
Konya’da görme 
engellilerin toplu taşıma 
araçlarında daha rahat 
ulaşım sağlayabilmeleri 
için belediye 
otobüslerinde durak 
isimleri seslendirilmeye 
başlandı. 14 yıldır 
gerçekleşmesi beklenen 
uygulama engelli 
bireylerden tam not aldı. 
Şimdilik 50 otobüse 
yerleştirilen sistem 2019 
yılında tüm otobüslerde 
faaliyete geçecek. 
n SAYFA 13’TE

Otobüsler engelliler için konuşacak
Üniversite sanayi 
işbirliğini önemseyen 
Selçuk Üniversitesi, bu 
işbirliğini güçlendirmek 
için yaptığı firma 
ziyaretlerinden olumlu 
dönüşler alıyor. 
SÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, 
Türkiye’nin otomotiv 
devlerinden BMC’nin 
isteği üzerine, patenti 
SÜ’ye ait bir dizel motor 
tasarlayacaklarını ifade 
etti. 
n SAYFA 5’TE

BMC’nin motorunu SÜ tasarlayacak

PTT’den 
Mevlana konulu 
pul sergisi 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Borçlarını 
ödemeyen
mükellefe çağrı
n HABERİ SAYFA 7’DE

Zazadin Hanı 
konuklarını 
bekliyor 
n HABERİ SAYFA 12’DE

İslam mimarisi 
bir birikimin 
ürünüdür
n HABERİ SAYFA 10’DA

SEMA GÖSTERİSİNE VE
KONYA’YA HAYRANIM

ÖKSÜZ, HAT SANATININ
İNCELİKLERİNİ ANLATTI

SOHBET ÇADIRINDA
İYİLİK ANLATILDI

Büyükelçi Şopando, Yenigün’e konuştu

Davetlilerin ilgi odağı oldu

Bu çadırda kültür var

Romanya Ankara 
Büyükelçisi 
GabrielŞopanda, Hz. 
Mevlana’nın 745’üncü 
Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası anma 
etkinliklere katılmak üzere 
Konya’ya geldi. Büyükelçi 
Şopando,“Daha önce 
Hz. Mevlana ve dervişler 
hakkında birçok kitap 
okudum, fakat ne mutlu 
ki bana şuanda burada 
bulunuyorum.  Törenler 
sayesinde dervişleri görme 
imkanı buldum” dedi.

Uluslararası alanda üne 
sahip, birçok ödülün yanı 
sıra TBMM Üstün Hizmet 
ve Kültür Sanat Büyük 
Ödüllerine layık görülen 
hat sanatçısı Hüseyin 
Öksüz, hat sanatının 
inceliklerini anlattı.

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 
‘Türbe Önü Buluşmaları’ 
konuşan Prof. Dr. Adnan 
Karaismailoğlu, “İyi 
davranmak gönüllerden 
kinleri alıp götürür. İyilik 
kine merhemdir” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

2019 yılı hac
kayıtları başladı

YHT’den Şeb-i 
Arus tarifesi

Karatay’da Şeb-i
Arus geleneği 

Şehit polis 
toprağa verildi

Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, 2019 yılında ilk defa 
hacca gitmek için kayıt yaptı-
racakların ön kayıt işlemlerinin 
8-14 Aralık tarihlerinde yapıla-
cağını söyledi. Ayrıca Poça-
noğlu, kaydı olanların otomatik 
yenileceğinin bilgisini verdi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

TCDD Taşımacılık AŞ Genel 
Müdürlüğü tarafından, yüksek 
hızlı trenlerde (YHT) bugünden 
itibariyle kış tarifesine geçile-
ceği duyuruldu. Ayrıca Şeb-i 
Arus törenleri için 17 Aralık’ta 
20:05’te Ankara’dan Konya’ya, 
23:59’da da Konya’dan Anka-
ra’ya ek sefer koyuldu. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Karatay Belediyesi Hz. Mevla-
na’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenlerin-
de, Mevlana Kültür Merkezi 
önünde kurulan ikram çadı-
rında geleneksel hale getir-
diği salep ikramını bu yıl da 
gerçekleştiriyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya’da göreve giden polis 
memurlarının bulunduğu olay 
yeri inceleme aracı ile otomobil 
çarpıştı. Kazada polis aracının 
karşı şeride geçerek takla at-
ması sonucu araç altında kalan 
bir polis memuru şehit oldu, 4 
kişi yaralandı. Şehit polis, göz-
yaşları içinde toprağa verildi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA
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2019 cep yakacak!
Döviz kurunun artmasıyla sıkıntıya giren konut sektörü, satışları artırmak için fiyatlarda 

düşüşe gitmişti. Ancak 2019 yılından itibaren konut fiyatlarının yeniden artacağı bildiriliyor
2019’DA KONUT 
FİYATI ARTACAK

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, ev 
almak veya konut yatırımı yapmak isteyen 
vatandaşların kısa süre içerisinde harekete 
geçmesi gerektiğini belirtti. 1 aylık süreçte 
kayıplarını telafi etmeyi hedefleyen sektör,  
2019’da konut fiyatlarının yükseleceğine dik-
kat çekti.

KONUT ALMANIN
TAM ZAMANI

KOMÜT Başkanı Şaban Topal, “Konya’da 
Ekim ayında konut satışlarında artış oldu. 
Yılbaşına kadar ev alanlar avantajlı olacak” 
dedi. Konya Emlakcılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay da vatandaşların gayrimenkul yatırımı 
yapmalarının tam zamanı olduğunu söyledi.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Anma etkinlikleri 
‘Selam Vakti’ mottosuyla başladı. Mevlana Kültür Merke-

zi’nde düzenlenen ilk gün etkinliklerine katılan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, insan ve selam kelimesinin 

aynı kökten geldiğine işaret ederek, “Ecdadımız selamı 
daima rehber edinmiştir” diye konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği 
Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Özhan, topluluk 

üyeleriyle Türk Tasavvuf Müziği konseri, Araştırmacı - Yazar 
Ömer Tuğrul İnançer de “Mesnevi Sohbeti” gerçekleştirir-

ken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu tarafından ise “Mevlevi Ayini Şerifi” icra edildi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya’dan dünyaya ‘selam’

Murat Kurum

Şaban Topal

Sedat Altınay
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Hz. Mevlana’nın 745’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası anma etkinliklere katılmak üzere Konya’ya 
geldi. Büyükelçi Şopando ve beraberindeki heyet Konya’ya ve sema törenlerine hayran kaldı 

Kitaplardan okuduğu 
Konya’ya hayran oldu

Romanya Ankara Büyükelçi-
si Gabriel Şopanda ,  eşi Lavinia 
Ochea ve beraberindeki 19  ki-
şilik heyet, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın davetlisi olarak, 
Hz. Mevlana’nın 745’inci Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri (Şeb-i Arus) kapsamında 
Konya’ya geldi.  Şoponda ve be-
raberindeki heyet Mevlana Kültür 
Merkezinde Ahmet Özhan’ın Türk 
Tasavvuf Müziği Konseri ile Sema 
Ayin-i Şerif’ini izlediler. Büyükel-
çi Şopando ve beraberindeki he-

yet Konya’ya ve sema törenlerine 
hayran kaldı. Program sonrasında 
Yenigün Gazetesine açıklama-
larda bulunan Romanya Ankara 
Büyükelçisi Gabriel Şopanda, “ 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a teşekkürlerimi sunmak is-
tiyorum. İlk defa Konya’ya  sayın 
Valilinin daveti üzerine geldim. 
Daha önce Hz. Mevlana ve derviş-
ler hakkında birçok kitap okudum, 
fakat ne mutlu ki bana şuanda 
burada bulunuyorum.  Törenler 
sayesinde dervişleri görme imka-

nı buldum. Konya’da olmaktan ve 
Hz. Mevlana’nın 745’üncü Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası anma et-
kinliklere katılmak oldukça mut-
luyum.  Özellikle gerçekleştiren 
sema ayini çok dikkatli izledim ve 
oldukça etkilendim.  Son derece 
mutluyum. Sema gösterisine ve 
Konya’ya hayran kaldım.  Ülkeme 
gittiğimde veya arkadaşlarımın 
mutlaka Konya’yı ve Sema göste-
rilerini izlemelerini söyleyeceğim “ 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri başladı. 10 gün süreyle düzenlenecek Anma Törenlerinin ilki Mevlana Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. Törenlere katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  “ Ecdadımız ‘selam’ı daima rehber edinmiştir” diyerek selamın önemine vurgu yaptı 

‘Selam’ daima rehberimiz oldu!
Her yıl 7-17 Aralık tarihleri ara-

sında gerçekleştirilen ve bu yıl “Se-
lam Vakti” temasıyla gerçekleştirilen 
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Etkinlikleri 
başladı. 7-17 Aralık tarihleri arasında, 
10 gün süreyle düzenlenecek Anma 
Törenlerinin ilki Mevlana Kültür Mer-
kezinde gerçekleşti. Programa; Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
milletvekilleri, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay,  Rektör-
ler, vali yardımcıları, kaymakamlar,  
protokol üyeleri ve Mevlana dostları 
katıldı

SELAM TEMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ 
Törende konuşan Çevre ve Şe-

hircilik Bakanı Murat Kurum, Hazreti 
Mevlana’nın “Gel” çağrısıyla milyon-
lara ışık olduğunu söyledi. Kurum, 
“745. düzenlenen Şeb-i Arus tören-
lerin bu seneki teması Selam Vakti 
olarak belirlenmiştir. İnsan ve selam 
kelime olarak aynı kökenden gelmek-
tedir. Selam barış ve esenlik demek-
tir. Bu anlamda yüce dinimizde barış 
ve esenlik dininidir. Selam vermek 
kardeşlik demektir. Benden sana za-
rar gelmez demektir.  Bizler, gittiği-
miz her coğrafyada hiçbir din, dil, ırk, 
mezhep farkı gözetmeksizin herkese 
selamı, yani barış ve huzuru götüren 
bir medeniyetin temsilcileriyiz. Hız, 
haz ve tüketim dayalı bir çağda yaşı-
yoruz. Maalesef bu çağ bize bazı ge-
leneklerimizi unutturmuş durumda. 
Komşu ile iletişime kapalı evlerimizi, 
sanal alemde kaybolarak unuttuğu-
muz dünyamızı tekrar güzel kılmaya 
vesile olacak ilk adımlardan birisi de 
‘selam’dır. Bu noktada Şeb-i Arus 
törenlerinin bu yılki temasının böyle-
sine ihtiyaç duyduğumuz önemli bir 
konuya, ‘selam’a ayrılmış olmasından 
memnuniyetimi ifade etmek istiyo-
rum” dedi.
YERKÜREMİZ ZULÜM VE GÜVENSİZLİK 

AĞININ PENÇESİNDEDİR
Dünyada güven sorunu yaşandı-

ğını  ifade eden Bakan  Kurum, “Gü-
venin olmadığı yerde barış ve esenlik 
yani ‘selam’ yoktur. Allah’ın verdiği 
cana, mala ve tabiata karşı acımasızca 
davranan insanoğlu, dünyayı güven-
siz bir yer haline getirmiştir. Küresel 
dünyada bugün en temel insani hak-
ların başında gelen yaşama hakkı dahi 
yok sayılmaktadır. Ne yazık ki bugün 
yerküremiz zulüm ve güvensizlik ağı-
nın pençesindedir. Daha düne kadar 
‘emin belde’ olarak anılan İslam coğ-
rafyası bugün kan ve gözyaşıyla anıl-
maktadır. İslam ümmetinin çocukları 
barut kokuları içinde büyümekte, ök-
süz ve yetim kalmaktalar” ifadelerini 
kullandı. 

ECDADIMIZ ‘SELAM’I 
DAİMA REHBER EDİNMİŞTİR

Suriye’de çocuk, kadın, genç, yaşlı 
on binlerce kişinin hayatını kaybetti-
ğine dikkati çeken Kurum, şu değer-
lendirmede bulundu: “Etrafımızda 
yaşanan bu dram karşısında hepimiz, 
tüm İslam aleminin durup düşünme-
si gerekir, ‘Nerede hata yaptık, neler 
yanlış gidiyor ve insanlığın bu en bü-
yük sorununu nasıl çözebiliriz? Aslın-
da milletimizin bu sorunları çözecek 
tarihi birikim ve tecrübesi vardır. 
Kadim medeniyetimiz bize en büyük 
rehber olacaktır. Ecdadımız ‘selam’ı 
daima rehber edinmiştir. Gittikleri 
her yere barış ve esenlikler götür-
müşler, düşmana bile karşılık verir-
ken ilk olarak selamdan yani barıştan 
bahis açmışlardır. Söğüt’te 400 çadır-
la başlayan Osmanlı hikayesi Adri-
yatik’ten Çin Seddi’ne, Kafkaslar’dan 
Afrika’ya kadar uzanırken ona yalnız-
ca tek bir duygu ve söz olan “selam” 
refakat etmiştir. Hazreti Mevlana 
yalnızca Müslümanlara değil Anado-
lu’da yaşayan herkese gönlünün ve 
dergâhının kapılarını açar ve hepimi-
zin bildiği şu seslenişi gerçekleştirir; 
‘Gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.’ Bu 
aslında insanı özüne, merkezine da-
vet etmektir. Çünkü her insan yara-
dılış itibarıyla İslam fıtratı üzerinde 
dünyaya gelir. Onun ‘Ne olursan ol, 
yine gel’ çağrısı aslında insanın aslına 
davettir” dedi. Kurum, Mevlana’nın 
hayatı büyük bir aşkla yaşadığını ve 
eserlerini de bu aşkla yazdığını ilete-
rek, şunları kaydetti: “Kadim mede-
niyetimizin gönül elçilerinden olan ve 
bu toprakları Allah aşkıyla yoğuran 
Mevlana’lar, Ahmet Yesevi’ler, Hacı 
Bayram’lar, Hacı Bektaş’lar, Sadred-
din Konevi’ler, Şems’ler vardır. On-
lar sayesinde fethedilen bu topraklar 
kalemle ve kelamla vatan kılınmıştır. 
Aradığımız ve ihtiyacını derinden 
hissettiğimiz kardeşlik, birlikte yaşa-
ma ahlakı ve hukukun başlıca kriteri 
Mevlana’nın ulvi mesajlarında sak-
lıdır. Onun gönlü o kadar geniş ve 
Allah aşkıyla doludur ki vefat ettiği 

günün ‘düğün gecesi’ olarak anılma-
sını istemiştir. Çünkü o asıl vuslatın 
asıl barış yerinin Allah’ın huzuru ol-
duğunun farkında ve bilincindedir. 
Hz. Mevlana’yı rahmetle, minnetle 
ve şükranla anıyorum” ifadelerini 
kullandı.

HAZRETİ MEVLANA’YI 
YAŞATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili  Leyla Şa-
hin Usta da hoşgörü ve insan hakları 

deyince akıllara Hazreti Mevlana’nın 
geldiğini söyledi. Usta, “Bedeni top-
rağa karışsa da 745 senedir ruhu 
ölmeyen, sözü tüm dünyada yayılan 
aşkı yeni yeni bedenlerde vuku bulan 
Hazreti Mevlana’yı yaşatmayı sürdü-
receğiz. Bizler düşüncelerimiz farklı 
olsa da diller, inançlar, mezhepler, 
etnik kökenler, kültürler farklı olsa da 
insan olarak, ‘can’ olarak birbirimi-
ze saygımızı, hürmetimizi ne olursa 
olsun korumayı başaran bir milletin 
mensuplarıyız. Nefret yerine muhab-
beti. iltirak yerini iltifakı, düşmanlık 
yerine kardeşliği, umutsuzluğun ye-
rine sabrı kabul ettiğimiz sürece gele-
ceğimiz inşallah bugünümüzden çok 
daha güzel, çok daha huzurlu olacak-
tır. Dünyada yaşanan acı ve zulüm-
lere karşın Hz. Mevlana’nın  düşün-
celerine çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. 
Düşünceleri ve fikirleri hala günü-
müze ışık tutan bir güç ile yaşayan 
hoşgörünün evrensel niteliğini en iyi 

şekilde ifade eden bir bilge olarak, 
bugün yine aramızda hissettiğimiz 
Hz. Mevlana’nın emanetini bu güzel 
şehrimizden dünya’ya ulaştırmaya 
devam edeceğiz. Konyamız Mevlana 
ile önemli bir manevi ziyafeti yaşıyor.  
Bu ziyafeti tüm insanlık ile paylaş-
mak ise bizim temel görevimiz” dedi.

SELAM BÜTÜNLEŞMENİN VE 
BİRLİK OLMANIN ARACISIDIR 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak, “ Tarih boyunca uygarlıklar be-

şiği olan Anadolu’da yüzyıllarca barış 
ve huzur ortamının egemen olması-
nın Hz. Mevlana gibi manevi mimar-
ların çok büyük payı olmuştu . Hz. 
Mevlana Kur’an ve sünnet çizgisinde 
sevgiyi temel alan, insanlar arasında-
ki farklılıkları aşarak bir arada yaşa-
manın yolunu çizmiş ve milletimizin 
insan sevgisi ile hoşgörüye dayalı 
hayat tarzının mimarı olmuştur. Hz. 
Mevlana’yı anma ve anlamak üzere 
düzenlemiş olduğumuz törenler in 
bu yılki teması Selam Vakti olarak 
belirlenmiştir. Yüce dinimiz İslam 
Müslümanları kardeş ilan etmiş , kar-
deşlik bilincinin yerleşip ve devam 
etmesi içinde onlara bazı görevler 
yüklemiştir. Bu görevlerden biri de 
selamlaşmaktır. Selam barış, rahat-
lık, esenlik anlamlarına gelmektedir. 
Millet varlığımız vazgeçilmez parola-
sı olan selam bireysel yaşantımızdan, 
toplum yaşantımıza kadar uyumun, 
ahengin, bir arada barış içinde yaşa-

manın, kimliklere ve kişiliklere sahip 
olmanın da temelini oluşturmaktadır. 
Selam aynı zamanda bütünleşmenin 
ve birlik olmanın aracısıdır. Nitekim 
bu dönemlerde ülke olarak daha çok 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymak-
tayız. Konya selamın ve birlik yurdu-
nun merkezlerindendir” ifadelerini 
kullandı. 

MESNEVİ, KUR’AN VE SÜNNETLE 
YOĞRULMUŞ BİR AŞK İLMİHALİDİR

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Sevgi mede-
niyetimizin manevî mimarı ve gö-
nüller mektebinin âlimi Hz. Mevlâna 
Celâleddin Rumî; hayatı, düşünceleri, 
eserleri, sevgiyi, barışı ve hoşgörü-
yü temel alan evrensel mesajlarıyla 
milyonları etkilemiş ve gönülleri bir-
leştirmeyi başarmıştır. Hz. Mevlana 
arkasında aşkla yoğrulmuş fikirler 
bıraktığı içindir ki yüzyıllardır mil-
yonlarca insan bir araya geliyor ve 
onu yâd ediyor. Mesnevi, Kur’an ve 
sünnetle yoğrulmuş bir aşk ilmihali-
dir. Bugün insanlığın içine düştüğü 
durumdan kurtulmanın çaresinin 
Hz. Mevlana’yı yalnızca sözleriyle de-
ğil, davranış ve eylemleriyle de tas-
dik etmekten geçtiğine inanıyoruz. 
Hz. Mevlana’nın yolu barış, sevgi 
ve kardeşlik yoludur. O dünyamızda 
baş gösteren, temelinde hoşgörük-
süz yatan tüm sorunların çözümünü  
yüzyıllar öncesinden işaret etmiştir. 
Şiddetten arındırılmış barış dolu bir 
dünyanın kapılarını açmak için, Hz. 
Mevlâna’nın 13’üncü asırdan günü-
müzü aydınlatan fikirlerinin bugün 
de bir şemsiye gibi tüm insanlığı 
kapsayıp kuşatacağına inanıyorum. 
Bu duygu ve düşünceler ile 745. 
gerçekleştirecek etkinliklerin Hz. 
Mevlana’nın daha iyi anlaşılmasına 
vesile olmasını temenni ediyor. Et-
kinliklerin hayata geçirilmesinde bü-
yük bir katkı ve emeklerinden dolayı 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere, Kültür 
Bakanlığımıza, Valiliğimize, üniver-
sitelerimize ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

SELAM VE SEVGİ İNSANLIĞIN 
ORTAK DEĞERİ

Konya’da faaliyet gösteren üni-
versite rektörleri adına konuşan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker de İslam’ın 
selama verdiği önemden söz ede-
rek selamın insanlığın ortak değeri 
olduğunu vurguladı. Şeker, “ Selam 
insanlığın ortak değeri. Dili, şekli ne 
olursa olsun anlamı aynı.  Tüm insan-
lık tarafından selam kardeşliğin, barı-
şın, huzurun bir paydaşı ve bir başlan-
gıcı olarak bilinir ve uygulanır. Selam 
vaktini hazırlayanlara selam olsun. 
Selam vaktinin misafirlerine selam 
olsun. Selam ile dünya barışa erişsin. 
Huzura ersin. Mazlumların çığlıkları-
na selam büyük bir çağrı olsun. Sevgi 
ve selam insanlığımızın ortak değe-
ri ” ifadelerini kullandı . İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar 
ise yaptığı konuşmada törenler ve 
hafta boyunca yapılacak etkinlikler 
hakkında misafirleri bilgilendirdi.  Ya-
rar, “ Selam Vakti ile düzenlediğimiz 
Hz. Mevlana’yı anma törenleri  bu yıl 
7-17  Aralık tarihleri arasında hafta 
içi ve hafta sonu her gün akşam bu 
salonda saat 20:00 de. Hafta sonları 
ise gündüz 14: 00 da akşam 20:00 
olmak üzere Mevlevi alayı yapılacak-
tır.  Bunun dışında hafta boyunca  
tasavvuf müziği konserleri icra edi-
lecek. Mevlana Kültür Merkezi Sema 
Salonu alt fuayesinde ve şehrimizin 
diğer muhtelif alanlarında sanat ocağı 
Mevlevihane başlıkları altında atölye 
çalışmaları yapılacaktır. Programların 
hazırlanmasında destekleri esirgeme-
yen kamu kurum ve kuruluşlarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Konuşmaların ardından Kültür 
ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Topluluğu’nca, “Türk 
tasavvuf müziği dinletisi”, Tasavvuf 
Tarihi Araştırmacısı ve Yazar Ömer 
Tuğrul İnançer tarafından “Mesnevi 
Sohbeti”, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Toplu-
luğu’nca “Mevlevi Ayini Şerifi” icra 
edildi.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Kurum Leyla Şahin Usta Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay Muzaffer Şeker Abdüssettar Yarar

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 
“Selam Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri coşkulu bir şekilde başladı.
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Hat sanatının inceliklerini uygulayarak anlatıyor
Hz. Mevlana’nın 745. Vus-

lat Yıldönümü Uluslararası Anma 
etkinlikleri kapsamında Mevlana 
Kültür Merkezinde düzenlenen 
“Sanat Ocağı Mevlevihane Atölye 
Çalışmaları” programına konuk 
olan, ünlü hat sanatçısı Hüseyin 
Öksüz’ün uygulamalı olarak yazdı-
ğı eseri davetlilerden beğeni topla-
dı. Uluslararası alanda üne sahip, 
birçok ödülün yanı sıra TBMM 
Üstün Hizmet ve Kültür Sanat Bü-
yük Ödüllerine layık görülen hat 
sanatçısı Hüseyin Öksüz, Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Törenleri 
kapsamında Mevlana Kültür Mer-
kezinde düzenlenen “Sanat Oca-
ğı-Mevlevihane Atölye Çalışmala-
rı” programına konuk oldu. Öksüz, 
hat sanatının inceliklerini anlatarak 

uygulamalı olarak yazdığı eseri, sa-
londaki davetlilerden büyük beğeni 
topladı. Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünce ilk kez geçtiğimiz 
yılki etkinliklerde başlatılan ve ol-
dukça ilgi gören Sanat Ocağı Mev-
levihane Atölye Çalışmaları, bu 
yılda birbirinden ünlü sanatçıların 
katılımlarıyla devam ediyor. Şeb-i 
Arus etkinliklerini izlemek üzere 
Konya’ya gelen yerli ve yabancı 
misafirler,  Ebru, Ney, Hüsn-i Hat, 
Çini, Tesbih, Cam Üfleme, Kaşık, 
Keçe, Minyatür, Tesbih, Telkari, 
Seramik ve Tezhipsanatının yapı-
mına dair incelikleri de usta sanat-
çıların elinden izleme fırsatınıbulu-
yor.

