
Ayak mantarına 
dikkat etme zamanı!

‘Ümmetin 
son kalesiyiz’

Mantar enfeksiyonları genelde sıcak hava-
larda vücudumuzun kıvrımlı ve kapalı yer-
lerinde oluşmaya başlarlar. Zade Vital’de 
bu hafta ayak mantarı ile ilgili bilinmeyenler 
ya da doğru bilinen yanlışlara yer verildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ)’nün 
15 Temmuz 
2016 tarihinde 
gerçekleştirdiği hani 
darbe girişiminde gazi 
olan İbrahim Özen, 
“Bu ülke ümmetin son 
kalesi” diyerek birlik 
ve beraberliğe dikkat 
çekti. 
n HABERİ SAYFA 3’TE‘Yetim gülerse dünya güler’

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Dünya Yetimler Günü’nde geleneksel 
olarak düzenlediği Kardeşlik İftarı, bu 
Ramazan ayında da binlerce yetim ve 

ailesini Mevlana Meydanı’nda bir araya 
getirdi. AK Parti Konya Milletvekili 

Adayı Tahir Akyürek, “Yetim gülerse 
dünya güler, yetim ağlarsa dünya 
ağlar. Konyamız şefkat şehridir; 

merhamet, sevgi, barış ve kardeşlik 
şehridir” dedi.  n HABERİ SAYFA 18’DE

Elini vurdu, deprem durdu!
Keramet sahibi 
olduğu bilinen 
ve ömrünü Allah 
yolunda harcayan 
merhum Abdur-
rahman Öksüz 
Hoca’nın yaşanan 
bir deprem sonrası 
“Dur ya arz” diye-
rek elini yere vur-
masıyla depremin 
durması, büyük 
etki uyandırmış. 
n SAYFA 15’TE

Türkiye mazlumun yanında
Türkiye’nin farklı bir 
ülke olduğuna dikkat 
çeken Pakistanlı Aa-
min Ali, “Dünyanın 
herhangi bir yerinde 
bir mazlum zulüm 
görüyorsa, Türklerin 
onu kurtarma şansı 
varsa gider kurtarır” 
diyerek Türkiye’nin 
mazlumların her 
zaman yanında 
olduğunu vurguladı. 
n SAYFA 17’DE

Cumhur ittifakına 
büyük teveccüh var

MHP Konya 
Milletvekili 
Adayı Esin Kara, 
Cumhur İttifakı’na 
seçmenin 
teveccühünün 
büyük olduğunu 
belirterek, “Biz 
hiçbir siyasi partiye 
benzemeyiz. Bizim 
önceliğimiz önce 
vatandır” dedi.  
n SAYFA 5’TE

02 İMO üyeleri 
iftarda buluştu 05 KGC’den Başkan 

Altay’a ziyaret 06 07Oluşan obruklar, 
evleri tehdit ediyor 

‘İmar uygulamaları
Karatay, gelişiyor’
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İste yeni vizyon
Gazeteci-Yazar Mustafa Arslan, “Şimdi Büyük Konya Vakti” çağrısıyla Konya için önemli projeler önerdi. “Yeni 

Dünya’nın kapısı Büyük Türkiye onun anahtarı da Konya’dır” diyen Arslan, Konya’nın önemine vurgu yaptı
KONYA’NIN 

YÜKSELİŞİ SÜRMELİ
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, Konya’nın gelecek vizyo-

nuna katkı sağlayacak, Konya’ya büyük 
fayda sağlayacak önemli projeler öner-
di. “Konya, Yeni Türkiye’nin kuruldu-
ğu, dünyanın yeniden şekillendiği 
yaşadığımız dönemde, uzak ve yakın 
geçmişimizde ortaya koydukları ile; 
Lider, Model ve Merkez olmak hak-

kını haizdir” diyen Arslan Konya’nın 
yükselişinin sürmesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜK TÜRKİYE’NİN 
ANAHTARI; KONYA

Konya’nın Büyük Türkiye’nin anahtarı ol-
duğunu vurgulayan Arslan, Merkez ve 
Model Şehir Konya, Konya Uzay ve Askeri 
Üssü, Sanayi Merkezi Konya, Enerji, Ula-
şım, Tarım, Konya’nın Yetirdiği Şahsiyet-
ler Ve İnsan Kaynakları Envanteri, Şehirde 
Hayat Kalitesi Yükseltilmelidir, İslami İlim-
lerde Konya Okulunun Kurulması, İnkültü-
rasyonla Mücadele, ÇPÇSK Projesi, Yeşil 
Konya başlığıyla önerilerini sıraladı.  
n HABERİ SAYFA 10-11’DEMustafa Arslan
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya 
Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi. 
İkoniaGarden Düğün ve Kongre Merkezinde 
düzenlenen iftar yemeğine, AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, MHP Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, MHP Konya 
İl Başkanı Murat Çiçek, CHP Konya Millet-
vekili Adayı Abdüllatif Şener CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş ve Oda Başkanları’nın 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Yemeğin ar-
dından konuşmalarını gerçekleştiren İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı 
Süleyman Kamil Akın, “Mübarek Rama-
zan ayının bereketi bu akşamımıza yansıdı. 
Bizlerde hedeflediğimiz misafirperverliğe 
inşallah ulaşabilmişizdir. Rahmet ayımızın 
güzelliklerini Konya’mızda yaşıyoruz. İnşal-
lah ülkemiz seçim sürecinden sonra hayırlı 
sonuçlarla daha ileriye taşınır. Bizim ama-
cımız meslektaşlarımızın gelir düzeyini ar-

tırmak ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak. 
Hazırlıklarımızı tamamladık.  Çalışmaları-

mız sürecek” dedi. 
 n HÜSEYİN MENEKŞE 
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İMO üyeleri iftarda buluştu
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şubesi, üyelerini iftarda yemeğinde biraraya getirdi 

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın

2017 yılında İstanbul merkezli 
kurulan Quick Sigorta kuruluşunun 
1.yıl dönümünde Konya’da acen-
teleri ile bir araya geldi. Sigorta-
cılık sektörüne yaptığı yatırımlarla 
adından başarı ile söz ettiren Quick 
Sigorta kısa süre içerisinde iki bine 
yakın acente sayısına ulaştı. 

Önceki gün düzenlenen iftar 
programında Konya’da faaliyet 
gösteren tüm üyelerini ağırlayan 
Ouick Sigorta Genel Müdürü Ahmet 
Yaşar, kuruluşlarının ilk yılındaki 
başarılarında acentelerinin katkı-
larının büyük olduğunu belirterek, 
“Quick Sigorta faaliyet gösterdiği 
sigortacılık alanında bireylerin ve 
kurumların ihtiyaç duyduğu ürünler 

geliştirip bunları hızlı ve her ortam-
da sunmak için kurulmuştur. Quick 
Sigorta tüm iş süreçlerinde ilgili 
tüm taraflar ile en etkin şekilde ile-
tişim kurmayı öncelikleri arasında 
kabul eder.En yenilikçi teknolojileri 
kullanmak, ihtiyaçlara yönelik ye-
nilikçi ürünler geliştirmek ve mobil 
teknolojilere yatırım yapmak yine 
Quick Sigorta’nın önem verdiği 
alanlar arasındadır. Quick Sigor-
ta faaliyet gösterdiği coğrafyada 
dijital sigortacılığın öncüsü olarak 
hareket edecektir. Bireylerin klasik 
ihtiyaçlarının ötesinde, değişen 
hayat şartlarında ortaya çıkan risk-
lerini güvence altına alan, sigorta-
cılık ürünlerinin birer zorunluluk 

değil, ihtiyaç olarak görülmesini 
sağlayacak anlayışın lider kurumu 
olmayı hedeflemektedir.Çekirdek 
ekip ile başlayan çalışmalarımızın 
sonunda alanında uzman, tecrü-
beli bir yönetim kadromuz var. Bu 
ekibin çevresinde dinamik ve genç 
bir kadro ile genişledik. Sigortacılık 
alanına birçok yeniliği ilk defa Quick 
Sigorta getirecek” dedi.

Quick Sigortanın ilk bir yılında 1 
milyon poliçe adedine ulaştığını ve 
750 milyon prim üretim hacmini aş-
tığını da dile getiren Yaşar, “Bu yerli 
ve milli bir sigorta şirketinin Türki-
ye’de bugüne kadar gerçekleştirmiş 
en önemli başarılarından bir tanesi. 
Biz bu başarımızı burada acentele-

rimizle paylaşmak istedik. Aynı za-
manda ilk bir yılımızda Amerika’dan 
3 büyük ödül kazandık. Bunlardan 
bir tanesi müşteri deneyimi ödülü, 
bir tanesi üniversiteler ile yaptı-
ğımız sosyal sorumluluk projesi 
üniversitelere yaptığımız yatırımlar 
ile ilgili altın ödülü, diğeri ise ileti-
şim ile yaptığımız altın ödül. Bu üç 
ödülü de acentelerimize aktarmak 
ve bu başarımızdaki katkıları için 
teşekkür etmek üzere Konya’dayız. 
Konya bizi her zaman olduğu gibi 
çok iyi ağırladı. Bu başarıyı biz de 
onlarla paylaştık” diye konuştu. İftar 
programının ardından Quick Sigorta 
acente sahiplerine hediye takdimi 
yapıldı.  n HABER MERKEZİ 

Quick Sigorta’dan yenilik hamlesi 
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Gazi İbrahim Özen. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği hani darbe girişiminde yaralandı. Ezan se-
siyle dışarıya çıkan, Boğaziçi Köprüsü’nde ayağından yaralanan Özen, “Bu ülke ümmetin son kalesi” diyerek birlik ve beraberliğe dikkat çekti 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz, TSK 
içerisinde bulunan FETÖ mensuplarının 
emir-komuta zincirini bozarak 15 Temmuz 
2016 Cuma akşam saat 21.00 sularında as-
keri darbe girişimiydi. Ankara ve İstanbul’da 
başlayan olaylarda İstanbul’da Boğaziçi ve 
Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Atatürk Hava-
limanı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü zapt 
edilmiş, Ankara’da ise devletin Milli İstihbarat 
Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göl-
başı Polis Özel Harekat Merkezi gibi stratejik 
kurumlarına bombalı saldırılar düzenlenmişti. 
TRT binaları işgal edilerek, kendisini “Yurtta 
Sulh Konseyi” olarak tanımlayan darbeci çete 
üyelerinin hazırladığı bildiri zorla okutulmuş, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Başbakanlık gibi yerlere sal-
dırılar olmuş, Meclise, darbeci çete tarafından 
kaçırılan F-16 uçaklarından bomba atılmıştı. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
millete, iradesine sahip çıkmak için sokaklar-
da darbeye direnme çağrısında bulunması ile 
milletimiz sokaklara dökülmüştü.

İşte bundan sonrası o gecenin karanlığının 
milletimizin birlik ve beraberliği ile aydınlığa 
çevrildiği saatlerdi. İnsan gücünün, elle, kolla, 
bedeniyle tanklara ve tüfeklere siper olduğu 
gündü 15 Temmuz. Cumhurbaşkanımızın 
çağrısını duyduktan sonra hiçbir şey 
düşünmeden, sadece ülkesinin geleceği için 
ölümü göze alarak sokaklara dökülen binlerin 
yazdığı kahramanlık tarihiydi 15 Temmuz.  

Bu günkü yazımızda yakın tarihimizde 
milletimizin sokaklara dökülerek tarih yazdığı 
bir günün, 15 Temmuz’un canlı tanıklarından 
İbrahim Özen ve onun ağzından 15 Tem-
muz’u anlatmaya çalışacağız. 

İbrahim Özen, 1972 yılında Meram’da 
doğmuş. İlkokulu Hatıp İlkokulunda, ortaoku-
lu İmam Hatip’te, liseyi Meram Teknik Lisede 
okuduktan sonra Selçuk Üniversitesi’nde 
Makine Mühendisliği bölümünü tamamla-
mış. 

İş dolayısıyla iki günlük bir program için 
İstanbul’a giden İbrahim Bey, o gece yaşadık-
larını şöyle anlatıyor:

“İş dolayısıyla İstanbul’a sık gider ge-
lirim. Yine bir iş için 15 Temmuz günü iki 
günlüğüne İstanbul’a geldim. Kaldığım 
otel Levent’teydi ve bugünkü adıyla Şehit-
ler Köprüsünü görüyordu. Saat 23.30 gibi 
odamdayken arkadaşlarım aradı ve darbe 
girişimi olduğunu haber verdi. Televizyonu 
açtım ve kanallardan olayı öğrenmeye 
çalıştım. Otel odasından aşağıya baktığımda 
bir hareketlilik yoktu. Televizyonda TRT’de 
bildiri okunmaya başladı. Kanalların hepsini 
gezdim sırayla. Başbakanımız Binali Yıldı-
rım, bunun bir kalkışma olduğu açıklamasını 
yaptı. Ardından Cumhurbaşkanımız, Ulusal 
televizyon kanallarından canlı bağlantı ile hal-
ka hitap ederek sokaklarda darbeye direnme 
çağrısında bulundu. 

Ben bir yandan haberleri izliyor bir yan-
dan ne yapmam gerektiğini düşünüyordum 

hızlıca. Tamam, çıkacaktım ama nereye 
gidecek, ne yapacaktım. O anda Turgay Gü-
ler’in “bütün din görevlilerinin camilerden 
ezan ve sala okunsun” çağrısını gördüm. 
Camı açtım. Çağrı yapıldıktan sonra ezan 
okunmasını bekliyorum okunsun ki beni ken-
dime getirsin. Yakın bir yerden bir ezan sesi 
geldi. Ezanı dinledikten sonra artık durmanın 
bir anlamı olmadığına, nereye olursa olsun dı-
şarı çıkmam gerektiğine karar verdim. O anda 
aklıma eğer vurulursam ne yapmalıyım geldi 
ve bu konuda bir hazırlık yapmam gerektiğini 
düşündüm. Ama bunlar belki saniyeler içinde 
oluyor. Kimse beni tanımıyor burada diyerek 
kimliğimi ve cüzdanımı yanıma aldım. Eğer 
bir şey olursa kimi arayabileceğime de karar 
verdikten sonra indim aşağıya. Otelin önün-
den yürümeye başladım ve bir guruba dâhil 
oldum. Tekbirler eşliğinde, “ Bayrak inmez, 
vatan bölünmez” diye bağırarak yürümeye 
başladık. Gurubun içerisindeki birine nereye 
gittiğimizi sorduğumda bana Boğaziçi Köp-
rüsünü açmaya gittiğimizi söyledi. Kortej 
eşliğinde devam ediyor, devam ettikçe de 
kalabalıklaşıyoruz. Epey bir kalabalık olduktan 
sonra bir güvenlik bandına geldik. Köprüye 
geçişleri kapatmışlardı zaten. Güvenlik bize 
geçemezsiniz, canınıza mâl olur dediyse de 
dinlemedik ve geçtik. Boğaziçi Köprüsüne 
Avrupa yakasından giriyorduk biz. Avrupa 
yakasından gelen ilk guruptuk. Saat yaklaşık 
02.00 gibi köprünün üzerindeydik ve oldukça 
kalabalık bir guruptuk. Bir yandan tanıdık eş 
ve dosttan arayanlar oldu. Hatta annem aradı. 
Köprünün üzerinde olduğumu ve dua etme-
sini söyledim. Bir arkadaşım Konya’da valilik 
önünde toplandıklarını söyleyerek ara ara bil-
gi vermemi istediği için fotoğraf çekiyor bazın 
da canlı yayın yapıyordum. Bu arada uçaklar 

alçak uçuş yapmaya başladı. F 16 tepemizde 
uçuyordu. Bir helikopter sesi geliyor ama 
ışıkları yanmadığı için nereden geldiğini gör-
müyorduk. Silah sesleri geliyordu. Bizim der-
dimiz askerlere ulaşıp, kışlalarına dönmesini 
sağlamaktı. Bütün vatandaşlar onun için top-
lanmıştı. Zira hiçbirimizin elinde silah yoktu. 
Terlikleriyle, pijamalarıyla çıkıp gelen insanlar 
vardı. Her çeşit insan vardı. Fakat hepimizin 
aklındaki gönlündeki birdi. Birlik ve beraber-
lik ruhu içinde hareket edilmesi insanı mutlu 
ediyor. Özellikle buradaki gençlerin gayreti ve 
çabasını görmek ayrıca gurur vericiydi. 

Köprünün ortasına geldiğimizde ne yapa-
lım diye düşünüp ikiye ayrılıp kuzey ve güney 
kanattan devam etme kararı aldık. Ben köprü-
nün kuzey tarafında, askerlerin olduğu taraf-
taydım. Askerlerle karşı karşıya, aramızdaki 
mesafe 200 metreye kadar düştü. Güney 
taraftaki arkadaşlar askerlerin çaprazında 

kaldığı için ilerliyordu. Tekbir seslerinin 
içine silah sesleri karışmıştı. Silah seslerine 
rağmen kimse korkmuyor, aynı kararlılıkla 
yürümeye devam ediyorduk. O anda korku 
diye bir şey yoktu. Çünkü eşsiz, evlatsız, işsiz, 
güçsüz yaşanabilir ama vatansız yaşanmazdı. 
O zaman bunları düşünmüyorsunuz bile ne 
işiniz ne eş ve çocuklarınız gelmiyor aklınıza. 
Rabbim o anda içinizdeki korkuların hepsini 
alıyor. 

O gece herkese bir görev verilmişti sanki. 
250 kişiye şehit olma, 2000 küsur kişiye gazi 
olma şerefi nail oldu. Geride kalan yüzlerce in-
san ise ülkemizi kurtardı aslında. Bize de gazi 
olma şerefi nail oldu. 

Askerlere doğru giderken silah sesleri de 
arttı. Herkes askerimiz bize ateş etmez, hava-
ya ateş ediyordur, diye düşünüyordu. Ama 
kurşunların bize geldiği anlaşılınca herkes 
çömeldi. Güney taraftan yaralı var, diye ses-
ler gelmeye başladı. O tarafa döndüğümde 
sağ bacağıma bir kurşun geldi. Acıyla geriye 
doğru çekildim. Baktım bacağım kanıyor. O 
anda herkes biraz panikledi, benim arkamda 
vurulanlar da olmuş, şehit olanlar da olmuş. 
Avrupa yakasında ilk açılan ateşle  MP5 mer-
miyle yaralananlardan biriydim ben. Başıma 
toplananlar bana yardımcı olmaya çalıştı, 
bacağıma tampon yaptık. Oradan arabayla 
hastaneye gitmek için yola çıktık. Ama yol-
lar kapalı, ambulanslar dolu ancak iki saatte 
ulaşabildik hastaneye. Belediye askeri araçları 
durdurmak için çöp arabaları, kamyonlar ya 
da diğer araçlarını seferber etmiş ana harter-
leri kapatmışlar. Polis yolları kesmiş. Kimini 
kim olduğu belli değil, kimin kime güvene-
ceği belli değil. Yapılan tedaviden sonra kendi 
imkanlarımla Konya’ya geldim.

O gece zor bir geceydi. Ülkeyi kaosa sü-
rüklemeye planlı bir geceydi. O gece herkes 
sanki vatan içi ölmeye kodlanmış gibi gelmiş-
ti. Çanakkale ruhu yeniden oluşmuştu. 

Her gün sabah kalktığımızda evden işe 
giderken bile kafamızdan bir sürü plan ge-
çiriyorsunuz. O gün cumhurbaşkanımızın 
çağrısı ve okunan ezan ve salaların ardından 
durmak olmazdı. Çok şükür mayamız hâlâ 
sağlam. İnsanlar elinde bir bayrakla çıktı 
sokaklara.

Bu ülke sadece bizim değil tüm mazlum-
ların ve ümmetin son kalesi. Bizim birlik ve 
beraberliğimize daha çok sarılmaya ihtiyacı-
mız var. Rabbim 15 Temmuz gibi bir geceyi 
bir daha bu ülkeye yaşatmasın.”  

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, 
düzenlenen törenle Vali Yakup Canbolat tarafından İbrahim Özen ve ailesine verildi.

‘Ümmetin son kalesiyiz’

Anne Sultan Hanım, oğlu için Kulu’da bir çeşme yaptırmış. Çeşmenin yapıldığı mahallenin adı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi.

