
Savunmanın
bel kemiğiyiz

Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik, Beyşe-
hir’deki silah fabrikalarını gezdi.  
Rektör Özçelik, Konya’nın, savun-
ma sanayi konusunda önemli bir 
altyapıya sahip olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

SOBE, Konya’ya
değer katıyor

SOBE Heyeti ve Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Vali Cüneyit Orhan Toprak’ı 
ziyaret etti. SOBE’den övgüyle 
söz eden Vali Toprak, “SOBE’nin 
Konya’da olması şehrimize büyük 
değer katıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Küçükbezirci
hayatını kaybetti

Konya kültürünün önemli isimle-
rinden ve basının çınarlarından 
biri olan Seyit Küçükbezirci ha-
yatını kaybetti. Küçükbezirci’nin 
cenazesi bugün öğlen namazına 
müteakip Araplar Ak Camii’nde 
kılınacak cenaze namazının ar-
dından Araplar Mezarlığı’na def-
nedilecek.  n HABER MERKEZİ
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Arayı bulacaklar!
Asgari ücret zam-

mıyla ilgili açıklama-
larda bulunan AK 

Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez, 
devletin asgari ücret 
konusunda bir tera-
zi görevi üstlenerek 
hem işçiyi hem de 
işvereni memnun 
etme gayretinde 

olduğunu söyledi

DEVLET HAKEM 
ROLÜ ÜSTLENİYOR

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, asgari üc-
ret zammını değerlendirdi. 
Devletin görüşmelerde 
hakem rolü üstlendiğini be-
lirten Etyemez, hem işçiyi 
hem de işvereni düşüne-
rek çalışma yürütüldüğü-
nü söyledi. Bu kapsamda 
Etyemez, görüşmelerin 
sonucunda her iki tarafı da 
olması için çalışıldığını vur-
guladı.

İŞ DÜNYASI 
DESTEKLENİYOR

İş dünyasını destekledikleri-
ni anlatan Etyemez, “Biz hü-
kümet olarak iş dünyasına 
her zaman ciddi destekler 
verdik. Vermeye de devam 
edeceğiz. Çünkü biz şunu 
biliyoruz; Kalkınmanın ge-
lişmenin, ülke ekonomisinin 
sağlıklı  yürümesinin teme-
linde işverenimizin, yatırım-
cımızın gücü vardır. Onu 
güçlü tutmak gerekiyor” 
dedi. n HABERİ SAFYA 13’TE 

Gazeteler için müjdeli haber Şehrin kültürel hafızası
Gazeteler için büyük önem arz eden 
Resmi İlan Fiyat Tarifesi 11 Aralık 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan BİK 
Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahip-
leri Temsilcisi Mustafa Arslan, yazılı 
basının oldukça zor günler yaşadığı 
dönemde Resmi İlan Fiyat Tarife-
si’nin de gecikmeden yayınlanma-
sının Anadolu basınında memnuni-

yetle karşılandığını ifade etti.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Şehrin kültürel ve sa-
natsal değerlerini or-

taya koyduğu yayınlarla 
adeta kayıt altına alan ve 

bu sayede geleceğe akta-
rılmasını sağlayan Büyük-

şehir Belediyesi Kültür A.Ş., 
bu eserleri Vuslat Yıldönümü 

Etkinlikleri’nde dünyaya açı-
yor. Stantta en büyük ilgiyi ise 

Mesnevi ve İslam Düşünce Atlası 
görüyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE 

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası 
Anma Törenleri’nin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi’n-
de geleneksel sanatların icra ve teşhir edildiği stantlar 
yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.
n HABER İSAYFA 2’DE  

Şeb-i Arus döneminde Mevlana Kültür Merkezi’nde stant 
alan Konya Olgunlaştırma Enstitüsü, Türk kültürünü yan-
sıtan öğeler ve geleneksel sanat eserleriyle yerli ve ya-
bancı turistlerin dikkatini çekiyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Mevlana Kültür Merkezi’nde stant açan kanun ustası İb-
rahim Bakım, yerli ve yabancı turistlere, yaptığı enstrü-
man hakkında bilgi veriyor. Kanun hakkında bilgi veren 
Bakım, “Kanun filozof Farabi tarafından icat edilmiş bir 
müzik aletidir. Kökü cenke dayanır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Mevlana Kültür Merkezi’nde stant açan Can Mest Deri 
Tasarım, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 
Mest hakkında bilgi veren Muammer Can, “Gençlerimiz 
de model değişikliği yapmamız sebebi ile mestlere ilgi 
gösteriyor” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE  

STANTLARDA 
SANAT VAR

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ
TANITIYORLAR

KANUNUN KÖKÜ 
CENKE DAYANIR

ARTIK GENÇLER 
DE MEST GİYİYOR469 kişi TOKİ ile ev sahibi oldu

Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat 
Özaltun, Avşar 
Mahallesi’nde 

devreye konulan 
2.etap toplu konut 
projesinin bir süre 
önce tamamlandı-
ğını söyledi.Özal-
tun, projeden 469 
vatandaşın istifade 

ettiğini belirtti.
n HABERİ SAYFA 

5’TE 

Ömrünü Kur’an ve Kur’an eğitimi yolunda 
harcayan, ‘Topal Hoca’ lakabıyla anılan, ma-
halle mahalle gezip, çocukları etrafına topla-
yarak Kur’an öğretmesiyle bilinen Mehmet 
Ali İnal Hoca, hayatını kaybetti. Merhum To-

pal Hoca’nın cenazesi öğlen namazının ardın-
dan Hacıveyis Camii’nde kılınan cenaze na-
mazının ardından cenazeye katılan sevenleri 
tarafından dualar eşliğinde toprağa verildi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya, topal hocasını kaybetti

4 ‘İslam’da musiki 
yasak değil’ 9 Karatay’da engeller

tek tek kaldırılıyor 10 Mahremiyet, ana
karnında başlıyor

Halil Etyemez
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Türk müziğinin baş sazı
kanuna büyük ilgi

Mevlana Kültür Merkezi’nde 
stant açan kanun ustası İbrahim 
Bakım, yerli ve yabancı turistlere, 
yaptığı enstrüman hakkında bil-
gi veriyor. Bakım, “Kanun filozof 
Farabi tarafından icat edilmiş bir 
müzik aletidir. Kökü cenke daya-
nır.  Türk sazıdır oda. Cenk’ten 
kanun haline getirildi. Türk mü-
ziği yerinde baş sazdır. Olmazsa 
olmaz değildir, ancak olduğu za-
man müzik oldukça güzel olur. 
İşçilik konusunda çok fazla sıkıntı 
yaratan bir enstrüman değildir, 
herhangi bir marangoz tarafından 
kolayca hazırlanabilecek bir gövde 
yapısına sahiptir. İşlenecek ağaç 
bu noktada büyük önem arz eder. 
Gövde kısmından sonra tellerin 
gerilmesi, mandallar ve derinin 
gerilme işlemi ise ustalık ve hü-
ner isteyen bir iştir. Enstrüman’ın 
sağ tarafında oğlak derisi ile kaplı 
farklı 4 bölüm mevcuttur. Farklı 
bölümler ses konusunda enstrü-
mana ayrı bir ahenk ve tını kazan-
dırmaktadır. Tarihi geçmişine ba-
kılacak olursa özellikle saraylarda 
kullanılan kanun, hanımların da o 

dönemlerde çalması ve eserlerini 
sunması sebebiyle estetik bir gö-
rüntü kazanmıştır. Kanun’u güzel 
çalamam ancak, güzel bir kanun 
yaparım. Kendimin dünyanın bir-
çok yerinde kanunu yaptığım sa-
natçı var. Kanun ağaçtan yapılır. 9 
tane ağaç kullanılır. bir yıl kasası 

bekler. Kasasındaki sonraki işlev 
3,5- 4 ay sürer.  Kanun dikkatlice 
yapılır. Kanun yaparken ağaçları 
çok iyi bilmek gerekir. Ağaçları iyi 
bilmedikten sonra kanun yapma-
nın bir anlamı yoktur” ifadelerini 
kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Modeli değişti, gençler de 
mest kullanmaya başladı

Mevlana Kültür Merkezlerin-
de stantlardan birisi de Can Mest 
Deri Tasarım. Can Mest yetkilile-
ri mest geleneği Hz. Mevlana’yı 
anma törenlerine gelen yerli ve 
yabancı turistlere anlatıyor.  Mest 
hakkında bilgi veren Muammer 
Can, “37 yıldır babamla birlikte 
mest işi yapıyorum. Bizler mest-
lerde model değiştirerek yeni 
ürünler çıkardık. Gençlerinde de 
mest giymesini tavsiye ediyoruz. 

Gençlerimiz de model değişikliği 
yapmamız sebebi ile mestlere ilgi 
gösteriyor. Eskiden yaşlılar çok 
giyerken, günümüzde gençler de 
giymeye başladı.  Mest ayakları 
topuklarıyla yani ayak bilekleriyle 
beraber örten bir tür ayakkabıya 
verilen isimdir.  İslam dini nama-
zı, dinin temel vecibelerinden say-
mış olmasının yanı sıra, her türlü 
mükellefiyette zorluğu gidermeye 
ve kolaylığı temin etmeye de ayrı 

bir önem vermiştir. Bu yüzden 
mükellefler için mest ya da sargı 
üzerine mesh yapılarak abdest 
almak, ibadetleri ifa etme imkanı 
getirmiştir. Yabancı misafirlere 
mestlere yakın ilgi gösteriyor ve 
yakından ilgileniyorlar. Standı-
mızda mesttin yanında yapmış ol-
duğumuz çanta, kalemlik, cüzdan, 
anahtarlık ürünlerimizi sergiliyo-
ruz” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi’nde gele-
neksel sanatların icra ve teşhir edildiği stantlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor

Stantlarda sanat var!

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi 
uyandıran düşünce adamı, muta-
savvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 
vefatının 745. yılında düzenlenen 
törenlerle anılıyor.  Her yıl 7-17 Ara-
lık’ta düzenlenen anma törenlerine 
yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi 
katılıyor.  Yerli ve yabancı turistler 
Mevlana Müzesi’ne akın ediyor. Et-
kinlikler kapsamında Mevlana Kül-
tür Merkezi Fuaye Alanı’nda açılan 
tanıtım stantları da ziyaretçiler ta-
rafından yoğun ilgi görüyor. Atölye 
çalışmaları ve sergilerin yer aldığı 
alanda, cam üfleme, keçe, ebru, hat, 
tezhip ve geleneksel Türk el sanat-
ları ustalarının eserleri sergileniyor. 
Stantları dikkatlice inceleyen yerli 
ve yabancı turistler stantlar hakkın-
da stant görevlilerinden bilgi alıyor,  
ürünleri dikkatlice izliyor.

TAHTA KAŞIK, SABRI ÖĞRETİYOR
Mevlana Kültür Merkezinde 

stant açan bir isim ise Mahmut Sami 
Onay. Mahmut Sami Onay açtığı 
standa tahta kaşıkçılığı canlandırı-
yor. Onay, “4. kuşak kaşıkçıyım.  Öl-

meye yüz tutmuş meslekler arasında 
yer alan tahta kaşığın imalatı ile uğ-
raşıyorum. Aynı zamanda süsleme 
sanatları ile uğraşıyorum. Kaşıkların 
farklı ölçüleri ve ebatları var. Model 
ve çeşitlilik olarak; çorba, yemek, 
pilav tatlı, bulgur, hoşaf ve arabaşı 
kaşığı gibi cinslere ayrılırlar ki bunlar 
boyut olarak birbirinden farklıdırlar. 
Tahta kaşıkları tamamen teknoloji 
kullanmadan yapıyoruz.  Konya’da 
tahta kaşıkçılığın bu kadar meşhur 
ve yaygın olmasında Hz. Mevlana ve 
Mevlevi Medreseleri’nin, dergahları-
nın çok büyük bir payı vardır. Kara-
man ve Konya Medreseleri’ne gelen 
muhibbanlar, dervişler, öğrenciler 
sadece manevi ilimlerle değil, dün-
yevi ilimlerle de eğitilmişler. Özellik-
le Matematik, Geometri ve Cebir gibi 
ilimlerle de uğraşmışlar. En önemlisi 
öğrencinin sabrını, metanetini ge-
liştirmek amacıyla Taş Oymacılığı, 
Keçecilik, Seramik ve Kaşıkçılık gibi 
sabır isteyen mesleklere yönlendire-
rek el becerilerini de geliştirmelerine 
sebep olmuşlar. Bunlara örnek Hz. 

Mevlana Müzesi’ndeki Sabır Taşı, 
günümüzde Konya Müzelerinde 
sergilenen seramik, taş ve ahşap iş-
çiliği olan eserler, Topkapı Müzesi, 

Dolmabahçe ve Bursa Muradiye El 
Sanatları müzesindeki Konya Tahta 
Kaşıklarıdır. Konya Tahta Kaşıkla-
rı genelde armut, meşe, dut, ceviz, 

dişbudak gibi ağaçlardan yapılsa da 
en makbul olanı “Şimşir”den yapıla-
nıdır. Şimşir kaşık yapılacak ağaç en 
az 15 cm. kalınlığında olmalı. Yapı-

lacak kaşığa göre 25 ila 30 cm. bo-
yunda kesilir. İkiye ayrıldıktan sonra 
her bir yüzüne yapılacak olan kaşığın 
modeli çizilir. Bu çizgilere yakın bir 
şekilde keserle yontularak düzeltilir 
ve bu işleme “taslak çıkarma” de-
nir. Daha sonra yine keserle iç ağız 
kısımları oyulur. Bu oyulan kısım, 
adına eğdi veya değdi dediğimiz özel 
bıçaklarla çapakları alınıp düzgün bir 
hale getirilir. Arka kısmı ve sap kısmı 
bıçak, törpü, eğe ve zımpara yardı-
mı ile düzeltilip kaşık yapılır. Yapıla-
cak modele göre kaşıkla sap arasına 
“dirsek” dediğimiz ve sapına “delik-
li” dediğimiz modeller el ile oyularak 
modeller işlenir. Böylece kaşığın 
ahşap hali bitmiştir. Türkiye’nin her 
yerinde kaşık yapılıyor ancak, Kon-
ya kaşığı bir başka. Çünkü ağacımız 
farklı. Kaşık yapım şeklimiz farklı. Bu 
zamana kadar kaşık yapan ustaların 
hiçbiri kaşık yaparken endüstriyel 
kullanmamıştır.  Dünyada Konya 
kaşığı oldukça meşhur.  Günümüz-
de kaşıkçılığa sanat olarak bir ilgi 
yok” dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbrahim Bakım
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Şeb-i Arus döneminde Mevlana Kültür Merkezi’nde stant alan Konya Olgunlaştırma Enstitüsü, Türk 
kültürünü yansıtan ögeler ve geleneksel sanat eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor

‘Kültür’ enstitüsü

Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıl-
dönümü Uluslararası Anma Törenle-
ri (Şeb-i Arûs)  tüm hızı ile sürüyor. 
Mevlana Kültür Merkezi’nde her yıl 
geleneksel olarak yapılan Mevlana 
Celaleddin Rumi’yi anma törenleri 
çerçevesinde birçok kültürel ve sosyal 
aktivite gerçekleşiyor. Programlarının 
yanı sıra Mevlana Kültür Merkezinde 
kurulan stantlarda, çoğunluğunun el 
işçiliğinden yararlanarak ürünler ser-
gileniyor.  Mevlana Kültür Merkezin-
de stant açan kurumlar arasında yer 
alan Konya Olgunlaşma Enstitüsü de 
yerli ve yabancı turistlere hem enstitü 
hakkında bilgi veriyor. Hem de Türk 
kültürünün tanıtılmasını sağlıyor.
YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERE TÜRK 

KÜLTÜRÜNÜ TANIYOR 
Konya Olgunlaşma Enstitüsü 

Nakış atölyesi ve Tasarım Atölyesi 
Atölye Şefi Fitnat Akdoğan Yenigün 
Gazetesine Enstitü ve stant hakkın-
da sergilenen ürünler hakkında bilgi 
verdi. Akdoğan, “Konya Olgunlaşma 
Enstitüsü 2010 yılında kurulan özel 
statülü bir okuluz. Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı kurumuz. Kurumumuzda 
hem öğrenci eğitimi yapıyoruz. Hem 
de üretim atölyelerinde geleneksel 

el sanatlarını araştırarak, yeni şekil-
de ortaya çıkartıyoruz. Bizim misyo-
numuz ve misyonumuz budur.  Hz 
Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Etkinlikleri çerçe-
vesinde Mevlana Kültür Merkezinde 
standımızı açtık. Burada geleneksel 
el sanatları ile hazırlanmış deri pa-
nolarımız, sırma işlerimiz, peşkir işle-
melerimiz burada hem yerli hem de 
yabancı turistlerimize anlatma fırsatı 
buluyoruz.  Aynı zamanda usta öğre-
ticilerimiz bu işlemenin nasıl yapıldığı 
ile ilgili workshop çalışması gerçek-
leştiriyoruz.  Yerli ve yabancı turistler 
standımıza ve ürünlerimize yoğun 
ilgi gösteriyor. Buda bizlerin ne kadar 
doğru bir yaptığımızı gösteriyor.  Mi-
safirlerimiz burada yer alan ürünlerin 
kumaş özelliklerini ve yapılışlarını 
soruyorlar. Bizler de bu konuda yerli 
ve yabancı misafirlerimize yardımcı 
oluyoruz.  Yerli ve yabancı turistler 
törenler kapsamında Hz. Mevlana’yı 
yakından tanıma fırsatı buluyorlar 
hem de Türk kültürünü de yakından 
tanımış oluyorlar. Standımız büyük 
beğeni aldı.  Yine Konya Olgunlaşma 
Enstitüsü olarak Selçuklu motiflerini 
çalışıyoruz. Gerek örtülmemizde ge-
rek kıyafetlerimizde,  Hz Mevlâna’nın 

745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Etkinlikleri çerçevesinde fu-
aye alanında Selçuklu dönemine ait 
erkek kıyafetlerini sergiliyoruz.  Bu 
sergimizde çok büyük beğeni topladı. 
Vatandaşlarımız bu kıyafetlerin ya-
nında durarak bol bol hatıra fotoğrafı 
çektiriyor. Yine bu sergimizi Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da ol-
dukça beğendi ve çalışmalarımızdan 
dolayı teşekkür etti.  Bizler Konya 
Olgunlaşma Enstitüsü olarak kaybol-
maya yüz tutmuş geleneksel giyim 
ve el sanatlarını, araştırmak, özellik-
lerini bozmadan geliştirmek, arşivle-
meyi, ürettiğinim pazarlamak, ulusal 
ve uluslararası tanıtımını sağlamak, 
meslek edindirme programları ile 
kaliteli bir eğitim ortamında nitelikli 
bireyler yetiştirmek en büyük amacı-
mız” dedi. 

Konya Olgunlaştırma Enstitü-
sü olarak bu yıl Şeb-i  Arus törenleri 
boyunca Mevlana Kültür Merkezinde 
törenlere katılan yerli ve yabancı mi-
safirlerimiz ile buluşturduklarını ve 
standa sim sırma sanatının tanıtımını 
yaptıklarına dikkat çeken stant yetkili-
si  Ulviye Erfidan, “Konya Olgunlaştır-
ma Enstitüsü olarak bu yıl Şeb-i  Arus 
törenleri boyunca Mevlana Kültür 

Merkezinde törenlere katılan yerli ve 
yabancı misafirlerimiz ile buluşuyo-
ruz.  Sim Sırma sanatını standımız-
da tanıtmaya çalışıyoruz. Osmanlıda 
yaptığım bu işe dival sanatı ismi de-
niliyordu. Dival işinin anlamı da tek 
taraflı işlemek demektir. Yani simi tek 
taraflı olarak alt tarafa geçirmeden 
işliyoruz. Alt kısmında da alt ipimiz 
oluyor. Önce kalıplarımızı hazırlıyo-
ruz. Elimizde tek tek kesiyoruz. Daha 
sonra bunu kumaşa yapıştırıyoruz.  
Genellikle kadifeyi kullanıyoruz.  Ya-
pıştırdıktan sonra gergev denilen bir 
aletimiz var. İşimizi o alete geriyoruz. 
Daha gergin ve kolay işlenmesi açı-
sından. Ecdadımızda gergevde işler-
miş. Osmanlı da bir mezar taşında 
gergevde nakış işleyen bayan tasviri 
var. Gerdikten sonra işlemeye tek tek 
başlıyoruz.  Dival işinden genellikle 
örtüler yapılıyor. Bindallılar yapılıyor. 
Hat işleniyor. Türbe işleri hep dival 
işinden oluyor. Kişi bir işte başarılı 
olması için yaptığı işi sevmesi lazım. 
Sevmeden olmaz. İstemek lazım.  Bir 
işi sevdikten sonra gerisi geliyor.  Bir 
ederin hazırlık aşaması bir hafta 10 
günü buluyor. Bir iş ise 3,5- 4 ayı bu-
labiliyor” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yazılı basına zor 
dönemde güzel haber

Gazeteler için büyük önem 
arz eden Resmi İlan Fiyat Tari-
fesi 11 Aralık 2018 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlandı. Tarife 
1 Ocak 2019’dan itibaren yü-
rürlüğe girecek. 

