
İslam ilimlerinin 
yanında daha çok 
fen bilimleriyle 
ortaya koyduğu 
başarılarla büyük 
bir “bilgin” olarak 
dikkat çeken Ah-
met Ziya Efendi, 
bilgisiyle dünyayı 
hayran bıraktı.   
n HABERİ 
SAYFA 16’DA

Acıya rağmen 
vatan diyorlar

Polis Mehmet Çolak. Antalya’daki si-
lahlı saldırıda şehit düştü. Mesleğinin 
aşığı olan Mehmet Çolak’ın şehadeti 
ailesinin yüreğini yaktı. Aile çocuk-

larının hatıraları ile yaşıyor ve ‘vatan  
sağolsun’ diyorlar. n SAYFA 3’TE

Osmanlı’nın 
etkisi sürüyor

3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devle-
ti’nin fetihlerinde “hoşgörü anlayışı”-
nı benimsemesi, gittiği yerde kalıcı 

olmasını sağladı. Osmanlı Devleti’nin 
izlerini Cezayir ve Bosna-Hersek’te de 

görmek mümkün. n SAYFA 17’DE

Cumhur ittifakı
önde gidiyor

24 Haziran seçimlerine yönelik 
TÜSİAR Araştırma ve Danışmanlık 

tarafından Konya’da son siyasi durum 
anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre 

Konyalı seçmen Cumhur İttifakı’nı 
destekliyor. n SAYFA 11’DE

02 Gözlü Tarım’dan 
iftar yemeği 12 Toru, öğrencilerle

sahurda buluştu 13 15Kalaycı: Üniversite
sınavını kaldıracağız

MHP’li Çalış: 
Üretici kazanacak
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AYD’den milli başarı
Aydınlar (AYD) bir önceki yıla 

oranla 85 sıra birden yükseldi. 
AYD Yönetim Kurulu Başkanı 

Harun Aydın, AYD olarak 
şehir ve ülke ekonomisinin 

kalkınmasını milli görev olarak 
gördüklerini söyledi

EN ÇOK BÜYÜYEN
ŞİRKETLERDEN BİRİ

İstanbul Sanayi Odası’nın(İSO) hazırladığı 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 
Araştırması’nın sonucu yayınlandı. Aydınlar 
Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.’ daha üst sıra-
lara yükselerek Türkiye’de ve Konya da en 
büyük başarıyı gösterdi ve geçtiğimiz yıla 
göre 85 sıra birden yükselerek 329.  sırada 
yer aldı. 2017 yılında ilk 500 içinde en çok 
büyüyen şirketlerden birisi oldu.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ
YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, 
“AYD, yüzde 100 yerli ve milli olan bir fir-
madır. AYD olarak şehir ve ülke ekonomi-
sinin kalkınmasını milli görev olarak kabul 
etmekle kalmıyor, aynı zamanda üzerimize 
farzıyet noktasında görev olarak üsteleniyo-
ruz.  2023 hedeflerine ulaşmak için üzerle-
rimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” diye 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’nın değil 
dünyanın ‘Ziya’sı

Motorlu kara taşıt 
sayısı 30 bin arttı

Denetim istiyorlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2018 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden 
“Konya ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” 
istatistiklerine göre Konya’da motorlu kara taşıt sayısı bir 

yılda 30 bin 312 adet arttı.  n HABERİ SAYFA 6’DA

“Kültür elçileri” olarak ifade edilen turist rehberleri biraraya geldi, sorunlarına değindi. Profesyonel 
lisanslı turist rehberleri, lisanssız-kaçak rehberlerin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi. Dr. 

Alaattin Başoda da turist rehberliği derslerindeki yanlışlığa dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Sınav Artı 
ilgi gördü 

Sınav Koleji tarafından hazırlanan ve 
ilk sayı olan Sınav Artı Dergisi öğrenci-
ler tarafından ilgi ve heyecanla karşı-

landı. Sınav Artı Dergisi Editörü Hikmet 
Karaman, "Aynı zamanda okulumuzun 

ilk dergisi" dedi. n SAYFA 4’TE

Ramazan 
hatıraları  

Ezan ve top sesini duymak üzere 
illaki evin merdivenlerinde bekle-

yiş... İftar yemekleri şen bir ortamda 
geçer; çoğu zaman da ya akrabala-
rımızdan, ya da komşularımızdan 

misafirlerimiz olurdu. n SAYFA 14’TE
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Bayır Diamond Hotel  gazetecileri iftar 
yemeğinde bir araya getirdi. Bayır  Otel’de 
düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu 
iftar yemeğine; Genel Müdür Kazım Öz-
toklu, Genel Müdür Yardımcısı Sevil Akın, 
Kurumsal Satış Müdürü Bekir Çınardalı, 
Kurumsal Satış Yetkilisi Adem Özpınar,Zi-
yafet Satış Yetkilileri  Samet üçer, Fadime 
korkmaz ,Grup Satış Yetkilisi Eda Alan ,Ön 
büro ve Rezervasyon Müdürü Emre Çetin-
kaya, Rezervasyon Yetkilisi Dilşad İpekdal, 
Yiyecek İçecek Müdürü Ali Şimşek , Basın 
İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden 
Konur Konya’da görev yapan gazeteciler ve 
basın mensupları katıldı. İftar programında 
konuşan genel müdür Kazım Öztoklu, “Da-
vetimize katılan tüm basın mensuplarına 

teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm basın 
mensubu arkadaşlarıma hayırlı Rama-
zanlar diliyorum. Bayır Diamond Hotel & 
Convention Center Konya  olarak Ramazan 
ayı boyunca, İftar ve sahur programları için 
özel olarak oluşturulan zengin büfe menüsü 
veya set menüler içerisinde; soğuk başlan-
gıçlar, çorbalar, geleneksel Türk meze ta-
bakları, hafif ara sıcaklar, börekler, ızgara-
lar, Ramazan’a özel hafif tatlılar ve meyve 
tabakları geleneksel unsurlar muhafaza 
edilerek, modern bir anlayışla sunuyoruz. 
Konyalı hemşerilerimize otelimizin açıldığı 
ilk günden itibaren göstermiş oldukları ilgi-
den dolayı şahsım ekibim ve yatırımcılarım 
adına teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...

www.gibasekerleme.com
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Bayır Diamond Hotel yönetimi, basın mensupları ile iftarda biraya geldi, Ramazan’a özel hizmetleri hakkında bilgi verdi 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM)’ne bağlı Sarayönü’nde 
faaliyet gösteren Gözlü Tarım İşletmesi çalışanları ve işletmeden emekli-
ye ayrılan eski çalışanlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar 
programına çok sayıda kişi katıldı. Yemeğin ardından konuşmalarını ger-
çekleştiren Gözlü Tarım İşletmeleri Müdürü Faruk Erkan bütün çalışanlarla 
birlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gözlü 
gibi devlet kuruluşlarına verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ederim. Ver-
miş olduğunu emek ile Gözlü, Orta Anadolu’nun en güzide işletmesi oldu. 
Bu gibi işletmelere yıllarını vermiş çalışanlar ile hala emek vermekte olan 
çalışanları, Ramazan ayının bir araya getirmekten ve hasret gidermelerine 
vesile olmaktan dolayı mutluluğum tarif edilemez. Hep birlikte daha nice 
Ramazanları geçirmeyi temenni ediyorum. Tüm katılımcılara da katıldıkla-
rından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı da 
şimdiden tebrik ediyorum” dedi.   n HARUN YILMAZ

