E.T.’nin gerekli 
işlemleri sonrasında adli makam-
lara sevk edileceği belirtildi. n İHA

Konya’da bir üst geçidin asan-
söründe annesiyle birlikte mahsur 
kalan 11 yaşındaki çocuk, kurtarma 
çalışmasının ardından polise ve itfai-
ye erine sarılarak gözyaşı döktü. 

Olay, saat Selçuklu ilçesi Selçuk 
Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üze-
rinde bulunan bir üst geçitte meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi 
ile evden çıkarak markete alışverişe 
giden 11 yaşındaki Samet İşler, cad-
de üzerindeki üst geçide çıkmak 
için annesi ile birlikte asansöre bin-
di. Anne oğul, bindikleri asansörün 
arızalanması sonucu mahsur kaldı. 
Asansörden çıkamayan anne ve 
oğlu için itfaiye ve polis ekiplerinden 

yardım istendi. Olay yerine gelen 
Konya İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 
ekipler, asansörün kapısını açabil-
mek için çeşitli yöntemler denedi. 
Asansör içerisinde zor anlar yaşayan 
anne ve oğlu, asansörden güçlükle 
çıkarıldı. Asansörden ilk olarak çı-
kartılan ve gözyaşlarına hakim ola-
mayan Samet İşler, olay yerine ge-
len polis memuruna ve itfaiye erine 
sarılarak gözyaşı döktü. Olayın şoku-
nu uzun süre üzerinden atamayan 
küçük çocuk güçlükle sakinleştirildi. 
Asansörden çıkarılan anne ve oğlu 
daha sonra yakınlarının gelmesiyle 
evlerinin yolunu tuttu.
n İHA

Otomobil ile motosiklet 
çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kavgada kafasından
bıçaklanarak yaralandı

Aksaray’da otomobil ile mo-
tosikletin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de 
yaralandı. Kaza, Ereğli Kapı Ma-
hallesi Atatürk Bulvarı Piri Meh-
met Çarşı Kavşağı’nda meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ramazan Ş. (38) idaresindeki 
otomobil, Oğuzhan Yumuşak 
(17) idaresindeki motosikletle 
çarpıştı. Kazada motosiklet sü-
rücüsü ve arkasında yolcu ola-

rak bulunan E.Ç. (15) yaralandı. 
Olay yerine gelen 112 Acil Yar-
dım ekiplerince yaralı çocuklar 
Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi 
altına alınan yaralılardan sürü-
cü Oğuzhan Yumuşak yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti. 
Diğer yaralının ise durumunun 
iyi olduğu ve tedavisinin devam 
ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA

Mevlana Türbesi önünde bir araya gelen aileler, cezaevlerindeki yakınları için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ceza indirimi ve af talebinde bulundu

Af talep ediyorlar! 

Konya’da cezaevinde bulu-
nan mahkumların aileleri bir ara-
ya gelerek düzenledikleri basın 
açıklamasında, cezaevlerindeki 
yakınları için “Kader Mahkum-
larına Beyaz Sayfa” sloganı adı 
altında ceza indirimi ve af tale-
binde bulundu. Mevlana Meyda-
nı’nda toplanan mahkum yakın-
ları adına konuşan ve kendi oğlu 
da 8 aydır cezaevinde bulunan 
İsmail Bayraktar, Türkiye’de il ve 
ilçelerde kapalı ve açık cezaev-
lerinde yatan mahkumların sesi 
olmak amacıyla mahkum aileleri 
olarak toplandıklarını dile getirdi. 
Bayraktar, “Bizler mahkum aile-
leri olarak Konya’dan, Mevlana 
diyarından Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan Bey’e ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli Bey’e ve 
tüm devlet büyüklerimiz ve dev-
let siyasetçilerimize, Türkiye’ye 

selamlarımızı dualarla gönderi-
yoruz. Burada bulunanların çoğu 
mahkum yakınıdır ve mahkum 
yakınları olarak bizler mahkum-
larımıza temiz bir sayfa istiyoruz. 
Bunu yıllardır dile getirdik ve 
getirmeye de yılmadan devam 
edeceğiz. Bizim adımıza bunun 
önemli bir memleket meselesi 
olduğunu öngören, 24 Haziran 
seçimlerinden önce gündeme 
taşıyan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizde teklif sunan, onuru 
gibi savunan ve hala arkasında 
duran MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli Bey’e tüm mahkum 
ve mahkum yakınları olarak iç-
ten teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
şeklinde konuştu. 
‘ADİL YARGILAMA YOLU BİR KEZ 

DAHA TESİS EDİLMELİDİR’
Af veya benzeri taleplerini se-

çim malzemesi olarak kullanma-
dıklarını vurgulayan Bayraktar, 

“Asla böyle bir düşüncemiz de ol-
madı. Bizim tek dilediğimiz suçlu 
ve suçsuzun birbirine karıştığı ve 
bir çomak haline gelen günümüz 
yargısında cezaevlerinin uygun 
görülecek şekilde tahliye edil-
mesi ve insan hak ve onurunun 
kurtarılmasıdır. Adı ister af ol-
sun, isterse şartlı salıverilme adil 
yargılama yolu bir kez daha tesis 
edilmelidir. Adalet sistemimizde 
temelden gelen yanlışları düzelt-
meden yeni yöntemlerle adalet 
mekanizmasının düzeltilmesi 
imkansızdır” ifadelerini kullandı. 
‘CEZAEVLERİNDE 250 BİN İNSAN 
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ OLARAK 

BULUNMAKTADIR’
Programa mahkum yakın-

larına destek olmak için katılan 
Avukat Orhan Ateş ise, cezaevle-
rindeki doluluk oranlarına deği-
nerek, “Her şeyden önce şu anda 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ceza-

evlerinde 250 bin insan tutuklu 
ve hükümlü olarak bulunmakta-
dır. Bu sayı yapılan araştırmala-
ra göre 2006 ve 2016 dönemleri 
arasında yüzde 161 oranında art-
mıştır ve bu sayı sebebiyledir ki 
neredeyse tüm cezaevlerinde in-
sanlar, mahkumlar ciddi manada 
mağduriyet yaşamakta ve res-
men tabiri caizse üst üste yatar 
vaziyette cezalarını tamamlama-
ya çalışmaktadırlar. İnsan hakla-
rının, insan onurunun bu derece 
aşağı çekilmesi maalesef hukuk 
devleti olarak Türkiye Cumhu-
riyeti olarak bizlere yakışır bir 
durum değildir. Buna biran önce 
çözüm getirilmesi gerektiği ka-
naatindeyiz” diye konuştu. 

Basın açıklamasının ardından 
mahkum yakınları ellerindeki dö-
vizleri açarak seslerini duyurma-
ya çalıştı.
n İHA

Karaman’da çıkan kavgada 
bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı has-
tanede tedavi altına alındı. Olay, 
akşam saat 20.30 sıralarında 
Zembili Mahallesi Ahmet Yese-
vi Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat 
işçisi olduğu öğrenilen Mehmet 
B. (48), henüz bilinmeyen bir ne-
denle cadde ortasında 3 kişi ile 
tartışmaya başladı. Tartışmanın 
bir süre sonra kavgaya dönüşme-
si üzerine kimliği belirsiz kişiler 

Mehmet B.’yi kafası ve vücudu-
nun beş yerinden bıçaklayarak 
kaçtı. Kanlar içinde kalan Meh-
met B., çevredeki vatandaşların 
çağırdığı ambulansla Karaman 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Olay yerinde inceleme yapan po-
lis ekipleri Mehmet B.’yi bıçakla-
yarak kaçan şahısları yakalamak 
için çalışma başlattı. Hastanede 
tedavisi devam eden Mehmet 
B.’nin sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi.  n İHA

Asansörde mahsur kaldı, kurtarılınca ağladı
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  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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ZAYİ
Markası; Beko-Casıo, Modeli; 398-SR-50305440 olan 
Ödeme Kaydedici ve Yazar Kasa Ruhsatımız kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

ALİ GÜVEN İNŞ. KERESTE SAN. TİC. LTD. ŞTİ
MEVLANA V.D: 0520051404

Z-431

ZAYİ
17/01/1997 tarihinde Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar 
Bölümü İnşaat Programı’ndan almış olduğum İnşaat Teknikeri önlisans diplomamı kaybettim , 
hükümsüzdür.

ALİ YÜCE
Diploma No: 246/548/2562

Z-432

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE;
Yüksek Okul - Tercihen Tekstil Bölümü 
Üniversite Mezunu - Tekstil Mühendisi veya  Endüstri Mühendisi 
Bilgisayar Programları kullanabilen (Word- Excel)
Paket Program Kullanabilen Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır. 

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE;
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE;
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
3 vardiyalı sistemde çalışacak, Sertifikalı veya Sertifikasız bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SEKRETER;
Sekreterlik görevinde  deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter alınacaktır.

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi misyon ola-
rak, bilginin üretiminde 
insana ve çevreye faydayı 
esas alarak bilimsel etik 
ve evrensel değerleri yerel 
çerçevede ele alan, disip-
linler arası çalışmaları ön 
plana çıkaran, uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla iliş-
kileri yapılandıran, çeşitli 
proje ve etkinliklerle sanayi 
ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri 
güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği 

kazanmış, üretken ve ye-
nilikçi bireyler yetiştirmek 
düsturu ile çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Kurucu Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Nec-
mettin Erbakan Üniver-
sitesi’ne ekibiyle birlikte 
yaptığı çalışmalar netice-
sinde bir vizyon kazan-
dırdı. Konya Üniversitesi 
olarak başlayıp, kısa bir 

süre Konya Teknik Üniversitesi olarak 
devam ettikten hemen sonra Necmettin 

Erbakan Üniversitesi olarak adı tescille-
nen üniversite, yaptığı başarılı çalışma-
larla eğitimde ne kadar iddialı olduğunu 

ispat etmiş oldu. 
Başta Prof. Dr. Muzaffer Şeker ol-

mak üzere, Konya’nın eğitimdeki parla-
yan yıldızı olan üniversitenin bugünlere 
gelmesinde emeği olan herkese Konya 
adına şükranlarımızı sunuyoruz. 

Yıldız demişken siyasi kimliği, ide-
olojisi, fikirleri ile öne çıkarak bir döne-
min siyasetine damgasını vuran, bunun 
yanında bilim üzerine yaptığı faaliyet-
lerle de sadece Türkiye’nin değil, başta 
Almanya olmak üzere birçok Avrupa 
ülkelerinin de dikkatini çeken Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan’ı anmadan geçeme-
yeceğiz.

En genç yaşta profesörlük unvanı-
nı alabilecek kadar büyük bir deha olan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, siyasi 
hareketini Konya’dan başlatmış olması 
da göz önünde bulundurulduğunda 
Konya’daki bir üniversiteye onun ismi-
nin verilmesi güzel bir davranıştı, layık 
olanı yerine getirildi. 

Ancak gel zaman git zaman, üze-
rinde kamuoyunun da ciddi baskıları 
olmasına karşılık, üniversitenin daha 
önceki isimlerden kalma yamaları halen 
duruyor. 

Üniversitelere, siyasi, sosyal, askeri 

ve benzeri alanlarda nam yapanların 
isimleri verilebiliyor. Bunda bir mahsur 
yok. Isparta’daki Süleyman Demirel 
Üniversitesi gibi… Kayseri’deki Abdullah 
Gül Üniversitesi gibi… Rize’deki Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi gibi…

Ama bu üniversitelerin hiçbirinin 
önünde bulundukları şehrin adı yazmaz. 
Bu üniversiteler, isimleri neyse onunla 
bilinir. Gelelim Necmettin Erbakan Üni-
versitesi’ne…

İsmin önüne koyulan ‘Konya’ 
ibaresi neyin nesiydi? Başından beri 
eleştirilen bir konuydu bu. Zaman 
içerisinde yumuşatmalar oldu. 
Tabelalarda Konya kelimesi küçültülerek 

Necmettin Erbakan ismi büyütüldü. 
Ancak netice itibariyle o isim karmaşası 
hep var oldu…

Üniversitenin kurumsal web 
adresine baktığımızda ise Necmettin 
Erbakan ismiyle uzaktan yakından 
alakası olmayan şekliyle, www.konya.
edu.tr şeklinde kodlandığını görüyoruz. 
Bunun bir yanlış olduğu gerçeğinden 
hareketle yapılan bu yanlışa artık son 
verilmesini arzu ediyoruz. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
Rektörlük bayrağını teslim alan Prof. Dr. 
Cem Zorlu hocamızın bu konuda has-
sasiyet göstereceği inancıyla, kendisine 
başarılar diliyoruz. 