Basın İlan Kurumu (BİK) 
Genel Kurulu’nun 30 Kasım ta-
rihli toplantısında aldığı karar-
lar ardı ardına Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Geçtiğimiz hafta 
da Kurum Yönetmeliği’ne dair 
değişiklik ile Süreli Yayınlar Yö-
netmeliği’ne ilişkin değişiklikler 
yayınlamdı. Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan BİK Genel Ku-
rulu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi Mustafa Arslan, ya-
zılı basının oldukça zor günler 
yaşadığı dönemde Resmi İlan 
Fiyat Tarifesi’nin de gecikme-
den yayınlanmasının Anadolu 
basınında memnuniyetle karşı-
landığını ifade etti. Arslan, ye-
rel gazeteler için 10.40 TL olan 

sütun santim fiyatının Haziran 
ayında 12.50 TL’ye çıktığını 
hatırlatarak, “Yerel gazeteler 
için belirlenen 15 TL’lik sütun 
santim fiyatı yüzde 20’lik bir 
artışa karşılık gelmektedir. İki 
tarifenin toplam artışı yüzde 
44.23’tür. Kağıt ve girdi mali-
yetlerindeki olağanüstü artışın 
telafisi için tarifenin katkı sağ-
layacağına inanıyorum. Yaygın 
gazeteler için sütun santim fi-
yatı da 40 TL’den 45 TL’ye çık-
mıştır. BİK Genel Kurulu’nun 
teklifini çok kısa sürede onayla-
yan Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, tarifeye ve 
yönetmelik değişikliklerine iliş-
kin ilgisini esirgemeyen Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Baş-
kanı Metin Kıratlı’ya, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Adnan Er-
tem ile Genel Kurul üyelerimi-
ze teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
diye konuştu.  n İHA

Eserleri mikroskop ya da büyüteç altında görülebilen, dünyanın sayılı ‘mikro heykeltıraş’larından Necati 
Korkmaz, incir çekirdeğinin üstüne yerleştirdiği 3 semazenli sema ayin-i şerifini iğne deliğine sığdırdı

Semazenler iğne deliğinde

Dünyadaki 3 mikro heykel-
tıraştan biri olarak tanınan Ne-
cati Korkmaz, incir çekirdeğinin 
üstüne yerleştirdiği 3 semazenli 
sema ayin-i şerifini iğne deliğine 
sığdırdı.

Mevlana’nın 745’inci Vuslat 
Yıl dönümü Uluslararası Anma 
Törenleri kapsamında Mevlana 
Kültür Merkezi’nde el sanatları 
sergisi açan Korkmaz’ın, mikros-
kop ya da büyüteç altında görü-
lebilen eserleri ziyaretçilerden 
yoğun ilgi görüyor. 

Boyama, yontma, kesme ve 
kazıma yöntemiyle küçük obje-
leri sanata dönüştüren Necati 
Korkmaz’ın yaptığı “saç telinde 
besmele”, “kalem ucundaki İs-
tanbul”, “yanmış kibrit çöpü-
ne kazınmış futbolcu ve futbol 
topu”, “toplu iğne başında sat-
ranç takımı” gibi eserleri dikkati 
çekiyor. 

Ayrıca, eser sayısı bakımın-
dan en büyük, dünyanın 3’üncü, 

Türkiye’nin ise ilk mikro minya-
tür sergi alanı olma özelliğini ta-
şıyan Kuşadası Belediyesi Necati 
Korkmaz Mikro Minyatür Sanat 
Merkezi ve Sergi Alanı’nda Kork-
maz’a ait 40 eser sergileniyor. 

ESER İLK DEFA KONYA’DA 
SERGİLENECEK 

Necati Korkmaz, eserlerinin 
büyük oranda tasavvufla ilgili ol-
duğunu söyledi. Eserlerini ilk kez 
genellikle Konya’da sanatsever-
ler ile buluşturduğunu anlatan 
Korkmaz, “Yaptığım sanat çok az 
sayıda kişi tarafından biliniyor. 
Büyük konsantrasyon ve sabır 
gerektiriyor. 

Bu anlamda günümüzün sa-
natı pek sayılmaz. Bu işi profes-
yonel manada yapan üç kişinin 
temel özelliği sabırlı olmaları. 
Benim dışımda Ukrayna ve İn-
giltere’de bu sanatla profesyonel 
anlamda ilgilenen kişiler var.” 
diye konuştu.

‘SEMAZEN İNCİR ÇEKİRDEĞİ 

ÜZERİNDE DÖNÜYOR’
Necati Korkmaz, iğne deliğine 

yaptığı sema ayin-i şerifinin de 

ilk defa Konya’da sergilediğine 
dikkati çekerek, şöyle konuştu: 
“Bu çalışma yaklaşık 7 ay sürdü. 

Bir iğnenin deliğinde 3 semazen 
var. 3’ü de ayrı tavırda dönüyor. 
Ortadaki semazenin altına da ne 

kadar küçük olduğunu göster-
mek için incir çekirdeği koyduk. 
Yani ortadaki semazen incir çe-
kirdeği üzerinde dönüyor. O ka-
dar küçük bir şey ki düşünün, 
incir çekirdeğini iğne deliğinin 
içine sığdırıyorsunuz, onun üstü-
ne de semazenleri yapıyorsunuz. 
Yani tam bir azim meselesi.”

‘YÜZLERCE, BİNLERCE DEFA 
KIRILDIĞI OLUYOR’

Eserlerini bir defada yapma-
dığını, her birinin büyük uğraşlar 
ve denemeler sonucu ortaya çık-
tığını vurgulayan Korkmaz, “Bu 
eser de yapılırken belki yüzlerce 
kez kırılmıştır. Kırdığınız zaman 
bir eseri tamir etme şansınız yok. 
Sabırla, azimle tekrar üreteceksi-
niz. Aylar sürüyor bu çalışmalar. 
Belki yüzlerce, binlerce defa kı-
rıldığı oluyor. Eser o kadar küçük 
ki en ufak hata o eserin bozul-
masına neden oluyor.” şeklinde 
konuştu.
n AA



12 ARALIK 20184 HABER

Kuşpınar: ‘Mesnevi, Mevlana’nın tevhit dükkanıdır’
Konya İl Kültür ve Turizm Mü-

dürlüğünce, Hz. Mevlana’nın 745. 
Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma etkinlikleri kapsamında dü-
zenlenen “Türbeönü Buluşmaları” 
programına katılan, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı ve Ulusla-
rarası Rumi Medeniyetler Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuş-
pınar, Hz. Mevlana’nın yaşadığı sos-
yal çevre ve bu sosyal çevre ile neleri 
paylaştığı, özellikle adalet ve zulüm 
gibi kavramların, Hz. Mevlana’da ne 
şekilde işlendiğini anlattı.

Hz. Mevlana’nın, sosyal haya-
tın çerisinde gündelik problemlerde 
birebir karşılaşan ve onlara çözüm 
önerisi getiren hakkı ve adaleti sa-
vunan, yanlışlığı eliyle ve diliyle 
gidermeye çalışan yetmese de kal-
biyle çalışan, hoşlanmadığını ortaya 
koyan bir İslam alimi tipi olduğunu 

söyleyen Kuşpınar, “Hz. Mevlana 
İslam medeniyetinin engin ilim ve 
irfan hazinesini ve güzel ahlakını 
kendine özgü samimi ifadeleriyle 
sanat ve estetiğiyle şiir ve nesirle-
riyle birlikte tevhit ve aşk cümleleri 
içerisinde aktarmış müstesna bir 
alim ve ariftir.” dedi.

‘AHLAK’IN ÜÇ TEMEL KAVRAMI; 
ADALET, İHSAN VE EDEBİ OLMAK’

Mevlana’yı üç türlü anlamak 
gerektiğini ifade eden Kuşpınar: 
“Birincisi, Mevlana’nın Mevlevilik 
kültürü içerisinde kendi eserleri 
bağlamında. İkincisi, edebi yönüy-
le farsça dilinde şiir ve edebiyatta, 
düşüncede, sanatta yapmış olduğu 
katkılar. Üçüncüsü ise Mevlana’yı 
hiç duymadıkları halde, Amerika’da 
olduğu gibi şiirlerinden etkilenmiş 
kimseler. Her şeyden önce Mevla-
na evrensel bir dil kullanıyor. İlim 
adamı dilinden öteye bilge, bilgi, 

hikmet, marifet ve aşk dörtlüsü içe-
risinde kendine has bir üslubu var. 
Kur’an-ı Kerim’in manasını, özetini, 
Hz. Peygamberin ahlaki içerisinde 
bize sunuyor.” dedi. Kur’an-ı Ke-
rim’in en önemli temalarından bi-
rinin ahlak olduğunun altını çizen 
Kuşpınar, konuşmasını şöyle sür-
dürerek: “Bir insan sosyal hayatında 

ahlaklı olmalıdır. Ahlak bireyseldir, 
ancak topluma karşı bireylerin so-
rumlulukları bulunmaktadır. Ah-
lakın temelinde üç kavram vardır. 
Adalet, ihsan ve edebi olmaktır. 
Mevlana’ya böyle baktığımız zaman 
toplum içerisinde bireysel ilişkilerin-
de hoşgörülü, müsamahalı, lütufkar, 
haksızlığa hiç tahammül edemeyen, 

toplumu ilgilendiren meselelerde 
ihsan yerine adaleti savunan bir 
kimse olduğunu” söyledi.

‘MESNEVİ, MEVLANA’NIN TEVHİT 
DÜKKANIDIR’

Sohbetini Hz Mevlana’nın şu 
sözüyle sürdüren Kuşpınar: “Hz. 
Mevlana diyor ki: ‘Her Peygambe-
rin, her velinin bir mesleği vardır. 

Hakkı anlatmaktır ve insanları hak-
ka çağırmaktır. Haktan mesaj alıp, 
hakka insanları döndürmektir ve 
hakkın yoluna insanları götürmek-
tir. Değil mi ki hepsinin geldiği gö-
rev, aynı görev, haktan gelip, hakka 
götürmek, o halde bizim yaptığımız 
görevde budur. İnsanları tevhide 
çağırmaktır.’ diyen Kuşpınar: “Dola-
yısıyla Mesnevi, Hz Mevlana için bir 
tevhit dükkanıdır. Mesnevi, Kur’an-ı 
Kerim’in aynasıdır, manevi olarak 
onun bir açıklamasıdır, izahıdır. İn-
sanın en önemli özelliği, Mevlana’ya 
göre kulluğunu bilmesidir. Peygam-
berin yolundan gitmesidir. Bu ne-
denle, sosyal hayatımızda adaletli, 
beşeri ilişkilerimizde ihsan seviye-
sinde olmalıyız. Hakkı hakkıyla gö-
zetip, hakkın gözünde insanları ve 
varlıkları görmek ve onlara o şekilde 
muamele etmeliyiz” diyerek sözleri-
ni tamamladı. n HABER MERKEZİ

Ali Bektaş: ‘İslam’da 
musiki yasak değil’

Hz. Mevlana’nın 745. Vus-
lat Yıldönümü Uluslararası 
Anma etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen “Türbeönü Buluş-
maları” sohbet çadırına konuk 
olan; sosyolog, yazar, program 
yapımcısı, şair ve çevirmen Ali 
Bektaş, Hz. Mevlana’nın, ta-
savvufi çevreden almış olduğu 
Matüridi inanç sistemini Ana-
dolu’ya taşıması ve Türklerin 
temel inançlarının Hz. Mevlana 
kaynaklığı olduğu üzerine bir 
sohbet gerçekleştirdi.

Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünce, Hz. Mevla-
na’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen “Tür-
beönü Buluşmaları” devam edi-
yor. Dünyanın dört bir yanından 
Konya’ya gelen vatandaşların 
ilgi gösterdiği çadır sohbetleri, 
alanında uzman kişileri konuk 
ediyor.  Sosyolog, yazar, prog-
ram yapımcısı, şair ve çevirmen 
Ali Bektaş, konuşmacı olarak 
katıldığı programda, Hz. Mevla-
na’nın, Dünyaya ve Anadolu’ya 
tasavvufi ve dini katkılarını an-
lattı. 745. Vuslat Yıldönümün-
de Hz. Mevlana’yı yad ederek 
konuşmasına başlayan Bektaş, 
“Bu vatanın kurulmasında as-
ker, siyasetçi ve komutan ata-
larımız olduğu kadar, alim ve 
arif, insanı yetiştirmeyi bilen 
atalarımızın da etkisi olduğu 
unutulmamalı, Hz Mevlana’da 
onlardan birisidir.” dedi. Hz. 
Mevlana’nın Celaleddin-i Rumi 
ismine atıfta bulunan Bektaş, 
Farsça’da ‘Rume’ kelimesinin 
aynı zamanda ay yüzlü, temiz 
yüzlü anlamına geldiğini, bir 
insanın bu şekilde anılmasının, 
onun davranış ve tutumlarında 
temizlik ve güzelliğin sembolü 
olduğunu söyledi.
‘MEVLANA BİZE İTİKAT ANLAYIŞI 

GETİRDİ’
Hz Mevlana’nın, ilk din eği-

timini, insan görüşünü, toplum, 
devlet, siyaset ve ibadet an-
layışını bugünkü; Afganistan, 
İran, Diyarbakır, Hakkari, Er-
zurum, Horasan, Hindistan ve 
Pakistan’ı içine alan ve 350 yıl 
hüküm sürmüş büyük Türk İs-
lam Devleti Harzemşahlar dev-
letinde aldığını ifade eden Bek-

taş: “Hz Mevlana’nın doğduğu 
bu topraklar, alimler, arifler ve 
siyasi iradenin birlikte bulun-
du bir devlet sistemini ifade 
ediyor. Türk hakanları bir me-
seleye tek başlarına karar ver-
miyorlardı. Yanlarında mutlaka 
medrese ehlinden alimler ve 
maneviyatla uğraşan tekke eh-
linden arifler de bulunuyordu.” 
dedi. Hz. Mevlana’nın doğduğu 
topraklar olan Belh’den Anado-
lu’ya göç ederken itikat anlayışı 
getirdiğinin altını çizen Bektaş: 
“Mevlana’yı anma törenlerinde; 
başı açık, kapalı, yerli ve yaban-
cı, kadın ve erkek, herkes kendi 
insani, ilmi, irfan-i, edebi ve ah-
laki ölçüde bir arada bulunabili-
yor. Buna mani olan bir şey var 
mı? İşte bizim dünyamızda bu, 
bu da Hz. Mevlana gibi ariflerle 
mümkün olabiliyor.” dedi.
‘İSLAMDA MUSİKİ YASAK DEĞİL’

Tasavvuf musikisi ve icra 
edilen Sema’ya bazı çevreler-
den gelen tepkileri yersiz bulan 
Bektaş: “Bunca ilim, medrese, 
musiki ile sema nasıl bir araya 
geliyor. Musiki bahsi aslında İs-
lam’da yasak değildir. İslam’ın 
orijinal kaynaklarında müzikle 
ilgili bir yasak yoktur. İmam-ı 
Azam Ebu Hanife Hazretleri 
diyor ki: ‘Eşyadan çıkan sesler 
masumdur.’ Günahkar ve suç-
lu olabilen ancak insandır. Onu 
çalanın niyeti, dinleyenin niyeti 
günaha yol açar. Zaman zaman 
ilahiler okuyoruz, türküler dinli-
yoruz, şarkılar dinliyoruz. Bun-
ların hiç birinden rahatsız olmu-
yoruz. Bilakis bunları dinlerken 
bazen kalbimiz huşa geliyor, 
imanımız artıyor, hallerimiz gü-
zelleşiyor. Gözlerimiz yaşarıyor. 
İşte bu anlayış, bu topraklara 
Hz. Mevlana’nın armağanıdır. 
Hz. Mevlana bugün Anadolu’da 
yaşanan Müslümanlığın temel 
kurucularından biri olarak te-
mayüz etmiş büyük bir alim-
dir. O ne musikiden, Sema’dan, 
Mesnevi’den, Medreseden, 
ilimden ve ne de fıkıhtan iba-
rettir. Hz. Mevlana bütün bun-
ların üstünde tarif edilemez, 
dile gelmez, söze sığmaz büyük 
bir manevi şahsiyettir.” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Şehrin kültürel ve sanatsal değerlerini ortaya koyduğu yayınlarla adeta kayıt altına alan ve bu sayede geleceğe 
aktarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., bu eserleri Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri’nde dünyaya açıyor

Konya’nın dünyaya 
açılan penceresi 

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Etkinlikleri devam 
ediyor. Etkinlikler çerçevesinde 
her gün Mevlana Kültür Merke-
zi başta olmak üzere, Mevlana 
Türbesi önünde de çeşitli faali-
yetler yapılıyor. Mevlana Kültür 
Merkezi’nde biryandan etkinlik-
ler devam ederken diğer yandan 
Konya ve İslam dünyasının birçok 
kültürel değerleri de sergilenme 
imkanı buluyor. Vuslat Yıldönü-
mü Etkinlikleri çerçevesinde yurt 
içinden ve yurt dışından gelen mi-
safirler burada bulunan stantları 
ziyaret ederek hem alışveriş yapı-
yor hem de kültürel birçok değeri 
yerinde görmüş oluyor. Burada 
en önemli hizmetlerden birini de 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür A.Ş. veriyor. Konya’nın sanat-
sal, kültürel alanına büyük katkı-
lar sunan Kültür A.Ş., biryandan 
geleceğe ışık tutacak yayınlar 
ortaya koyarken diğer yandan 
bu ürünlerin kitlelere ulaşmasını 
sağlıyor. Törenler boyunca açık 
kalacak olan stantta bu değerle-
ri gelen davetlilere sunan Kültür 
A.Ş., Konya’nın kültürel ve tarihi 
mirasını dünyaya açmış oluyor. 

KONYA’NIN DEĞERLERİNİ 
DÜNYAYA TANITIYORLAR 

Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş, şehrin kültürel ve sanatsal 
değerlerini geleceğe aktarmak 
adına önemli bir yayın faaliye-
ti sürdürüyor. Hz. Mevlana’nın 

eserleri başta olmak üzere, Konya 
Kadı Sicilleri, Konya Salnameleri 
gibi şehrin kültürel ve sanatsal 
değerlerini kayıt altına alan Kül-
tür A.Ş., bu değerlerin geleceğe 
aktarılmasını sağlıyor. Bu sayede, 
hoşgörü, sevgi, doğruluk şehri 
olan Konya’nın bu anlayışı, ortaya 
konulan yayınlar sayesinde tüm 
dünyaya aktarılmış oluyor. 

MESNEVİ VE İSLAM DÜŞÜNCE 
ATLASI’NA İLGİ

Kültür A.Ş tarafından bugü-
ne kadar onlarca yazılı eser or-
taya konulmuş durumda. Bun-
lardan en önemlilerinden biri 
Hz. Mevlana’nın Mesnevisi. Aslı 
bozulmadan, sade bir dille, işin 

uzmanlarınca aktarılan Mesnevi 
yayınları sayesinde vatandaşlar 
Hz. Mevlana’nın hayat felsefesi-
ni ve İslam’a bakışını çok iyi bir 
şekilde anlayabiliyor. Bu eserler 
yine Kültür A.Ş. tarafından 27 
dile çevrilerek, dünyanın birçok 
bölgesinden Konya’ya gelen tu-
ristlerin Mesnevi’nden faydalan-
maları sağlanıyor. Bu anlamda 
stantta en çok ilgi gören eserlerin 
başında hiç kuşkusuz Kültür A.Ş. 
tarafından ortaya konulan farklı 
dillerdeki Mesnevi geliyor. Bu-
nun dışında Kültür A.Ş.’nin son 
önemli çalışmalarından olan İs-
lam Düşünce Atlası da yine stant-
taki yerini almış durumda. İslam 

dünyasına ışık tutan bu eser de 
yine ilgi gören eserler arasında 
bulunuyor. 

ÇİNİLER DE UNUTULMADI
Kültür A.Ş., Konya’nın ve İs-

lam dünyasının kültürel, sanatsal 
değerlerini yazılı olarak ortaya 
koyarken, bu değerlerin devamını 
sağlamak amacıyla farklı çalışma-
lar da yürütüyor. Bunlardan birisi 
de çini sanatını yaşatmak. Çini 
sanatı, aslına uygun şekilde, kla-
sik yöntemler ve malzemeler kul-
lanılarak Kültür A.Ş. tarafından 
yapımı devam ediyor. Buradan 
çıkan ürünler de Kültür A.Ş.’nin 
standında vatandaşlara sunula-
rak, çininin hem yaşatılması hem 
de dünyaya yayılması sağlanıyor. 
Bunun dışında Kültür A.Ş., Vuslat 
Yıldönümü Etkinlikleri’ni dijital 
ortamda da ortaya koyarak etkin-
liklere gelemeyen vatandaşların 
faydalanmasını sağlıyor. 