Gözlü Tarım’dan iftar yemeği

Bünyesinde Uğur Boceği, Prenses,Duayen,-
Marka mekanlar, Haber Olur bulunduran Perla 
Medya Kahvehan Premium düzenlediği iftar yeme-
ği ile Konya protokolü ve çözüm, iş ortakları ile bu-
luştu. Düzenlenen iftar programına AK Parti Konya 
milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli, Leyla Şahin 
Usta,  Ziya Altunyaldız,  Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dür Ömer Ersöz, ile çok sayıda davetli katıldı. İftar 
programında konuşan Perla Medya Basın A.Ş Yö-
netim Kurulu Başkanı Sami Gediz, “Perla Medya 

müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda pazarlama 
iletişimi stratejileri geliştirerek, bu stratejileri hedef 
kitlesini etkileyen gerçekçi, yaratıcı reklam fikirleri-
ne dönüştürüyoruz .Ortaya çıkan fikirleri hedef kitle-
sine en kolay yoldan ulaştıracak mecraları seçerek, 
en uygun bütçelerle, en etkili şekilde marka yada 
firmaların iletişim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 
Davetimize katılarak bizleri onurlandıran tüm mi-
safirlerimize teşekkür ediyorum. Şimdiden Kadir 
Gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik diyorum” 
ifadelerini kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bayır Diamond Hotel, 
basınla iftarda buluştu

Perla Medya iftarda buluşturdu
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Polis Mehmet Çolak. Antalya’daki silahlı saldırıda şehit düştü. Mesleğinin aşığı olan Mehmet Çolak’ın şehadeti ailesinin  yüreğini yaktı. Aile çocuklarının 
hatıraları ile yaşıyor  ve ‘vatan  sağolsun’ diyorlar. Baba Necati Çolak, üniformasının oğluna çok yakıştığını ifade ederek oğluna olan özlemini vurguluyor 

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;  
Orduma, «gâzî» dedi Peygamberim. 
Bir dileğim var, ölürüm isterim: 
Yurduma tek düşman ayak basmasın. 
Âmin! desin hep birden yiğitler, 
«Allâhuekber! » gökten şehidler. 
Âmin! Âmin! Allâhuekber!  
Türk eriyiz, silsilemiz kahraman... 
Müslümanız, Hakk’a tapan müslüman. 
Putları Allah tanıyanlar, aman, 
Mescidimin boynuna çan asmasın. 
Âmin! desin hep birden yiğitler, 
«Allâhuekber! » gökten şehidler. 
Âmin! Âmin! Allâhuekber!  
Millet için etti mi ordum sefer, 
Kükremiş arslan kesilir her nefer, 
Döktüğü kandan göğe vursun zafer, 
Toprağa bir damlası boş akmasın. 
Âmin! desin hep birden yiğitler, 
«Allâhuekber! » gökten şehidler. 
Âmin! Âmin! Allâhuekber!  

Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin?  
Dinle minâremde öten gür sesin!  
Gel, bana yâr ol ki cihan titresin, 
Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. 
Âmin! desin hep birden yiğitler, 
«Allâhuekber! » gökten şehidler. 
Âmin! Âmin! Allâhuekber! 

Bu günkü yazımızın kahramanı, Şehit 
Mehmet Çolak.

Şehidimiz Mehmet Çolak, 7 Temmuz 
1982 tarihinde Sarayönü’nün Kurşunlu kö-
yünde dünyaya gelmiş. Selma-Necati Çolak 
çiftinin ilk göz ağrı, üç kardeşin en büyüğü-
ymüş. İlkokul üçüncü sınıfa kadar köyünde 
okuyan Şehidimiz, Etibank Cıva İşletmele-
rinde çalışan babasının işi dolayısıyla dört ve 
beşinci sınıfı Kütahya’da tamamlamış. Sonra-
sında ailesiyle birlikte Beyşehir’e gelmiş, orta-
okul ve liseyi de burada tamamlamış. 

Kendisinden küçük bir erkek, bir kız kar-
deşine çok düşkün olan abi Mehmet Çolak, 
onları hep koruyup kollamış. Akraba, eş 
ve dostları tarafından sevilen, onlara karşı 
saygıda kusur etmeyen bir çocuk olmuş. 
Emsalleri içerisinde toplayıcı, bir araya 
getirici bir özelliğe sahipmiş. Tam bir arkadaş 
canlısıymış.

Liseden sonra Aksaray’da girdiği polislik 
sınavlarını kazanmış ve Trabzon Polis Meslek 
Yüksek Okulu’nda iki yıl eğitim almış. Baba 
Necati Çolak, okulu bitirdikten sonra giydiği 
üniformasının oğluna çok yakıştığını ifade 
ediyor. Birlikte eğitim aldığı arkadaşları Şehi-
dimizi şu cümlelerle anlatmış:

“Kod adı Cumali olan arkadaşımız iki yılı-
nı uyuyarak geçirdiği herkesçe bilinmektedir. 
Karizmatik, dürüst, şakacı ve komiserlerimi-
zin taklitlerini yapan arkadaşımız sınıfımızın 
ender yakışıklılarındandır. Sınıfımızın futbol 
takımında santrafor başarıyla görev yapan 
arkadaşımız attığı gollerle bizi her maçta coş-
turmuştur. Her ne kadar hırçınlığıyla kırmızı 
kart görüp bizi final maçında yalnız bıraktıysa 
da o sınıfımızın vazgeçilmez bir golcüsüdür. 

Memlekette bırakıp geldiği biricik aşkın-
dan Elif yengemiz ona yazdığı çarşaf çarşaf 
mektuplarıyla onun hasret acısını biraz olsun 
dindirmektedir ve sırf bu yüzden elinden dü-
şürmediği telefonuyla Aycell’i zarara uğrat-
maktan çekinmemektedir.

Arkadaşımıza hayatta başarılar ve Eli yen-

gemizle bir ömür boyu mutluluklar dileriz.”

2002-2004 yılları arasında aldığı bu 
eğitimden sonra 2004 yılında göreve başla-
mış. İlk görev yeri olan Muğla Milas’ta çevik 
kuvvet olarak hizmet vermiş. Burada iki yıl 
görev yaptıktan sonra Mardin Merkez’e tayini 
çıkmış. Çevik kuvvet olarak görev yaptığıMar-
din’de çalıştığı üç yıl, ailenin her gün başına 
bir şey gelebilir korkusunu yaşadıkları bir 
dönem olmuş. Neyse ki korktukları olmamış 
ve oğullarının tayini bu kez Antalya’ya çıkmış. 
Yunus olarak üç yıl görev yapmış şehadetine 
kadar. 