HÜSEYİN ÖKSÜZ KİMDİR?
1944’te Konya’da doğdu. İlk 

ve orta tahsilini Konya’da tamam-
ladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafız-

lığa çalıştı. Ramazanlarda Konya 
camilerinde mukabele okudu, 
Mevlüd Cemiyetlerinde bulun-
du. 1970-80 yıllarında Mevlana 
İhtifallerinde Mutrıp’da ney üfle-

di. 1966’da İstanbul’da Eczacılık 
tahsili sırasında (1968) Dünyaca 
tanınan Hattat Hamid Aytaç’tan 
Sülüs-Nesih,Mustafa Uğur Der-
man’dan da Ta’likderslerine devam 

ederek icazet aldı. Konya’da 10 yıl 
eczacılık yaptı. İslam Konferansı 
Teşkilatı’nın (IRCICA) her üç yılda 
bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat 
Müsabakalarında, dünya birinciliği 
dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Ulusla-
rarası Hattat Hamid Hat Yarışma-
sı’nda Celî Dîvânî’de birincilik, Celî 
Ta’lik’de 1. Mansiyon,  Celî Sülüs’te 
II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası 
Yakut ülMüsta’sımî Hat Yarışma-
sı’nda Celî Dîvânî’de Mansiyon ve 
Nesih’de Mansiyon ödülleri kazan-
dı. Devlet Türk Süsleme Sanatları 
Yarışmalı Sergilerinde ve yurtdışın-
daki sergilerde, çeşitli hat dalların-
da ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt 
dışında sergiler açtı ve çeşitli ku-
ruluşlardan beratlar, plaketler aldı. 
Türkiye’de ve Dünya’nın çeşitli yer-
lerinde (ABD’de 1, Avustralya’da 2, 
Kazakistan’da 3, Kırgızistan’da 1, 

Hollanda’da 3, Almanya’da 2) ca-
milerin yazılarını hazırladı. 2001’de 
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin kuruluşuna öncülük 
etti ve öğretim üyesi oldu. Gele-
neksel Türk Sanatları Bölümünün 
üç yıl başkanlığını yaptı. Burada 
dünya çapında başarılı hattatlar ye-
tiştirdi. Üniversite ve kurslarda yir-
miden fazla talebesine icazet verdi.  
2010 yılında TBMM Üstün Hizmet 
Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Bü-
yük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 
yılında Selçuk Üniversitesinden 
emekli oldu. 2013’te KTO Karatay 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Ta-
sarım Fakültesi Geleneksel Türk 
sanatları Bölümü’nde öğretim üye-
si ve Bölüm Başkanı oldu. Halen bu 
görevini devam ettirmektedir.
n HABER MERKEZİ

Konya ve Özbekistan 
arasındaki bağ güçleniyor

Özbekistan Kültür ve Turizm 
Müşavirliği ile Konya İl Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle 
düzenlenen program çerçevesin-
de, Özbekistan’da bulunan önem-
li seyahat acentelerinin yetkilileri 
Konya’ya geldi. Konya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünce düzenle-
nen Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma et-
kinlikleri kapsamında, Türkiye ve 
dünyanın dört bir yanından Mev-
lana dostları Konya’da ağırlanı-
yor. Özbekistan Kültür ve Turizm 
Müşavirliği ile Konya İl Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle 
düzenlenen program çerçevesin-
de, Özbekistan’da bulunan önem-
li seyahat acentelerinin yetkilileri 
Konya’ya gelerek incelemelerde 
bulundu. Polaris seyahat acenta-
sından Ruzmetova Dilnoza, Hilol 
Tour seyahat acentasından Bur-
hon Adilov, Glad Travel seyahat 
acentasından Kamol Salyamov ve 
Boburjon Zavqiddinov ile Central 
Asia Tourism seyahat acentasın-
dan Avaz Tuhtamuratov etkinlik-
lerin ilk günü Şems-i Tebrizi’nin 
Türbesini ziyaret ederek “Selam 
Vakti” kortejine katıldı. Türbeö-

nü Meydanında gerçekleştirilen 
Nevbe Merasiminin ardından Hz. 
Mevlana’nın Türbesini de ziya-
ret eden Özbek misafirler akşam 
saatlerinde Mevlana Kültür ve 
Merkezinde gerçekleştirilen Türk 
Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema 
Ayin-i Şerifini izledi.  Konya’daki 
ziyaretlerinde Özbek misafirlere 
eşlik eden Konya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdür Yardımcısı Mehmet 
Yünden, “Özbekistan’da faaliyet 
yürüten önemli seyahat acente-
lerinin yetkilileri misafirimiz oldu. 
Konya, Kayseri, Nevşehir, Afyon 
ve İstanbul illerini içine alan tur 
güzergahları var. Özellikle Şeb-i 
Arus etkinlikleri çerçevesinde on-
ları Konya’da ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduk. Türkiye’yi çok 
seviyorlar. Konya’da ki ziyaretle-
rinin, Özbekistan ve Türkiye ara-
sındaki bağı daha da güçlendire-
ceğini, bunun yanında ziyaretlerde 
Mevlana’yı daha yakından tanıma 
ihtiyaçlarının olduğunu da fark 
ettiler. Ayrıca, Konya’da faaliyet 
yürüten seyahat acentelerine de 
ziyaretler gerçekleştirerek, ikili gö-
rüş alışverişinde bulundular.” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Türbe Önü Buluşmaları’nda konuşan Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Hz. Mevlana’dan alıntı yaparak, “Düşman 
dahi olsa iyilikte bulunmak gereklidir. İyi davranmak gönüllerden kinleri alıp götürür. İyilik kine merhemdir” dedi

‘İyilik, kinin merhemi’
Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönü-

mü Uluslararası Anma etkinlikleri 
kapsamında ilk kez geçtiğimiz yıl 
başlatılan ve vatandaşlardan yoğun 
ilgi gören “Türbe Önü Buluşmala-
rı” bu yılda düzenlenen birbirinden 
farklı kültürel etkinliklerle yerli ve 
yabancı misafirleri sohbet çadırında 
ağırlıyor. Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünce düzenlenen, Hz. 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönü-
mü Uluslararası Anma etkinlikleri 
kapsamında, Mevlana Türbesi önü-
ne kurulan sohbet çadırında bir-
birinden farklı kültürel etkinlikler 
gerçekleştiriliyor. İlk kez geçtiğimiz 
yıl başlatılan projeyle bu yıl; Mev-
lana’dan çocuklara gölge oyunu, 
musiki faslı ve tasavvuf sohbetlerin-
den oluşan programlar misafirlere 
sunuluyor. Türbeönü Buluşmala-
rının ilk günkü açılış programında, 
Mesnevi’den alıntı yapılan “Avcı 
Sungur’un” hikayesi, gölge oyunu 
olarak sahnelendi. Çocukların yoğun 
ilgi gösterdiği programda, büyük-
lerde çocukluklarını yaşadı. Anlamlı 
mesajların verildiği programın so-
nunda çocuklara, özlü sözlerin yer 
aldığı katlar hediye edildi. Türbeönü 
Buluşmaları, 7-17 Aralık tarihlerin-
de her gün 12.00-17.00 saatleri ara-
sında gerçekleştirilecek.

MEVLANA’NIN İNSANA 
BAKIŞI DİLE GELDİ

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl-
dönümü Uluslararası Anma etkinlik-
leri kapsamında, “Türbeönü Buluş-
maları” adı altında düzenlenen çadır 
sohbetlerinde, Kırıkkale Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dille-
ri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı, 
ayrıca Ankara Mevlana Araştırma-
ları Derneği Başkanlığı görevini de 
yürüten Prof. Dr. Adnan Karaisma-
iloğlu, Hz. Mevlana’nın insana, top-
luma ve çevreye bakışını anlattı. Hz. 
Mevlana’nın önemli eserlerinden 
Mesnevi ve Divan-ı Kebir-i tercüme 
eden Karaismailoğlu, Hz. Mevla-
na’nın insanları bilgiyle, anlayışla ve 
görgüyle donatmak, düşündürmek 
için şiir halinde 66 bin beyit ve 500 
sayfa eser bıraktığını ifade ederek, 
Hz. Mevlana’yı anlamak, hissetmek, 
düşünce ve duygularından yararlan-
mak amacıyla bu eserleri okuma, 
imkan ve fırsatımızın olduğunu, bir 
çok alimin bu kadar eserinin günü-
müze ulaşmadığını söyledi.
‘OLGUN İNSAN, SAMİMİ VE AÇIKTIR’

Karaismailoğlu sohbetini şöyle 
devam etti: “Hz. Mevlana diyor ki; 
bana bu anlatılanları, söylenenle-

ri Konya istediği için Hak söyletti. 
Konya bu tür sözleri duymak istiyor-
du. Hz. Mevlana’yı anmak şahısları 
anmak için değil, fikir ve düşünce-
lerinden yararlanmak içindir. Olgun 
insanların işi samimiyet açıklık ve 
dürüstlüktür. Alçak kişilerin işi ise 
hile ve arsızlıktır. Olgun insan olmak 
istiyorsak, çevremizde bir anlam ta-
şıyan olarak bulunmak istiyorsak 
açık ve samimi olmalıyız. Bunu taşı-
mayanlar alçak kişi özelliği olan hile 
ve arsızlık tercihine doğru yönelir. 
Hz. Mevlana, ‘insanların birbiriyle 
olan beraberliği bu şekilde anlam 
ve değer kazanacak’ diye bize ifade 
ediyor. Yol arkadaşı, hayatta birlikte 
yaşadığımız insanlar, hep beraber 
hayat yolu üzerinde ilerliyoruz. İster 
fakir olsun ister zengin, ister işçi ol-
sun ister patron, ister memur olsun 
ister amir, beraberliği ve yakınlaş-
mayı bize öğütlüyor.” dedi.

‘İYİLİK KİNİN MERHEMİDİR’
Hz. Mevlana’nın, “düşman dahi 

olsa iyilikte bulunmak gereklidir. İyi 
davranmak gönüllerden kinleri alıp 
götürür. İyilik kine merhemdir.” sö-

züyle devam eden Karaismailoğlu 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Taş 
ustasının taşı yontup şekil verdiği 
gibi sanat eseri arkadaşlar edinin. 
Arkadaş edinmek bir çaba, gayret 
ister. Kervanın çokluğu ve kalabalı-
ğı yol kesicilerin belini ve mızrağını 
kırar. Toplumdaki iyilerin çokluğu 
ve kalabalığı, arkadaşlıklar ve be-
raberliklerin büyüklüğü, art niyetli, 
kötü düşüncede olanların ümit ve 
beklentilerini yok eder. Dostluk ve 
beraberlik toplumdaki birçok olum-
suzluğu kendiliğinden yok edecek-
tir. Hz. Mevlana diyor ki ‘insanlara 
Allah için iyilik yap. Allah için iyilik 
yapmak demek hiçbir beklentisi ol-
madan karşılıksız iyilik yapmaktır. 
İyilik yapınca gözünüzün önünde 
olumsuz yüzler yok olup gider. İyilik 
yapan kişi önce kendisine iyilik yap-
mış olur. Kötülük yapanda kendisine 
kötülük yapmış olur.” dedi.

‘DÜNYANIN YÜZÜ 
KONYA’’YA DÖNDÜ’

Sohbetinde selamın önemine de 
değinen Karaismailoğlu: “Selam ve-
ren kişi önce kendisine selam vermiş 
olur. O selamların huzur ve neşesini 
kendisinde hisseder. Selam verdi-
ğinizde, gülümsediğinizde kendi 
ruhunuzu, canınızı ferahlatırsınız. 
İyilik yaptığınızda o iyilik hareketi 
önce size yansır. Elinizden geldiğin-
ce selamı, tebessümü eksik etmeyi-
niz. Peygamber efendimiz, ‘inançlı 
kişiler tebessümlü, gülümser olur’ 
diye buyurmuştur. Dünyanın yüzü 
adeta Konya’ya dönmüş durumda. 
Türkiye dendiğinde akla Hz. Mev-
lana geliyor. Hz. Mevlana’nın adı 
anıldığında; merhamet, şefkat ve 
dostluk akla geliyor. Mevlana dendi-

ğinde, onda gülümseme, tebessüm 
eden bir İslam, Müslümanlık akla 
geliyor. Hz. Mevlana diyor ki: ‘Sevgi 
ve incelik insan özelliğidir. Öfke ve 
yersiz istek hayvan özelliğidir. Bu 
tercihleri yaparak hayatı güzel hale 
getireceğimizi, hatta bu davranışla, 
bu yaklaşımla ölümünde tatlı hale 
getireceğimizi bize öğretti.” şeklinde 
aktaran Karaismailoğlu’nun sohbeti, 
Moderatörlüğünü Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Bilim Merkezi Müdü-
rü Ömer Bardakçı’nın yürüttüğü, 
soru ve cevap bölümünün ardından 
sona erdi. Programın sonunda, İl 
Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
Erdoğan Erdoğmuş, Karaismailoğ-
lu’na, kültür yayınları ile Şeb-i Arus 
atkısı takdim etti.   

TÜRBEÖNÜ BULUŞMALARINDA 
“MUSİKİ FASLI”

“Türbeönü Buluşmaları” et-
kinliğine konuk olan, Darb-ı Esma 
Musiki Topluluğu, Türk tasavvuf 
müziğinin birbirinden güzel eser-
lerini seslendirerek, sohbet çadırını 
ziyaret yerli ve yabancı misafirlere 
muhteşem bir musiki ziyafet sundu. 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğünce düzenlenen, Hz. Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası 
Anma Törenleri kapsamında, bu 
yıl ikincisi düzenlenen “Türbeönü 
Buluşmaları” etkinliğinde, Darb-ı 
Esma Musiki Topluluğu konser ver-
di. Solistliğini Mehmet Emin Kara-
taş’ın yaptığı topluluk, Türk tasav-
vuf müziğinin uşak makamındaki 
birbirinden güzel eserlerini seslen-
direrek, sohbet çadırını ziyaret yerli 
ve yabancı misafirlere muhteşem 
bir musiki ziyafet sundu.
n HABER MERKEZİ

Mesnevi Sohbetleri’nde 
‘Selam’ konuşuldu

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğünce düzenlenen, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma etkinliklerine 
katılmak üzere, Konya’ya gelen Ta-
savvuf Tarihi Araştırmacısı ve Ya-
zar Ömer Tuğrul İnançer’in Mevla-
na Kültür Merkezindeki “Mesnevi 
Sohbetleri” devam ediyor. Soh-
betinde, etkinliklerin bu yılki ana 
teması olan “Selam” konusuna 
değinen İnançer, Peygamber efen-
dimizin “Canım kudret elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki sizler 
iman etmedikçe cennete giremez-
siniz. Birbirinizi sevmedikçe de 
iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız 
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir 
şey söyleyeyim mi? Aranızda sela-
mı yayınız” Hadis-i Şerifini hatırla-
tarak sürdüğü konuşmasında, tatlı 
bir dilin, insanlar arasındaki ilişkiyi 

bir anda yüksek noktalara taşıyabi-
leceğini ifade etti. Hz. Mevlana’nın 
Mesnevisinden sözlerde paylaşan 
İnançer, Mevlana’nın “Tatlı dil, gü-
ler yüzdür insanı süsleyen kusuru 
görmemektir sevgiyi besleyen” 
sözünü aktardı. İnançer, Hz. Mev-
lana’nın 698. Vuslat Yıldönümün-
den bu yana yaklaşık yarım asırdır 
Mevlana Törenlerine katıldığını 
ifade ederek, “Bu can bu bedende 
olduğu sürece katılacağım” dedi. 
Bu yılki etkinliklerin içeriğine de 
değinen İnançer, “Hz Mevlana’yı 
anma ve onu anlama hususun-
da çakılan her çivi bu irfana bir 
hizmettir. Devamını, mümkünse 
genişletilmesini arzu ediyorum” 
diyerek, emeği geçenlere teşekkür 
etti. İnançer’in “Mesnevi Sohbetle-
ri” 17 Aralık’a kadar devam ede-
cek. n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu

Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında ilk kez geçtiğimiz yıl başlatılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören 
“Türbe Önü Buluşmaları” bu yılda düzenlenen birbirinden farklı kültürel etkinliklerle yerli ve yabancı misafirleri sohbet çadırında ağırlıyor.
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‘Yeni Türkiye yolunda güçlü adımlarla ilerliyoruz’
Ereğli Belediyesi televizyonun 

tanınmış simalarından yazar Tur-
gay Güler ve Prof Dr. Mehmet Çe-
lik’in katılımlarıyla ‘Yeni Türkiye’ 
adlı konferans düzenledi. Katılımın 
yoğun olduğu konferansın ardın-
dan Güler ve Çelik vatandaşların 
kitaplarını imzaladılar.

Yeni Türkiye yolunda güçlü 
adımlarla ilerliyoruz diyen Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Öncelik-
le bizleri kırmayarak şehrimize ge-
len değerli yazarımıza, kıymetli ho-
camıza ve her daim yanımızda olan 
sevgili hemşehrilerimize teşekkür 
ediyor, hoş geldiniz diyorum. Ak 
Parti hükümetleriyle birlikte ülke-
miz çağ atlamış ve yeni Türkiye 
yolunda 2023, 2053 ve 2071 he-
deflerimize emin adımlarla yürüyo-
ruz. Son zamanlarda ülkemiz üze-
rinde oynanan oyunların, ihanet ve 

saldırıların temelinde de bu kutlu 
yürüyüşten korkan zihniyetler yat-
maktadır. Ancak milletimiz şanlı 
tarihinde de olduğu gibi bugün 
de ve yarın da bu zihniyetleri yok 
edecek güç ve iradeye sahiptir. Bu 
anlamda özellikle gençlerimize çok 
iş düşüyor ve bu doğrultuda onların 
donanımlı olarak yetişmelerinde, 

doğrulara ulaşmalarında en önemli 
görev bizlerindir. Belediye olarak 
asfalt, kaldırım, kanalizasyon yapı-
yoruz, önemli yatırımlarla şehrimizi 
geleceğe hazırlıyoruz, 5 yılda asırlık 
hizmetleri bir bir gerçekleştiriyo-
ruz. Tüm bunların yanında sosyal 
ve kültürel anlamda da önemli hiz-
metleri yaparak ülkemizin gelecek 

hedeflerine güçlü adımlarla ilerle-
mesine ve donanımlı gençler yetiş-
tirmeye olanak sağlamaya gayret 
gösteriyoruz. Bu kapsamda değerli 
yazarımız Turgay Güler ve kıymet-
li hocamız Mehmet Çelik’i Ereğ-
li’mizde misafir etmekten dolayı 
çok mutluyuz. Bir kez daha bizlerle 
birlikte oldukları için onlara teşek-

kür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Program Başkan Özgüven’in yazar 
Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet 

Çelik’e hediyelerini takdim etmesi-
nin ardından düzenlenen imza tö-
reniyle sona erdi. n HABER MERKEZİ

3 Aralık Engelliler Günü dola-
yısıyla Özel Hekim Sağlık Meslek 
Lisesi, Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şubesi Ahmet Mıhçı’yı ağır-
ladı. Okulun konferans salonunda 
öğrencilerle bir araya gelen Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şubesi Ah-
met Mıhçı engellilere karşı duyarlı 
davranılması gerektiğini belirterek, 

“Dernek olarak üyelerimizin birbir-
lerini kaynaştırmanın yanında, sos-
yal hayatta daha aktif olmaları için 
elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyaç-
larını temin etmenin yanında hakla-
rını koruması noktasında çalışmalar 
yapıyoruz.  Engelli istihdamının ye-
terli hale getirilmesiyle birlikte, en-
gelli maaşlarındaki dengesizliklerin 

kaldırılmasını talep ediyoruz. Kamu 
kurumlarında engellilerin istihdam 
edilirken, özel sektörde istihdamda 
yeterli değiliz. Özel sektörde engelli 
istihdamın çoğaltılmasını bekliyo-
ruz. Engellilere bir engelde siz olma-
yın. Onlarla hayatı paylaşın ve zihin-
lerdeki engelleri kaldırın. Sizlerden 
isteğim engelli kardeşlerinize karşı 

biraz daha duyarlı davranın. Onları 
sevgiyle karşılayın. Sizlerle biraya 
gelmekten mutlu oldum. Beni mi-
safir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” 
dedi.  Okul Müdürü Osman Kaba-
lak’ta kendilerini kırmayıp öğrenci-
lerle beraber olan Ahmet Mıhçı’ya 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

‘Kamu sendikacılığında 
emaneti ehline verin!’

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kon-
ya Şube Başkanlığınca organize 
edilen Konya genişletilmiş İstişare 
Konya Makine Mühendisleri Oda-
sı çok amaçlı toplantı salonunda 
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel 
Başkanı Nuri Ünal ve Genel Baş-
kan Yardımcısı Atilla Ayhan’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Genel 
Başkan Ünal, Tüm kamu çalışan-
larına Konya’dan sesleniyorum. 
Sizleri ne masada ne de alanlarda 
satmayacak olan ve sizlere sahip 
çıkacak olan Kamu sendikacılığın-
da Emaneti Ehline Verin!” Çün-
kü masadan kaçan sendika değil, 
Kamu çalışanları adına mücadele 
eden sendika yeniden yetkili olma-
lıdır. Buda Türkiye Kamu-Sen’dir. 
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyon 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Konya Şubesinin 2018 yılı son ge-
nişletilmiş istişare toplantısı Genel 
Başkan Nuri Ünal ve Genel baş-
kan Yardımcısı Atilla Ayhan, Ka-
mu-Sen İl temsilcisi Veli Doğrul ve 
konfederasyona bağlı sendikaların 
Konya Şube Başkanları ile çok sa-
yıda ilçe ve işyeri temsilcilerinin 
katılımıyla Konya Makine Mühen-
disleri Odası konferans salonunda 
yapıldı. Saygı duruşu ve hep birlik-
te okunan İstiklal marşı ile başla-
yan programda ilk sözü alan Türk 
Diyanet Vakıf-Sen Konya Şube 
Başkanı İsmail Topçu, “ Konya şu-
besi olarak bugüne kadar bizlere 
gönül vermiş ve inanmış olan üye-
lerimizin hak ve hukuklarını her 
alanda savunduk ve savunmaya 
da devam ediyoruz. Bizler üyele-
rimizin her zaman yanında olduk 
ve olmaya da devam edeceğiz. Biz-
ler üyelerimizle birlikte yolumuza 
emin adımlarla devam ediyoruz. 
Sendikacılık Kamu-Sen ve Türk 
Diyanet Vakıf-Sen’de yapılır” dedi.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Veli 
Doğrul ve Genel Başkan Yardım-

cısı Atilla Ayhan’ın yaptığı se-
lamlama konuşmasının ardından 
kürsüye çıkan Kamu-Sen Genel 
başkan Yardımcısı ve Türk diyanet 
Vakıf-Sen Genel başkanı Nuri Ünal 
ise yaptığı konuşmasında şu söz-
lere yer verdi.” “Masadan Kaçan” 
değil, mücadele eden bir Sendika 
olan Türk Diyanet Vakıf-Sen yeni-
den yetkili olmalıdır. Tüm diyanet 
çalışanlarına Konya’dan sesleniyo-
rum. “ Emaneti ehline verin ! “ o 
zaman kazanacak olan Kamu- çalı-
şanları olacaktır. Şu anda sendika-
mız yetkili değil ama kamu çalışan-
ları arasında etkili bir sendikadır. 
En kısa zaman diliminde hem yet-
kili, hem de etkili sendika olacağız. 
Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. 
Sendikal faaliyetlerde kavgacı ve 
ayrıştırıcı değiliz. Sendikal çalışma-
larımızı birleştirici ve yapıcı bir üs-
lup ile sürdürmekteyiz. Mülakatlar 
ile birlikte. Adalet, liyakat ve ehli-
yet ilkeleri büyük yara alıyor. Dev-
let yönetiminde sübjektif ve kişisel 
kararlarla personel istihdamına 
imkân sağlayan bu yaklaşımın ka-
bul edilmesi halinde kamu hizmet-
leri adalet, liyakat ve ehliyet ilkeleri 
büyük yara alacaktır. Ek gösterge 
sorunu yalnızca belli unvanlardaki 
kamu görevlilerinin değil, bütün 
memurlarımızın kanayan yara-
sıdır. Bilhassa ek gösterge uygu-
lamasından hiç faydalandırılma-
yan çalışanları başta olmak üzere 
emekli maaşları son derece düşük 
olan tüm kamu görevlilerinin ek 
göstergelerle ilgili beklentisi vardır. 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Diya-
net Vakıf-Sen olarak Büyük Türk 
milletinin emrinde, çalışanların 
26 yıldır hizmetindeyiz ve hizmet 
etmeye de devam edeceğiz “ dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Konya 
genişletilmiş istişare toplantısı Ge-
nel başkan Nuri Ünal ile çektirilen 
toplu fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çin’in Doğu Türkistan zulmünü Meclis’e 
taşıyarak, Türkiye’nin konuyla ilgili sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı

‘Çin’in zulmüne Türkiye 
neden sessiz kalıyor?’