 İbrahim Özen
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MHP Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, Cumhur İttifakı’na seçmenin teveccühünün büyük olduğunu belirterek, “Biz hiçbir siyasi 
partiye benzemeyiz. Bizim önceliğimiz önce vatandır” dedi. Kara, milletvekili seçildikleri takdirde Konya’nın sesi olacaklarını da ifade etti

‘Konya’nın sesi olacağız’
24 Haziran 2018 tarihinde yapıla-

cak olan Cumhurbaşkanlığı ve Millet-
vekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi 
Hareket Partisi Konya Milletvekili Adayı  
olan Esin Kara çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Bu kapsamda Milliyetçi 
Hareket Partisi Konya Milletvekili Ada-
yı Esin Kara Yenigün Gazetesini ziyaret 
etti. Ziyarette Yenigün Gazetesi Sorum-
lu Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan ve 
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
hazır bulundu. Ziyarette konuşan MHP 
Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, “  
MHP Konya Milletvekili adayları olarak 
teşkilatlarımız ile birlikte 24 Haziran’da 
gerçekleştirecek seçimler öncesinde 
Konya’da yoğun bir çalışma içerisinde-
yiz. Teşkilatlarımız ile birlikte Konya’da 
sıkılmadık el, ulaşmadık vatandaşımız 
bırakmamak için yoğun bir gayret sarf 
ediyoruz. Bu kapsamda esnaf ziyaretleri 
gerçekleştiriyoruz, Pazar ziyaretleri ger-
çekleştiriyoruz. Bunun yanında köyle-
rimizi ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Va-
tandaşlarımızın dertlerini ve sıkıntılarını 
dinliyoruz. Vatandaşlarımıza partimizi, 
seçim beyannamemizi ve Cumhur İt-
tifakını anlatıyoruz. Vatandaşlarımıza 
artık Milliyetçi Hareket Partisi Konya’da 
bir vekil ile değil daha çok vekil ile tem-
sil etmek istediğimizi vatandaşlarımıza 
İletiyoruz.  Sahada partimize ve bizle-
re karşı güzel bir hava var.  Bu ilginin 
büyük bir çoğunluğu Liderimiz Genel 
Başkanımız Devlet Bahçeli’den kay-
naklanıyor. Liderimiz 15 Temmuz son-
rası duruşu ve önce ülkem ve devletim 
demesi halkımızın gözünde büyük bir 
sevgi uyandırdı. Halkımız Genel Başka-
nımız Devlet Bahçeli’ye vefa borcunun 
olduğunu ve hayran olduklarını ifade 
ediyorlar.  Seçmenler bizlere neden 
Cumhur İttifakına girdiğimizi soruyor-
lar. Bizler de seçmenlerimize Cumhur 
İttifakının neden gerekli olduğunu anla-
tıyoruz” diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKINA BÜYÜK 
BİR TEVECCÜH VAR 

Cumhur İttifakı’nın sahada büyük 
bir teveccüh ve destek olduğunu ifade 
eden Kara, “Cumhur İttifakı  milleti-
miz tarafından beklenen bir ittifak idi.  
Cumhur İttifakı’na MHP ve AK Parti 
seçmenleri tam destek veriyor. Cumhur 
İttifakına olumlu tepkiler var. Sahada 

seçmenler Cumhur İttifakına destek 
vereceklerini ifade ediyorlar. Ülkemiz 
15 Temmuz’da bir kaosa ve iç savaşa 
sürüklenmeye çalışıldı. O gece çok acı 
olaylar yaşandı.  O gece asıl hedef Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
öldürülmesiydi.. Eğer o gece Cumhur-
başkanımız öldürülseydi ülkemiz bir 
kaos içerisindeydi.  Amaç Türkiye’yi iç 
savaş içerisine sürüklemek etrafımızda 
bulunan Müslüman ülkelere yapıldığı 
gibi ülkemize özgülük getirme adına 
yabancılar tarafından işgal edilmesiydi. 
Ülkemiz içerisinde kaynayan bir FETÖ 
darbesi var. İçeride kaynayan cephe-
de siyasi kollar da var.  Bu siyasi kollar 
hem ekonomik hem de sosyal olarak 
saldırıya geçtiler. Ülkemizin içerisinde 
bir beka sorunu görünüyor. Ülkemizi 
Suriye, Irak’a çevirip bölmek isteyenle-
re karşı bizlerin Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan’ı indirmek gibi, ona 
geçmişi hatırlatmak gibi bir durum söz 
konusu olmazdı. Ülkemize içeriden ve 
dışarıdan hainler müdahale etmeye ça-
lışırken hep beraber mücadele etmemiz 
gerekiyordu.  Bizler Cumhur İttifakı’nı 
milli beka sorunu sebebi ile oluşturduk 
ve katıldık” dedi.

BİZLER ÖNCE ÜLKEM SONRA PARTİM 
SLOGANI İLE YOLUMUZA 

DEVAM EDİYORUZ 
Sahada  kadın milletvekili adayı 

olmasından dolayı olumlu tepkiler al-
dığını ifade eden Kara, şunları söyledi: 
“Sahada bayanlardan bayan aday olma-
mızdan dolayı olumlu tepkiler alıyoruz. 
Genel başkanımız Devlet Bahçeli bayan 
milletvekili adaylarımızı siyasete davet 
etti ve bayanların aday olması konusun-
da teşvik etti. Biz de genel başkanımı-
zın çağrısı doğrultusunda adaylığımızı 
koyduk. Türk kadını çalışkandır. Türk 
kadını cinsel kimliği ile değil her zaman 
kahramanlığı, anneliği  ve fedakârlığı 
ile öne çıkmıştır. O yüzden Türk kadı-
nın siyasette bir kadını gördüğü zaman 
kadınlarımızın mutlu olduğunu görüyo-
rum. Kadınlarımızdan da güzel tepkiler 
alıyorum. Bizler Milliyetçi Hareket Par-
tisi olarak önce ülkem ve partim diyen 
pırıl pırıl milletvekili adaylarıyız. Biz 
hiçbir siyasi partiye benzemeyiz. Bizim 
önceliğimiz önce vatandır. Biz şu anda 
tek bir bozkurt ile Konya’yı temsil edi-
yoruz. Ben bundan sonra Konya’yı tem-
sil edecek daha çok bozkurt istiyorum. 
Bizler Ankara’ya yerleşmeyecek. Kon-

ya’nın sıkıntılarını dinleyecek, Konya’da 
ikamet edecek. Görevi ne gerektiriyor-
sa Ankara’da bulunacak. Görevinden 
sonra şehrine geri dönecek. Şehrinin 
sıkıntılarını dinleyecek, çözüme kavuş-
turacak milletvekili adaylarıyız. Konyalı 
hemşerilerimizin destekleri ile MHP 
milletvekillerin nasıl olacağını ve Konya 
için neler yapabileceğini onlara  meclis-
te göstereceğiz.” 

Konya’nın ve Mali Müşavirlerin bir 
çok sorunu olduğunu hatırlatan Kara, 
göreve gelmesi ile bu konular ile ilgili 
çalışacağını ifade ederek, “Konya’nın bir 
an önce Metro’yu kullanması  gerekiyor. 
Konya turizm şehri ancak. Şehrimizi ak-
tif bir şekilde daha çok tanıtmalıyız. Bu 
anlamda şehrimizin uluslar arası sivil 
bir havalimanına ihtiyaç var.  Bu havali-
manın bir an önce yapılması gerekiyor. 
Konya’nın hızlı büyümesi ile Konya’da  
çevre yolu sorunu ortaya çıktı. Çevre 
yolumuz şehrin içerisinde kaldı. Çevre 
yolunun şehrin dışına aktarılması ve bu 
konuda önemleler alınması gerekiyor. 
Mali Müşavir kimliğim ile milletvekili 
adayıyım. Meslektaşlarımın sorunu-
nu görmekteyim. Meslektaşlarımın da 
bu konuda beklentileri var. Bu konuda 
projelerimiz var.  Bir bayan milletve-
kili olarak bayanların da siyasete aktif 
olarak girmesi ve üretken olması için 
kadınlarımıza yönelik bazı projelerimiz 
var. İnşallah bu projeleri Milliyetçi Ha-
reket Partisi içerisinde milletvekili olsak 
da olmasaküa faaliyete geçirmeyi düşü-
nüyoruz” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbrahim Şinasi Efendi bundan 
seneler evvel kelimeler, cümlelerine; 
cümleler ise hislerine yetmediği için 
noktalama işaretlerini kullanmıştır 
ilk kez. Onun bu icadı yazmak 
fiilini bir hayli zenginleştirmiştir. 
Artık cümleler, kelimelere olduğu 
kadar noktalama işaretlerine de 
muhtaçtır. Ve bu küçücük işaretler, 
alfabede olduğu gibi cümlelerin de 
anlamına derinlikler katmaktadır. 

Bir cümlenin cümle haliyle 
bittiğini nokta söyler meselâ. Bura-
sı susma vaktidir gerisini varın siz 
düşünün demektir o. Nokta, yeni 
bir cümlenin de muştusudur aynı 
zamanda. Cümlenin yorulduğunu 
ise virgül haber verir. Virgül, yarım 
solukluk dinlenme payıdır. Tırnak 
işareti, bak sana bunu ben söylü-
yorum, diyeni benim bu kelâmın 
demektir. Cümlelerin, kelimelerin 
kıymetini bildiğim gibi noktalama 
işaretlerinin de kıymetini bilirim 
ben. Her birine ayrı ayrı anlamlar 
ve dahi hikâyeler yüklerim. Ünlemi 
gördüğüm vakit babamın öfkesi 
düşer aklıma. Tırnak işaretini, anne-
min zarifliğinden bilirim. Size daha 
nice teşbihler yazabilirim. Ama bu 
yazının hacmini üç nokta ile doldu-
racağım. 

Bu işaretin bütün yazdıklarım-
da ya da yazamadıklarımda hatırı 
sayılır bir önemi vardır. Zira üç nok-
ta yazılmış cümleler için değil türlü 
sebeplerle yazılamamış cümleler 
için kullanılır. Daha diyeceğim vardı 
aslında, demektir üç nokta. Sonra 
bu kadarıyla yetinmektir. Yazılmak 
istenip de yazılmamış cümlelerin 
dipnotu, söylenmemiş sözlerin 
şahididir. Üç nokta, yazarak ve nice 
nice sıfatı tüketerek anlatılamayacak 
bir yorgunluğu anlatır. Yorgunum 
der şedde kullanarak cümlenin so-
nunda. Öyle çok yorgunum ki… 
Yazmaktan değil yazamamaktan, 
yaşamaktan değil, yaşayamamak-
tan yorgunum. Dil, gibi değilim 
ben. Söylenmemiş cümleleri örte-
cek dudaklarım yok. Söylendiğinde, 
canlar alıp canlar verecek, ülkeler 
fethedecek, bir sefere Bismillah 
diye yürüyecek kadar ehemmiyetli 

değilim. Yazılmasını isterim zihin-
den geçen her kelimenin. Yüreğin 
üzerinde, kölelerin bağrına bırakılan 
taşlar gibi yazılmamış cümleler ko-
nulsun istemem. Bir parşömende, 
bir deri parçasına, silinecek dahi 
olsa taşa ve toprağa, hiç değilse 
suya… Eğer ki kâğıt, kalem şahitlik 
etmeyecekse yazılabilecek her nes-
neye yazılsın isterim. 

Söz gibi değildir kelime. 
Ağırdır, hacimlidir. İnsan bir sözü 
duymaktan öteye geçemezken, 
kelimelere dokunabilir, koklayabilir. 
Bu sebepledir ki, yazma eylemi söy-
lemekten çok daha kıymetlidir. Ben, 
ismi ile müsemma üç nokta (…) 
ise yazıya en çok yakışan ziynetim. 
Yazılamamış bütün kelimelerin ses-
siz habercisi, kalabalık müjdesiyim. 
Hiçbir kapıya uymayan anahtarım 
ben. Her söze yeten bir muhayyile-
nin sebebiyim. Çok eskilerde, hani 
ya gurbetlik yıllarında edepten sev-
giliye yazılamayan sözlerin, selâm-
ların, en ketum habercisiyim. Öyle 
ki bazen benim anlattığımı, sayfalar 
anlatmaya yetemez. Rütbeli bir de-
likanlının, anasına babasına diğer 
tüm büyüklerine hâl hal hatır, selâm 
sabah ettikten sonra, ismin üstün-
de eşime, sevdiğime, yâr haneme 
diye sessizce konuluvermiş üç 
noktayım bugüne bugün. 

Bazen yanaktan süzülen üç 
nokta oluveririm ben. Bir anıyı yâd 
eden, bir hikâyeyi anlatan olurum. 
Üstelik dil gibi, söyleyerek değil, 
beni okuyanın aklına şerh ederek 
yaparım bunu. İşimde mahir ve bir 
o kadar gururluyumdur. 

Tün diyeceklerim bu sahifeye 
elbette ki sığmaz. Sözün özünü de 
yine hacmimde saklarım. 

ÜÇ NOKTA

Esin Kara

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ
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 ‘Ramazan Merhamettir’ slo-
ganıyla bu ramazanda da yurti-
çi ve yurtdışı faaliyetlerine hız 
kesmeden devam eden AYDER 
Anadolu İnsani Yardım Derneği, 
yoksulluk ve açlıkla mücadele 
eden Afrika’nın batı ülkelerin-
den MALİ’de yüzlerce yoksula 
iftar yemeği vererek kumanya 
dağıtımı gerçekleştirdi.  Konu 
ile ilgili açıklama yapan AYDER. 
Yön. Kur.Başkanı Hasan Çelik, 
“Mali’ye anlamlı bir ziyaret ger-
çekleştirdik. Orada ki Müslüman-
ların sıkıntılarına ve yoksulluk-
larına gözlerimizle şahit olduk. 
Durum sandığımızdan daha va-
him” diye konuştu.  Müslüman-
ların yoksulluklarından istifade 
edildiğini belirten Çelik, “Misyo-

nerler yıllardır burada çalışması-
na devam ediyor. Müslümanları 
dinlerinden döndürüp bizlerin 
birer düşmanı haline getiriyor. 
Bunun en büyük nedeni ise Müs-
lümanların yoksulluğundan kay-
naklanıyor.Bedava su hizmeti, 
sağlık hizmeti ve eğitim hizmet-
leriyle Müslümanları kandırıp 
dininden döndürmeye çalışılıyor” 
dedi.  Müslümanların Mali’de İs-
lami alanda çalışması gerektiğini 
söyleyen Çelik, “Burada cami ve 
medreseleri çoğaltmalı, kardeşle-
rimizi misyonerlerin kirli ellerine 
bırakmamalıyız. Çünkü böylesi 
bir durumda kıyamet günü Rab-
bimize vereceğimiz hesap çetin 
olacaktır” diye sözlerine son ver-
di.  n HABER MERKEZİ 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
1 Haziran 2018 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3359

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

AYDER,  MALİ’de iftar 
verdi kumanya dağıttı 

Karapınar ilçesinde, yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, ekili alanların yanı sıra yerleşim 
yerlerini de tehdit ediyor. İlçede, bugüne kadar irili- ufaklı 300’den fazla obruk meydana geldi

Oluşan obruklar, 
evleri tehdit ediyor

Sanayi sitesinden bisiklet çalan 
hırsızlık şüphelisi, daha sonra bir 
kamyonun aküsünü sökerek çaldığı 
bisikletle götürdü. Olay, 17 Mayıs 
Perşembe günü öğle saatlerinde 
Toprak Sarnıç Mahallesi Esenbel 
Sokak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sokaktaki iş yerlerin-
den farklı günlerde hırsızlık olayı 
yaşanması üzerine mermercilik 
yapan Hasan Ulutaş, komşularıyla 
birlikte iş yerlerindeki güvenlik ka-
merası görüntülerini inceledi. Ka-
yıtlarda, kimliği belirlenemeyen bir 
kişinin, marangozhaneye ait kam-
yonun yanına yürüyerek gelip keşif 
yaptığı daha sonra da kamyonun al-
tına girerek akünün kablosunu sök-
tüğünü görüldü. Şüphelinin daha 
sonra yine başka bir iş yerinden 
çaldığı bisikletle kablosunu söktü-
ğü aküyü alarak gittiği belirlendi. 
Esnafların haber vermesi üzerine 
olay yerine sevk edilen polis ekiple-
ri, iş yerlerinde ve güvenlik kame-
rası görüntülerinde inceleme yaptı. 

Görüntülerden yola çıkan polis, 
şüpheliyi yakalamak için çalışma 
başlattı. 

“HIRSIZLARIN BİR AN ÖNCE 
BULUNMASINI İSTİYORUZ” 

Aracından akü çalınan esnaf-
lardan Hasan Ulutaş, “Dükkanları-
mıza her gün bir hırsız giriyor. Biz 
burada yaklaşık 30 esnafız. Hemen 
hemen herkesin arabasının aküsü 
çalınıyor. Sadece burada değil farklı 
bölgelerde de hırsızlık oluyor. Aynı 
zamanda bizim iş yerinde bulduğu 
malzemelerimizi de çalıyorlar. Bu 
hırsızların biran önce bulunmasını 
istiyoruz” dedi. 

Sanayi sitesindeki hırsızlık olay-
larından sürekli tedirgin olduklarını 
ifade eden Ulutaş, “Bir komşumu-
zun akülerini çalan kişiyi ondan 
önceki gün buradan geçerken gör-
düm. Ancak iki kamara görüntüsü 
vardı. Ben birini izledim diğerini 
izlemedim. O yüzden hırsızı tanı-
yamadım. Meğer o kişide diğer bir 
hırsızmış” şeklide konuştu. 

Aynı hırsızlık şüphelisinin iş 
yerinin yazıhanesine girerek çeşitli 
malzemeleri çaldığını anlatan Ser-
kan Küt, “Geçen yıl akülerimiz ça-
lındı. Bu yıl ise yazıhaneye girmiş. 

Bizim bozuk paraları günlük def-
terleri ve yazar kasamızı götürmüş. 
Bizim bu yılki zararımız yaklaşık 5 
bin lira” dedi.
n İHA 

Yeraltı suları, karbonik asitle 
zenginleşip, asit özelliği taşıya-
rak, kireç taşlarını eritip, yeraltına 
mağaralar oluşturuyor. Zamanla 
mağaralardaki sular çekiliyor. Ma-
ğaraların üzerindeki toprak örtü 
de kendini taşıyamıyor. Toprak 
örtü, büyük gürültü ve patlamay-
la çöküyor. Ağız çapları derinlere 
doğru genişleyen çukurlar oluşu-
yor. Bu çukurlara ise ‘obruk’ adı 
veriliyor. Konya’da Tuz Gölü’nden 
başlayıp, Karapınar, Çumra ve 
Akören ilçesine kadar uzanan bir 
yay üzerinde, eriyebilir kayaçlar 
bulunması nedeniyle sık sık ob-
ruk oluşuyor. Bölgede irili- ufaklı 
300’ün üzerinde meydana gelen 
obruk, ekili alanların yanı sıra yer-
leşim yerlerini de tehdit ediyor. 
Bazı bölgelerde oluşan obruklar, 
yerleşim yerine 100- 200 metre 
uzaklıkta yer alıyor.

KARAPINAR’DAN TUZ GÖLÜ’NE 
GİDEN GÖMÜLÜ FAY HATTI VAR 

Obrukların, eriyebilir kayaçla-
rın suyla temas etmesi durumun-
da meydana geldiğini belirten 
Jeoloji Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah 
Arık, şunları söyledi:

“Obruklar yeraltındaki kars-
tik çöküntüler olarak söylene-
bilir. Özellikle Tuz Gölü’nden 
başlayarak güneye Karapınar’a, 
Çumra’ya, Akören’e kadar giden 
bir yay, Konya’nın il merkezinin 
çevresini kuşatan bölgenin tama-
mında bu suyla karşılaştığında 
eriyebilir nitelikle tabakalar bu-
lunduran genç formasyonlar var. 
Bunlar asidi yüksek yağmur su-
yuyla ya da Karapınar bölgesin-
deki sönmüş volkanlardan ayrılan 
asidi yüksek sularla karşılaştığı 
zaman kolaylıkla eriyebiliyor. Ka-

rapınar’dan Tuz Gölü’ne doğru gi-
den bir gömülü fay hattından söz 
ediyoruz. Bu fay hattının olduğu 
bölgelerde kayaçlar daha kırık ol-
duğu için bunların olduğu bölgede 
su akışları kuzeye doğrudur. Do-
layısıyla obrukların yoğunlaştığı 
bölge genellikle bu fay hattının 
yanında, yöresinde ya da üzerinde 
meydana geliyor. Su akımı da et-
kili. Bu doğal jeolojik faktörlerdir.”

Bölgede 300’ün üzerinde ob-
ruk meydana geldiğini ve obru-
ğun oluşmasının engellemesinin 
mümkün olmadığını belirten Arık, 
“Obruklar, önceden daha yüksek 
kotlarda meydana geliyordu. Son 
yıllarda aşırı yeraltı su kullanımı 
ve kuraklık şartları nedeniyle su 
seviyesi çekildi. Su- kayaç etkile-
şimi olduğu noktalar daha düşük 
kotlara geldi. Günümüzde yerle-
şim alanlarında, tarlalarımızda, 
küçük yerleşim birimlerinde ob-
ruklar olmaya devam ediyor. Sa-
dece geçtiğimiz yıl 9 civarında ob-
ruk meydana geldi. Bütün bölgeye 
baktığımız zaman Çumra’dan Tuz 
Gölü’ne kadar olduğu bölgede 300 
civarında obruk vardı. Geçen yıl 
300’ü aşmış olduk” diye konuştu. 

Bu yıl tarım sezonunun yeni 
başladığını ve beraberinde yeni 
obrukların da oluşmaya başladı-
ğını kaydeden Arık, ‘’Obruğun 
oluşmasını durdurmak, şu an 
için mümkün değil. Onu tetikle-
yen faktörleri biraz daha kontrol 
altında tutabiliriz. Bu da yeraltı 
su seviyesini yükseltecek tedbir-

ler olmalı ki en azından yerleşim 
alanlarından biraz daha uzakta ol-
sun” dedi.  