KONYA DEĞİL, NECMETTİN ERBAKAN

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Cem Zorlu, görevi Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den aldı 

NEÜ’de devir 
teslimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 23 Kasım 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/239 sayılı 
kararı ile Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. 
Cem Zorlu yeni görevini düzenlenen 
tören ile Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den 
teslim aldı. Rektörlük makamında dü-
zenlenen programa akademisyenler, 
idari personeller ile çok sayıda davetli 
katıldı.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne 
8 yıl rektörlük görevi yapan Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, “2010 Aralık ayında 
kurucu rektör olarak atanmış oldu-
ğum Konya Üniversitesi rektörlüğün-
den, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörlüğüne geçiş ve akabinde ikinci 
dönem ile beraber 8 yılı tamamlayarak 
görevi prof. Dr. Cem Zorlu hocamıza 
devrediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 8 yıl 
boyunca Konya’ya nitelikli bir üniversi-
te kazandırmak için ekibimiz ile birlikte 
çaba sarf ettik.  Üniversite öğrencisiyle, 
akademisyeniyle, idari personeliyle ve 
yerel yönetimleriyle, şehrin desteği ile 
yürüyen, büyüyen ve gelişen bir üni-
versite olduk. Biz geleceğe güvenle ba-
kan bir üniversite dedik. Nitelikli güzel 
ahlaklı insanlar yetiştiren bir üniversite 
dedik. Şükürler olsun bu yolda sağlam 
adımlarla ilerledik.  15 Temmuz hain 
darbe girişimi ile içimizden ayıklan-
ması gerekenleri ayıkladık.  Bize görev 
tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm 
hükümetlerde görev almış bakanları-
mıza, bürokratlarımıza, YÖK başkanla-
rımıza ve son dönem YÖK Başkanımız 

Prof. Dr Yekta Saraç başta olmak üzere 
tüm YÖK Yönetim Kurulu, Denetleme 
Kurulu üyesi arkadaşlarımıza şükranla-
rımızı arz ediyoruz. Çünkü elbirliği ile 
bu üniversiteyi kurduk, onların destek-
leri ile üniversitemizi bu günlere getir-
dik.  Rabbim devlete ve millete zeval 
vermesin. Kötülere de fırsat vermesin. 
Tüm arkadaşlarıma da şükranlarımı 
arz ediyorum” dedi.

EKİP RUHU İLE ÇALIŞACAĞIZ 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’den gö-

revi devralan Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise, “Öncelikle şahsıma bu görevi tevdi 
eden Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a, YÖK Başkanımıza, YÖK 
Kurul Üyelerine teşekkürü bir borç 
biliyorum. İnşallah rabbim mahcup 
etmez. Saçımız ak olduğu gibi, yüzü-
müz ak bir şekilde bu görevden çıkarız. 
Gerçekten zor ve sorumluluk isteyen 
bir görev. Ama sağolsun Muzaffer Şe-

ker hocam güzel bir kadro kurmuş. Bu 
kadro ile biz hem akademik anlamda, 
hem idari anlamda görülen ve gelecek 
olan bütün problemlerin üzerinden Al-
lahın izni ile geleceğiz. Daha çok mem-
nuniyet sağlayan yönetim anlayışı, öğ-
renim ve eğitim anlayışını hep beraber 
inşa etmeye çalışacağız. Ekip ruhu ile 
adalet ve ehliyet merkezli bir yönetim 
anlayışıyla inşallah Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’ni dünya çapında 
hem siyasi, hem de bilim adamı kimli-
ğini taşıyan Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan hocamızın adına yakışır bir halde 
daha üst noktalara inşallah getirece-
ğiz. Konyamız geçmiş tarihinde bilim 
merkezi idi. Gerçekten medreseleri ile 
Anadolu’nun yana bir güneş ışığı idi. 
İnşallah en kısa sürede Türkiye’den sa-
yılı üniversitelerden, dünya’da adından 
bahsedilen üniversitelerden olması için 
büyük gayret sarf edeceğiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Barosu Üyesi ve 
serbest avukat  

Ahmet Faik 
Kara’nın

vefatını üzüntü ile 
öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, Yaman ailesine 
ve yakınlarına Cenab-ı 
Allah’tan Sabr-ı Cemil 

Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Barosu Üyesi ve serbest avukat Av. Ahmet Faik Kara 58 yaşında vefat etti. 
Merhum Ahmet Faik Kara dualarla ve tekbirlerle Üçler Mezarlığına defnedildi 

Av. Ahmet Faik Kara 
dualarla defnedildi

Konya Barosu Üyesi ve serbest avukat Ahmet Faik Kara 
58 yaşında vefat etti. Merhum Ahmet Faik Kara’nın cenaze-
si dün öğlen namazına müteakip Sultan Selim Camii’nde kı-
lınan cenaze namazının ardından dualar ve tekbirlerle Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Kara ailesini acı günlerinde Konya 
Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ, Atiker Konyaspor Asbaş-
kanı ve Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet 
Günbaş, Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, 
Kara ailesinin yakınları ve sevenleri ile Merhum Ahmet Faik 
Kara’nın meslektaşları katıldı. Merhum Ahmet Faik Kara 2 
kız, 1 erkek çocuk babasıydı.  Taziyeleri kabul eden Kara 
ailesi acı günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ede-
rek, taziyeleri kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Ahmet Faik Kara’ya Allah’tan rahmet, Kara ailesine ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Yeni yıla girmeden müşterilerine Aralık ayında önemli avantajlar sunan Fiat, kampanyayı kaçırmak 
istemeyen hemşehrilerini Koyuncu Fiat Showroom’unda ağırlamaya devam ediyor

Fiat’tan yılın son fırsatı

Fiat Aralık ayında düzenledi-
ği 2018 yıl sonu kampanyalarıyla 
müşterilerine sıfır faizli finansman 
çözümleri, ÖTV indirimine ek ola-
rak peşin alımlarda fiyat avantaj-
ları ve hurda teşviki kapsamında 
indirim fırsatları sunuyor. Koyun-
cu FIAT Otomobil Satış Müdürü 
Murat İçil, araç almayı düşünen 
vatandaşların Aralık ayı bitmeden 
Koyuncu FIAT’ta gelmelerinin karlı 
çıkacağını ifade etti.

TÜM KONYALI SHOWROMUZA 
BEKLİYORUZ 

Kasım ayından bu yana devam 
eden ÖTV indirimimiz Aralık ayın-
da’ da devam ettiğine dikkat çeken 
İçil, “Kasım ayından bu yana devam 
eden ÖTV indirimimiz Aralık ayın-
da’ da devam ediyor.  Araçlarımızı 
şuanda yüzde 30 ÖTV ile veriyoruz. 
Dolayısıyla Kasım ayının öncesine 
göre araç fiyatları 20 bin TL daha 
ucuz.  2018 Aralık ayı sonunda ÖTV 
indirimi sona erecek.   2019 yılında 
araç fiyatları 20 bin TL yükselecek.  
Şuanda ÖTV indirimine ek olarak 
hurda araç indirimi var.  Hurda 
aracını getiren müşterilerimiz ala-
cakları aracın fiyatından 10 bin TL 
düşüyor.  Toplamda 30 bin TL ya-

kın indirim var.  Bunların yanında 
FIAT’ın yaptığı indirimler var.  Şu-
anda Kasım ayına göre araçları 40 
bin TL indirimli veriyoruz. Şuanda 
işlerimiz çok hızlı.  Şuanda sattı-
ğımız benzinli araçlara LPG kam-
panyamız devam ediyor. Müşteri-
lerimiz LPG’yi  showromumuzda 
taktırdığında garanti bozulmuyor. 
Araç ihtiyacı olan vatandaşlarımızı 
showrumuza bekliyoruz. Kredileri-
mizde indirimlerimiz var. Şuanda 

araç alan müşterilerimiz kazançlı 
olur. Otomobili müşterilerimiz yatı-
rım aracı olarak görebilirler.  Tüm 
araçlarımızın test sürüşünü müş-
terilerimiz gerçekleştirebiliyorlar. 
100 km’de ortalama 3,9 l yakıt tü-
ketimi, performanslı 1.6 dizel mo-
toru, 520 litrelik geniş bagaj hacmi 
ve sınıfının en en geniş diz mesafesi 
ile Fiat Egea Sedan, 2018 yıl sonu 
Fiat kampanyası kapsamında, Ara-
lık ayına özel 61.800 TL başlangıç 

fiyatıyla müşterilerin beğenisine 
sunuluyor. Apple CarPlay ve And-
roid Auto destekli 7’’ multimedia 
sistemi, adaptif hız sabitleme siste-
mi, otomatik acil durum freni, ge-
niş iç ve bagaj hacmi ile Fiat Egea 
Hatchback modeli, Fiat 2018 yıl 
sonu kampanyasıyla Aralık ayına 
özel 36.000 TL, 12 ay vade, yüzde-
faizli kredi fırsatıyla satışa sunulu-
yor. 455 l geniş bagaj hacmi, Apple 
CarPlay ve Android Auto destekli 
7” multimedia sistemi ve tasarruf-
lu dizel otomatik seçeneğiyle Fiat 
500L modelinde, Aralık ayına özel 
70.000 TL, 12 ay vade, yüzdefaizli 
kredi fırsatı bulunuyor. İkonik tar-
zı, kompakt boyutları, Apple Car 
Play ve Android Auto destekli 7” 
multimedia sistemi, otomatik vites, 
açılır tavan ve sayısız kişiselleştir-
me seçeneğiyle Fiat 500 modeli, 
Aralık ayına özel 24.000 TL 12 ay 
vade, yüzde0faizfırsatıyla Fiat Yet-
kili Satıcıları’nda. Yine  Aralık ayın-
da 2018 yıl sonu Fiat kampanyası 
çerçevesinde, Fiat Panda’ya Aralık 
ayına özel 24.000 TL, 12 ay vade, 
yüzde 0 faiz fırsatıyla,  müşterile-
rimiz sahip olabilirler” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Kimsesiz çocuklar Başkan Toru’yu ziyaret etti

Korunmaya Muhtaç ve Kim-
sesiz Çocuklar Vakfında kalan 
çocuklar Konya’nın merkez Me-
ram İlçe Belediye Başkanı Fatma 
Toru’yu ziyaret etti. Çocuklar-
dan başkan olmaları durumun-
da neler yapacaklarını dinleyen 
Başkan Toru, aynı zamanda 
çocuklara mutlu ve başarılı bir 
hayat için tavsiyelerde bulundu. 

Vakfın önemli bir hizmete 
imza attığını söyleyen Başkan 

Fatma Toru öncelikle çocuklarla 
bir süre sohbet etti. Onlara ileri-
de ne olmak istediklerini soran 
Başkan Toru, belediye başkanı 
olma hayali kuran iki çocuğa 
koltuğunu bıraktı.

 Her iki çocuğa da başkan 
olmaları durumunda icraatla-
rının ne olacağını soran Toru, 
aldığı ‘İhtiyaç sahibi çocuklara 
ve ailelerine yardım ederdim’ 
yanıtı karşısında duygusal an-

lar yaşadı. Başkan Fatma Toru, 
çocukların geleceklerini şekil-
lendirmek için onlara hedef 
göstermenin ve bir rol model 
sunmanın önemine değindi. Ço-
cuklara gelecekteki mutlulukları 
ve başarıları için tavsiyelerde 
de bulunan Başkan Toru, “Hiç 
kimsenin emeksiz başarı elde 
etmesi mümkün değil. O sebep-
le derslerinize daha çok dikkat 
etmelisiniz. Günümüzde çocuk-

ların dikkatini dağıtan çok obje 
var. Öncelikle bunlardan kurtar-
mamız gerek çocuklarımızı. 