İyi Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyesi olan Fahrettin Yo-
kuş, Meclis Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada, Çin Hükümetinin Doğu 
Türkistan’da yüz binlerce Uygur ve 
Kazak Türkünü kamplardan topla-
dığını ve asimilasyona tabii tutuldu-
ğunu ifade ederek, bu gelişmelere 
sessiz kalan Türk hükümetini uyara-
rak şu ifadeleri kullandı; “Çin devleti 
2014 Mayısında Doğu Türkistan’da 
“Terörist Şiddete Darbe Vur” kam-
panyası başlatarak Doğu Türkistan 
Türklerine katliama girişmiştir. O 
tarihten bugüne kadar, şiddet arta-
rak devam etmektedir. Bu bir asimi-
lasyon projesidir. Şu anda 3 milyonu 
aşkın Doğu Türkistanlı Uygur, Ka-
zak Türkü Çin’de “eğitim kampları” 
adı verilen zulüm kamplarında inim 
inim inlemektedirler. Bu kamplarda 
her gün onlarca Türk, Müslüman 
şehit olmaktadır. Bu kamplara Bir-
leşmiş Milletler gözlemcilerinin, İn-
san Hakları Örgütü temsilcilerinin 
ve medya mensuplarının girmesi 
yasaktır. Doğu Türkistan’ın Hotan 
ve Kaşgar illerinde yaşayan halkın 
yarıdan fazlası maalesef ya tutuklu 
ya da bu eğitim kamplarında gö-
zetim altındalar. Daha üzücü olanı, 
Doğu Türkistan’da yaşayan Türkle-
rin ülke dışında yaşayan akrabala-
rının olması suç sayılıyor. Özellikle 
Çin’in belirlemiş olduğu 26 devlette 
yaşayan Çin’den ayrılmış göçmen 
Uygur Türkleri akrabaları olduğu 
gerekçesiyle Çin’de gözetim altında 
tutuluyor. Bu ülkelerin başında da 
Türkiye, Malezya, Endonezya gibi 
Uygur Türklerinin yaşadığı devletler 
vardır.

Çin’de Uygur Türk’ü kardeşleri-
mizin tamamına sorunlu fikri olan 
insanlar muamelesi yapılıyor. Han 
Çinlisi olmayan Müslümanlar ister 

Uygur ister Kazak Türk’ü kimliği 
taşısın hepsine terörist muamelesi 
yapılıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü-
nün Eylül 2018 yılında Doğu Türkis-
tan’daki ölüm kamplarıyla ilgili rapo-
runda Çin’in insanlık dışı zulmünü 
bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş, 
başta Türkiye olmak üzere Doğu 
Türkistanlı Türklerin yakınlarının 
yaşadığı 26 ülkeye bazı önerilerde 
bulunmuştur. İnsan Hakları İzleme 
Örgütü Türk Hükûmetine şu öne-
rilerde bulunmuştur: Türkiye’deki 
Uygur sığınmacıları geri gönder-
meyin, kısa süreli oturma izinlerini 
uzun süreli hâle getirin. Çocuk sı-
ğınmacılar varsa onlara eğitim im-
kânı sağlayın. Kesinlikle bu Çin’den 
göçen Uygurları geri göndermeyin 
çünkü Çin’e dönenler doğruca zu-
lüm kamplarına gönderilmektedir.

Diğer yandan, Kanada’nın başı-
nı çektiği Fransa, Almanya, İsviçre, 
Hollanda, Avusturya, Finlandiya ve 
İsveç gibi Avrupa ülkelerinin Çin’de 
bulunan toplam 15 büyükelçisi Çin 
Hükûmetine bir mektup yazar. 
Bu mektupta Uygur Türklerine bu 
kamplarda yapılan zulümlerin kaldı-

rılmasını, bu kampların dağıtılması-
nı talep ederler ama Çin Hükûmeti 
bu açık talebe de maalesef karşılık 
vermez. Allah aşkına 15 batılı ülke 
ve Kanada Çin’de zulüm gören 
Doğu Türkistan Türkleri için mek-
tup yazıp zulmün hesabını sorarken 
Türk Hükûmeti nerede? 

Hele hele o dünya lideri Genel 
Başkan, AK PARTİ Genel Başkanı, 
o nerede? 

“Ey!” diyen Sayın AK PARTİ Ge-
nel Başkanı nerede?

Doğu Türkistan’dakiler Türk, 
Doğu Türkistan’dakiler Müslüman, 
Doğu Türkistan’dakiler insan. Niye 
sesiniz çıkmaz?Neden korkarsınız? 

Bu Meclis Başkanı nerede? 
Çin’de.  Ne yapıyor Çin’de? Git ba-
kalım, Doğu Türkistan’a git, o kanı 
bir gör, hesabını bir sor.” 
n HABER MERKEZİ

Lokman Hekim, engellileri ağırladı

 Fahrettin Yokuş
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Şeb-i Arus törenlerinde salep ikramı PTT’den Mevlana konulu pul sergisi
 Karatay Belediyesi Hz. Mev-

lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenlerinde, 
Mevlana Kültür Merkezi önünde 
kurulan ikram çadırında gelenek-
sel hale getirdiği salep ikramı-
nı bu yıl da gerçekleştiriyor. 17 
Aralık Pazartesi Günü ise ikram-
lar Konya Büyükşehir Belediyesi 
Spor ve Kongre Merkezi önünde 
gerçekleşecek.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli Şeb-i Arus 
törenleri boyunca her gün mi-
safirlere salep ikram edileceğini 
belirtti. Başkan Hançerli “Haz-
reti Mevlana’nın diyarı Karatay’a 
ülkemizin ve dünyanın her ye-
rinden gelerek, Şeb-i Arus tören-
lerine katılan ziyaretçilerin hem 
anılarında hem de damaklarında 
hoş bir tat bırakmak için gelenek-
sel hale getirdiğimiz salep ikramı-
mız bu yılda gerçekleşecek. Yapı-

lan salep ikramıyla konuklarımıza 
misafirperverliği, hoşgörüyü ya-
şatmaya çalışıyoruz. Salep kül-
türümüzün bir parçası biz de bu 
kültürü Türkiye’nin ve dünyanın 
dört bir yanından gelen konukla-
rımıza hatırlatmaya ve yaşatmaya 
çalışıyoruz.  Misafirlerimizin ikra-
mımızdan hoşnut kalmaları bizi 

ziyadesi ile mutlu ediyor.” dedi. 
 Hazreti Mevlana’nın hoşgörü 

ve sevgi dilinin bütün dünyada 
hakim anlayış haline gelmesini 
temenni eden Başkan Hançerli; 
Vuslat Yıl dönümü Uluslararası 
Anma Törenlerinin hayırlara ve-
sile olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

Konya PTT Başmüdürlüğü ta-
rafından “Hz. Mevlana’nın 745. 
Vuslat Yıldönümü etkinlikleri mü-
nasebetiyle “Mevlana” konulu pul 
sergisi düzenlendi. Mevlana Kül-
tür Merkezinde açılan sergiye yerli 
ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi 
dikkat çekiyor. PTT Konya Baş-
müdürü Akın Akıncı; “Hz. Mevla-
na’yı anma törenleri kapsamında 
7-17 Aralık’ta, Konya Mevlana 
Kültür Merkezi’nde her yıl olduğu 
gibi “Mevlana”  konulu pul sergisi 
açtık. Ülkemizin ve dünyanın bü-
yük manevi değeri olan Hz. Mev-
lana’nın vefatının yıldönümünde 
anma faaliyeti olarak her yıl Kon-
ya’da pul sergisi açmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Hz. Mevlana’yı 
anma törenleri kapsamında, bu yıl-
da 7-17 Aralık 2018 tarihleri ara-
sında Konya Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde “Hz. Mevlana’nın 745. 
Vuslat Yıldönümü” konulu pul 

sergisi açık kalacaktır. Sevgi, hoş-
görü, tevazu ve dostluk felsefesiyle 
yüzyıllardır insanlığa yol gösteren 
Hazreti Mevlana’yı pul sergisi, 7 
Aralık günü düzenlenen bir tören-
le açılmıştır. Hazreti Mevlana’nın 
745’inci Vuslat Yıl Dönümü Ulus-
lararası Anma Törenlerine, katılan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’da ilk gün sergimizi ziya-

ret ederek bizleri şereflendirmiştir. 
PTT Konya olarak Sayın Bakanımız 
Murat Kurum’a günün anısına bir 
adet pul albümü hediye ettik. Kon-
ya PTT olarak her yıl bu pul ser-
gimizi açmaya devam edeceğiz” 
dedi. PTT Konya tarafından açılan 
“Mevlana” konulu pul sergisi 17 
Aralık 2018 tarihine kadar açık ka-
lacak. n HABER MERKEZİ

‘Şeb-i Arus Hatırası’ 
fotoğrafla ölümsüzleşiyor

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma et-
kinlikleri kapsamında, Dünyanın 
dört bir yanından Konya’ya gelen 
yerli ve yabancı vatandaşlar, Mev-
lana Türbesinde kurulan Şeb-i 
Arus platformunda hatıra fotoğrafı 
çektiriyor. Konya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğünce düzenlenen 
Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-

nümü Uluslararası Anma Törenle-
ri kapsamında, etkinlikleri izlemek 
üzere Dünyanın dört bir yanından 
Konya’ya gelen yerli ve yabancı 
Mevlana aşıkları, Hz. Mevlana’nın 
Türbesini ziyaret ederek, türbe-
nin Gülbahçe bölümünde kurulan 
Şeb-i Arus platformunda hatıra fo-
toğrafı çektirerek sosyal medyadan 
paylaşıyorlar. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye otomotiv sektörü devlerin-
den BMC’nin isteği üzerine, patenti SÜ’ye ait bir diezel motor tasarlayacaklarını söyledi

SÜ motor tasarlıyor
Selçuk Üniversitesi Sektörel Hiz-

metler Koordinatörlüğü tarafından 
Sektörel Hizmetler Danışma Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplan-
tıda, üniversite- sanayi iş birliğinin 
önemi vurgulandı. Keykubat Köş-
künde gerçekleşen toplantıya Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. 
Mehmet Okka, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, KOSGEB İl 
Müdürü İsmail Özdemir, KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Uğur Özalır, Konya Tek-
nokent Genel Müdür Yardımcısı 
Yeliz Erenler, Konya Teknik Üniver-
sitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız, Sektörel Hizmetler Koordina-
törü Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Yabgu 
Horasan, dekanlar,  çok sayıda ku-
rum müdürleri, firma yöneticileri ve 
temsilcileri katıldı.

Sektörel Hizmetler Danışma 
Kurulunun üniversitesi-sanayi iş 
birliğine atılan adımların devam 
niteliğinde ortaya çıkan bir süreç 
olduğunu söyleyen Selçuk Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, “Danışma kurulumuz, bundan 
sonra Selçuk Üniversitesinin sanayi, 
teknoloji, tarım ve gıda gibi alanlarda 
yapılacak çalışmaların planlanma-
sında danışılacak kuruldur. Selçuk 
Üniversitesinin teknolojik olarak yü-
rüteceği süreçlerin tamamının karar 
merci olmasını biz arzu ediyoruz” 
dedi. Selçuk Üniversitesinin Türki-
ye’nin en kalabalık ikinci üniversite-
si olduğunu söyleyen Rektör Şahin, 
“Ülkemizde, 15 araştırma üniver-
sitesi var, bunların 10’u asil üye, 5 
i yedek aday üniversitedir. Bizde, 
aday üniversitelerden biriyiz. Ama-
cımız; araştırma üniversiteler arası-
na girmek çünkü hem kadro  hem 
de kaynak ve finansman daha fazla 
sağlanıyor. Biz, genel üniversiteyiz. 
Üniversitemiz; misyon, konsept ya 
da tematik üniversite değildir. Bu 
amaca dönük Konya Teknik Üniver-
sitesi kuruldu. Göreve başladığımız 
ilk günden beri ifade etmiştik. Hava-
alanın karşısında devredilen 800 bin 
metrekarelik bir arazi var, İnşallah 
Konya Teknik Üniversitesinin orada 
yapılanmasını arzu ediyoruz. Şehrin 
ileri gelenlerinin, bulunduğu ortam-
larda tartışılarak karara bağlanan 
bir süreç var. Tabii bunu planlarken 
temel amacımız; öğrenci belirlenen 
alanlarda fabrikalara gitsin, makine 
nasıl çalıştırılıyor, yerinde görsün, 

öğrensin istedik. Bunun içinde sana-
yi içinde bir üniversite kurma çabası 
güdülmüştü” diye konuştu.
“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE 

OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK”
Sektörel Hizmetler Koordina-

törlüğünün tanıtım çalışmalarında 
yaz boyunca fabrikaları ziyaret etti-
ğini ve firmalardan olumlu dönüşler 
aldığının altını çizen Rektör Şahin, 
“Üniversitemizden beklenen ara 
eleman yetiştirilmesi, bu son dere-
ce önemliydi. Özellikle de yurt dışı 
fuarlarda bilimsel olarak size katkı 
sağlayacak bir akademisyenin yanı-
nızda bulunuyor, olmasını arzu eden 
iş adamlarımız oldu.  Bu duruma 
biz de çok mutlu olduk. Bu birlikte-
liği sağlayarak aramızdaki mesafeyi 
ortadan kaldırmamız lazım. Zaman 
içerisinde şunu daha iyi gözlemli-
yoruz. Üniversiteler ülke için her 
şey değil ancak ülkenin geleceği 
için en önemli unsurlardan birisi-
dir. Biz ilerlemek, büyümek, refah 
düzeyimizi artırmak, ekonomimizi 
güçlendirmek istiyorsak mutlaka bu 
sürecin içerisinde önemli paydaşlar-
dan birisinin de üniversite olması 
lazım. Temel hedefimiz; üniversite-
mizin birikimleri var, bu birikimleri 
aktarmak istiyoruz. Konya’nın en 
önemli potansiyeli sanayidir.  Özel-
likle; savunma sanayi, otomotiv ve 
tarım çok önemli, sanayide tersine 
mühendislik yürütülüyor, biz isti-
yoruz ki tasarlanmış mühendisliğe 
dönelim” ifadelerini kullandı. 

PATENTİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE 
AİT OLAN MOTOR TASARLANACAK

BMC’nin isteği üzerine Sel-
çuk Üniversitesi olarak 1000-1500 
beygir gücünde bir diesel motor 
tasarlanacağını ifade eden Rektör 
Şahin, “Bu proje kapsamında ya-
pılan hangarların birini Otomotiv 
Teknolojileri Araştırma Uygulama 

ve Tasarım Merkezi olarak tahsis et-
tik. 2 milyon dolarlık bir labaratuvar 
kuracağız. Bize, destek verecekler. 
İtalya’dan gelen bir ekip burada bi-
zim belirleyeceğimiz 10-12 makine 
mühendisi ve elektrik elektronikçi 
arkadaşlarımızı eğiterek bu tasarımı 
gerçekleştirecek. Patenti ve lisansı 
Selçuk Üniversitesi ait olmak kay-
dıyla, finansmanı onlar sağlayacak. 
Otomotiv alanında makine mühen-
disliğimizin çok ciddi birikimleri var.  
Bütün bu alanlarda biz bilgimizi ve 
dünyadaki bilgileri sizin uygulama-
larınıza ihtiyaç duyduğunuz oranda 
aktarmak istiyoruz. Mümkünse kat-
ma değer üreten çalışmalar yapma-
ya çalışacağız” dedi.

BİLİMSEL ALTYAPI HAZIRLAMAK 
İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZLERİ KURULDU
Selçuk Üniversitesinin faaliyet-

leri ve çalışma alanlarıyla sanayiye 
her zaman destek sağlayacaklarını 
söyleyen Rektör Şahin, “Bilimsel 
anlamda alt yapı oluşturmak adı-
na kurduğumuz bazı araştırma ve 
uygulama merkezleri var. Bunlar; 
Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi,  Nükleer Malze-
meler Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi ile Yenilenebilir, Temiz Enerji 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri-
dir. Uluslararası İlaç Mükemmeliyet 
Uygulama ve Araştırma merkezi 
kurduk, yerli ilaç üretimiyle ilgili 
süreç yürütülecek. Şu anda gerçek-
çi olmak lazım dünyada en güçlü 
firmalar medikal firmalardır.  İlaçta 
çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok 
ama kendimize ait ilaç üretmeye ça-
lışacağız. Ancak tıbbi cihazlar konu-
sunda dünyada ithal edilen toplam 
7.8 milyar dolarlık cihaz Türkiye’ye 
geliyor. Bunlar; Konya sanayisinde 
üretilebilir. En önemli alanlarda bi-
risi de KBRN’yle ilgili, kimyasal ve 

biyolojik tehlikeli patlayıcılarla ilgili 
bir merkez oluşturduk. Kimyasal 
ve biyolojik savunmayla alakalı olan 
dekontaminasyon ve solüsyonları da 
dâhil Konya sanayisinde üretilme-
siyle ilgili 7 kişilik bir ekip bulduk. 
Ankara’dan Genel Kurmay Başkan-
lığı bağlantılı çalışan akademisyen-
ler ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
olanları üniversitemiz bünyesine 
dâhil edeceğiz. Ar-Ge yapılacak ve 
üretimle ilgili sunulacak” ifadelerini 
kullandı. Firma yöneticileri, temsilci-
leri ve kurum müdürleri üniversite 
sanayi iş birliğinin önemine dikkat 
çekerek eğitim ile uygulamanın 
birleşerek sektöre kaliteli insan kay-
nağının kazandırılmasını konusunu 
vurguladılar. Rektör Şahin, firma 
yöneticileri, temsilcileriyle ve kurum 
müdürleriyle istişarede bulundu.

 Türkiye’nin henüz sanayi top-
lumu olmadığını söyleyen Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü,“Sanayi toplumu dönüşü-
münü yapan ülkeleri konuşuyoruz. 
Bunların başında Almanya geliyor. 
Ancak sanayi toplumu olmaya dair 
yol almaya çalışıyoruz. Konya sana-
yi şehri olabilmeyi tamamlamış bir 
şehir değil, bu yolda ilerliyoruz. Ye-
rel işletmelerle, uluslararası boyuta 
ulaşmış durumda ve dünyayla reka-
bet etmeye doğru hızla yol alıyoruz. 
Allah’a çok şükür. Ancak istiyoruz 
ki hemen bu eksikleri tamamlaya-
lım. Dünyada yarış hızlandı, bu hıza 
ulaşabilmek için bizim dünyadaki 
rakiplerimizde daha çok koşmamız 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sektörel Hizmetler Koordina-
törü Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Yabgu 
Horasan, sektörel hizmetler süreci-
nin kurulmasından, sahada yapılan 
çalışmalar ve faaliyetler hakkında 
bilgilendirmede bulunarak sunum 
yaptı. n HABER MERKEZİ

Yörükler ve Kuva-i 
Milliyeciler Şeb-i Arus’ta

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma 
etkinliklerine katılmak üzere Kon-
ya’ya gelen, Aydın Germencik 
Şehit Cafer Efe Yörük ve Zeybek-
ler Derneği ile Türkiye Kuva-yi 
Milliye Mücahitleri Aydın Şubesi 
Derneği Üyeleri yerel kıyafetle-
riyle katıldıkları kortejde renkli 
görüntüler oluşturdu. Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğün-
ce düzenlenen, Hz. Mevlana’nın 
745. Vuslat Yıldönümü Uluslara-
rası Anma Törenleri, etkinliklerin 
bu yılki ana teması olan “Selam 
Vakti” yürüyüşü ile başladı. Proto-
kolün yanı sıra Türkiye ve Dünya-
nın birçok yerinden Konya’ya akın 
eden Mevlana dostları korteje ilgi 

gösterdi. Aydın Germencik Şe-
hit Cafer Efe Yörük ve Zeybekler 
Derneği ile Türkiye Kuva-yi Milli-
ye Mücahitleri Aydın Şubesi Der-
neği Üyeleri de yerel kıyafetleriyle 
katıldıkları kortejde renkli görün-
tüler oluşturdu. Amaçlarının yerel 
ve geleneksel Yörük kültürünü 
gelecek nesillere tanıtmak, an-
latmak ve hatırlatmak olduğunu 
söyleyin dernek üyeleri, Konya’da 
bulunmaktan memnun olduk-
larını dile getirdi. Vatandaşların 
da yoğun ilgi gösterdiği topluluk, 
Hz. Mevlana’nın Türbesini ziya-
ret ederek, Mevlana Kültür Mer-
kezindeki Türk Tasavvuf Müziği 
Konseri ve Sema Ayin-i Şerifini 
izledi. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Sektörel Hizmetler Koordinatörlüğü tarafından Sektörel Hizmetler Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
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Konya’da otomobilin içinde gö-
reve giden polislerin bulunduğu 
olay yeri inceleme aracına çarpma-
sı sonucu şehit olan polis memuru 
Ali Teke dualarla son yolculuğuna 
uğurlandı. 

Şehit polis memuru Ali Te-
ke’nin cenaze namazı ikindi na-
mazını müteakip Konya Şehitliği 

namazgahında kılındı. Şehit Te-
ke’nin cenaze töreninde ailesi, an-
nesi, babası ve yakınları gözyaşla-
rını tutamayarak uzun süre şehidin 
tabutuna sarıldı. Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak cenaze töre-
ni boyunca baba Sabri Teke’nin 
koluna girerek teselli etti. Tören-
de konuşan İl Emniyet Müdürü 

Şükrü Yaman, polis teşkilatına ve 
şehidin ailesine baş sağlığı diledi. 
Şehit memur Teke’nin öz geçmişi-
nin okunmasının ardından cenaze 
namazı kılındı. Namazın ardından 
şehit polis memuru Ali Teke’nin 
Türk Bayrağına sarılı tabutu omuz-
lara alınarak Konya Şehitliğine gö-
türüldü. Şehidin cenazesi dualarla 

Konya Şehitliğinde defnedildi. 
Şehidin cenaze törenine, Kon-

ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, protokol üyeleri, po-
lis memurunun mesai arkadaşları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
n İHA

Konya’da göreve giden polis memurlarının bulunduğu olay yeri inceleme aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada polis 
aracının karşı şeride geçerek takla atması sonucu araç altında kalan bir polis memuru şehit oldu, 4 kişi yaralandı

Acı kazada 1 polis
şehit düştü, 4 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Keykubat 
Mahallesi Fetih Caddesi Karakayış 
Kavşağında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şu-
besinden Yaşar O. (37) idaresinde-
ki 42 DIB 73 plakalı polis olay yeri 
inceleme aracı göreve gittiği esnada 
kavşaktan hatalı dönüş yaptığı iddia 
edilen İbrahim T. (25) yönetimin-
deki 42 FKB 63 plakalı otomobil ile 
çarpıştı. Kazada çarpışmanın şidde-
ti ile karşı şeride geçerek bir ağaca 
çarpan ardından da takla atan olay 
yeri inceleme aracında bulunan po-
lis memurlarından sürücü Yaşar O. 
ve Mevlüt B. (41) yaralanırken, Ali 
Teke (35) araç altında kalarak şehit 
oldu. Otomobil sürücüsü İbrahim T. 
ile araçta bulunan Muazzez Y. de ya-
ralandı. Kazanın ardından çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda ambulans ve polis 
ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
sağlık ekipleri tarafından ambulans-
larla çeşitli hastanelere kaldırılan ya-
ralı polis memurları ve diğer araçta 
bulunan yaralılar tedavi altına alındı. 

Yaralıların hayati tehlikesi bulunma-
dığı öğrenildi. 

Kazanın ardından Konya İl Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman da olay 
yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma 

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve 
Konya Cumhuriyet Savcısının olay 
yerindeki incelemelerinin ardından 
şehit polis memurunun cenazesi 
Konya Numune Hastanesi morguna 

kaldırılırken, şehit polis memuru-
nun mesai arkadaşları ise olay ye-
rinde gözyaşlarını tutamadı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Anne karnındaki ameliyatla hayata tutundu
Böbrek yetmezliği nedeniyle 

ölüm riskiyle karşılaşan bebek, anne 
karnında geçirdiği ameliyatın ardın-
dan sağlıklı olarak dünyaya geldi.

İzmir’de yaşayan bir yıllık evli 
Sadrettin ve Leman Güneşsu çifti, 
sene başında bebekleri olacağı habe-
riyle büyük heyecan yaşadı. Bebekte 
16 haftalıkken yapılan kontrollerde 
idrar yollarında tıkanıklık tespit edil-
di. Birçok sağlık merkezine giden ai-
leye, bebek idrarını yapamadığı için 
bu durumun yol açtığı amniyon suyu 
azalması ve böbrek yetmezliğinin 
ölüm riskine neden olduğu söylen-
di. Anne karnında ameliyatın başarı 
oranın çok düşük olduğu için bebe-
ğin ameliyat edilemeyeceğine karar 
veren doktorlar, anne ve babaya 
gebeliği sonlandırılması gerektiğini 
anlattı. Umutlarını kaybetmeyen ve 
çare bulmak için internette arama 

yapan çift, Konya Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Meram Tıp Fakülte-
si Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ali Acar’ın bu alanda başarılı operas-
yonlar yaptığını öğrendi. Acil olarak 
Konya’ya giden Leman Güneşsu, 
Prof. Dr. Ali Acar’a muayene oldu. 
Gerekli tetkiklerin ardından bebek, 
anne karnında henüz 18 haftalıkken 
geçirdiği ameliyatla hayata tutundu.