‘GİTMEK İSTESEK BU KADAR 
HALK NEREYE GİDECEK’

İnoba Mahallesi’nde yaşayan 
çiftçi Hasan Köroğlu, obruklarla 
yaşamaya alıştıklarını belirterek, 
‘’Obruklara alıştık artık. Yapacak 
bir şey yok. Ekmeğimiz burada. 
Zemin sağlam, diyorlar; ertesi gün 
çöküyor. Gitmek istesek de bu 
kadar insan nereye gidecek” diye 
konuştu. 

Aynı mahallede oturan çiftçi 
Orhan Gümüş de obruk oluşu-
munu kabullendiklerini dile geti-
rerek, ‘’Obruk ile evlerimizin me-
safesi yaklaşık 100 ile 200 metre 
kadar. İlk zamanlar biraz tedirgin 
oluyorduk; ama insan sonradan 
alışıyor. Yanından gelip, geçiyo-
ruz. Düşme ihtimalimiz olsa da ar-
tık pek kaygılanmıyoruz. Hatta ol-
madığı zaman obruk oluşmamış, 
diyoruz. Yetkililerin de yapacağı 
bir şey yok. Yeraltı suları çekiliyor, 
bunlar oluyor. Bunu kabullendik’’ 
dedi.  n DHA 

Çaldığı bisikletle akü hırsızlığı yaptı 

 Prof. Dr. Fetullah Arık

Karaman’da inşaat işçilerinin içinde 
bulunduğu kamyonet ile başka bir kam-
yonetin çarpışması sonucu 3 kişi yara-
landı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Urgan 
Mahallesinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan Abidin 
B. (58) yönetimindeki 42 BT 887 plakalı 
kamyonet ile Yakup T. idaresindeki 42 JE 
368 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. 
Kazada 42 BT 887 plakalı kamyonetin sü-
rücüsü ile içindeki yolcular Abidin D. (44) 
ve Muslu I., yaralandı. Kazanın ardından 
yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki 
vatandaşlar koştu. 
n İHA 

Karaman’da polisin düzenlediği ope-
rasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu 
değerlendirilen 10 parça tarihi eser ele 
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşında-
ki M.A. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri 
satmak için müşteri aradığı yönünde 
bilgi alan Karaman Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlularla Mücade-
le (KOM) Şubesi ekipleri çalışma başlattı. 
M.A.’nın iş yerinde ve evinde arama 
yapan ekipler, Osmanlı dönemine ait ol-
duğu değerlendirilen 10 parça tarihi eser 
niteliğinde eser ele geçirdi. M.A. hakkında 
yasal işlem başlatıldı. 
n İHA 

İki kamyonet 
çarpıştı: 3 yaralı 

Tarihi eser
operasyonu 

Okullardan bilgisayar çaldıkları iddia edilen üçü 18 
yaşından küçük, 5 kişi, polisin operasyonu sonucu yaka-
landı. Şüphelilerden İ.K.’nin (17), 17 farklı suçtan hak-
kında yakalama kararı olduğu belirlendi. Konya Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri, kent merkezinde ve Çumra ilçesindeki okullarda 
son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla 
ilgili çalışma başlattı. Polis, okullardaki güvenlik kamerası 
görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kar maske-
si taktığını tespit eden polis, görüntülerden yola çıkarak 

hırsızlıkta kullanılan hafif ticari aracın plakasını belirle-
di. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında Mesut Ş. (38), 
Sinan K. (20), D.K. (14), M.Ç. (16) ve İ.K. (17) gözaltına 
alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda okullar-
dan  çaldıkları 12 dizüstü bilgisayar ve 600 lira para ile kar 
maskeleri, fotoğraf makinesi, 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 
bu silahlara ait çok sayıda fişek ve bir motosiklet ele ge-
çirildi. Şüphelilerden İ.K.’nin 17 farklı suçtan da hakkında 
yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüpheliler, polisteki 
sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.  n İHA 

5 genç okullardan bilgisayar çaldı 
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‘25 Haziran’da güzel bir güne uyanacağız’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı 2 Haziran Cumar-
tesi günü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük 
Konya Mitingine tüm Konyalıları da-
vet etti. 

Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Genel Seçimleri için ça-
lışmalarını aralıksız sürdürüyor.  Ak 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Ak Parti İl Başkan 
Yardımcısı Hasan Çiftçi ve İlçe Teş-
kilatı üyeleri seçim çalışmaları kap-
samında Beyhekim Devlet Hastanesi 
ve TOKİ İş Merkezi’ni ziyaret ederek 
vatandaşlardan 24 Haziran seçimle-
ri için destek istedi. Beyhekim Has-
tanesi  Başhekimi Abdulcelil Kalem 
ile de görüşen heyet  hasta ve hasta 
yakınlarını ziyaret ederek hastalara 

moral verdi. 24 Haziran seçimlerin-
den en iyi sonucu almak için tüm 
teşkilat mensuplarıyla birlikte saha-
da çalıştıklarını ifade eden AK Parti 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta “ 
Ak Partimiz 16 yıl boyunca Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan  
liderliğinde eğitimden, sağlığa, ula-
şımdan, altyapıya kadar her alanda 
ülkemize büyük kazanımlar sağladı. 

16 yıl boyunca milletimizle el ele ve-
rerek zorlukları birlikte aştık. İnşallah 
yeni dönemde de ülkemiz kalkınma 
ve atılımlarını tüm engelleme ça-
lışmalarına, tüm oyunlara rağmen 
kararlılıkla devam edecektir. Bu yüz-
den 24 Haziran seçimlerinde Konya 
olarak Cumhurbaşkanımıza en güçlü 
desteği vermemiz gerekiyor” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ülkemiz 

ve dünya insanlığı için büyük önem 
taşıdığını ifade eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Se-
çim çalışmalarında görüyoruz ki va-
tandaşımız 24 Haziran seçimlerinin 
önemini kavramış durumda ve Ak 
Partimize ve Cumhurbaşkanımıza 
olan desteklerini her fırsatta dile geti-
riyorlar. İnşallah 24 Haziran’da Sayın 
Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir 
şekilde yeni sistemle beraber Cum-
hurbaşkanı olarak köşke gönderece-
ğiz ve ülkemiz 25 Haziran’da yeni ve 
güzel bir güne uyanmış olacak” dedi. 

Başkan Ahmet Pekyatırmacı 
konuşmasının sonunda  2 Haziran 
Cumartesi günü saat 14:30’da Kı-
lıçarslan Şehir Meydanı’nda  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla gerçekleşecek olan bü-
yük Konya mitingine tüm Konyalıları 
davet etti.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili Adayları Mustafa Derbentli, 
Yavuz Aydın, Kenan Özcan ve Sefa 
Yılmaz, Bozkır’da vatandaşlarla bu-
luşarak gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Burada kahve 
ziyaretleri yaparak vatandaşların 
dertlerini dinleyen adaylar, ülke-
nin sorunlarını aktararak Saadet 
Partisi’nin seçim vaatleri hakkında 
bilgi verdi. Bir mahalle kahvesin-
de konuşan Saadet Partisi Konya 
Milletvekili Adayı Yavuz Aydın, 
“Bugün en önemli problemimiz 
kutuplaşmadır. Yapılan araştırma-
lar gösteriyor ki farklı düşüncede-
ki insanlar çocuklarının birbiriyle 
oyun oynamasını dahi istemiyor. 
Biz bunu ortadan kaldıracağız. Sa-
adet iktidarında her türlü kutup-
laşmayı ortadan kaldırmayı ve tüm 
vatandaşlarımızla kucaklaşmayı en 
önemli görevlerimizden birisi ola-
rak görüyoruz” dedi.

Çiftçilerin sorunları hakkında 
konuşan Aydın, “Çiftçimiz traktö-
rüne alacağı mazota litre başına 1 

lira 80 kuruş ÖTV ödemesi gere-
kirken yat sahibi ÖTV ödemeden 
mazot alabilmektedir. Bu noktada 
hükümetimiz çiftçiyi düşünme-
mektedir. Uygulanan yanlış tarım 
politikaları neticesinde de pek çok 
tarımsal üründe ithalata mecbur 
kalmaktayız. Artık neredeyse so-
luduğumuz havadan dahi vergi 
alınacaktır. Saadet iktidarında ilk 

işimiz vergi yükünü hafifletmek ve 
vergide adaleti sağlamak olacaktır” 
ifadelerine yer verdi.

“Üretimin en önemli öznesi ve 
gücü gençlerimizdir” diyen Aydın, 
“Ülkemizde toplam işsiz sayısı 3,5 
milyon civarında olup 15-24 yaş 
arası genç işsiz oranı toplam işsiz-
lik oranının yaklaşık yüzde 21’idir. 
Yani bugün 718 bin gencimiz iş-

sizdir ve bu rakam her geçen gün 
artmaktadır. Saadet iktidarı genç-
lerimizin sorunlarına ciddiyetle 
eğilecek; gençlerimiz için yatırım, 
istihdam ve üretim hamleleri ger-
çekleştirecektir” şeklinde konuştu.

Eğitim sisteminin koşu parku-
runa dönüştüğünü söyleyen Aydın, 
şu ifadelere yer verdi: “Eğitim siste-
mi bir yarış atı maratonu mantığıyla 
çocuklarımızı ve gençlerimizi LGS, 
YKS, KPSS, ALES, YDS parkurla-
rında nefes almaksızın koşturmak-
tadır. Saadet iktidarında bu sistem 
değiştirilecek, gençlerimizin  yete-
nek,  karakter ve eğilimlerine göre 
yönelebilecekleri meslek seçimine 
ve değerler eğitimine dayalı bir 
eğitim sistemi kurulacaktır. Ehliyeti 
dikkate almayarak ve partizanlığı 
ölçü  olarak  benimseyen,  partiye 
üye kaydeder gibi yapılan öğrenci 
ve memur alımlarıyla gençlerin 20-
25 yıllık emeği hiçe sayılmaktadır. 
Saadet iktidarında siyasi tutumun-
dan dolayı kimse işinden, kariyerin-
den mahrum bırakılmayacaktır.”
n HABER MERKEZİ 

‘İmar uygulamaları
ile Karatay gelişiyor’

Karatay Belediyesi ilçe sınırları 
içinde düzenli kentleşmeyi sağla-
mak amacı ile Belediyelerin asli 
görevlerinden olan 3194 Sayılı 
İmar Kanununun 18. Maddesini 
hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygula-
maya devam ediyor. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, “Be-
lediyemiz 1. Etap Revizyon İmar 
Planı çalışmaları kapsamında 20 
ayrı düzenleme sahasında 3194 
sayılı İmar Kanununun 18’inci 
maddesi gereğince imar uygu-
lamaları başlatılmış ve tesciller 
%100 oranında tamamlanmıştır. 
Yapılan 18’inci madde uygulama-
ları sonucunda 5.136.645 m² lik 
alanda tescil işlemleri tamamla-
narak 1.Etap Revizyon İmar Planı 
kapsamında tapuları verilmeyen 
mülk sahibi kalmamıştır. 2. Etap 
Revizyon İmar Planı kapsamın-
da 10 ayrı düzenleme sahasında 
Belediyemizce 3194 sayılı İmar 
Kanununun 18’inci maddesine is-
tinaden yapılan imar uygulamala-
rına başlanmış olup, çalışmalar ti-
tizlikle devam etmektedir. 2.Etap 
Revizyon İmar Planı kapsamında 
Akabe, Gaziosmanpaşa ve Çatal-
tömek Mahallelerinde askı işlemi 
tamamlanan K655, K656, K657 
ve K658 nolu düzenleme saha-
ları Karatay Tapu Müdürlüğünde 
tescil edilmiştir. Son olarak Selim 
Sultan ve Elmacı Mahallesi sınır-
ları içerisinde, Karaman Cadde-
si, Çancı Caddesi, Selim Sultan 
Caddesi ve Cevre Yolu Caddesi 
arasında kalan ve K666 Nolu Dü-
zenleme sahası olarak adlandırı-
lan 414.049 m² alanda yapılan 18 
madde İmar Uygulaması tamam-
lanarak tapular mülk sahiplerine 
dağıtılmaya başlanmıştır.  Bunun-
la birlikte, Hacıibali ve Karakulak 
Mahallelerinde Çevreyolu Cad-
desi, Büyük Kumköprü Caddesi, 
Cezayir Caddesi ve Çancı Cadde-
si arasında kalan 571.962 m²’lik 
alanda Kadastro Kontrolleri ta-
mamlanan K663 nolu düzenleme 
sahası ve Orhangazi Mahallesinde 
581.657 m²’lik alanda Kadastro 
Kontrolleri tamamlanan K662 
nolu düzenleme sahası Karatay 
Tapu Müdürlüğünde Tescil işlem-
leri devam etmektedir.  Karakulak 
Mahallesinde Balçelebi Caddesi, 
Büyük Kumköprü Caddesi,  Sarı 
Cami Sokak ve Özgümüş Sokak 
arasında kalan 243.822 m2’lik 
alanda askı işlemleri tamamlanan 
K659 nolu düzenleme sahası ve 
Karakulak ve Kumköprü Mahal-
lesinde Balçelebi Caddesi, Büyük 
Kumköprü Caddesi,  Küçük Kum-
köprü Caddesi, Akcami Sokak, 
Sarı Cami Sokak, Hacı Hatıp So-
kak ve Mancılık Sokak arasında 
kalan 723.652 m² lik alanda askı 

işlemleri tamamlanan K660 nolu 
düzenleme sahası ile Selim Sul-
tan ve Hacıibali Mahallelerinde 
1.020.460 metrekarelik alanda 
askı işlemleri tamamlanan K664 
nolu düzenleme sahasının Ka-
dastro Müdürlüğünde yapılan 
kontroller ise devam etmektedir” 
dedi.

“2018 İlk 5 Ayında, 2003 Yı-
lının 3 katına yakın inşaat ruhsatı 
verildi” diyen Başkan Hançerli, 
Karatay’a 14 yılda 13.644 daire 
kazandırarak özel sektör için bir 
ışık yaktıklarını vurguladı. 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli göreve geldiği 
2004 yılından itibaren gerçekleş-
tirdikleri toplu konut hamleleri ile 
ilçeye 13.644 daire kazandırdık-
larını belirtti.  Karatay Belediyesi 
öncülüğünde 1993-2004 yılları 
arasında gerçekleştirilmiş 6.356 
daire olduğunu hatırlatan Baş-
kan Hançerli, “Karatay Belediyesi 
olarak ilçeye kazandırdığımız top-
lam 20.000 dairenin 13.644 adeti 
2004-2017 yılları arasında ger-
çekleşti. Hemşerilerimizin, Kon-
ya’nın merkezinde yer almasına 
rağmen bir çöküntü alanı görü-
nümünde olan evlerden kurtulup; 
modern mimari ile inşa edilmiş 
evlerde ikamet etmeleri en büyük 
hedefimizdir” dedi. Başkan Han-
çerli Belediye olarak görevlerinin 
kooperatifi kurmakla bitmediğini 
belirterek; yeşil alan çalışmaları, 
yol düzenlemeleri ile çalışmaların 
sürekli devam edeceğini söyle-
di. “Bütün hemşerilerimize toplu 
konut hamlelerimizde gösterdi-
ği yoğun ilgi ve verdikleri destek 
için çok teşekkür ediyorum” diyen 
Başkan Hançerli, kentsel dönüşü-
mün Konya’nın vitrini olan Kara-
tay’ı yapılaşma alanında daha da 
büyük bir marka ilçe yapmak için 
çok önemli olduğunu belirtti. Baş-
kan Hançerli, gerçekleştirilen top-
lu konut çalışmaları ile Karatay’ın 
daha modern bir yapıya kavuşma-
sı noktasında özel sektör için bir 
ışık yaktıklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek, muhtarları ziyaret etti. Muhtarlar Akyürek’e destek sözü verdi

Muhtarlardan Tahir 
Akyürek’e tam destek

Konya Büyükşehir Belediye eski 
Başkanı ve AK Parti Konya Milletve-
kili Adayı Tahir Akyürek, 24 Hazi-
ran’da yapılacak seçimlere yönelik 
çalışmalarını sürdürüyor. Tahir Ak-
yürek seçim çalışmaları kapsamın-
da muhtar derneklerini ziyaret etti. 
Sırasıyla Konya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Celal Duran, Konya Muh-
tarlar Birliği ve Türkiye Muhtarlar 
Federasyonu Konya İl Başkanı Suat 
Uzun, Karatay Muhtarlar Derne-
ği Başkanı Mustafa Çetin, Meram 
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Er-
miş, Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve der-
nek yöneticileri ile üyelerini dernek 
binalarında ziyaret etti. Ziyaretlerde 
muhtarlardan Akyürek’e tam des-
tek sözü geldi. 

14 yıllık Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı döneminde muh-
tarlarla her zaman koordinasyon 
içerisinde olduklarını ve uyum içeri-
sinde çalıştıklarını ifade eden Tahir 
Akyürek, özellikle son 4 yıllık süreç-
te Büyükşehir Yasası’nın uygulan-
masında ve 31 ilçenin tamamına 
topyekün kalkınma modeli ile hiz-
metin götürülmesinde muhtarların 
desteğini her zaman yanlarında his-
settiklerini belirtti. Muhtarların de-
mokrasinin vazgeçilmez unsurları 
arasında olduğunu kaydeden Akyü-
rek; “Muhtarlarımızın yerel kalkın-
ma anlamında önemli sorumluluk-
ları var. Sizler devletin gören gözü 
vatandaş ile devlet arasında köprü 
vazifesi görüyorsunuz. Muhtarları-
mız üstlendikleri sorumluluğun ge-
reğini Konya’da en iyi şekilde yeri-
ne getirme gayretinde olmuşlardır. 
Bunu bizzat yaşayan bir kişi olarak 
14 yıllık Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığım döneminde muhtarla-

rımızla her zaman uyum içerisinde 
çalışarak şehrimizi marka şehir ko-
numuna hep birlikte taşıdık. Bü-
yükşehir Yasası’nın uygulanması 
noktasında da merkez dışında ilçe-
lerimizde, belde ve köylerimizde 2 
bin kilometre su ve kanalizasyon alt 
yapı çalışmalarının yapılması, ilçe-
lere yüze yakın prestij cadde yapıl-
ması, şehir konakları, spor salonları, 
halı sahalar, su depoları, tarımsal 
faaliyetler daha sayabileceğimiz on-
larca çalışmayı yine muhtarlarımız-
la samimiyet duygularıyla hareket 
ederek hep birlikte gerçekleştirdik. 
Hepinizin katkılarından dolayı tek-
rar teşekkür ediyorum” dedi.

14 yıllık süreçte yerel anlam-
da şehre katkı verme gayretinde 
olduklarını ve önemli ölçüde de 
Konya’nın dünya şehirleri arasına 
girmesini sağladıklarını belirten Ta-
hir Akyürek sözü 24 Haziran seçim-
lerine getirdi. Akyürek, “Şimdi yeni 
bir yola çıktık. 24 Haziran’da ülke-
mizde önemli bir seçim yapılacak. 
Yerelde yaptığımız çalışmaların de-
vamı niteliğindeki Ankara nezdinde 
şehrimize hizmet etme anlamında 
çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere 

verdiğiniz desteğe teşekkür ediyo-
rum. 24 Haziran seçimlerinde de 
yine gücümüzü milletimizden ala-
rak yeni bir dönemin daha kapısını 
aralayacağız. Atalarımızın dediği 
gibi ‘Tarlada izi olmayanın har-
manda yüzü olmazmış’ sözünden 
hareketle hem yerelde hem de ülke 
genelinde AK Parti olarak yaptıkla-
rımız yapacaklarımızın teminatıdır 
diyerek mazlumlarında umudu olan 
ülkemiz için yapılması gerekenleri 
‘Yaparsa Yine AK Parti Yapar’ di-
yoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak 14 yılda Konya’ya toplamda 7 
milyar lira yatırım yapmışız. Merke-
zi bütçeden devlet yatırımları olarak 
ise son 15 yılda eğitimden sağlığa, 
spordan tarıma Konya’ya toplamda 
47 milyar liralık yatırım yapılmış. 
İşte tarladaki izimiz bunlar. Şimdi 
tüm bu yapılanlara bakarsak bizim 
harmanda yüzümüz var. Bu yatı-
rımları Cumhurbaşkanımız Genel 
Başkanımız ve liderimiz Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan önderliğindeki 
AK Parti kadroları olarak başardık 
ve bundan sonrada bu hizmetlerin 
daha fazlasını yine milletimizin des-
teği ile yapmayı sürdüreceğiz. Şunu 

da özellikle belirtmek isterim ki AK 
Parti iktidarları döneminde şehrimi-
ze ve ülkemize yapılan yatırımların 
yanı sıra muhtarlarımız, çalışma 
şartlarının ve özlük haklarının iyi-
leştirilmesi konusunda yapılanları 
da çok iyi bilmektedir. Bu anlamda 
da yine önümüzdeki süreçte muh-
tarlarımıza desteğimizi sürdürece-
ğiz” şeklinde konuştu. 

Tahir Akyürek’in 24 Haziran se-
çimlerinde Konya Milletvekili aday 
olmasını da desteklediklerini belir-
ten muhtarlar,  “Başkanımızın 14 
yılda elde ettiği başarılar ve tecrü-
besi ortada. Konya için gece gündüz 
demeden çalışan Tahir Akyürek’in 
milletvekili seçilmesiyle yereldeki 
başarılarını genel siyasette de katla-
yarak devam ettireceğine inancımız 
tamdır. 