Olayın yaşandığı gün anne ve iki kardeşi 
Bursa İnegöl’deymiş. 18.00 sularında anne-
siyle telefonda görüşmüş Şehidimiz. Şimdi 
göreve çıkacağını akşam 20.00’de arayaca-
ğını, kardeşleriyle de o zaman görüşeceğini 
söyleyerek kapatmış telefonu. Akşam işlerini 
bitiren anne Saliha Hanım, saat 20.00’de ara-
yacağını söyleyen oğlunun telefonunu bekle-
meye başlamış. “Bu arada namazımı kıldım 
ama bilmem yorgunluktan bilmem haberini 
alacağımızdan bilemedim çok zor kıldım na-
mazı” diyor ve ekliyor. “Görüntülü arayacaktı 
ve görüntülü konuşacaktık. O arada çocuklar 
televizyonu açtı. O anda alt yazıda şehit isim-
leri geçmeye başladı. Tam da benim oğlanın 
bölgesinde. Kızım telefonla konuşuyordu. 
Ona telefonu hemen kapat kızım abinin böl-

gesinde şehit var, bilmem kimlerin ciğeri yan-
dı bir soralım dedim. Meğer o yanan ciğerler-
den biri benim ciğerimmiş. Telefonla aradık 
ama Mehmet’in telefonu çalışıyor, cevap gel-
miyordu. Kızım anne abim olmasın biri, ola-
yın olduğu yer abimin bugün görevli olduğu 
yer dedi. Hemen eşimi aradık ama ulaşama-
dık. Yengesini aradık ona da ulaşamadık. Ben 
hâlâ inanmıyorum, akşam 20.00de arayacak-
tı diyorum. İki saat önce konuştuk telefonda 

sesi hala kulağımda. Damadımın haberi ol-
muş. Telefonda konuşurken kendi ailesine, 
duymuşlar haberi derken kızım konuşmaları-
nı duymuş ve abisinin şehit olduğu anlamış. 
Ağlamaya başladı. Damadım yaralanmış diye 
bizi Konya’ya getirdi. Eve girene kadar yaralıy-
mış diye bir ümit vardır diye düşündüm. Eve 
geldik, oğlun şehit dediler…”    

Baba Necati Çolak ise evde yalnızken öğ-
renmiş oğlunun şehadetini. O da şöyle anla-
tıyor o saatleri: “Arkadaşıyla çay içerlerken bir 

ihbar gelmiş şüpheli paketli birisi olduğuna 
dair. Oğlum çayı çok severdi. Çayını yarım 
bırakmış hemen gidelim demiş arkadaşına. 
Arkadaşı daha önce asılsız ihbar oldu, belki 
asılsız ihbardır yine çayımızı bitirelim öyle gi-
delim, demiş. Mehmet, hadi gidelim boş ver 
çayı gelince içeriz demiş. Gidelim amire bir an 
önce rapor verelim demiş. Motora binip olay 
yerine varmışlar. İlerde şahsı görmüş elindeki 
paket silahmış. Daha arkadaşı motoru belki 

durdurmadan inmiş şahsın arkasından yolun 
kenarındaki minibüsün etrafını dolaşıp önüne 
çıkmayı planlamış. Eli silahlı şahıs elindeki 
tüfekle vurmuş, ambulansta da şehit olmuş. 
Sonrasında gelen ekiplerden iki kişiyi daha 
şehit etmiş. 

Televizyonda maç izliyordum ben. Akra-
larımızdan biri aradı ve Antalya’da üç şehidin 
olduğunu yazdı televizyon Mehmet abiyle 
konuştun mu hiç dedi. Aklıma hiç gelmedi. 
Diğer kanalları açtım alt yazıyı gördüm. Olayı 
söylüyor ama şehitlerin ismini vermiyor. Ara-
dım Mehmet’i ama telefon çalıyor, açmıyor. 
Motorlu olduğu için genelde telefona bakmaz 
sonrasında arardı bizi. Bekledim biraz sonra 
bir daha aradım yine açmadı. Aklıma şehit ol-
muş olabileceği gelmeye başladı artık. Gelini 
aradım, o haberi görmemiş. Bazen böyle olur 
ben arayayım sana dönüş yapsın dedi kapattı. 
Sonra o da televizyonda görmüş haberi. On 
dakika sonra gelin aradı, eve gelmişler şehit 
olanlardan biri Mehmet’miş. Evde yalnızım, 
o anda ne yapacağımı bilemedim. Kapıyı 
açık bırakmak aklıma geldi. Kapıyı açtım belki 
sonrasında açamayacaktım. Damadımı ara-
dım ve annenleri Konya’ya getir, yaralı de getir 
dedim.” Antalya Muratapaşa İlçesi TRT Cad-
desi’nde devriye görevi yapan motosikletli 
polis ekibi, bir ihbar üzerine gittiği olay yerinde 
silahlı saldırıya uğramış ve saldırı sonucu bir 
polis memuru Mehmet Çolak ve yine Konyalı 
Abdullah Bülbül’ün şehit olmuş. Antalya’da 
düzenlenen törenin  ardından Konya’ya geti-
rilen şehitlerimiz burada defnedilmiş. 

Vatan Sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehidimiz Mehmet Çolak, 7 Temmuz 1982 tarihinde Sarayönü’nün Kurşunlu köyünde 
dünyaya gelmiş. Saliha-Necati Çolak çiftinin ilk göz ağrı, üç kardeşin en büyüğüymüş.

‘Oğlun şehit dediler’

Polis Mehmet Çolak
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Sınav Koleji tarafından hazırlanan ve ilk sayı olan Sınav Artı Dergisi öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla 
karşılandı. Sınav Artı Dergisi Editörü Hikmet Karaman, “Aynı zamanda okulumuzun ilk dergisi” dedi

Sınav Artı ilgi gördü

Sınav Koleji tarafından hazırla-
nan Sınav Artı dergisi yayımlandı. 
Sınav Koleji Öğretmenleri, öğren-
cileri ve bütün personelin katkıları 
ile hazırlanana Sınav Artı dergisi 
öğrenciler tarafından heyecan ve 
ilgiyle karşılandı. Konu ile açıkla-
malarda bulunan Sınav Artı Der-
gisi Editörü Hikmet Karaman ilk 
dergileri olan Sınav Artı Dergisi’nin 
öğrenciler tarafında ilgiyle karşı-
landığını dile getirerek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Sınav Artı 
dergisi öğretmenlerimizin katkıları, 
öğrencilerimizin yazmış olduğu ya-
zılar ile meydana getirilmiş olan bir 
dergi. Yani tamamen Meram Sınav 
Anadolu Lisesi’ni kapsayan ve Sı-
nav Koleji öğrencilerinin içerisinde 
emeklerinin bulunmuş olduğu bir 
eser. Dergiyi çıkarma sürecimiz or-

talama olarak yaklaşık 3 ay sürdü. 
İçerisinde öğrencilerimizin yazmış 
olduğu hikâyeler, denemeler, şiirler 
ve röportajlar yer alıyor. Ben ve Ma-
tematik Öğretmeni Fatih Doğancı 
öğrencilere yol göstermek amacıyla 
yardımcı olduk. Kültür,  edebiyat 
ve okul içi magazin dergisi olarak 
yayımlandı. Aynı zamanda okulu-
muzun ilk dergisi oluyor. Yönetim 
Kurulumuz, öğrencilerimiz, öğret-
menlerimiz ve bütün personel ile 
büyük bir heyecanı yaşamış olduk. 
Dergimizin daha da devamı gelecek. 
3 aylık ara ile çıkarmayı hedefledik. 
Ama ilk dergideki olan heyecanımız 
önümüzdeki dönem çıkaracağımız 
derginin malzemelerini toplamamı-
za yardımcı oldu. Emeği geçen her-
kese tekrardan teşekkür ediyorum.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Mesleki eğitim 
bize devredilsin’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin, 
her akşam teravih sonrası yaptı-
ğı Çay Sohbetlerine KSO Başkanı 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükçü katıldı. Kütükçü, 
sanayideki ara eleman sıkıntısının 
çözümü için mesleki eğitime talip 
olduklarını söyledi

Birlik Vakfı, Ramazan ayı bo-
yunca düzenlediği Çay Sohbet-
lerinde konuklarını ağırlamaya 
devam ediyor. Çay sohbetlerinin 
önceki gün akşam konuğu Konya 
Sanayi Odası Başkanı (KSO), Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 
Memiş Kütükçü oldu.