MAHALLİ ÜRÜNLER DE 
BULUNUYOR

Kültür A.Ş., Konya’nın ma-
halli sanatçıları ve ilahilerine de 
yayınlarında yer veriyor. Böylece 
Konya’nın bu değerlerine sahip 
çıkılarak, geleceğe aktarılması 
sağlanıyor. Stantta tüm ürünlerin 
rahatça bulunabilmesinin yanın-
da, kar amacı gütmeyen Kültür 
A.Ş. tüm bu kültürel ve sanatsal 
eserleri yerli ve yabancı turistlere 
ucuz fiyatlara sunuyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Etkinlikleri çerçevesinde Mevlana Kültür Merkezi’nde açtığı stantla, 

Konya’nın değerlerini misafirlere sunuyor.
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RASİM ATALAY

Konyalı doğaseverler, Bey-
şehir ilçesinde düzenlenen doğa 
yürüyüşünde biraraya geldi. Bey-
şehir Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği tarafından Anamas Dağı 
Çayırlık İslibucak Doğa Yürüyüşü 
etkinliği gerçekleştirildi. Etkin-
liğe Beyşehir Doğa Yürüyüşleri 
Grubu ile Beyşehir Fotoğraf Top-
luluğu ve Konya Hukuk ve Kari-
yer Topluluğu’na mensup doğa-
severlerin de aralarında olduğu 
80 doğa tutkunu katıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, her hafta düzen-
ledikleri doğa etkinliklerine bir 
yenisini daha eklediklerini söy-
ledi. Özaltun, Selçuklu Sultanı 
Alaaddin Keykubat’ın “Cennet 
ya burasıdır, ya da buranın altın-
da” dediği Anadolu’nun cennet 
köşelerinden birisi olan Beyşe-
hir’i tanıtmak ve ilçede sosyal 
etkinlikleri aktif tutmak amacıyla 
düzenledikleri bu tür etkinlikle-
rin hava şartları müsaade ettiği 
sürece önümüzdeki günlerde 
de devam edeceğini belirterek, 
katılımcılara ilgilerinden dolayı 
teşekkür etti.Özaltun, Beyşehir 

Belediyesi’nin sosyal belediye-
cilik yönünden dönemlerinde 
yurt çapında ön plana çıkan, ses 
getiren bir ilçe belediyesi haline 
geldiğine dikkati çekerek, ilçe-
de etkinliksiz geçen bir haftanın 
neredeyse hiç olmadığını, kurum 
olarak bu tür organizasyon yapan 
sivil toplum kuruluşlarına da her 
türlü desteği sunduklarını kay-
detti.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Et-
kinlikler Sorumlusu ve Kültür ve 
Turizm Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı ise, düzenledikleri 
doğa yürüyüşü etkinliğini Ku-
rucuva Mahallesi sınırlarındaki 
İslibucak mevkisinde gerçek-
leştirdiklerini belirterek, “Doğa 
yürüyüşü etkinliğine sadece il-
çemizden değil, Konya merkez 
ve çevre ilçelerden de aralarında 

yargı mensuplarımızın olduğu 
çok sayıda doğa tutkunu katıldı. 
Doğaseverlerimiz orman içi ala-
nında sedir ve çam ağaçlarının 
arasındaki 11 kilometre mesafe-
deki parkurda doğa yürüyüşünü 
gerçekleştirirken yeşil örtü ara-
sında bol bol oksijen depoloma 
imkanı buldu. Bu tür etkinlikleri 
sağlıklı yaşam adına da önemsi-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

Milli Park sınırları değişti,
Beyşehir’in önü açıldı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın onay-
lamasının ardından Beyşehir 
Gölü Milli Parkı sınırlarının de-
ğiştirilmesi kararının Beyşehir 
yöresinde hayata geçmeyi bek-
ledikleri bazı projelerin önünü 
açtığını söyledi. Beyşehir Bele-
diyesi Aralık ayı meclis toplantısı 
gerçekleştirildi. 2018 yılının son 
toplantısına başkanlık eden Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, 
meclis üyelerine hitaben yaptığı 
konuşmada, 27 Kasım 2018 ta-
rihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Beyşehir 
Gölü ve Kızıldağ Milli Parklarının 
sınırlarının değiştirilmesi kararı-
na değindi.

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü sınırla-
rında iki ayrı milli park olduğunu 
ve Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın 
da bunlardan birisi olduğunu ve 
ülkenin sınırları itibariyle ikinci 
büyük milli parkı durumunda 
bulunduğunu hatırlatan Özal-
tun, sınır değişikliğinden önce 
Beyşehir Gölü çevresinde bu-
lunan yerleşim merkezlerinde 
yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. 
Göl kıyısındaki mahallelerde va-
tandaşların kendi evlerinin bah-
çesine hayvanlarını beslemek 
için bir ahır veya besi damı yapa-
madığını, çatısını dahi tamir et-
tiremediğine vurgu yapan Özal-
tun, bölgede yaşanan sorunların 
sadece bunlardan ibaret olmadı-
ğını kaydetti.
‘AYAĞIMIZDAKİ PRANGALARDAN 

KURTULDUK’
Beyşehir Belediyesi ile Kon-

ya Büyükşehir Belediyesi’nin de 
bölgede hayata geçirmeyi plan-
ladığı birçok projenin olduğunu 
ancak “milli park” engeline takıl-
dığı için bugüne kadar bunların 
gerçekleştirilemediğinden ya-
kındıklarını ifade eden Özaltun, 
devletin ilgili bakanlıklarının bile 
milli parklardan uygun görüş 
çıkmamasından dolayı ödeneği, 
projesi hazır olmasına rağmen 
pek çok önemli yatırımı devreye 
sokamadığını belirtti.

Yayımlanan karara göre, iki 

milli parkın sınırlarının tespit 
edilen koordinatlara göre yeni-
den belirlenmesi ile Beyşehir’in 
pek çok prangasından kurtula-
cağını anlatan Özaltun, “1993 
yılında bölgemizde ilan edilen 
milli park kararı, o tarihlerde da-
vul zurna eşliğinde kutlamalarla 
karşılanmış, ama aradan geçen 
yılların ardından bölgemiz için 
sıkıntı yaratan pek çok pran-
ganın farkına ancak günümü-
ze gelindiğinde varılabilmişti. 
Gölyaka’da bulunan Kubadabat 
Sarayının orada Konya Büyükşe-
hir Belediyemiz restorasyon ça-
lışması yapıyor, yapmak istiyor 
yapamıyor. Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığımız 
hemen İçerişehir mahallemizin 
kenarında yüzer balıkçı barına-
ğı yat limanını yapmak istiyor, 
milli parklar olumlu görüş vere-
mediğinden 2 yıl önce yapılması 
onaylanan yüzer balıkçı barına-
ğı yapılamıyordu. Ayağımızda-
ki pranga o kadar çoktu ki, bir 
bakıyorsunuz sağ ayağınızda 
sol ayağınızda pranga, çalışma 
şartları çok zordu. O yüzden bu 
sorunların aşılması, milli park 
sınırlarının yeniden belirlenme-
si için Konya milletvekillerimiz 
ile birlikte Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü’nü de-
falarca ziyaret ettik. Defalarca 
müsteşarlar üzerinden de ziya-
retler gerçekleştirdik. Beyşe-
hir’de misafir ettik. Orman Su 
İşleri Bölge Müdürümüz ile de-
falarca görüştük. Ama Allah’a 
şükürler olsun ki hep söylediğim 
bir konu var, azmederseniz hele 
bir de birlikte olursanız, çözüle-
meyecek hiçbir problem yoktur. 
Ve şükürler olsun ki medyaya 
da haber olarak yansıdı bu konu 
hepimiz biliyoruz. Cumhurbaş-
kanımızın onayı ile birlikte resmi 
gazetede ilan edilmesi ile birlik-
te vatandaşlarımıza artık mil-
li parklar konusunda rahat bir 
şekilde müjdeyi paylaştık. Yeni 
sistemle birlikte Çevre ve Şe-
hircilik Bakanımızın oluru cum-
hurbaşkanımızın onayı ile milli 
parkların sınırlarının daralması 
gerçekleşti.” dedi.

Beyşehir’in mahallelerinde kültür merkezleri dönemi
Beyşehir ilçesinde, Avşar Ma-

hallesi’nde yapımı tamamlanan 
kültür merkezinin çok amaçlı bir 
sosyal tesis olarak kullanılacağı 
bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, 469 konutluk 
2.etap projenin de devreye gir-
mesiyle giderek büyüyüp gelişen 
Avşar Mahallesi’nde yapımı ta-
mamlanan kültür merkezi bina-
sının yakında hizmete gireceğini 
söyledi.

Beyşehir Belediyesi’nin öncü-
lüğünde TOKİ Başkanlığı tarafın-
dan Avşar Mahallesi’nde üretilen 
469 konutluk toplu konut pro-
jesi kapsamında kültür merke-
zi de inşa edildiğini vurgulayan 
Özaltun, bu binanın imzalanan 
protokol çerçevesinde Beyşehir 
Belediyesi’ne devrinin gerçekleş-

tirildiğini söyledi.
Bine yakın konutun bulun-

duğu Avşar Mahallesi’nde yeni 
konut projesinin de hayata geçi-
rilmesiyle birlikte nüfus potan-
siyelinin de önemli ölçüde yük-
seldiğini vurgulayan Özaltun, bu 
kapsamda yerleşim merkezinde 
yeni sosyal tesis ve donatılara 
olan ihtiyacın arttığını söyledi.

Bu anlamda burada yapımı ta-
mamlanan iki katlı kültür merke-
zinin önemli bir işlevi yerine geti-
receğine inandıklarını vurgulayan 
Özaltun, “İzmir’deki gururumuz 
olan işadamlarımızdan, geçmiş 
dönemde AK Parti İzmir Millet-
vekilliği de yapan İsmail Katmerci 
Bey’e bu kültür merkezinin is-
mini verdik. Halen bünyesindeki 
bir odası Halk Eğitim Merkezi’nin 
Avşar Mahallesi’nde açmış oldu-

ğu biçki nakış kursuna evsahipliği 
yapan Kültür Merkezimizin Avşar 
Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle-
mizde yaşayan vatandaşlarımız-
dan da gelen talepler doğrultu-
sunda çeşitli kültürel etkinliklerin 
yapıldığı, fitness salonu, kafeter-
ya, kütüphane, muhtarlık ofisi, 
sağlık ocağı, cenaze taziye evi, 
Kur’an Kursu, sohbet odaları vb.
gibi çok amaçlı olarak kullanıma 
yönelik hizmet vermesini planlı-
yoruz.”dedi.

Özaltun, Beyşehir Belediye-
si’nin yaptırdığı 1071 kişi kapasi-
teli Kültür ve Yaşam Merkezi’nin 
ardından ilçenin merkez ve dış 
mahallelerinin de yeni kültür 
merkezleriyle tanıştığını, bu an-
lamda Üzümlü Mahallesi’nde de 
faaliyet gösteren bir merkezin yer 
aldığını sözlerine ekledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir’de 2.etap 
TOKİ projesinin hayata geçmesi 
sonrasında anahtar teslimi yapı-
larak yeni konutlarında oturmaya 
başlayan hak sahibi ailelere gön-
derdiği birer mektupla yeni dai-
relerinin hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

Proje kapsamında yapılan ko-
nutların bitmesinin ardından hak 
sahibi ailelerin 21-28 Ekim ta-
rihleri arasında yapılan anahtar 
teslimi ile yeni dairelerine kavuş-
tuğunu ve taşındıkları yeni adres-
lerinde ikamet etmeye başladığını 

vurgulayan Özaltun, “Avşar Ma-
hallemizde dönemimizde hayata 
geçirilen toplu konut projesinden 
469 vatandaşımız istifade ederek 
konut sahibi oldu” dedi.

Anadolu’nun incisi Beyşehir’de 
ilçe halkının yaşam kalitesini yük-
seltmek, sağlıklı, güvenli ve bilinç-
li bir şehir oluşturmak için göreve 
geldikleri ilk günden bugüne va-
tandaşların desteğiyle durmadan 
ve yılmadan çalıştıklarını vurgu-
layan Özaltun, “Modern bir dünya 
kenti olma yolunda bizim dönemi-
mizde atağa kalkan, hızla ilerleyen 
Beyşehir’de altyapıdan üst yapıya, 

sosyal ve kültürel yaşantıdan eği-
time, kısacası her alanda başarılı, 
halkımızın da takdirini kazanmış 
çalışmalar gerçekleştirdik. İlçe-
mizde bugüne kadar hep ‘hayal, 
yapılamaz’ denilen projeleri hayata 
geçirdik. Çok şükür ki, sözünü ver-
diğimiz 2.etap TOKİ konutlarını da 
Beyşehir Belediyemizin öncülü-
ğünde ve girişimleriyle Beyşehir’e 
kazandırmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz” şeklinde sözlere yer verdi.

Özaltun, Beyşehir için daha ya-
pacak çok hizmetleri olduğunu da 
belirtirken, şunları kaydetti: “Al-
lah’ın izniyle şehrimizi ve bölgemi-

zi geleceğe en iyi şekilde taşıyabil-
mek için var gücümüzle, ilk günkü 
heyecanımızla çalışmayı sürdüre-
ceğiz. Beyşehirli hemşerilerimiz 
bizlere güç verdikçe Allah’ın iz-
niyle Beyşehir’imizi Türkiye’mizin 
yük akı olacak bir ilçesi haline geti-
receğiz. Hizmetlerimizin halkımıza 
mutluluk getirmesi en bizlerin de 
en büyük mutluluk kaynağı oluyor. 
Bu vesile ile vatandaşlarımıza hak 
sahibi olduğu 2.etap TOKİ konut-
larının hayırlı olmasını diliyor, yeni 
yuvalarında bundan sonraki sü-
reçte huzurlu ve bir mutlu şekilde 
oturmalarını temenni ediyorum.”

Konyalı doğaseverler Beyşehir’de buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Avşar Mahallesi’nde devreye konulan 2.etap toplu konut pro-
jesinin bir süre önce tamamlandığını söyledi. Özaltun, projeden 469 vatandaşın istifade ettiğini belirtti

Beyşehir’de TOKİ sevinci

Balıkçılardan teşekkür

Geçimini Beyşehir Gölü’nden 
temin eden balıkçılar Başkan Mu-
rat Özaltun’u ziyaret ederek, balıkçı 
camiasına verdiği destekten ötürü 
Başkan’a teşekkür etti. 



Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Jule Esen, 
sezeryan sonrası kadınlara uya-
rılarda bulundu.  Medicana Kon-
ya Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. 
Dr. Jule Esen, sezeryan sonrası 
annelerin en büyük endişesinin 
göbek sarkması, karında yağlan-
ma ve kalıcı bir göbek olduğunu 
söyledi. 

Doğumdan hemen sonra da 
korse takmak ve egzersiz yap-
manın planlar arasında yer aldı-
ğına değinen Yrd. Doç. Dr. Jule 
Esen, “Göbekte yağ birikmesi 
olduğu ve karın kasları kuvvet 
kaybettiği için bilinenin aksine 
korse kullanmak bir işe yara-
mayacaktır. Düzenli egzersiz ve 
doğru beslenme karın için etkili 
olacak en iyi yöntemlerdir. 1 ay 
dolduktan ve doktor muaye-
nesinden sonra karın kaslarını 
çalıştıracak egzersizler daha 
faydalıdır. Sezeryan sonrası az 
miktarda vajinal kamana 1 ay 
kadar devam etmesi normal ka-
bul edilir. Kişisel hijyene dikkat 
edilmelidir. Doktor muayene-

sinden sonra cinsel hayat genel-
likle 4-6 hafta sonra başlayabilir. 
Bol sıvı alınması ilk günlerde çok 
önemlidir. Özellikle epidural ve 
spinal anestezi ile doğum yapan 
hastalarda 3 litre altında sıvı 
alındığında baş ağrısı olur. Sıvı 
ve kafeinli içeceklerin alınması 
baş ağrısını önleyecektir. Çok 
ani hızlı hareketlerden de kaçı-
nılmalıdır. Bol sıvı alımı ayrıca 
sütün de bol olmasını sağlaya-
caktır. Fazla miktarda kanama, 
kesi yerinde açılma, akıntı, kötü 
kokulu vajinal akıntı, göğüslerde 
ağrı ve kızarıklık, bacaklarda ani 
şişme kızarıklık, öksürük, kanlı 
balgam, solunum sıkıntısı, baş 
ağrısı gibi durumlarda mutlaka 
doktora başvurulmalıdır. Do-
ğum sonu depresyonu da sık 
rastlanan bir durum olup kesin-
likle önemsenmelidir. Bazı an-
nelere tıbbi yardım bu konu da 
gerekebilir. 

Sezeryan sonrası ilk kontrol 
7-10 gün içinde, daha sonra ki 
kontrol 4-6 hafta içinde olmalı-
dır” dedi.
n İHA
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Konya’da uyuşturucu satışı yaptığı ileri 
sürülen şahıslara yönelik sabah saatlerinde 
düzenlenen baskında 4 zanlı gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şu-
besi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yap-
tığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma 
başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 
kent merkezinde 9 adrese hakkında gözaltı 
kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak için 
eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şahsın 
gözaltına alındığı operasyonda, adresler-
de dedektör köpek ’Ares’ ile arama yapıldı. 
Aramalarda 75 gram esrar, 662 adet uyuş-
turucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şa-
hısların farklı mesleklerden olduğu öğrenil-
di. Şahıslardan, eczanede çalıştığı öğrenilen 
H.T’nin kendini görüntüleyen gazetecilere, 
“Usta film mi çekiyoruz” diyerek tepki gös-
termesi dikkat çekti. 

Operasyonla bağlantılı olarak 40 zanlıya 
da uyuşturucu madde kullanma suçundan 
işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 
şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete gö-
türüldü.
n İHA

‘Doğum sonrası dönemde
kendinize dikkat edin’ 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Konya Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik şa-
fak vaktinde 9 adrese yaptığı baskında haklarında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 4’ü gözaltına alındı

Torbacılara şafak
operasyonu: 4 gözaltı 

Dur ihtarına uymayan şahıs 
otomobilini bırakıp kaçtı

Ters yolda yakalanan 
sürücünün aracına el konuldu

Aksaray’da polis ekiplerinin dur 
ihtarına uymayarak kaçan otomobil 
sürücüsü polisten kaçamayacağını 
anlayınca otomobili bırakıp kayıp-
lara karıştı. Olay, Aksaray - An-
kara Karayolu üzerinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 
karayolunda şüphe üzerine 35 DE 

0118 plakalı otomobile dur ihtarın-
da bulundu. Dur ihtarına uymayan 
sürücü bir süre polisten kaçmaya 
çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren 
kovalamacanın ardından polisten 
kaçamayacağını anlayan sürücü 
Aksaray Ankara Karayolu’nda bu-
lunan bir tesise otomobili park ede-

rek kaçtı. Otomobili park halinde 
bulan polis ekipleri bölgede geniş 
çaplı araştırma başlatırken, kimliği 
belirlenemeyen sürücü kayıplara 
karıştı. Otomobilde arama yapan 
polis ekipleri herhangi bir suç unsu-
runa rastlamazken, otomobil çekici 
ile otoparka çektirildi.  n İHA

Aksaray’da ters yola giren genç 
sürücü polise yakalanınca otomo-
bilin bağlanmasına engel olamadı. 
Polise dakikalarca otomobilin bağ-
lanmaması için ısrar ederken, “Bir 
de bizim ağabeyler asker koruyor” 
diyerek bir garip sitemde bulundu. 

Olay, Hamidiye Mahallesi Ka-
lealtı Caddesi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, 68 AJ 433 
plakalı otomobil ile ters yola giren 
Emrah A. (18), çok fazla gideme-
den trafik polislerine yakalandı. 
Ters yolda giderken aracı durduran 
polis ekipleri sürücüye cezai işlem 
uygularken, ruhsat sahibi olmadığı 
gerekçesiyle genç sürücüye oto-
mobili teslim etmedi. Otomobilin 

otoparka çekileceğini öğrenen genç 
sürücü polis ekiplerine aracı çektir-
memeleri konusunda dakikalarca 
ısrar ederken, polisleri ikna edeme-
yince “Bağlamak istemezsen bağ-
lamazsın. Bir de bizim abiler asker 
koruyor” diyerek bir garip sitemde 
bulundu. Otomobil polis ekiplerin-
ce otoparka çekildi.  n İHA

 Konya Emniyet Müdürlüğü önceden tespit ettiği 9 ayrı noktaya şafak vaktinde baskın düzenledi.

Yapılan baskında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. 

Dedektör köpek Ares’in de katıldığı baskında, adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 
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Akdeniz Bilişim Zirvesinde 
sahneden düşen insansı robot ona-
rıldı. Düşme ve çarpma sensörleri 
aktif edilmeyen robotun salondaki 
elektronik sinyallerin yoğunluğun-
dan dolayı düştüğü ileri sürüldü. 