Bizler muhtarlar olarak kendisi-
ni sonuna kadar destekliyoruz. Ta-
hir Akyürek’in hem şehrimiz hem 
de ülkemiz için önemli çalışmalar 
yapacağından şüphemiz yok. Çık-
mış olduğu bu yolda kendisine ba-
şarılar diliyoruz. Allah yardımcısı 
olsun” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

‘Saadet iktidarında vergide adaleti sağlayacağız’

Mehmet Hançerli



Allah’ım! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabından 
sana sığınırım. Kabir fitnesinden ve Kabir azabından sana 

sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin 
şerrinden sana sığınırım. Deccal fitnesinden sana sığınırım. 

Allah’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalbimi 
hatalardan arıt, tıpkı beyaz çamaşırı kirden arıttığın gibi. 

Doğu ile batıyı birbirinden ne kadar uzaklaştırmışsan, beni 
de günahlardan o kadar uzaklaştır. Allah’ım! Tembellikten, 

ihtiyarlıktan, günahtan ve borçtan sana sığınırım. 

1 Haziran 2018
Hicri: 17 Ramazan 1439
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MAL-I ZİMAR VE ZEKAT 
Bir kimsenin kendi malı olduğu halde 

elinden çıkıp da faydalanamadığı ve eline 
bir daha geçmesi de düşünülemediği mal-
lardan zekat verilmez. Bu mallara “Mal-ı 
zimar” denir. Bu durumdaki mallar “nami 
= çoğalıcı” sayılamayacaklarından zekata 
bağlı olmazlar. İsbatı mümkün olmayıp 
inkar edilen alacak paralar, zorla alınan, 
çalınan, el konulan ve geri alınması umul-
mayan mallar, denize düşüp çıkarılması 
mümkün görülmeyen mallar, kırda gömü-
lüp yerleri unutulmuş geçer paralar ve kay-
bolmuş diğer mallar bu kısımdandır. Bunlar 
elden çıktığı için ve bunlardan yararlanıla-
madığı için, ele geçmedikleri müddetçe 
zekata bağlı olmazlar. Fakat bunlar tekrar 
ele geçince bakılır: Nisab miktarına ulaşır 
da zekata bağlı mallardan olursa, ele geç-
tikleri tarihten itibaren bir yıl son bulunca, 
zekatlarını vermek gerekir.

     Örnek: Yıllarca inkar edilip bir 
delil ile isbatı mümkün olmayan yüz bin li-
radan ibaret bir alacaktan dolayı bu geçmiş 
yıllar için zekat gerekmez. Fakat daha sonra 
borçlunun ikrarı veya şahid ve sened gibi 
bir delille alacak isbat edilip tahsil edilse, 
bu alacağın isbatı anından itibaren zekata 
bağlı olur. Aradan bir yıl geçince de zekatını 
ödemek gerekir. Ancak para sahibinin zeka-
ta tabi başka malı da bulunursa, o zaman 
bunların zekatı ile beraber, o ele geçirilen 
malların da zekatını vermek gerekir, bunlar 
üzerinden bir sene geçmesi beklenilmez.

     (İmam Züfer ile İmam Şafiî’ye 
göre, bu tür malların geçmiş yılları için de 
zekat gerekir. Çünkü mülkiyet vardır.)

    İnsanlara borçlanıp da, onlar 
tarafından ödenmesi istenen bir borcun kar-
şılığında aynı miktarda borçlunun elinde ge-
çer para veya ticaret malı veya saime hay-
van bulunursa, bu zekata tabî olmaz. Ödünç 
alınmış paralar, yok olmuş eşya bedeli, 
zevcelere ödenecek mehir paraları, geçmiş 
yıllara ait zekat borçları, hep bu borç kıs-
mındandır. Bunun için bir kimsenin temel 
ihtiyaçlarından başka elinde nisab miktarı 
geçer parası veya ticaret eşyası bulunduğu 
halde, bu miktara denk borcu bulunsa, ken-
disine zekat farz olmaz.

     Bir kimsenin nisabdan fazla 
malı olduğu halde, bir miktar da borcu bu-
lunsa bakılır: Eğer bu mevcut malından bor-
cu çıktıktan sonra nisabdan noksan olma-

mak üzere bir malı kalırsa, yalnız bu malın 
zekatı gerekir. Fakat nisabmikdarından (iki 
yüz dirhem gümüş kıymetinden) az bir şey 
kalırsa, bundan zekat gerekmez.

   Bir kimsenin yüz bin lira faz-
la parası olduğu halde, geçmiş yıllardan 
üzerinde kalmış zekattan yüz bin lira borcu 
bulunsa, kendisine bu yüz bin lira için ze-
kat gerekmez; çünkü bunun karşılığı kadar 
borç vardır. Fakat zekattan kırk bin lira borcu 
olursa, geri kalan altmış bin liranın zekatını 
vermek gerekir.

     Zekat, Allah’ın hakkı olmakla 
beraber, verilmediği takdirde, en büyük ida-
reci tarafindan istenilip verilmesi gereken 
yerlere harcanabilir. Bu bakımdan da zekat, 
insanlar tarafindan istenecek borçlardan 
sayılır. Adaktan, keffaretten, fıtır sadakasın-
dan ve hac farzından dolayı olan borçlar ise 
böyle değildir. Bunların ödenmesi insanlar 
tarafından istenemez. Bunun için, bu gibi 
borçların bulunması, eldeki mevcut mal-
ların zekata bağlı olmasına engel olamaz. 
(İmam Şafiîye göre, nisab miktarı artıcı 
(nami) bir mala sahib olan, bunun karşılı-
ğında borcu olsa da, yine zekatla yükümlü 
olur. Çünkü zekatın vacib olması, nisab 
miktarı olan artıcı (nami) mal sebebiyledir. 
Bu borçlu ise, buna sahiptir. Hür bir insanın 
borcu, onun kişiliği üzerine yüklenir. He-
men onun elindeki mala yüklenmez. Bunun 
içindir ki, bu malını istediği gibi kullanma 
hakkına sahiptir. Borç ile zekat ayrı ayrı 
haklardır. Birinin bulunması, diğerinin ge-
rekli olmasına engel değildir.)Bizce, borç-
lu fakirdir. Nisab miktarı fazla malı yoksa, 
kendisine zekat verilmesi bile caizdir. Zekat 
vermek ise, zengin olana farzdır.

    İnsanlar tarafından istenen 
bir borcun zekata engel olması, bu borcun 
geçer paradan olması veya başka eşyadan 
bulunması itibariyle eşittir. Aynı zamanda 
borç müddetinin girmiş olup olmaması da 
eşittir, hükmü değiştirmez. Ancak bu borç, 
zekat vacib olmadan önce, insanın üzerine 
geçmiş bulunmalıdır. Yoksa bir malın zeka-
tını vermek vacib olduktan sonra, gelecek 
olan bir borç, geçmiş zekat borcunu düşür-
mez.

     İmam Ebû Yusuf’a göre, insan 
üzerine yüklenen bir borç, zekatın vücubuna 
(gerekli olmasına) engel olmazsa da, İmam 
Muhammed’e göre engel olur.

    Bir borca kefil olan kimsenin, 
kefil olduğu borca denk malından zekat 
vermesi gerekmez. Bu kefalet, borçlunun 
emriyle olsun veya olmasın eşittir. Çünkü 
kefil de borçlu demektir.

     Bir borç herhangi bir şekilde dü-
şünce, ona denk olan malın zekatı için sene 
başı bu düşüş tarihinden başlar. Örnek: Bir 
kimsenin temel ihtiyaçlarından başka nisab 
miktarı nami (artıcı) bir malı bulunduğu 
gibi, o kadar da borcu bulunsa, kendisine 
zekat gerekmez. Fakat bu borç kendisine, 
bağışlansa, bu bağışlama tarihinden itiba-
ren bir sene geçince, bu nisab miktarının 
zekatını vermek gerekir.

     Bu mesele, İmamı Azam’a gö-
redir. İmam Muhammed’e göre, bu halde 
o malın üzerinden bir sene geçmiş olunca 
zekatı gerekir. Borç düştükten sonra bir yıl 
geçmesine lüzum yoktur.

    Geçer para (nakit) ticaret eş-
yası, saime denilen hayvanlardan ayrı ayrı 
nisablarasahib olan bir kimsenin bir mikdar 

borcu olsa, bu borcuna temel ihtiyaçların-
dan (ev gibi) biri karşılık tutulamaz. Zekata 
bağlı olan mallarından dilediğini karşılık 
tutar ve diğerlerinin zekatını verir. Ancak 
bu mallardan bazısının zekatı devlet tara-
fından tahsil edilmiş olursa, o zaman önce 
borcuna karşı geçer paraları karşılık tutulur. 
Geçer paralar yetişmezse, ticaret eşyası 
karşı tutulur. Bu da yetmezse, zekati az olan 
hayvanları karşılık tutmak gerekir. Nisab-
mikdarı veya daha fazla bir şey kalırsa onun 
zekatı verilir.

    Ticaret için değil de, yalnız 
kiralarını almak üzere insanın mülkiyetin-
de bulunan evlerden, dükkanlardan, gelir 
getiren tesislerden, kaplardan, aletlerden 
makinelerden ve nakil vasıtalarından zekat 
gerekmez. Ancak bunların kira ve gelirle-
rinden toplanan paralar nisabmikdarı olur 
da karşılığında borç bulunmazsa, toplanan 
para üzerinden tam bir yıl geçince veya ze-
katı verilecek diğer para ve eşyalara ilave 
edilmekle zekata tabi olurlar.

    Ticaret için olmayan atlar, iki 
İmama göre (İmam Muhammed ve İmam 
Ebû Yusuf), saime olsun veya olmasın, 
dişilerle erkekleri karışık olsun olmasın ze-
kata tabi değildirler. Fetva da buna göredir. 
İmamı Azam ile İmam Züfer’e göre, bu atlar 
saime olur da; dişileri ile erkekleri karışık 
bulunursa, bunlar zekata tabidir. Bunlarda 
nisab aranmaz. Bunların sahibi, kıymetleri-
nin kırkta birini zekat olarak verir. Bir görüşe 
göre de, her at başına bir dinar (altın) veya 
on dirhem gümüş verir. Önceleri bir dinar 
altın, on dirhem gümüşe denk bulunuyordu. 
Bu zekatı devlet tahsil etmez. Yükümlü olan 
kimse, bu zekatı dilediği fakire verebilir.

    Ticaret için olmayan sırf erkek 
atlar, saime olsun olmasın, İmamı Azam’a 
göre de zekata tabi değillerdir. Fakat saime 
bulunan sade kısraklar için İmamı Azam’a 
göre zekat gerekir. Çünkü bunlara kaçak er-
kek atların karışması ihtimali vardır. Bunun-
la beraber İmamı Azam’dan başka bir görüş 
de rivayet edilmiştir.

     Zekat zimmete değil, malın 
aynına bağlı kalır. Onun için bir mal, zeka-
tı verilmek icab ettikten sonra helak olsa, 
zekatı düşer. Fakat o mal başkasına bağış-
lanmak veya onunla bir ev alınmak suretiy-
le harcansa, zekatı düşmez, onun zekatını 
ödemek gerekir.

Kur’an’dan Mesaj
Âd kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere 

büyüklük tasladılar ve: Bizden daha kuvvetli kim var? 
dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah’ın, onlardan 
daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim 

ayetlerimizi (mucizelerimizi) inkâr ediyorlardı. 
(Fussilet 15)

Mümin dünyada gariptir. Zilleti onu düşürmez̧  izzeti 
onu ümitlendirmez. Bütün insanların bir hali̧  müminin 

de bir hali vardır. Başkaları başka başka şeylere 
yönelirken  ̧o daima Allah’a yönelir.

 (Hadis-i Şerif)

Tevekkül üç derecedir: İlk derecesi şikâyeti 
terk etmektiŗ  ikincisi taksim olunana razı 

olmaktıŗ  üçüncüsü muhabbettir. 
(Yahya bin Muâz er-Râzî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABBAS BİN UBÂDE (R.A.)

Ramazan Duası

Hicret’ten önceydi… Peygamberimiz, İslamiyet’i 
yayması ve oradaki Müslüman¬lara öğretmesi için 
sahabilerdenMus’ab bin Umeyr’i (r.a.) Medine’ye 
gönder¬mişti. Hz. Mus’ab iyi konuşan, meselesini 
insanları kırmadan rahatça anlatabi¬len bir kabiliye-
te sahipti. Zaten Re-sû¬lul¬lah onu bunun için böyle 
mühim bir va¬zifeye göndermişti. Gerçekten de Hz. 
Mus’ab bu vazifeyi en güzel şekilde ifa et¬ti. Peygam-
berliğin 13. yılında 73’ü erkek 2’si kadın 75 kişiyle 
Akabe’ye geldi. Peygamberimizle buluştu.

İşte Peygamberimize biat etmek üzere gelen 
bu 75 kişiden biri de Abbas bin Ubâde idi (r.a.). Hz. 
Abbas’ın çok tesirli hitabeti vardı. Burada çok güzel 
bir ko¬nuşma yaptı:“Siz Re¬sû¬lul-lah’a, Araplarla 
ve Arap olmayanlarla savaşmak üzere söz vere¬cek-
siniz. Birçok tehlikeye maruz kalacaksınız. Bu işte 
ölmek var, mal kaygısı ve dağılmak tehlikesi var. Bu 
tehlikeleri göze alıyorsanız biat ediniz. Eğer bir tehli-
keyle karşılaştığınızda Re¬sû¬lul¬lah’ı düşman eline 
bırakacaksanız şimdiden bu işten vazgeçiniz. Söz ve-
rip de bunu yerine getirmeyecek olursanız, vallahi, bu 
hem dünyada hem de ahirette yüz karasıdır! Eğer her 
türlü tehlikeye karşı onu koruyacaksanız, bu, dünyada 
da ahirette de hayırlıdır.”

Bu konuşma üzerine Akabe Biatı’na gelenler hep 
bir ağızdan:

“Onu korumak uğrunda her türlü tehlikeye ra-
zıyız!” diye bağırdılar. Sonra da teker teker Re-sû¬-
lul¬lah’a biat ettiler. Bu durum Re¬sû¬lul¬lah’ı çok 
memnun etti.Akabe’de biat işi devam ederken müş-
rikler bunu haber aldılar. Peygamberi¬miz, Medineli 
Müslümanlara:“Hemen konak yerlerinize dönünüz.” 
buyurdu. Hz. Abbas bin Ubâde bütün samimiyetiyle:

“YâRe¬sû¬lal¬lah, Seni hak dinle gönderen 
Allah’a yemin ederim ki, eğer arzu ederseniz yarın 
sabah Mina’daki halka hücum eder, onları kılıçtan 
geçiririz!” diye bir teklifte bulundu. Fakat Peygam¬-
berimiz (a.s.m.):“Henüz bu şekilde hareket etmemiz 
emrolunmadı.” buyurarak buna müsaade etmedi.

Hz. Abbas, Akabe Biatı’ndan sonra Mekke’ye 
yerleşti. Peygamberimize yakın olmak istiyordu. 
Oysa o sırada müşrikler, Müslümanlara karşı giriş-

tikleri işken¬ce ve tazyi¬ki artırmışlardı. Fakat Hz. 
Abbas’ın Re¬sû¬lul¬lah ile beraber olmak uğ¬runa 
göze alama¬ya¬cağı tehlike yoktu. Nitekim Mekke’de 
bulunduğu müddetçe birçok sıkıntıyla karşılaş¬tı. 
Hicret emri çıkınca da Medine’ye hicret etti. Böy¬lece 
hem Muhacir, hem de Ensar olma şerefini kazandı. 
Müslümanlar arasında “Ensar’ın muhaciri” diye 
isimlendirilirdi. Peygamberimiz onunla Muhacirîn 
ileri gelenlerinden Osman bin Ma’zun (r.a.) arasında 
kardeşlik tahsis etti.

Abbas (r.a.) mazereti dolayısıyla Bedir Savaşı’na 
katılamadı. Fakat bunun ıstırabını yaşadı. Peygambe-
rimizin Uhud Savaşı için hazırladığı orduya ilk işti¬rak 
edenlerdendi. Okçuların Re¬sû¬lul¬lah’ın emrine 
muhalefet etmeleri sebebiyle bozguna uğrandığı bir 
sırada sebat edenlerden birisi de Hz. Abbas’tı. Abbas 
(r.a.) bir yandan düşmana kılıç sallıyor, bir yandan 
da:“Ey Müslümanlar toplu¬luğu! Sizin uğradığınız bu 
musibet, Peygamberinize isyanınızın neticesidir. O 
si¬ze, sabır ve sebat ederseniz yardıma nail olacağı-
nızı vaat etmişti. Eğer biz Re¬sû¬lul¬lah’ı koruyanla-
rın arasında bulunmaz da ona bir zarar gelecek olur-
sa, artık Rabb’imiz katında ileri sürebileceğimiz hiçbir 
mazeret yoktur.” diye bağırıyor¬du.

Hz. Abbas, konuşmasını tamamladıktan sonra 
kılıncının kınını kırdı. Zırhı¬nı ve miğferini çıkardı. 
Ve müşriklerin arasında kaldı. Birçok yara almasına 
rağmen müşrikler Re-sû¬lul¬lah’a bir zarar verirler 
endişesiyle ayakta durmaya, düşmana kılıç sallama-
ya çalışıyordu. Nihayet kuvveti tükendi. Son nefesine 
ka¬dar Re¬sû¬lul¬lah’ı korumanın saadeti içerisinde 
şehadet mertebesine erdi. Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Bir adam Peygamber Efendimiz’e gelerek:
“-Annemden de (eve girerken) izin isteyecek miyim?” diye 

sormuştu. Efendimiz:
“-Evet, annenden de izin isteyeceksin!” buyurdu. Adam:
“-Ama onun benden başka hizmet edeni yok, her girişimde izin 

mi isteyeyim?” deyince:
“-Annenin mahrem yerini görmeyi arzu eder misin?” cevabını 

verdiler. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VI, 173)
Ergenlik çağına yaklaşan, hattâ namaz kılmaya alıştırılan (yedi 

yaş ve üstü) her kız ve erkek çocuk; anne-babasına, kardeşlerine, 
âile fertlerine karşı mahremiyetin sınırlarını da çizmiş olmalıdır. 
Bilhassa kız çocukları babası ile, erkek çocukları annesi ile yumu-
şak geçişler yaparak araya hafif sınırlar koymalı; bunu yapmayı da 
anne-baba, çocuğuna öğretmelidir. Ensest (sapık) ilişkilerin du-
yulmaya, hattâ yayılmaya başladığı günümüzde yukarıdaki hadîs-i 
şerif, büyük değer kazanmaktadır. Hiç kimse ne annesini, ne de 
babasını uygunsuz hâlde görmek istemediği gibi, hiçbir ebeveyn 
de evlâdına uygunsuz görüntü vermek istemez.

Câhiliye devrinde indirilmiş olan İslâm Dîni, hem dönemin 
Arap toplumunu terbiye etmiş, hem de asırlardan günümüze ve 
geleceğe kadar bizlere âdâb, düstur öğretmiştir. Bu durumda ebe-
veynler, daha küçük yaşlarında çocuklarına ayıp kavramını abart-
madan, eğlenceli bir şekilde öğretmelidirler. Çocuğun bezini de-
ğiştirirken çok hassas olunmalı, onun mahremiyeti gizlenmelidir.

Anneler, evlâtlarını doyururken de hassas olmalı, mahremi 
bile olsa bakışlardan sakınmalıdır. 

Zira dedikoducu bazı hanımlar, emziren annenin vasıflarını âi-
lesine, eşine dostuna anlatabilir.

Yine Allah Rasûlü bir hadîs-i şerîflerinde:“Bir kimse izinleri 
olmaksızın insanların evlerinin içine bakarsa, gözünü çıkarmaları 
onlara helâl olur.”(Müslim, Adâb, 43) buyurarak, böyle kimsele-
rin yaptıkları cürmün ne kadar büyük olduğuna işaret etmiştir.

Yavrularımıza Kur’ân, hadis, ezber öğretmeden evvel, edeb-â-
dâb öğretmeliyiz.

 Zira isteyen bir müslüman, hele ki günümüzde, Kur’ân-ı 
Kerîm’i okumayı ve ezberi çok rahatlıkla öğrenebilir. Fakat erken 
çocukluk döneminde, bilhassa okul çağına kadarki dönemde te-
mel âdâb kuralları çocuklara drama, oyun, eğlence, kukla gibi tür-
ler kullanılarak öğretilmeli; şuur hâline getirmesi sağlanmalıdır. 

Bu yönde eğitilen çocukların zamanla ebeveyninin hatalarını 
düzelttiği, onları yönlendirdiği görülmüştür. Bunların eğitimi ge-
ciktirilmeden verilmeli yahut 

çocuk bu yönde eğitim veren kurumlara gönderilmelidir.

İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini âhirette ebedî kurtuluşa 
erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir: 

1. İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, 
tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye’s) durumunda ger-
çekleşmemiş bulunması gerekir. Daha önce mümin olmayan bir 
kimsenin, hayattan ümidini kestiği son nefesinde uğrayacağı aza-
bı farkedip “iman ettim” demesi halinde, onun bu imanı geçerli 
olmaz. Bir âyette “Artık o çetin azabımızı gördükleri

zaman ‘Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr 
ettik’ derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendile-
rine bir fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süregelen 
kanunu budur. İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlardır” buyrul-
muştur.