Teravih sonrası Birlik Vakfı 
Yönetimi ve üyeleriyle Vakıf bi-
nasında bir araya gelen Kütükçü, 
Konya sanayindeki son gelişmeleri 
aktardı. Ekonomi ve sanayi üre-
timinin canlanması için mesleki 
eğitimin önemine vurgu yaptığı 
sohbetinde TOBB olarak mesleki 
eğitime talip olduklarını kaydeden 
Kütükçü, “Mesleki eğitim veren 
okullar bize devredilirse, sanayinin 
ara eleman sıkıntısı sona erecektir. 
Nitelikli eleman sorununun önüne 
geçmek için mesleki eğitime önem 
verilmesi gerekiyor. Oda olarak 
bu konuda birçok çalışma yaptık. 
Mesleki eğitimi gençlere sevdir-
mez, özendirmezsek nitelikli ele-
man konusunda çözüm bulmamız 
mümkün değil. Bu nedenle TOBB 

yönetimi olarak Milli Eğitim Ba-
kanlığı’ndan mesleki eğitimin bize 
verilmesini talep ettik. Sanayinin 
ara eleman ihtiyacını yakından bi-
liyoruz. Açacağımız okullarda bu 
açığı kapatacak eğitimler vermeyi, 
eleman ihtiyacını en aza indirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

Konya’nın dışarıdan yatırım 
alan önemli bir cazibe merkezi 
olduğuna dikkat çeken Kütükçü, 
Unilever firmasının şehrimizin 
bütün yöneticilerinin yardımcı ol-
masından dolayı Konya’yı tercih 
ettiğini hatırlattı. 

Yerli otomobil üretiminin Kon-
ya’da yapılması için girişimlerinin 
devam ettiğini belirten Kütükçü, 
Konya’nın bu konudaki şansının 
devam ettiğini, yöneticilerden aynı 
yardımı beklediklerini dile getirdi. 
Yerli otomobil üretiminde sözün 
yatırımcıya ait olacağını ifade eden 
Kütükçü, “Yerli otomobil için üre-
tim üssünde il seçimi duygusal 
değil profesyonel bir tercih olur. 
Konya olarak şansımız devam 
ediyor. İthalatımız ihracatımızdan 
fazla. En büyük ithalatımız enerji. 
Konya sanayi çok iyi bir noktada. 
5 organizenin tahsisine başladık. 
Konya’ya büyük bir yatırım iştahı 
var. Bu çok sevindirici. Konya’daki 
işsizlik 5.9. Bu rakam Türkiye orta-
lamasının yarısı. Bütün bu veriler, 
Konya’nın yerli otomobilde üretim 
üssü olması için yeterli. Konya sa-
nayisi olarak bu yatırımı şehrimize 
çekmek istiyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Aydınlar (AYD) bir önceki yıla oranla 85 sıra birden yükseldi. AYD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, “AYD olarak şehir ve ülke ekono-
misinin kalkınmasını milli görev olarak kabul etmekle kalmıyor, aynı zamanda üzerimize farzıyet noktasında görev olarak üsteleniyoruz” dedi 

ISO 500’e AYD damgası

Aydınlar Yedek Parça (AYD), 
İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın ha-
zırladığı Türkiye’nin ilk 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu arasında yine hak-
lı yerini aldı. İstanbul Sanayi Oda-
sı’nın(İSO) hazırladığı Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 
Araştırması’nın sonucu yayınlandı. 
Türkiye’nin en büyük 500 kurulu-
şu arasına Aydınlar Yedek Parça 
San. ve Tic. A.Ş.’ daha üst sıralara 
yükselerek Türkiye’de ve Konya 
da en büyük başarıyı gösterdi ve 
geçtiğimiz yıla göre 85 sıra birden 
yükselerek 329.  ihracatta 135. is-
tihdamda 72. sırada yer aldı. 2017 
yılında ilk 500 içinde en çok büyü-
yen şirketlerden birisi oldu.

AYD, üretimi, istihdamı, ülke 
ve şehir ekonomisine katkısı ile bir 
kez daha adını altın harflerle yazdır-
dı. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

Listelerinin açıklanmasından  sonra 
değerlendirmelerde bulunan AYD 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun 
Aydın, “AYD olarak şehir ve ülke 
ekonomisinin kalkınmasını milli gö-
rev olarak kabul etmekle kalmıyor, 
aynı zamanda üzerimize farzıyet 
noktasında görev olarak üsteleni-
yoruz.  2023 hedeflerine ulaşmak 
için üzerlerimize  düşeni yapmaya 
çalışıyoruz.”

AYD’nin başarılarına başarı 
katan bir firma olduğunun altını 
çizen AYD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Harun Aydın, “Dünyanın en 
büyük otomotiv üreticilerine teda-
rik sağlayan ve yerli otomobil ile 
ilgili çalışmaları yürüten firmamız 
bugün Konya’nın açık ara ihracat 
şampiyonu, 3 bin kişi istihdam, 20 
bine yakın ürün çeşitliği, 30 mil-
yon adetin üzerinde yıllık üretim ile 

Dünyanın sektöründe en büyük ve 
en önemli fabrikasıdır. ülkemiz ih-
racatına verdiği çok önemli katkıla-
rının yanında ithalat yerine yaptığı 

büyük yatırımlarla her şeyi kendi 
bünyesinde üreterek  cari açığın ka-
patılmasında  örnek bir model oluş-
turmuştur.  AYD ,bu topraklardan 

doğmuş ve bu topraklara yatırım 
yapmış gerçek manada  yüzde 100 
yerli ve milli olan bir firmadır. Özel-
likle 2017 yılında ülkemizin içinden 
geçmekte olduğu zor dönemde 
AYD olarak tarihimizin en yüksek 
büyümesini yakalayarak devletimi-
ze ve milletimize sağlamış olduğu-
muz bu büyük katkı mutluluğumu-
zu daha da artırmıştır. 2018 yılında 
hedefimiz ilk 200 arasına girmek-
tir. Başarı yolculuğumuza; bizlere 
sürekli  önderlik eden, sanayiciye 
ve üreticiye her daim yol gösteren  
Sayın Cumhurbaşkanımız,Türk 
halkı, tedarikçilerimiz, bayilerimiz 
ulusal ve uluslararası müşterileri-
miz ile birlikte yürüyoruz. Türkiye 
için çalışıyor, Türkiye için  üretiyor 
ve Türkiye ile birlikte büyüyoruz.
Temennimiz o ki, AYD, ülkemizin 
bayrağını tüm dünyada dalgalan-

dırmak için verdiği mücadelede 
her geçen gün daha da ileriye gi-
decektir .Genlerimizde üretim var, 
istihdam var, ihracat var, Hedefi-
miz 2023 yılında önemli  ihracat 
rakamlarına ulaşmak , 10.000 kişi 
istihdam etmek yeni yaptığımız ve 
yapacağımız yatırımlarımızla Türki-
ye’mizin dünya  çapında en önemli 
markalarından birisi olarak ülkemi-
ze ve milletimize daha fazla hizmet 
etmektir. 