Konya’da yazılım firması Akın-
soft - Akınrobotics tarafından 
üretilen insansı robot Mini Ada, 
Antalya’da düzenlenen 4. Akde-
niz Bilişim Zirvesinde dans etmesi 
beklenirken sahneden düştü. Kon-
ya’ya getirilen robot mühendisler 
tarafından onarıldı. 

Yapılan açıklamada, robotun 
salondaki elektronik sinyallerin 
yoğunluğundan dolayı kontrolden 
çıkarak düştüğü belirtilerek, dış 
kaplamasında ufak çaplı çatlak-
lar oluştuğu, düşme ve çarpma 
sensörlerinin aktif edilmemesi 
neticesinde kazanın gerçekleştiği 
bildirildi. Açıklamada, “Bundan 
sonraki süreçte böyle bir olayın 
yaşanmaması adına tüm önlemler 
alınmış durumdadır. Aynı zaman-
da yeni geçmiş olduğumuz ‘plastik 

enjeksiyon’ sistemi ile de bundan 
sonra üretilecek robotlarımızın dış 
kaplaması herhangi bir düşme ya 
da çarpmaya karşı daha dayanıklı 
olacaktır” denildi. 

ROBOT MİZAH YAPTI 
Açıklamada, insansı robotun 

tedavisi ve devamındaki süreç mi-
zah kullanılarak anlatıldı. Paylaşı-
lan video ve fotoğraflarda robotun 

diğer robotlar tarafından hasta ya-
tağında ziyaret edildiği görülerek, 
“İlk uygulanan tedavi sürecinden 
sonra diğer robot arkadaşları ta-
rafından ziyarette bulunulan robo-
tumuza, Konyamızın yerli ürünleri 
çikolata, süt, mevlana şekeri, etli 
ekmek, çiçekler, akü ve işlemciler 
hediye edildi. Robotlar ile koyu bir 
sohbette bulunan Mini Ada’nın 

kendine gelir gelmez sorduğu ilk 
soru ise Konyaspor’un durumu ile 
Şeb-i Arus Törenleri oldu. Geç-
miş olsun dileklerini kabul eden 
ve kendisine sunulan hediyelere 
kahkahalarla gülerek çok memnun 
olduğunu belirten Mini Ada’nın 
durumu her geçen gün iyiye gider-
ken tedavisine de devam ediliyor” 
denildi.  n İHA

Sokak hayvanlarına
yiyecek desteği

Beyşehir ilçesinde, toplanan 
bayat ekmek ve yemek artıkla-
rıyla sokak hayvanları besleni-
yor. Beyşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış 
şartlarında açlık tehlikesi ile karşı 
karşıya kalan sahipsiz sokak hay-
vanları için bir çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, sokak hayvan-
larının beslenebilmesi için hare-
kete geçerken, fırınlardan temin 
edilen bayat ekmekler ile lokanta 
ve restoranlardan toplanan atık 
gıdalar, kent merkezinde muhte-
lif noktalarda bulunan sabit bes-
lenme odaklarına bırakılıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, kış mevsiminin 
gelmesiyle beslenme sıkıntısı 
çeken sokak hayvanlarının im-
dadına Belediye olarak yetişmek 
istediklerini söyledi.

Can dostlarının yoğun oldu-
ğu bölgelere konulan sabit bes-
lenme noktalarına bayat ekmek 
parçaları ve yemek artıkları bı-

raktıklarını ifade eden Özaltun, 
şunları kaydetti: “Can dostları-
mızı bu soğuk kış günlerinde aç 
susuz bırakmak istemiyoruz. İlgi-
li birimlerimizle birlikte yürüte-
ceğimiz çalışmalarla, her zaman 
olduğu gibi kış dönemi boyunca 
da onların yanında olmaya özen 
göstereceğiz. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana hayvan dostu 
belediyecilik anlayışıyla hareket 
ederek, can dostlarımızın yaşam 
şartlarını iyileştirmek için tüm 
imkanlarımızı seferber ettik. Kış 
mevsime gelindiğinde ise hem 
ekmek ve yemek israfının önüne 
geçerek çöpe gitmesinin önünü 
geçmek hem de bunların sokak 
hayvanlarının beslenme ihtiya-
cında değerlendirilmesi için ha-
rekete geçtik. Vatandaşlarımızın 
çöpe atmayı düşündüğü ihtiyaç 
fazlası olan yiyecekleri ile bayat 
ekmek ve yemek artıklarını bu 
beslenme odaklarına bırakmala-
rını istiyoruz.”
n AA

Türk Hava Yolları’nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye seferlerinde rekor kapasite artışı yapacak. Bu kap-
samda gurbetçi Konyalılar’ın yoğun olarak bulunduğu Almanya ile karşılıklı doğrudan seferler başlayacak

Konya, Avrupa’ya 
doğrudan uçacak

Sahneden düşerek parçalanan robot onarıldı

Yarışmada dereceye girenlere Konya gezisi ödülü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi ta-
rafından düzenlenen “Mevlana’nın Yedi 
Öğüdü” konulu kompozisyon yarışma-
sında dereceye giren öğrenciler Konya 
gezisi ile ödüllendirildi. 

Mevlana Haftası dolayısıyla Yozgat 
Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyo 
ekonomik destek alan çocuklar arasın-
da “Mevlana’nın Yedi Öğüdü” konulu 
kompozisyon yarışması düzenlendi. Ya-
rışmada dereceye giren çocuklar Konya 
gezisi ile ödüllendirildi. Konya gezisi sı-
rasında çocuklar, Mevlana Celaleddin-i 
Rumi Müzesi, Alaaddin Tepesi, Kelebeler 
Vadisi ve Konya Bilim Merkezi’ni gezme 
imkanı buldular. 

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptığı 
açıklamada “Kurumumuzda çocukları-
mız için düzenlenen bu ve benzeri faa-
liyetleri önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz 

ki milletler değerleri ile yaşar. Verdiği 
mesajlarla tüm dünyayı etkilemeyi ba-
şaran Hz. Mevlana’yı, onun öğretilerini 
anlamak ve bu değerleri yaşatmak tüm 
insanlığın ortak görevidir. Mevlana Cela-
leddin-i Rumi’yi vefatının 745’inci yılında 
sevgi ile anıyoruz” dedi. 

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ya-
vuz Hatipoğlu ise “Ülkemizde 07-17 
Aralık tarihleri arasında Hz. Mevlana’yı, 
onun hoş görüsünü tanımak ve tanıt-
mak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 
Biz de bu kapsamda, çocuklarımızın onu 
daha yakından tanımaları için bir dizi et-
kinlik yaptık. Mesnevi ve Divan-ı Kebir 
eserlerindeki sevgi ve hoş görüyü içsel-
leştirmeye çalıştığımız çocuklarımızdan 
kompozisyon yazmalarını istedik ve eser 
veren çocuklarımızla yerinde tarih uygu-
laması yaparak Konya Gezisi düzenledik” 
şeklinde konuştu.
n İHA

Türk Hava Yolları (THY) ile 
Lufthansa’nın ortak kuruluşu Su-
nExpress’in Üst Yöneticisi (CEO) 
Jens Bischof, Türkiye’ye gerçek-
leştirdikleri seferlerde rekor ka-
pasite artışının, Türk turizminde 
yaşanması beklenen yükselişin 
önemli bir göstergesi olduğunu 
bildirdi.

Geçen yaz Türkiye turizm pa-
zarına toplam 5 milyon koltuk arz 
ettiklerini bildiren Bischof, “(2019) 
Bu yıl rekor bir artışla 6,4 milyon 
koltuk arz edeceğiz. (2019 yaz dö-
nemi) Bu yaz Türkiye’de 16 nokta-
dan Avrupa’da 36 destinasyona ta-

rifeli direkt uçuş düzenleyeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Türk turizmine olan inançları-
nı hep koruduklarını, turizmin zor 
yıllarında bile Antalya ve İzmir’e 
sundukları kapasiteleri artırdıkla-
rını belirten Bischof, şunları kay-
detti: “2019’da Türk turizminin re-
kor kırması için bütün desteğimizi 
sunacağız. Yolcunun seçimi olarak 
bilinen Skytrax tarafından seçilen 
dünyanın en iyi 5’inci, Türkiye’nin 
ise en iyi tatil hava yolu olarak 
SunExpress’in gerçekleştirdiği bu 
rekor kapasite artışı, Türk turiz-
minde yaşanması beklenen artışın 

önemli bir göstergesi. SunExpress 
olarak bizim hem Türkiye’de hem 
de Almanya’da köklerimiz var. Av-
rupa’da yaşayan Türkler bizim için 
çok önemli. Bu doğrultuda da Av-
rupa’da yaşayan Türklerin memle-
ketlerine aktarmasız ve daha rahat 
gelmelerine özen gösteriyoruz. Bu 
çerçevede Anadolu uçuşlarımızda 
da geçen yaza göre 2019 yazında 
yüzde 30 kapasite artışı gerçek-
leştirerek yaklaşık 1 milyonluk bir 
koltuk arz ediyoruz” dedi. 
KONYA – STUTTGART DOĞRUDAN 

SEFERLERİ BAŞLAYACAK
SunExpress’in 2019 yazında 

Anadolu’dan da yeni uçuşlar ya-
pacağını belirten Jens Bischof, 
“Seferlerimiz, Düsseldorf-Ma-
latya, Düsseldorf-Kütahya/Zafer, 
Köln-Samsun, Stuttgart-Diyarba-
kır, Stuttgart-Konya ve Oslo-Kon-
ya olacak” ifadelerini kullandı. 
SunExpress, Türkiye ile Avrupa 
arasındaki uçuş sayısını da önemli 
ölçüde artıracak. Antalya, İzmir ve 
Anadolu kentleri ile Avrupa ara-
sında en çok direkt tarifeli uçuş 
düzenleyen şirket, 30’dan fazla ül-
kede toplam 90 destinasyona uçuş 
gerçekleştiriyor.
n AA
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Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
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0531 710 88 76

Engellilere yönelik çalışma-
ları ile onların hayatlarını kolay-
laştırmak için çalışan Karatay 
Belediyesi; engellilere sosyal ha-
yatta daha fazla yer almaları için 
akülü engelli aracı hediye etme-
ye devam ediyor. Akülü engelli 
aracını Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’nin evlerine 
gerçekleştirdiği ziyaretlerde alan 
engelliler büyük sevinç yaşıyor. 

Engellilerin sosyal hayatta 
daha fazla yer almalarını sağla-
manın sorumluluğu ile pek çok 
başarılı sosyal sorumluluk pro-
jesi gerçekleştirdiklerini belirten 
Başkan Hançerli; Karatay Bele-
diyesi olarak; 2016 yılında 78 
adet, 2017 yılında 81 adet, 2018 
yılında 160 adet akülü engelli 
aracı olmak üzere toplam 319 
adet akülü engelli aracını engel-
lilere ulaştırdıklarını söyledi.

Başkan Hançerli, engellilerin 
evlerinden dışarıya çıkarak hem 
günlük ihtiyaçlarını kendileri 
karşılayabilmeleri; hem de sos-
yal hayatta yer almalarına kat-
kıda bulunmak için onlara akülü 
engelli araçları hediye ettiklerini 
belirtti. Başkan Hançerli, Bir İyi-
likte Sen Yap Derneği’nin tespit 

ettiği engellilere, 3 engelli akülü 
aracın daha  birlikte ulaştırıldığı-
nı söyledi. 

Başkan Hançerli akülü engel-
li araçlarının engellilerin âdeta 
hapishanelerini yıktığını belirte-
rek konuyla ilgili bir anısını ak-
tardı. Başkan Hançerli “Akşam 
yemeği yardımı yaptığımız bir 
evde engelli yaşlı bir teyzemizin 
8 yıldır dışarıya çıkamadığını öğ-

rendik. Kendisine akülü engelli 
aracı hediye ettik. Teyzemiz ilk 
üç gün dışarı çıkamamış. Tabi 
8 yıl evden çıkamayan birinin 
tekrar dışarıya çıkması zor bir 
durum. Teyzemiz 3 gün sonra 
dışarı çıktığında ise artık içeri 
girmek istemedi. Belediyeciliğin 
böyle güzel yanları var. Elbet-
te asfalt yapılacak, elbette fiziki 
belediyeciliğin gereklilikleri ye-

rine getirilecek; ama sosyal be-
lediyecilik ile ihtiyaç sahiplerinin 
ve tüm vatandaşların her zaman 
yanında olmaya devam edece-
ğiz.” dedi.

Başkan Hançerli, engellilerin 
hayatlarının kolaylaştırılması ve 
sosyal hayatta daha fazla yer al-
maları için çalışmaların aralıksız 
süreceğini dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Zabıtası kapalı pazar marketleri denetledi
Karatay Belediyesi Zabıta Mü-

dürlüğü Ekipleri, Kapalı Pazar 
Marketlerdeki ölçü ve tartı alet-
lerini denetledi. Karatay Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, 
esnafın ölçü ve tartı aletleri ko-
nusunda 2 yılda bir beyanda bu-
lunmalarının zorunlu olduğunu 
belirtilerek, kontrollere periyodik 
olarak devam edildiğini ifade etti. 
Karatay’da bulunan kapalı Pazar 
marketlerde 3516 sayılı Ölçüler 
ve Ayar Kanunu, 4077 sayılı Tü-
keticinin korunmasına dair kanun 
kapsamında tartı aletleri ile ilgili 
gerekli denetimlerin yapıldığını 
vurgulayan Zabıta ekipleri, her-
hangi bir olumsuzlukla karşıla-
şılmadığını dile getirdi. Zabıta 
ekipleri Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı Ölçü ve Aletleri Muayene Yö-
netmeliği’ne göre; ölçü aletlerinin 
periyodik olarak muayenelerinin 

yapılması gerektiğini ifade eder-
ken; kullanım özelliğini kaybet-
miş, damgaları koparılmış, hileli 
kilo ve tartı aletlerinin kullanımına 
hiçbir suretle izin verilmeyeceğini 
söyledi.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’da va-
tandaşların huzur içinde alışveriş 

yapmaları için çalışmaların ara-
lıksız sürdüğünü belirtti. Başkan 
Hançerli, Kapalı Pazar Marketle-
rin kanunlar çerçevesinde sürekli 
denetlendiğini söyledi. Başkan 
Hançerli, Karatay’daki tüm pazar 
yerlerinin üzerlerinin kapatılarak 
hem estetik bir görünüme kavuş-
tuğunu hem de vatandaşın daha 

rahat alışveriş yapmasına imkan 
sağlandığını söyledi. Karatay’da 
pazar yerlerini cadde ve sokak-
larda kurulmaktan kurtardıklarını 
belirten Başkan Hançerli, pazar 
marketleri çevresinin betonarme 
duvar ve üzerine şeffaf kaplama 
ile tamamen kapatıldığını söyledi. 
Çatı kaplamasının çelik konstrük-

siyon ve opak kaplama ile yapıl-
dığını belirten Başkan Hançerli; 
kapalı pazar marketlerin içerisinde 
mescit, bay-bayan-engelli WC, çay 
ocağı, elektrik odası, ve güvenlik 
odası yer aldığını söyledi.

Başkan Hançerli göreve gel-
dikleri günden bu yana ilçe merke-
zine Sedirler, Karkent, Çimenlik, 

Kumköprü, Uluırmak, Karşehir, 
Çatalhöyük, İstiklal, Selim Sultan, 
Keçeciler, Başak ve Erler kapalı 
pazar marketlerini kazandırdıkla-
rını belirtti. Karatay’daki tüm pa-
zar marketlerin üstünün kapatıldı-
ğını dile getiren Başkan Hançerli; 
vatandaşların hava şartlarından 
etkilenmeden rahatça alış veriş 
yapabilmeleri için çalıştıklarını 
vurguladı. Yeni Büyükşehir Yasası 
ile Karatay’a bağlan İsmil, Ovaka-
vağı, Hayıroğlu ve Yarma mahal-
lelerine de kapalı pazar marketler 
yaptıklarını ifade eden Başkan 
Hançerli, ilçe merkezindeki ola-
nakları merkeze uzak mahallelere 
ulaştırma gayreti içerisinde olduk-
larını dile getirdi. Başkan Hançerli, 
merkeze uzak mahallelerde de Za-
bıta denetimlerinin düzenli olarak 
gerçekleştirildiğini belirtti. 
n HABER MERKEZİ

-Ya hu Salih, ne-
redesin be Kardeşim? 
Özledim valla… Yıllar 
oldu görüşemedik. Anlat 
bakalım neler yaparsın, 
ne işle meşgulsün, çor 
çocuk nasıllar?

-E ne olsun be Kar-
deşim iyiyiz yıllardır bir 
şeyler elde etmek için ça-
lışıp çabalayıp duruyoruz 
işte… Biliyorsun iki oğ-
lan bir kız var, ellerinden 
öperler… Üçünü de evlendirdik. Kar-
deşim, bitmiyor ki dertleri. Hala onların 
peşinde koşturmaktan bir hal oluyoruz. 
Biliyorsun bir işyeri açmıştım. Şükür iyi 
kazanıyorum. Tabi çalışıyorum. Çalıştık-
ça da Allah veriyor çok şükür...

Büyük oğlana muhteşem bir dü-
ğün yapmıştım biliyorsun. Sen de gel-
miştin hatta. Düğün yapınca iş bitmiyor 
ki Kadirciğim... Ona Şehrin mutena bir 
semtinden 4+1 bir daire aldım. Tam 
tamına 650 bin kayme saydım. Bitti mi 
bitmedi. “Elin çocukları biniyor da bizim 
ki binmesin mi?” dedik ve 2017 model,  
iyi markalardan 250 bin kaymeye bir de 
araba alıverdim altına… Bizler çocuk-
luğumuzda olsun, gençliğimizde olsun 
görmedik be Kardeşim… Bunlar bari 
hayatlarını yaşasınlar, ölümlü dünya… 

Tabi biter mi? 
Bitmez… 
Derken ardından kızı evlendirdik. 

Damat da bir holdingin CEO’luğunu 
yapıyor. Baya bir kariyeri var anlayaca-
ğın. Hiç öyle alt seviyelerdekilerle falan 
da muhatap olduğu yok… Kendi se-
viyesindekilerle içli dışlı oluyor… Anla-
yacağın uçuyor kerata. Öyle olunca da, 
“biz de ondan aşağı kalmayalım” dedik 
ve kıza da bir 4+1 alıp tapusunu teslim 
ettik. Yahu eloğludur hani ezdirmesin 
kendini kızcağız. Sonra bu bize yansı-
yacak, huzursuzluk başlayacak, estek 
köstek anlıyor musun Kadirciğim?

-Evet, anlıyorum Salihçiğim, hak-
lısın.

-Ardından küçük oğlanın da okulu 
biter bitmez bir nasibi çıktı ve onu da 
evlendirdik… Tabi o abisi ile ablasından 
geri durur mu? Bir de evin küçüğü olun-
ca tutturdu; “ben de 5+1 isterim” diye. 
Hani şu belediyenin projelendirdiği akıllı 

ev dedikleri evler var ya?
-Akıllı ev mi..? Bele-

diyenin...? Neredeymiş 
o evler bilmiyorum val-
lahi… Evin de akıllısı mı 
olurmuş Salihciğim?

Vallahi Kadirciğim, 
senin de bir şeyden 
haberin yok be Karde-
şim… Ha tabi durumun 
iyi olmadığı için tabi ilgi-
lenmemen de doğal… 
Yahu hani şu, iş yerinden 

çıkınca eve varıncaya kadar yazın sıca-
ğından, kışın soğuğundan korunmak 
için telefonla uzaktan kumanda ile ça-
lıştırılan ve istersen ısıtabildiğin, istersen 
soğutabildiğin evler yapıyorlar ya, işte 
onlardan bir ev aldım en küçüğe… Kaç 
para verdim biliyor musun?

-Yo bilmiyorum Kadirciğim, merak 
da etmiyorum aslında…

-Yok, yok, ben söyleyeyim sana, 
ucu kaçık ucu… Tam 1 milyon 100 bin 
TL verdim… 1 milyon 100 bin Tl..! Gel 
sen hesap et Kadirciğim?

-Yok, ben hesap etmeyeyim...Sen 
ev değil şehri satın almışsın be Salihci-
ğim…

-İlahi sen çok yaşa Salihciğim. Tıp-
kı lisedeki gibi şakacılığın yine üstünde 
ha..! Neyse, şimdi soracaksın, sen sor-
madan ben söyleyeyim. Tabi çocukla-
rın özel üniversite masrafları, evlilik, ev 
araba masrafları derken kendimiz ihmal 
ettik. Sonra dedim ki kendi kendime? 
Çocuklara alırım da kendim neden du-
rurum? Zaten şehrin en güzel yerinde 
yazlık, kışlık olmak üzere birkaç daire 
var ama yine de gittim sahilden, şöyle 
altı odalı bir villa aldım. Yazlık niyetine 
kullanmak için yani.  Eee ne yaparsın 
yarın çoluk çocuk çoğalacak, torunlar 
falan olunca baya bir kalabalıklaşacağız. 
Gerçi “bakımı, temizliği falan zor olur, 
sakın alma?” diyenler oldu ama ben rezil 
olacağıma param rezil olsun be Kadirci-
ğim… İki tane hizmetçi tuttum, onlar 
her şeyiyle ilgileniyorlar, sağ olsunlar…

-Eee, çocukları da uçurdunuz siz ne 
yapıyorsunuz şimdi? Yenge falan iyidir 
inşallah Salihçiğim?