2. Mümin, iman esaslarından birini inkâr anlamına gelen tu-
tum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Meselâ Allah Teâlâ’yı ve bü-
tün peygamberleri tasdik edip de Hz. Muhammed’in peygamberli-
ğine inanmayan yahut farz veya haram olduğu kesin olarak bilinen 
bir hükmü, meselâ namazın farz, şarap içmenin haram olduğunu 
kendi hür iradesiyle inkâr eden, yahut alaya alan, puta, haça vb. 
şeylere tapan bir kimseye mümin denilemez. 

3. Mümin Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olma-
lıdır. Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. Müminin “Nasıl olsa 
imanım var, o halde  muhakkak cennete giderim” düşüncesiyle 
kendinden emin olması veya “Çok günah işledim, ben muhakkak 
cehennemliğim” diye Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi imanını 
kaybetmesine sebep olabilir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyuru-
lur: “Doğrusu kâfirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kes-
mez” (Yûsuf 12/87), “Fakat büyük zararı göze alanlar topluluğun-
dan başkası Allah’ın azabından (azabının olmayacağından) emin 
olmaz” (el-A‘râf 7/99).

İslam’da ev 
içi mahremiyet

İmanın geçerli 
olmasının şartlarıMekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin 

Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de 
vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde 
geçen“el-A’râf ” kelimesinden almıştır. “el-A’râf ”, 
yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede 
temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye 
duyulan ihtiyaç işlenmektedir. 
Mushaftaki sıralamada 7., iniş sırasına göre 39. sû-
redir. Sâd sûresinden sonra, Cin sûresinden önce 
Mekke’de nâzil olmuştur. 163-170. âyetlerinin Me-
dine’de indiği de rivayet edilir. Âyet sayısı itibariyle 
Mekke’de inen sûrelerin en uzunudur, Kur’an’da da 
en uzun sûrelerin üçüncüsüdür. Bu sebeple “es-
seb‘u’t-tıvâl” (yedi uzun sûre) arasında gösterilir. 
Ayrıca En‘âm sûresiyle birlikte “iki uzun sûre” diye 
de anılır.  
Üslûp ve muhteva bakımından bir önceki sûrenin 
(En‘âm) devamı gibi görünen A‘râf sûresinde de 
iman meseleleri, bilhassa âhiretle ilgili hususlar-
la vahyin önemi, ataları körü körüne taklit etmenin 
yanlışlığı ve zararları, müminlerle inkârcıların âhi-
retteki durumlarının mukayesesi, Allah’ın mutlak 
hükümranlığı, rahmetinin genişliği gibi itikadî ko-
nular işlenir. Bunun yanında geçmiş peygamber-
lerin hayatlarından misaller verilerek onların iman 
uğrundaki mücadeleleri gözler önüne serilir; sırası 
geldikçe müşrikler uyarılır; müminlere de sabır ve 
sebat tavsiye edilir. 
Nesâî’nin naklettiği bir hadise göre Resûlullah, 
akşam namazının ilk rek‘atında Fâtiha’dan sonra 
bu sûrenin bir bölümünü, ikinci rek‘atında da kalan 
bölümünü okurdu. 

A’râf Suresi
SURELER
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2018 YILI 1’NCİ KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE 
YENİLENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/269241
1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2/A 42060 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322216322
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Altyapı, 1282 adet İçmesuyu boru arıza bak.onarımı, 293
   adet Vana, B.kırıcı Vana,D.metre ve özel aksam parçası,
   Y.hidrantı değişt.ile R.kapaklarnın yükselt.,130adet Körtapa
   yapılması, 2150mt. İçmesuyu borusu döşenmesi, 18386 m³ 
   kazı ve dolgu yapılması 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KONYA MERKEZ SELÇUKLU, MERAM, KARATAY İLÇELERİNE
    6360 SAYILI KANUNLA BAĞLANMIŞ OLAN YENİ MAHALLELER
   İLE BU MAHALLELERE BAĞLI YERLEŞİM YERLERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 165 (yüz altmış beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO: 2/A 42060 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 19.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ
1. Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
2. Su isale hatları
A IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
1. Kanalizasyon şebekeleri
2. Yağmursuyu şebekeleri
3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4. Mikrotünel işleri
A XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ
1. Kanalizasyon arıtma tesisleri
2. Atıksu arıtma tesisleri
3. Su Arıtma tesisleri
4. İçmesuyu arıtma tesisleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, MADEN 
MÜHENDİSLİĞİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ VEYA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOSKİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 7.KAT NO:707 adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 41 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Konya Şubesi 
00158007287300723 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye 
ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği 
ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak 
kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.KAT 415 NO’LU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
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İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.konyayenigun.com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

İnsanı diğer yara-
tıklardan üstün kılan 
tek şey yarınını plan-
layabilmesi olsa ge-
rek. Gerçi karınca da 
yazdan tedarikini ya-
pıyor ama her kuralın 
istisnaları vardır elbet. 
Hatta çoğu zaman 
istisnalar kurallardan 
daha fazladır.

İnsana insan olma özelliğini 
veren, onu diğer canlılardan üstün 
kılan, inançların ona verdiği önemle 
ortaya çıkar. Bazı inanç mensupları 
inançlarından esinlenerek kendileri-
ni yeryüzünün efendisi; diğeri, daha 
da öte giderek yaratıcının oğlunun 
kavmi, olduğunu ileri sürerken, 
öbürküde kendilerini yaratıcının 
yeryüzündeki temsilcisi olarak ilan 
etmişlerdir.

Diğer canlılar arasında böyle bir 
gurbiyet bağı var mıdır bilmiyorum. 
Belki bu sırra kuşlarla konuşma 
erdemini elinde bulunduran Hz. Sü-
leyman zamanı da yaşamış olsaydık 
açıklık getirme şansımız olurdu. 
İnsanın dışındaki canlılar âleminde 
kurallar ezelden ebede devam ede-
ceğe benziyor. Adı üzerinde ‘doğa 
kanunu’ , ama ne hikmetse her or-
tamda kendisinin diğer canlılardan 
farklı olduğunu söyleyen insanlık 
bu güne dek yaşam rotasını çize-
memiştir.

Tarlasına her sene farklı tohum 
attığı halde bir türlü istediği ürünü 
alamayan çiftçi gibi insanlık bir türlü 
tarla ve tohum arasındaki uyum çiz-
gisini keşfedemedi. Oysa konunun 
uzmanına danışıp topraktan bir nu-
mune alarak inceletse bu meseleyi 
kökünden halledecek. İnsan kendi 
kendine sormadan edemiyor: acaba 
bile bile mi yapıyoruz bu yanlışlığı? 
Yoksa gerçekten bu üstün meziyet-
lerimize rağmen tarlanın istediği to-
humu ya da tohumun istediği tarlayı 
tutturamıyoruz?!..

Nedir sırrın sırrı?!.. Önce kendi-
mize bunu sormamız lazım. İşimize 
gelince diğer varlıklardan üstün 
meziyetlere sahip olduğumuzu 
söylüyoruz da uygulamaya gelince 
unutuyor muyuz?..

Oysa kendileri üzerinde hâkimi-
yet kurduğumuz veya bize kurma 
meziyetleri veren Yaratıcının yaratış 
sırrına uygun davransak bu kargaşa 
temelden hallolacak. Bak beğen-
mediğimiz diğer canlılar insanlığın 
yıllardır süren kavgasından uzak 
hayatlarını idame ettiriyorlar.

Ortada bir yanlış anlaşılma var 
ama nerede?!.. Sahi biz kendimizi 
mi kandırıyoruz?!.. Kaba tabirle 
düşman yerine hep ayağımıza mı 
sıkıyoruz kurşunu? Zaman zaman 

güzel şeyler yapacak-
mış gibi bir araya top-
landıktan sonra neden 
ateş üzerinde kavrul-
mak için konan mısır 
taneleri gibi sağa sola 
patlıyoruz?!..

Oysa zor zaman-
larda ve mutluluk an-
larında aynı tepkileri 
veriyoruz. Her ne ka-
dar bazımız ağlanacak 

yerde gülme gibi bir ikilem içinde 
bulunsa da bu insanın elinde ol-
mayan yaratılış hikmetinin ve insan 
mizacının farklılığında öteye geçme-
mektedir. Normal koşullarda yüzde 
oranlamasına girersek, elim bir 
olay karşısında vermiş olduğumuz 
tepkilerle sevinç olaylarından sonra 
verdiğimiz tepkiler aynı.

 Her insan, karnı doyun-
caya kadar yemek yer. Her insan uy-
kusu gelince yatar ve belirli bir süre 
sonra uyanır. Her insan, aynı şekilde 
dünyaya gelir, büyür, gençlik ve orta 
yaşlılıktan sonra tekrar inişe geçe-
rek içinde bulunduğu gezeğenden 
kaybolur. Canlılık halinde verdiğimiz 
tepkiyle bedenimizden ruhumuzun 
ayrıldığı anda verdiğimiz tepkisizlik-
te aynı.

Nedir sorun?!.. 
Doymama korkusu mu?.. 
Yoksa diğer insanlardan daha 

fazla yaşayacağımızın tapusunu eli-
mizde taşıdığımız için yarına diğer 
insanlardan daha fazla yatırım yap-
ma hevesi veya şehveti mi?!..

Evet, hepimiz aynı oranda yi-
yecekle doymuyoruz. Hepimiz aynı 
şeylerden zevk alıp aynı oranda 
sevinmiyoruz. Tepkimizin, hüznü-
müzün ve doyumumuzun oranları-
nın farklı olması bunların olmadığı 
anlamını vermez. Bu konuda söy-
lense söylense farklı insan olmanın 
ayrıcalığındaki hikmete hayran kal-
ma ve ram olma duygularını tetikler 
içimizde.

Ağlarız, güleriz, acıkırız, endişe-
leniriz vs.. çünkü insanız. Peki, sa-
dece bunlar diğer varlıklardan üstün 
olduğumuz anlamına mı geliyor? 
Elbette hayır. Hepimiz biliriz ki, bir 
kedi, bir köpek ne bileyim bir kuşta 
ağlar. Aramızda ki farklar bunlardan 
kaynaklanmıyor elbet. Farklılığın 
kaynağı da biz değiliz. Farklılığımızın 
kaynağı yaratıcının vermiş olduğu 
vazife ve ödevlerdir. Külfet ve rah-
metten. Zira ne kadar külfet varsa, 
bu külfete ne kadar katlanmışsa in-
san o derece rahmete ve insanlığa o 
derece yaklaşmıştır.

 Öyleyse insanlık bir hiç-
tir. Zira hayata kendinden kattığı bir 
şey yoktur. Nasıl ki yedi yaşında bir 
çocuk en sudan bahanelerle kavga 
ediyorsa akranlarıyla hatta gücücü 

yetmeyeceklere bile kafa tutuyorsa, 
yetmiş yaşındaki insanda zaman 
zaman aynı hareketleri sergileye-
biliyor. Bizi biz yapan biz değiliz. 
Hz. Mevlana’nın dediği gibi “bir biz 
vardır bizde bizden içeru”  işte o dur 
boynumuza üstün meziyet yaftasını 
takan. Odur, her nefes alışımızda 
şükretmemiz gerekirken kendisini 
yok sayar gibi isyanlarda oluşumu-
za aldırmadan insan olma payesini 
karşımızda tutan.

 Görürsek bilinçsiz ya-
şamamıza rağmen payenin kim 
tarafından verildiğini, tüm sorunlar 
kökünden çözülecek bir bir. Tartış-
masız, kavgasız ve insanca yaşama 
etiketinin sahibinin yalnız biz olma-
dığımızı, çözdüğümüz an bitecek 
çocukça kavgalarımız.  

 Bir başka soru ise: kav-
gasız bir insan topluluğu ütopyası. 
Olabilir mi acaba? Ya da olmalı mı? 
Elbette olmamalıdır. Aslolan mızıkçı, 
kavgacıdan yanda değil safın öbür 
yanında yer alma mücadelesidir 
asil insanın hedefi. Mademki doğru, 
esas, anlamda birdir. Mademki in-
sanlar kendi aralarında hayatın akı-
şını sağlamak için bazı koordinatlar 
oluşturmuştur. İşte o koordinatları 
her yerde ve her ortamda aynı yapa-
bilmektir tüm çabalar. 

 Kavga hakta, haklıda ol-
duğu zaman esas manasını bulur. 
Zayıfı korumak, yoksulu gözetmek, 
yetimin başını okşama uğruna ya-
pıldığı zaman hedefinde isabetlidir. 
Hedef, pastadan büyük pay kapma 
yarışı olmamalıdır. O zaman yarış, 
farklı bir anlam yükler kendine. Ku-
rallar kural tanımayanlara karşı bir 
kalkandır. Ama bu kalkan her kural 
tanımayanlara karşı olmalıdır. O ku-
ralları koyanlar kendilerine gelince 
koymuş oldukları kuralları yok saya-
mazlar. 

 İnsanlığın atası, tek ba-
şına gönderilirken gezeğenimize 
kurallarını da getirmiştir yanında. 
Kuralı çiğnemesiyle birlikte insan 
olma sınavını çetin bir şekilde ta-
mamlamıştır. Kavgalar, sevinçler 
açlıklar vb. duygular onla gelmiş ve 
ardın gelen insanlıkla son bulacaktır. 
Tüm çaba safın iyi tarafında durabil-
me çabasıdır. Hakkın ve haklının ya-
nında saf tutmaktır haksızlığa karşı. 

 Hal böyle olunca, bazı 
ağlamalar ve gülmeler esas anla-
mını bulacaktır elbet. Değilse akan 
gözyaşları kimine göre mideye bü-
yük lokmayı indirmenin devinim-
lerinden gelirken bir diğerine göre 
de gerçekten elem ve hüzünden 
kaynaklanacaktır. O zaman aklıselim 
her insanın aklına gelen tek sözcük: 
YAS’A BAK! YAŞA olmaktan öteye 
geçmeyecektir. 

YAS’A BAK! YAŞA!..

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

KTO Karatay’da ‘Yılın 
Enleri ödüllendirildi

KTO Karatay Üniversitesi yıl bo-
yunca faaliyet gösteren aktif öğrenci 
topluluklarını ödüllendirdi. Prog-
ramda “Yılın Enleri” seçilen toplu-
luklara da plaketleri takdim edildi.

KTO Karatay Üniversitesi’nde 
ki programa Rektör Prof. Dr. Bay-
ram Sade, Mütevelli Heyeti Üyesi 
Mustafa Koruyucu, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı. Programda 
konuşan ve toplulukların önemine 
değinen Rektör Prof. Dr. Bayram 
Sade, proje ile gelen her öğrencinin 
yanında olduklarını belirtti. Rektör 
Sade, “Ekibi ile bir olup bir şeyler 
üretmeye gayret edinen öğrencile-
rimizi destekliyoruz. Öğrencilerimiz 
topluluklarda aktif olarak hayata bir 
adım önde başlıyorlar. Bir organi-
zasyonda, bir projede ekip olmayı 
topluluklarda gerçekleştirdikleri 
etkinlikler ile öğrenip uygulama 

fırsatını henüz öğrenciyken yakala-
mış oluyorlar. Topluluklarımız, bu 
yıl sıkı çalışarak nitelikli etkinlikler 
düzenlemiştir. Öncelikle bu başa-
rıları için kendilerini tebrik ediyor, 
desteğimizin her daim arkalarında 
olduğunu bilmelerini istiyorum” 
ifadelerini kullandı. Topluluk baş-
kanları da ödül töreninin moti-
vasyon oluşturacağını belirterek 
verdikleri desteklerden ötürü KTO 
Karatay Üniversitesi’ne ve akade-
misyenlere teşekkür etti. 

KTO Karatay’da yılın enleri şu 
şekilde:

Yılın En İyi Çıkış Yapan Toplu-
luğu; Doğa Sporları Topluluğu ve 
Psikolojik Etkileşim Topluluğu

Yılın En Anlamlı ve Duygusal 
Etkinliği; Şehitler Ölmez Koreogra-
fisi ile Üniaktif İletişim Topluluğu

Sen De Farkında Ol Etkinliği ile 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Toplulu-
ğu

Yılın En Aktif Topluluğu; Si-
ber Güvenlik Araştırma Geliştirme 
Topluluğu, Tıp Öğrencileri Toplu-
luğu, Genç Yeşilay Topluluğu, Tek-
nogirişim ve İnovasyon Topluluğu

Yılın Etkinliği; Bir Hikayem Var 
Etkinliği ile Girişimci Liderler Top-
luluğu

Yılın Projesi Ödülü; Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Destekli Elimden 
Tutar Mısın Projesiyle Akademik 
Kültür Topluluğu ve Elektromobil 
Araç Projesiyle Arge Topluluğu

Yılın Takımı; 842 takım arasın-
da 3. Olan KTO KeelOver Takımı ve 
Üniversiteler Arası 2. Lig Basketbol 
Grup Müsabakalarında Namağlup 
Şampiyon Olan Karatay Basketbol 
Takımı 
 n HABER MERKEZİ
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

•	 CNC	PLAZMA	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	LAZER	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	ABKANT	PRES	OPERATÖRÜ
•	 TEKNİK	RESSAM
•	 VASIFSIZ	BEDEN	İŞÇİSİ
•	 ŞOFÖR ( Binkonutlar, Otogar, Yazır, Bosna Hersek civarında ikamet eden)

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TELEFONCULAR	METAL	SAN.	TİC.	LTD.	ŞTİ.
Ankara Yolu F.Çakmak Mah. 10730 No:4/1 Karatay/KONYA

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

DOLUM VE PAKETLEME 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

Adres: Fetih Mahallesi Sönmez 

Sokak No: 8 Konya

Tel: 332 355 0 355

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

	 Montaj Operatörü
           l   Otomotiv sektöründe deneyimli 
           l   Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

21 – 35 YAŞ ARASI BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARAMAKTAYIZ.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sok. No:7 Selçuklu / KONYA 

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Büyükşehir Başkan-
lığı görevine getirilen Uğur İbrahim 
Altay’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundular. 

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Büyükşehir Başkan-
lığı görevine getirilen Uğur İbrahim 
Altay’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu.

Uğur İbrahim Altay’a Selçuk-
lu Belediye Başkanlığı döneminde 
Konya basınına verdiği destekten 
dolayı teşekkür eden Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, “Sayın Başkan bugüne 
kadar yerel basına hep desteğini 

sürdürmüştür. İnanıyorum ki bun-
dan sonra da Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak yerel basına desteği 
devam edecektir. Kendilerine yerel 
basın olarak teşekkürlerimizi sunu-
yoruz” dedi. 

Uzun zamandır yerel basının 
beklediği desteği de memnuniyet-
le karşıladıklarını ifade eden Sefa 
Özdemir, “Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu’nun açıklaması 
ile Anadolu basını için resmi ilan 
ve reklam fiyatlarına uygulanacak 
yüzde 20 oranındaki zam resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Yani yerel basın uzun za-
mandır beklediği müjdeyi de aldı. 
Hükümetimize, özellikle Başbakan 
Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’na 

teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şek-
linde konuştu.

Konya’daki gazeteciler için de 
konut edindirme çalışması baş-
lattıklarını ifade eden Özdemir, 
“Gazeteci arkadaşlarımız için ko-
nut edindirme çalışması başlattık. 
Sayın başkanımız ile de bu konuyu 
istişare ettik. Kendileri de bize bu 
konuda yapması gerekenleri yapa-
caklarını söylediler.” ifadesini kul-
landı.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti de dile getiren Altay, Konya 
basınının da desteğiyle bu şehre 
katkı sunmaya devam edeceklerini 
söyledi. Öte yandan ziyarette KGC 
Başkanı Özdemir, Uğur İbrahim Al-
tay’a bir hediye takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

KGC’den Başkan Altay’a ziyaret



Ömrünü Allah yolunda harcayan merhum Abdurrahman Öksüz Hoca, aldığı medrese eğitimi sonrası Konya’da vaazlar verdi, birçok talebe yetiştirdi. Keramet sahibi ol-
duğu bilinen merhum Abdurrahman Öksüz Hoca’nın yaşanan bir deprem sonrası “Dur ya arz” diyerek elini yere vurmasıyla depremin durması, büyük etki uyandırmış 

Konya’nın manevi önderlerinden 
olan merhum Abdurrahman Öksüz 
Hoca, 2015 yılında Hakk’a yürüdü. 
Erzurum’da medrese eğitimi alan 
merhum Abdurrahman Öksüz hoca, 
yıllarca vaaz verdi, Kur’an Kursunda 
birçok talebe yetiştirdi. Hikmet, ke-
ramet sahibi olduğu bilinen merhum 
Abdurrahman Öksüz Hoca ile ilgili 
birçok önemli anekdot anlatılıyor. 
Alvardı Efe Hazretlerinin talebesi 
olan merhum Abdurrahman Öksüz 
Hoca da ilim sahibi olarak kendisi-
ne intisap eden birçok kişiye de yol 
gösterdi. Ömrünün hiçbir anını boş 
geçirmeyen bir Hakk yolda harcayan 
merhum Abdurrahman Öksüz Hoca, 
“Kendini Allah’ın emirlerine vakfet-
miş, sünnete tam bağlı, Allah ve Pey-
gamber sevgisiyle dolu bir zat” olarak 
hafızalardan çıkmıyor. Merhum Ab-
durrahman Öksüz Hoca Efendinin 
yol arkadaşlarından kendisine intisap 
edenlerden İsmail Yılmaz ve Naci Ka-
lay’dan merhum Abdurrahman Ök-
süz Hoca Efendi’nin hayat hikayesini 
dinledik. Abdurrahman Hoca ile ilgili 
önemli bilgiler paylaşan İsmail Yıl-
maz, Abdurrahman Öksüz Hoca’nın 
kerametlerine dikkat çekti.  