Bir rol model ve hedef ka-
zandıklarında çocuklarımız çok 
daha fazla ders çalışıyorlar. Az 
önce çocuklarımızı dinledik. Ne 
güzel düşünceleri ve hayalle-
ri var. Bizim hedefimiz onların 
bu hayallerini büyütmek olmalı. 
Bu noktada elimizden geleni ve 
daha fazlasını çocuklarımız için 

yapmaya hazırız” şeklinde ko-
nuştu. 

ÇOCUKLAR BAŞKAN TORU İLE 
MECLİS ÇALIŞMASINA KATILDI 

Vakıf yöneticilerine Meram 
Belediyesinin ‘Ailem Meram’ 
projesinden de söz eden Başkan 
Fatma Toru, proje kapsamında 
kimsesiz çocuklar içinde özel bir 
çalışma yapılabileceğini belirt-
ti. Rehberlik ve kariyer danış-
manlığı konusunda ufuklarını 

açacak görüşmelerin gerçekleş-
tirilebileceğini belirten Başkan 
Toru, bu yöndeki çalışmaların 
başlatılması içinde talimat ver-
di. Başkan Toru daha sonra ço-
cuklarla birlikte Belediye Meclisi 
toplantısına katıldı. Belediye 
Meclisinin nasıl çalıştığını yerin-
de gösteren Fatma Toru burada 
da çocuklardan nasıl bir Meram 
beklentileri olduğunu dinledi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin sınırları itibariyle en 
büyük milli parklarından birisi olan 
Beyşehir Gölü Mili Parkı’nda bir ba-
lıkçı tarafından uçamaz halde bulu-
nan ayağı halkalı olan takipteki Saz 
Delicesi koruma altına alındı. 

Beyşehir Gölü’nün Çiftlik Mahal-
lesi kıyısında balıkçılık yapan İbrahim 
Erdoğan, teknesiyle av dönüşü balık-
çı limanına geldiğinde sazlar arasın-
da yerde yaralı olduğunu düşündüğü 
bir yırtıcı kuşla karşılaştı. Yanına yak-
laştığında kuşun uçamadığını anla-
yarak eliyle yakalayan Erdoğan, sağ 
ayağında da bir halka olduğunu fark 
etti. Beyşehir Milli Parklar Şefliğine 
durumu bildirerek görevliler gelince-
ye kadar kuşu tavuk eti ile besleyen 
Erdoğan, sonrasında limana gelen 
yetkililere teslim etti. 

Balıkçı Erdoğan, balık avından 
dönüşü esnada sahildeki liman-
da uçamadığını gördüğü bir kuşun 
denk geldiğini belirterek, “Önce 
şahine benzettim ama Saz Delicesi 
deniyormuş. Yaralı olduğunun far-
kına vardım, yakaladım, uçamıyor-
du. Ayağında bir halka olması dik-

katimi çekti. Durumu milli parklar 
yetkililerine bildirdim sağ olsunlar 
ilgilendiler, geldiler ve kendilerine 
teslim ettik. Sağ ayağındaki halkayı 
da söylediğimizde, doğa dernekleri 
tarafından takip edilen bir kuş türü 
olabileceğini söylediler. Bu alanda bu 
türü çok görüyoruz. Devamlı sazlar 
üzerinde uçuyorlar” dedi. 

Beyşehir Milli Parklar Şefi Meh-
met Şener ise Saz Delicesi’nin Bey-
şehir Gölü Milli Parkı’nda yaşam 
süren türlerden birisi olduğunu vur-

gulayarak, uçamaz halde bulduktan 
sonra sahip çıkarak besleyen, kendi-
lerine haber vererek ilgi ve yakınlık 
gösteren Erdoğan’a bu duyarlılığın-
dan ötürü teşekkür etti. Türün Saz 
Delicesi olduğunu tespit ettikten 
sonra uçamadığını belirlediklerini 
vurgulayan Şener, Konya’da bulu-
nan Karatay Hayvanat Bahçesine 
teslim edeceklerini, buradaki teda-
visinin ardından Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 
de olurunu aldıktan sonra yeniden 

yaşam alanına bırakılarak hayatını 
kaldığı yerden sürdürmesinin sağ-
lanacağını söyledi. Şener, dünyada 
kuş halkalama ile ilgili programların 
olduğunu, memelilerin de aralarında 
olduğu tüm kuş türlerinin halkalan-
dığını belirterek, bunların halkalama 
yöntemiyle takip edildiğini hatırlattı. 
Şener, “Göç ve yaşam yerleri, yuva-
lanma, beslenme, üreme ve yavru-
lama vs. tüm bu bilgiler halkalama 
yöntemiyle bilimsel kaynaklara veri 
teşkil ediyor. Hem de hayvanların bu 
şekilde yaşam alanları ve ortamları 
tespit edilmeye çalışılıyor. Dünyada 
olduğu gibi son yıllarda ülkemizde 
de Genel Müdürlüğümüzce uygula-
nan kuş halkalama programları var. 
Biz de bu uçamaz halde bulunan 
Saz Delicesi’ni halka numarası ile 
birlikte Genel Müdürlüğümüze bil-
direceğiz. Bu halka numarası, kuşun 
cinsi, yakalandığı yer koordinatlarına 
varıncaya kadar bilgilerini vereceğiz. 
Sanıyoruz, Kıbrıs’ta halkalanmış. Saz 
Delicesi Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda 
yaşam süren 181 kuş türünden biri-
si” ifadelerini kullandı.  n İHA

Bazı ithal ürünlere 
ek vergi geliyor 

‘Haydi Bil Bakalım’ bilgi 
yarışmasının finali yapıldı

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformundan yapılan açıklama-
da, Türkiye ile serbest ticaret an-
laşması bulunmayan ülkelerden 
yapılacak bazı ürünlerin ithalatı-
na yüzde 10-30 arasında değişen 
oranlarda ilave gümrük vergisi uy-
gulanacağı açıklandı. 

Türkiye ile serbest ticaret an-
laşması bulunmayan ülkelerden 
yapılacak ithalata değişen oranlar-
da ilave gümrük vergisi uygulana-
cağı belirtilen açıklamada, “Resmi 
Gazetede yayınlanan ithalat rejimi 
kararına ek karar olarak televiz-
yonlar, oyuncaklar, PVC boru, ban-
yo tefriş malzemeleri, su depoları, 
kapı-pencere montaj elemanları, 
kablolar, kağıt-karton malzeme, 
mermer ve granit, prefabrik yapı 
elemanları, tuhafiye malzemeleri, 

inşaat aksamı, sandviç panelle-
ri kapsayan ürünlerin ithalatında 
yüzde 10-30 arasında değişen 
oranlarda ilave gümrük vergisi 
uygulanacaktır. Karara göre, kap-
sam dâhilindeki ürünlerin, genel-
leştirilmiş tercihler sisteminden 
yararlanacak ülkeler grubu, en az 
gelişmiş ülkeler, gelişme yolundaki 
ülkeler ile diğer ülkelerden yapıla-
cak ithalatına yüzde 10 ila yüzde 
30 arasında değişen oranlarda ek 
gümrük vergisi uygulanacak. Tür-
kiye’ye sevk edilmek üzere taşıma 
belgesi düzenlenmiş ve yüklemesi 
yapılmış bu kapsamdaki ürünler, 
45 gün içinde ithalatına ilişkin 
gümrük beyannamesi tescili veya 
özet beyanın verilmesi halinde, ka-
rar hükümlerinden muaf olacak” 
denildi.  n İHA

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında kapalı havzaya su temin etmek için Devlet Su İşleri 
tarafından yürütülen Hadimi Tünel Projesi’nde inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi

Hadimi Tüneli’nde 
çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı ya-
zılı açıklamada, Konya Ovası Proje-
si’nin (KOP) Türkiye’de yapılan ilk 
sulama projesi Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin (GAP) devamı ve ondan 
sonraki en büyük proje olduğunu 
belirttti.  

Projeyle Konya Kapalı Havza-
sının ihtiyaç duyduğu suyu temin 
etmek için tüm gayretleriyle çalış-
tıklarını dile getirerek, şunları kay-
detti: “Diğer havzalardan Konya 
Kapalı Havzasına su getirmek için 
planlama aşamasında olan çalışma-
larımız da devam ediyor. Hadimi 
Tüneli, Yukarı Göksu Havzasının 
sularını Konya’ya ulaştırmak için 
önemli aşamalardan biri. Projede 
görev alan ve özveriyle çalışan tüm 
arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza 
başarılar diliyor, bu projenin yapıl-
masında emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.”

SU 18 KİLOMETRELİK TÜNELLE 
TAŞINACAK 

Bu arada DSİ 4. Bölge Müdür-
lüğünden yapılan bilgilendirmeye 
göre, Afşar Barajı’nda toplanan su-
ların Bağbaşı Barajı’na aktarılması 
amacıyla yapımına başlanan 18 kilo-
metrelik Hamidi Tüneli, 24 kilomet-
relik iletim hattının büyük bölümü-
nü oluşturuyor. 

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 300 
metrelik ilerleme sağlanan Hadimi 
Tüneli’nde, 18 kilometrelik yapı-
nın 6 bin 600 metrelik kısmı klasik 
yöntemle 11 bin 400 metrelik kısmı 
ise yurt dışından bu iş için getirilen 
tünel açma makinesi (TAM) ile açı-
lacak. Tünel inşası açısından önem 
taşıyan TAM’ın iş sahasına transfer 

süreci devam ediyor.
Öte yandan aynı proje içerisinde 

Bağbaşı Barajında depolanan suların 
Konya Kapalı Havzasına aktarılma-
sını sağlayan 17 kilometre uzun-
luğundaki Mavi Tünel, daha önce 
2015 yılında tamamlanarak faaliye-
te geçmişti.

Hadimi Tüneli de tamamlan-

dığında Afşar Barajında depolanan 
su da Bağbaşı Barajı’na aktarılacak. 
Bağbaşı Barajı’ndan da Mavi Tünel 
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına 
aktarılacak yıllık 414 milyon metre-
küp su, hem sulama hem içme ve 
kullanma suyu hem de enerji üreti-
mi için kullanılacak. 
n AA

Kulu’da 20 ortaokulun 6. sı-
nıf öğrencilerinin katıldığı “Haydi 
Bil Bakalım” bilgi yarışmasının 
finali yapıldı. Kulu genelinde bu-
lunan 20 ortaokulun katılımıyla 
yapılan “Haydi Bil Bakalım” bil-
gi yarışmasının finali Kulu Ana-
dolu Lisesi çok amaçlı konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Final 
yarışmasında her gruptan birin-
ci olan ortaokullardan Mehmet 
Akif Ersoy Ortaokulu, Tavşançalı 
İmam hatip Ortaokulu, Cum-
huriyet Ortaokulu ve Beşkardeş 
Ortaokulu yarıştı. Finalist her 
gruba kapalı zarf içerisinde da-
ğıtılan 20 sorunun sorulduğu 
yarışmada, Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 95 puan alarak birinci 
olurken, Cumhuriyet Ortaokulu 
ve Tavşançalı İmam Hatip Orta-
okulu 80’er puan alarak ikinciliği 
paylaştı. Yarışmada birinci olan 
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 
ileri bir tarihte Konya merkezde 
yapılacak olan “Haydi Bil Baka-
lım” yarışmasında Kulu ilçesini 
temsil edecek.  İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sultan Ahmet Kaymak 
da, yarışmaya katılan öğrencile-
ri tebrik ederek, çeşitli hediyeler 
verdi. Programa İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, 
şube müdürleri, okul müdürleri, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
n İHA

Uçamayan Saz Delicesi koruma altında
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk 
Tarih Kurumu, İran İslam Cumhu-
riyeti Kültür Müsteşarlığı ve Selçuk 
Üniversitesi iş birliğiyle 12-14 Aralık 
tarihlerinde 10. Türkiye-İran Tarihi 
ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu 
düzenlenecek. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-
sek Kurumu bünyesindeki Türk Ta-
rih Kurumu, İran İslam Cumhuriyeti 
Kültür Müsteşarlığı ve Selçuk Üni-
versitesi iş birliğiyle 12-14 Aralık ta-
rihlerinde 10. Türkiye-İran Tarihi ve 
Kültürel İlişkileri Sempozyumu dü-
zenlenecek. Selçuk Üniversitesinin 
ev sahipliği yapacağı sempozyum, 
İran İslam Cumhuriyeti Maslahat-
güzarı Ali Asghar Mehrabi, Kültür 
Müsteşarı Mahmood Sedghızadeh 
ve Kültür Müsteşar Yardımcısı Reza 
Azizian ile Atatürk, Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Şahin’in katılımıyla gerçek-
leşecek. 