-“Yenge” mi? Hangisini sordun 
Kadirciğim?

-?

HANGİSİNİ SORDUN KADİRCİĞİM?

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Engellileri sosyal hayata kazandırmak için çalışan Karatay Belediyesi, engellileri hayata bağlamak için 
akülü araç temin ediyor. Başkan Hançerli’nin ziyaretiyle araçlarını alan engelliler büyük sevinç yaşıyor

Karatay’da engeller
tek tek kaldırılıyor
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Evde bakım hizmetleri ile dua alıyorlar

Ereğli Belediyesi yardıma muhtaç 
olan ve kimsesi olmayan vatandaşlar 
için yürüttüğü evde bakım hizmet-
leriyle dua alıyor. Ekiplerin titizlikle 
gerçekleştirdiği bu hizmet Ereğlililer 
tarafından takdirle karşılanıyor.

Hizmetle ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Yaşlı, hasta ve bakıma 
muhtaç vatandaşlarımızın talepleri 

üzerine Evde Bakım Hizmetleri ekip-
lerimiz evlerinde temizlik hizme-
ti veriyor. Bu kapsamda tamamen 
belediyemizce temin edilen malze-
melerle vatandaşlarımızın evlerinin 
temizliği yapılıyor, camlar siliniyor, 
mutfak-banyo yıkanıyor, yerler-kol-
tuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp 
çöpler atılıyor. Ayrıca ihtiyacı olduğu-
nu tespit ettiğimiz hemşehrilerimize 

eşya yardımı da gerçekleştiriyoruz. 
Bu hizmetimizde önem verdiğimiz en 
önemli nokta da güler yüzlü ekip ça-
lışanlarımız çalışmalarını yürütürken 
onlara bir evlat şefkati ve hassasiyeti 
göstermeleridir” ifadelerini kullandı.

Onların bir anlık tebessümü 
ve duası bizim en büyük mutlulu-
ğumuzdur diyen Başkan Özgüven: 
“Fiziki ve kültürel hizmetler çerçeve-

sinde birçok ilki ve rekor hizmetleri 
gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal be-
lediyeciliğin gereği olan hizmetler bizi 
daha da mutlu ediyor. Büyük önem 
verdiğimiz ve titizlikle yürüttüğümüz 
bu hizmetlerimiz her şeyden önce bi-
zim insani ve vicdani bir görevimiz-
dir. Özellikle yaşlılarımızın, hasta ve 
yardıma muhtaç hemşehrilerimizin 
bir anlık tebessümü ve duası bizim en 

büyük mutluluk kaynağımızdır. Daha 
değerli bir Ereğli için gece gündüz yü-
rüttüğümüz çalışmalarımıza gayretle, 
sevgiyle, samimiyetle devam ediyo-
ruz. Bundan sonraki süreçte de aynı 
düsturla hizmetlerimizi sürdüreceği-
mizi belirterek tüm hemşehrilerimiz 
sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” 
dedi.

Hizmetten yararlanan vatandaş-

lar ise: “Bu çok değerli bir hizmet. Be-
lediye çalışanlarımız evimize gelerek 
dip bucak temizliyorlar. Güler yüzle 
ve samimiyetle yaptıkları çalışmalar-
la bize yalnızlığımızı unutturuyorlar. 
Bu hizmeti bize sunan başta Belediye 
Başkanımızdan ve Belediye çalışanla-
rımızdan Allah(cc) razı olsun” şeklin-
de dua ederek teşekkürlerini iletiyor-
lar.  n HABER MERKEZİ

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma et-
kinlikleri kapsamında, Konya’da iki 
yıl önce uygulamaya konulan ve va-
tandaşlardan büyük ilgi gören ‘Bana 
Sor’ mobil turizm danışmanlık hiz-
meti, bu yılda Konya’ya gelen yerli 
ve yabancı turistlere hizmet vererek 
büyük beğeni topluyor.

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma et-
kinleri çerçevesinde, Konya İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğünce iki yıl 

önce Konya’da uygulamaya konulan 
ve vatandaşlardan ilgi gören ‘Bana 
Sor’ mobil turizm danışmanlık hiz-
meti, bu yılda Konya’ya gelen yerli 
ve yabancı turistlere hizmet vererek 
büyük beğeni topluyor. Konya’da, 
7-17 Aralık tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek olan Hz. Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsa-
mında, yurt içinden ve yurt dışından 
Konya’ya gelen on binlerce misafire 
yönelik olarak, ziyaretçilerin şehir 

içerisinde gezilebilecek mekanlara 
daha rahat ulaşabilmelerinin sağ-
lanması amacıyla şehir merkezi 
başta olmak üzere, 20 ayrı bölgede 
mobil danışmanlık hizmeti sunulu-
yor. Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi ve Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının 
işbirliğiyle yürütülen proje kapsa-
mında, rehberlerin görev yaptığı 
stantlarda, Türkçe, Farsça ve İngi-
lizce olarak ‘Bana Sor’ ifadelerine 

yer veriliyor. Her yıl Hz. Mevlana’yı 
anma etkinliklerine aralıksız olarak 
katılan, Türk sinema, dizi oyuncu-
su ve sunucu Berna Laçin,  Selçuk-
lu dönemi eserlerinden tarihi İnce 
Minare Medresesi girişindeki ‘Bana 
Sor’ standını ziyaret ederek, rehber-
lerden bilgi aldı. Uygulamadan son 
derece memnun olduğu kaydeden 
Laçin, böyle bir projeye ilk kez Kon-
ya’da rastlanıldığını dile getirerek, 
görevlilerle fotoğraf çektirdi.   
n HABER MERKEZİ

7 ilde FETÖ/PDY 
operasyonu: 16 gözaltı

Yöresel lezzetler 
okullarda tanıtılıyor

Aksaray merkezli 7 ilde Fet-
hullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY),  Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve emniyet içindeki un-
surlarına yönelik düzenlenen 
operasyonda 16 kişi gözaltına 
alındı. Aksaray Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen 
FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve emniyet yapılanmasına 
yönelik soruşturma kapsamın-
da, kapatılan askeri okul ve polis 
akademilerinden ihraç edilen 17 
kişi hakkında yakalama ve gözaltı 

kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele 
Şubesi ekiplerince Aksaray mer-
kezli Ankara, Ordu, Zonguldak, 
Kastamonu, Kırklareli, Kayseri, 
Osmaniye illerinde önceden be-
lirlenen adreslere eşzamanlı ope-
rasyon düzenlendi. Operasyon 
kapsamında 16 şüpheli gözaltına 
alınırken, diğer 1 şüpheliyi yaka-
lama çalışmalarının sürdürüldü-
ğü belirtildi. Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde sağlık 
kontrolünden geçirilen şüpheliler, 
sorgulanmak üzere emniyete gö-
türüldü.  n İHA

Beyşehir’de “Üzümlü Şehit 
Mehmet Ümütkesmez İlkokulu 
Ülkesiyle Bütünleşiyor “ Projesi 
kapsamında, ilçenin yöresel lez-
zetleri, Türkiye’nin 7 farklı ilindeki 
ilkokullara gönderildi.

Üzümlü Şehit Mehmet Ümüt-
kesmez İlkokulu Müdürü Sefer 
Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, 
Yerli Malı Haftası kapsamında 
“Üzümlü Şehit Mehmet Ümüt-
kesmez İlkokulu Ülkesiyle Bütün-
leşiyor” Projesini hazırladıklarını 
belirtti. Proje kapsamında, ilkokul 
öğrencilerinin aileleri tarafından 

hazırlanan ilçenin yöresel lezzetle-
rinden tarhana, ceviz, üzüm, pek-
mez, Mevlana şekeri gibi ürünleri 
kargoyla Adıyaman, Balıkesir, Es-
kişehir, Aydın, Manisa, Samsun 
ve Rize illerinde bulunan ilkokul-
lara gönderdiklerini aktaran Bakır, 
“Bu illerimizdeki ilkokullarımızın 
sınıflarıyla karşılıklı olarak böyle 
bir etkinlik düzenledik. Bu proje 
ile ilçemizi ve Konya’mızı tanıt-
maya gayret gösterdik. Emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

70 uzmanla önemli çalışmalara imza atan Ailem Meram’da güncel ihtiyaç duyulan konularda ailelerin eğiti-
mi devam ediyor. Bu kapsamda Ailem Meram’da çocuklarda cinsel gelişim ve mahremiyet eğitimi anlatıldı

Ailem Meram’da
mahremiyet anlatıldı

Kurulduğu günden bu yana 7 
farklı proje grubunda 70 uzmanla 
önemli çalışmalara imza atan ‘Ailem 
Meram’ projesi kapsamında gerçek-
leştirilen seminerler ara vermeden 
devam ediyor. Bu kapsamda Öğre-
tim Görevlileri Dr. Ayşegül Sarıkaya 
ve  Dr. Ayşe Alptekin Altuncan Ha-
tun Aile Yaşam Merkezi’nde ebe-
veynlere ‘Çocuklarda cinsel gelişim 
ve mahremiyet eğitimi’ni anlattı. 

Ailem Meram projesi kapsamın-
da gerçekleştirilen eğitimler tüm 
hızıyla devam ediyor. Proje kapsa-
mında ‘Çocuklarda cinsel gelişim ve 
mahremiyet eğitimi atölyesi’ Altun-
can Hatun Aile Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Ebeveynlere yönelik 
gerçekleştirilen eğitimi Öğretim 
Görevlileri Dr. Ayşegül Sarıkaya ve  
Dr. Ayşe Alptekin tarafından veril-
di. Özellikle annelerin ilgi gösterdiği 
eğitimden önce bir açıklama yapan 
Meram Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Mustafa Durlanık, 
Meram Belediyesi, Meram Kayma-
kamlığı ve Meram Milli Eğitim Mü-
dürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 
‘Ailem Meram’  kapsamında 7 farklı 
proje grubu oluşturduklarını hatır-
lattı. 70 uzmanın faal olarak çalıştı-
ğını belirten Durlanık, bu başlıklar-
dan birinin de ‘Dezavantajlı gruplar’ 
olduğunu söyledi ve ‘Çocuklarda 
cinsel gelişim ve mahremiyet eğiti-
mi atölyesi’nin bu kapsamda eğitim 
verdiğini ifade etti. 

ÇOCUKLARDA FARKINDALIK VE 
MERAK 3 İLA 6 YAŞLARINDA 

BAŞLIYOR
Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Müdürü Durlanık’ın konuşmasının 

ardından seminere geçildi. Öğretim 
Görevlileri Dr. Ayşegül Sarıkaya ve  
Dr. Ayşe Alptekin katılımcılara ço-
cuklarda cinsellik ve mahremiyet 
eğitiminde yapılan yanlışlar ve nasıl 
yapılması gerektiği konusunda bil-
giler verdiler. Çocukların bu önemli 
noktada güvenli olmayan kaynaklar 
ve mecralardan bilgilenmesinin bü-
yük bir tehlike olduğunu kaydeden 
Dr. Ayşe Alptekin “Çocuğun istis-
mara açık mecralardan bilgilenme-
sinin önüne olabildiğince geçilmeli. 
Çocuğun cinsel eğitimi ve mahremi-
yeti öğrenmesi anne karnında başlı-
yor. Birebir eğitim süreci ise 3 ile 6 
yaş arasında gerçekleşiyor. Çocukta 
bu noktada soruları bu yaşlar arasın-
da sormaya başlıyor.  Çocuklar için 

boş kavramlar kullanılmadan eğiti-
min layıkıyla verilmesi gerek. Çünkü 
içi boş kavramları çocuk başka şekil-
de dolduruyor. Bu da tehlikenin bir 
başka boyutu” diye konuştu.  Cinsi-
yet farkındalığın başladığı yaşlarda 
çocukların sorularına yanıt aradığını 
kaydeden Dr. Ayşegül Sarıkaya ise 
çocuklarda sürecin nasıl işlediği ve 
bu süreçte yaşanacaklar hakkında 
bilgi verdi. “Çocuklar 3 ila 5 yaşları 
arasında merak duyguları artıyor. 
Ve bununla birlikte erkek yada ka-
dın ne demek anlamaya başlıyor-
lar. Kalıpları öğreniyorlar. Kadın ve 
erkeğin rollerini öğrenmeye başlı-
yorlar. Farklılıkları keşfediyorlar. Bu 
aşamalarda eğitim konusunda ek-
siklerimiz var. Yaptığımız yanlışlarla 

süreci tehlikeli bir boyuta taşıma-
mamız gerekiyor” dedi. 

SEMİNERLER HIZ KESMEDEN
DEVAM EDİYOR 

Meram Belediyesi, Meram Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Meram Reh-
berlik ve Araştırma Merkezi (RAM) 
ortaklığında gerçekleştirilen semi-
nerlerin bundan sonraki kısmında 
ise 13 Aralık 2018 Perşembe günü 
Çift ve Aile Terapisti Sistematik Sü-
pervizör Dr. Deniz Günaydın tara-
fından ‘Eşim, Çocuğum, Sınırlarım’ 
semineri gerçekleştirilecek. Altun-
can Hatun Aile Yaşam Merkezinde 
saat 13.30’da gerçekleştirilecek se-
minere tüm Meramlılar ve Konyalı-
lar davet edildi.
n HABER MERKEZİ

‘Bana Sor’ Konya’da beğeni topluyor
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Ömrünü Kur’an ve 
Kur’an eğitimi yolunda 
geçiren ve ‘Topal Hoca’ 

lakabıyla bilinen
Mehmet Ali 

İnal’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 
İnal ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Ömrünü Kur’an ve Kur’an eğitimi yolunda geçiren ve ‘Topal Hoca’ lakabıyla bilinen Mehmet Ali İnal, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Mehmet Ali İnal dualar eşliğinde Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Topal Hoca dualarla uğurlandı

Kendini Kur’an hizmetine ada-
mış bir zat olan Mehmet Ali İnal’ın 
vefatı sevenlerini üzdü.  Ömrünü 
Kur’an ve Kur’an eğitimi yolunda 
geçiren ve ‘Topal Hoca’ lakabıyla 
bilinen Mehmet Ali İnal, 87 ya-
şında Hakk’ın rahmetine kavuş-
tu.  Merhum Mehmet Ali İnal’ın 
cenazesi dün öğlen namazına 
müteakip Hacı Veyis Camii’nde 
kılınan cenaze namazı sonrasında 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi.  İnal 
ailesini acı günlerinde Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetleri Dairesi Başka-
nı Mehmet Atilla Şirin, merhum 
Mehmet Ali İnal’ın yetiştirdiği 
talebeler ve İnal ailesinin seven-
leri ve yakınları katıldı. Merhum 
Mehmet Ali İnal’ın cenaze nama-
zını İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
kıldırdı.  Yenigün Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet diler, 

yakınlarına da sabr-ı cemil niyaz 
ederiz. 

10 BİNLERCE GENÇ YETİŞTİRDİ

Çimenlik Mahallesi’nde uzun 
yıllar Kur’an eğitimi veren ve on 
binlerce kişinin yetişmesine vesi-

le olan ‘Topal Hoca’ lakaplı Meh-
met Ali İnal, tek odalı evinde ya-
şamını sürdürüyordu. Mehmet 

Ali İnal hoca 1931 doğumluydu. 
Sızmalı, hiç evlenmemiş ve genç 
yaşından beri ayakları tutmuyor-

du. Yakalandığı romatizma rahat-
sızlığı sebebiyle 20’li yaşlardan 
beri hayatını koltuk değnekleriyle 
sürdürüyordu. İnal Hoca’nın evi-
nin altında yıllarca verilen Kur’an 
eğitimine şahitlik etmiş sıra ve 
masalar bulunuyordu. Aradan ge-
çen onca yıla rağmen, zor şartlara 
rağmen hayata küsmeyip,  pes et-
meyip kendini Kur’an hizmetine 
adamıştı. 

GENÇLERİN YETİŞMESİNE
VESİLE OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Mehmet Atilla Şirin, ‘To-
pal Hoca’ lakabıyla bilinen Meh-
met Ali İnal’ın Konyalı gençlerin 
yetişmesinde büyük bir faydası 
olduğuna dikkat çekti. Şirin, To-
pal Hoca’nın Konya’da on binlerce 
genç yetiştirdiğini, İslam dinine ve 
şehre önemli katkılarda bulundu-
ğunu ifade etti.  n MEVLÜT EGİN 
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Konya, şehir olarak yılın iki dönemin-
de yoğun ziyaretçi alır. Biri Mart ayında 
yapılan Türkiye’nin en büyük Tarım Fu-
arı, diğeri de her yıl 7-17 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleştirilen Mevlana’yı 
Anma Törenleri(Şeb-i Arus Haftası)…

*** *** ***
Yüzbinleri geçen misafir sayısı bu iki 

dönemde gerçekleşir. Ne kadar önemli 
olduklarını siz düşünün yani… 

*** *** ***

Bugün değineceğim asıl 
mesele; bu iki önemli orga-
nizasyonun hakkını verip 
vermediğimiz konusu. 

*** *** ***
Malum Şeb-i Arus haftası başladı… 

Çeşitli kültür etkinlikleri yapılıyor, Dergah 
ziyaretçilerini karşılıyor, yerli ve yabancı 
turistler şehrimize geliyor…

*** *** ***
Bu özel haftada Mevlana’yı ve Kon-

ya’yı sevenler, merak edip önemse-
yenler üzerine düşeni yapıyor. Ama biz 
şehir olarak üzerimize düşeni yapma nok-

tasında hep eksik kaldık, kalmaya devam 
ediyoruz…

Dün şehirdeki hareketliliği hissetmek 
amacıyla şehir merkezine indim. Şimdi 
sizlere bu geziden sade notlar aktarayım 
sonrasında siz yorumunuzu yapın. 

İlk olarak Dergah’ı ziyaret ettim. Gör-
düm ki, Hz. Mevlana’nın ve oğlunun kab-
rinin bulunduğu alan tadilatta ve kapalı 
idi. İnsanlar sadece bakıp geçtiler…

*** *** ***
Şems-i Tebrizi Türbesi’nde doğru yü-

rüdüm şöyle bir baktım o da tadilatta et-

rafı tamamen çevrilmiş, insanlar küçücük 
delikten içeriyi görmek için göz travması 
geçirecekler neredeyse…

*** *** ***
Alaeddin Cami’ne geldiğimde beni ve 

diğer misafirleri bitmeyen restorasyonu 
bu yıl da ‘şantiye’ karşıladı.

*** *** ***
Kılıçarslan Köşkü’nün restorasyon 

sonrası ortaya çıkan görüntüsüne verilen 
tepkiler ve gülüşmeleri görünce bütün 
moralim ise alt üst oldu.

*** *** ***
Yapılan törenler zaten bomboş, 

insanları Hz. Mevlana’yı hissettirecek 
bir tema yok. Konya’nın tarihi ve sosyal 
dokusunu anlatacak, Konya’nın her han-
gi bir şehir olmadığını gösterecek hiçbir 
mesaj yok ortalıkta…

*** *** ***
Kusura bakmayın eleştiri odaklı oldu 

ama böyle… Yahu 10 gün bir ziyaretçi 
alacağız onda da her tarafı kapattık, tadi-
lata aldık… 

*** *** ***
Seneye de Mevlana Müzesi’ni ka-

patalım olmadı tören haftasında… Ne 
gerek var !!!

ŞEB-İ ARUS DOLAYISIYLA KAPALIYIZ!

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Öz-
çelik, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 
üretiminin önemli bir kısmını yurt 
dışına ihraç eden silah fabrikalarını 
ziyaret ederek, firmaların üretim 
bölümlerini gezdi ve firma yetkili-
lerinden bilgi aldı. Rektör Özçelik, 
Konya, savunma sanayi konusunda 
önemli bir altyapıya sahip olduğu-
nu söyledi. 

Beyşehir’de ilk olarak bazı silah 
firmalarını ziyaret eden Rektör Öz-
çelik, yetkililerden bilgi aldı ve bir 
firmada av tüfeği ile atış denemesi 
yaptı. Daha sonra Prof. Dr. Özçelik 
ve beraberindeki öğretim üyeleri, 

Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek 
Yüksekokulunu ziyaret etti. Ardın-
dan, Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu 
Mahallesinde bulunan av tüfeği ve 
çeşitli silahlar üreten firmaları zi-
yaret eden Rektör Özçelik, burada 
da firma yetkililerinden bilgi aldı ve 
yerli üretim bir keskin nişancı tüfe-
ği ile atış denemesi gerçekleştirdi. 
Rektör Özçelik ve beraberindeki 
öğretim üyeleri, Beyşehir ziyareti 
kapsamında, Eşrefoğlu Camisini de 
ziyaret etti. 