‘MÜDAHALE ETMESEYDİK ANNE 
KARNINDA ÖLEBİLİRDİ’

Prof. Dr. Ali Acar, bebeğin idrar 
yolunun kapalı olması nedeniyle id-
rarını yapmadığını, bu durumun id-
rar torbasının büyümesine ve böbrek 
yetmezliğine neden olduğunu anlat-
tı. Bu gibi durumlara çok nadir olarak 
başarılı şekilde müdahale edilebildi-
ğini kaydeden Acar, “Biz ameliyata 
karar verdik. Ameliyatta canlı doku-

ları ve rahmi geçip bebeğe ulaşarak 
oradan idrar yollarına girdik ve oraya 
yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda 
şant yerleştirdik. Böylece idrarı ken-
di etrafındaki sıvıyla bypass yapmış, 
böbrekleri korumuş olduk. Müdaha-
le etmeseydik bebek anne karnında 
ölebilirdi.” ifadelerini kullandı.

‘MUCİZELERİ YAŞADIK’
Baba Sadrettin Güneşsu (41) 

da ilk bebeklerini kucaklarına alma 
hayali kurarken zor bir süreci geri-
de bıraktıklarını söyledi. Bu süreçte 
3-4 kez mucize yaşadıklarını ifade 
eden Güneşsu, bu ameliyatı yapabi-
lecek doktoru tesadüfen internette 

bulduklarını, doktorun sekreterine 
ulaştığında yoğunluk nedeniyle aylar 
sonrasına muayene sırası verilebile-
ceğinin söylendiğini kaydetti. Prof. 
Dr. Acar’ın cep telefonunu inter-
nette bulduğunu aktaran Güneşsu, 
raporları gönderdiğinde durumun 
aciliyetinin görüldüğünü ve birkaç 
gün içinde ameliyatı gerçekleştirdiği-
ni belirtti. Ameliyatta görülebilecek 
olumsuz durumlarla karşılaşılmadı-
ğını, gebelik süresince de bir sorun 
yaşamadıklarını ifade eden Güneşsu, 
“Furkan” adını verdiklerini bebeğin 
20 Kasım’da sağlıklı bir şekilde dün-
yaya geldiğini söyledi. 
‘YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE VERDİK’

Furkan’ın ilk kontrollerinde her-
hangi bir sorunla karşılaşılmadığını 
dile getiren Güneşsu, şöyle devam 
etti: “Ameliyatımız yüzde 99 ba-
şarıyla geçti. 18. haftada ameliyat 

olduk, 37. haftanın sonunda do-
ğum oldu, o süreçte de şantla ilgili 
olabilecek muhtemel hiç sıkıntıyı 
yaşamadık. Mucizelere inanıyorum. 
Ali Bey’e ulaşmamız, randevu ala-
bilmemiz, başarılı ameliyat mucize. 
Sonrasında sorun yaşamamamız 
mucize. Operasyon biraz daha geç 
kalsaydı oğlumuz yüzde 90 dünyaya 
gelemeyecekti. Yaşatmak için müca-
dele verdik.” Leman Güneşsu (26) 
da gebeliğin 16. haftasında doktor 
kontrolüne bebeğin cinsiyetini öğ-
renme heyecanıyla gittiklerini ancak 
idrar yolundaki sıkıntıyı öğrendikleri-
ni anlattı. Gebeliği sonlandırmayı hiç 
düşünmediğini vurgulayan Güneş-
su, “İlk kucağıma aldığımda çok he-
yecanlıydım. Doğum sonrası yanağı-
ma dokunduğunda ‘Ben buradayım, 
korkma anneciğim,’ dedim. Güzel 
bir duygu.” ifadesini kullandı. n AA

Otomobil ağaca çarptı, 
Fatma öğretmen öldü

Konya’nın Karapınar ilçesinde, 
kontrolünü kaybettiği otomobi-
li ağaca çarpan öğretmen Fatma 
Türkmen (34), hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 03.00 sıralarında Kon-
ya- Karapınar karayolunda mey-
dana geldi. Karapınar 75’inci Yıl 
İlkokulu’nda öğretmen olan Fatma 
Türkmen yönetimindeki 01 TS 
700 plakalı otomobil, sürücüsünün 
kontrolünden çıkıp yol kenarında-
ki ağaca çarptı. Otomobil hurdaya 
dönerken, ihbar üzerine bölgeye 
sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen 
ekiplerin yaptığı kontrolde, Fatma 
Türkmen’in hayatını kaybettiği be-
lirlendi. Türkmen’in cenazesi, kaza 

yerinde yapılan incelemenin ar-
dından Karapınar Devlet Hastane-
si’nin morguna kaldırıldı.
n DHA



10 ARALIK 2018 7HABER 

Mükelleflere fırsatı kaçırmayın çağrısı
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler (SMMM) Oda-
sı Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
7143 Sayılı Yapılandırma Kanu-
nu kapsamında yapılandırılan 
borçlarını ödeyemeyen mükel-
lefler için çıkarılan kanuna dikkat 
çekerek, fırsatı kaçırmayın çağrı-
sında bulundu. 

Başkan Özselek konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, mükelleflerin 
kanun kapsamında yapılandırı-
lan borçlarını 2019 yılı Ocak ayı 
sonuna kadar ödemeleri halin-
de yapılandırmalarının devam 
edeceğine dikkat çekerek, yapı-
landırmaların bozulmaması için 
ödeyemeyen mükelleflerin bu fır-
satı kaçırmaması gerektiğini söy-
ledi. Başkan Seyit Faruk Özselek, 
“Bazı alacakların yeniden yapı-
landırılması ve mali af kapsamın-

da çıkarılan 7143 Sayılı Yapılan-
dırma Kanunu vatandaşlarımıza 
ve mükelleflerimize sunulmuş 
tarihi bir fırsattır. Mükelleflerimiz 
31 Mart 2018 tarihi öncesine ait 
birikmiş ödenmemiş borçlarını 
bu fırsattan istifade ederek yapı-
landırabilmiş, borçlarının faizleri 
silinerek peşin veya taksitler ha-
linde ödeme imkanı sağlanmıştır. 

Ancak bazı nedenlerden do-
layı yapılandırılan borçlarını öde-
yemeyen mükelleflerimiz, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edilen torba kanun teklifi 
ile ödeyemedikleri borçlarını şu 
anki faizi ile ödeyerek yapılandır-
ma devam edebilecekler. Torba 
kanun teklifine, 7143 Sayılı Ka-
nun Kapsamında yapılandırma 
başvurusunda bulunduğu halde 
belirtilen süre içerisinde tutarla-

rı ödeyememiş olan mükellefler, 
bu ödemelerini 2019 yılı Ocak ayı 
sonuna kadar yapmaları şartıy-
la yeniden yapılandırmadan ya-
rarlandırılmaya devam etmeleri 
hükmü eklenerek bir imkan daha 
sağlanmıştır. Torba kanun teklifi 
ile eklenen madde, mükellefle-
rimiz ve işverenlerimiz için çok 
büyük bir fırsat sağlamıştır. Ya-
pılandırılmış borçlarını ödemekte 
zorlanan, belirli nedenlerde öde-
yememiş olan ve taksitleri aksa-
mış olan bütün mükelleflerimizin 
bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye 
ediyoruz. Son kez tanınan bu im-
kan ile birlikte yapılandırmaları 
bozulmayacak ve kalan borçlarını 
7143 Sayılı Kanun Kapsamında 
taksitler halinde ödeyebilecekler-
dir” dedi.
n İHA

Karaman’da üniversite öğrenci-
leri sokak hayvanlarının yiyecek ve 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 
ahşap malzemeden 16 kedi evi ve 5 
köpek evi yaptırdı; ardından mama 
kampanyası düzenledi. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üni-
versitesinde (KMÜ) yeni kurulan 
öğrenci topluluklarından İletişim 
Topluluğu örnek bir projeye imza 
attı. Karaman Kedi ve Köpek Evi 
Projesi kapsamında ilk olarak yap-
tırılan kedi evleri sahipleriyle bu-
luşturuldu. KMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Akgül’ün de iştirak ede-
rek destek verdiği proje kapsamın-
da evler, üniversite içerisinde ve il 
merkezinde çeşitli yerlere kuruldu. 
Öğrencileri, böyle bir sorumluluk 
projesi nedeniyle tebrik eden Rektör 
Akgül, “Hayvanlarımız bu soğuk kış 
günlerinde kendilerine sığınacak yer 
bulmuş olacaklar” diyerek projeye 
destek veren kurum ve kuruluşlara 
da teşekkür etti. 

Proje hakkında açıklamada bulu-
nan KMÜ İletişim Topluluğu Başka-
nı Gökhan Bakır ise, “Topluluk ola-
rak ilk faaliyetimizin canlılara yararı 
dokunacak bir şey olmasını istedik. 
Yaptığımız toplantılarda ortaya bu 

düşünce atıldı. Hemen arkasından 
görüşmelere başladık ve bir aylık 
süre sonunda kedi evlerimizi ortaya 
çıkardık” dedi. Gökhan Bakır, proje-
lerine destek veren başta Şenler Ke-
restecilik Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şen olmak üzere Karaman 
Belediye Başkan Yardımcısı Ab-
dullah Bağırgan ve Veteriner İşleri 
Müdürü İsmail Boz ile evcil hayvan 
ürünleri satıcısı Talha Doğan’a te-

şekkür etti. 
Kedi ve köpek evlerini ücretsiz 

olarak imal eden Mustafa Şen ise 
böyle bir projeye destek vermekten 
memnun olduğunu ifade ederek, 
“Ben de böyle bir proje düşünüyor-
dum ama güvenli olmaz yani kay-
bolur diye yapmamıştım. Öğrenci 
arkadaşlar duygularıma tercüman 
oldu. Kendilerine yaparız dedim. 
Bunun sonucunda 16 tane kedi evi, 

5 tane köpek evi imalatı gerçekleş-
tirdik. Öğrenci arkadaşlarımız da bu-
rada bize yardımcı oldular. İnşallah 
projemiz, başka yerlere de yayılır. 
Halkımız da zaten hassasiyet göste-
riyor” şeklinde konuştu. 

Soğuk havaların gelmesiyle bir-
likte zor günler yaşayan sokak hay-
vanları, proje sayesinde daha kolay 
bir kış geçirebilecekler.
n İHA

Bagajdaki valizde 3
kilo eroin ele geçirildi

Aksaray’da bir yolcu otobüsü-
ne operasyon düzenleyen polis, ba-
gajdaki valiz içerisinde 3 kilo 108 
gram eroin maddesi ele geçirdi. 
Operasyon, Aksaray-Adana Kara-
yolu üzerinde bir yolcu otobüsüne 
gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, doğu illerinden İstanbul’a 
uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı 
bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
(NSM) Şubesi ekipleri, olayla ilgili 
geniş çaplı araştırma ve soruştur-
ma başlatarak yolcu otobüsünün 
plakası ve uyuşturucu sevkıyatı 
yapan şüphelinin kimlik bilgilerini 

tespit etti. Ardından yolcu otobüsü 
için Adana yolunda pusuya kuran 
NSM ekipleri otobüsün gelmesi 
ile operasyon için düğmeye bastı. 
Durdurulan otobüsün bagaj kıs-
mında narkotik köpeği ile arama 
yapan polis ekipleri, Şuayip Y. (24) 
isimli şahsa ait valizin içine yapıl-
mış gizli bölmede 3 kilo 108 gram 
eroin maddesi ele geçirdi. Olayla 
ilgili şüpheli Şuayip Y. gözaltına 
alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgu-
sunun ardından çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

Şapka ve kaşkolla kendisini gizledikten sonra girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisine ‘Sen 
benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?’ diyen şahsın, asıl amacının soygun olduğu ortaya çıktı

Bankayı soymak
istediğini itiraf etti

Konya’da şapka ve kaşkol-
la kendisini gizleyip, elinde kuru-
sıkı tabancayla bankaya girerek, 
‘Sen benim kız arkadaşıma nasıl 
laf atarsın?’ diyerek güvenlik gö-
revlisinin üzerine yürüyen Murat 
Yıldırım’ın (40), amacının soygun 
olduğu ortaya çıktı. Piyasaya 15 
bin lira borcu olduğu için soygun 
girişiminde bulunduğunu itiraf 
eden Yıldırım, ‘yağma’ suçundan 
tutuklandı.

Olay, Cuma günü saat 15.30 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Karakayış Caddesi’ndeki banka şu-
besinde meydana geldi. Murat Yıl-
dırım, şapka ve kaşkolla kendisini 
gizlemeye çalışıp, elinde kurusıkı 
tabancayla bankaya girdi, ardın-
dan da ‘Sen benim kız arkadaşıma 

nasıl laf atarsın?’ diyerek güvenlik 
görevlisi Murat G.’nin (23) üzerine 
yürüdü. Banka çalışanları tarafın-
dan etkisiz hale getirilen Yıldırım, 
çağırılan polis ekiplerine teslim 
edildi. Gözaltına alınan Murat Yıl-

dırım’ın üzerinden bir de bıçak 
çıktı. Yıldırım, basın mensuplarının 
‘Neden elinizde silahla bankaya 
girdin? sorusu üzerine, “Vurmaya-
caktım, korkutacaktım” dedi.

Emniyete götürülen Murat 

Yıldırım, sorgulamanın başında 
kız arkadaşına laf atma meselesi 
nedeniyle bankaya girdiğini söyle-
di. Ancak daha sonra suçunu iti-
raf edip, bankaya soygun yapmak 
için girdiğini söyledi. Piyasaya 15 
bin lira borcu olduğu için böyle bir 
girişimde bulunduğunu belirten 
Yıldırım, ifadesinde ‘’Ne yapaca-
ğımı bilemedim. Banka şubesinin 
önüne gelip bir süre düşündüm. 
Bir ara girmekten vazgeçtim, ama 
sonra ne olacaksa olsun deyip içeri 
girdim. Kötü bir niyetim yoktu. Piş-
manım” dediği öğrenildi. 

İşlemlerinin ardından adliye-
ye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı 
mahkemece ‘yağma’ suçundan tu-
tuklandı.
n DHA

Hafif ticari araçla 
otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Beyşehir’de, hafif ticari araç-
la otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi yaralandı. Kaza, Esentepe 
Mahallesi Şehit Cemil Döşemeci 
Caddesinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Büşra E. yöne-
timindeki 42 BFU 10 plakalı hafif 

ticari araç, Salih E.’nin kullandığı 
46 KP 808 plakalı otomobille çar-
pıştı. Kazada yaralanan otomobil 
sürücüsü Salih E., Beyşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.
n İHA

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına ev 
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Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

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

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE;
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

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

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

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

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

Bu haftaki yazım genel anlamda 
çokta detaylara girmeden son dönen-
melerdeki dünya ölçeğinde ana başlıkla-
rıyla güncel ekonomi politik kapsamında 
neler oluyor?  Ve süreç nereye gidiyor? 
Sorularını,  uluslararası kuruluşlar bağ-
lamında sorup cevabını bulmaya çalışa-
cağım çalışmasına da, yazının bütünü 
cevaplardan ziyade sorulardan oluşa-
cak. Zaten kim bulmuş ki bu cevapları 
sen bulacaksın dediğinizi duyar gibiyim 
ama denemekte yine de fayda var. Do-
layısıyla yazımda az da olsa cevap demetleri olabilir. 

OPEC
“ Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü” olarak ifade 

edilen OPEC geçen hafta yaptığı toplantı sonucunda 
petrol üretimini,14 OPEC üyesi günde 800 bin varil, 
OPEC’in üyesi olmayan diğer ülkeler ( Rusya’nın da 
dahil 10 ortağı da) 400 bin varil azaltacak. Dolayısıyla 
toplam üretimin 1,2 milyon üretimin yüzde 4 kısılma-
sı karar böylelikle alınmış oldu. Sonrasında ise, petrol 
fiyatları yüzde 5 düzeylerinde artış trendine girdi. Bu 
arada Katar’da üyesi olduğu OPEC’ten ayrılma kararı 
aldığını ve 2019’da ayrılacağını ilgili yetkilileri ile belirtti. 
(Bu kararın üretimdeki kısılma ile alakası yok) Kısa bir 
hatırlamadan sonra genel anlamda OPEC’in amacı; 
üye ülkelerin petrol ihraçlarını lehte olacak şekilde ger-
çekleşmesini amaçlar ve OPEC üyesi ülkeler, dünya 
petrol rezervinin de % 81’ine hakimdir. (ABD ve Rusya 
üye değil) Yani isteseler, alacakları kararlarla dünyayı 
alt üst edebilirler. Ama… Evet, ama dedikten sonra İs-
terseniz burada ben devreye girip birkaç soru sorayım; 

 • OPEC sekretaryası ve merkezi neden üyesi ol-
mayan bir ülkede yani Avusturya Viyana’da?

 • OPEC, İran’a yapılan ambargo sonrasında en 
azından Petrol ihracatı kapsamında neden kendi üye-
si olan İran için lehte bir karar almamıştır?

 • Katar şu anki konjonktürde neden 57 yıldır üye-
si olduğu OPEC’ten ayrılma kararı almıştır? 

G20
Geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan konusu 

ise Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesiydi. Bir plat-
form olarak devam eden G20’de ise; ekonomi politik 
bağlamda birçok konu konuşuldu. Ticaret savaş-
larından, Kaşıkçı cinayetine kadar ama sonuç nedir 
diye sorarsanız sıfır elde var yine sıfır. Zaten ulusla-
rarası ticari kuralları koyan üst kuruluş olan “Dünya 
Ticaret Örgütü”  ticaret savaşlarını çözemiyorken, 
G20’de mi çözülmesini bekliyoruz.  Peki ya siyasi 
bir çatı olan Birleşmiş Milletlere ne demeli? 5 daimi 
üye ülkenin istemediği hiçbir kararının çıkmadığı bir 
çatı kuruluş! Dolayısıyla G20 zirvesi liderlerin tırnak 
içinde boy gösterdikleri sahne olma haricinde hiçbir 
işe yaramıyor. 

PEKİ, YA KANADA’YA NE DEMELİ?
NAFTA (ABD, Meksika ve Kanada arasındaki 

ticaret anlaşması) silahı ile Amerika’nın tehdit ettiği 
Kanada. Ticari çaresizlik içerisinde ABD’nin dedik-
lerini yapma kıvamına gelen Kanada. Biliyorsunuz 
geçen hafta, Çin şirketi olan Huawe firmasının  
CFO’su olan ve firma sahibinin de kızı olan  Meng 
Wanzhou, ABD’nin İran‘a yönelik olarak uygula-
dığı yaptırımlarını delmesi nedeniyle tutuklandı. 
(ABD’nin kendi kararıyla yani uluslararası bir ku-
ruluşun kararı olmaksızın) Peki nerede tutuklandı? 
ABD’de değil, Kanada da tutuklandı. Biraz evvel 
bahsettiğim ticari sıkışmışlık içinde NAFTA tehdidi-
ne boyun eğen ülke olan Kanada hükümeti tarafın-
dan tutuklandı.  Burada Kanada üzerinden ABD’nin 
verdiği mesaj kime? 

 • Ticaret savaşı içinde olduğu Çin’e mi? 
 • İran ambargosunu uygulamayacak ya da dele-

cek olan ülkelere mi?  Yoksa her ikisine de mi? 
Kanada’nın da çaresizlik içinde ABD’ye verdiği 

mesajı da göz ardı etmemek lazım. 
DÜNYA’DA NELER 

OLUYOR/OLACAK? 
Bu başlık altında birçok tespit ve 

soruyu bir arada kullanmak istiyorum. 
 • 2019’ da AB’den ayrılacak olan 

İngiltere yani BREXIT süreci 
 • 2019’da OPEC’ten ayrılacak olan 

Katar 
 • AB ordusu kurulmalı dedikten 

sonra Fransa’nın son dönemde yaşa-
dığı protestolar 

 • Almanya’da Merkel’in siyasi sah-
neden çekilme kararı (bir şey mi fısıl-

dandı yoksa olumsuz neleri öngördü ki bu dönemde 
çekilme kararı aldı) 

 • ABD taşeronlarının sadece Ortadoğu’da değil, 
yani Kanada gibi ülkelerinde var olduğu gerçeği) 

 • Dünya Ticaret Örgütünün ABD’nin tek taraflı 
haksız gümrük vergi kararlarını engelleyemediği 

 • Birleşmiş Milletlerin günümüz koşullarında 5 
üye ülke ile dünya konularında taraf olduğu gerçeği 

 • Suriye olayı. Suriye’de partner olan Türki-
ye-Rusya veya Türkiye ABD (sonucunu öngöre-
mediğimiz birliktelikler) Ukrayna olayı ve Rusya ile 
olabilecek olası problemler veya ABD ile her gün 
yaşamaya alıştığımız problemler  

ÇOCUK VE ÇOCUKLAR GELİYOR 
Yakın zaman dünya siyasi ve ekonomi tarihine 

baktığımızda iki dünya savaşı sonrasında 2 temel un-
sur ardından da yeni bir unsur oluşmuştur. 

 • Birinci Dünya savaşı sonrasında dünya haritası 
değişmiş ve yeni devletler doğmuştur. 

 • İkinci Dünya savaşından sonrada uluslara-
rası kuruluşlar doğmuştur. Dünya Ticaret Örgütü 
(GATT), IMF, Dünya Bankası vb.

 • Bu süreçlerden sonra ekonomik /bölgesel en-
tegrasyonlar oluşmuştur. Avrupa Birliği  gibi.. 

Sonuçta bu 3 sistemden oluşan ülke, kuruluş ve 
entegrasyonlar ihtiyarlamış ve kendi yüklerini bile ta-
şıyamaz hale gelmişlerdir ve yakın zamanda yok olup 
gideceklerdir. 

Dolayısıyla Dünya, yeni çocuk ve çocuklara gebe 
ve doğum yakın zamanda gerçekleşecek. Çünkü do-
ğum sancıları oldukça arttı. Yani demem o ki, yeni bir 
dünya savaşı mı olur mu? Onu bilemem ama “çocuk 
ha geldi ha gelecek.” 

HAZIR OLMALIYIZ 
Özellikle Ortadoğu’da yeni devletlere ve haritalara 

hatta AB’ ve ABD’de dahil olmak üzere hazır olmalıyız. 
Haritalar değişecek gibi gözüküyor. Özellikle Suriye 
bu konuda kırılma noktası Türkiye bu konuda çok 
dikkatli olmalı 

Avrupa Birliği artık kendi yükünü taşıyamaz ve 
tırnak içinde kendi prensiplerini bile çiğner hale gel-
miştir. Bazı entelektüel abi ve ablalarımız üzülecekler 
ama Avrupa Birliğinin sürdürebilir bir durum olmadı-
ğı açıktır. Dağılma süreci, Ticari anlamda BREXIT ile 
başlamış ve Fransa olayları ile de siyasi anlamda de-
vam edecektir.  Dolayısıyla Türkiye’de bu kapsamda 
uluslararası mecrada yeni doğacak kuruluşlarda lider 
rol üstlenmelidir. Irkçılığın arttığı, teröristlerin sığınma 
yeri olduğu ve kendi yükünü taşıyamayan,  AB’nin 
arkasından giderek değil. 

NEDEN Mİ? 
 • Birleşmiş Milletlerin etkinliğinin olmadığı ger-

çeği farkındalığını, Dünya 5’ten büyüktür diyen Cum-
hurbaşkanımız,

 • AB’nin dağılma sürecini İngiltere ile BREXIT 
süreci 

 • Dünya Ticaret Örgütünün yetersiz kalması ve 
değişim ihtiyacını ” Ticaret Savaşları” 

 • Arap Ülkeleri arasındaki ayrışmayı Katar
 • ABD’nin siyasi ve ekonomik hegemonyasının 

düşüş aşamasına geçtiğini Trump politikaları ile Dün-
yadaki olası değişim süreci çoktan başlatmıştır bile. 

SONUÇ: Mademki çocuk doğacak;  Problem ço-
cuğun doğması değil, İsminin ne olacağıdır. 