Sempozyuma Türkiye’den ve 
İran’dan katılan 37 bilim insanı, geç-
mişten bugüne Türk-İran ilişkileri 
hakkında değerlendirmeler yapacak. 
İki gün boyunca düzenlenecek olan 
10 oturumda, Türklerin ve İranlıla-
rın ortak tarihinde edebiyat ve felse-
fe gibi kültürel etkileşim alanları, iki 
halkın İslam medeniyetine katkıları, 
tarih boyunca yaşadıkları çatışmalar 
ve kurdukları ittifaklar konuşulacak. 
Sempozyumda iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geleceği de ele alınacak. 
Bu yıl, 7-17 Aralık tarihlerinde Kon-
ya’da gerçekleştirilecek olan Hz. 
Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümü 
anma törenleri (Şeb-i Arüs) içerisin-
de gerçekleşecek olan sempozyum-
da katılımcılar, iki toplumun ortak 
değeri olan Hz. Mevlana ve Mevlev-
lik kültürünü de anma törenlerinin 
atmosferi içerisinde değerlendirme 
fırsatı bulacak.
n İHA

Doğa tutkunları 
Beyşehir'de buluştu

Bu dağlar kar ve
sisle daha güzel

Beyşehir Belediyesi ev sahipli-
ğinde, Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği tarafından doğa yürüyü-
şü gerçekleştirildi. Etkinliğe Bey-
şehir Doğa Yürüyüşleri Grubu ile 
Hukuk ve Kariyer Topluluğu’na 
mensup doğaseverlerin de ara-
larında olduğu 80 doğa tutkunu 
katıldı. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, her hafta düzen-
ledikleri doğa etkinliklerine bir 
yenisini daha eklediklerini söyle-
di.  Beyşehir’i tanıtmak ve ilçede 
sosyal etkinlikleri aktif tutmak 
amacıyla bu tür etkinliklerin hava 
şartları müsaade ettiği sürece 
önümüzdeki günlerde de devam 

edeceğini belirten Özaltun, katı-
lımcılara teşekkür etti. Kültür ve 
Turizm Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı ise etkinliği Kurucuva 
Mahallesi sınırlarındaki İslibucak 
mevkisinde gerçekleştirdiklerini 
ifade ederek, "Etkinliğe sadece 
ilçemizden değil, Konya merkez 
ve çevre ilçelerden de aralarında 
yargı mensuplarımızın da olduğu 
çok sayıda doğa tutkunu katıldı. 
Doğaseverlerimiz sedir ve çam 
ağaçları arasındaki 11 kilometre 
mesafedeki parkurda bol bol ok-
sijen depoloma imkanı buldu. Bu 
tür etkinlikleri sağlıklı yaşam adı-
na da önemsiyoruz." dedi.
n AA

Konya, Mersin ve Niğde sınır-
ları içerisinde yer alan Bolkar dağ-
larının ikinci yüksek zirvesi olan 
Aydos dağının Halkapınar sınırla-
rında bulunan Kayasaray Yayıklı 
ve Eskihisar mahalleleri bulut, sis 
ve karlar altına güzel görüntüler 
oluşturdu.

Konya’nın Beyşehir ilçesi sınır-
larında bulunan ve zirvesi kar ya-
ğışının ardından beyaz bir örtüyle 
kaplanan Anamas Dağı’nın zirvesi 
bugünlerde görsel bir şölen oluştu-
ruyor. Sis bulutlarıyla da birleşen 
görüntü uzaktan izlendiğinde insa-
nı mest ediyor.   n AA

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'HZ. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma' törenlerine yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Akın akın geliyorlar
30 Eylül 1207 yılında bugün 

Afganistan sınırları içerisinde yer 
alan Horasan'ın Belh şehrinde 
dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 
1273 tarihinde Konya'da vefat etti.  
Mevlana, ölüm gününü yeniden 
doğuş, sevdiğine yani Allah'ına ka-
vuşmak olarak kabul ediyordu. Öl-
düğü güne düğün gecesi anlamına 
gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde 
Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü 
gün Şeb-i Arus olarak kabul edil-
di. Mevlana'nın ölüm yıl dönümle-
rinde 7-17 Aralık tarihlerine denk 
gelen haftalarda yapılan ve Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri olarak  isimlendirilen tö-
renler, halk arasında “Şeb-i Arus” 
olarak da anılmaktadır. Konya'da 
7 Aralık'ta başlayan anma progra-
mı ise 17 Aralık günü 'Şeb-i Arus' 
törenleriyle sona erecek. Hafta bo-
yunca sema ayinleri, tasavvuf mü-
ziği konserleri, sanatsal etkinlikler 
ve sempozyumlar gerçekleştirili-
yor.

Törenler kapsamında en çok 
ilgiyi ise semazenler tarafından ya-
pılan sema ayinleri (Mevlevi der-
vişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar 
eşliğinde, kollarını iki yana açıp 
dönerek yaptıkları ayin) yapılıyor. 

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN 
GELDİLER 

Mevlana'nın 22'nci kuşak toru-
nu ve Uluslararası Mevlana  Vakfı 
Başkanı Esin Çelebi Bayru, Vuslat 
Yıldönümü törenlerinin her yıl gü-
zelleşerek devam ettiğini belirtti. 
Törenlere yoğun ilginin olduğunu 
ifade eden Bayru, ''Her sene bu gü-
zelliği yaşıyoruz. Hamdolsun gün 
gün, bütün dünyaya hizmet eder 
hale geldik. Çok güzel programlar 

yapılıyor. Halka çeşitli hizmetler 
sunuluyor. El birliğiyle bu tören-
leri, sempozyumlar, konferanslar, 
konserler, sergilerle  olabildiğin-

ce doldurmaya gayret ediyoruz. 
Umuyorum ki gelecek seneler 
daha güzellikler yaşarız'' diye ko-
nuştu. 

Törenleri izlemek için Kü-
tahya'dan gelen Abdullah Gönül, 
''Sema törenlerini izlemek için Kü-
tahya'dan geldim. İlk defa izleye-
ceğim için çok heyecanlıyım. Daha 
önce hep televizyondan izliyorduk. 
Canlı canlı görmek çok farklı'' dedi. 

Bursa'dan gelen Ferhan Yük-
selen, ''Ben 3 yıldır geliyorum. 
Çok memnunum. Hoşuma gidiyor 
ve çok feyiz alıyoruz. Konya'da gü-
zel yerler var. Güzel bir şehir, halkı 
çok güzel, esnafları güzel'' diye ko-
nuştu. 

Eskişehir'den gelen Fikret Yan-
mış, ''Eskişehir'den geldim. Mev-
lana, öyle bir an geliyor ki, ken-
disi coşuyor kul oldum diyor. Biz 
o Mevlana'yı arıyoruz. Onun için 
buralara geldik'' dedi.
n DHA

Türkiye-İran tarihi Konya’da konuşulacak

Konya- Antalya il sınırlarını birbirinden ayıran, Geyik Dağları olarak bilinen, orta toroslarda yer alan Eğri-
göl, doğasever ve fotoğrafçıların gözdesi olmaya devam ediyor. Konya'nın Seydişehir ve Hadim ilçelerinden 
Korualan Yaylası'na, oradan da Geyik Dağları'na giden bir grup fotoğrafçı Eğrigölü fotoğrafladı. Grup adına 
konuşan Ömer Pekşenarslan, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan bölgeye kış fotoğrafı çekmek için 
geldiklerini belirterek doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet ettiler.
n AA

Eğrigöl kışın da doğaseverlerin gözdesi
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İslam sanatları Konyanüma’da sergileniyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından bu yıl ikincisi düzenle-
nen Uluslararası İslam Sanatları 
Yarışması’nda dereceye giren hat, 
tezhip, minyatür ve çini eserleri 
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl-
dönümü Uluslararası Anma Etkin-
likleri süresince Büyükşehir Bele-
diyesi Konyanüma Panorama’da 
gezilebiliyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, hat, 
tezhip, minyatür ve çini gibi birçok 
sanatın en üst seviyede icra edildi-
ği Konya’nın söz konusu sanat dal-
larının geleceğe taşınmasına dair 
önemli çalışmalara ev sahipliği 
yapmaya devam edeceğini söyledi. 

Ödülleri Vuslat Törenleri’nin 
ilk günü Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un katıldığı törenle 
verilen yarışmaya Türkiye’den ve 

dünyanın dört bir yanından çok 
sayıda nitelikli eserin katıldığını 
kaydeden Altay, yarışmada dere-
ceye giren eserlerin 17 Aralık’a 
kadar İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi içindeki Konya-
nüma Panorama’da sergileneceği-
ni ifade etti. Başkan Altay, törenler 
için Konya’ya gelen misafirleri ve 
bütün sanatseverleri sergiyi gör-
meye davet etti. 

MİSAFİRLER İLGİ GÖSTERİYOR 
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 

Yıldönümü Uluslararası Anma Et-
kinlikleri için Konya’ya gelen yerli 
ve yabancı misafirler, Konya’daki 
birçok etkinlik gibi Uluslararası İs-
lam Sanatları Yarışması Sergisi’ne 
de ilgi gösteriyor. 

Vuslat Törenleri için Konya’ya 
gelen sergiyi de gezen vatandaş-
lar, “Konya insana huzur veren 

güzel bir şehir. Gün geçtikçe ge-
lişiyor ve farklılaşıyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı Konyanüma 
da çok güzel olmuş. Sergiyi ayrıca 
beğendik. İslam sanatlarına yöne-
lik böyle anlamlı ve uluslararası 
bir serginin Konya’da yapılıyor 
olmasından memnun olduk. Eser-
leri yapan sanatçılara ve sergiyi 
düzenleyenlere teşekkür ederiz” 
dediler. 

SERGİ 17 ARALIK’A KADAR 
GEZİLEBİLECEK 

2016 yılında düzenlenen ya-
rışmada dereceye giren 18 eserin 
yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen 
yarışmada derece alan 39 eser, 
Büyükşehir Belediyesi İrfan Me-
deniyeti Araştırma Merkezi’ndeki 
Konyanüma Panorama’da 17 Ara-
lık’a kadar gezilebilecek.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi, Hamzaoğlu 
Mahallesinde 21 Kasım Günü ger-
çekleşen yangında evleri oturulamaz 
hale gelen ailenin evinde tadilat ve 
tamirat çalışmaları gerçekleştirdi. 
Çalışmaların tamamlanmasının ar-
dından Mehir Vakfı yanan tüm eşya-
larının yenilenmesini sağladı.