Ben bu gururda emeği ge-
çen, yönetimimizi, çalışanlarımızı, 
müşterilerimizi tebrik ediyorum. 
Sanayiciye ve üreticiye verdikleri 
desteklerinden dolayı başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, tüm devlet 
yöneticilerimize sonsuz teşekkür 
ediyorum” 
n HABER MERKEZİ

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, “AYD, bu topraklardan doğmuş ve bu topraklara yatırım yapmış gerçek manada  yüzde 100 yerli ve milli olan bir firmadır” dedi. 

Sınav Artı Dergisi Editörü Hikmet Karaman



2 HAZİRAN 2018 5HABER - İLAN

Lisanslı turist rehberleri iftarda biraraya 
gelerek istişarede bulundu. Mesleğin sorunla-
rına dikkat çeken profesyonel turist rehberle-
ri, lisanssız-kaçak rehberlerin önlenmesi için 
denetimlerin artırılmasına  dikkat çekti. Turist 
Rehberleri Birliği (TUREB)’e bağlı olan lisanslı 
turist rehberleri Bayır Diamond Otel de ger-
çekleşen toplantıda yerel yöneticilerin ‘Kültür 
Elçisi’ olan turist rehberlerine değer vermesi 
gerektiği de belirtildi. Çok sayıda profesyonel 
turist rehberinin yer aldığı toplantıya Dr. Öğ-
retim Üyesi Alaattin Başoda da katıldı. 

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi De-
kan Yardımcısı ve aynı zamanda Profesyonel 
Lisanslı Turist Rehberi olan Dr. Öğretim Üyesi 
Alaattin Başoda, mesleğin sorunlarına dikkat 
çekti. 

Turist rehberliği eğitimdeki yanlışlığa dik-
kat çeken Başoda, Turizm Fakülteleri’ndeki 
Turizm Rehberliği bölümlerinin isimlerinin 
Turist Rehberliği şekilde yeniden düzenlen-
mesi gerektiğini ifade etti. 

Başoda, “Konya’da 3 tane turizm fakülte-
si var. Bu fakülteler için de 3 tane de turizm 
rehberliği bölümü var. Bunlardan biri seyahat 
işletmeciliği ve turizm rehberliği diye geçiyor. 

Turist rehberliği diye geçmiyor turizm 
rehberliği diye geçiyor. Yalnız turizm rehberli-
ği diye bir şey yok. Ama böyle bir isim koymuş 
YÖK. Seyahat işletmeciliği başka bir alan, tu-

rizm rehberliği başka bir bölüm. Bu program-
larının ismi turist rehberliği olmalı. YÖK’ün 
bunu değiştirmesi gerekiyor” dedi. 

“Bu programların ders içeriklerine bak-
tığımız zaman hiç birinin turist rehberliği 
yetiştiren programlar olmadığını görüyoruz” 
diyen Başoda, şunları kaydetti: “İşletme ağır-
lıklı, turist rehberliği ile hiç alakası olmayan 
dersler var. Tamamına yakını turist rehberi 

yetiştiren dersler değil. Dersi veren öğretim 
elemanlarının uzmanlık alanlarına baktığı-
mızda turist rehberi olmadığını görüyoruz. 3 
programda 19 öğretim üyesi var, sadece tu-
rist rehberi olarak ben varım. Alandan gelip 
de benden başka ders veren yok. 19 öğretim 
elemanı içinde 15’nin turizmle hiç alakası 
yok. 3’ü otelcilik mezunu, biride alan uzman-
lığı olarak turist rehberi ben varım. Eğitim 

tamamen çarpıtılmış. Hocaya göre ders veril-
miş, bölümün amacına göre ders planlanma-
mış. Kasım ayında Turizm Şurası oldu. Orada 
görevliydim. Eğitim komisyonunda aslında 
bu kararlar alındı. Bu kararların uygulamaya 
geçilmesi gerekiyor. Turist rehberliği eğitimi, 
turizm işletmeciliğinden, gastronomiden çok 
farklı. Uygulama gerektiriyor. Öğrencilerin 
turist rehberlerine yardımcı olarak, onlarla 
beraber yola çıkıp bu işi öğrenmeleri gereki-
yor. Hem stajyer olarak hem de uygulamalı 
olarak. Ama bizim hiçbir dersimiz uygulamalı 
değil, staj olayımız rehberliğe yönelik değil. 
Eğitim bu konuda çok sıkıntılı. Konya’da tu-
rist rehberi insanlar var. Turizm Fakülteleri-
mizde bu insanlarımız ders verebilirlerse en 
azından hem Konya’yı daha donanımlı şekilde 
tanıtmış oluruz hem de buradaki mezun ola-
cak öğrenciler işi daha iyi öğrenir. Şimdi böyle 
bir uygulamada yok. Konya olarak eğitimden 
kaybediyoruz. Lisanslı turist rehberleri arka-
daşlar arasında bizim programlara gelip ders 
vermeleri gerekir ki öğrenciler saha deneyi-
mini daha iyi görmüş olur. Uygulamalı eğiti-
me geçmemiz gerekiyor. Çiğdem Arıcan gibi 
bazı lisanslı turist rehberlerimiz uygulamalı 
olarak öğrencileri yanlarına alıp götürüyorlar 
ama bunu tüm fakülte bünyesine yaymak 
gerekiyor. Ama maalesef turist rehberlerine 
değer verilmiyor çünkü turist rehberleri an-
laşılmıyor.” 

KAÇAK REHBERLER TURİZME DARBEDİR 
Kaçak rehberlerin en fazla Konya turiz-

mine darbe vurduğunu belirten Dr. Alaattin 
Başoda, “Turistin ilk karşılaştığı kişi kim? 
Rehber. Turist rehber vasıtasıyla neyi tanı-
yor? Konya’yı tanıyor, kültürü tanıyor, de-
ğerleri tanıyor. Tüm bilgileri doğrudan reh-
berden alıyor. Onun için yerel yöneticilerin, 
kamu kurum ve kuruluşların rehberlere yö-
nelik bazı faaliyetlerde bulunması gerekiyor. 
Yerel yöneticilerin bizi tanıması gerekiyor 
ki bu mesleğin Konya turizm için ne kadar 
değerli olduğu fark edilsin. Çok sayıda bel-
gesiz insanlar geliyor bunlara kaçak rehber 
diyoruz gruplara rehberlik etmeye kalkıyor. 
Belgesiz insanların gruplara rehberlik etme-
si aslında Konya turizmine en büyük dar-
bedir. Onlar donanımlı değildir, bu işin ehli 
değildir. Konya ile ilgili yanlış algılara neden 
oluyorlar. Böyle olaylar olunca gelen gruplar 
bir daha Konya’ya gelmek istemiyor. Bunlar-
dan bir tanesine bizzat şahit oldum. Belgesiz 
rehber iki grubu gezdiriyordu grup arasın-
da tartışma oldu. Çünkü bir bilginin yanlış 
anlaşılması neticesinde böyle olumsuz olay 
oluyor. Bunun önlemini yerel yöneticilerimiz 
almalı. Başta Valilik, Konya Büyükşehir Bele-
diyemiz ve yerel yöneticilerimiz bu noktada 
daha hassa olmalı. Belgesiz turist rehberle-
rine kesinlik müsaade edilmemeli. Lisanslı 
rehbercilik teşvik edildiği sürece, denetimler 
sağlandığında kaçak rehberler kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır” diye konuştu. 