‘KONYA, SAVUNMA SANAYİ 
KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR 

ALTYAPIYA SAHİP’
KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 

Özçelik, sanayi ziyaretlerine ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, gerçek-
leştirdiği ziyaretlerden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, Kon-
ya’nın savunma sanayi konusunda 
önemli bir altyapısının bulunduğu-
nu söyledi. Bu anlamda, Konya’nın 
Beyşehir ilçesinde, savunma sana-
yi ve av sektöründe Türkiye’de ve 
dünyada adından söz ettiren fir-
malara ziyaret gerçekleştirdiklerini 
aktaran Prof. Dr. Özçelik, bu tür sa-
nayi ziyaretlerine ilgili bölüm baş-
kanı, öğretim üyeleriyle firmaların 
özelliğine uygun olarak devam ede-
ceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Özçe-
lik, Konya’nın tarım şehri olmakla 

birlikte İç Anadolu’da da sanayinin 
merkezi olma gücünü elinde bu-
lundurduğunu belirterek, “İnşal-
lah, Konya’nın beklediği savunma 
sanayinin merkezi olma anlamın-
daki temelleri atılmış, önümüzdeki 
yıllarda onun meyvelerini fazlasıyla 
göreceğimize inanıyorum” dedi.

Ziyarete, KTÜN Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Cemil Sungur ve 
Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Mehmet Emre Erdoğan ile 
öğretim üyeleri de katıldı.
n HABER MERKEZİ

‘TBMM’nin baypas 
edildiği iddiaları yalan!’

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi'yle 
TBMM'nin daha da güçlendi-
ğini, milletin vekillerinin doğ-
rudan Meclise yasa teklifinde 
bulunma hakkının pekiştirildi-
ğini belirterek, "Ortaya atılan, 
TBMM'nin baypas edildiği iddi-
aları asılsız ve boş bir safsata-
dır." dedi.

Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, AK Parti'nin 2002'de 
iktidara gelmesiyle Türkiye'de 
siyasi duruş ve hizmette bir pa-
radigma, bir anlayışın değişti-
ğini, milletin içine terk edildiği 
makus talihinden kurtulma sü-
reci yaşandığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde Cum-
hurbaşkanı ile Başbakan ara-
sındaki polemiklerin bir gecede 
faiz oranlarını yüzde 3 binlere 
yükselttiğini, milli gelirin bir 
anda 51 milyar dolar azalma-
sına neden olduğunu anlatan 
Samancı, Türkiye'de siyasi tari-
hi irdelediklerinde parlamenter 
sistemden kaynaklı siyasi kriz-
lerin çokça yaşandığını, siyasi 
çalkantılar nedeniyle istikrar-
sızlığın herkese kaybettirdiği-
ni, ülkeyi siyasi ve ekonomik 
olarak gerilettiğini gördüklerini 
ifade etti. Samancı, "Üretim ve 
ekonomide kalkınma hedefle-
rimiz ve sosyal alanda gerçek-
leştirilen çalışmalar, fikir ve 
düşünce özgürlüğünün hayata 
geçirilmesi, demokratikleşme 
alanında verilen mücadele ve 

tüm ulaşımda, sanayileşmede, 
sağlık alanında modern tekno-
lojinin ülkemize kazanımı için 
elde edilen gelişmeler, aynı za-
manda şehirlerimizin imar ve 
mamur edilmesi ile diğer pek 
çok alanda yapılan hizmetler, 
ülkemiz üzerinde oynanan onca 
terör, antidemokratik eylemle-
re, 15 Temmuz darbe girişimi-
ne rağmen, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ri-
yasetinde başarıya ulaşmıştır." 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi'yle daha hızlı, es-
nek, şeffaf karar alma meka-
nizmasının hayata geçirildiğini, 
yasama ve yürütmenin keskin 
çizgilerle birbirinden ayrıldığını 
dile getiren Samancı, kuvvetler 
ayrılığı prensibinin net olarak 
ortaya konulduğunu kaydetti.

Samancı, cumhurbaşkanı-
nın artık hem hükümetin hem 
de devletin başı olduğunu, geç-
miş dönemlerde yaşanan Çan-
kaya krizlerinin sona erdiğini 
belirterek, "Bir kişiye ancak iki 
kez Cumhurbaşkanı seçilebilme 
hakkı tanınmıştır. Bu sözümüz, 
özellikle diktatör yaftasıyla kar-
şımıza çıkanlara söylenmiş bir 
ifadedir. Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sistemiyle TBMM daha 
da güçlenmiş, milletin vekilleri-
nin doğrudan Meclise yasa tek-
lifinde bulunma hakkı pekiştiril-
miştir. Ortaya atılan, TBMM'nin 
baypas edildiği iddiaları asılsız 
ve boş bir safsatadır" dedi. n AA

Dönemin Konya Jandarma Bölge Komutanı eski Tuğgeneral Timurcan Ermiş ve eski Yarbay Murat Yılmaz'ın yö-
nettiği bir grup tarafından derdest edilen Orgeneral Galip Mendi'ye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin derdest 
anları kamerada

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) darbe girişimi sırasında 
dönemin Jandarma Genel Ko-
mutanı emekli Orgeneral Galip 
Mendi'nin derdest edilmesine 
ilişkin görüntüler, örgütün dar-
be girişiminde komuta merkezi 
olarak kullandığı Akıncı Üssü'n-
deki eylemlere ilişkin 474 sanı-
ğın yargılandığı dava dosyasına 
girdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 
2016'daki darbe girişiminde ko-
muta merkezi olarak kullandığı 
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere 
ilişkin 474 sanıklı davanın gö-
rülmesine Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesince Sincan Ceza 
İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 
tanıkların dinlenmesiyle devam 
ediliyor.

Mahkemenin incelenmesini 
istediği dijital verilere ilişkin ra-
porlar da dava dosyasına kabul 
ediliyor. Söz konusu raporlar 
arasında, darbe girişimi sıra-
sında Gazi Orduevi'nde katıldığı 
düğün sonrası sanıklar dönemin 
Konya Jandarma Bölge Komu-

tanı eski tuğgeneral Timurcan 
Ermiş ve eski yarbay Murat Yıl-
maz'ın yönettiği bir grup tara-
fından derdest edilen Orgeneral 
Galip Mendi'ye ilişkin güvenlik 
kamerası görüntüleri de yer 
aldı.

Görüntülere göre Mendi, 
darbe girişimi sırasında saat 
20.58'de düğün için Gazi Ordu-
evi'ne geldi. Bir süre sonra Men-
di'nin emir subayı eski yarbay 

Murat Yılmaz da görevli olma-
masına rağmen sivil kıyafetle 
düğünün yapıldığı yere geliyor.

Saat 22.18 sıralarında da 
siyah renkli bir minibüs Gazi 
Orduevi'nin önüne yanaşıyor. 
Minibüsten inen eski Konya 
Jandarma Bölge Komutanı Ti-
murcan Ermiş ve yanındakiler 
Murat Yılmaz tarafından karşı-
lanıyor. Mendi'yi derdest etmek 
için düğünün yapıldığı yere yö-

nelen gruptakiler içeriden çıkan 
iki kişiyle konuştuktan sonra ko-
şarak başka bir kapıya gidiyor. 
Bir süre sonra darbecilerin gel-
diği siyah minibüs, Mendi'nin 
makam aracının hemen yanına 
park ediyor. Ermiş ve Yılmaz, 
Mendi ile makam aracına bini-
yorlar. Koruma ve makam aracı 
ile siyah minibüs, daha sonra 
orduevinden ayrılıyor.
n AA

Savunmada Konya’nın altyapısı kuvvetli

icicekci@konyayenigun.com
İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Özel Gençlik Anaokulu, de-
ğerler eğitimi kapsamında öğ-
rencilerine farklı bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlik kapsamında 
öğrenciler Gençlik İlkokul/Orta-
okulunda düzenlenen sevgi, ba-
rış, dostluk teması içeren kurşun 
asker tiyatro gösterisini izleye-
rek ders çıkarma fırsatı yakala-

dı. Okul Müdürü Aliye Duman, 
günümüz toplumlarında sevgi, 
barış, dostluk gibi kavramların 
önemini kaybettiğinin altını çi-
zerek, küçük yaşlarda öğrenilen 
kavramların ileriki yaşamlarında 
da hayat felsefesi haline geldiğini 
söyledi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik öğrencileri
Kurşun Asker’i izledi
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SOBE heyeti Vali Toprak’ı ziyaret etti
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak SOBE Heyeti ve Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı’yı makamında ağırladı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile Selçuklu Otizmli 
Bireyler Vakfı (SOBE) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa AK  ve SOBE 
Yönetim Kurulu Üyeleri Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ziyaret 
etti.  Valilik makamında gerçekle-
şen ziyarette Konya Valisi Toprak’a 
SOBE’nin çalışmaları hakkında bil-
gi verildi. 
‘SOBE KONYA’YA DEĞER KATIYOR’

SOBE heyeti ve Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’nın ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak : “ Hoş-
görü şehri Konya örnek projelerle 
de adını dünyaya duyurmaya de-

vam ediyor. SOBE gibi bir kurulu-
şun Konyamızda olması şehre ayrı 
bir değer katıyor. Giderek adını du-
yuran Otizme yönelik çalışmaların 
hem ilimizde hem ülkemizde hem 
de dünyada farkındalık oluşturdu-
ğuna şahitlik ediyoruz. Bizler de 
SOBE’nin yapmış olduğu faaliyet-
lere destek olarak yanında olmaya 

devam edeceğiz.“ dedi. 
‘SOBE TOPLUMSAL FARKINDALIK 

OLUŞTURUYOR’
Ziyarette SOBE’nin çalışmala-

rı ile bilgi veren Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı dün-
ya genelinde ve ülkemizde otizmin 
her yıl giderek hızlı artış gösterdiği-
ne dikkat çekerek, “Otizmli bireyler 

için farkındalık oluşturma ve onla-
rın sosyal hayata geçişlerini sağla-
ma amacıyla bir çok çalışma yapı-
yoruz.  Alanında önemli bir boşluğu 
dolduran SOBE  ülke genelinde ve 
yurtdışında örnek alınıyor. Bu çalış-
maların yanı sıra Otizm konusunda 
toplumsal bir bilinç oluşturmak ve 
otizmin erken tanısı konusunda 

anne babaların dikkatini çekmek 
amacıyla birçok faaliyet gerçekleş-
tiriyoruz. Biliyoruz ki erken teşhis 
ve tanı otizmli çocuklarımızın gele-
cek yıllarındaki beceri ve işlevlerini 
gerçekleştirmesi açısından büyük 
önem taşıyor. Bu vesile ile yapılan 
bu çalışmanın toplumsal farkında-
lık oluşturmasını diliyorum” dedi. 

SOBE’nin Selçuklu Belediyesi-
nin sosyal sorumluluk anlayışı ile 
hayata geçirilen ve Türkiye’nin en 
kapsamlı ve en güzel otizm mer-
kezlerinden biri olduğunu ifade 
eden  Selçuklu Otizmli Bireyler 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak, tesisin 
amacının Otizmli çocukların ha-
yatlarını kolaylaştırmak, ailelerine 
destek vererek  ailelerin çocukları 
ile birlikte sosyal hayata dahil ede-
bilmek olduğunu söyledi. Başkan 
Ak: “  Konya Valiliğinin her sosyal 
sorumluluk projesinde olduğu gibi 
SOBE için de desteğini her zaman 
yanımızda hissediyoruz. Destekle-
rinden dolayı sayın Valimizin şah-
sında tüm kurumlarımıza teşekkür 
ediyoruz.” şeklinde konuştu. Zi-
yaretin sonunda SOBE heyeti Vali 
Toprak’a çini vazo takdim etti.
n HABER MERKEZİ

35 yıl önce Araplar Büyüksi-
nan Mahallesindeki Büyüksinan 
İlkokulu’nda eğitim hayatına baş-
layan ve 5 yıl boyunca aynı okulda 
eğitim gören yaklaşık 25 öğrenci, 
kendilerine ilk alfabeyi öğreten ve 
ilkokul diplomasını veren öğret-
menleri Şengül Bıyık’ı 35 yıl sonra 
arayıp buldular ve ellerini öptüler.

Konya Minibüsçüler Odası Yö-
netim Kurulu Üyesi Veysel Samat, 
Cafer Yayla ve Erdoğan Uslu’nun 
girişimleri ile bir araya gelen İl-
kokul arkadaşları 35 yıl önce ken-
dilerini 1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar 
okutan sınıf öğretmenleri Fatma 
Bıyık’ı bulmak için harekete geçti. 
Uzun bir aramadan sonra öğret-
menlerini bulan vefalı öğrenciler 
öğretmenlerini evinde ziyaret etti. 

Öğretmenleri ile uzun süre sohbet 
eden ve yeniden ilk okul günleri-
ni yaşayan vefalı öğrenciler daha 
sonra öğretmenlerine çeşitli hedi-
yeler vererek güzel bir mekanda 
misafir etti.

35 yıl sonra öğrencilerinin ken-
dilerini arayıp bulmasından dolayı 
mutlu olduğunu ifade eden Fat-
ma Bıyık, “Vefa demek ki sadece 
İstanbul da bir semt adı değilmiş. 
Öğrencilerimi yıllar sonra yeniden 

görmek ve onlarını hepsinin güzel 
bir yerlerde olduğunu öğrenmek 
beni de çok mutlu etti. Bu vesile ile 
gönlümü alan tüm yavrularımı bir 
kez daha yürekten kucaklıyorum. 
Sağ olsunlar” dedi.

Programın gerçekleşmesinde 
önderlik eden Veysel Samat ise 
amaçlarının yıllar önce kendileri-
ni okul hayatı ile buluşturan öğ-
retmenlerini bulup ellerini öpmek 
olduğunu ifade ederken, “Günü-
müzde öğretmen ve öğrenciler 
arasında ne yazık ki üzülerek iz-
lediğimiz olaylar bizleri çok üzü-
yordu. Bizlerde böyle bir dönemde 
tüm öğrencilere örnek olmasını 
arzu ettiğimiz bir program düzen-
ledik. Bundan da çok mutlu olduk” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Başarıya giden 
yol dilden geçiyor

Selçuk Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksek Okulu tarafından 
Süleyman Demirel Kültür Merke-
zinde “Sanayi ve Ekonomide Ya-
bancı Dilin Önemi” konulu panel 
gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin 
Başkanlığında düzenlenen panele 
konuşmacı olarak Konya Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Kütükcü, 
Molino A.Ş Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömer Lütfi Alaybeyi, Atiker A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Atiker, İŞKUR Konya İl Müdü-
rü Emrah Keleş katıldı. Programda 
panelistler başarı hikâyelerini anla-
tarak yabancı dilin önemine vurgu 
yaptılar.

Birden fazla dil öğrenmenin 
gerekliliğini ifade eden Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, “Yabancı dili hafife almayın. 
Peygamber Efendimiz; ‘Bir dil bir 
kişidir, iki dil iki kişidir’ buyurmuş-
tur ve iki kişi olabilirsiniz bu imkân 
sizin elinizde var. Uluslararası dil 

kabul edilen 6 dil vardır, bunlar-
dan birisi İngilizce diğeri Arapçadır. 
Fakültemizde, Çince daha sonra 
Rusça mütercim tercümanlık bö-
lümlerini açacağız, akademisyen 
arıyoruz. Amacımız; ülkemizin dış 
dünyaya açılan yüzü olarak sizleri 
yetiştirmek ve dış dünya ile iletişi-
mi açmak” şeklinde konuştu.

Molino A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Lütfi Alaybeyi, “Üre-
timi yapılan herhangi bir ürünü 
müşteri ile buluşturmak çok ciddi 
bilgi birikimi gerektirmektedir. Bu 
sebeple özellikle üniversite eğitimi-
ne ve yabancı dile önem veriyoruz” 
diye konuştu.

Konya’nın da sanayi ve üretim 
şehrine dönüştüğünü belirten Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Kütükcü yabancı dilin düne göre 
kesinlikle keyfiyet ve lüks değil bir 
zaruret ve ihtiyaç haline geldiğini 
ifade ederek yabancı dili geliştire-
bilmek adına öğrencilere tavsiye-
lerde bulundu.  n HABER MERKEZİ

Asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, devletin asgari ücret 
konusunda bir terazi görevi üstlenerek hem işçiyi hem de işvereni memnun etme gayretinde olduğunu söyledi

‘Dengede tutuyoruz!’
Yaklaşık 7 milyona yakın çalı-

şanı ilgilendiren asgari ücret görüş-
melerinin ilk toplantısı geçtiğimiz 
hafta gerçekleştirmişti. Komisyonun 
ikinci toplantısını 13 Aralık, üçüncü 
toplantısını ise 20 Aralık’ta yapma-
sı planlanıyor. Asgari ücretli çalı-
şanların gözü kulağı komisyondan 
çıkacak kararda. AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez asgari üc-
ret ve hükümet olarak iş dünyasına 
verdikleri destekle ile ilgili Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 
Yenigün Gazetesi’ne önemli açıkla-
malarda bulundu. Özellikle 2019 yılı 
asgari ücret zammıyla ilgili dikkat 
çeken açıklamalarda bulunan Etye-
mez, görüşmeler sonucunda hem 
işçiyi hem de işvereni memnun 
edecek bir sonucun ortaya çıkmasını 
temenni ettiklerini söyledi. 
İŞÇİ DE İŞVEREN DE DÜŞÜNÜLÜYOR

AK Parti’nin 16 yıldır iktidar ol-
duğunu hatırlatan AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, geçen bu 
süre zarfında Türkiye’nin ekonomi 
anlamda atılım yapmasını sağlayan 
çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 
Bu konuda ciddi başarılar elde et-
tiklerini vurgulayan Etyemez, aynı 
zamanda da “sosyal devlet” anlayı-
şı çerçevesinde de önemli adımlar 
atıldığının altını çizdi.  “Bu çerçe-
vede baktığımız zaman çalışanların 
özlük haklarını , çalışma şartlarını 
ve özellikle iş sağlığı ve güvenliği 
alanında yaptığımız çalışmalar çok 
önemli bir noktaya taşıdık çalışma 
hayatını” diyen Etyemez, sözlerine 
şöyle devam etti, “Bu alanlardan bi-
risi de çalışanını asgari seviyede en 
alt koruyucu bir seviye belirleyerek, 
çalışanlarımızın haklarını koruyacak 
alt sınır belirliyoruz. Bunun mevzu-
atı işveren, işçi  ve devleti temsilen 
ortaklaşa bir çalışma yapılıyor ve 
burada bakanlık devreye giriyor, 
hakem rolü üstleniyor, hem işvere-
ni  hem de çalışan kişileri karşılıklı 
oturtarak burada asgari seviyeyi be-
lirliyor. Bu durum devletin koruyucu 
seviyesi anlamına geliyor. Eğer ser-
best bırakılırsa birçok insan işveren 
belki de daha düşük maaşlar vere-
cek durumlar ortaya çıkacak. Onun 
için bu asgari ücret komisyonu böy-
lesine önemli bir alt koruyucu sınır 
belirliyor. Şuanda Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 
asgari ücret komisyonu çalışmaları-
nı sürdürüyor.  Geçtiğimiz günlerde 
komisyon ilk toplantısını yaptı. AK 
Parti iktidara geldiğinde asgari ücret 
yüzde 70 oranında arttı. AK Parti ik-
tidara geldiğinde 184 TL olan asgari 
ücret bugün bin 603 TL. Çocuksuz 
ve bekar bir kişinin alabileceği alt 
seviyeyi belirlemiştir. Bütün işçiler-
de elbette bu maaşı almıyor. Bura-
dan yukarıya doğru işin özelliğine 
işverenin bakış açısına ve çalışma 
ortamlarına göre insanlar bu askeri 
ücretin üzerinde maaşlar vererek, 
işçilerimizin çalışmasını sağlıyorlar. 
Ama burada asgari ücret koruyucu 
alt bir sınıra sahip. İlle de herkes bu 
maaşı alacak anlamına gelmez. Siz-
lerin aracılıyla bunu kamuoyuna net 
bir şekilde ifade etmek lazım.   Bu-
rada bizim yaptığımız alt seviyeyi ve 
sınırı korumak. Onun için inşallah 
1 Ocak’tan itibaren Aralık ayı içe-
rinde netleşecek olan asgari ücret 
önümüzdeki günlerde açıklanır. Ve 
o açıklandıktan sonra 1 Ocak itiba-
riyle uygulamaya geçilecek. Bizlerin 
temennisi daha çok çalışana daha 
iyi ücretler verilmesi. Biz her zaman 
işçiden yanayız. İşçilerimize daha 
iyi maaşların verilmesi ve daha iyi 
çalışma şartlarına kavuşturulmasını 
istiyoruz.  İstihdamı da önemsiyo-
ruz. İşin de korunmasını istiyoruz. 
Dolayısıyla  iş olmazsa işçi de olmaz. 