 Tamamlanan çalışmaları ye-
rinde inceleyen Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, yangın 
sonrası oturulamaz hale gelen eve 
Karatay Belediyesi ekiplerinin büyük 
bir hızla müdahale ederek tadilat ça-
lışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Karatay Belediyesi ekiplerinin tadi-
lat çalışmalarını tamamlamasının 
ardından, Karatay Belediyesi’nin ve 
Mehir Vakfı’nın ev eşyalarının dona-
tılmasını sağladığını belirterek; hem 
Mehir Vakfı yöneticilerine hem de 
duyarlılığından dolayı Karatay Bele-
diyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne 
teşekkür etti.  Başkan Hançerli, va-

tandaşların iyi günde de zor gün-
de de Cumhurbaşkanını, Devleti, 
Hükümeti ve Belediyeyi yanlarında 
görmek istediklerini belirtti. Başkan 

Hançerli yanan evde can kaybı ya-
şanmamış olmasının en büyük tesel-
li olduğunu belirterek; aileye geçmiş 
olsun temennisinde bulundu. Baş-

kan Hançerli Karatay Belediyesinin 
her zaman hemşerilerinin yanında 
olacağını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak, Yazar
Vural Kaya’yı ağırladı

Yöntem’den merkez ilçe 
kaymakamlarına ziyaret

‘Deli Bayramı’ adlı
tiyatro tam not aldı

Özel Türmak Okullarında ya-
zar buluşması ve imza günü kap-
samında etkinlik gerçekleştirildi.

Özel Türmak Ortaokulu Mü-
dür Yardımcısı Sait Taştan, “Oku-
lumuzda yazar buluşması ve imza 
günü kapsamında gerçekleştirdiği-
miz etkinlikte, şair ve yazar Vural 
Kaya’yla bir araya gelen öğrenci-
lerimiz, yazarın ‘Değerli Öncüler’ 
serisinden okudukları kitaplar hak-

kında söyleşi gerçekleştirdi. Oku-
ma kültürü üzerinde öğrencilerle 
paylaşımda bulunan Vural Kaya, 
öğrencilerimize okuma kültürü-
nün artması, bilincin yükselmesi 
konularında fikir verdi. Biz de Özel 
Türmak Okulları olarak bu tür et-
kinliklerle öğrencilerimize kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya’daki sanayi ziyaretle-
rini sürdürdüklerini, amaçlarının sanayi ile iç içe bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti

KTÜN, sanayiyi
boş bırakmıyor

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Konya’daki sanayi ziyaret-
leri kapsamında, Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Yıldız Pul Oto-
motiv Motor Parçaları Sanayi A.Ş. 
ve MPG Makine Prodüksiyon Gru-
bu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’yi ziyaret etti. Firma yetkilile-
rinden bilgi alan Prof. Dr. Özçelik, 
firmaların bünyesindeki üretim te-
sislerini gezdi.

Türkiye ve Konya adına güzel 
işler yapma gayretinde olduklarını 
belirten Prof. Dr. Özçelik, gerçek-
leştirdikleri ziyaretlere ilişkin şunları 
söyledi: “İlgili bölüm başkanı, öğre-
tim üyeleriyle firmaların özelliğine 
uygun olarak bu tür ziyaretlerimize 
devam edeceğiz. Bu anlamda sana-
yiyle iç içe olan öğretim üyelerimizin 
sayısını artırmak istiyoruz. Ziyaret-
lerimizde hem birbirimizi tanıya-
lım, hem de olası bir iş birliği kap-
samında ne gibi projeler yapabiliriz 
ya da yapılanları nasıl artırabiliriz 

bunun gayreti içinde olacağız. Biz-
ler üniversite yönetimi olarak daima 
sanayicilerin yanında olacağız ve 
karşılıklı iletişim içerisinde İnşallah 
geleceğe dönük önemli projeler ge-
liştireceğiz.”

‘KTÜN İLE ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ 
İÇERİSİNDEYİZ’

Yıldız Pul Otomotiv Motor Par-
çaları Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Seyit Acar, firmalarının 
1968 yılında kurulduğunu belirte-
rek, günümüzde dünya devleriyle 
çalışacak tecrübe, bilgi ve teknolojik 
güce ulaştığını ifade etti. Firmanın 
10 bin metrekare alandaki modern 
tesisi, yüzlerce çalışanı, geniş ve tek-
nolojik makine parkuruyla sektörde 
geçmişten bugüne otomotiv sana-
yisinin ihtiyacı olan mamul ve yarı 
mamuller ürettiğini anlatan Acar, 
“KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik’in firmamızı ziyaret etmesi 
bizleri oldukça mutlu etti ve gele-
cek adına umutlandırmıştır. Üni-
versite-sanayi iş birliği kapsamında 

KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleriyle birlikte 
çalışılmakta olup Ar-Ge birimimizin 
kurulmasında ve TÜBİTAK TEY-
DEB destekli Ar-Ge projelerinin ya-
pılması konusunda ciddi bir iş birliği 
kurulmuştur.” diye konuştu.

GELECEKTE YAPILACAK İŞLERİN 
ÖNCÜLÜĞÜ

MPG Makine Prodüksiyon Gru-
bu Makine İmalat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Veysel Alver, 
Bera Holding Grubuna bağlı olarak 
faaliyet gösteren MPG Makine Pro-
düksiyon Grubu A.Ş.’nin “araç üstü 
katlanır bomlu hidrolik vinçler”, 
“araç üstü teleskopik bomlu hidrolik 
vinçler”, “araç üstü teleskopik bom-
lu insan kaldırma platformları” ve 
“araç ağaç sökme ve dikme maki-
neleri” üretimi yapmakta olduğunu 
söyledi. Firmalarının, çağın gerektir-
diği kalite ve teknolojiyi ürünlerine 
yansıttığını, Ar-Ge çalışmaları saye-
sinde yenilikçi ürünleriyle sektörde 

ön plana çıkmakta olduğunu anla-
tan Alver, “KTÜN Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik’in firmamızı ziyaret 
etmesi bizleri oldukça onurlandır-
mıştır. Rektörümüzün bu yaklaşımı 
sanayici için büyük bir fırsat ve ge-
lecekte yapılabilecek işlerin öncüsü 
ve habercisi niteliğindedir. Üniver-
site-sanayi iş birliği kapsamında 
KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleriyle birlikte 
çalışılmakta olup, Ar-Ge Merkezi-
mizin kurulmasında ve TÜBİTAK 
TEYDEB destekli Ar-Ge projelerinin 
yapılması konusunda ciddi bir işbir-
liği kurulmuştur. Bu iş birliği kapsa-
mında, 6 adet TÜBİTAK TEYDEB 
projesi tamamlanmıştır. Bundan 
sonra da bizler sanayiciler olarak 
daima üniversitemizin ve Rektörü-
müzün yanında olacağız. İnşallah, 
şehrimiz ve ülkemiz için teknolojisi 
yüksek projeler geliştireceğiz” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Yöntem Eğitim Kurumları, 
Konya’nın kaymakamlarını ziya-
ret etti. Yöntem Eğitim Kurumları 
Ziyarete Yönetim Kurulu üyeleri 
Oğuzhan Gündüz, Emrah Yıldız, 
Genel Müdür Muhsin Yaşar ve 
İşletme Müdiresi Canan Boydak 
katıldı. Ziyarette Yöntem Eğitim 
Kurumları hakkında bilgi verildi. 
Yöntem Eğitim Kurumları yöne-
ticilerinin ziyaretinden memnun 
kaldığını dile getiren Karatay İlçe 
Kaymakamı A. Selim Parlar, oku-

lun başarılarının devamını diledi. 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı da, Yöntem Eğitim Kurum-
ları’nın Konya’da eğitime katkı 
sağlayacağına inandığını ifade etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Meram Kaymakamı 
Resul Çelik ise, Meram’da eğitime 
her zaman destek olmaya çalış-
tıklarını belirterek Yöntem Eğitim 
Kurumları’na verdikleri hizmetler-
den dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

Nesibe Aydın Konya Okulları 
tarafından sosyal ve kültürel et-
kinlikler çerçevesinde öğrenci ve 
velilerine izlettirilen  ‘Deli Bayra-
mı’ isimli tiyatro eseri tam not aldı. 
Sosyal-kültürel ve sportif etkinlik-
lerine büyük önem veren Nesibe 
Aydın Konya Okullarında, öğrenci 
ve veliler “Deli Bayramı”  isimli ti-
yatro eserini okul çok amaçlı salo-
nunda seyretme imkânı buldular. 

Çınar Sanat Atölyesi tarafından or-
ganize edilen, Turgut Özakman’ın 
yazdığı ve Fatih Üstün’ün yönettiği 
“Deli Bayramı “isim tiyatro eseri 
Nesibe aydın Konya Okulları çok 
amaçlı salonunda öğrenci ve veli-
lerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 
20 tiyatro sanatçının görev aldığı 
tiyatro eseri “Deliler Bayramı “ iz-
leyici öğrenci ve velilerden tam not 
aldı.   n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi evi yanan ailelerin yanında
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Dolmabahçe şehitleri 
stadyumda anıldı

Beşiktaş Kulübü, 10 Aralık 2016’da Vodafone Park’ta yaşa-
nan hain saldırının ikinci yılında düzenlenen anma töreninde 
birçok sporcusu ve yöneticileriyle birlikte yer aldı. Vodafone 
Park’ta 10 Aralık 2016’da yaşanan bombalı terör saldırısının 
ikinci yılında şehitler unutulmadı. 39 polis ve 7 sivilin şehit 
olduğu saldırının ikinci yılında düzenlenen anma törenine Be-
şiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı,  A Takım Kaptanları 
Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’la birlikte sivil 
toplum örgütleri ve emniyet mensupları katıldı. Törende Beşik-
taş Kaymakamı Önder Bakan da yer aldı. Beşiktaşlı yöneticiler 
ve futbolcular, stadın yanında bulunan şehitler anıtına çelenk 
bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın-
dan Kuran-ı Kerim okunmasıyla tören devam etti. Vodafone 
Park’ın müze girişinde ise Beşiktaş Kulübü tarafından, şehitle-
rin hayrına lokma dağıtıldı.  n İHA

Fenerbahçe 
4. kez 3 gol yedi

Süper Lig’in 15.haftasında deplasmanda Akhisarspor’a ye-
nilerek 15. sıraya gerileyen Fenerbahçe, 4. kez bir maçta kale-
sinde 3 gol gördü. Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonuna 
Başkan Ali Koç ve yeni bir yönetim ile teknik direktör Philip Cocu 
ile başlayan ve Koeman ile devam eden Fenerbahçe, tarihinin 
en karanlık günlerini yaşıyor. Akhisarspor deplasmanında 3 
golle mağlup olan Fenerbahçe, puan tablosunda da 15. sıraya 
gerileyerek küme düşme hattına girdi. Ligde son sırada bulu-
nan Çaykur Rizespor ve 16. sıradaki Kayserispor’un hemen üze-
rinde 15. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon 4. kez bir maçta 
kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe geçen sezon oynadığı 34 lig 
maçında 4 kez kalesinde 3 gol görürken bir önceki sezonda ise 
3 maçta 3 gol ve fazlasını gördü. 
n İHA

Adil Gevrek’ten 
oyuncularına tebrik

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligdeki konumları 
ve kulübün hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şiddetle puana 
ihtiyacı olan rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen oyunu 
bırakmayan ve galip gelen oyuncularımı canı gönülden kutlu-
yorum Erzurum galibiyeti bizi ilk 5’te tuttu” dedi. Büyükşehir 
Belediyesi Erzurumspor maçında takımın ortaya koyduğu per-
formansın övgüyü hak ettiğini belirten Gevrek, “Takımımız ve 
teknik heyetimizle bir kez daha gurur duydum. Şiddetle puana 
ihtiyacı olan rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen oyunu 
bırakmayan ve galip gelen oyuncularımı canı gönülden kutlu-
yorum. Ancak şunu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Her 
takımın her takımı yendiği bir sezon gerçeği var önümüzde. Biz 
de bu bilinçle en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi. 
n İHA

Göztepe’de Mehmet Sepil’in 9. teknik adamı Kemal Özdeş
Göztepe’nin teknik direktörlük 

için anlaşmaya vardığı Kemal Özdeş, 
Başkan Mehmet Sepil’in çalıştığı 9. 
teknik adam olacak. 