2019 VE SONRASİ İÇİN EKONOMİ POLİTİK METAFOR: “ÇOCUK”

Günlük yaşantımızda, 
insanlarla sürekli iç içeyiz. İs-
tesek de istemesek de zaman 
zaman birbirimize muhtaç 
olabiliyoruz. Bu ihtiyaçlarımız 
bazen zaruri, bazen de keyfe 
keder olmaktadır. Cömertlik, 
sahip olduğumuz herhan-
gi bir şeyi, diğer insanlarla 
paylaşma güdüsüdür. Şa-
yet elimizdekini ihtiyacı olan 
birilerine de verebiliyorsak, 
bu, bizim cömert olduğumuzu gösteriyor. 
Tam tersi ise cimrilik olarak adlandırıl-
maktadır ki ne örf ve adetlerimizde ne de 
dinimizde cimriliğin yeri yoktur. Cömert 
insanlar, sahip olduklarını başkalarıyla 
paylaştığında, bir şeyler kaybetmiş olmaz. 
Aksine gerek insanların gerekse de Allah’ın 
takdirini kazanmış olur. Atalarımız, ‘’Ne 
verirsen elinle, o gelir seninle!’’ diyerek, 
cömertliğin fazlası ile yararlı olduğunu an-
latmaya çalışmışlardır.

Cömertlik, eli açıklık demektir. Yani sa-
hip olduğumuz herhangi bir eşyayı veya bir 
güzelliği başka insanlarla paylaşma duygu-
sudur. Bir insanda bulunması gereken en 
önemli erdemlerdendir. Aynı zamanda bir 
insanın toplum içinde önemli ve değerli 
bir yere sahip olmasını, herkes tarafından 
sevilip sayılmasını sağlayan bir özellik-
tir. Cömert insanlar, mert insanlardır. Bu 

dünyada sadece kendilerinin 
olduğunu düşünmez, diğer 
insanların da gereksinimlerini 
düşünür ve imkanları ölçü-
sünde gidermeye çalışırlar. 
Elindekini hiç düşünmeden 
ihtiyaç sahipleri ile paylaşır-
lar. Arkadaşlarına, dostlarına 
veya yoksul insanlara hediye 
vermekten asla çekinmezler. 
Paylaştıkça daha fazla mutlu 
ve huzurlu olurlar. Mal ve 

mülkün geçici olduğunu, önemli olan in-
sanların gönlünü kazanmak olduğunu bilir 
ve tüm hayatlarını bu gayeyi gerçekleştir-
mek uğruna harcarlar.    Cömertlik Allah’ın 
da çok sevdiği duygulardan birisidir. Kul-
larının cömert olmasını ister. Çünkü Allah 
da bizlere karşı son derece cömert davran-
mış, bize her türlü güzelliği, her türlü nimeti 
vermiştir. Hiç kimse, sahip olduğu bir malı 
başkası ile paylaştığı için fakir düşmez. 
Aksine, Allah cömert insanların malına 
bereketini koyarak onun malını artırır. Cö-
mertlikle yakından alakası olan en önemli 
ibadetlerden birisi zekattır. Zekatın, İslam’ın 
beş şartından biri olduğunu hepimiz iyi 
biliyoruz. O zaman, cömertliğin ne kadar 
önemli olduğunu, gerçek bir Müslüman ol-
mak için cömert olmak gerektiğini hepimiz 
çok iyi bir şekilde anlayabiliriz. İnsanlar ara-
sındaki yardımlaşma ve dayanışma olma-

dan gerçek mutluluğu yakalamanın imkanı 
yoktur. Allah, imtihan gereği bazı insanlara 
çok bazılarına ise az mal vermiştir. Dünya-
nın dört bir köşesinde yaşayan insanları 
gözlemlediğimizde bazılarının zenginlik 
içinde yüzdüğünü, bazılarının ise yoksulluk 
ve açlıkla mücadele ettiğini görürüz. İşte, 
Allah’ın imtihanı da tam da burada başlar. 
O, bizi sınamaktadır. Bize verdiği nimetleri, 
ihtiyacı olan insanlarla paylaşıp paylaşma-
yacağımıza bakmakta ve ona göre bize se-
vap veya günah yazmaktadır. Tüm insanlar 
cömert olsaydı, dünyada açlık ve sefalet 
yaşanmazdı. Ünlü bir söz vardır: ‘’Fakirlerin 
ihtiyaç duydukları, zenginlerin israf ettikleri 
kadardır.’’ evet, gerçekten de zenginlerin 
yaptığı israf, fakirlere verilseydi, dünyada 
aç olan tek bir insan kalmazdı. Zenginlik 
içinde yüzdüğü halde en ufak bir yardımda 
bulunmayan, insanlara paylaşmayan birin-
den insanlık namına beklenecek hiçbir şey 
yoktur. Bir insan, her şeyden önce cömert 
olacak. Bu erdeme sahip olmayan biri, 
birçok güzel erdemden de uzak demektir.    
Unutmamalıyız ki bu dünya gelip geçicidir. 
Sahip olduğumuz mal bizde ebedi kalma-
yacaktır. O zaman paraları istiflemek yeri-
ne ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, cömertlik 
yapmak en iyisidir. Böylece hem insanları 
hem de Allah’ı mutlu etmiş oluruz. Allah’ı 
mutlu etmek demek ise kendimizi mutlu 
etmek demektir. zira allah, hiçbir iyiliği kar-
şılıksız bırakmaz, karşılığında bize cennetini 
bağışlar. 

NE VERİRSEN ELİNLE, O GELİR SENİNLE 

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Bağçacı, masa başında 
çalışan bireylerin boyun fıtığı tehlikesiyle sürekli karşı karşıya olduğunu söyledi

Masa başında fıtık tehlikesi
Medicana Konya Hastanesi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan 
Bağçacı, boyun ağrılarının gün-
lük hayatta giderek görülme 
sıklığı artan ve birçok kişinin 
muzdarip olduğu, her insanın 
hemen hemen hayatının belli 
bir döneminde tecrübe ettiği 
ağrılardan biri olduğunu ifade 
etti. Bağçacı, “Boyun ağrıla-
rı giderek masa başı, ofis, cep 
telefonu, bilgisayar gibi boynu-
muzun sürekli öne eğilerek va-
kit harcandığı, başın öne doğru 
eğilerek sabit bir pozisyonda 
insanların kaldığı durumlarda 
boyun ağrısı sıklığında giderek 
artış meydana gelmekte. Boyun 
ağrısını tüm nüfusun yaklaşık 1 
bölü 3’ü hayatının belli bir dö-
neminde tecrübe edebilmekte. 
Boyun ağrısı, doğru duruşun 
sağlanmadığı, giderek masa başında 
uzun süre öne eğilerek elektronik cihaz-
ların kullanıldığı durumlarda oldukça ko-
lay ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle masa 
başı çalışanlarda ergonometrik duruşun, 
hastaların nasıl masa başında oturmaları 
gerektiği, nasıl boyunlarını yıpratmadan 
çalışabilecekleri konusunda hastaların 
eğitilmesi oldukça önem arz etmekte-
dir. Hastaların doğru oturma pozisyonu, 
doğru boyun postürünü seçmeleri, ara 
ara masa başı çalışırken ara vererek kısa 
süreli yürüyüşler yapmaları, postür adını 

verdiğimiz doğru duruş içinde mutlaka 
egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

‘BOYUN FITIĞI TEDAVİ 
EDİLEBİLEN BİR HASTALIK’

Boyun fıtığının çoğunlukla cerrahi 
dışı, lokal enjeksiyon, fizik tedavi, manu-
el terapi gibi fizik tedavi yöntemleriyle 
kolaylıkla tedavi edilen bir hastalık ola-
bildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Bağçacı, 
yüzde 5 ile 10’luk bir hasta kesiminin de 
cerrahiye gidebildiğini belirterek, “Ancak 
hastalarda doğru duruşun devam etme-
diği, doğru şekilde postürün ayarlanma-

dığı durumlarda fıtığın nükse-
debilmesi, hastaların ne kadar 
biz tedavi etsek de şikayetleri-
nin önemli ölçüde azalmadığını 
görürüz. Bu nedenle hastaların 
özellikle postür, ergonomet-
ri, masa başında kullandıkları 
bilgisayar, mouse, klavye gibi 
cihazlar açısından oldukça on-
ların doğru konumlanması 
açısından iyi eğitilmeleri bilgi 
sahibi olmaları gerekmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

Boyun fıtığının hastaların 
günlük yaşantısına olan etkileri 
hakkında da bilgi veren Bağça-
cı, “Boyun fıtığı çok ileri seviye-
lerde olmadığı sürece başa ya-
yılan ağrı, her iki kolda uyuşma, 
tek taraflı kol ağrısı, uzun süre 
başı öne eğdiğimiz zaman bo-
yunda beliren ağrı, nadiren de 
olsa parmaklarda güç kaybına 

neden olabilir. Kişinin günlük hayatında 
eğer çok çok ileri değilse konforunu ve 
günlük yaşantısındaki performansını ol-
dukça etkileyici olabilmektedir. Çok iler-
lediği zaman parmaklarda güç kaybı, çok 
çok daha ilerlediği zaman kolda çok şid-
detli uyuşma, karıncalanma, gece uyku-
dan uyandıran ağrı, nadiren de olsa çok 
ilerlerse bacaklarda güç kaybına neden 
olabilir. Tabii bu tür hasta grupları cer-
rahiye giden küçük bir hasta kesimidir” 
diye konuştu.
n İHA
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‘İnsan hak ve hürriyetlerini savunacağız’ ‘İnsan haklarının güvencesi demokrasidir’
10 Aralık Dünya İnsan Hakları 

Günü nedeniyle bir açıklama ya-
pan Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit, İnsan hak ve 
hürriyetlerini savunmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

İnsan haklarının temelini ya-
şama hakkının oluşturduğunu 
belirten Eğitim İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Ulaş Yiğit, “10 Aralık 
1948’de Birleşmiş Milletler bün-
yesinde İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi kabul edilmiştir. İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi, ulus-
lararası düzeyde “insan haklarının 
anayasası” olarak, devletleri bu 
alanda ortak değerler ve ilkeler 
çerçevesinde birbirine yakınlaş-
tıran en temel belgelerden birini 
oluşturmaktadır. İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi’nin yayınlanabil-
mesi için verilen mücadelenin te-
melinde, insanın düşünebilen bir 
varlık olması yatmaktadır. Düşün-

ce, insanı insan yapan en önemli 
değerlerden biridir. Bu nedenle, 
“yaşama hakkı”ndan sonra gelen 
en önemli hak, “özgür düşünme” 
hakkıdır. Hak ve özgürlükleri ge-
lişmiş bireylerden oluşan toplum-
larda haksızlıktan, eşitsizlikten ve 
adaletsizlikten söz edilemez. Tüm 

insanlık gibi ulusumuzun da her 
türlü, toplumsal, sınıfsal sömürüye 
maruz kaldığı bu dönemde, Eği-
tim-İş olarak bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da insan hak ve 
özgürlükleri için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.” 
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, 10 Aralık İnsan Hakları 
Günü’yle ilgili yaptığı açıklama-
sında, insanlığın her zamankin-
den daha çok hak ve adalete 
ihtiyacı olduğunu belirterek, 
insan haklarının güvencesinin 
de demokrasi olduğunu söyledi. 

Barış Bektaş, “Bütün insan-
lar ırk, din, renk, yaş, cinsiyet 
ayırımı yapmadan en temel 
hak ve özgürlüklere sahiptir. 
İnsanların sevgi, saygı, dostluk 
duygularını geliştirmek, insanın 
insan olmak haysiyeti uygun bir 
yaşam sürebilmesi için bu hak-
lar oldukça önemlidir.

İnsanların devletler tarafın-
dan keyfi gerekçelerle özgürlük-
lerinden mahrum edilmemeleri, 
ifade ve örgütlenme özgürlükle-
rinin korunması ve daha pek çok 
nedenden dolayı bu hakların ko-
runması gerekmektedir. Çağdaş 

bir devletin görevi bireysel hak 
ve özgürlükleri, evrensel dü-
zeyde kabul edilen standartlara 
ulaştırmak ve sürekli geliştir-
mektir. Bu, hak ve özgürlükler 
İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
si’yle teminat altına alınmıştır. 
Unutmamalı ki, insan olmaktan 
kaynaklanan temel haklarımızın 
dokunulmaz, devredilemez, er-
telenemez bir bütün olduğunu 
ve hakları ihlal edenlerin de bir 
gün hak aramak zorunda kala-
bileceklerini bir kez daha anım-
satıyorum.

CHP olarak insan hakları-
nın savunuculuğundan ödün 
vermedik. Hak ihlallerinde de 
üzerimizi düşeni yapmaktayız” 
dedi. 

Bektaş, insan haklarının gü-
vencesinin demokrasinin oluş-
turduğuna dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ 

Dünyada söz sahibi olmak 
için uzay çalışmaları önemli

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
düzenlediği “Atom Altında Ne-
ler Oluyor?” başlıklı konferansta 
CERN ve yaptığı çalışmalar ile 
atom hakkında çarpıcı bilgiler ve-
ren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ge-
nel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldı-
rım, 15 yıl içinde uzay çalışmalarını 
geliştirmeyenlerin dünyada söz sa-
hibi olamayacağını söyledi

Birlik Vakfı Konya Şubesi, “Her 
Cumartesi Birlikteyiz” konulu kon-
feranslar dizisinde bu hafta Türki-
ye’deki uzay çalışmaları, CERN’de-
ki faaliyetler ve atom konusunu ele 
aldı.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
konferans salonunda gerçekleştiri-
len “Atom Altında Neler Oluyor?” 
konulu konferansta konuşan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı Hava-
cılık ve Uzay Teknolojileri Genel 
Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, 
dünyada söz sahibi olabilmek için 
uzay çalışmalarında ilerlemek ge-
rektiğini vurguladı. “15 sene için-
de uzayda olmayanın dünyada söz 
hakkı olmayacak” diyen Yıldırım, 
“Çünkü artık her şey uzayda. Uydu 
bile uzayda. Uydu yapmanızın tek 
başına bir önemi yok. Uydu yap-
mak kolay, onu yaparız. Önem-
li olan kendi uydumuzu uzaya 
kendimizin göndermesi. Bu beka 
meselesi. Alacağımız çok yol var. 
Bu yolu da önümüzdeki günlerde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vereceği müjde 
ile Uzay Ajansımız sayesinde ala-
cağız” diye konuştu.

CERN’de yapılan çalışmalar, 
bigbang ve atom ile ilgili bilgi ve-
ren Yıldırım, insanlığın atomu 
milattan önceki dönemlerden beri 
merak ettiğine dikkat çekerek, bi-
lim adamlarının artık bölünemeye-
cek kadar küçük bir parça aradığını 
söyledi. Atom ile ilgili yapılan çalış-
malar esnasında ilmin aslında ne 
kadar az şey bildiğinin ortaya çık-
tığını vurgulayan Yıldırım, şunları 
söyledi:

“Önce proton keşfedildi ve 
bölünemeyen parçacık olduğu 
zannedildi. Atomun yapısını oluş-
turan elektron, nötron, protonun 

büyüklüğü, bize boşluklar, hiçlikler 
dünyası içinde yaşadığımızı söylü-
yor. Bu Allah’ın yarattığı yüce bir 
kanun. Burada biz Müslümanlara 
önemli bir görevler düşüyor; bu 
da bilginin İslamileştirilmesi. Şu 
an fiziğin geldiği noktada standart 
bir model oluşmuş. Daha fazla bö-
lünemeyeceği düşünülen 12 tane 
temel parçacık var. Dünyadaki 
her şey bu 12 temel parçacığın 3 
tanesinden, ve bunları tutan bir 
yapıdan yapılmıştır. Bu da Rabbi-
mizin gücüdür. Her parçacığın bir 
de anti parçacığı var. Bir maddenin 
parçacığı, anti parçacığı ile kar-
şılaştığında birbirlerini yok eder. 
Evrenin çapı 13,7 milyar ışık yılı. 
Peki dünya buraya nasıl geldi? 
Büyük patlamayla. Yani Allah’ın 
ol deyip olduğu şekilde, Allah’ın 
verdiği enerji ile oluştu. Bir bütü-
nün yalnızca yüzde 5’i evrendeki 
her şeyi içeriyor. Büyük patlama 
anında öyle bir enerji seviyesi var 
ki, hiçbir parçacık kendi başına ha-
reket etmiyor. Bu patlamada 300 
bin yıl geçtikten sonra ilk atomlar 
oluşuyor. 13,7 milyar yıl geçtikten 
sonra bugünkü toz zerresi kadar 
olmayan evrenin içinde toz zerresi 
kadar olmayan dünyanın içinde toz 
zerresi kadar olmayan insan mey-
dana geliyor.”

Kalabalık bir davetli toplulu-
ğuna hitap eden Yıldırım, katılım-
cıların sorularını da cevaplandır-
dı. Program sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ha-
vacılık ve Uzay Teknolojileri Genel 
Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım’a 
günün anısına tablo ve katılım bel-
gesi hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi’nde “İslâm Mimarîsinde Anlam” konulu konferans veren Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, İslam mimarisinin önceki medeniyetlerin kültür mirasından faydalandığını söyledi

İslam mimarisi bir 
birikimin ürünüdür

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
katkılarıyla Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi tarafından düzenlenen 
2018 yılının 34. Programında Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çaycı 
“İslâm Mimarîsinde Anlam” konulu 
bir konuşma yaptı. 

“Mimar kelimesini köken olarak 
ele alacak olursak bunun ömür ile 
aynı anlamda olduğunu, yaşamak 
anlamına geldiğini görürüz. Mimar, 
inşa eden, yapan demektir.” tanım-
laması ile sözlerine başlayan Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, “Mimari, bütün 
insanlığın ortaya koyduğu somut 
eserler. İslam Mimarisini tarif edecek 
olursak, İslamiyet’in ortaya çıkışıyla 
birlikte ve ondan sonra teşekkül et-
miş olan somut mekânlar, ibadet ve 
eğitim kurumları, tekke ve zaviyeler 
vs. diyebiliriz.

Anlam boyutuna ulaşmak için, 
İslâm kültürünü oluşturan bütün 
eserler diyebiliriz. Tabii ki İslâm mi-
marîsi ortaya çıkarken kendinden 
önceki medeniyetlerin kültür mira-
sından faydalanmışlardır. Mimari ya-
pıların temelinde kubbe bütün me-
deniyetlerde bulunan bir unsurdur. 
Bunun İslâm mimarîsindeki gelişimi 
göz önüne alacak olursak İlk çağlar-
dan beri devam eden bir mimarî ge-
lenek Mısır, Orta Asya ve Roma me-
deniyetinin somut örneklerinin bariz 
etkisini görürüz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Romalı 
Vitruvius, mimarînin en temel un-
surları şöyle belirtir: Mekân sağlam 
olacak, estetik olacak ve ferah olacak. 
Vitruvius bir mimarın bilmesi gere-
ken hususları da şöyle açıklar: Mimar 
çok iyi derecede tarih,iyi derecede 
felsefe,iyi derecede psikoloji,iyi dere-
cede matematik hatta iyi derecede-
tıb bilgisine sahip olmalıdır. Mekân 
oluştururken bu bilgilerin ışığında 
oluşturmak gerekir. Hâl böyle olun-

ca İslâm mimarîsinin diğer ilimlerle 
olan ilişkisini tespit etmek gerekir.” 
dedikten sonra sözlerini şöyle sür-
dürdü;

“İslâm mimarîsinin anlamını 
kavrayabilmek için felsefeyi ele aldık. 
Felsefenin amacı bütün âlemi yara-
tan Mutlak varlığı bulmaktır. İslâm 
felsefesi ile Mimarîyi bu yönden bağ-
daştıracak olursak, mekân, kelime 
olarak bir oluşumu ifade etmektedir. 
Kökü ‘kevn’dir yaratılmış şeyleri, kâi-
natı ifade eder.  Felsefe özellikle Al-
lah’ın varlığına kozmik delil, nizamî 
delil ve nispet getirir. İslâm mimarîsi 
de evrendeki oluşumu, kozmik de-
lili hesap ederek bunları somutlaş-
tırmış, küçülterek sınırlı mekânlar 
elde etmişlerdir. Aslında evrendeki 
bütün oluşumların kopyası insan vü-
cudunda mevcuttur. Özetle tabiatta 
var olanı küçük bir mekâna sığdırmış 
oluyorsunuz.

Tasavvuf: İslâm kültüründe ta-
savvufun rolü kaçınılmazdır.  Tasav-
vuf sanat ilişkisi büyük araştırmalar-
la ortaya konulmuştur. Tasavvuftaki 
irfanî boyut ile sanat arasındaki irti-
bat son derece önemlidir. 

Mitoloji: Türk mitolojisi ve bize 
intikal eden yerleşim yerlerindeki 
mitolojik unsurlar İslâm mimarîsini 

etkilemiştir.
Edebiyat ve Şiir: edebiyatın ve şi-

irin olmadığı hiçbir yer yoktur. Edebî 
haz, mekânın da ferah olmasını etki-
lemiştir. 

Coğrafya ve tarih: Mimarinin 
oluşmasında coğrafyanın ve tarihin 
çok önemli bir yeri vardır.  Roma’da-
ki kubbe İslam mimarisinin temelini 
oluşturmaktadır.

Musikî:  Mimari musikînin camit 
halidir diyebiliriz. Musikîdeki ritim, 
notaların dizilişi İslâm mimarîsinde 
belli bir ölçüyü getirmiş, denge ve 
simetri unsurları göz önünde tutul-
muştur. Mimarlar, aynı notaların di-
zilişi gibi mekânlara pencerelerini bir 
nota gibi dizmişlerdir.

Matematik ve Geometri: Bizim 
tarihimizde ve Arapların tarihinde 
matematik ve geometri “hendese” 
olarak geçmektedir. Mühendis de 
bu kelimeden türetilmiştir. İster mü-
hendislik olsun ister mimarî olsun 
matematik ve geometri olmadan bu 
ilimlerden söz edemeyiz. Herik ilim 
dalı da matematik ve geometriye 
muhtaçtır. İslâm sanatını geometri-
den ayrı düşünmek mümkün değil-
dir. Geometrinin ana konusu nokta-
dır.  Nokta Arap alfabesinde sıfırdır. 
Yani boş küme… Burada bir nokta 
koyuyorsanız kâinatı sonsuza kadar 
uzanan bir oluşumun başındasınız 
demektir. Noktaları birleştirdik çiz-
giler elde ettik.  Daha sonra daire ve 
üçgen elde ettik. Daire bu anlamda 
bizim mimarîde kullandığımız mo-
düler sistemdir. Bir modeli alıp de-
vamlı aynısını çizerek çoğaltmak… 
Selçukluların ilk devirlerinde görül-
mese de İlhanlılarla beraber Selçuklu 
eserlerinde de modüler sistem uygu-
lanmıştır. Modüler sistemi en iyi kul-
lanan ve muhteşem örnekler veren 
Osmanlılar olmuştur. 

Dairenin anlamı sonsuzluktur. 
Semadır, göksel olandır. Üçgen ve 

kare ise yersel olandır. Hem göksel 
hem de yersel bir arada kullanılmış-
tır. Türk üçgeni dediğimiz silindirik 
gövdeli minareler, kareden kubbeye 
geçişi sağlayan pandantifler, mihrap 
ve mihrap önü kubbeleri bunlar Türk 
İslâm mimarîsinin geliştirdiği un-
surlardır. Bunları sürekli çoğaltarak 
sonsuzluğa ulaşmak için kullanılır. 
Taç kapılardaki geometrik desenler, 
motifler evrendeki sonsuz oluşumları 
ifade etmektedir. Bütün bunlar zaten 
evrende vardı.

Matematik ve geometri sade-
ce mimarîde değil tezyinatta da 
çok kullanılmıştır. Selçuklu dönemi 
yoğunlukla geometrik şekillerden 
oluşmaktadır. Sonsuzluğu ifade eden 
bu şekiller Yaratan’a ulaşmanın bir 
yolu olarak kullanılmıştır. Geometri 
kelimesi bize ait bir kelime değildir. 
Arapçaya sonradan hendese olarak 
girmiştir.”

Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “İslâm 
Mimarîsine ait örnekleri şöyle sırala-
yabiliriz. Külliye, cami, mescit, med-
rese, saraylar ve evler. Bu arada için-
de bulunduğumuz yer bir Selçuklu 
sarayının eteklerinde yer almaktadır 
ve biz konuşma yapıyoruz. Nokta ve 
daire ile alakalıdır. Devlet kelimesi 
bize beşer ile halk arasındaki irtiba-
tı sağlar. Merkez, yani daire (saray) 
farlık halk kütleline eşit mesafede 
olmak, eşit elini uzatma anlamına 
gelen fiziki bir yapının adıdır. Herke-
se eşit mesafede olma lüzumu.” şek-
linde konuştu. Prof. Çaycı, ‘Medrese, 
mesken mimarisi, minareler, eyvan 
ve mukarnas” gibi tabirlerin açıkla-
ması ile sözlerini bitirdi.