İşveren olmazsa yatırım da olmaz. 
İşçi ve işveren birbirinin dengesi, 
birbirlerinin vazgeçilmezi bu çer-
çevede bakmak gerekiyor. Onun 
için hem ekonomiyi, hem istihda-
mı, hem de kişilerin özlük haklarını 
hepsini bir bütün olarak değerlen-
direrek asgari ücretin belirlenmesi-
nin doğru olacağını düşünüyorum. 
İnşallah bu toplantılar sonucunda 
işçilerimizin lehine, ekonomimizin 
lehine, iş dünyamızın lehine herke-
sin memnun olacağı bir kara çıkar 
diye ümit ediyoruz “ dedi.

İŞ DÜNYASINA DESTEKLER 
VERİYORUZ

AK Parti iktidarın daima iş dün-
yasının yanında olduğuna dikkat 
çeken Etyemez, “Ekonominin geçir-
miş olduğu döviz terörüne karşın el 
ele veriyoruz. Ekonomiyi etkileyen 
bir süreç yaşadık. Allaha şükür o 
dövizin dengesiz, kontrolsüz yük-
selmesinin önüne geçildi. Döviz de 
geriye doğru çekildi. Fiyatlarda da 
çekilme var. Toplumu etkileyecek 
doların etkisinin oluşturmuş oldu-
ğu yükselmeyi aynı oranda aşağıya 
çekme durumu olmadı. Ama birçok 
yerde geriye doğru fiyatlarda çe-
kilme oldu. İşverenlerden birazcık 
ülkenin ekonomisine katkı sunacak 
ve halkın beklentisine cevap verebi-
lecek yaklaşım içerisinde olmalarını 
arzu ediyoruz. Biz hükümet olarak 
iş dünyasına her zaman ciddi des-

tekler verdik. Vermeye de devam 
edeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz; 
Kalkınmanın gelişmenin, ülke eko-
nomisinin sağlıklı  yürümesinin te-
melinde işverenimizin, yatırımcımı-
zın gücü vardır. Onu güçlü tutmak 
gerekiyor. Devlette bunlara her za-
man destek veriyor” ifadelerini kul-
landı.

HEDEF 31 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR 
31 Mart 2019 Mahalli İdare 

Seçimleri’ni de değerlendiren Etye-
mez, “AK Parti olarak yerel seçim-
lerde 31 ilçenin hepsine ve Büyük-
şehir’e talibiz. 31 Mart seçimleri zor 
bir seçim olacak. Önümüzde seçim 
takvimi işliyor.  Geçtiğimiz günler-
de Cumhurbaşkanımız ve AK Parti 
Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı olarak mevcut Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’ı açıkladı. Teşkilatlar, 
milletvekilleri olarak başkanımızın 
arkasındayız. Çünkü Selçuklu Be-
lediyesi’nde güzel hizmetler yaptı. 
Gerçekten şehircilik anlamında Tür-
kiye’ye örnek çalışmaları oldu.  Bun-
ları da göz önünde bulundurursak, 
en yüksek oy ile Büyükşehir Bele-
diyesi’ni alacağız. İlçe belediyeleri-
miz adayları açıklandığında da aynı 
heyecan ile 31 ilçede belediyesini 
alacağız inşallah.  Bizim çapamız ve 
gayretimiz o” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Öğretmenlerine büyük vefa gösterdiler

Ekonominin de 
siyasetin de en etkili 
yönlendiricileri “Bek-
lentiler”dir.

Piyasa da, insanlar 
da, içinde bulundukları 
ortamın geleceğini na-
sıl görüyorlarsa, eko-
nomi de siyaset de o 
ölçüde süratle iyiye ya 
da kötüye gider.

Biz Türk vatandaşları olarak en 
olumsuz beklentilerle yaşamaya da 
alışığız.

Çok uzağa gitmeye gerek yok. 
Gezi kalkışması günlerini ya da 15 
Temmuz 2016 FETÖ’cü darbe girişi-
mini hatırlayın. Ne insanlarda moral 
ne de piyasalarda güven kalmıştı o 
günlerde.

Ancak bir de özellikle Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu 
ve arkasındaki halk desteği ile Tür-
kiye’nin bugününe ve yarınına sahip 
çıkmasını ve o kötü günleri nasıl ge-
ride bıraktığımızı hatırlayın.

Güneydoğu kentlerinin çukur 
savaşları yaşadığı günler, bugün 
Türk güvenlik güçlerinin sınırlarımız 
içinde PKK’yı yok etme noktasına 
getirmesine dayanmıştır. FETÖ’nün 
devlete sızmasının son kalıntıları da 
temizlenmek üzeredir.

Bugün de Türkiye çeşitli zorluk-
larla kuşatılmış durumda. Sadece 

içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın zorlukla-
rından kaynaklanan 
sorunları hatırlamak 
bile, hangi konumda 
bulunduğumuzu anla-
maya yeterlidir. Ancak 
biliyoruz ki Türkiye 
Suriye’den bize yansı-
yan kriz konularını da 
aşacaktır. Özellikle ABD 

güdümündeki PKK/PYD oluşumu-
nun etkisizleştirilmesi, gündemin 
öncelikli konusudur. Bu arada Suu-
di Arabistan önderliğindeki ve İsrail 
güdümündeki Türkiye’yi hedef alan 
komplolar da, Kaşıkçı suikastının 
açığa çıkartılması ile etkisizleştiril-
miştir.

Ekonomimizi hedef alan saldırı-
ları geride bıraktığımızın işaretlerini 
de alıyoruz.

Enflasyon rakamlarındaki dü-
şüş, cari ödemeler dengesindeki açı-
ğın azalması ve Berat Albayrak yöne-
timindeki ekonomi bürokrasisinin, 
problem olabilecek konulara anında 
müdahaleleri, ekonomiye dönük 
beklentilerimizi pozitife döndürüyor.

Bütün bu verilerin ışığında 31 
Mart 2019’daki yerel seçimlerin 
Türkiye’deki istikrar ve güven duy-
gusunu pekiştireceğini söyleyebiliriz. 
Bu açıdan “Beklentiler” şu anda Tür-
kiye’nin yarınını aydınlatıyor.

BEKLENTİLER

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Başakşehir’de istikrarın adı: Edin Visca
Medipol Başakşehir’in Boşnak 

futbolcusu Edin Visca, turuncu-laci-
vertli takıma geldiği günden bu güne 
sürekli artan bir grafik sergiledi. 
Mevcut durumda da 15 haftası geride 
kalan Süper Lig’de 5 gol, 7 asistlik 
performans sergileyen Visca, takı-
mının gol ve asist kralı konumunda 
bulunuyor. 

Spor Toto Süper Lig’in 15. haf-
tasında Medipol Başakşehir, dep-

lasmanda Ankaragücü’nü 1-0 
mağlup etti. Turun-

cu-lacivertlile-
rin tek golü 

de takımın 
başa-

r ı l ı 

isimlerinden biri olan Visca’dan 
geldi. İstanbul ekibinde 8. sezonunu 
geçiren 28 yaşındaki oyuncu, geldiği 
ilk günden bu yana performansını art-
tırarak sürdürüyor. 

TAKIMIN EN SKORERİ 
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın 

kadrodaki vazgeçilmezlerinin başın-
da gelen Visca, ligde geride kalan 15 
haftada sergilediği 5 gol, 7 asistlik 
performansıyla turuncu-lacivertlilerin 
gol ve asist kralı olarak ön plana çıkı-
yor. Visca’yı 4 golle Bajic, 3 golle de 
Da Costa takip ediyor. 

Edin Visca, aynı zamanda Süper 
Lig’de de 8 asisti bulunan Beşiktaş-
lı futbolcu Querasma’dan sonra en 
fazla asist yapan ikinci oyuncu konu-
munda. 

İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ 

2011-2012 sezonunda o zamanın 
Büyükşehir Belediyesi’ne transfer 
olan Visca, ilk döneminde 33 maçta 
takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-
2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya 
çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki 
sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig’de 
mücadele etti. Söz konusu dönemde 
de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, 
takımın isim değiştirerek Süper Lig’e 
tekrar merhaba dediği 2014-2015 se-
zonundan itibaren gollerinin yanına 
asistlerini de eklemeye başladı. O 
sene Medipol Başakşehir formasını 
34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan 
Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise 
kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. 
Visca, 2015-2016 sezonunda rakip 
ağları 17 defa sarsarken, 4 kez de 
arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-

2017’de 8 gol, 7 asistlik performans 
sergileyen Edin Visca, geçtiğimiz se-
zonu da yaptığı 15 asistle Süper Lig’in 
asist kralı olarak tamamladı. 

DEĞERİNE DEĞER KATTI 
Edin Visca, başarılı performan-

sıyla adeta değerine de değer kattı. 
28 yaşındaki oyuncunun mevcut du-
rumdaki piyasa değeri tam 10 milyon 
Euro. Başakşehir’in Spor Toto Süper 
Lig’e döndüğü 2014-2015 sezonunda 
3 milyon Euro’luk bir piyasa değerine 
sahip olan başarılı orta saha, o tarih-
ten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan 
fazla arttırarak tam 10 milyon Euro 
yaptı.

Başakşehirli futbolcu, ligin en de-
ğerli oyuncuları arasında da 8. sırada 
yer alıyor. 
n İHA

Bursaspor, bu sezon Süper Lig’de 
mağlup olduğu 4 maçın tamamında 
kalesinde 2 gol gördü. 

Bursaspor, Süper Lig’in 15. haf-
tasında sahasında Antalyaspor’a 2-0 
kaybederek ligdeki dördüncü yenilgisini 
aldı. Antalyaspor mücadelesi önce-
sinde son iki maçından da galip gelen 
Timsah, mutlak 3 puan parolasıyla 
çıktığı bir karşılaşmayı ise kaybetti. Bu 
mağlubiyetle birlikte yeşil-beyazlılar, 
ilginç bir istatistiğe de sahip oldu. Bur-
saspor, ligde kalesinde 2 gol gördüğü 
müsabakalarda Akhisar maçı hariç 
tamamını kaybetti. Yeşil-beyazlılar, 
Fenerbahçe’ye 2-1, Sivasspor’a 2-0, 
Kasımpaşa’ya 2-1 ve Antalyaspor’a da 
2-0 kaybetti. 

Bursaspor, sadece Akhisar deplas-
manında 2 farklı yenik duruma düştüğü 
mücadeleyi geriden gelerek 4-2 kazan-
mıştı. Ayrıca Bursa temsilcisi, kupa ma-

çında da 1461 Trabzon’a 2-1 yenilerek 
elenmişti. 
7 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATAMADI 

Öte yandan ligin 7. haftasında Si-

vasspor’a 2-0 yenilen yeşil-beyazlılar, 
ardından çıktığı 7 müsabakada gol 
atma başarısı gösterdi. Son oynanan 
Antalyaspor maçında fileleri havalan-
dıramayan Bursaspor’da bu seri de son 
bulmuş oldu. Timsah, son maçlarında 
ilk haftaların aksine gol yollarında daha 
başarılı bir performans ortaya koymuş-
tu. 

5 MAÇTIR KALESİNİ GOLE 
KAPATAMIYOR 

Yeşil-beyazlılar, ligde son 5 maçtır 
kalesini gole kapatamıyor. Sezon ba-
şında gol atma adına büyük sıkıntılar 
çeken Bursaspor, savunma perfor-
mansı ile ise takdir toplamıştı. Samet 
Aybaba’nın takımı, ligde oynadığı son 
5 maçta kalesinde 8 gol gördü.  n İHA

Bursaspor’dan ilginç istatistik

11 hafta sonra ilk!
Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor 11 hafta sonra deplasmanda 3 puan aldı. Spor Toto 

Süper Lig’in 15. haftasına yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile giren ve lig ikincisi 
Kasımpaşa’ya konuk olan Kayserispor, 3 puanı 3 golle alarak büyük bir sükse yaptı 

Hem puan tablosundaki 17. sıradan 
kurtulan hem de moral depolayan Kayse-
rispor, 11 hafta sonra deplasmanda galip 
geldi. Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 
sadece 4 galibiyeti bulunan Kayserispor, 
ligin 4.haftasında deplasmanda Fener-
bahçe’yi 3-2 yenmişti. Bu maçtan sonra 
çıktığı 5 deplasman maçını da kaybeden 
Kayserispor, sezonun en flaş takımla-
rından birisi olan Kasımpaşa karşısında 
son derece enteresan bir galibiyet elde 
etti. Ligde son olarak evinde Demir 
Grup Sivasspor’u 2-0 yenen Kayserispor 
ardından oynadığı MKE Ankaragücü, 
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve 
Trabzonspor’a mağlup olan Kayserispor 
tam 4 hafta sonra deplasmanda Kasım-
paşa’yı mağlup ederek küme düşme 
hattından çıktı. Aldığı 3 puanla 15.haftayı 
15 puanla kapatan Kayserispor rahat bir 
nefes aldı. Kasımpaşa maçında zaman 
zaman iyi oynayan zaman zaman kötü bir 
oyun oynayan Sarı-Kırmızılılar yeni teknik 
direktörü Hikmet Karaman ile çıktığı ilk 

maçta 3 puanı 3 golle alarak Kayseri’ye 
mutlu bir şekilde döndü. Rakibin 2 penaltı 
kaçırdığı maçta 3 puanı 3 golle alan Kay-
serispor, 11 hafta sonra hem deplasman 
galibiyeti aldı hem de bu sezon 2.kez bir 
maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. 

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan 
Taşçı, “Haftalardır böylesi bir galibiyete 
hasrettik. Kasımpaşa maçında enteresan 
da olsa galip gelerek hanemize 3 puan 
yazdırdık. Önemli olan kazanmaktı. Sı-
kıntılı süreçten geçerken alınan bu galibi-
yet hepimize büyük moral oldu. 3 puanı 3 
golle hem de deplasmanda almak ekstra 
sevindirdi. Şimdi Akhisarspor ve B.B.Er-
zurumspor maçlarını kazanmak için kon-
santre olmalıyız” dedi. 

SİLVİU LUNG HAYRAN BIRAKTI
Kayserispor’un Rumen kalecisi 

Silviu Lung, Kasımpaşa maçında sergi-
lediği performansla maçın kahramanı 
oldu. Spor Toto Süper Ligde tam 4 hafta 
sonra kazanarak moral bulan Kayse-
rispor’da yüzler gülüyor. Kasımpaşa 

deplasmanından 3 puanı 3 golle alarak 
haftayı 3 puanla kapatan Kayserispor’da 
maçın adamı ise kaleci Silviu Lung oldu. 
Kasımpaşa maçında doksan dakikada 
sergilediği performansın yanı sıra kur-
tarışları ile dikkat çeken Rumen kaleci 
taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazandı. 
Bir birinden güzel kurtarışlara imza atan 
Lung, maç sonunda teknik heyet ve takım 
arkadaşları tek tek tebrik ederek büyük 
moral verdiler. Kasımpaşa maçında 
adeta devleşen ve kalesini gole kapatan 
Lung, iki penaltı kurtararak takımımın ga-
libiyetle dönmesinin mimari oldu. 

Silviu Lung yaptığı açıklamada, “Be-
nim ne yaptığım çok önemli değil. Önem-
li olan Kayserispor’un kazanması. Kendi-
mize olan öz güvenimizi kaybetmiştik ve 
Kasımpaşa’yı yenerek öz güvenimiz geri 
geldi. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. 
Bu galibiyet bize her zaman destek veren 
taraftarımıza armağan ediyorum” diye 
konuştu. 

TJARONN CHERY YİNE ATTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Kayserispor’un Hollandalı futbolcu-
su Tjaronn Chery atmaya devam edi-
yor. Takımın en golcü oyuncusu olan 
Chery, Kasımpaşa maçında penaltıdan 
attığı golle perdeyi açan isim olurken 
oynadığı futbolla büyük alkış aldı. Sezon 
başından Çin’den kiralık olarak kadroya 
katılan Tjaronn Chery, bu sezon ligde 6. 
golünü Kasımpaşa’ya attı. Ligde geride 
kalan 15.haftasına kadar 5 golü bulunan 
Chery, dün Kasımpaşa maçında kendine 
yapılan penaltı sonrası kaleci Ramazan’ı 
avlayarak takımını 1-0 öne geçiren isim 
oldu. Bu sezon geride kalan 15 haftada 
bütün maçlarda ilk on birde sahaya çı-
kan Hollandalı futbolcu Antalyspor, Fe-
nerbahçe, Çaykur Rizespor, Demir Grup 
Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Pazartesi 
günü Kasımpaşa maçlarında gol sevinci 
yaşadı. Takımın 6 golle en golcü oyuncu-
su olan Tjaronn Chery takımının attığı 13 
golün 6’sını kaydetti. 
n İHA

Göztepe’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Kemal Özdeş ile sa-
rı-kırmızılı üç futbolcunun yolu tekrar İzmir’de kesişti. Bayram Bektaş’ın 
görevinden ayrılmasının ardından Göztepe’de teknik direktörlük koltu-
ğuna oturan Kemal Özdeş, üç eski öğrencisiyle sarı-kırmızılı kulüpte 
yeniden buluştu. Kadronun önemli isimleri; Titi, Castro ve Berkan Emir, 
geçmiş yıllarda Özdeş’in çalıştırdığı takımlarda forma giydi. 2016-2017 
sezonunda Kemal Özdeş, Kasımpaşa’da görev yaparken, o sezon Titi 
ve Andre Castro da İstanbul temsilcisinin değişmez isimleri arasında 
yer aldı. O sezon Kasımpaşa’da en fazla forma giyen ilk 3 isimden 2’si 
Titi ve Castro oldu. Bu iki futbolcu, 2016-2017 sezonunda 39’ar kez 
forma giyerek oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. O sezon Ka-
sımpaşa ligi 10. sırada noktalarken, sezon sonunda Titi Bursaspor’a, 
Andre Castro ise Göztepe’ye transfer oldu. Castro ve Titi’nin yanı sıra 
Göztepe’nin sol beki Berkan Emir de geçmiş yıllarda Kemal Özdeş ile 
çalışan oyuncular arasında yer alıyor. 2014-2016 yılları arasında Balı-
kesirspor’da top koşturan Berkan, 2014-2015 deneyimli teknik adam ile 
birlikte çalışmıştı.   n İHA

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının ar-
dından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol 
Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor Kulübü’nün 
08.12.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Atiker Konyaspor 
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasın-
daki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 
53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, Atiker Konyaspor Kulübü ida-
recisi Recep Çınar’ın 09.12.2018 tarihinde Anadolu Ajansı’na yapmış 
olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Ta-
limatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar 
verilmiştir” ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Altı üstü diye bir 
şey yok. Akhisar - Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve 
farklı bir ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor 
maç” dedi. Rize maçını değerlendiren Çavuşoğlu, “Puanlar birbirlerine 
yakın. Rize’nin Galatasaray maçında 2-0’dan 2-2’yi yakalaması kolay 
yapılacak iş değil. Bu yılki maçların hepsi zor. Altı üstü diye bir şey yok. 
Akhisar, Fenerbahçe maçında bunu gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir 
ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç. Bili-
yorsunuz, Baiano sakat, cezalı oyuncumuz var. Sackey’in bir pozisyon-
da sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ki bu kartlık bir pozisyon da 
değildi. Maçta eksikliklerimiz var. İnşallah olan takımla giderek müca-
delemizi yapacağız” ifadelerini kullandı.   n İHA

Kemal Özdeş 
yabancı değil!

Atiker Konyaspor 
PFDK’ya sevk edildi!