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 
alınan kötü sonuçların ardından Bay-
ram Bektaş ile vedalaşan Göztepe, 
Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı. 
Takımın başına gelmeye hazırlanan 
deneyimli teknik adam, son 4.5 yılda 
İzmir temsilcisinin 9. teknik direktö-
rü olmaya hazırlanıyor. 2014 yılının 
Haziran ayında göreve gelen Sepil; o 
dönem takımın başında olan Suat Ka-
ya’yla sezona başlarken, 8. haftanın 
ardından direksiyonu Metin Diyadin’e 
emanet etti. Diyadin’in takımı o se-
zon şampiyon olurken, Göztepe adını 
1. Lig’e yazdırdı. Sezona Diyadin ile 

giren sarı-kırmızılılarda, kötü sonuç-
ların ardından yine görev değişimi 
yaşandı. Diyadin ile yollar ayrılırken 
yerine Önder Özen getirildi. Ancak 
beklenen başarı Özen ile de gelme-
di. Sarı-kırmızılılar sezonu Özen’in 
yardımcılarından Mehmet Aurelio 
idaresinde noktaladı. 

ŞAMPİYONLUK VURAL İLE GELDİ 
2016/2017 sezonuna büyük bek-

lentilerle giren Göztepe’de, takımın 
başına Okan Buruk getirildi. Buruk 
idaresinde lige oldukça iyi bir giriş 
yapan İzmir temsilcisi, ilk yarıyı lider 
olarak tamamlamayı başardı. Ancak 
ikinci yarının başlamasıyla birlikte 
rüzgar tersine döndü. Sarı-kırmızılılar 
ikinci yarının ilk 9 haftasında sadece 
2 galibiyet alabildi. Elazığspor ve 

Eskişehirspor’a farklı kaybeden Göz 
Göz’de Buruk ile yollar ayrıldı ve gö-
reve Yılmaz Vural getirildi. Deneyimli 
teknik adam idaresinde inişli çıkışlı 
bir grafik çizen sarı-kırmızılılar Play-
Off finalinde Eskişehirspor’u penaltı 
atışlarıyla devirerek yıllar sonra adını 
Süper Lig’e yazdırdı. 

SÜPER LİG’E TAMER TUNA 
Süper Lig’de Vural ile devam 

etmeyen Sepil, Beşiktaş Teknik Di-
rektörü Şenol Güneş’in yardımcılığını 
yapan Tamer Tuna ile anlaştı. Tu-
na’nın Göztepe’si oldukça başarılı bir 
grafik çizerken, İzmir ekibi sezonu 6. 
basamakta noktaladı. Sezon sonunda 
Tuna, Demir Grup Sivasspor’a gider-
ken, Göztepe Bayram Bektaş’ı göreve 
getirdi. Özellikle şampiyonluk yaşa-

mış takımlara karşı başarılı sonuçlar 
alan Göz Göz, alt sıralarda yer alan 
takımlara karşı aynı başarıyı göstere-
medi. Son 6 haftada 5 yenilgi gelince 
Bektaş ile de yollar ayrılarak Kemal 
Özdeş ile anlaşmaya varıldı. 

SADECE TUNA SONUNU GÖRDÜ 
Özdeş ile anlaşmaya varan Göz-

tepe’de, Başkan Mehmet Sepil’in 
göreve gelmesinin ardından en uzun 
süre görevde kalan isim Tamer Tuna 
oldu. Tuna takımın başında 1 sezon 
geçirirken, Sepil döneminde bunu 
gerçekleştiren başka bir hoca bu-
lunmuyor. Geçen sezon Göztepe’nin 
önerdiği sözleşmeyi kabul etmeyen 
Tamer Tuna, sezona Demir Grup 
Sivasspor’da başlarken, sonrasında 
görevinden ayrıldı.  n İHA

Trabzonspor’un başarılı savun-
ma oyuncusu Hüseyin Türkmen, bu-
günlere gelişinin bir süreç dahilinde 
gerçekleştiğini belirterek, bir anda 
buralara gelmediğini söyledi. 

Trabzonspor Teknik Direktö-
rü Ünal Karaman’ın sezon başında 
kampa aldığı ve takımda kalması 
yönünde rapor verdiği Hüseyin Türk-
men, gösterdiği performansla büyük 
bir beğeni kazandı. Bu sezon ilk kez 
bordo-mavililerin deplasmanda Yeni 
Malatyaspor’a 5-0 mağlup olduğu 
maçta oyuna sonradan dahil olan 
genç savunma oyuncusu Fenerbah-
çe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor 
maçlarında sergilediği performans ve 
yerinde müdahaleleriyle, bordo-ma-
vili takımın altyapıdan kazandığı 
isimler arasında yerini aldı. 

KARAMAN’IN GÜVENİNİ
BOŞA ÇIKARMADI 

Trabzonspor’un Slovenya’da ger-
çekleştirdiği iki aşamalı kampta ta-
kımın en çalışkan isimlerin başında 
gelen Hüseyin Türkmen, teknik direk-

tör Ünal Karaman’ın kendisine olan 
güvenini de boşa çıkarmadı. Hazırlık 
maçlarında sürekli şans verdiği genç 
savunma oyuncusunu takımda tutan 
Karaman, İranlı oyuncu Hosseini’in 
sakatlığı nedeniyle hiç düşünmeden 

Fenerbahçe karşısında Hüseyin Türk-
men’e şans verdi ve güveninin karşı-
lığını alırken, bordo-mavili takım ise 
stoper tartışmalarının yapıldığı dö-
nemde önemli bir oyuncu kazanmış 
oldu. 
“BURALARA BİR ANDA GELMEDİM” 

Bugünlere gelişinin bir süreç 
olduğunu belirten 20 yaşındaki sa-
vunma oyuncusu, “Benim buralara 
gelişim bir süreç. Kolay değil tabi, 
çalışmadan ve mücadele etmeden 
olmuyor. Bende sürekli çalıştım ve 
mücadele ettim. Bunları yaparken de 
bekledim. Şans geldi ve gelen şan-
sıda iyi kullandığımı düşünüyorum. 
Buralara gelişim bir anda olan bir şey 
değil. Bir çalışmanın ve mücadele 
etmenin sonucu” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Hüseyin Türkmen: Bir anda buralara gelmedim

UEFA hedefi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda evinde mücadele edeceği Porto maçı ile birlikte Av-
rupa kupalarındaki 277. maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Galatasaray, 

bugün saat 20.55’te Türk Telekom Stadyumu’nda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek 
Grupta geride kalan 5 müsabakada 

sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada 
yer alırken, Porto ise 13 puanla zirvede 
bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 
karşılaşmalarda 99 galibiyetle ayrılırken, 
105 kez de mağlup oldu. 

AVRUPA’DA 277. RANDEVU 
Galatasaray, Porto karşılaşması ile 

Avrupa kupalarında 277. mücadelesine 
çıkacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce çıktı-
ğı 276 müsabakanın 99’undan galibiyetle 
ayrıldı. 105 maçta rakiplerine mağlup 
olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraber-
likle tamamladı. Söz konusu müsabaka-
larda Cimbom rakip fileleri 373 kez hava-
landırırken, kalesinde ise 409 gol gördü. 
Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Portekiz 
temsilcisiyle oynayacakları maçın kazan-
ması durumunda, Avrupa kupalarındaki 
100. galibiyetini elde edecek. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ 110. MAÇ 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tari-
hinde bugüne kadar 109 kez sahaya çıktı. 
Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabaka-
larda 28 kez sahadan galibiyetle ayrılır-
ken, 54 defa da rakiplerine boyun eğdi. 
27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ga-
latasaray attığı 109 gole karşın kalesini 
180 gole kapatamadı. 

SERDAR AZİZ CEZALI 
Galatasaray’da Serdar Aziz sarı kart 

cezasından dolayı Porto karşısında forma 
giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 
Emre Akbaba, Sinan Gümüş ile Younes 
Belhanda’nın da sakatlıkları devam edi-
yor. Bu önemli müsabaka öncesi Martin 
Linnes ile Ryan Donk ise sarı kart sınırın-
da bulunuyor. 

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe 
derbisinden sonra 10 maç ceza alan Ga-
latasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; 
ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 

olmak üzere toplam 5 maçtır sahada ta-
kımının yanında yer almıyor. Cezalı mü-
sabakalarda tribünde olan Terim, Porto 
maçında sahadaki yerini alacak. 

PORTO’DAKİ TANIDIK İSİMLER 
Porto’da Türkiye’de forma giymiş 

birçok isim bulunuyor. Brezilyalı futbolcu 
Alex Telles Galatasaray’da, Kamerunlu 
futbolcu Vincent Aboubakar ve Brezil-
yalı Fabiano Fenerbahçe’de oynamıştı. 
Galatasaray’da oynayan Maicon ise bir 
dönem Porto kadrosundaydı. 
GALATASARAY PORTEKİZ TAKIMLARI 

İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında 

Portekiz temsilcileri ile bugüne kadar 6 
mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar söz 
konusu maçlarda 3 kez galip gelirken, 3 
defa ise mağlup oldu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu al-
tıncı maçında Galatasaray, yarın evinde 

Porto ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kır-
mızılılar bu maçla birlikte Portekiz ekiple-
ri ile 7. müsabakasına çıkacak. İlk olarak 
6 Kasım 2008’de Benfica ile deplasman-
da karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 
Emre Aşık ve Ümit Karan’ın golleri ile 2-0 
galip ayrıldı. 

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa 
kupalarında Portekiz ekiplerinden Ben-
fica, Braga ve Porto ile oynadı. Bu üç 
takımla toplam 6 kez karşı karşıya gelen 
sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrı-
lırken, 3 defa da rakiplerine mağlup oldu. 
Galatasaray, söz konusu 6 maçta rakip 
fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 
ise 7 gol gördü. 

Porto ile daha önce 1 kez karşılaşan 
sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki maçı 
1-0 kaybetti. 
n İHA
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Konya 1. Amatör Küme’de 
mücadele eden ve sezon so-
nunda Süper Amatör Küme’ye 
yükselebilmek için zirve ya-
rışına giren Selçuk Üniversi-
tesi, haftayı Huğluspor’u 6-1 
mağlup ederek moralli kapat-
tı. Geçen sene kurulan ve ilk 
sezonunda şampiyon olarak 
1. Amatör Küme’ye yükselen 
Selçuk Üniversitesi, bu sezon 
da ipi göğüslemek istiyor. Sel-
çuk Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi 
olarak görev yapan Ramazan 
Topuz’un çalıştırdığı sarı-ma-
vililer, B Grubu’nda 8. haftayı 
17 puanla lider Seydişehir Be-
lediyespor’un 1 puan gerisinde 
noktaladı. 