Abdurrahman Hoca ile yol 
arkadaşlığınız nasıl başladı? 

Eğitim Enstitüsü Fen Bölümünü 
bitirdim. 10 yıl öğretmenlik yaptım. 
Kamil bir insanın hizmetinde olmayı 
çok arzu ediyordum. Babam, dedem 
Sahibi Ata Caddesi’nde dükkanları 
vardı. Abdurrahman Hocamın baba-
sı da buraya gelirdi. Kendisi de na-
diren gelirdi. Ben hocamı daha ziya-
de, dedemin çocukken Sultan Selim 
Camii’ne vaazına götürdüğünden 
hatırlıyorum. Siyah sakallı, İslam’ın 
vasıflarını üzerinde taşıyan mübarek 
bir zat olarak zihnimde kaldı. Birta-
kım görüşmemiz olmadı yıllarca. Bir 
arayış içine girdim. Öğretmenlikten 
10 yıl sonra istifa ettim. Bu arada İz-
nik’e gidip geliyordum. Burada Cavit 
hoca vardı, Abdurrahman hocamın 
da sevdiği biriydi. İznik’e bir gittiğim-
de Cavit hoca bana bir emanet verdi, 
Abdurrahman Hoca’ya götürmemi 
istedi. Ben de emaneti aldım ve Ab-
durrahman hocama götürdüm. Hav-
zan Nuraniye Kur’an Kursu’nda ders 
veriyordu oraya götürdüm emaneti. 
Bu vesile ile hocamla beraberliğimiz 
başladı. Kendisine intisap ettim. 

Abdurrahman Hoca 
nerede eğitim gördü?

Abdurrahman hocam Alvarlı Efe 
Hazretleri’nin talebesiydi. Hocam o 
zatı anlatırken, Ashab-ı Kiram bakiye-
si gibi derdi. Bu zamanda böyle bir zat 
bulunur mu? diye bahsederdi. Hatta 
duasının çok müessir olduğundan 
bahsederdi. 

Sen Mevla’yı seven de Mevla seni 
sevmez mi

Rızasına eren de rızasını vermez 
mi

Sen Hakk’ın kapısında canlar feda 
eylesen

Emrince hizmet kılsan Hak ecrin 
vermez mi

Dizeleriyle tanınan daha diva-
nı olan bir zat. Abdurrahman Hoca 
1950 ve 1956 yıllarında Alvarlı Efe 
Hazretleri’nin yanında bulunmuş. 
Onun manevi bir tasarrufuyla yanın-
da kaldığını söylerdi. O hususta da şu 
hatırayı anlatmıştı; Bir gün Efe Haz-
retlerinin Şeyhinin mahdumlarından 
biri Erzurum’a gelmiş. Keşif, kera-
met sahibi bir olduğunu söylemişler. 
Abdurrahman Hoca da, eğer öyleyse 
benim suallerime cevap verebilir diye 
düşünmüş. Birincisi “Ben buraya niye 
geldim” sorusunu kalbinden geçirmiş 
ve cevap beklemiş, ikincisi Efe Haz-
retleri yaşlı, ömrünün zor zamanları, 
Allah benim ömrümden 10 sene alsa 
da onun ömrüne verse diye kalbim-
den geçirmiş, üçüncüsü de bunu 
teyit etmek için oturunca su istesin 
yarıya gelince de bardağı bana versin 
diye kalbinden geçirmiş. Tabi bu zat 
sırayla herkesle görüşürken sıra Ab-
durrahman hocama gelmiş. Sıra ona 
gelince bu çocuk kim diye sormuş. 
Konya’dan geldi, Efe Hazretleri’nin 
talebesi demişler. İsmini sormuş, 
hocam da Abdurrahman demiş. “Ne 
okuyorsun?” diye sormuş Abdurrah-
man hocam da “maksut okuyorum” 
diye cevap vermiş.  Sonra o büyük 
zat “Maksat maksut okumak değil 
Efe Hazretleri’nin cazibesi seni çek-

miş buraya getirmiş” deyince Abdur-
rahman hoca “bu tesadüf oldu” diye 
düşünmüş. Sonra büyük zat, “Bir kişi 
Allah’ım şu kadar ömrü benden al da 
ona ver gibi bir dua olur mu? Cenab-ı 
Allah bu kadar aciz mi? Lütfundan 
ona da verir, ona da verir. Birinden al-
masına gerek yok” cümlesini kurmuş. 
Abdurrahman hoca, bu tesadüf değil 
artık demiş içinden. Sonra zat yere 
oturmuş, bir bardan su istemiş yarı-
ya kadar işmiş Abdurrahman Hocaya 
vermiş bardağı. Abdurrahman Hoca 
orada anlamış bu muhterem zatın 
keşif, keramet sahibi olduğunu. Yani 
Efe Hazretlerinin cezbesi Abdurrah-
man hocamı oraya çekmiş. Hatta Efe 
Hazretlerinin daha öncesinden “Kon-
ya’dan bir genç gelecek onu doğru-
dan bana getirin” dediği biliniyor. 

Abdurrahman Hoca’yı 
kısaca nasıl tanıtırsınız? 

Abdurrahman hoca ömrünü şe-
riata, Allah’ın emirlerine vakfetmiş, 
sünnete tam bağlı, Allah ve Peygam-
ber sevgisiyle dolu bir zattı. Onun her 
hali her tavrı şeriata, sünnete uygun-
du. Hoca Efendi doğuştan vazifeli 
bir kuldu diye düşünüyorum. Talebe 
yetiştirmeye çok önem verirdi. Efe 
Hazretleri’nin dergahında dersini ta-
mamlayıp 1960’da geldiği Konya’da 
dersini hiç bırakmıyor devam ettiri-
yor. Konya eşrafı da önemli bir destek 
veriyor o dönemde. Bu da tabi Al-
lah’ın bir lütfu. Allah hizmet edecek, 
ettirecek kimselere yardım ediyor. 
Uluırmak Nuraniye Kur’an Kursu’nu 
yaptırıyor. Orada tedrise devam edi-
yor.  Abdurrahman hoca ihlas sahibi 
bir zattı. İlk zamanlarda Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden Hoca Efendinin 
daha önce tanıdığı zatlardan Abdur-
rahman hocanın yanına gelirler bir-
takım yardımlar ederlerdi. Ömrünün 
hiçbir vaktini boş geçirmezdi Abdur-
rahman Hoca. Öncelikle güne kesin-
likle Kur’an-ı Kerim okuyarak baş-
lardı. Kur’an-ı Kerim okumadığı gün 
olmazdı. “Son nefese kadar imtihan 
devam eder” derdi. İnsanlara yardım 
yapabilme gayesindeydi. Vaazlarında 
“İman ve itikat” konusunda çok du-

rurdu. Bir gün bir hadise anlatmıştı; 
Efe Hazretleri’nin Mısır’da okuyan 
bir kayınbiraderi varmış. Mısır’da 
aşırı takrip üzere Kur’an-ı Kerim ti-
laveti çalıştıktan sonra, icazet almak 
üzere kendi hocasına gidiyor. Hocası 
da Nil Nehri kenarında bir Kur’an-ı 
Kerim oku da bir dinleyelim diyor. 
Gidiyorlar Nil Nehri’nde Kur’an oku-
yor. Nil Nehri akmaya devam ediyor. 
Hoca efendi kendisi okumaya başlıyor 
Kur’an-ı, Nil Nehri üst üste yığılmaya 
başlıyor. Sonra hoca efendi; ne zaman 
bu kıvama gelirsen o zaman kemale 
ermiş olursun, daha zaman var biraz 
daha çalış diyor. Sonra aradan 1 yıl 
geçiyor, tekrar gidiyorlar Nil Nehri’ne. 
Kur’an-ı Kerim okumaya başlayınca 
Nil Nehri üst üste yığılıyor. Hoca efen-
di bunu görünce, artık tamam diyor. 

Abdurrahman Hoca’nın şahit o
lduğunuz kerametlerinden 

bahseder misiniz? 
Abdurrahman Hoca vaazlarını 

genelde peygamber Efendimizin Ha-
dis’-i Şeriflerinden yapardı. Sultan 
Selim’de verirdi daha çok vaazını. 
Kendisini dinleyen kişilerden “hocam 
bu vaazını bana anlattı” diye birçok 
kişiden işitmiştik. Bir gün vaazdan 
sonra bir zat geldi. Kot pantolonlu, 
kot ceketli, elinde çanta vardı. Hocam 
rüyamda ben sizi gördüm dedi Ab-
durrahman Hocaya. Hoca rüyayı sor-
du nasıl gördün diye? Adam rüyayı 
şöyle anlattı; “Hocam bir kilisedeyim. 
Yukarıya çıktığımda baktım ki orası 
bir camiymiş ama her taraf toz içinde. 
Orada karşıma siz çıktınız. Bu tozları 
temizle dediniz.” Rüyayı anlattıktan 
sonra adam, Abdurrahman Hoca’ya 
rüyanın yorumunu sordu. Abdurrah-
man Hoca da tevazu sahibiydi gü-
lümsedi ama yorum yapmadı. Orada 
bulunan ihtiyar bir amca vardı o dedi 
ki, “bu rüyanın anlamı açık, Abdur-
rahman Hoca’ya gelip tabi olacaksın.” 
Hocaefendi’ye sorduk, “Hocam her-
kese bu tür rüyalarla ikaz olur mu? 
diye.” Abdurrahman Hoca şu cevabı 
verdi; “Bazı insanların iyilik hasletleri 
çok fazladır, yardım yapar, insanlara 
yardımcı olur. Bu nedenle 40 yaşla-

rında bir ikaz gelir. Orada alırsa alır 
almazsa almaz.” Hatta Peygamber 
Efendimizin Hadis-i Şerif-i var; Bir 
kişi 40 yaşına geldiğinde hala Allah’ın 
yoluna girmediyse, Şeytan gelir o 
kimsenin yüzünü sıvazlar, artık o yüz 
ıslah olmaz, Allah o kimsenin yüzün-
den nurunu alır” diye. Buna benzer 
hocamın birçok fevkalade halleri var-
dı. Hocama yeni intisap ettiğim za-
manlar, ticaret yapıyordum, bir İznik 
yolculuğumuz oldu Hocaefendi’nin 
talebesi Cavit hocayla birlikte. Bura-
dan yola çıktık. Kış ayı, ortalık kurak. 
Hocamdan müsaade aldık gidebilir 
miyiz diye? Gidin ama Ayetel Kürsi’yi 
hiç kesmeyin dedi. 

Biz yola çıktık, Bolu Dağları’nda 
kar başladı. Kar 10 santimetre civa-
rında. Tabi tünel filan yok o zaman-
lar. Bolu Dağı’nın zirvesindeyken 
aşağı doğru inişe geçtik. Araba istek 
dışı kaymaya başladı. Araba uçuru-
ma doğru gidiyor. Ben Cavit hocaya 
Talha suresini okumasını istemiştim 
yoldayken. O da okuyordu, araba 
uçuruma doğru gitmeye başlayınca 
hızlandırdı okumasını. Tam uçuruma 
gidecekken sanki bir el arabayı itti, 
bizi oradan aldı. Biz tabi sabah yanlış 
hatırlamıyorsam Osmaniye Köyü’ne 
geçtik. Oradan Abdurrahman Ho-
ca’mı aradım hemen, daha ben bir 
şey söylemeden telefonu açar açmaz 
“Ben size Ayetel Kürsi’yi kesmeyin 

demedim mi? Ne oldu anlat?” dedi. 
Olayı anlattım, geçmiş olsun dedi. 
Gençlere de hep söylerdi; “Kur’an-ı 
Kerim’de hiçbir ayet Ayetel Kürsi’nin 
yerini tutmaz. Ayetel Kürsi hıfz için-
dir.” Okuduğun zaman tehlike anın-
da herkesin okumasını tavsiye ede-
rim hocamdan duyduğum şekilde.  
Giresun’da Hocaefendinin talebeleri 
davet etmişti, oraya gitmiştik. Ora-
da Peygamber Efendimizin torunla-
rından olay Ürdünlü Yahya Şerif de 
vardı.  Orada uzun zamandır kuraklık 
varmış o yıllarda. 1993-1994 yıllarıy-
dı zannedersem. Hocam Cuma duası 
yaptı sonra da rahmet duası yapa-
lım dedi duayı yaptı, sonra kürsüden 
Yahya Şerif Efendi’ye sen devam et 
dedi. O da duaya devam etti. Ortalık 
günlük güneşlikti gece yarısı bir rah-
met başladı, ertesi gün ikindiye kadar 
yağmur yağdı.  Bağdatlı Şeyh Ömer 
vardı. Kendisiyle bir sohbet esnasında 
Abdurrahman Hocaefendiyle ilgili bir 
anısını anlattı. Bir gün Abdurrahman 
Hoca ile otururlarken, deprem olmuş. 
Abdurrahman Hoca “Dur ya arz” di-
yerek elini yere vurmuş, vurmasıyla 
deprem durmuş. Şeyh Ömer’in ifade-
siyle söylüyorum. 

KERAMETİ ÇOK ETKİLEMİŞ
Merhum Abdurrahman Öksüz 

Hoca ile sonradan tanışan ve vefatın-
dan önce yaklaşık 6 yıl kadar Abdur-
rahman Hoca ile birçok anı yaşadık-
larını anlatan Naci Kalay da, merhum 
Abdurrahman Öksüz Hoca’nın kera-
metlerinin kendisini çok etkilediğine 
çekti. Konuyla ilgili birkaç örnek ve-
ren Kalay şunları anlattı, “Abdurrah-
man Hoca bir gün telefon etti yanıma 
gel diye gittim.  Şeyh Ömer’in Türki-
ye’de oturma izni alması ile ilgili ciddi 
sorun var, bu konuyla ilgilen dedi. O 
şahsın Türkiye’de oturma almasıyla 
ilgili ciddi sorun vardı. Birkaç kişi ilgi-
lenmiş ama muvaffak olamamış. Bize 
nasip oldu biz o sorunu çözdük. Ko-
nuyla ilgili milletvekilleri falan uğraştı 
çözülmedi ama bize nasip oldu sorun 
çözüldü. Bir hadise daha anlatacağım. 
Vefatından önceki hastalığı dönemiy-
di. Hastanede yatıyordu. Beni çağır-
mış. Gittim yanına. Beni bir dolaştır 
dedi. Hocamla çıktık. Bizim hocamla 
hiçbir fotoğrafımız olmadı. Ben ho-
camın elinden tuttum, koridorda yü-
rüdük geri döndük odasının önüne 
geldik. İçeri girecektik girmeyelim 
şurada oturalım dedi. Camın kenarı-
na oturduk. “Evladım beni eve götür, 
ben evde ömrümü tamamlamak isti-
yorum” dedi. Ben tamam hocam filan 
derken birkaç kişi daha vardı orada 
hayır hocam burada kalmalısınız filan 
dediler. Ben hocama dedim ki; hocam 
Allah gecinden versin, daha umreye 
gideceğiz sözünüz var dedim. Sonra 
bana “hazırlan” dedi. 

1 hafta sonra falan bir arkada-
şım aradı, umreye gider misin dedi. 
Benim hiç hazırlığım filan yoktu 1 ay 
içinde umreye gittik. Bu tür olaylar 
beni çok etkilemişti.”

İsmail Yılmaz Naci Kalay

Elini vurdu, deprem durdu!
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1- Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisinde kalan ve aşağıda listede ihale tarih ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih 
ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya 
verilecektir.  
2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Rektörlük (merkez) binasında yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. Ancak ihaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 20,00 TL. 
bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 
5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.                
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatlerde aşağıda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 
olduğuna dair belge
4.2- Türkiye›de tebligat için adres beyanı
4.3- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge;
  a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin 
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, istekli 
şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış 
belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
4.4- İstekliler, AVM’de bulunan ve bu şartnamenin 2 inci maddesinde iştigal konuları belirtilen taşınmazdan ihale sonucunda uhdesinde kalanlarla ilgili 
olarak mevcut işin devamı için zorunlu olan mevcut malzeme (demirbaş) bedellerinin kayıtlı değer üzerinden amortisman payı düşüldükten sonraki kısmını 
rayiç bedel üzerinden ödemeyi taahhüt edeceklerdir.
4.5- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını ve belgeleyeceklerdir.
4.6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri 
belgeleri getirmek. 
4.7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli 
imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi 
(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
4.9- İhale tarihi itibariyle vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
4.10- İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
4.11- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen tutanak ile belgelendirilecektir).
4.12- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da aslı idarece görülerek onaylanmış olanı veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
4.13- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olarak değerlendirilecektir)
4.14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubunu vermeleri şarttır.
5- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6- İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir. 
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ GÖKKUŞAĞI AVMDE KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kapı No Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen 
Bedel (TL)

Geçici 
Teminat (TL)

Son Teklif 
Tarihi

Son Teklif 
Saati İhale Tarihi İhale Saati

1 20 60 Taşıma 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:00
2 20 61 Turizm/Seyahat Acentesi 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:05
3 20 62 Taşıma 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:10
4 20 63 Turizm/Seyahat Acentesi 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:15
5 20 64 Taşıma 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:20
6 20 67 Taşıma 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:25
7 20 68 Taşıma 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:30
8 20 69 Araç Kiralama (Rent a Car) 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:35
9 20 70 Çiçekçi 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:40
10 20 71 Gözlük/Optik Malzeme/Saat Satışı 27.000,00 6.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:45
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T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ KEYKUBAT KÖŞK AVMDE KİRALANCAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen 
Bedel (TL)

Geçici Teminat 
(TL) Son Teklif Tarihi Son Teklif Saati İhale Tarihi İhale Saati

1 38,50 Kuaför 15.000,00 3.750,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:50
2 13,75 Waffle/Çiğ Köfte Satışı 10.000,00 2.500,00 20.06.2018 15:00 21.06.2018 09:55

İttifak Holding, bu yıl ikincisini dü-
zenlediği vefa iftarında eski yöneticileri 
ile yeniden bir araya geldi. Holding ve 
grup şirketlerinde geçmiş yıllarda çeşit-
li kademelerde yöneticilik yapmış olan 
isimler, vefa iftarında hasret giderip eski 
günleri yad ettiler.

İttifak Holding yönetimi ve üst düzey 
yöneticileri, Ramazan ayı vesilesiyle bu-
güne kadar holding ve grup şirketlerinde 
çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış 
isimlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

İttifak’a gönül vermiş, emek vermiş 
30 yıllık tarihinde önemli eserler bırak-
mış eski yöneticilere iftar programına 
katılımlarından dolayı teşekkür eden İt-
tifak Holding CEO’su Tahir Atila, “Ara-
nızda ömrünün ciddi bir kısmını İttifak’ta 
geçirmiş büyüklerimizi ve arkadaşlarımı 
görüyorum. Daha üniversite öğrenciliği 
yıllarında İttifak’a dahil olmuş, gençli-
ğinin baharını bu çatı altında geçirmiş 
kardeşlerimi görüyorum. İlk iş yeri İttifak 
olan, İttifak’ta hizmet ederken gerçekleş-
tirdiği tasarruflarla kendine yuva kuran 
dostlarımızı görüyorum. İlmiyle, irfanıy-
la, tecrübesiyle, bilgi ve birikimiyle sapa 

sağlam bir İttifak temeli atmış büyükle-
rimizi görüyorum. Görmüş olduğum bu 
manzara karşısında heyecan duymamak, 
nasıl bir sorumluluk altında bulunduğu-
muzu hissetmemek, bu sorumluluğu biz-
ler nasıl devraldıysak bizden sonrakilere 
daha güçlü bir şekilde teslim edebilmek 
için ne kadar çok çalışmamız gerektiğini 
görmemek mümkün değil. Allah’ın yar-

dımı, sizlerin de fiili ve gavli dualarınızla 
inanıyorum ki geleceğe çok daha güçlü 
ve çok daha fazla kardeşimizin hayatında 
var olacak bir İttifak’ı inşa ettik, etmeye 
de devam ediyoruz” dedi.