‘Rizespor maçı 
çok zor geçecek’
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Yavru Kartal’da 
hazırlıklar başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17.hafta karşılaşmasında deplas-
manda Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Konya 
Anadolu Selçukspor hazırlıklarına başladı. Karatay Belediye-
si Tatlıcak tesislerinde teknik direktör Alper Avcı ve yardımcı 
antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen çalışma koşu ve Core 
çalışması ile başladı. Kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci 
antrenörü Alpaslan Uysal gözetiminde çalışırken, Kadir Kaan 
Özdemir ve Recep Metin takımdan ayrı koşu yaptı. Futbolcular 
dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından taktik bir çalışma 
gerçekleştirdi. Çalışmaya tedavileri devam eden Ahmet Önay, 
Ekrem Kayılıbal ve Sertan Yiğenoğlu katılmadı. Antrenmanı Ku-
lüp Başkanı Zahir Renklibay ve Kulüp ikinci başkanı Okay Tınkır 
da takip etti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim İl Temsilcili-
ği faaliyet takviminde yer alan Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi 
Anma Eskrim Müsabakaları 08-09 Aralık tarihlerinde yapıldı. 
Spor ve Kongre Merkezi Eskrim Salonunda yapılan Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi’yi Anma Eskrim Müsabakaları sonucunda dere-
ceye giren sporcular şu şekilde oluştu; U10 Bayan Epe 1.Zülal 
Can, 2.Defne Metin, 3.Neslipir Kaymak, 3.Ela Üstündağ, U10 
Erkek Epe 1.H.Doruk Erdoğan, 2.Z.Tolga Horasanlı, 3.A.Arda 
Karaçor, 3.Galip Kayacık, U14 Bayan Epe 1.Buse Gül Zengin, 
2.Ceylin Samur, 3.Dila Naz Eken, 3.Ecrin Şekerci, U-14 Erkek 
Epe 1.Ege Erdem Erdoğan, 2.Saim Üresin, 3.Ayberk Şarlak, 
3.Abdullah Dölek, V1 Bayan Epe 1.Gülsen Kaymak, 2.Birgül 
Ceran, 3.Emel Eken, 3.Birsel Şeker, V1 Erkek Epe 1.İrfan Eken, 
2.Şafak Özcan, 3.Hasan Ali Erdoğan, 3.Alper Irkıl Karaçor, V2 
Erkek Epe 1.Zafer Kaymak oldu.  n SPOR SERVİSİ

Eskrimde Mevlana 
Celaleddin Rumi anıldı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 16 11 4 1 32 5 27 37
2.MANİSA B.Ş.B. 16 9 5 2 30 9 21 32
3.MENEMEN BELEDİYE 16 9 5 2 32 22 10 32
4.F. KARAGÜMRÜK 16 9 3 4 31 20 11 30
5.ŞANLIURFASPOR 16 8 5 3 21 17 4 29
6.TARSUS İDMAN Y. 16 7 5 4 27 23 4 26
7.PENDİKSPOR 16 6 5 5 23 22 1 23
8.KIRKLARELİSPOR 16 6 3 7 21 20 1 21
9.ETİMESGUT BLD. 16 5 5 6 17 20 -3 20
10.SİVAS BELEDİYE 16 5 4 7 17 22 -5 19
11.DARICA G. BİRLİĞİ 16 4 5 7 17 20 -3 17
12.K. A. SELÇUKSPOR 16 3 8 5 21 26 -5 17
13.ZONGULDAK 16 4 5 7 18 25 -7 17
14.KAHRAMANMARAŞ 16 4 5 7 13 20 -7 17
15.BUGSAŞ SPOR 16 4 5 7 18 29 -11 17
16.FETHİYESPOR 16 2 8 6 15 22 -7 14
17.BANDIRMASPOR 16 2 4 10 17 32 -15 10
18.TOKATSPOR 16 1 6 9 9 25 -16 9

Anadolu Selçuk’ta
iki puan üzüntüsü!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 16.hafta maçında Tokatspor ile iç sahada 
berabere kaldı. Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, bu önemli maçta sahada istedikleri görüntünün 

olmadığını ifade ederek, kaçan puanların üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, geride kalan haftada iç 
sahada Tokatspor ile 1-1 berabere kal-
dı. Önceki haftalarda yakaladığı çıkış ile 
dikkat çeken Yavru Kartal, kendi evinde 
oynadığı mücadelede yakaladığı şansı 
kullanamadı. Konya Anadolu Selçukspor 
Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, yaptı-
ğı açıklamada rakiplerinin durumunun 
oyuncuların konsantrasyonunu etkilediği-
ni dile getirdi. Renklibay, ilk devrenin son 
maçında 3 puan alarak, ilk yarıyı moralli 
bir şekilde kapatmak istediklerini söyledi. 

KONSANTRASYON SORUNU
İç sahada oynanan ve 1-1 berabere 

tamamlanan Tokatspor maçına galibiyet 
için çıktıklarını ancak istenilen sonucun 

alınamadığını belirten kulüp başkanı Za-
hir Renklibay, “Göreve gelmemizden bu 
yana yenilmezlik serimiz var. Tokatspor 
karşısında da kazanmayı çok istiyorduk. 
Ancak sahada ne yazık ki beklediğimiz 
görüntü yoktu. Rakibimizin ligin son sı-
rasında yer alması takım olarak konsant-
rasyonumuzu etkilemiş gibi görünüyor. 
Maç içinde iki tarafından sonucu değişti-
rebilecek pozisyonları oldu. Beklediğimiz 
oyun olmamasına rağmen kazanabilirdik. 
Ancak kaybedebilirdik de. Elbette kaçırdı-
ğımız iki puanın sebeplerini birlikte araş-
tıracağız. Tekrarlanmaması adına gerekli 
tedbirleri alacağız” şeklinde konuştu.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK
Ligin ikinci yarısında kaybettikleri pu-

anları telafi edebileceklerini 
dile getiren Zahir Renklibay 
açıklamasında, “İç sahada ilk yarının son 
maçında bizi sevenlere galibiyet arma-
ğan etmek isterdik. Ancak olmadı. Bu ne-
denle üzgünüz. Lig uzun bir maraton, bu 
yolda kayıplarımızı telafi edebilecek daha 
çok maçımız olacak. Saha sonuçlarıyla 
birlikte kadromuzda yer alan oyuncuların 
gelişimi bizim çok büyük önem taşıyor. 
Her hafta üzerine koyarak devam etmele-
ri ve sezon sonunda gelişimlerini tamam-
lamaları öncelikli hedeflerimiz arasında” 
ifadelerini kullandı.

İLK YARIYI 20 PUANLA 
TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Ligin ilk yarısının son haftasında 

Menemen Belediyespor ile karşılaşa-
caklarını hatırlatan Başkan Renklibay, 
“Saha sonuçları açısından da ligde 
hak ettiğimiz konuma geleceğimiz-
den hiç şüphemiz yok. İlk yarının son 
maçında hafta sonunda deplasmanda 
Menemen Belediyespor ile karşıla-
şacağız. Rakibimiz kendi sahasında 
aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekiyor. 
Ancak biz sahaya her zaman olduğu 
gibi galibiyet için çıkacağız. Teknik 
kadromuza ve oyuncularımıza güveni-
yoruz. Buradan alacağımız üç puan ile 
ilk yarıyı 20 puanda tamamlamak is-
tiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.  
n SPOR SERVİSİ

Yaklaşık 10 yıldır kick boks sporuyla 
uğraşan 18 yaşındaki Serdar Çınar, 3 yıldır 
giymek için büyük gayret gösterdiği milli 
formayla Avrupa ve dünya şampiyonlukları 
kazanmak istiyor.

İlkokul 4. sınıftayken okulda kick boks 
kurslarının açıldığını duyan ve bu sayede 
sporla tanışan Meram Belediyesporlu Ser-
dar Çınar, en büyük hayali olan milli formayı 
nasıl aldığını ve bundan sonraki hedeflerini 
anlattı. 

“HEDEFLERİM HEP BÜYÜKTÜ”
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına 

ilgisinin olduğunu belirten Serdar, “Hedef-
lerim hep büyüktü. Ama keşfedilmem gere-
kiyordu. Mehmet Güçlü hocam beni keşfetti, 
işledi ve şampiyon olmamı sağladı. Ailem 
her zaman arkamda durdu. Bazen sakatlıklar 
yaşıyorduk. Ama ailem hepsine sabır göste-
rip şampiyonluk sevincime ortak oldu.” diye 

konuştu. 
Milli sporcu Serdar Çınar, 10 yıldır 

uğraştığı kick boks branşında yaklaşık 50 
madalya kazandığını, bundan sonraki süreç-
te bu sayıyı artırarak kariyerine iyi dereceler 
eklemek istediğini vurguladı.

Sporda antrenörü Mehmet Güçlü sa-
yesinde bir yerlere geldiğini anlatan Ser-
dar, “Hocam sayesinde birçok başarı elde 
ettim. Bölge şampiyonluklarımın yanı 
sıra Türkiye ve uluslararası birinciliklerim 
de oldu.” dedi.

“HEP MİLLİ FORMAYI 
GİYMEYİ HAYAL ETTİM”

Milli takım seçmelerine ilk kez 2016 yı-
lında katıldığını aktaran Serdar Çınar, şunları 
kaydetti: “Milli takım sporcusu olmak için 
gençler kategorisinde müsabakalara girdim. 
Seçmelere ilk katıldığımda çeyrek finalde 
kendi hatam yüzünden elendim. Ama pes 

etmedim. Daha da hırslandım. Milli sporcu 
olmak için tüm gayretimle çalıştım. 2017 
yılında tekrar seçmelere katıldım. Bu sefer 
de final tartısında elendim. Yine yılmadım. 
İyice hırslandım. En son bu sene yine seç-
melere katıldım. Bu sefer başardım ve artık 
milli kick boksçuyum. Milli takıma girdim 
ve milli formayı taşıyorum. Çok mutlu ve 
gururluyum. Bu spora başladığım yıllardan 
beri hep milli takım sporcusu olmayı, mil-
li formayı giymeyi hayal ettim. Hedefime 
ulaşmak için hocamla birlikte çok çalıştım. 
Biraz zorlu oldu ama pes etmeden, hayalim 
olan milli formayı giymeye hak kazandım. 
Bundan sonraki hedefim, Avrupa ve dünya 
şampiyonlukları kazanarak İstiklal Marşı’nı 
tüm dünyaya dinletmek ve bayrağımızı dal-
galandırabilmek.”

“BU TÜR SPORLARDA SONUCA 
ULAŞMAK BÜYÜK SABIR İSTER”

Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve 
antrenör Mehmet Güçlü de Serdar’ın milli 
formayla müsabakalara katılmasının kendisi 
için onur verici olduğunu dile getirdi. Öğren-
cisinin uzun uğraşlar sonucunda milli forma-
yı giymeye hak kazandığına işaret eden Güç-
lü, şöyle konuştu: “Serdar yaklaşık 10 yıldır 
bizimle çalışıyor. Kendisinden çok memnu-
nuz. Tüm teknikleri rahat şekilde yapabilen, 
kabiliyetli bir sporcumuz. İstikrarı sayesinde 
bu başarıları yakaladı. İnşallah önümüzdeki 
dönemde kendisine daha çok başarı nasip 
olacaktır. Bu tür sporlarda sonuca ulaşmak 
büyük sabır ister. Serdar, milli takıma girme-
yi 3 yılda hep kıl payı kaçırdı. Ancak bu sene 
nasip oldu ve milli sporcu unvanını aldı. 
Serdar, azimli çalışması ve sabırla hedefe 
kilitlenmesi sonucunda milli takıma girdi. 
İnşallah bundan sonraki süreçte bu formayı 
en iyi şekilde temsil edecektir.”    n AA

Konyalı sporcunun hedefi dünya şampiyonlukları

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk, beraberindeki heyette 
yer alan ikinci başkan Selçuk Aksoy, 
başkan yardımcısı Celalettin Yılmaz ve 
asbaşkan Mehmet Günbaş ile birlikte 
Konya’da kısa bir süre önce göreve 
başlayan Vali Sayın Cüneyit Orhan 
Toprak’a “hayırlı olsun” ziyaretinde 
bulundu.

 Ziyarette Başkan ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Konyaspor’la ilgili son ge-
lişmeler ve projeler hakkında Sayın vali 
Toprak’ı bilgilendirdi.

Başkan Hilmi Kulluk burada yaptığı 
konuşmada “Şehir olarak güzel bir si-
nerji yakaladık. Yönetim, teknik heyet 
ve taraftarımızın bütünlüğü gelecek 
adına hepimizi umutlandırıyor. Sayın 
hocamız Aykut Kocaman’a ve futbol-
cularımıza güveniyoruz. Sabırlı olursak 
bize yine büyük başarılar yaşatacakları-
na inanıyoruz. Bu hafta Kasımpaşa ile 

önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu 
vesileyle sizleri aramızda görmekten 
büyük mutluluk duyacağız” dedi. 

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise, 
“Konyaspor son yıllarda büyük başarı-
lara imza atmış bir kulüp. Yönetimini-
zin çalışmaları hakkında bilgi sahibiyim 
ve şahsınızda kurulunuzda yer alan bü-
tün arkadaşlarınızı kutluyorum. İnşal-
lah elimizden gelen desteği vereceğiz 
ve hep birlikte Konyaspor’umuzun ya-
nında olacağız. Şimdiden Kasımpaşa 
ve diğer karşılaşmalarda takımımıza 
üstün başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Hilmi 
Kulluk, Vali Cüneyit Orhan Toprak’a 
üzerinde isminin yazılı olduğu 42 nu-
maralı forma, Mesnevi ve Atiker Kon-
yaspor’un lisanslı ürünlerinin olduğu 
hediyeleri takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan Vali Toprak’a ziyaret

ZAHİR
RENKLİBAY



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 15 10 3 2 20 6 14 33
2.KASIMPAŞA 15 8 2 5 31 24 7 26
3.ANTALYASPOR 15 8 2 5 19 19 0 26
4.BEŞİKTAŞ 15 7 4 4 25 17 8 25
5.EY 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.A. KONYASPOR 15 5 6 4 20 18 2 21
9.DG SİVASSPOR 15 5 6 4 18 19 -1 21
10.ANKARAGÜCÜ 15 6 2 7 17 19 -2 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.A. ALANYASPOR 15 5 1 9 11 20 -9 16
15.KAYSERİSPOR 15 4 3 8 13 24 -11 15
16.ERZURUMSPOR 15 3 5 7 13 19 -6 14
17.FENERBAHÇE 15 3 5 7 14 22 -8 14
18.Ç. RİZESPOR 15 1 8 6 17 23 -6 11

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPS
‘Düzeleceğine inanıyorum’
Atiker Konyaspor’un yıldız golcüsü Adis Jahovic son haftalarda kaçırdığı net pozisyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Birebir 
pozisyonları değerlendiremediğini söyleyen Jahovic, “İyi mücadele ediyorum. Bu durumun düzeleceğine inanıyorum” dedi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor 
Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor. Dün yapı-
lan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Atiker Konyaspo’un yıldız oyuncusu Adis Jahovic 
son haftalarda kaçırdığı gollerle ilgili konuştu. İyi müca-
dele ettiğini belirten Jahovic, “Bu durumu kırmak için 
şansa ihtiyacım var. Düzeleceğine inanıyorum” dedi.

SKOR MÜCADELEMİZİ YANSITMIYOR
Trabzonspor maçını değerlendiren Jahovic, “Trab-

zonspor maçında oyun boyunca iyi mücadele ettik. Net 
pozisyonları bulan taraf bizdik. İyi de motive olmuştuk. 
Özellikle ilk yarıda önemli şanslar yakaladık. Oyunu iyi 
taşıdığımızı düşünüyorum. Ta ki penaltı pozisyonuna 
kadar. Penaltının ardından motivasyonumuzu kaybettik. 
Daha sonrasında 3-0’lık bir mağlubiyet. Skor çok da bi-
zim performansımızı yansıtmıyor. Artık bu maçı unutma-
mız gerekiyor. Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı 
var. O maçtan da mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyoruz” 
şeklinde konuştu.

KASIMPAŞA’YI YENMEK İSTİYORUZ
Hafta sonu karşılaşacakları Kasımpaşa maçına da 

değinen Adis Jahovic, “Kasımpaşa güçlü bir ekip. Diğer 
taraftan bakacak olursak Aykut hoca ve ekibi rakibimizi 
analiz ediyor. Yaptıkları analizlerin sonuçlarını bizlerle 
paylaşıyorlar. Rakibimizin güçlü ve eksik yönlerini biliyo-
ruz. Ona göre hazırlanacağız ve taraftarımızın desteği ile 
3 puana ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

BU DURUM DÜZELECEK
Son haftalarda sonuçlandıramadığı net fırsatlarla 

ilgili de açıklama yapan Jahovic, “Aykut Kocaman ile 
birlikte yeni bir sisteme geçiş yaptık. Zaten hocamızın 
sistemini daha önceden biliyorduk. Sistem değişikliği ta-
kıma olumlu etki yaptı. Takımımız iyi oynuyor. Ben kendi 
açımdan iyi mücadele ettiğimi ve güzel işler yaptığımı 
düşünüyorum. Daha fazla pozisyona giriyorum. Dediğiniz 
gibi birebir pozisyonların bazılarını değerlendiremedim. 
Bunun düzeleceğine inanıyorum. Düzeldiğinde de daha 
iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bir forvet oyuncusu 
olarak bu tip pozisyonları kaçırdığımda elbette üzülüyo-
rum ancak bu durum maçta kalıyor. Çalışmaya devam 
ediyorum. Birkaç gol attığımda durum düzelecektir. Bu 
süreci kırmak için şansa ihtiyacım var” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalka-
van’ı eleştiren Atiker Konyaspor Asbaşkanı Re-
cep Çınar, “Mete Kalkavan bu maçta hakemlik 
değil, sinyalizasyon görevi yaptı. Trabzonspor’a 
geç, Atiker Konyaspor’a dur dedi. Bunun başka 
bir izahı yok” dedi. 

Atiker Konyaspor Asbaşkanı Recep Çınar, 
Süper Lig’de her takımın her takımı yenebile-
ceğine bir kez daha şahit olduklarını, ligin her 
geçen hafta daha da zorlaştığını söyledi. Çınar, 
aynı zamanda 16. haftada oynayacakları Kasım-
paşa maçından da galip gelerek 24 puana ulaşa-
caklarını dile getirdi. 

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında dep-
lasmanda Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldukları 
maç öncesi ise rakiplerinin hakemle ilgili iyi algı 
yaptığını ve haksız bir penaltı kazandığını vurgu-
layan Çınar, “Maçtan önce kendi resmi sitesin-
den yaptığı açıklama ile iyi algı yaparak, hakem 
üzerinde baskı kuran ve bunun da geri dönüşünü 
uyduruk bir penaltı ile alan Trabzonspor gibi bir 
rakipten alınacak her puan bizim için çok önem-
liydi. Bundan sonraki en büyük endişem, maç-
ların sonuçlarını teknik adamlar ya da oyuncu-
ların değil, hakemlerin belirleyecek olmasıdır. 
Uyduruk penaltı dakikasına kadar gerçekten 
puan alma adına iyi mücadele ettik. Jahovic ile 
yakaladığımız kontra pozisyonlarımız oldu. Bun-
ları değerlendirebilmiş olsaydık, bugün başka 
şeyler konuşuyor olacaktık. Yukarıda söylediğim 
gibi, maçın hakemi VAR’a rağmen, penaltı ile 
uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon-
da, beyaz noktayı gösterdi ve bizim direncimizi 
kırdı. Sonuç olarak puan alabileceğimiz bu zor 
deplasmandan puansız döndük” diye konuştu. 

“VAR MI, YOK MU ?” 
Trabzonspor’un kazandığı penaltı ile ilgili 

yorumcuların da kesin bir karar vermekte zor-
landıklarını, ancak tiraj olarak Trabzonspor’un 
Konyaspor’dan bir adım önde olması nedeniyle 
yutkunduklarını ifade eden Recep Çınar, “Ha-
kemler VAR’ı yok sayacaklarsa bu VAR’ın fut-

bolun içinde kalmasının ne anlamı var. Elbette 
hakem de bir insandır ve hata yapacaktır. Hata 
başka bir şey, baskı altında kalarak sonuca te-
sir etmek başka bir şey. Trabzonspor maçının 
hakemi hata yapmamıştır, baskı altında kalarak 
sonuca direkt etki etmiştir. Bunun başka bir izahı 
yok” şeklinde konuştu. 

“SEVİNMEK ÜNAL KARAMAN’IN HAKKI” 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Kara-

man’ın gol sevinçlerini abartmasından dolayı 
eleştirilmesinin normal karşılanması gerekti-
ğinin altını çizen Asbaşkan Çınar, “Bu konuyu 
uzatmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 
Konyalı olarak bizler meseleye duygusal yaklaş-
tığımız için daha profesyonelce bakmayabiliriz. 
Konyalı olan, ancak ekmeğini Trabzon’dan kaza-
nan Ünal Karaman’ın meseleye daha profesyo-
nelce bakması ve gol sevinçlerinde abartıya kaç-
ması, kendisine göre normal, bize göre anormal 
olabilir. Ünal Karaman’ın abartılı gol sevinci, 
elbette beni ve benim gibi düşünen herkesi üz-
müştür. Ama futbolun doğasında bunlar var. Bu 
gol sevinçleri noktasında, Medipol Başakşehir’li 
Bajic’in örnek gösterilmesi de son derece doğal-
dır diye düşünüyorum” dedi.   n İHA

Çınar: Ünal Karaman’ın sevinci üzdü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Konyaspor maçı 
öncesi hakemi baskı altına almaya yönelik açıklaması 
nedeniyle Trabzonspor kulübüne ve başkan Ahmet 
Ağaoğlu’na ceza verdi. PFDK’dan yapılan açıklamada, 
“Trabzonspor’un, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi 
internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bu-
lunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL para ceza-
sı ile cezalandırılmasına, Trabzonspor başkanı Ahmet 
Ali Ağaoğlu’nun, kulüp resmi internet sitesinde sport-
menliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 
takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para 
cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Penaltının karşılığı 150 bin artı 60 gün


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16