Konuşma sonrasında Sanat Ta-
rihçisi Prof. Dr. Haşim Karpuz ve Bü-
yükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve 
Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet 
Köseoğlu ile birlikte Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı’ya günün anısına katılım bel-
gesi takdim ettiler. n HABER MERKEZİ

Serdar Hüseyin Yıldırım

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından düzenlenen 2018 yılının 34. Programında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çaycı “İslâm Mimarîsinde Anlam” konulu bir konuşma yaptı.
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Tarihi halılar hayat buluyor

Türkiye’nin en büyük kervan-
sarayının bulunduğu ve dünya ça-
pında halı tamiriyle ünlü olan Aksa-
ray’ın Sultanhanı ilçesinde dünyanın 
dört bir yanından gelen yüzlerce yıl-
lık paha biçilemez tarihi halılar oriji-
naline uygun olarak restore ediliyor. 

Alanlarında tamamen profes-
yonel olan ve çocukluktan yetişen 
ustaların ellerinde yeniden hayat 
bulan tarihi halılar, birçok işlemden 
geçtikten sonra orijinaline uygun 
olarak tamir edilip yerlerine gönde-
riliyor. İlmik ilmik dokunan, santim 
santim işlenerek yeniden hayata 
döndürülen halıların yapıldığı Sul-
tanhanı ilçesinde dünyaca ünlü 
wintech ve patchwork halılarının da 
imalatı yapılıyor. 

Halı tamiratının aslında çok 
geniş ve geçmişi olan bir meslek 
olduğunu ifade eden halı tamir us-
tası Ali Neşeli (27), “Bu çok geniş 
bir meslek. Geçmişi olan büyük bir 
meslek. Bu işi yapabilmek için ço-
cuk yaşta yetiştik desek yeridir. Biz 
12-13 yaşlarından beri çalışıyoruz 
bu meslekte. O yaşlarda başlama-
nın da şimdi meyvesini yiyoruz. 
Bu mesleğin adı halı tamircisi ama 
içerisinde çok şey barındırıyor. Ki-
lim, halı, sumak ve cicim gibi bir-
çok çeşidi barındırıyor. Biz hepsinin 
tamirini yapıyoruz. Yurt dışından 
geliyor, bazen İstanbul’dan geliyor 
bu işler. Bu şekilde çalışıyoruz. Bazı 
halılar, kilimler var, bunların tarihi 
1800’lere dayanıyor. Bizim bu atöl-
yemize geldi mesela ve biz yaptık. 
Bu işi yaparken de bu halının, kili-
min değerindeki çok eski kilimleri 
bulup bunların iplerini söküp öyle 
kullanıyoruz. Yani bugünkü yün 
iplerle bunların tamirini gerçek-
leştirmiyoruz. Yapım süresi işe ve 
ustasına göre değişir ama burada 
işler hemen bitmez. Çok güzel ta-

mirli işler gelir buraya. Çok eski ha-
lılar geldiği için biz de bunlara çok 
özeniriz. Yıkamadan başlar, ip bo-
yaması, tamiri, tesviyesi derken 3-4 
aşamadan geçer. Halıdan halıya ör-
neğin 2 ay sürebilir, 1 yıl sürebilir. 
Bu atölyede 24 ay boyunca bir halı-
yı tamir ettik. 24 ay boyunca birebir 
halıya kendisinden halı bulundu, 
ilmesini söktük ve bunu halıya tek-
rar işledik” dedi. Halı üzerinde yap-
tığı işlemi anlatan halı tamir ustası 
Cemal Dağlı (34), “Şu anda bu ha-
lıda dökülen yerleri, ilmelerini sö-
kerek orijinaline birebir havını atıp 
geliyoruz. Şu anda yaptığım işlemin 
ismi dökükleri söküyorum. Daha 
sonra da havını atacağım. Onu da 
göstereyim size. Şu şekil havını atıp 
burayı etlendireceğiz. Daha sonra 
tesviye aşamasına geçecek, tesvi-
yede fazla tüyler kesilip yıkandıktan 
sonra da gelen yere gönderilecek” 
şeklinde konuştu. 

‘BİNLERCE YILLIK TARİHİ HALILARI 
BURADA ONARIYORUZ’

Yüzlerce ve binlerce yıllık halıla-
rın tamirini yaptıklarını dile getiren 
halı tamir ustası Mustafa Özbay (39) 
ise, “Biz burada eskiyen halıların 
onarımını yapıyoruz. Atölyemize yurt 
içi ve yurt dışından her türlü halı ge-
lir. Binlerce yıllık, yüzlerce yıllık tarihi 
olan halıları burada onarıyoruz. Halı, 
kilim, hepsini onarıyoruz. Biz binler-
ce yıllık halıları atölyemize geldiğinde 
orijinaline uygun yapıp gönderiyo-
ruz” diye konuştu.  Dünyanın her 
yerinden halı geldiğini ve tamirini 
yaptıklarını anlatan halı tamir ustası 
Ramazan Neşeli (30), “Ağabey biz 
şuanda Uşak halısına tamir yapıyo-
ruz. Dökülen yerlerin havını atıyoruz. 
Bu halı bize yurt dışından geldi bize. 
Biz bu halının birebir restorasyonunu 
yapıp gönderiyoruz. Dökük yerleri 
olsun, silik yerleri olsun. Bu halı za-
manla aşınmış, tamirini yapıp gönde-

riyoruz. Buraya birçok halı geldi. Milli 
Saraylar olsun, yurt dışından, Ame-
rika’dan, İsveç’ten, her yerden gelir 
buraya” ifadelerini kullandı. 
‘ABDÜLHAMİT HAN’IN AYAK BASTIĞI 

HALI BURADA TAMİR EDİLDİ’
Dünyanın her yerinden tarihi ha-

lıların Sultanhanı’na gelerek restore-
sinin yapıldığını dile getiren Başkan 
Solak, “Şu ana kadar dünyanın her 
yerinden halı Sultanhanı’na geldi. 
İngiltere saraylarının halıları, İstan-
bul Dolmabahçe Sarayı’nın halıları-
nın restore edilmesi burada yapıldı. 
Dolmabahçe Sarayı’nın halı projesi 
gerçekten çok önemli bir projeydi. 
Neden derseniz? Abdülhamit Han’ın 
ayak bastığı halı buraya geldi. Ata-
türk’ün vefat ettiği odanın halısı, 
ayak bastığı halı buraya geldi. Bura-
da hem onun doğal yıkaması, restore 
edilmesi yapıldı. Yani bunlar bizim 
için çok önemli projelerdir” dedi.
n İHA

YHT’lerde kış 
tarifesine geçiliyor

Yük, yolcu ve lojistik hizmet-
lerden sorumlu TCDD Taşımacı-
lık AŞ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 
yarından itibaren kış tarifesine 
geçilecek.

TCDD’den yapılan açıklama-
ya göre, kış tarifesi kapsamında 
bazı YHT’lerin hareket saatlerin-
de ve sefer sayılarında mevsim 
koşullarının gerektirdiği doğrul-
tuda değişikliğe gidildi. 

Yeni tarifeyle ilgili ayrıntılı 
bilgi kurumun “http://www.tcd-
dtasimacilik.gov.tr” adresinden 
edinilebilecek. 

ŞEB-İ ARUS İÇİN EK SEFER 
TCDD Taşımacılık AŞ tarafın-

dan Hazreti Mevlana’nın 745. Vus-
lat Yıl Dönümü Anma Törenlerine 
(Şeb-i Arus) Ankara’dan katılacak-
lar için tedbirler de alındı. Buna 
göre, 17 Aralık saat 20.05’te An-
kara’dan Konya’ya, saat 23.59’da 
Konya’dan Ankara’ya ek YHT 
seferi konuldu. Konya’dan Anka-
ra yönüne saat 21.20’de hareket 
eden YHT sadece 10-16 Aralık’ta 
Konya’dan saat 23.00’te hareket 
edecek. Ek YHT’lerle Ankara-Kon-
ya-Ankara hattında 822 ek koltuk 
kapasitesi sağlanacak. n AA

Öğretileri ile tüm dünyadan ilgi gören düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, ‘Allah ile buluşmak ve aşkı 
kucaklayıp bağrına basmak’ ifadesiyle tanımladığı sema, görselliği ve estetiğiyle izleyenlerde büyük bir etki uyandırıyor

Allah aşkıyla dönüyorlar

Tasavvufta Mevlevi yolunun 
öncüsü, düşünce adamı Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin izinden gi-
den, Mevlana Türbesi’nin en dikkati 
çeken sembollerinden semazenler, 
yaşamlarını da bu uğurda şekillen-
diren kişilerden oluşuyor. Mevla-
na’nın dünyaca bilinen en önemli 
çağrısı “gel” sözü, Mevlevilik ve 
onu yaşatan semazenlerin de en 
büyük düsturu.  Semazenlerin ya-
şayışlarındaki üslup, kıyafet adabı 
ve Allah’ı zikirleri (sema ayini) ayrı 
ayrı güzellikler ve görsel bir şölen 
sunuyor.  Sema ritüeli ve semazen-
lerle ilgili, açıklama yapan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Konya Türk Ta-

savvuf Müziği Topluluğu Müdürü 
ve Postnişin Fahri Özçakıl, Türk ve 
İslam aleminin en büyük mutasav-
vıflarından Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin hayata gözlerini yumduğu 
gece olan Şeb- Arus’un 745’inci yı-
lında, Konya’da vuslat törenlerinin 
yapıldığını söyledi. Semanın asırlar 
öncesinden bugüne kadar ulaştığını 
anlatan Özçakıl, sema ritüelinin bir 
araç, asıl amacın ise Allah’a ulaşmak 
zikri olduğunu vurguladı.

‘KENDİSİ DE BU COŞKU
 İLE SEMA ETMİŞTİR’

Özçakıl, semanın, Mevlana 
Hazretlerinden bugüne kadar ge-
len, Mevlevilerin en önemli zikir 

çeşitlerinden biri olduğunu dile 
getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hazreti Mevlana, kainatta can-
lı-cansız tüm varlıkların bir dönüş 
içinde olduğunu ve bu dönüşün 
başı boş değil, Cenabı Allah’ı zikre-
derek yapıldığını düşünmesi üzeri-
ne, kendisi de bu coşku ile sema et-
miştir. Sema, günümüze kadar da 
Mevlevi zikri olarak gelmiştir. Sema 
bir araç olarak görülmektedir, asıl 
amaç Cenabı Allah’a ulaşma gayesi 
gütmektedir.”

Semazenlerde öncelikle gönüllü-
lük esasının olduğuna vurgu yapan 
Özçakıl, semazen olabilmenin belli 
birtakım şartları olduğuna dikkati 

çekti. Özçakıl, “Semazenin gönüllü 
olması, niyet etmesi ve kabiliyetli 
olması gerekiyor. Sema, aşkla yapıl-
ması gereken, Allah ile birlikte olma 
düşüncesi ve gayreti içerisinde ol-
mayı içinde barındıran bir ritüeldir.” 
diye konuştu. 

‘SEMAZEN HER ÇARK 
EDİŞİNDE ALLAH’I ZİKREDER’
Semazenlerin eğitimi ile ilgili de 

bilgi veren Özçakıl, şunları kaydetti: 
“Semazen, sema etmesini öğrene-
bilmesi için öncellikle ‘meşk tahtası’ 
dediğimiz, ortasında bombeli bir çivi 
olan kaygan ahşap zemin üzerinde 
talimine başlar. Bu çivi üzerine bir 
tutam tuz serpmek suretiyle, sol 

ayak baş parmağını bu çiviye yerleş-
tirir. Sağ ayağını çapraz bir şekilde 
öne doğru atar. Sol ayağını çivi mer-
kez olmak suretiyle, ökçesiyle bir-
likte çivinin etrafında döndürmeye 
başlar. Sağ ayak da onunla beraber 
360 derecelik bir dönüşle takip eder. 
İlk başlangıç noktasına, sağ ayağını 
aynı noktaya getirir. Bunun adı bir 
çarktır. Semazen her çark edişinde 
Allah’ı zikreder”

SEMAZENLERİN GİYİNME ADABI 
Semazenler, semaya başlama-

dan önce kıyafetlerini titiz bir sıra-
lamaya göre ve huşu içerisinde giyi-
yor. Semazenler öncelikle “mest” adı 
verilen yumuşak deri ayakkabıları 

öperek ayaklarına giyiyor. Ardından, 
“tennure” adı verilen kolsuz gömlek 
yine öpülerek, tek defada dıştan içeri 
doğru giyiliyor. “Tığbent” adıyla anı-
lan kuşak ise tennureyi sararak, pi-
leler oluşturuyor. Bu işlemden sonra 
“Elif’i Mehmet” denilen siyah kuşak 
öpülerek bağlanıyor. “Destegül” adı 
verilen dış gömlek giyindikten son-
ra, siyah cübbe omza giyiliyor. Son 
olarak da “sikke” adı verilen başlık, 
kıyafeti tamamlıyor.

Kıyafetlerin tamamının öpül-
mesinin altında, kainattaki canlı ve 
cansız insana hizmet eden her şeye 
değer verilmesi anlayışı bulunuyor.
n AA
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Anadolu Selçuklu Devleti’nin Konya’da inşa ettiği en büyük kervansaray olan Zazadin Hanı, 
Türklerin ticarete verdiği önemin ve ince mimari anlayışının bir örneği olarak dikkati çekiyor

Zazadin Hanı 
konuklarını bekliyor

Tarihte yolcuların konaklama 
merkezi olan, ticaretin gelişmesine 
büyük katkı sağlayan kervansaray-
ların Anadolu’daki en büyük örnek-
lerinden olan ve günümüze kadar 
ayakta kalmayı başaran Zazadin 
Hanı, mimari güzelliğiyle dikkati çe-
kiyor. 

Anadolu’da doğudan batıya ve 
güneyden kuzeye birçok güzergah-
ta Selçuklular tarafından yaptırılan 
yüzlerce kervansaray, Türklerin 
ticarete verdiği önemi, ince mima-
ri anlayışını, konukseverliğini ve 
sosyal devlet anlayışını yansıtan en 
önemli tarihi eserler olarak ayakta 
durmaya devam ediyor. 

Konya’ya 22 kilometre uzaklıkta, 
Aksaray-Konya karayolundan 5 kilo-
metre içeride Tömek köyü yakınında 
yer alan han, Selçuklu kervansaray-
lar ağının en güzel yapılarından biri 
olarak biliniyor.  Zazadin Hanı’nın 
inşasının, Anadolu Selçuklu Sultanı 
1. Alaeddin Keykubat döneminde 
1235’de başladığı, oğlu 2. Gıyased-
din Keyhüsrev zamanında 1237’de 
bitirildiği tarihi kayıtlarda yer alıyor.

2017 YILINDA 
RESTORASYON YAPILDI

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ali Baş, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kervansarayların Ana-
dolu Selçuk Devleti döneminde en 
önemli yapılar arasında yer aldığını 
söyledi. Kervansaraylar denildiğinde 
Türkiye’de akla gelen ilk şehirlerden 
birinin Anadolu Selçuklu başkenti 
Konya olduğuna dikkati çeken Baş, 
“Zazadin Hanı, Konya’daki önemli 
kervansarayların arasında yer al-
maktadır. 1996 yılında handa baş-
latılan ilk kazı çalışmalarında, Selçuk 
Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü 
olarak biz de yer aldık.” diye konuş-
tu.

Hanın uzun yıllar harap vazi-
yette kaldığını ve 2017 yılında Sel-
çuklu Belediyesi tarafından yapılan 
restorasyon çalışmalarında birçok 
bölümü onarılarak eski ihtişamı-
na kavuşturulduğunu belirten Baş, 
“Sadece kervansaraylar değil, geç-
mişten kalan bütün yapılar tapu se-
netlerimizdir, maddi kültür eserleri-
mizdir.” dedi.

YAPIMINA ALAEDDİN KEYKUBAT 
DÖNEMİNDE BAŞLANDI 

Anadolu Selçuklu Kervansaray-

ları üzerine araştırmaları bulunan 
SÜ Sanat Tarihi Bölümü Araştırma 
Görevlisi Dr. Şükrü Dursun ise Sel-
çuklular döneminde kervansaray 
yapımına büyük önem verildiğini 
vurguladı. 

Özellikle Alaeddin Keykubat dö-
neminde çok sayıda kervansarayın 
inşa edildiğinin altını çizen Dursun, 
Zazadin Hanı’nın da bu dönemde 

inşa edilen önemli eserler arasında 
yer aldığını dile getirdi. 

Hanın yapıldığı dönemde önem-
li bir güzergahın kilit noktasında 
bulunduğuna işaret eden Dursun, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hanın gi-
rişinde ve kapalı bölümün kapısında 
bulunan iki kitabede, kim tarafından 
ve hangi tarihte yapıldığı hakkında 
bilgiler yer almaktadır. Han, Ana-

dolu Selçuklu Devleti vezirlerinden 
olan ve ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi ile 
son yıllarda yeniden gündeme ge-
len Sadettin Köpek tarafından yap-
tırılmıştır. Hanın inşasında Sadettin 
Köpek’in mimarlık yaptığı tahmin 
edilmektedir. Hanın ismi, inşa edil-
diği dönemde ‘Sadettin Hanı’dır. 
İsim zamanla değişime uğramış ve 
halk arasında Zazadin Hanı’na dö-
nüşmüştür.”

ROMA VE BİZANS 
KALINTILARI DA KULLANILMIŞ
Dursun, yüzlerce yıl güzerga-

hı kullanan kervanlar ve ordulara 
hizmet veren hanın, Selçuklu tari-
hine ışık tuttuğunun altını çizerek, 
şunları kaydetti: “Zazadin Hanı’nın 
inşasında, Roma ve Bizans dönemi 
kalıntılarının da kullanıldığı görül-
mektedir. Hanın kapalı ve açık bö-
lümündeki birçok duvarda, bu antik 
eser kalıntıları yer almaktadır. Hanın 
taç kapısının hacimli kitlesi üzerin-
de, basamaklarla çıkılan ve zengin 
bir taş süslemeye sahip mescit bulu-
nuyor. Zazadin Han, yazlık ve kışlık 
bölümlerden meydana gelen hanlar 
grubundadır. Avluda önleri açık ve 
kapalı olmak üzere irili ufaklı 24 oda, 
mescit, hamam, ambar, depo ve 
ahırlar vardır. Duvarlarında yer alan 
beyaz ve açık kahverengi kesme taş-
lar ile Selçuklu dönemi taş işçiliğini 
yansıtan önemli bir eser konumun-
dadır.” n AA

Ney ustaları turistlerin
yoğun ilgisini görüyor

Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl 
Dönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri’nin yapıldığı Mevlana Kül-
tür Merkezi’nde stant açan ney 
ustası yaptığı neylerle ilgi odağı 
oluyor. Öğretileri ile tüm dünya-
da ilgi uyandıran düşünce adamı, 
mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i 
Rumi, vefatının 745. yılında tören-
lerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık’ta 
düzenlenen anma törenlerine yurt 
içi ve dışından binlerce ziyaretçi 
katılıyor. Kente gelenler Mevlana 
Müzesi’ne akın ediyor.

Etkinlikler kapsamında Mevla-
na Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda 
açılan çeşitli kişi, kurum ve kuru-
luşların tanıtım stantları da ziyaret-
çiler tarafından yoğun ilgi görüyor. 
Atölye çalışmaları ve sergilerin yer 
aldığı alanda, cam üfleme, keçe, 
ebru, hat, tezhip ve geleneksel 
Türk el sanatları ustalarının eserle-
ri sergileniyor. Ney ustası Ali Erol, 
standında hem sanatını icra ediyor 
hem de ürünlerini satışa sunuyor. 
Erol’un uzun emek harcayarak 

yaptığı neyler, yerli ve yabancı ko-
nukların ilgi odağı oldu. Erol, yakla-
şık 20 yıldır ney yaptığını, 35 yıldır 
da ney üflediğini söyledi. Neyin, 
Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde 
yetişen ‘kamış’ adı verilen bitki tü-
ründen elde edildiğini dile getiren 
Erol, şunları kaydetti: “Yeşilken 
toplanır daha sonra kuruyunca iş-
lemeye başlarız. Ancak ney yapıla-
cak kamış, 9 boğum olması gerek-
tiği için az bulunuyor. Bu ölçülere 
uyan kamışı tespit ettikten sonra 
içini boşaltıyoruz. Daha sonra de-
liklerini oluşturup koruyucu metal-
lerini taktıktan sonra neyimiz hazır 
hale geliyor. Bugün burada da bu 
işlemi yapacağız. İnsanlar merak 
edip ilgi gösteriyor. Hazreti Pir’i 
anma etkinlikleri kapsamında da 
buraya çağrılmam gerçekten gu-
rur verici.”

Öte yandan, etkinlikler kapsa-
mında Türkçe ve İngilizce Mesnevi 
dersleriyle konferans, söyleşi ve 
şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi 
duygular yaşatıyor. n AA

Sınıfı seraya çevirip kaktüs diktiler 
Konya’da Erasmus Plus K201 

projesi kapsamında Osman Gazi Or-
taokulunda özel olarak oluşturulan 
sınıf seraya çevrildi. Beşinci sınıf ile 
sekizinci sınıf arasında eğitim gören 
40 öğrenci sınıfta seracılık faaliyet-
leri yapıyor. Öğrenciler daha önce 
hazırlanan sınıfta marul, soğan gibi 
ürünler dikerek eğitim aldı. Konya 
Büyükşehir Belediyesinden ziraat 
mühendisleri öğrencilere ekim ve 
dikimde dikkat edilmesi gereken-
ler ve ürünler hakkında bilgi verdi. 
Eğitim sonrası öğrenciler, ziraat mü-
hendisleri ve öğretmenlerinin yardı-
mıyla proje kapsamında daha önce 
drama derslerinde boyadıkları sak-
sılara kaktüs dikimini gerçekleştirdi. 

Proje hakkında bilgi veren Me-
ram Osman Gazi Ortaokulu Müdürü 
Arzu Yücel, “Proje çıkış amacımız 
öğrencilerimizde farkındalık oluştur-
mak. Öğrencilerimizi okula sevdir-
mek, öğrencilerimizin devamlılığını 
sağlamak ve öğrencilerimizi her yö-
nüyle üretime teşvik etmek amacıy-
la başlamıştık projemize. Bunun bir 
alt başlığı olarak da ‘Çiçek Çocuklar’ 
kısmında bir proje yaptık. Bunda da 
sera çalışmalarımız var. Bu nokta-
da Konya Büyükşehir Belediyemiz 
bizlere çok fazla destek sağladılar. 
Onların vasıtasıyla ziraat mühen-
dislerimiz öğrencilerimize bitkilerin 
tohumdan büyüme aşamalarına ka-
dar her noktada yardımcı oluyorlar 
ve şu anda da sukulent ve kaktüs 
ekiyorlar. Sadece ortaokul seviyesin-
de değil lisede üniversite de eğitimi 
severek bunu bir iş olarak değil de 
sevgiyle yapmalarını amaçladık. Eği-

tim amaçlı olarak yapılan bir projey-
di biz katkısını çok fazla gördük hem 
velilerimizden hem öğretmenleri-
mizden teşvik çok fazlaydı. Ben pro-
jemizin en başında bile amacımıza 
ulaştığımızı düşünüyorum” dedi. 