İttifak Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ünsal Sözbir ise; vefa, İstanbul’da 
bir semt ismi değilmiş, bunu bir kez daha 
anladık, iftarımıza teşriflerinizden onur 

duyduk diyerek başladığı konuşmasında 
şunları söyledi: “İttifak’ın hikayesinde 
üç safha var. Birincisi, inşa safhası. Yani 
sizlerin önemli bir kısmınızın bulunduğu 
kısım. Çok zor süreçlerin yönetildiği, İtti-
fak’ın sıfırdan ayağa kaldırdığı bir safha. 
İkinci dönem, imar dönemi. Malumu-
nuz, inşaatı yaptığınız zaman o hemen 
mamur olmuyor. Mamur olabilmesi için 
çevrenin düzenlenmesi, peyzajının yapıl-
ması, göze hoş görünen estetiksel tara-
fın yakalanması gerekiyor. Bu aşamadan 
sonra ise bir ihya dönemi var. İnşallah 
o dönem bu dönem. Yani, sizlerin inşa 
ettiğiniz imarını yaptığınız, mamur hale 
getirdiğiniz İttifak Holding’i yeniden ihya 
sürecindeyiz şu an. Çalışanlarımızın gay-
reti, sizlerin ve diğer tüm paydaşlarımı-
zın desteği ve duası ile birlikte ihya süre-
cimizi tamamlayacağımıza inanıyorum” 
dedi. İftar programına katılan eski İttifak 
yöneticilerine tek tek teşekkür eden Söz-
bir, Ramazan ayının hayırlara vesile ol-
masını, sağlıklı, huzurlu bir şekilde, birlik 
ve beraberlik içerisinde bayrama erişebil-
meyi temenni ediyorum diyerek sözlerini 
tamamladı.  n HABER MERKEZİ 

İttifak’tan vefa iftarı Konya ihracatta 
artış gösteriyor 

‘Ülkemizin bekası 
için yola çıktık’

Gönül Gözü’nden
yardım eli 

Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube başka-
nı Fatih Ceylan, 2018 Nisan ayında gerçekleşen 
Konya’nın ihracatındaki artışı değerlendirdi. Fatih 
Ceylan,” Konya Sanayisi büyümeye devam ediyor.
Bu bağlamda ihracat rakamları da hızla yükselme-
ye devam edecektir ümidindeyiz. Bizde Girişimci 
İşadamları Vakfı Konya olarak gerçekleştirdiğimiz 
ve gerçekleştireceğimiz yurt dışı programları ile 
sanayimizin ihracatını yükseltmek için çalışmala-
ra devam edeceğiz.  2018 Nisan ayında açıklanan 
rakamlara göre Konya’mızın ihracatı yüzde 19,7, 
ithalatı ise yüzde 2,1 artış göstermiştir. İhracat 
değeri; 153,6 milyon dolar ve  İthalat değeri; 68 
milyon dolar seviyesindedir. Konya’dan 2018 Ni-
san ayında en fazla ihracat 17,9 milyon dolar ile 
Irak’a gerçekleşti. Ardından 11,1 milyon dolar ile 
Almanya ve 7,6 milyon dolar ile İtalya’ya ihracat-
larımızı gerçekleştirdik. İthalatta ise Şehrimize en 
çok Çin’den ithalat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7,4 
milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 6,4 milyon 
dolar ile İtalya izledi. 

Yapılan ihracatlarda en büyük pay motorlu 
kara taşıtlarının motorlarıyla ilgili parça ve aksesu-
arlar oldu. İthalatta ise  en büyük pay, tahıl ve baş-
ka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler olarak 
belirlendi” dedi.
n HABER MERKEZİ 

24 Haziran seçimleri öncesi parti çalışmalarına 
devam eden MHP Konya 4. Sıra Milletvekili Adayı 
A.Fatih Satılmış, Doğanhisar ve Yunak ilçelerinde 
seçmenle buluştu. İlçeleri ve dış mahallelerini ge-
zerek seçimlerde Cumhur İttifakına destek isteyen 
Milletvekili Adayı Satılmış, “Milletimiz ve ülkemi-
zin bekası için yola çıktık. Türkiye’nin yüzölçümü 
en büyük şehri Konyamızda, diğer milletvekili 
adaylarımız ve dava arkadaşlarımızla beraber 31 
ilçemizin tamamını ve tüm mahallelerini adeta 
karış karış geziyoruz. Hemşehrilerimizin lideri-
miz Devlet Bahçeli ve partimize olan sevgisi, ilgi-
si bizleri de memnun ediyor. Seçim vaatlerimizi 
anlatarak yöneltilen soruları yanıtlıyoruz. İnşallah 
bu seçimde Konya’dan alacağımız yüksek oylar-
la milletvekili sayımızı artırarak en güçlü şekilde 
TBMM’de yer alacağız” dedi.
n İHA

Toplumsal  Bilinç ve Milli Hassasiyet sloganı 
yaptığı farkındalık çalışmaları ile tanınan Gönül 
Gözü Derneği Ramazan ayı münasebeti ile ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Gönül 
Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Baş-
kanı Devriş Ahmet Şahin, 7 yılı aşkın bir süredir 
sadece engellilere yönelik tekerlekli sandalye ve 
akülü arabanın yanında yine engellilerin ihtiyaç 
duyduğu çeşitli ortez ve protez konusunda ha-
yırseverlerle ihtiyaç sahibi arasında bir köprü ol-
duklarını bu yıl da Ramazan ayı münasebeti ile 
Yunak’a bağlı köyler başta olmak üzere merkez 
ilçelerde tespiıt ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere gıda 
yardımında bulunduklarını söyleyerek, yardımla-
rından dolayı Yunak Belediyesi başta olmak üzere 
tüm hayırseverlere teşekkür etti.
n İHA 



Türkiye’nin farklı bir ülke olduğuna dikkat çeken Pakistanlı Aamin Ali, “Dünyanın herhangi bir yerinde bir mazlum zulüm görüyor-
sa, Türklerin onu kurtarma şansı varsa gider kurtarır” diyerek Türkiye’nin mazlumların her zaman yanında olduğunu vurguladı 

Türkiye mazlumun yanında
Konya’da eğitim gören misafir 

öğrenciler, aslında doğal olarak 
önemli bir görevi de memleket-
lerinde üstlenecekler. Dünyanın 
dört bir tarafından Türkiye’ye ge-
len bu öğrenciler, 

Memleketlerine gittikleri za-
man “Gönüllü elçiler” olarak Tür-
kiye’yi kendi memleketlerinde ta-
nıtacaklar. Bu da Türkiye’ye olan 
güveni, inancı daha da artıracak. 
Konya’da eğitim misafir öğrenci-
lerin çoğu, Türkiye’yi iyi bir şekil-
de görüyor ve memleketlerinde 
de gördüklerini iyi bir şekilde ak-
taracaklar. Konuyla ilgili önemli 
bir noktaya değinen Pakistanlı 
Aamin Ali, Türkiye’nin nerede bir 
mazlum varsa oraya yardım etti-
ğine dikkat çekti. 

TÜRKİYE’YE GELMESİNİN 
NEDENLERİ

Pakistanlı Aamin Ali, 2013 
yılından bu yana Konya’da eği-
tim görüyor. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İslam Tarihi Bölü-
mü’nde yüksek lisans yapan Ali, 
Selçuk Üniversitesi’nde de dok-
torasını sürdürüyor. Türkiye’ye 
gelme nedenini açıklayan Ali, 
“Türkiye’ye gelmemin birkaç 
nedeni var. Bunlardan birincisi; 
Türkiye’nin zengin bir mirası var. 
Tarihi geçmişi olarak çok zengin. 
İkincisi; Türkiye ve Türk milleti 
hakkında çok meraklı biriydim. 
Çok büyük bir imparatorluk olan 
Osmanlı nasıl çöktü? Veya Türk 
milleti yeniden nasıl ayağa kalktı? 
Bu gibi konuları çok merak ediyo-
rum. Üçüncüsü; Türkiye’de burs 
kazandım. Bu 3 sebepten dolayı 
Türkiye’deyim” diye konuştu. 

PAKİSTAN GENÇ BİR ÜLKE
Ülkesiyle ilgili bilgiler veren 

Ali, Pakistan’ın daha çok yeni bir 
devlet olduğunu hatırlattı. 

“1940 yılından önce Pakis-
tan diye bir ülke yoktu, Hindis-
tan vardı” diyen Ali şöyle devam 
etti, “Hindistan’da birçok dinden 
insan vardı ama yoğunlukla Hin-
dular ve Müslümanlar yaşıyor-
du.  İngiliz sömürüsünden sonra 
orada bir karışıklık ortaya çıktı. 
Önceden bir sorun yoktu ama İn-
gilizlerden sonra Hindular ve 
Müslümanlar arasında bir nefret 
ortaya çıkmaya başladı. Bundan 
dolayı Müslümanlar bağımsız-
lık kazandılar ve devlet kurmaya 
karar verdiler. Böylece Pakistan 
kurulmuş oldu. Pakistan çok ciddi 
sıkıntılar yaşadı. Yeni bir devlet 
olduğu için devlet yönetiminde 
bazı sorunlar çıktı. Askeri darbe-
ler yaşandı. Farklı farklı dönem-
lerde Alevilik, sünnilik sorunları 
çıkıyor. Türkiye’deki Kürt-Türk 
sorunu gibi sorunlar baş göste-
riyor bazen. Bazı milletler kendi 
devletlerini kurmak istiyor. Ama 
artık yavaş yavaş durum iyiye 
gidiyor. Pakistan’ın yüzde 90’ı 
Müslüman.”

TÜRKİYE MAZLUMA EL UZATIR
Türkiye ile ilgili düşüncelerini 

paylaşan Ali, Türkiye’nin farklı 
bir ülke olduğunu belirtti. Kül-
türel farklılıkların yaşantıyı etki-
lediğine dikkat çeken Ali, sözle-
rine şöyle devam etti, “Kültürel 
farklılıklardan İslam yaşantısı da 
etkileniyor. Türkiye’deki İslam 

İran’dan, Ortadoğu’dan fark-
lı mesela. Pakistan’da da bu tür 
durumlar var. Hindularla iç içe 
olunduğu için Pakistan’da Hin-
duların etkisi görülebilir. İran’da 
veya Pakistan’da kendini başkala-
rından üstün görme gibi bir olay 
var. Ama Türkiye’de bunu gör-
medim, bu benim için sevindiri-
ci bir durum. Türkler savaşçı bir 
millet. Bunu herkes biliyor. Savaş 
konusunda Türklere benzeyen 
başka bir millet yok diyecek ka-
dar az. Türkler sıcakkanlı insan-
lar. Ellerinden geldiğince herkese 
yardım ediyorlar. Ben hatta bu 
konuda şöyle diyorum; “dünyanın 
herhangi bir yerinde bir mazlum 
zulüm görüyorsa, Türklerin onu 
kurtarma şansı varsa gider kurta-
rır.” Bu bir gerçektir. Bu konuda 
Avrupalılarla bile tartıştım. İngi-
lizler, Almanların umurunda ol-
maz. Türkiye Hıristiyan dahi olsa, 
mazlum biri varsa onu kurtarmak 
için çaba sarf eder. Ramazan’da 
İslam dünyası adına bir şeye 
üzülüyorum. O da şudur; Rama-
zan geldiği zaman herhangi bir 
ürünün fiyatı hemen artıyor. Bu 
durum Pakistan’da da öyle Tür-
kiye’de de öyle. Bu duruma ben 
üzülüyorum, keşke böyle olmasa 
diye dua ediyorum. Türkiye’de 
Ramazan’lar güzel geçiyor. Kon-
ya’da çoğu kişi oruç tutuyor. Oruç 
tutmasa bile saygı için her yerde 
yemek yemiyor. Bunlar hoşuma 
gidiyor. 

PAKİSTAN HAKKINDA 
1947’de İngiliz sömürgesin-

deki Hindistan ’dan yaşanan kanlı 
bir mücadele sonrası ayrılarak 14 
Ağustos 1947 ’de kurulmuştur. 
Doğusunda Hindistan, batısında 
Afganistan ve İran, kuzeydoğu-
sunda Çin ve güneyinde Umman 
Denizi  ile komşusu olan bir ülke-
dir.

Daha sonrasında yine bir bö-
lünme yaşayıp, batısı bugünkü 
Pakistan doğusu da Bangladeş 
olmuştur. Pakistan’da 4 eyalet 
vardır.  Pencap, Sind, Kuzeybatı 
Cephesi ve Beluçistan. Federal 
başkent İslamabad’dır.

COĞRAFYA
Pakistan’ın kuzeydoğusunda 

Çin Halk Cumhuriyeti, kuzeyba-
tısında ve batısında Afganistan, 
doğusunda Hindistan ve güney-
batısında İran yer almaktadır. Ül-
kenin yüz ölçümü 796.095 kilo-
metrekaredir. En yüksek noktası, 
8,611 metre ile dünyanın ikinci 
en yüksek zirvesi olan Himalaya-
lar’daki K-2 Godwin Austen Zir-
vesi’dir. Pakistan, Güney Asya, 
Orta Asya ve Orta Doğu bölge-
lerinin kültürel, sosyal ve tarihi 
etkisi altında, değişik dil, mezhep 
ve etnik gruplara mensup 160 
milyon civarında nüfusa sahiptir. 
Toplam nüfusun % 96,68’i Müs-
lümandır. Müslüman nüfusun 
%20’sini Şiiler, geriye kalanını 
Sünniler oluşturmaktadır. Nü-
fusun % 3.32’sini ise Hıristiyan, 
Hindu, Sih ve Budistler oluştur-
maktadır. Gayrimüslim azınlıklar 
içinde en büyük grubu %1.55 ile 
Hıristiyanlar teşkil etmektedir. 
Pencap Eyaleti’nde Pencabiler, 
Sind Eyaleti’nde Sindler, Kuzey 
Batı Sınır Eyaleti’nde Pathanlar, 
Belucistan Eyaleti’nde Beluciler 
ağırlıklı olarak yerel nüfusu oluş-
turmaktadır.

Pakistan Devleti, yirminci yüz-
yılda kurulmuş genç bir devlettir. 
Pakistan’ın 15 Ağustos 1947 yı-
lından evvelki târihi Hindistan 
ile aynıdır. (Hindistan) “Pakistan” 
adı ilk olarak, İngiltere’de öğre-
nim gören Müslüman öğrenciler 
tarafından 1940 yılında ortaya 
kondu. Pakistan, Pencap, Afgan, 
Keşmir, Sind ve Belucistan isim-

lerinin başharflerinin yanyana 
gelmesinden meydana gelip, 
mânâ itibariyle “temiz ülke” de-
mektir. Hindistanlıların, İngilizle-
rin egemenliğinden kurtulmaya 
çalıştıkları sırada, bölgedeki Müs-
lümanlar birleşerek 1947 yılında 
bir dominyon kurdular. Bu do-
minyon, İngiliz Milletler Cemiye-
tine dâhil durumdaydı. Bu yıllarda 
Pakistan liderliğini M. Ali Cinnah 
yürütmekteydi. Pakistan 1956 yı-
lında cumhûriyet oldu. İki yıl son-
ra General M. Eyüb Han darbe 
yaparak idâreyi ele geçirdi. 1960 
yılında ve 1965’te yeniden baş-
kan seçildi. Bunun 1969 yılında 
istifa etmesi üzerine Doğu Pakis-
tan’da ayaklanmalar başgösterdi. 
Daha sonra General Ağa M.Yah-
ya Han idâreye el koydu. İdâreyi 
ele alır almaz ülkede sıkıyönetim 
îlân etti. 1970 seçimleri sonucun-
da Doğu Pakistan, Avamî Partisi 
büyük çoğunluk elde etti. Fakat 
seçimlerden bir yıl sonra Yahya 
Han, Millet Meclisini dağıttı. Bu-
nun üzerine ülkede grevler ve 
isyanlar artmaya başladı. Bundan 
dolayı hükümet kuvvetleri Doğu-
ya taarruzlar tertipledi. Fakat çok 
geçmeden Hindistan’dan kuvvet 
desteği alan doğulular, bağım-
sızlıklarını îlân ederek Bangladeş 
Devletini kurdular. Ayrıca çarpış-
malar kesilmedi. Binlerce insan 
öldürüldü. 10 milyonu aşkın Do-
ğulu Hindistan’a göç etti. Nihâyet 
Pakistan-Hindistan Harbi patlak 
verdi. Doğu Pakistan’daki, Pakis-
tan birlikleri kuşatılınca, ateş-kes 
imzâlandı. Her iki taraf da birlik-
lerini geri çekti. İki ülke arasın-
daki münâsebetler 1976 yılında 
yeniden normal hâle getirildi. Bu 
esnâda Pakistan başkanlığına, 
Pakistan Halk Partisi Başkanı Zül-
fikâr Ali Butto geldi. Aralık 2007 
Pakistan için çok kötü bir dönem 
olmuş ve Benazir Butto öldürül-
müştür. Butto’nun ölümünden 
sonra yaşanan şiddet olaylarında 
onlarca kişi ölmüş, milyonlarca 
dolarlık maddi hasar meydana 
gelmiştir. Bunun üzerine seçim-
ler Şubat 2008’e ertelenmiştir. 
Şiddet olayları giderek azalmaya 
başlarken Afganistan sınırındaki 
El Kaide yanlısı aşiretlerle sorun 
devam ediyordu. Ertelenen se-
çimler 18 Şubat 2008’de yapılmış 
ve devlet başkanı Müşerref’in 
partisi yenilgiye uğrarken Butto-
ların partisi birinci, Navaz Şerif’in 
partisi ise ikinci olmuştur. Buna 
rağmen Müşerref once devlet 
başkanlığı görevini sürdüreceğini 
açıklamakla beraber, fakat sonra 
ordunun desteğini kaybeden Per-
vez Müşerref 18 Ağustos 2008’de 
devlet başkanlığı görevinden isti-
fa etmiştir. Bu durum Pakistan 
için sıkıntılı günlerin devam ede-
ceğinin göstergesidir. Pakistan’da 
bu süreç yaşanırken; Afganistan 
sınırında El Kaide yanlısı grup-
larla çatışmalar, ayrılıkçı Beluci 
militanlarıyla yaşanan çatışmalar, 
parasız eğitim veren medrese-
lerin bazılarının radikal dinciler 
yetiştirmeleri, halkın önemli kesi-
minin yoksul olması günümüzde 
Pakistan için önemli güncel so-
runlar olarak öne çıkmaktadır.

Pakistanlı Aamir Ali 
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Arslan’dan Başkan 
Kütükcü’ye ziyaret

Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan ve Ye-
nigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Abdullah Akif Solak, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü’nün 
yeniden başkan seçilmesi nedeniy-
le ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulun-
du. Ziyarette Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü ve Sanayi 
Odası Basın Müşaviri Fatih Ulutaş 
hazır bulundu. Konya Sanayi Odası 
olarak birlik ve beraberlik içerisin-
de, şölen havasında bir seçim daha 
gerçekleştirdiklerini ifade eden 

Kütükcü, “Odamızın tüm organla-
rında yer alan sanayicilerimize de 
bir kez daha şükranlarımı sunu-
yorum. Yaptığı çalışmalarla Konya 
sanayisine ve ülkemizin sanayisine 
hizmet eden odamız, bundan sonra 
daha fazla gayret göstererek, kar-
deşlik ruhu içerisinde, değer üreten 
çalışmalarına devam edecek” dedi. 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan ise, Konya 
Sanayi Odası seçimlerinin bütün 
ülkeye hayırlı olmasını diledi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Dünya Yetimler Günü’nde gelenek-
sel olarak düzenlediği Kardeşlik İftarı, 
bu Ramazan ayında da binlerce ye-
tim ve ailesini Mevlana Meydanı’nda 
bir araya getirdi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Dünya Yetimler Günü 
nedeniyle düzenlediği Kardeşlik İf-
tarında binlerce yetim ve ailesi bi-
raraya geldi.  Mevlana Meydanı’nda 
düzenlenen programa katılan önceki 
dönem Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve AK Parti Konya Millet-
vekili Adayı Tahir Akyürek, “Yetim 
gülerse dünya güler, yetim ağlarsa 
dünya ağlar. Konyamız şefkat şeh-
ridir; merhamet, sevgi, barış ve kar-
deşlik şehridir. Hemşehrilerimizden 
şunu istirham ediyoruz, bu mübarek 
günler vesilesiyle komşularımızın 
durumunu soralım, ihtiyaç sahipleri-

nin yanında olalım” diye konuştu. 
COĞRAFYAMIZIN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN 
HEPİMİZİN GAYRETİNE İHTİYAÇ VAR 

Bu iftarların şehrimizin bir araya 
gelmesine vesile olduğunu söyleyen 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ise, “Tarih boyunca nesilden 
nesile devreden yardımlaşma an-
layışı, bugün bizler tarafından da 
yaşanan yaşatılan ve gelecek ne-

sillere taşınması gereken bir başlık. 
Toplumsal yaşamanın gerekliliği, 
bir ve beraber olmak, birlikte güçlü 
olmak, birbirlerinin dertleriyle dert-
lenmek ve hemhal olmaktır. Bizi 
biz yapan bunlardır. Bu değerlere 
sahip çıkmak, ülkemizi güçlü kıl-
mak ve yaşadığımız bu coğrafyanın 
tüm dünyaya örnek olması için he-
pimizin gayretine ihtiyaç var. Sayın 
Cumhurbaşkanımız 2 Haziran’da 
Konya’ya şeref verecekler. Saat 
14:30’da Kılıçarslan Şehir Meyda-
nı’nda inşallah cumhurbaşkanımızı 
karşılayacağız. Dolu dolu ve coşku 
ile geçecek bir program, hem mi-
safirimiz hem de bizler için önemli. 
Ben tüm hemşehrilerimizi mitingi-
mize bekliyorum. Hep birlikte o coş-
kuyu yaşayalım” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Genç KOMEK Yaz Okulu 
kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin 7-16 yaş arası binlerce 
öğrenciye “Dinimiz ve Değerleri-
miz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri 
vereceği Genç KOMEK Yaz Oku-
lu kayıtları 1 Haziran’da başlıyor. 
Konya merkez ve ilçelerde gerçek-
leştirilecek yaz okuluna ön kayıtlar 
13 Haziran’a kadar www.konya.
bel.tr ve www.komek.org.tr adres-
leri üzerinden alınacak.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Genç KOMEK bünyesinde 
Konya genelinde gerçekleştireceği 
Yaz Okulu kayıtları 1-13 Haziran 
tarihleri arasında alınacak. 