TURİST REHBERLERİ KÜLTÜR ELÇİSİDİR 
Yöneticilerin sürekli olarak kullandığı, 

“Turist rehberleri kültür elçimizdir” sözünü 
hatırlatan Başoda, sözlerine şöyle tamamla-
dı: “Turist rehberliğinin, mesleğinin Konya 
için önemini gerçekten biliyorlar mı? Her de-
fasında, ‘Turist rehberleri kültür elçimizdir’ 
diyorlar ama hiçbir yerde istediğimiz değeri 
göremiyoruz. Programlara bakıyorum acen-
tası var, otelcisi var ama turist rehberi yok. 
Turizmle ilgili kataloglar hazırlanıyor ama 
turist rehberlerinin görüşünü alan yok. Tu-
rizmle ilgili her şey konuşuluyor ama siz ne 

düşünüyorsunuz? Diyen yok.  Devlet acante-
lara, restorasyonlara, otelcilere teşvik veriyor. 
Turist rehberlerine niye teşvik verilmiyor? 
Birde bu mesleğin her günü garanti altında 
değil. Bir gün tur geliyor bir gün tur gelmiyor. 
İşin vergi kısmına gelince veriyoruz. Ancak 
hem kaçak rehberler engellenmiyor hem de 
ben mağdur olmuş oluyoruz. Mesleğimi yap-
makta zorlanıyorum. Bunu niye kimse düşün-
müyor. Hem turizm hem kültür hem şehrin 
temsilcisi turist rehberidir. Eğer bize ‘kültür 
elçisi’ diyorlarsa değerimiz verilmelidir.” Tu-
rist rehberlerinin denetimine de dikkat çeken 
Başoda, lisansız rehberlere karşı Konya’da 
Turizm Destinasyonu Merkezi kurulması ge-
rektiğini de belirtti.

TURİST REHBERLERİ DENETİM İSTİYOR 
Toplantıya katılan turist rehberleri de 

orak amaçlarının Konya turizmini geliştirmek 
olduğunu söyledi. “Konya turizmin geliştiril-
mesini istiyoruz. Turizm potansiyelini arttı-
rabilmenin tek bir yolu turist rehberliğinden 
geçiyor” diyen Turist rehberleri, şu değerlen-
dirmede bulundu: “İsteğin kadar grup, kafi-
le getir ortada turist rehberi yoksa turist bir 
daha gelmek istemez. Çünkü doğrudan ilk 
algıyı insanlara biz veriyoruz. İşimizde ne ka-
dar profesyonel olursak turistler yine gelmek 
isteyecek Konya’ya. Ancak turizm acentaları, 
otelciler, yerel yöneticiler buna çok fazla dik-
kat etmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
belirlediği ücret tarifesine uyulmuyor. Reh-
berden çalıyorlar. Daha ucuza rehber bulma 
adına kaçak rehberlere yöneliyorlar. Beledi-
yelerden teklif geliyor. Günlük 225 fiyat be-
deli teklif ediyor. Ancak Bakanlığın belirledi-
ği ücret, günlük 387 liradır. Konaklamalı ise 
400’ün üzerindedir. Turist rehberleri olarak 
bu anlamda örgütlenmemiz gerekmektedir. 
Biraraya gelmeye, sorunlarımızı konuşmaya, 
istek ve taleplerimizi ilgili kurumlara iletmeye 
başladık. Çünkü bizler mesleğimizin onurunu 
savunuyoruz. Hepimiz Turist Rehberleri Birli-
ği (TUREB)’e bağlıyız. Lisanslı Turist Rehber-
leri olarak Şeb-i Arus gibi dönemlerde daha 
sıkı denetim istiyoruz. Denetim eksikliği var. 
Denetim yapanlar da kokartı olanlara bakıyor, 
yandan kaçak kişi geçiyor ona denetim yok. 
Bu noktada ağır bir denetim istiyoruz. Eski-
şehir Belediyesi, reklam tabelalarına verdiği, 
‘Turistik gezilerde rehberinizin profesyonel 
lisanslı olması yasal bir zorunluluktur’ ilanla-
rı ile duruma dikkat çekti. Benzer çalışmaları 
tüm yerel yöneticiler yaptığında kimse kaçak 
rehberliğe cesaret edemeyecektir.” 
n HASAN AYHAN 

“Kültür elçileri” olarak ifade edilen turist rehberleri biraraya geldi, sorunlarına değindi. Profesyonel lisanslı turist rehberleri, lisanssız-ka-
çak rehberlerin önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi. Dr. Alaattin Başoda da turist rehberliği derslerindeki yanlışlığa dikkat çekti 

‘Kültür elçileri’ denetim istiyor

Profesyonel Lisanslı Turist Rehberi Dr. Alaattin Başoda, “Turist rehberliği eğitimi, turizm işletmecili-
ğinden, gastronomiden çok farklı. Uygulama gerektiriyor” dedi. 

Turist rehberleri, kaçak rehberlerin önlenmesi için Eskişehir Belediyesi örneğinde olduğu 
gibi yerel yöneticilerin çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

Profesyonel Lisanslı Turist Rehberi 
Dr. Alaattin Başoda
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Beyşehir merkezine inşa edi-
lecek yeni Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binasının yapım ihalesinin 
tarihinin belli olduğu bildirildi. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun yaptığı açıklama-
da, Selçuklu mimarisi ile inşa 
edilecek yeni hizmet binasının, 
Konya Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı tarafın-
dan 20 Haziran 2018 tarihinde 
ihale edileceğini söyledi. Beyşe-
hir-Konya yolu üzerindeki Bey-
şehir Belediyesi Kültür ve Yaşam 
Merkezi karşısında at çiftliği ola-
rak bilinen alana inşa edilecek 
yeni hizmet binasının ihale sü-
recinin tamamlanmasının ardın-
dan yer teslimini müteakip ya-
pım çalışmalarının başlayacağını 
aktaran Başkan Özaltun, “İhale 
şartnamesi uyarınca yeni Emniyet 
Müdürlüğü hizmet binamızın 800 
takvim günü içerisinde bitirilmesi 
öngörülüyor” dedi. 

Beyşehir’de son dönemde bir-

çok kamu kurumunun yeni hizmet 
binasına kavuştuğunu vurgulayan 
Başkan Özaltun, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü’nün de yakın gelecekte 
yapımının tamamlanması son-
rasında yeni binasında hizmet 
vermeye başlayacağını söyledi. 
Özaltun, “Plan projesinin tamam-
lanmasının ardından başlayan 
yeni Emniyet Hizmet Binamızın 
da ihaleye çıkarılıyor olmasının 
sevinç ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Beyşehirimiz son dönemde 
gerek devlet yatırımları, gerekse 
Beyşehir Belediyesi ve Konya Bü-
yükşehir Belediyemizin yatırım ve 
hizmetleriyle gözle görülür bir de-
ğişim yaşıyor, kabuk değiştiriyor. 
Yeni yatırım ve projelerin hayata 
geçirilmesiyle bölgemiz hak ettiği, 
özlem duyduğu noktaya inşallah 
ulaşıyor. Yeni Emniyet hizmet bi-
namızın ilçemize şimdiden hayırlı 
uğurlu olmasını diliyoruz” ifadele-
rini kullandı.
n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Beyşehir’e yeni Emniyet 
Müdürlüğü binası 

3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7’si tutuklu 31 sanığın 
yargılandığı davada 16 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