‘ARKADAŞLIK ORTAMI 
ŞAMPİYON YAPACAK’
Amaçlarının Türk futboluna 

Fair - Play ruhu taşıyan sporcu-
lar yetiştirmek olduğunu vurgu-
layan teknik direktör Dr. Rama-
zan Topuz yaptığı açıklamada, 
“Takımımıza hem yetiştirici 
hem de yarıştırıcı bir kimlik 
oluşturmak için çabalıyoruz. 
Birbirinden değerli ve karak-
terli oyuncu grubuna sahibim. 
Takımda tam bir kolej havası 
var. Bu arkadaşlık ortamının 
bizi şampiyon yapacağına ina-
nıyorum. Sezon sonunda Süper 
Amatör biletini alarak Üniver-
sitemizi bir üst ligde temsil et-
meyi çok istiyoruz. Bu vesileyle 
bizlere hiçbir zaman destekle-
rini esirgemeyen Selçuk Üni-
versitesi Rektörümüz ve kulüp 
başkanımız Prof. Dr. Mustafa 
Şahin hocama teşekkürlerimi 
sunarım” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Selçuk Üniversitesi gözünü şampiyonluğa dikti

Ereğlispor liderlik 
koltuğunu geri aldı

Konya Süper Amatör Küme’de 8.hafta maçları tamam-
landı. Önceki hafta yenilen ve liderlikten olan Ereğlispor, bu 
hafta Gölyazı Belediyespor’un puan kaybetmesi ile yeniden 
lider oldu. Ligde 8.hafta maçları şu şekilde tamamlandı; Sai-
teli Kadınhanı Belediyespor 2 – 2 Gölyazı Belediyespor, Öntur 
Havzanspor 1 – 3 Meram Kara Kartallar, Ülkümspor Gençlik 
0 – 2 Ilgın Belediyespor, Ereğlispor 2 – 1 Yeni Emirgazi Bele-
diyespor, Yeni Doğanhisarspor 1 – 5 Ç.Çumra Belediyespor, 
Akören Kültürspor 1 – 1 Selçukspor.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik İl Tem-
silciliği faaliyet takviminde yer alan Seviye Tespit Yarışları 
08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapıldı. Yunus Emre Uyar Cim-
nastik Salonunda yapılan Tespit Yarışları sonucunda Artistik 
Cimnastik Minik Erkeklerde 1.Mevlüt Kağan Soylu, 2.Ahmet 
Saim Çelik, 3.Bilal Emir Yılmaz, Artistik Cimnastik Yıldız 
Erkeklerde 1. Mehmet Kaçmaz, Trampolin Cimnastik Minik 
Kızlarda 1.İzem Su Sezer 2.Eylül Övgü Balalı, 3.Arya Dayan, 
Yıldız Kızlarda 1.Elif Ceren Çolak, 2.Hatice Elif Buğdaycı, 
3.Esma Kaya oldu.
n SPOR SERVİSİ

Badmintonda Anadolu Yıldızlar Ligi Seçme Müsabakaları 
09 Aralık Pazar günü Meram Halk Eğitim Merkezi Spor Sa-
lonu’nda yapıldı. Müsabakalar sonucunda Anadolu Yıldızlar 
Liginde Konya’yı temsil edecek Badminton Takımı şu şekilde 
oluştu; Erkeklerde Asil Takım; Hüseyin Eren Kara, Mustafa Fı-
rat, İsmail Sarıbudak, Mustafa Berk Göçmen, Cengiz Güdücü, 
Yedek Takım; Talha Yahya Özdemir, Resul Efe Barış, Ömer 
Ermenek, Efendi Zurnalı, Abdüssamet Topal’dan oluştu. Kız-
larda ise Asil Takım; Melis Yıldız, Aybike Nur Şamcı, Suna 
Arıkan, Süeda Sabırlı, Elif Ötel, Yedek Takım; Ayşen Nur Öz-
kan, Cansu Turacı, Hatice Kübra Şahin, Mine Yaşar ve Nisa 
Ünlü’den oluştu.
n SPOR SERVİSİ

Cimnastikte seviye 
tespit yarışları yapıldı

ANALİG’de Konya 
temsilcileri belli oldu

Alper Avcı’dan
eleştiri uyarısı

TFF 2. Lig 16. hafta maçında kendi sahasında Tokatspor 
ile 1-1 berabere kalan Konya Anadolu Selçukspor’da 

Teknik Direktör Alper Avcı maçın ardından 
yaptığı açıklamalarda, oyuncularının çok 
genç olduğunu dış etkenlerden çok çabuk 

etkilendiklerini ifade ederek bu konuya 
dikkat edilmesi gerektiğini belirtti

Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor’da başarılı teknik adam Alper 
Avcı, Tokatspor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçtan sonra eleştiri uyarısı 
yaptı. Oyuncularının çok genç olduğunu ve onları Konyaspor’a hazırlıklarını 
ifade eden Avcı, tribünden yapılan tezahürattan sosyal medyada yapılan 
eleştiriye kadar hepsine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Alper Avcı, 
oyuncuların genç olduğunu için olumsuz yorumlardan çok çabuk etkilendi-
ğini sözlerine ekledi.

LİGİN İKİNCİ YARISI İÇİN TAKVİYE YAPILACAK
Tokatspor ile iç sahada oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın 

ardından açıklamalarda bulunan Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direk-
törü Alper Avcı, “Oyuncularımız gerek bireysel performans, gerekse takım 
anlamında bugün istediğimiz gibi değildi. Maça çıkarken düşündüğümüz 
şuydu, kazanmamız durumunda yeni bir ivme yakalayarak üst sıralara 
biraz daha yaklaşacaktık. Ancak buna rağmen geriden gelip beraberliği 
yakalamamız, maça yeniden tutunmamız, son dakikalarda kazanabilecek 
pozisyonlar bulmamız işin sevindirici yanı. Ama maalesef bugün bir puan 
aldık. Geldiğimiz haftadan bu yana yeni bir yapılanma içerisinde hareket 
ediyoruz. Bu anlamda devre arasında ciddi çalışmalar yapacağız. Alt ya-
pıdan alacağımız takviyelerin yanı sıra bazı mevkilere bir ya da iki takviye 
yaparak ikinci yarı, daha istediklerimizi yapan, sahada daha ne oynadığını 
bilen, gerek ofansif anlamda, gerek defansif anlamda daha iyi bir takımız 
izleyeceğimize inanıyorum” dedi.

 ELEŞTİRİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR
Son haftalarda gerek kendisinin göreve gelmesi, gerekse yeni yöne-

tim kurulunun göreve gelmesinin ardından tribünlerde taraftar desteği 
almaya başladıklarını kaydeden Alper Avcı, “Onlara teşekkür ediyoruz. 
Gelen taraftar sayısı çok olmamakla beraber destek vermeleri bizim için 
çok önemli.  Ancak, yaşları 18-19 olan genç futbolcular ile ligde mücadele 
ettiğimizi unutmayalım. Onlara destek verirken her türlü tezahürattan et-
kilendiklerini bilelim. Maçlarımıza gelerek bizi izleyen taraftarlarımızdan 
bu konuda destek bekliyoruz. Biz burada oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Genç kardeşlerimiz her türlü dış etkenden çabuk etkilenebilen ve kırılgan 
bir yapıya sahipler. Tribünden yapacağımız olumsuz her sesleniş onları 
çok fazla etkiliyor. Gerek sosyal medyadan, gerekse doğrudan tribünler-
den gelen eleştiri ve yorumları belli bir ölçüde yaparsak onları kazanmak 
adına çok daha doğru işler yaparız” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Konya Süper Amatör Küme’de 
mücadele eden Meram Kara Kar-
tallar Teknik Direktörü Faysal Bayra-
moğlu Havzanspor karşısında alınan 
galibiyeti değerlendirdi. Bayramoğlu 
takımın lige alıştığını belirterek “Ar-
tık daha üst sıralara çıkabiliriz” dedi.

Meram Kara Kartallar Süper 
Amatör Küme’de 8. Hafta maçın-
da Öntur Havzanspor’la karşılaştı. 
Siyah-beyazlılar rakibi karşısında 
3-1 galip gelerek önemli bir galibi-
yete imza attı. Son 3 maçta 7 puan 
toplayan Meram Kara Kartallar, üst 
sıralara tırmanmaya devam ediyor. 
Teknik direktör Faysal Bayramoğ-
lu Havzanspor karşısında önemli 
bir galibiyet aldıklarını belirterek, 
“Daha önce söylediğim gibi tecrübe 
eksiğimiz olduğunu ve bunu tamam-
ladıktan sonra daha iyi olacağımızı 
söylemiştim. Oyuncularımız geride 
kalan maçlarda hep güçlü takımlarla 
karşılaştılar ve bu maçlar onlar için 

tecrübe oldu. Şimdi bu oyuncular bu 
deneyimlerini kullanmaya başladı 
ve kalite olarak bize daha yakın ra-
kiplere karşı galip gelebiliyoruz. Aynı 
zamanda daha güçlü takımlara karşı 
da iyi oynuyoruz. Bu çizgimizi devam 
ettirerek sezonun ilk yarısının kalan 
üç haftasında toplayabileceğimiz en 
yüksek puanı toplamaya çalışacağız. 

İlk yarıyı ne kadar yukarıda tamam-
larsak ikinci yarı için bize faydası ola-
caktır. Çünkü ligin ikinci yarısı bizim 
için daha zor geçecek, her takım ya 
şampiyonluk ya da düşmemek için 
daha hırslı olacak. Biz de rakipleri-
mize karşı daha iyi mücadeleler ve-
receğiz.” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Faysal Bayramoğlu: Lige alıştık
Ampute Futbol 1. Ligi 3. hafta 

maçında temsilcimiz Konya Engelli-
ler Gücü Ampute deplasmanda Ka-
radeniz temsilcisi Samsun Bedensel 
Engelliler Ampute’ye konuk oldu. 
Maça etkili başlayan Konya ekibi 
adeta gol olup rakip takımın kalesine 
yağdı. 12 – 0 gibi bir üstünlükle maçı 
kazanan Konya Engelliler Gücü 1. 
Lig’de oynadığı 3 maçı da kazanarak 
9 puanla 1. sıraya yerleşti. Üst üste 
kazanılan maçlar nedeniyle yeşil be-
yazlı ekipte moraller üst düzeyde.  

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ
Konya Engelliler Gücü Spor Ku-

lübü Yönetim Kurulu üyesi ve Kafile 
Başkanı Fatih Aygün maç sonunda 
yaptığı açıklamada 3 maçta alınan 
galibiyetler ve 9 puan ile 1. sıraya 
yerleşmenin haklı mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. Bu hafta Karadeniz 
temsilcisi karşısında alınan galibiye-
tin Süper Lig yolunda ayrı bir öneme 
sahip olduğunun altını çizen Aygün, 

kalan maçlarda da seri galibiyetlere 
devam etmek istediklerini kaydetti. 
Fatih Aygün hafta sonu Pazar günü 
Saat 11.00’de Selçuklu Belediyesi 

sentetik sahada bir başka Karadeniz 
ekibi Trabzon Ortahisar Ampute ile 
yapacakları maça tüm sporseverleri 
davet etti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü doludizgin



Spor Toto Süper Lig’de “üç büyükler” olarak tabir 
edilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, aralıksız 

34 hafta sisteminin uygulandığı 1994-1995’ten beri 
ligin ilk yarılarındaki en kötü performansı bu sezon 

sergiliyor.
Süper Lig’in en çok şampiyon olan takımları, 

1994-1995’ten beri bu kadar kötü performans 
göstermemişti. Ligin 15. haftasında rakipleriyle 

berabere kalan Beşiktaş ve Galatasaray, 25’er 
puan toplarken, Akhisarspor’a 3-0 mağlup 
olan Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı. 

Beşiktaş, averajla 4. sırada yer alırken, 
Galatasaray da aynı şekilde 7. durumda 

bulunuyor. Fenerbahçe ise averajla 16. 
sıraya kadar geriledi. Beşiktaş ve Ga-

latasaray, kalan iki maçı kazanarak 
31 puana ulaşsalar da “üç büyük-
ler” adına son 25 sezonun en az 

puanına elde etmiş olacaklar.
3 DEFA 33 PUANDA 

KALMIŞLARDI 
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, 1994-95’ten 

beri 34 hafta olarak oynanmaya başlanan ligde, bu za-
mana kadar daha önce 3 defa “üç büyükler” adına ligin 
birinci devresinde 33 puan topladı. Ligde 2008-2009 sezo-
nunda Galatasaray ile Fenerbahçe, 33’er puanla ilk yarıyı 
tamamlamıştı. 2010-2011’de Fenerbahçe 17 maçlık pe-
riyotta 33 puana ulaşabilirken, 2012-2013 sezonunda ise 
Galatasaray aynı puanı elde edebilmişti.