Genç KOMEK Yaz Okulu Kon-
ya genelinde 3 yılda 70 binden 
fazla öğrenciye yaz tatillerinde “Di-
nimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve 
“Sanat” eğitimleri vererek Türki-
ye’ye örnek oldu. 

Genç KOMEK Yaz Okulunda 
her yıl belli bir müfredat uygula-
narak çocukların her anına yöne-
lik eğitimler, yayınlar, sanatsal ve 
sportif faaliyetler yaş gruplarına 
özel olarak veriliyor. Öğrenciler 
okul stresinden uzak, eğlence-
li, sportif ve sanatsal faaliyetle-
rin yanı sıra dostluk, kardeşlik ve 
paylaşma gibi değerlerle birlikte 
Peygamber Efendimizin hayatı ve 
Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor. Kon-
ya Valiliği’nin koordinasyonunda İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk 
Eğitim Müdürlükleri, İl Müftülüğü 
ve ilçe belediyelerinin katkısı ile 
gerçekleştirilen Genç KOMEK Yaz 
Okulu, Konya ve ilçelerinde 71 
farklı noktada, 36 KOMEK merke-
zi, 35 okul, 7 spor salonu, 51 yüz-
me havuzunda yapılacak. 

Dinimiz ve Değerlerimiz, Spor 
ve Sanat modüllerinden oluşan 
Genç KOMEK Yaz Okulu kapsa-
mında, öğrencilere oyun kampı, 
yarışma ve turnuvalar, şehir turları 
düzenlenecek, her öğrenciye bir 
eğitim seti ve her yaşa göre kaynak 
verilecek. Genç KOMEK Yaz Okulu 
eğitimleri sabah ve öğleden sonra 
iki ayrı saatte verilirken erkek ve 
kız öğrenciler ayrı gruplar halinde 
eğitim alacak. 

Genç KOMEK Yaz Okulu’n-
dan şehit ve gazi çocukları, yetim 

ve öksüzler, Büyükşehir Belediye-
si’nin Sosyal Kart uygulamasından 
yararlanan ailelerin çocukları, Bü-
yükşehir Belediyesi’nden eğitim 
yardımı alan öğrenciler, yüzde 
40 ve üzeri engelli olanlar, devlet 
koruması altında olan çocuklar ile 
kaymakamlıklardan ve muhtarlar-
dan ihtiyaç durumunu gösterir bel-
ge alan ailelerin çocukları ücretsiz 
olarak yararlanıyor. 
GENÇ KOMEK’TE İHTİSAS EĞİTİMİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda bu yıl 
ilk kez ihtisas eğitimleri de verile-
cek. Bu kapsamda robotik kodlama 
eğitimleri 11-13 yaş grubundaki 
öğrencilere Bosna Hersek, Büyük 
Aymanas ve Karatay KOMEK bi-
naları ile Hasan Sert İlkokulu’nda, 
14-16 yaş grubundaki öğrencilere 
Alaaddin KOMEK binasında veri-
lecek. 

Arapça ve İngilizce A1 ve A2 
seviyelerinde verilecek yabancı dil 
ihtisas eğitimi 11-13 yaş grubun-
daki öğrencilere Meram Fen Lisesi, 
Mustafa Bülbül İmam Hatip Okulu 
ve Cengiz Topel İlkokulunda; 14-
16 yaş grubundaki kız öğrencilere 
Mengene, Selçuklu ve Alavardı 
ASEM’de, 14-16 yaş grubundaki 
öğrencilere yönelik Alaaddin KO-
MEK’te gerçekleştirilecek. 

İleri seviye Kur’an-ı Kerim eği-
timi ise 7-16 yaş grubundaki öğ-
rencilere Ahmet Hazım Uluşahin 
İmam Hatip Okulunda verilecek. 

KAYITLARINIZI 
MUTLAKA ONAYLATIN 

7-16 yaş grubuna eğlenerek 
öğrenmeyi hedefleyen Genç KO-
MEK Yaz Okulu’na sınırlı tutulan 
kayıtlar, 13 Haziran’a kadar www.
konya.bel.tr ve www.komek.org.
tr adresleri üzerinden alınacak. Ön 
kayıt yaptıranların ders seçimi ve 
kayıt onayı için mutlaka ilgili kurs 
merkezine başvurması gerekiyor. 
Eğitimler, Ramazan Bayramı son-
rası, 25 Haziran’da başlayacak. 

Yaz Okulu’nun kayıt ücretle-
ri Selçuklu, Meram ve Karatay’da 
ikamet edenler için tüm dönem 
100 lira, diğer ilçelere tüm dönem 
50 lira olarak belirlendi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ovası’nın 2018 hububat hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı Konya Ticaret Borsası satış 
salonunda gerçekleştirildi. Geleneksel usulle satışa sunulan arpanın kilogramı 12 TL’den işlem gördü

Ticaret Borsası’nda
ilk mahsul satıldı

2018-19 sezonu hububat alımı-
na duayla başlayan Konya Ticaret 
Borsası üyeleri, ilk mahsulün sa-
tışını Elektronik Satış Salonu’nda 
geleneksel açık artırma usulü ile 
gerçekleştirdi. Konya Ticaret Bor-
sası Meclis Başkanı Namık Köklü-
soy yılın ilk mahsul arpasını 12 TL 
fiyatla satın alan Ünkan Tarım Şir-
keti’nden Hatıp Musa Ünsal ve yılın 
ilk mahsul arpasını satan Karatay 
Hayıroğlu Mahallesinden Ahmet 
Selim Ulusoy’u tebrik etti. 

ARPA REKOLTESİ ARTACAK
Köklüsoy: “Öncelikle hasat se-

zonunun tüm üreticilerimiz, üye-
lerimiz ve ülkemiz adına bereketli 
geçmesini diliyorum. Hasat sezo-
numuz geçen yıla göre on beş gün 
daha erken başladı. Birçok bölge-
mizde de durum böyle. Bu yıl hu-
bubat rekolte tahminleri buğdayda 
20,5 milyon ton, arpada ise bir mik-
tar artışla 7,5 ila 8 milyon ton civa-
rında öngörülmektedir. Hububatta 
şuan için herhangi bir olumsuz 
durum söz konusu değildir. Hasat 
başlangıcında olmamız sebebiyle 
çiftçilerimizden dane kayıplarının 
önüne geçmek için zamanında ha-
sat yapmalarını ve bakımları yapıl-
mış hasat makineleriyle hasat yap-
malarını istiyoruz. Bu hassasiyet 
hem çiftçilerimizin hem de tarımsal 
ekonomimizin faydasına olacaktır. 
Çünkü hasatta yaklaşık 4 milyar TL 
tarlada kalıyor. Bu para ekonomi-
mize kazandırılmalı” dedi.

Ovanın ilk mahsul arpasını sa-
tın alan Ünkan Tarım Şirketi’nden 

Hatıp Musa Ünsal, şirket olarak ilk 
mahsul arpayı almaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek tüm tarım 
camiasını bereketli bir hasat sezo-
nu diledi. Geçtiğimiz yıllarda da ilk 
mahsulleri aldıklarını söyleyen Ün-
sal, “Bu gelenek satış salonumuzda 
geleneksel usullere göre yapılıyor 

ve üyeler arasında ilk ürünü alma 
yarışını naif bir hale dönüştürüyor” 
dedi.

Karatay Hayıroğlu Mahallesin-
den Müstahsil Ahmet Selim Ulu-
soy, Borsa’ya yılın ilk mahsulünü 
getirmek için çok emek harcadıkla-
rını ve getirdikleri için mutlu olduk-

larını belirterek, bu sezon ekinlerin 
iyi olduğunu söyledi. Satış işleminin 
bitmesinin ardından hatıra fotoğra-
fı çekildi. İlk mahsul arpayı satın 
alan tüccara ve satan çiftçiye Konya 
Ticaret Borsası tarafından hediyeler 
verildi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den kardeşlik iftarı 

Konya Sanayi Odası Başkanı
Memiş Kütükcü

Tahir Akyürek Hasan Angı



1 HAZİRAN 2018 19SPOR 2

23-30 Mayıs 2018 tarihleri ara-
sında Konya Ticaret Odası – TÜYAP 
Konya Uluslararası Merkezi’nde dü-
zenlenen 2017 – 2018 Voleybol Se-
zonu Midiler Kategorisi (Kızlar-Erkek) 
Türkiye Şampiyonası, 30 Mayıs 2018 
Çarşamba günü oynanan final ve klas-
man karşılaşmaları ile tamamlandı. 
Erkekler kategorisinde rakibi TOFAŞ’ı, 
27-25, 25-16 ve 25-14‘lük setlerle 3-0 
mağlup eden İstanbul BBSK şampiyon 
olurken; TOFAŞ ikinci oldu. Beşiktaş’ı 
25-15, 22-25, 25-17, 25-27 ve 15-9‘luk 
setlerle 3-2 mağlup eden Arkas Spor 
ise; Midi Erkekler Türkiye Şampiyona-
sı’nı 3. sırada tamamladı.

Kızlar kategorisinde ise; rakibi 

VakıfBank’ı, 19-25, 25-17, 25-17 ve 
25-21‘lik setlerle 3-1 mağlup eden 
Galatasaray şampiyon olurken; Vakıf-
Bank ikinci oldu. TVF Spor Lisesi ise; 
Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası’nı 3. 
sırada tamamladı. Karşılaşmaların 
ardından dereceye giren takımların 
kupa ve madalyalarını Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin 
Yılmaz, Spor Şube Müdürü Ali Kanber, 
MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp 
Erduran, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali 
Ayyıldız veKonya Voleybol İl Temsilcisi 
Mustafa Tarman takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Voleybol Midiler Altyapı Türkiye 
Şampiyonası Konya’da sona erdi

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihin-
de 293’ü resmi, 265’i özel geride kalan 
558 maçta, biri hükmen olmak üzere 
211 galibiyet aldı, 129 defa berabere 
kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. 
Ay-yıldızlı ekip, 239’u deplasmanda, 
240’ı evinde, 79’u da tarafsız sahada 
olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen 
galibiyetten olmak üzere toplam 734 
gol attı, kalesinde 809 gol gördü. A 
Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı 
ülke milli takımıyla mücadele etti. Mil-
liler, 558 karşılaşmanın 479’unu Av-
rupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü 
Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 

3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle 
yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE 
KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 
558 maç içinde birini hükmen kazan-
dı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 
Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan 
özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu mü-
sabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanis-
tan’ın kural dışı futbolcu oynattığı ge-
rekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 
3-0’lık skorla tescil etti. Öte yandan, 
Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde 

deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 
6-1 kazandığı özel maç, söz konusu 
tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi 
olmaması nedeniyle değerlendirmeye 
alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 
10. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik di-
rektör Mircea Lucescu dönemindeki 
10. maçına Tunus karşısında çıkacak. 
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam 
idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibi-
yet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez 
de eşitliği bozamadı. Lucuscu yöne-
timinde oynadığı 4’ü resmi, 5’i özel 

9 maçta 10 kez rakiplerinin filelerini 
havalandıran Türkiye, kalesinde ise 15 
gol gördü.

2018’DEKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, Tunus karşılaşma-

sı ile 2018 yılındaki dördüncü hazırlık 
maçını oynayacak. Milli takım bu maç-
larda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alır-
ken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl 
oynadığı ilk karşılaşmada Antalya’da 
İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup 
eden milliler, deplasmanda Karadağ 
ile 2-2 berabere kaldı, son olarak İs-
tanbul’da İran’ı 2-1 yendi.
n AA

A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bugün İsviçre’de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıka-
cak. Karşılaşma saat 21.15’te başlayacak. Milli takımda önceki hazırlık maçında ilk 11’de sahaya 

çıkan Konyasporlu oyuncu Serkan Kırıntılı’nın bu maçta da sahada olması bekleniyor

Rakip Tunus! Konya TSYD iftarda 
biraraya geldi

Roma’da yılın 
oyuncusu Cengiz

Çakır ve ekibi 
kupaya hazır

Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibi Roma’da yılın en iyi genç 
futbolcusu seçildi. Roma’da forma giyen milli futbolu Cengiz Ünder İtal-
yan ekibinde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Bu sezon Roma forma-
sıyla ligde 26 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu 7 gol atıp 1 de 
asist yaptı. Cengiz Ünder İtalya’da gösterdiği performansla ligde adın-
dan çokça söz ettirmiş ve birçok büyük kulübün radarına girmişti. Cen-
giz, sezon başında Medipol Başakşehir’den İtalya’ya transfer olmuştu. 
n İHA

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Beledi-
yesi yaz spor okulları bu yılda büyük ilgi gör-
meye devam ediyor. 

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarında 
kayıtlar sürüyor. Her yıl binlerce çocuğun spor 
yapmak için tercih ettiği Selçuklu Belediyesi 
spor okulları bu yıl da büyük ilgi gördü. E-Ka-
yıt dönemine geçilmesiyle birlikte vatandaş-
lar internet üzerinden online olarak kayıtlarını 
oluşturabiliyor. 15 branşta eğitimin verildiği 
spor okullarında, yüzme ve cimnastik kayıtla-
rı tamamen doldu. Basketbol, futbol, güreş, 
hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, 
satranç, tekvando, tenis, voleybol ve wushu 
branşlarında ise kayıtlar devam ediyor. Spor 
okulu çalışmaları yaz ve kış olmak üzere iki 
sezondan oluşan Selçuklu Belediyesi spor 
okulları kapsamında 35 tesis, 56 spor salonu 
ve 15 branşta hizmet verilecek. Selçuklu ilçe 
sınırları içerisinde servis imkanı da bulunan 

spor okullarında, branşında uzman 190 ant-
renör görev yapacak. Selçuklu Belediyesi yaz 
spor okullarında yüzme branşında haftada 2 
gün eğitim verilirken, diğer branşlarda haf-
tada 3 gün eğitim verilecek. Yaz spor okul-
larında eğitimler 18 Haziran 2018 tarihinde 
başlayıp, 2 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. 

İNTERNET ORTAMINDA
 KAYIT İMKANI

Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına 
kayıtlar internet üzerinden www.selcuklu-
belediyespor. adresinden yapılabiliyor. Ön 
kaydını internet üzerinden gerçekleştiren 
vatandaşlar kesin kaydını Selçuklu Beledi-
yesi Uluslararası Spor Salonunda gerçek-
leştirebilecek. Spor okulları ile ilgili www.
selcuklubelediyespor.com adresinden ya da 
0 332 248 00 43 veya 0 332 248 03 06 nolu 
telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte Dünya Kupası’na 
çok iyi çalıştıklarını ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyle-
di. Çakır, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak VAR sistemine ise 
herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti. Bu yaz Rusya’da 14 Haziran 
- 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda 
görev alacak olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Ba-
hattin Duran ve Tarık Ongun, TRT Spor’da bir programa katıldı. Burada 
açıklamalarda bulunan Çakır, “Dünya Kupası’ndaki sorumluluğumu-
zun bilincindeyiz. Yaklaşık 10 yıldır ekibimizle maçlara çıkıyoruz. Ekip 
olmak önemli bir şey. Saha içinde sadece maç yöneterek iyi bir ekip 
olunmuyor. Saha dışında da iletişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Keyif 
almasak bu işi yapmayız. Dünya Kupası’nda final yönetmek her hake-
min hedefidir. Biz Dünya Kupası’na çok çalıştık ve hazırız. Ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi üyeleri, birlik 
ve beraberliği pekiştirmek adına düzenlenen iftar programında biraraya 
geldi. Yeni Stadyum içerisindeki Arena Restoran’da düzenlenen prog-
ramda konuşan TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, yönetim 
olarak kısa bir süre önce göreve başladıklarını, üyelere en iyi hizmeti 
sunmak için çalışacaklarını söyledi. Üyelerin büyük bölümün katıldığı 
iftar yemeğinde Murat Dönmez, geçmiş dönemlerde şube başkanı ola-
rak görev yapan Sabit Horasan ve Recep Çınar’a şükran plaketi verirken, 
Konyaspor’un kendi sahasında oynadığı maçlarda basın mensuplarının 
ikram görevini üstlenen Arena Restoran işletmecilerinden Ali Ziya De-
met’e de teşekkür plaketi sunuldu. İftar programı üyelerin toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu. 
n SPOR SERVİSİ

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alanO-
kullararası Hokey Yıldızlar (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği Müsabakaları 
27-31 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü Saraçoğlu Spor Tesisleri Çim Hokey Sahasında yapılan 
Okullararası Yıldızlar ve Gençler Müsabakaları sonucunda derece yapan 
okullar şu şekilde oluştu; Yıldız Kızlarda; 1.Ordu Sakarya Ortaokulu, 2. 
Muğla Menteşe Halk Eğitim Merkezi, 3. Konya SelehaddinEyyübi İ.H.O, 
4.İstanbul Yenidoğan Fatih Ortaokulu. Yıldız Erkeklerde; 1.Adıyaman 
Taşkuyu Ortaokulu, 2. Diyarbakır Hantepe Ortaokulu, 3. Gaziantep Emire 
Mustafa Tezel Ortaokulu, 4. Ordu Sakarya Ortaokulu.
n SPOR SERVİSİ

Okullararası hokey 
müsabakaları tamamlandı



RPS
Konyaspor Retro
merak uyandırdı

Atiker Konyaspor Başkan Adayı Mustafa Oral bugün 
merak uyandıran Konyaspor Retro isimli seçim 

kampanyasını açıklayacak. Diğer aday Zeki Çimen 
seçim ziyaretlerine devam ederken, Hilmi Kulluk 

grubu ise listesine son şeklini veriyor

Atiker Konyaspor Başkan adayı 
Mustafa Oral’dan iletişim hamle-
si geldi. Konyaspor Retro ismiyle 
açılan Twitter hesabı ile taraftarla 
iletişim halinde olan Mustafa Oral 
ilk olarak da bugün yapılacak olan 
aday tanıtım toplantısının duyuru-
su kısa bir video ile yapıldı. 

Duyuruda “Atiker Konyaspor 
Başkan Adayı Mustafa Oral’ın 
‘Konyaspor Retro’ projesini ve 
aday listesini tanıtacağı Vizyon 
Sunumu, Cuma günü saat 15.00’te 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde! Bü-
tün taraftarımız davetlidir...” ifa-
delerine yer verildi.

Bu hamle taraftarla iç içe baş-
kan adayı izlenimi nedeniyle Kon-
yaspor taraftarının da takdirini top-
ladı. Konyaspor Retro projesinin 
alt mesajının ise ne olduğu merak 
konusu oldu. “Geçmişten izler ta-
şıyan yenilikler” sloganının kulla-
nıldığı kampanyanın, 2014-2017 
arasında Konyaspor yönetiminde 
bulunan Konyaspor Başkan Adayı 
Mustafa Oral’ın dönemin felsefe 
ve yönetim anlayışına geri döne-
ceği şeklinde algılandı.

Mustafa Oral adaylık açıklama-
sında da “Konyaspor son dönemde 
önemli başarılar yakalamış, toplu-
mun sempatisini kazanmış, hem 
sportif anlamda hem de kurumsal-
laşma anlamında ciddi kazanımla-
ra ulaşmış bir kulüptür. Lakin bu 
sezon yaşanan şanssız süreçlerin 
ardından bu kazanımlar ciddi tah-
ribata uğramıştır. Bu tahribatın 
ortadan kaldırılması, Konyaspor’u 
başarıya ulaştıran anlayışa geri 
dönülmesi adına aday olmaya ka-
rar verdik” ifadeleri kullanılmıştı.

ZEKİ ÇİMEN ZİYARETLERİNİ 
SÜRDÜRÜYOR

Atiker Konyaspor’a başkan 
adaylığını açıklayan İşadamı Zeki 
Çimen ve yönetim kurulu adayları 
alan çalışmalarına başladı.

İşadamı Zeki Çimen ve Yöne-
tim Kurulu adayları Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükcü’yü 
makamında ziyaret etti. Bolca 
sporun ve Konyaspor’un konuşul-
duğu ziyarette Çimen, Konyaspor 
yönetimine gelmeleri halinde ger-
çekleştirecekleri projeler hakkında 
bilgi verdi.  Çimen, Konyaspor’un 
başarılı olması için ellerinden ge-
leni yapacaklarını dile getirerek 
Kütükcü’den destek istedi. Ziya-
rete Çimen’in listesinde yer alan 
yönetim kurulu adayları Yunus De-
rebağ, Ali Kaya ve Vezir Korkmaz 
da bulundu. 

HİLMİ KULLUK LİSTESİNE 
SON ŞEKLİNİ VERİYOR

Atiker Konyaspor’un bir diğer 
başkan adayı Hilmi Kulluk da liste-
sine son şeklini veriyor. Selçuk Ak-
soy ile birlikte güçlü bir liste oluş-
turmaya çalışan Hilmi Kulluk’un 
en geç Pazartesi günü adaylığını 
ve listesini kamuoyuna duyurması 
bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ
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