MAK Timi davasında
16 sanığa ceza verildi 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2018 yılı Nisan ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerinden “Konya 
ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu 
kara taşıtları” konusunda bir basın 
bülteni hazırladı. TÜİK Bölge Müdü-
rü Adnan Bedlek tarafından yapılan 
açıklamaya göre Konya’da motorlu 
kara taşıt sayısı bir yılda 30 bin 312 
adet arttı. “Konya’da 2018 yılı Nisan 
ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki 
aya göre 2 bin 506 adet (yüzde 0,3) 
ve bir önceki yılın aynı ayına göre 
30 bin 312 adet (yüzde 4,4) artarak    
719 bin 004 adede ulaşmıştır” bil-

gisini veren Bedlek, şunları kaydetti: 
“TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı 
Nisan ayı sonu itibarıyla Konya’daki 
toplam 719 bin 004 motorlu kara 
taşıtının; yüzde 49’u (352 bin 565 
adet) otomobil, yüzde 1,5’i (10 bin 
936 adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 
bin 897 adet) otobüs, yüzde 16,7’si 
(119 bin 788 adet) kamyonet, yüzde 
5’i (36 bin 169 adet) kamyon, yüzde 
14,4’ü (103 bin 780 adet) motosik-
let, yüzde 0,3’ü (2 bin 064 adet) özel 
amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,2’si (87 
bin 805 adet) de traktörlerden oluş-
maktadır. Konya’da Nisan ayında 23 
bin 059 adet taşıtın devri yapıldı. 

Devri yapılan taşıtlar içinde otomo-
bil yüzde 68,7 ile ilk sırada yer aldı. 
Otomobili sırasıyla yüzde 18,5 ile 
Kamyonet ve yüzde 4,3 ile Kamyon 
takip etti. 2018 yılı Nisan ayı sonu 
itibariyle Türkiye genelinde toplam 
22 milyon 551 bin 157 adet trafiğe 
kayıtlı araç bulunmaktadır. Konya ili 
toplam 719 bin 004 trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı ile Türkiye ge-
nelindeki motorlu kara taşıtlarının 
yüzde 3,2’sine sahiptir.”

Bedlek, “Konya’da 2018 yılı 
Nisan ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtlarında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre en yüksek 
artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar 

(yüzde 10), kamyonet  (yüzde 6,1) 
ve otomobil (yüzde 5,4) şeklinde 
gerçekleşmiştir. Ülkemizde trafiğe 
en fazla beyaz renkli otomobillerin 
kaydı yapıldı.  Ocak-Nisan dönemin-
de trafiğe kaydı yapılan 221 bin 221 
adet otomobilin yüzde 57,5’i beyaz, 
yüzde 20,6’sı gri, yüzde 7,5’i siyah 
ve yüzde 5,2’si kırmızı iken yüz-
de 9,2’si diğer renklerdedir. Nisan 
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 
milyon 248 bin 784 adet otomobi-
lin yüzde 38,2’si LPG, yüzde 35,9’u 
dizel, yüzde 25,6’sı benzin yakıtlıdır. 
Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin 
oranı ise yüzde 0,3’tür” dedi. 
n HABER MERKEZİ

FETÖ/PDY’ye ilişkin dava-
da, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 
ile Muharebe Arama Kurtarma 
(MAK) timinde görev yapan 7’si 
tutuklu 31 sanıktan 16’sına 6 yıl 
10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 
gün arasında değişen hapis ceza-
sı verildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahke-
mesindeki duruşmaya, tutuklu 
ve tutuksuz sanıklar, sanık ya-
kınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dinlenemeyen 
bazı sanıkların dinlenmesinin ar-
dından mahkeme heyetince 16 
sanığa “FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütüne üye olmak” ve “darbe-
ye teşebbüse yardım” suçların-
dan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 
ay 15 gün arasında hapis cezası-
na çarptırdı. Mahkeme heyeti 15 
kişinin ise beraatine hükmetti.

Heyet,  tutuklu 7 sanıktan, 
aralarında eski Filo Komutanı Pi-
lot Kurmay Yarbay Ahmet Tarık 
Aydın’ın da bulunduğu 3 sanı-
ğı, cezaevinde kaldıkları süreyi 
göz önüne alarak tahliye etti, 

tutuksuz yargılanan sanıklardan 
4’ünün tutuklanmasına karar 
verdi. Böylece tutuklu sayısı 8’e 

yükseldi.
Mahkeme heyeti, tutuklu ve 

tutuksuz sanıkların mal varlığı 

üzerinde bulunan tedbirin kaldı-
rılmasını kararlaştırdı.
n AA

Motorlu kara taşıt sayısı 30 bin 312 adet arttı

Mahkeme heyeti, 15 sanığın beraatine, tutuklu 7 sanıktan, aralarında eski Filo Komutanı Pilot Kurmay Yarbay Ahmet Tarık 
Aydın’ın da bulunduğu 3 kişinin tahliyesine, tutuksuz 4 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi. 

Ilgın’da düzenlenen uyuşturucu operas-
yonunda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, Uçarı Mahallesi sürücü eğitim 
alanında uyuşturucu madde satıldı-
ğı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis 
ekipleri, alanı teknik ve fiziki takibe aldı. 
Yapılan operasyonda, üzerlerinde sarılı 
esrar maddesi ele geçirilen M.K, G.K, 
M.B. ve H.G, gözaltına alındı. Şüpheliler, 
sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü.
n AA

Karaman merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY’ye 
yönelik düzenlenen operasyonda gözal-
tına alınan 13 muvazzaf askerden 4’ü 
tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kara-
man Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan yürütülen FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında, örgütün askeri mahrem 
yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 
13 muvazzaf asker hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 
4’ü tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı 
Cezaevine konarken, 2 kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 
n İHA 

Uyuşturucu 
operasyonu 

FETÖ/PDY’den 
4 asker tutuklandı 

Cihanbeyli’de şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz et-
kiledi. İlçede aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ar-
dından, metrekareye 52 kilogram yağış düştü, birçok ev 
ve iş yerini su bastı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı 
vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle su biri-
kintisi olan bölgelerde, 9 araçlık itfaiye ekibi 70 noktada 
ıslah çalışmaları yaptı. Öte yandan tarlada mahsur kalan 

vatandaşlar, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Cihanbeyli Bele-
diye Başkanı Mehmet Kale koordinasyonundaki KOSKİ ve 
MEDAŞ ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde vatandaş-
ların mağduriyetini gidermek için çalışma yaptı. Zaman 
zaman elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede, hasar tespit 
çalışması sürüyor.
n AA

Sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi



Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarattın. Ben 
senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde 
ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim 

kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki 
nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı 
şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden 

başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.

2 Haziran 2018
Hicri: 18 Ramazan 1439

Sahur:
03:37

İftar:
20:14

KİMLER ORUÇ TUTMAZ

Aşağıdaki on sebebden ötürü oruç 
tutmamak veya tutulmuş bir orucu boz-
mak mubahtır:

    1) Yolculuk: Ramazanda en az üç 
günlük (on sekiz saatlik) bir yere gidecek 
olan kimse, geceden oruca niyet etme-
yebilir. Bundan dolayı o gün yola çıkın-
ca oruçlu bulunmamış olur. Fakat bir 
kimse oruç tuttuktan sonra, gündüzün 
yolculuğa çıksa, bu yolculuk o ilk gün 
için bir özür sayılmaz, orucuna devam 
etmesi gerekir. Ancak o gün yola çıkar 
da, ondan sonra orucunu açarsa, ken-
disine keffaret gerekmez, yine sadece 

kaza gerekir.
    2) Hastalık: Bir hasta canının helak 

olacağından veya aklının gitmesinden 
veya hastalığının artmasından veya uza-
masından korkacak olursa, oruç tutma-
yabilir ve tutmuş olduğu orucu bozabilir. 
Sonradan iyileşince tutamadığı günleri 
kaza eder. İlerlemesinden korkulan göz 
ağrısı da böyledir; çünkü bu da bir has-
talıktır.