FENERBAHÇE ÜÇ BÜYÜKLER ADINA EN AZ PUANDA
“Üç büyükler” adına bu sezon en kötü sonuçları Fener-

bahçe alıyor.  Ligde 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 
7 yenilgiyle 14 puan elde edebilen sarı-lacivertliler, hem 
puan hem de sıralama olarak bu ekipler içinde en kötü 
performans sergileyen takım oldu.  “Üç büyükler” adına 
son 25 sezonun ilk yarılarında en kötü performansı 2010-
2011’de Galatasaray, 23 puan alarak gerçekleştirmişti. 
Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısındaki iki maçı kazansa 
dahi 20 puanla 2010-2011’deki Galatasaray’ın gerisinde 
olacak. 

PERFORMANSLARI DAHA DA KÖTÜ OLABİLİR 
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarının ka-

lan iki haftasında alacakları olumsuz sonuçlarla daha da 
kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. Galatasaray ile Be-
şiktaş, bu iki maçta olası puan kayıplarında 31 puanın da 
gerisine düşecek. Her iki takımın olası puan kayıplarında 
25 yıllık periyotta üç ekip birden ilk kez 30 puanın altında 
yer alabilir.

38 SEZON SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR
“Üç büyükler”, ligde 38 sezon sonra birinci devrede 

ilk üçün dışında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya bulunu-
yor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1959 sezonu dı-
şında 60 yıllık lig tarihinde sadece bir kez ilk yarıyı ilk üçün 
dışında tamamlamıştı. Ligin “üç büyükleri”, 1979-1980 
sezonunun birinci devresinde ilk üçün dışında kalmıştı. 30 
maçlık sistemde söz konusu sezonun ilk yarısını Beşiktaş 
4. sırada tamamlarken, Fenerbahçe 10. ve Galatasaray 
14. olmuştu. 1979-80 sezonunda Trabzonspor birinci 
devreyi ilk sırada tamamlarken, Gaziantepspor ikinci, Ri-
zespor da üçüncü sırayı almıştı.  n AA

İstanbul takımları bir bir eriyor

Konya’da liseler arası oryantiring müsabakaları dün tamam-
landı. Özel Lale Koleji gösterdiği performans ile turnuvaya damga 
vururken, yakaladığı başarı ile Konya’yı Türkiye genelinde temsil 
etme hakkı kazandı. Özel Lale Koleji 3 ayrı kategoride derece elde 
ederken, kızlarda A Takımı Konya şampiyonu, B Takımı Konya 
üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Yarışmalara 140 sporcu ve 35 
takım katıldı. Özel Lale Koleji bireyselde 1 birincilik, 1 ikincilik 
ve 1 üçüncülük kazandı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Konya 
il şampiyonluğunu kazanan oryantiring kız takımımızı kutluyoruz. 
Türkiye şampiyonasında yapacakları mücadele için şimdiden ba-
şarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Özel Lale Koleji 
Konya’yı temsil edecek!

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 14 9 3 2 19 6 13 30
2.KASIMPAŞA 14 8 2 4 31 21 10 26
3.ANTALYASPOR 15 8 2 5 19 19 0 26
4.BEŞİKTAŞ 15 7 4 4 25 17 8 25
5.Y. MALATYASPOR 15 7 4 4 23 15 8 25
6.TRABZONSPOR 15 7 4 4 26 19 7 25
7.GALATASARAY 15 7 4 4 25 18 7 25
8.ATİKER KONYASPOR 15 5 6 4 20 18 2 21
9.SİVASSPOR 15 5 6 4 18 19 -1 21
10.MKE ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
11.BURSASPOR 15 4 7 4 16 16 0 19
12.GÖZTEPE 15 6 0 9 15 19 -4 18
13.AKHİSARSPOR 15 4 4 7 19 25 -6 16
14.ALANYASPOR 15 5 1 9 11 20 -9 16
15.ERZURUMSPOR 15 3 5 7 13 19 -6 14
16.FENERBAHÇE 15 3 5 7 14 22 -8 14
17.KAYSERİSPOR 14 3 3 8 10 24 -14 12
18.Ç. RİZESPOR 15 1 8 6 17 23 -6 11

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPS
Trabzonspor ile temsilcimiz Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadele iki camia arasını yeniden 
açtı. Maç öncesi yapılan hakem açıklaması ve penaltı tartışmaları, Aykut Kocaman aleyhine yapılan 

tezahürat ve taraftar otobüslerinin taşlanması gerilimi artıran en önemli etkenler oldu

Trabzon deplasmanında Kon-
yaspor’u yalnız bırakmayan taraftarlar 
hiç hak etmedikleri bir muamele ile 
karşılaştı. Geçmiş dönemde Konya’ya 
gelen Trabzonsporluları yemekte 
ağırlayan, Trabzon’a giderken yolda 
gördükleri Trabzonsporlu taraftarları 
yağmur yağdığı için otobüse alarak 
stadyuma kadar götüren yeşil beyazlı 
renklere gönül verenler, maç sonrası 
taşlanan otobüslerin kırık camları ile 
900 km yolculuk yapmak zorunda kal-
dı.

 Atiker Konyaspor, Trabzonspor 
arasında oynanan lig maçının ardın-
dan deplasmanda takımlarını destek-
lemeye giden yeşil beyazlı taraftarların 

otobüslerinin camları taşlanarak kı-
rıldı. Yaklaşık 900 kilometre boyunca 
soğuk havada kırık camla Konya’ya 
dönen taraftarların, Akçaabat ilçesinde 
otobüs bekleyen Trabzonspor taraftarı 
genci otobüse alıp, stada getirmesi 
büyük alkış topladı.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Sü-
per Lig’in 15’inci haftasında geçen 
Cumartesi günü deplasmanda karşı-
laştığı Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu. 
Konyaspor’u desteklemek için Trab-
zon’a giden yaklaşık bin kadar yeşil be-
yazlı taraftarın maç sonunda içerisinde 
taraftarlar yokken 5 otobüsün camları 
taşlanarak kırıldı. Yeşil beyazlı taraf-
tarlar 900 kilometre boyunca soğuk 

havada kırık camla Konya’ya geldi.
TRABZONSPOR TARAFTARINI 

OTOBÜSE ALDILAR
Taraftarlar maçın oynanacağı Şe-

nol Güneş Spor Kompleksi’ne giderken 
Akçaabat ilçesinde stada gitmek için 
otobüs bekleyen bir Trabzonspor ta-
raftarı genci otobüse aldı. Yol boyunca 
iki takım taraftarı arasında keyifli an-
lar yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarla-
rın bu hareketi büyük alkış topladı.

SALDIRI KINANDI   
Saldırı sonrası Atiker Konyaspor 

taraftar grupları otobüslere yapılan 
saldırıyı sosyal medya hesapların-
dan kınadı. Saldırı ile ilgili yapılan 
yorumlarda, “Bizi atalarımız sana taş 

atana sen ekmek at diyerek yetiştir-
di. Bu Trabzonspor’a yakışmadı. Biz 
Trabzonspor taraftarı genç kardeşimi-
zi otobüsle stadyuma getirirken sizin 
camlarımızı kırmanız hiç olmadı” gibi 
yorumlar yapıldı.  

HAKEM AÇIKLAMASI VE
 AYKUT KOCAMAN

Öte yandan maçtan önce hakem 
Mete Kalkavan’ı baskı altına almaya 
çalışan ve yayınladığı açıklama ile 
tartışma yaratan Trabzonspor’un bu 
davranışı Konyaspor’un tepkisini çek-
mişti. Teknik direktör Aykut Kocaman 
hakkında yapılan olumsuz tezahürat-
larla birlikte iki camia arası iyice açıldı. 
n DHA/SPOR SERVİSİ

Cam değil can kırığı!

Trabzonspor maçı ile başlayalım.
Maçın genel olarak anlatmamıza 

gerek yok. İnciğini boncuğunu hep 
birlikte izledik gördük. Aykut Kocaman 
şöyle yaptı, şu oyuncuyu çıkardı de-
mek benim haddime değil. Çünkü ho-
canın taktiksel bakışına ve irdeleyişine 
sonsuz inancım var.

Ben olaya anladığım kısmından 
gireyim. Maçın hakemi Merkez Hakem 
Kurulu’nun karizmatik çocuğu Mete 
Kalkavan. O büyük hayaller ile piyasaya 
dâhil edilen soyadının gücünü hissetti-
ğimiz Kalkavan. 

Hakemlerin açıkladığı gün aklıma 
ilk olarak Ali Çamdalı gelmişti. Hepi-
mizin hislerine tercüman olan “Kor-
kaksınız” çıkışı hala aklımda. Yalan 
söylemeye gerek yok Çamdalı doğru 
söylemiş. Altına imza atıyorum.

Öyle ki maçın ikinci yarısında ver-
miş olduğu penaltı dillere destan. Öyle 
bir yerden düdük çaldı ki taksi tutan 
30 TL para yazar. Anlaşılan hocamın 
gözleri fişek gibi görüyor. Hadi çal-

dın. Penaltı noktasını da 
gösterdin. VAR’ın başına 
geçtiğinde hiç vicdanın 
sızlamadı mı?

O kadar mı korktun 
Sayın Kalkavan?

Biz hakemlerin hata 
yapacağına inanıyoruz. 
Futbolun doğasında bu-
nun olması gerektiğini 
de kabul ediyoruz. Ancak 
milyon dolarlık yatırım-
ların yapıldığı VAR sisteminde de mi 
gözün görmedi anlamış değilim. Elbet-
te kararların arkasına sığınmıyoruz. El-
bette bazıları gibi çıkıp ağlamayacağız 
ancak göz göre göre de yapılmaz be 
kardeşim.

Neyse. En azından korkak oldu-
ğunu tescilleyen Kalkavan’ı kalkavan 
olduklarına emanet ediyorum.

Trabzonspor taraftarına da deği-
nelim.

Biliyoruz ki 2010-
2011 sezonundan bu yana 
Trabzon taraftarının yaşa-
dığı psikolojik tramvayı 
anlıyoruz. Hüküm vermek 
bize düşmez. O dönem 
yaşananlarda beni ilgilen-
dirmiyor. Ancak şehrimiz-
de ağırladığımız, beraber 
yemek yediğimiz Trabzon 
taraftarlarının Konyaspor 
taraftarı ile alıp veremediği 

ne var anlamış değilim.
Otobüsün camını kırmak hangi 

kitaba sığdı çok merak ediyorum. Kim-
seden Konya misafirperverliğini bek-
lemiyoruz ama en azından biraz saygı 
duyulmasını beklemek haktır. 

Uzun lafın kısası ayıp ettiniz. Kilo-
metrelerce yol tepip uykusuz kalan ce-
fakâr insanlara ayıp ettiniz. Anadolu’ya 
yakışmayan bu tutumun hesabını ver-
mek boynunuzun borcu olsun.

Son olarak hakemlerimize de deği-
nip bu haftayı kapatmak isterim. Ligi-
mizin süper hakemleri kadar olmasak 
da bizde hakemler yaptık. Haftalardır 
yaşananlar ortada. Uyduruk kararlar, 
ilginç pozisyonlar derken büyük bir 
kaosa doğru gittiğimizi hatırlatmak 
isterim. Konumuz dışı belki ama Ali 
Palabıyık’ın Rizespor’un attığı golü ip-
tal etmesi hangi kural kitabında yazıyor 
anlamış değilim. Yazık be kardeşim 
harcanan tüm emeklere yazık. Ekmek 
elden su gölden hakemlik yapıyorsu-
nuz. Aldığınız yediğiniz her şey size 
ödeniyor. Karşılığında 90 dakika ada-
letli bir şekilde maç yöneteceksiniz. 
Çok şey mi isteniyor.. 

Sayın Namoğlu bu gemi böyle 
sürülmez. Gerçi biz sizin lig yansa 
hakemlerimiz başarı demeçlerini de 
biliyoruz ama gel zararın neresinden 
dönersen dön kârdır. 

Kazanlar daha fazla kaymadan pılı-
nı pırtını topla git..

ÇIKMAZA DOĞRU GİDİYORUZ

spor@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR
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