Projenin Bulgaristan, Roman-
ya, İspanya ve İtalya’daki okullarda 
ortak olarak geliştirildiğini söyleyen 
Arzu Yücel, “Projemiz başlangıç aşa-
masında diyebiliriz. Yaklaşık 1 aylık 
bir süreçti biz uygulamalara başla-
dık. Projemiz 2 yıl boyunca sürecek 
ve yabancı ortaklarımız var; Bulga-
ristan, Romanya, İspanya ve İtalya... 
Burada da yerel ortaklarımız var, 
Selçuk Üniversitesi Psikiyatri Bölü-
mü ve Rehberlik Araştırma Merkezi. 
Bunlarla beraber 7 ortak olarak Me-
ram Osman Gazi Ortaokulu koordi-

natörlüğünde yapıyoruz bu projeyi. 
Bu ortaklarımızla beraber projenin 
her aşamasında farklı farklı etkinlik-
ler yapılacak. Mesela şu an yapılan 
‘Çiçek Çocuklar’ın haricinde drama 
çalışmalarımız var. Dramayla ço-
cukların kendilerine olan özgüven-
lerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 
Bunun haricinde diğer çalışmaları-
mızda stratejik düşünme çocuklar 
stratejik oyunlarla satranç ile man-
gala ile bütün farklı akıl oyunlarıyla 
strateji geliştirecekler. Birçok amaçlı 
çocukları hayata hazırlamak bir nevi 
kendi özgüvenlerini kazandırmak 
ve eğitim hayatında bir farklılık ka-
zandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Projeye katılan çocuklardan biri 
olan sekizinci sınıf öğrencisi Sıla İnce 

ise, “Ben bu çalışmayı yaparken çok 
mutlu oldum. Daha önce hiç ekme-
miştim kaktüs ve benzeri şeyleri, 
burada ektiğimde çok duygulandım. 
Çok değişik bir duygu, dikmelerini 
de tavsiye ederim. Yeni bir canlı or-
taya çıkıyor, ondan daha güzel mey-
veler çiçekler ortaya çıkıyor. Bunu 
yapmayı çok tavsiye ediyorum. Ho-
calarıma bize bunu yaptırdıkları için 
çok teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

Projede kaktüs eken sekizinci sı-
nıf öğrencisi Mustafa Çoban ise, “Bir 
bebeğe bakmak gibi bir şey aslında 
narin eğer sanki fazla bastırırsam 
bebeğin canını yakmış gibi oluyor. 
İyi bir etkinlik el faaliyetlerini geliş-
tiriyor” dedi.
n İHA
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Konya’da görme engellilerin toplu taşıma araçlarında daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için belediye otobüslerinde 
durak isimleri seslendirilmeye başlandı. 14 yıldır gerçekleşmesi beklenen uygulama engelli bireylerden tam not aldı 

14 yıllık proje hayat buldu

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şubesi tarafından on dört 
yıldır üzerinde çalışılan Beledi-
ye otobüslerinde içerisinde durak 
isimleri seslendirilmesi projesi ha-
yata geçirildi. Konya genelinde faa-
liyet gösteren 50 otobüs’te faaliyete 
geçen sistem 2019 yılında Konya 
genelinde bulunan tüm belediye 
otobüslerinde hizmete girecek. 
Yaklaşık 14 yıldır çalışmalarına de-
vam edilen görme engelli bireylerin 
otobüslerde de daha rahat yolculuk 
yapabilmeleri ve inecekleri durak-
ları daha kolay bulabilmeleri için 
belediye otobüslerinde durakların 
isimleri seslendirilmeye başlandı. 
Konya’da bir ilk olan bu sistemin 
test sürüşünde içerisinde görme 
engelli bireylerinde bulunduğu yol-
cular, gelen sesli anonslarla bera-
ber inecekleri istasyonları karıştır-
madan daha rahat inebiliyor. 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 
DAHA ULAŞILABİLİR

Görmeyenleri Koruma Derneği 
Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 
görme engelli bireylerin bu siste-

mi 14 yıldır arzuladıklarını belirtti. 
Özağan, “Görmeyenleri Koruma 
Derneği olarak 14 yıldır arzu ettiği-
miz otobüslerin içerisinde durakla-
rın hangi durak olduğunu seslendi-
rilmesi ile ilgili isteğimiz 2 ay önce 
hayata geçmiş ve belediye oto-
büslerin içerisinde sesli anons ile 
hangi durak olduğu seslendirmeye 
başlanmıştır.  Bugün itibariyle 50 
otobüse seslendirme sistemi ku-
rulmuştur.  Önümüzdeki günlerde 
bu sistem Konya genelinde bulu-
nan tüm otobüslerimizin içerisinde 
hizmete geçmiş olacak. Dolayısıyla 
ve özellikle belediye otobüsü ile 
yolculuk yapan, dolayısıyla özel-
likle belediye otobüsüyle yolculuk 
yapan yolcularımız otobüse bindiği 
zaman hangi durak olduğunu oto-
büsün içerisinde sesli bir vaziyette 
duymuş olacak. Bu sistem toplu 
taşıma araçlarının engelsiz olabil-
mesi için son derece önemliydi. Be-
lediye otobüslerimiz ve tramvaylar 
engeliler açısından erişilebilir hale 
gelmiştir. Otobüs içerisinde sesli 
sistemin test sürüşüne başlaması 

ile bunu duyan yolcular belediye 
yetkililerine şikayetlerini ilettiği bil-
gisi verilmiştir. Özellikle vatandaş-
larımızdan rica ediyoruz. Seslerden 
rahatsız olduğunu iddia ederek, 
belediyemize şikâyet etmesinler. 
Zamanla bu seslere herkesin alış-
ması gerekiyor.  Vatandaşlarımız 
bu hizmeti taktir etsinler. Destek 
olsunlar. Bizlere köstek olmasınlar. 
Bu sistemin hizmete girmesinden 
dolayı Büyükşehir Belediyemize 
ve bu hizmetin hayata geçmesinde 

emek veren Görmeyenleri Koruma 
Derneği üyelerimize teşekkür edi-
yorum” dedi. Yeni bir çalışma ile 
görme engellerin hayatını kolaylaş-
tırma amacı ile çalışma yürüttükle-
rini ifade eden Özağan, “Otobüsün 
içerisindeki seslendirme bitmiş, 
şimdi durakta beklerken hangi oto-
büsün, hangi yöne gittiğini bilme-
mizle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu 
da inşallah biran önce hayata ge-
çirilir. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. 
Engelliler, vatandaşlar otobüs du-
rağında beklerken otobüsün hangi 
yöne gittiğini dışarıya seslendirme 
yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu da 
hizmete geçtiği zaman dört dörtlük 
bir hizmet olacak.  Dernek üyele-
ri ise otobüslerde seslendirmenin 
hizmete girmesinden dolayı mem-
nuniyetlerini dile getirdi. Dernek 
üyelerinden Şaban Özdemir, “Proje 
çok güzel. Gerçekten bizim için bü-
yük kolaylıklar oldu. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.  Bundan 
sonra daha rahat bir yolculuk ger-
çekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2019 yılı hac  
başvuruları başladı

Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu  hacı adaylarının hac kayıt iş-
lemleri sırasında izlemesi gereken 
hususlarla ilgili  İl Müftülüğünde 
açıklamalarda  bulundu.   Kon-
ya’da 2019 yılında ilk defa hacca 
gitmek için kayıt yaptıracakların 
ön kayıt işlemlerinin 8-14 Aralık 
tarihlerinde yapılacağını söyleyen 
Müftü Ahmet Poçanoğlu ,  “İlk 
defa hacca gitmek isteyenlerin 
müracaatları 08- 14 Aralık 2018 
tarihleri arasında ilgili bankalara 
online veya doğrudan (Albaraka 
Katılım Bankası, Halk Bankası, Ku-
veyt Türk Katılım Bankası, Türkiye 
Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, 
Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Zira-
at Katılım) 20.-TL ön kayıt ücretini 
yatırdıktan sonra; Başkanlığımız 
“www.hac.gov.tr” internet adre-
sinden elektronik ortamda veya il 
ve ilçe müftülüklerine form dilek-
çe ile müracaat ederek kayıtlarını 
yaptırabileceklerdir.  Hacı adayları-
nın internet adresinden elektronik 
ortamda veya müracaat formunda, 
kuraya birlikte katılmak istenen 
kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları 
belirtmelidirler. Hac fiyat aralık-
larını göz önünde bulundurarak 
“Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konak-
lama türlerinden birini tercih ede-
ceklerdir” dedi

KAYDI OLANLAR 
OTOMATİK YENİLECEK

Müftü Poçanoğlu, önceki yıllar-
da hac kaydı olup 2018 yılında hac 
kurasına katılan, ancak kesin kayıt 
hakkı elde edemeyen hacı aday-
larının ise kayıt yenileme işlemle-
rinin 8 Aralık 2018 tarihinde Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından 
yapılacağını kaydetti.  Poçanoğlu,  
“ 2018 yılında hac kurasına katılıp 
kesin kayıt hakkı elde edemeyen 
hacı adaylarının kayıt yenileme 
işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde 
Başkanlığımız tarafından yapıla-
caktır. Kaydı Başkanlıkça Otoma-
tik yenilenenlerden; Adres, il/ilçe, 
konaklama türü, kura birliktelikle-
rinde veya iletişim bilgilerinde Cep 
Telefon değişikliklerinde değişiklik 

talebinde bulunanlar, 08 - 14 Ara-
lık 2018 tarihleri arasında il/ilçe 
müftülüklerine müracaat ederek 
işlemlerini yaptıracaklardır. Va-
tandaşlarımızın iletişim bilgilerini 
mutlaka girmeleri gerekmektedir.  
Kura çekimi sonrası hacca gitme-
ye hac kazanan vatandaşlarımız 
Kesin Kayıt Yaptırabilir belgelerini 
cep telefonlarına gelecek olan SMS 
şifresi ile alabileceklerdir. Yabancı 
uyruklu olanların kayıtları alınma-
yacaktır” ifadelerini kullandı.

KURALAR 28 ARALIK’TA 
Hac yolcularına farklı hizmet 

seçenekleri sunabilmek maksa-
dıyla Mekke ve Medine’deki bina 
ve otellerin fiziki yapıları ile Mes-
cid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye 
olan mesafeleri dikkate alınarak 
ve verilen hizmetler açısından hac 
konaklama türlerinin belirlendiğini 
ifade eden Poçanoğlu, “  Hac yol-
cularına farklı hizmet seçenekleri 
sunabilmek maksadıyla Mekke 
ve Medine’deki bina ve otellerin 
fiziki yapıları ile Mescid-i Haram 
ve Mescid- i Nebevi’ye olan me-
safeleri dikkate alınarak ve verilen 
hizmetler açısından hac konakla-
ma türleri belirlendi. Bunlar Oda 
Tercihli Konaklama Türü ve Otel 
Konaklama Türü. Hac kuraları, 
28 Aralık 2018 Cuma günü saat 
15.00’da çekilecek ve aynı gün in-
ternetten ilan edilecektir. 2019 yılı 
hac ücretleri Suudi Arabistan Ri-
yali (SAR) olarak tahsil edilecektir.   
Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler 
bilahare ilan edilecektir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye’nin son aylarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar konut sektörünü de etkiledi.  Artan maliyetlerle birlikte artan konut fiyatları satışları da düşürdü. Sa-
tışları arttırmak için fiyatlarda indirime giden gayrimenkul sektörü,  ev almak isteyen vatandaşların kısa süre içerisinde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti 

Ev almanın tam zamanı!
Türkiye’de son aylarda yaşa-

nan dövizdeki dalgalanmaya bağlı 
olarak ekonomik sıkıntılar birçok 
sektör gibi inşaat sektörünü de et-
kiledi. Dolar fiyatların yükselmesi 
ile birlikte artan maliyetlerle konut 
fiyatları da yükseldi. Konya’da Ekim 
ayında konut satışları yükselirken 
Kasım ayında düşüşler yaşandı. 
Gayrimenkul sektörünün temsilci-
leri, ev almak veya konut yatırımı 
yapmak isteyen vatandaşların kısa 
süre içerisinde harekete geçmesi 
gerektiğini belirtti. 1 aylık süreçte 
kayıplarını telafi etmeyi hedefleyen 
sektör,  2019’da konut fiyatlarının 
yükseleceğine dikkat çekti. 

YILBAŞINDAN SONRA KONUT 
FİYATLARI ARTACAK 

Konya Müteahhitler Birliği (KO-
MÜT) Başkanı Şaban Topal, 2018 
yılı bitmeden ev almayı düşünen 
vatandaşların harekete geçmesi 
gerektiğini ifade ederek, 2019 yı-
lında binalar yeni maliyetten de-
ğerlendireceği için fiyatlar artacağı-
nı ifade etti.  Topal, “Şu anda eski 
maliyetler üzerinde satılan daireler 
var. Bu zamanlarda ev alan vatan-
daşlarımız karlı. Yılbaşından sonra 
konut fiyatlarında artışlar olacak. 
Onun için ev almanın tam zama-
nı,  fiyatlar oldukça düşük. Bu dü-
şük fiyatlardan ev alanlar avantajlı 
hale gelecek. Çünkü önümüzdeki 
yıl 2019’da ev fiyatları yüzde 50 
artacak. Bunun sebebi de döviz fi-
yatlarının oynaması ve malzeme 

fiyatlarının yüzde 50 artmış olması. 
Bunun için faiz oranları çok yüksek. 
Hükümet faiz oranlarını düşürme-
ye çalışıyor ancak, başarılı olamadı. 
Faiz oranlarının biraz düşmesi ha-
linde piyasalar az da olsa hareket-
lenecek.  Ev alacaklar için bitmiş 
dairelerin sıkıntısı ve risk yok.  Bu 
bağlamda vatandaşlarımızın ev al-
ması konusunda tavsiyelerde bu-
lunuyoruz.  Konya’da Ekim ayında 
konut satışlarında artış oldu. Yılba-
şına kadar ev alanlar avantajlı ola-
cak. Konya’da şu anda 180 ile 300 
bin TL arasında ev fiyatları değişi-
yor. Ev fiyatları bölgeye ve arsanın 
durumuna göre değişiyor.  Karatay 

bölgesinde 2+1’ler, zemin kartlar, 
170-180 Bin TL’ den başlıyor.  300 
bin TL kadar daire var. Selçuklu ve 
Meram bölgesinde ev fiyatları 400-
500 TL kadar çıkıyor” dedi. KOMÜT 
Başkanı Şaban Topal, fiyattan isti-
fade eden, malzemeye zam yapan, 
malzemenin fiyatını yükselten fır-
satçıların da yeni yılda bunun zara-
rını göreceğini aktardı. 

MÜTEAHHİTLER ODASI 
KURULMASI GEREKİR 

Acil bir şekilde rastgele bina 
yapılıp da binalar ele ayağa düşme-
mesi için Müteahhitler Odası’nın 
kurulması gerektiğini dile getiren 
Topal, şunları kaydetti: “Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
gayrimenkul alanındaki kampan-
yaya ilişkin, projelerin satış fiyatı 
üzerinden yüzde 10 indirim  kam-
panyasının Anadolu’ya ve Konya’ya 
faydası olmadı.  O sadece İstan-
bul’da proje bazlı olan devlete ve 
bankalara borcu olan müttehitler 
için yapıldı. Çok az sayıda müteah-
hitler etkiledi. Anadolu’daki küçük 
çaplı müteahhitlere etkisi ve faydası 
olmadı.  Bizler Anadolu’da faaliyet 
gösteren müteahhitler olarak hü-
kümetimizden KDV indirimi bekli-
yoruz. Özellikle tapu harçları sıfır-
lanmalı.  Sıfırlanmazsa bile yüzde 
1 indirilmeli. Yoksa piyasa hareket-

lenmez. Piyasa hareketlenmediği 
zaman bu durum 2019’da etkiler. 
O yüzden hükümetimizin bu adım-
ları atması gerekiyor.  Müteahhitler 
acilen Müteahhitler Odası  kurula-
rak rastgele bina yapılıp da binalar 
ele ayağa düşmesin.  Çünkü müte-
ahhittin etkilenmesi birçok sektörü 
etkiler.  Şuanda ev almanın, evi de 
yatırım aracı olarak değerlendirme-
nin tam zamanı.” 

ALTINAY: KONUT FİYATLARINDA 
DÜŞÜŞLER YAŞANIYOR

Konya Emlakcılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay da vatandaşların gay-
rimenkul yatırımı yapmalarının tam 
zamanı olduğuna dikkat çekerek, 

“Yastık altında ya da kenarda parası 
olan vatandaşlarımızın konut alma-
larının tam zamanı. Tapu harçla-
rında indirim var, KDV oranlarında 
düşüş oldu. Damga vergileri sıfır-
landı. İnşaat girdi maliyetlerin art-
masına rağmen konut fiyatlarında 
düşüşler yaşanıyor. Şu anda konut 
alacak vatandaşlarımızın konut ala-
cak tam zamanı.  Kredi faiz oranları 
yüksek ancak ama nakit olarak alı-
nacak konutlarda çok cazip fiyatlar-
da konut bulması mümkün.  Konya 
Emlakcılar Odası olarak bu dönem-
de vatandaşlarımıza gayrimenkul 
sektörün her türlüsüne yatırım 
yapmayı tavsiye ediyoruz.  Bugün 
alınacak konutlar girdi maliyetlerin 
artmasına rağmen fiyatlarda geriye 
doğru çekilme söz konusu.  Bu da 
piyasanın durağanlığından” dedi.

Konut satışlarının durgunlu-
ğunun sebebinin vatandaşların 
yatırım yapmaması ve faiz oranla-
rın yükselliğine bağlayan Altınay, 
“Konut satışların olmamasının en 
büyük sebebi  faiz olanlarının yük-
sek olması. Konut faizleri 0.98’lere 
düşerse piyasanın daha da çok ha-
reketleneceğinin kanaatindeyim.  
Vatandaşlar kredi oranlarının düş-
mesini bekliyor.  Hükümetimizin 
inşaat sektörünü rahatlatması için 
konut kredi faizlerini, tapu harçla-
rını yüzde 3’ten yüzde 1’e çekmesi 
gerekiyor. Elde bulunan mevcut ko-
nut stoklarının da eritilmesi lazım” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şaban Topal Sedat Altınay

Ahmet Poçanoğlu

Veli Özağan
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Ersun Yanal: Fenerbahçe ile görüştüm
Son dönemlerde adı Fenerbahçe 

ile anılan Teknik Direktör Ersun Ya-
nal, Kuşadası’nda bir panele konuş-
macı olarak katıldı. Panelin sonunda 
soruları cevaplayan Yanal, Fener-
bahçe ile görüştüğünü açıklayarak, 
“Evet Fenerbahçe ile görüştüm. 
Konu Fenerbahçe ise gerisi teferru-
attır“ dedi. 

Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı tara-
fından düzenlenen “3. Atlas Geleceği 
Konuşuyor“ etkinliği Kuşadası’nda 
başladı. Kuşadası Korumar Otel’de 
gerçekleşen ve 2 gün sürecek olan 
etkinlikte son günlerde adı Fenerbah-
çe ile anılan Teknik Direktör Ersun 
Yanal’da bir konuşma yaptı. 2 gün 
sürecek ve sunuculuğunu da ünlü 
oyuncu Hakan Bilgin’in yaptığı pane-
lin ilk oturumunda Ege Bölgesi Sana-
yi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan 
Kubilay, Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’n-
dan Dr. Serkan Karaismailoğlu, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Güden, TARKEM 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, 
Homeopati Uzmanı Dr. Levent Buda 
konuştu. “Sporda ve Futbolda gele-
cek nasıl şekillenecek Biz ülke olarak 
neler yapmalıyız?” isimli panelin son 
bölümünde ise adı son dönemde adı 
Fenerbahçe ile anılan ünlü Teknik 
Direktör Ersun Yanal’da bir konuşma 
yaptı. 

A Milli Takım, Fenerbahçe ve 
Trabzonspor teknik direktörlüğü gö-
revlerinin yanı sıra TFF’de Futbol 
Gelişim Direktörlüğü, Alt Yaş Milli 
Takımlar Sorumluluğu gibi görevleri 
üstlenen ve şu anda Fenerbahçe’nin 

teknik direktörü olması için ismi ge-
çen Ersun Yanal, panelde yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin Avrupa’nın 5 
büyük ligi İngiltere, Almanya, İspan-
ya, İtalya ve Fransa ile yarışır düzeye 
gelmesi gerektiğini belirterek, “Biz 
ülke futbolu olarak 5 büyük ligin için-
de olmalıydık” dedi. 

Ünlü Teknik Direktör, altyapı ko-
nusunda bir çok sıkıntılar yaşandığı-
na dikkati çekerek, “Ülkemizin genç 
nüfusu bir çok Avrupa ülkesinden 
fazla. Buna rağmen sporcu sayımız 
değil. Çocuklarımızı mutlaka spora 
yönlendirmeliyiz. Hemen hemen 
aynı nüfusa sahip olduğumuz Al-
manya’da yaklaşık 7 milyon lisanslı 
sporcu varken bizim ülkemizde bu 
rakam 500 bin. Biz olimpiyatları dü-
zenlemek istiyoruz ama olimpiyat 
branşlarında spor yapan kişi sayımız 

çok az. Şu an 18 milyon civarı genç 
nüfusa sahibiz. Gençlerimizi spora 
yönlendirdiğimiz anda dünyaya kafa 
tutacak potansiyelimiz var. Gençlere 
kesinlikle sporla ulaşmalıyız. Bunun 
için gençlerin önünü açacak tesisle-
re ihtiyacımız var. Türk futboluna da 
gerçek hizmeti altyapı verecek” dedi. 

“FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM” 
Panelin sonunda soruları ce-

vaplandıran Ersun Yanal, bir Fener-
bahçe taraftarının, “Fenerbahçe ile 
görüştünüz mü ?“ şeklindeki soruya 
ise Yanal, “Evet Fenerbahçe ile bir 
görüşme yaptım. Fenerbahçe söz 
konusu ise görüşmenin detayları, 
bütün diğer ayrıntılar hepsi teferruat-
tır. Bunlar halledilmeyecek konular, 
detaylar değildir. Herkesin kendine 
göre bir takvimi var. Bizlerin buna 
saygı duyması gerekir. Buna başka 

türlü bakılmasına karşıyım. Görüş-
memizde bir süre konuşulmadı. Bu 
nedenle bir süre olarak da veremem. 
Sadece fikir alışverişinde bulunduk. 
Görüşmede Fenerbahçe’yi konuştuk. 
Fenerbahçe’nin konuşulduğu yerde, 
ayrıntılar dediğim gibi teferruata gi-
rer“ şeklinde cevap verdi. 

Yanal ayrıca, taraftarların ken-
disine olan ilgili ve yaptığı kampan-
yalarla ilgili bir soruya da, “Bu taraf-
tarlarımızın özgür iradesidir. Özgür 
iradesine herkesin saygı duyulması 
gerekiyor. Eleştirirken de överken 
de saygı duyulması gerekiyor“ diye 
cevap verdi. 

Panelin sonunda etkinliği düzen-
leyen Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı 
yöneticileri tarafından Ersun Yanal’a 
çeşitli hediyeler verildi. 
n İHA

Kayserispor’da 
Rotman sakat

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Raj-
ko Rotman Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Li-
gin 13.haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 
sakatlanan tecrübeli ve başarılı futbolcu bugün oynana-
cak olan Kasımpaşa maçında risk edilmeyecek. Aytemiz 
Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında forma giymeyen 
Rotman, Kasımpaşa maçının ardından sahalara dö-
necek. Sakatlığı nedeniyle çalışmalarını fizyoterapist 
eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdüren Rajko Rotman 
önümüzdeki hafta formasına kavuşacak. Kasımpaşa 
maçında forma giyemeyecek olan Rotman’ın yerine tek-
nik heyet kimse şans vereceği ise merak konusu. Rajko 
Rotman ligin 16.haftasında Kayseri’de oynanacak olan 
Akhisarspor maçında yeniden formasına kavuşacak. 
n İHA

Galatasaray, basın 
toplantısına katılmıyor

Galatasaray teknik ekibi, 3 haftadır karşılaşma 
sonrasında düzenlenen basın toplantılarında yer almı-
yor. Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan 
Galatasaray’da maç sonrasında düzenlenen basın top-
lantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih 
Terim’in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın 
toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da 
Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı. 
Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin 
toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 
20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında 
da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucun-
da ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk 
edildi. Levent Şahin, hafta içindeki kupa maçının basın 
toplantısına ise katıldı.  n İHA

Sivasspor’da 
Hakan Keleş farkı

Spor Toto Süper Lig’de dün sahasında Göztepe’yi 
2-0 yenen Demir Grup Sivasspor, son haftalardaki çıkı-
şını sürdürdü. Hakan Keleş’in teknik direktörlük görevine 
getirilmesinin ardından çıkışa geçen kırmızı-beyazlı ekip, 
Göztepe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başar-
dı. Lige iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftada Atiker 
Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik 
direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor, bu 
göreve getirdiği Hakan Keleş ile yükselişe geçti. Kırmı-
zı-beyazlı ekip, Hakan Keleş’in teknik direktörlük görevi-
ne getirilmesinin ardından hiç maç kaybetmedi. Keleş 
yönetimindeki Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ve Me-
dipol Başakşehir’i yendi, evinde ise Göztepe’yi mağlup 
etti, Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Sivasspor, Keleş 
yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayarak dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı. İlk teknik direktörlük deneyimi-
ni Sivasspor’un başında yaşayan Hakan Keleş, ligin 11. 
haftasında 11 puanla devraldığı kırmızı-beyazlı ekibi 4 
haftada 21 puana taşıdı. n AA

Göztepe’de Bayram Bektaş dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göz-

tepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 
yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda ilk aday 
Kemal Özdeş. 

Ligde son olarak deplasmanda Demir 
Grup Sivasspor’a kaybeden Göztepe’de 
eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör 
Bayram Bektaş’ın akıbeti belli oldu. İzmir 
dönüşünde Başkan Mehmet Sepil ile bir 
araya gelen Bektaş’ın geleceği masaya 
yatırıldı. Görüşmenin ardından taraflar 
anlaşmaya vardı ve sezon başında göreve 
gelen Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaş-
maya varılarak yollar ayrıldı. Tamer Tuna 
ile yolların ayrılmasının ardından göreve 
gelen ve kariyerinin ilk Süper Lig deneyi-
mini İzmir temsilcisinde yaşayan Bayram 

Bektaş, takımının başında çıktığı 15 lig 
maçında 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Bek-
taş’ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası’n-
da ise 5. tura yükselme başarısı gösterdi. 

ÖZDEŞ YOLA ÇIKTI 
Bektaş ile yolların ayrılmasının ar-

dından Göztepe’nin ilk adayı son olarak 
Kasımpaşa’da görev yapan Kemal Özdeş 
oldu. Deneyimli teknik adam ile irtibata 
geçilirken, Özdeş’in yarın İzmir’e gelerek 
Başkan Mehmet Sepil ile görüşme yap-
ması bekleniyor. Taraflar arasında tele-
fonla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu 
geçtiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, 
2015/2016 sezonunda sarı-kırmızılıların 
ezeli rakibi Karşıyaka’yı çalıştırmıştı. 
n İHA

Yabancılar kurtardı!
Spor Toto Süper Lig’de Atiker Konyaspor’u 3-0 yenen Trabzonspor, yabancı oyuncularının golleriyle zirve 

yarışında iddialı duruma geldi. Son 3 haftada 6 yabancı oyuncusunun katkısıyla 7 gol atan Karadeniz ekibi, 
ligde 33 hafta sonra üç maçlık galibiyet serisi yakalarken zirve yarışında da iddialı duruma geldi

Ligin 13. haftasında Sosa ve Novak’ın 
golleriyle Fenerbahçe’yi sahasında 2-1, li-
gin 14. haftasında Kayserispor’u Ekuban ile 
Vahid Amiri’nin golleriyle 2-0 mağlup eden 
bordo-mavililer, Atiker Konyaspor engelini 
de Rodallega, Ekuban ve Onazi ile aştı

26 GOLÜN 20’SİNİ KAYDETTİ
Trabzonspor’un, geride kalan 15 haf-

tada 26 golünün 20’sini yabancı oyuncular 
kaydetti. Yabancı futbolcular, Karadeniz 
ekibinin gollerinin yüzde 77’sini atma ba-
şarısı gösterdi. Kolombiyalı futbolcu Hugo 
Rodallega 7 golle bordo-mavili ekibin en 
skorer ismi konumunda bulunurken, diğer 

yabancı oyunculardan Çek Filip Novak ve 
Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban 3’er, Ni-
jeryalı Anthony Nwakaeme, Arjantinli Jose 
Sosa ve Nijeryalı Ogenyi Onazi ikişer kez fi-
leleri havalandırdı. İranlı Vahid Amiri ise bir 
golle skora katkı sağladı. Trabzonspor’da 
Türk oyunculardan Burak Yılmaz 5, Olcay 
Şahan ise 1 gol attı.

PUAN KATKILARI BÜYÜK
Trabzonspor, 15 maçta hanesine yaz-

dırdığı 25 puanın 23’ünü yabancı oyuncu-
larının gol attığı maçlarda elde etti. Bor-
do-mavililer, yabancı oyuncularının gol 
attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 

yenilgi yüzü görmedi.
RODALLEGA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor’un 15 haftalık periyotta en 
skorer ismi olan Hugo Rodallega, geçen 
sezondan daha golcü performans gösteri-
yor. Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta 
fazla süre alamayarak 513 dakika sahada 
kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip 
fileleri havalandırırken, bu sezon Burak 
Yılmaz’ın yokluğunda 15 maçta bin 245 da-
kika oynadı ve 7 gol kaydetti.

KULÜBEDEKİ GOLCÜ EKUBAN
Trabzonspor’un Gana asıllı İtalyan 

oyuncu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek 

kulübesinden sahaya girerek attı. Bor-
do-mavili takımda ilk 11’de sahaya hiç 
çıkamayan forvet oyuncusu, 10 maçta 177 
dakika görev yaptı, 3 gol attı. Galatasaray, 
Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçların-
da birer gol atan Ekuban, 59 dakikaya 1 gol 
sığdırmış oldu.

ONAZİ, ÖNCEKİ 2 SEZONU YAKALADI
Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Ogen-

yi Onazi de attığı golle önceki iki sezonu ya-
kaladı. 2016-2017 sezonunda 32 maçta 2, 
2017-2018 sezonunda 21 maçta 2 gol atan 
Nijeryalı futbolcu, bu sezon 14 maçta aynı 
gol sayısına ulaştı. n AA
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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 BLD. 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 A.Ş. 16 1 6 9 9 25 -16 9

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Selçuklu Basketbol’da düşüş sürüyor
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basketbol 

Takımı, ligin 9.hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediye ile 
deplasmanda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta yine dep-
lasmanda mağlup olan mavi beyazlılar, 79-63 yenildi. Konya 
ekibi bu sonuç ile ligde üst üste iki maç kaybetti. Mücadelenin 
ilk bölümlerinde etkisiz olan Selçuklu Basketbol, ilk yarıyı 37-
26 geride tamamlarken, üçüncü bölümde de etkili olamadı. 
Temsilcimiz Selçuklu, son periyotta sayı olarak daha etkili bir 
oyun ortaya koymasına rağmen farkı kapatamadı ve rakibine 
79-63 mağlup oldu.

9. SIRAYA GERİLEDİ
Selçuklu Basketbol, ligin 9.haftasında aldığı bu mağlubi-

yet ile 9.sıraya kadar geriledi. Bu sezon üst sıralarda yer almak 
isteyen ve Süper Lig hedefi koyan Konya ekibi, hedefinden de 
uzaklaşmış oldu. Mavi beyazlılar, ligde bir sonraki hafta kendi 
sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Güçlü rakibini taraftarı-
nın desteği ile kazanmak isteyen Selçuklu, üst sıralara yeniden 
tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Bursaspor ise 9 maç sonun-
da aldığı 7 galibiyet ile üçüncü sırada yer alıyor. Ligde OGM 
Ormanspor ve Karesispor mağlubiyetsiz yoluna devam ediyor. 
n İHA

Seydişehir Belediye 
deplasmanda mağlup

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de 11.hafta maçla-
rı tamamlandı. Konya ekiplerinden Seydişehir Belediye 
Sanayispor deplasmanda karşılaştığı Tofaş Spor’a 3-2 
mağlup oldu. Sarı siyahlı direnmesine rağmen müca-
deleyi kazanmaya gücü yetmedi. Bu sonuç ile ligde 1 
galibiyet ile kalan Seydişehir, 13.sırada kaldı. Aynı ligde 
mücadele eden ve henüz galibiyet alamayan Konya Bü-
yükşehir Belediye ise kendi sahasında İstanbul Büyükşe-
hir Belediye ile karşı karşıya geldi ve 3-0 mağlup oldu. 
Konya ekibi, ligin son sırasında kaldı. 
n SPOR SERVİSİ

‘Dünya satrancında 
marka haline geldik’

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tu-
lay, “Dünya satrancında marka haline geldik.” dedi. 
Tulay, yaptığı açıklamada, Türkiye’de satranca ilginin 
hızla arttığını söyledi. Son yıllarda yerel yönetimlerin 
federasyona ciddi anlamda destek verdiğini dile ge-
tiren Tulay, şöyle konuştu: “Bu yıl gerçekten çok yo-
ğun geçti. Her anlamda 2018 yılının başarılı geçtiğini 
söyleyebiliriz. Bu yıl birçok organizasyon gerçekleş-
tirdik. Yine yaptığımız en güzel etkinlikler de elbette 
ülke tanıtımı açısından önemli olan uluslararası orga-
nizasyonlardır. 2019 ve 2020 yılında da çok önemli üç 
organizasyon Türkiye’de düzenlenecek. 2019 yılında 
Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nı, yine 16 Yaş 
Satranç Olimpiyatı’nı ve 2020 Avrupa Yaş Grupları 
Satranç Şampiyonası’nı yapacağız.”

Satranca gösterilen ilgiden dolayı memnun olduk-
larını anlatan Tulay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya 
satrancında marka haline geldik. Türk satrancı artık 
uluslararası arenada her anlamda kendinden söz et-
tiriyor. Özellikle 18 yaş altı sporcularımız, katıldığı 
Avrupa ve dünya yaş grupları şampiyonası gibi birçok 
organizasyonda güzel mücadele ediyor ve çoğunluk-
la da kupalarla dönüyor. Uluslararası anlamda da 
sporcularımız çok başarılı. İnşallah ilerleyen yıllarda 
bu başarıyı daha yukarıya taşıyacağız. Bunun için de 
çalışıyoruz.”  n AA

Akşehir, liderliği Kırıkkale’ye verdi
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta geçti-

ğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Konya 
ekibi Akşehirspor, bu hafta koltuğu devret-
ti. 12.hafta maçında lig ikincisi Kırıkkale 
Büyük Anadolu Spor deplasmanına giden 
kırmızı beyazlılar mücadeleden 1-0 mağ-
lup ayrıldı. Bu sonuç ile 25 puanda kalan 
temsilcimiz, Kırıkkale’nin 27 puana yük-
selmesi ile haftayı ikinci sırada tamam-
ladı. Ligde önemli bir çıkış yakalayan 
Akşehirspor, 7 hafta sonra mağlup oldu. 
Temsilcimiz ilk yarının son maçında kendi 
sahasında Ankara DSİ Spor ile karşılaşa-
cak. Kırmızı beyazlılar bu mücadeleyi ka-
zanarak devreye moralli bir şekilde girmek 
istiyor.

KARAPINAR İÇERDE GALİP GELDİ
Ligde bulunan diğer temsilcilerimiz-

den Karapınar Belediyespor, 12.hafta 

maçında kendi sahasında Kırşehir Çayağ-
zıspor ile karşılaştı. Rakibine göre üstün 
bir oyun ortaya koyan yeşil siyahlılar maçı 
2-1 kazandı. İnişli çıkışı bir grafik sergile-
yen Konya ekibi, bu sonuç ile puanını 13’e 
yükseltti. Sarayönü Belediyespor’un mağ-
lup olduğu haftada kazanan Karapınar, 
ikinci devrenin çekişmeli geçeceğini gös-
terdi. Konya ekibi ilk yarının son haftasını 
BAY geçecek. Ligde bir diğer Konya ekibi 
Sarayönü Belediyespor ise bu hafta ligin 
güçlü ekiplerinden Çubukspor ile deplas-
manda karşı karşıya geldi. Geriye düştüğü 
maçın 58.dakikasında beraberliği yakala-
yan Sarayönü, sonrasında kalesinde gör-
düğü 2 gol mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. 
Yeşil siyahlılar 13 puanda kaldı. Temsilci-
miz ilk yarının son maçında Sandıklıspor’u 
konuk edecek.  n SPOR SERVİSİ

Tokat freni!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 16.hafta maçında kendi sahasında karşılaştığı 

Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı. Alper Avcı’nın gelişi ile önemli bir çıkış yakalayan yeşil beyazlılar, önceki 
hafta hoca değişikliğine giden rakibini mağlup edemedi. Yavru Kartal puanını 17’ye yükseltti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor 16.hafta maçında evinde 
Tokatspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 
0-0 sona eren mücadele ikinci yarı karşı-
lıklı atılan gollerle 1-1’lik eşitlikle sonuç-
landı. Bu sonuçla Yavru Kartal puanını 
17’ye yükseltirken, Tokatspor ise puanını 
9’a yükselterek son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Maçın 12. dakikasında Konya Anadolu 

Selçukspor’un kazandığı serbest vuruşu 
Maksut Taşkıran kullandı. Sol çaprazdan 

Maksut’un kaleye doğru vurduğu şutu ka-
leci zorlukla kornere çeldi.

Maçın 15. dakikasında gelişen To-
katspor atağında Erhan Aydın’ın şutunu ev 
sahibi takım savunması çizgiden çıkardı.

32. dakika Anadolu Selçukspor’da 
Maksut’un geliştirdiği atakta ceza yayı 
çevresinde vurduğu şutu kaleci kornere 
çeldi. 

Maçın 44. dakikasında gelişen To-
katspor atağında ceza sahası içinde Recep 
Türköz’ün vurduğu şut defanstan döndü. 

Boşta kalan topa Erhan Aydın vuramayıp 
ıskaladı. Boşta kalan top kalecide kaldı. 

Maçın 45+1. dakikasında gelişen To-
katspor atağında ceza sahası içinde Recep 
Türköz’ün vurduğu şutu kaleci Alp çeldi. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Maçın 56. dakikasında Tokatspor’un 

kullandığı serbest vuruşta boşta kalan 
topu Bilal Gülden topu ağlarla buluştura-
rak takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 58. dakikasında Konya Anadolu 
Selçukspor tarafından gelişen atakta Emre 

Can’ın şutu kalecide kaldı.
Maçın 76. dakikasında gelişen Ana-

dolu Selçukspor atağında ceza sahası 
dışından kaptan Ayberk Altan’ın zayıf şutu 
kalecide kaldı. 

Maçın 79. dakikasında Emre Torun’un 
yere düşürülmesi sonucunda Anadolu 
Selçukspor’un kazandığı penaltıyı Kadir 
Kaan Özdemir penaltı noktasının başına 
geçerek topu ağlarla buluşturdu ve skora 
dengeyi getiren golü kaydetti. 
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 9 9 0 923 779 0 0 18
2 ORMANSPOR 9 9 0 731 611 0 0 18
3 BURSASPOR 9 7 2 734 660 0 0 16
4 DÜZCE BELEDİYE 9 6 3 702 690 0 0 15
5 AKHİSAR BELEDİYE 9 5 4 706 661 6 25 14
6 MANİSA B.Ş.B. 9 5 4 695 660 4 19 14
7 YENİ MAMAK SPOR 9 5 4 710 672 3 14 14
8 İTÜ BB 9 5 4 761 763 3 -14 14
9 SELÇUKLU BASKETBOL 9 5 4 683 693 2 -43 14
10 PETKİM SPOR 9 4 5 709 709 0 0 13
11 ARTVİN BELEDİYE 9 3 6 718 785 0 0 12
12 FİNAL SPOR 9 2 7 716 760 3 19 11
13 ANKARA DSİ 9 2 7 651 739 3 -19 11
14 EDİRNE SPOR 9 2 7 699 790 2 5 11
15 YALOVA BELEDİYE 9 2 7 739 800 1 -26 11
16 BANDIRMA KIRMIZI 9 1 8 685 790 0 0 10

Stad: Selçuk Üniversitesi
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Barkın Güdü, 
Sinan Bilen
Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Kadir Kaan 
Özdemir, Maksut Taşkıran, Recep Metin (dk. 60 
Samet Bulut), Alpay Cin, Ayberk Altan, Sinan 
Özkara (dk. 67 Çağatay), Burak Saban (dk. 52 
Emre Can), Emre Torun, Alpay Koldaş, Vedat 
Saygı.
Tokatspor: Akın İsmail, Emrah, Azad Filiz, Erhan 
Aydın (dk.46 Barış Bakır), Noyan Öz, Şükrü 
Arslan, Anıl Şahin, Berat Çetinkaya, Recep Türköz 
(dk90+2 İsa), Ramazan Karaca, Bilal Gülden.
Goller: dk.79 Kadir Kaan Özdemir (Anadolu 
Selçukspor) dk.56 Bilal (Tokatspor).
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Aykut Kocaman: VAR ile yanlış devam etti
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 

Aykut Kocaman, Trabzonspor ile oynanan 
maçın ardından hem kendilerinin hem de 
rakiplerinin gücünü pekiştireceği bir karşı-
laşmaya çıktıklarını belirtti.

Hakem kararlarına tepki gösteren 
Kocaman, “Hafta içinde şansız demek 
lazım herhalde, hakem açıklaması as-
lında bütün geceye damga vurdu, öyle 
gözüküyor. Hakem adına Trabzonspor 
adına da ama en çok bizim adımıza. Ha-
kem üzerinde yapılan baskı maça dam-
ga vurdu” dedi.

Kocaman, topu bilinçli olarak Trab-
zonspor’a fazla bıraktıklarını kaydederek 
şöyle devam etti:

“Esas amacımız topu kullanırken 
zaaflarından faydalanmaktı. İlk yarı biraz 

topu bırakma düşüncemizin daha üstüne 
çıkan durum bizim açımızdan handikap 
olsa da zaafları değerlendirerek kalemize 
yaklaştırmadan öne geçecek 2-3 pozisyon 
yakaladık. Ama bunları değerlendireme-
dik, 76-77. dakikadaki pozisyona kadar. 
Ancak bu da hatırlanırsa 4 tane hakemin 
gözü önünde kornere çıkan topun dönü-
şünde oldu. Bizim itirazımız, sahadaki 
oyuncularla devam ederken hatta korner 
atmaya hazırlanırken dönen top, arka ar-
kaya 2 kornerle maç başından beri ilk defa 
pozisyon verdik.”

Hakem Mete Kalkavan’ın penaltı ka-
rarını eleştiren Kocaman, “Her şey son 
derece yolunda kendi düşüncemiz et-
rafında giderken artık oyunun kontrolü 
konusunda biraz daha söz sahibi olma 

pozisyonunda olup taze oyuncularla sko-
ru kendi lehimize çevirebilir miyiz, diye 
düşündüğümüz anda penaltıyla yakından 
uzaktan alakası olmayan bir karar veril-
di. Hakemin, VAR denilen sistemle gidip 
kenardan bakıp kararını düzelteceğini 
beklerken, hakem yanlış kararı ikinci defa 
yanlışlayarak maçın şeklini şemalini her 
şeyi bir anda değiştirdi.” diye konuştu. 

Kocaman, kendileri açısından da 
bakıldığında çok mesafe almaları gerek-
tiğini belirterek, “Bu kadar hatalı, yanlı, 
yanlış karardan sonra dahi Konyaspor ta-
kımı golden sonra böyle reaksiyon verme-
meliydi. Bu da bizim hatamız. Kendimizi 
düzeltmek zorunda olduğumuz, düzelte-
ceğimizi düşündüğüm konu bu.” şeklinde 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor camiası hocasına sahip çıkıyor!
Konyaspor Kulübü’nden cumar-

tesi günü oynanan Trabzonspor karşı-
laşmasına ilişkin yapılan açıklamada, 
“Aykut Kocaman duruşu, tavrı, tarzı 
ve birikimiyle bu ülkenin en değerli 
spor adamlarından biridir, bizim de 
baş tacımızdır. Her zaman olduğu 
gibi sonuna kadar yanında durmaya 
devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Kulübün internet sitesinde yer 
alan açıklamada, Konyaspor’un dün 
deplasmanda oynadığı Trabzonspor 
maçında üzücü hadiselerin yaşandığı 
belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: “Teknik direktörümüz Aykut 
Kocaman maç öncesi konuşmasın-
da rakip takımın resmi sitesinden 

yapılan açıklamalara ve akabinde 
başlatılan algı operasyonlarına dikkat 
çekerek hakemin bu gelişmelerden 
ne kadar etkileneceğini sorguladı. 
Bu konuyla ilgili geniş açıklamayı 
ilgili arkadaşlarımız yaptı. Trabzon 
deplasmanında hem sahada hem de 
saha dışında yaşadıklarımız, bir utanç 
vesikası olarak karşımızdadır. Maç 
öncesi deplasman otobüslerimizin 
taşlanması ve camlarının kırılması 
kabul edilemez. Onca taraftarın bu 
hava koşullarında kırık camlarla seya-
hat etmelerine hangi insan evladının 
vicdanı kabul eder. Üstelik bu olayın 
stadyumun içinde yaşanması ayrıca 
sorgulanması gereken bir durum-
dur. Her şeyden önemlisi, herkesin 

hayretler içinde izlediği ve sonucunda 
hiç hak etmeyen bir kulübün küme 
düştüğü bir sezonun ardından, bugün 
rakip takımın tribünlerinin tamamı-
nın teknik direktörümüz Aykut Koca-
man’a fütursuzca saldırmaları tam 
anlamıyla trajikomiktir. Aykut Koca-
man duruşu, tavrı, tarzı ve birikimiyle 
bu ülkenin en değerli spor adamların-
dan biridir, bizim de baş tacımızdır. 
Her zaman olduğu gibi sonuna kadar 
yanında durmaya devam edeceğiz. 
Şiddetle reddettiğimiz, kendilerine 
iade ettiğimiz ve maç boyunca devam 
eden toplu saldırıyla ilgili nasıl bir 
yaptırım uygulanacağını da yakından 
takip edeceğiz.”
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Trabzon’da 
çirkin saldırı!

Atiker Konyaspor taraftarını taşıyan otobüslerin 
Trabzon’da camları kırıldı. Spor Toto Süper Lig’in 15. 
haftasında Trabzonspor’a konuk olan Atiker Konyaspor’u 
desteklemek için maçın oynanacağı Trabzon’a 15 oto-
büsle giden yeşil-beyazlı taraftarı taşıyan otobüslerden 
5’inin camları maç başlamadan önce kırıldı. Atiker Kon-
yaspor’dan yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıkla-
mada, “Trabzon maçı öncesinde deplasman otobüsle-
rimizin camları stadyum içinde kırılmıştır. Olayın bizzat 
içinde olanları ve önlem almayanları şiddetle kınıyoruz“ 
denildi.  n İHA

Neden korktun 
Mete Kalkavan?
Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, Spor Toto Süper 
Lig’in 15. haftasında cumartesi günü oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin, “Mete Kalkavan’ın 

Trabzon maçındaki yönetimi tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının yolunu açmıştır” dedi

Çınar, yaptığı açıklamada, cumartesi 
günü oynanan maçta hakem Mete Kalka-
van’ın kendini, Trabzonlulara affettirmek 
istediğini ve bu minvalde aldığı kararlarla 
takımı rahatlattığını savundu.

Trabzonspor’un karşılaşmanın 73. 
dakikasına kadar bir tek pozisyona dahi 
giremediğini iddia eden Çınar, şunları 
kaydetti: “Hakem Mete Kalkavan, VAR’a 
gidilmesine rağmen, VAR hakemlerinin 
onay vermediği bir pozisyonda, tepki çek-
memek ve sosyal medyada linç yeme-
mek için penaltıda inat etmiştir. Sadece 
Trabzonsporla oynadığımız maçta değil, 
daha önce defalarca skora direkt etki 
eden kararlarla puan kayıplarımızın ne-
deni olmuştur. İç sahada oynadığımız bir 
karşılaşma sonrasında çaldığı düdüklerle 
hem taraftarlarımızı, hem futbolcularımı-

zı hem de teknik heyetimizi çileden çıka-
ran, ‘Korkaksın’ dediği için de kaptanımı-
zı oyundan atan, neticesinde Konya’da 
senelerdir ‘istenmeyen adam’ olarak 
hafızalara kazınan Mete Kalkavan, bir kez 
daha böylesine bir maçın skorunu bizzat 
kendisi tayin etmiştir. Ancak bu tavrının 
sebebi herkes tarafından bilinmektedir.” 

Çınar, hakem Kalkavan’ın, maçtan 
önce farklı platformlarda yapılan algı 
operasyonlarından etkilenmediğine ve 
iyi niyetli olduğuna kimsenin kendilerini 
inandıramayacağını söyledi.

“HAKEM TEHDİT EDİLMİŞTİR”
“Tüm Türkiye’nin gözleri önünde bir 

hakem, resmen bir kulübün resmi sitesin-
den yapılan açıklamayla tehdit edilmiş, 
ardından büyük bir öfke operasyonu baş-
latılmıştır ve operasyonun hedefindeki ha-

kem bu tehdit karşısında maalesef dik du-
ramamıştır.” diyen Çınar, “Kısacası Mete 
Kalkavan’ın Trabzon maçındaki yönetimi 
tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının 
yolunu açmıştır. Hal böyleyken, müsaba-
kanın hakeminin kararları ve maç önce-
sinde yaşananlar göz önüne alındığında, 
bundan böyle bütün kulüpler bu açıklama-
dan cesaret alarak, baskı kurmak istedik-
leri hakemlerin üzerine bu şekilde kork-
madan gideceklerdir. Çünkü ortada bu 
strateji izlenerek alınan puanlar, yanlı ve 
yanlışlarla dolu bir yönetim mevcuttur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“HAKEM KALKAVAN
 NEDEN KORKMUŞTUR?”

Atiker Konyaspor camiası olarak 
Mete Kalkavan’a bazı sorularının olduğu-
nu ifade Çınar, sözlerini şöyle tamamla-

dı: “Hakem Kalkavan neden korkmuştur? 
Korkusunun asıl sebebi kırmızı montlular 
mı, stadyumda saatlerce rehin konulma 
endişesi mi, sosyal medyada yaşayaca-
ğı linç mi, yoksa resmi siteden yapılacak 
tehdit dolu yeni bir açıklama mı? Hakem-
ler elbette hata yapacaktır. Bunun farkın-
dayız ve kabul ediyoruz. Ancak yoktan var 
edilen bir pozisyonla futbolcularımızın, 
emeklerini, mücadelesini bu kadar kolay 
ve bu kadar basit bir şekilde hiç kimse 
heba edemez. Maç öncesinde hakem 
arkadaşa yönelik hakaret sınırlarını aşan 
söylemlerin, tehditlerin ve küfürlerin kar-
şılık bulduğunu üzülerek görüyoruz. Sü-
per Lig’de maçlara çıkan bir hakem nasıl 
olur da böylesine tehditkar açıklamaların 
etkisinde kalır anlamakta zorlanıyoruz.” 
n AA
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