     3) Düşmanla Cihad: Ramazanda 
düşmanla savaşacak bir İslâm mücahi-
di, düşman karşısında zayıf düşeceğin-
den korkarsa, oruç tutmayabilir. Sonra 

savaş yapılmasa da yine kendisine ka-
zadan başka bir şey gerekmez.

    4) Zorlama (ikrah) Hali: Hayata te-
sir edecek veya bir uzvun (organın) telef 
olmasına sebebiyet verecek şekilde bir 
zorlamadan dolayı oruç açılabilir, bu ca-
izdir. Bununla beraber yolcu veya hasta 
bulunmayan bir kimse, böyle bir zorla-
maya rağmen ramazan orucunu bozmaz 
da zulmen öldürülürse günahkar olmaz, 
daha büyük bir sevab kazanır ve dindeki 
sağlamlığını göstermiş olur. Fakat yolcu 
veya hasta olan kimse, bu zorlamaya 
rağmen orucunu açmaz da öldürüle-
cek olursa, günaha girmiş olur. Çünkü 
bunlar için aslında oruçlarını açma izni 
dinde vardır. Bu ruhsattan zorlanma ha-
linde yararlanmamak doğru olmaz.

    5) Şiddetli açlık ve susuzluk: Oruç-
lu bir kimse açlıktan veya susuzluktan 
dolayı helak olmasından veya aklına bir 
noksanlık gelmesinden bir tecrübeye ve 
belirtiye veya müslüman bir doktorun 
haberine dayanarak korkarsa, orucunu 
sonra kaza etmek şartı ile bozabilir.

    6) Gebelik, süt annelik: Şöyle ki, 
Ramazanda gebe bulunan, ya kendisi-
nin veya başkasının çocuğuna süt veren 
bir kadın, kendisine veya çocuğa bir za-
rar gelmesinden korkarsa, orucunu bo-
zabilir. Sonra onu kaza eder. Ancak süt 
analığı gerçekleşmiş olmalıdır, çocuğa 
süt verecek kendisinden başka bir kim-
se bulunmamalıdır. Yahut bulunduğu 
halde çocuk memesini emmemelidir.

     7) Hayz ve Nifas Hali: Bir kadın 
Ramazanda gündüzün adet görmeğe 
başlarsa veya çocuk doğurursa, orucu 
bozulmuş olur. Artık adet günlerinde ve 
lohusalık müddetinde oruç tutamaz, caiz 
değildir.

    Fakat bir kadın adet günü sana-

rak orucunu bozduğu halde, o gün adet 
görmemiş olursa, kendisine keffaret de 
gerekir. Tercih edilen görüş budur.

    Ramazanda adet gören bir kadın 
geceleyin adet kesilip temizlenecek olsa 
bakılır: Eğer adet günleri tam on gün ise, 
ertesi gün ramazan orucuna başlar. Fa-
kat on günden az ise, adeti kesildikten 
sonra imsak vaktine kadar yıkanmasına 
yetecek kadar fazla bir zaman kalmışsa, 
yine oruca başlar. Bu kadar bir vakit 
bulunmaz ise, yıkanması arkasından 
hemen imsak zamanı olursa, o gün 
oruca başlamaz; çünkü böyle on günden 
noksan adet görenler hakkında yıkanma 
müddeti de adet vaktinden sayılır.

    8) Ziyafet: Ziyafet vermek veya bir 
ziyafete çağrılmak, nafile oruçları boz-
mak hususunda bir özür sayılabilir. Bu-
nun için, sonradan kaza edebileceğine 
güvenen kimse, vereceği veya çağrıldığı 
bir ziyafetten dolayı, nafile olarak tutmuş 
olduğu orucunu bozabilir. Çünkü orucu-
na devam ettiği takdirde, bir müslüman 
kardeşini gücendirmiş olabilir.

        9) Talaka (boşamaya) Yemin: 
Nafile veya kaza orucuna başlamış olan 
bir kimseye orucunu bozması için bir 
şahıs kendi hanımının boş olmasına 
yemin etse, orucunu bozmazsa karısının 
boş olacağını söylese, bu oruçlunun o 
yemin eden adamı zarardan ve eziyetten 
kurtarması için orucunu açması mendub 
olur. Bazı alimlere göre, daha istiva 
zamanı olmamış ise, bu mendubdur 
(iyidir), değilse mendub olmaz. Fakat 
yemin eden kimse oruçlunun babası ise 
mendub olur.

    10) Yaş büyüklüğü: Kendisine 
şeyh-i fani denilen çok yaşlı ve güçsüz 
bir kimse oruç tutmayabilir.

Kur’an’dan Mesaj
Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya 
da vebal yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda 
değildirler.) Kim Allah’a ve Peygamberine itaat 

ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere 
sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır. 

(Fetih 17)

Bırak  ̧insanlar iyi ameller işlesinler! Şüphesiz ki cennet 
yüz derecedir. Her iki derecenin arası ve her iki derece 
arasındaki mesafe gökle yer arası kadardır. Firdevs¸ 

cennetin en ortası ve en üstün derecedir. Onun üzerinde 
Rahman’ın Arşı vardır. Cennetin nehirleri oradan fışkırır. 

Allah’tan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin. (Hadis-i Şerif)

Ne kadar verilirse doymak bilmeyen ve 
elindekilerle kanaat etmeyenlerden olma. 
Verilmiş olan nimetlerin şükrünü yerine 

getirmeden daha fazlasını isteme.
 (Hz. Ali)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN SELÂM (R.A.)

Ramazan Duası

Peygamberimize (s.a.v.) inen ayetler bir yandan 
bütün insanlığı hak ve hakikate çağırırken diğer bir 
yandan bilhassa Ehl-i Kitab’ı bu yüce dine davet et-
mekteydi. Bu davete uyanlara ebedî saadet müjdesi 
veriliyordu: “Ehl-i Kitab’ın hepsi bir değildir. Ehl-i Ki-
tap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece 
saatlerinde secde ederek Allah’ın ayetlerini okurlar. 
Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emre-
der ve kötülükten menederler, hayırlı işlere koşuşur-
lar. İşte, bunlar salih insanlardır.” Ayette salih olduk-
larına işaret edilenlerden biri de Abdullah bin Selâm 
idi. Hz. Abdullah, Asr-ı Saadet’te ilim ve takvaları ile 
şöhret bulmuş ve İslam tarihinde “Abâdile-i Seb’a” 
olarak bilinen yedi Abdullah’tan biridir.

Abdullah bin Selâm’ın hayatının dönüm noktası 
olan İslam’a girişi çok ibretlidir. Kendisi hadiseyi 
şöyle anlatır: Resûlullah’ın (s.a.v.) peygamberliğini 
duyduğum zaman çok sevindim! Çünkü onun ismi-
ni, sıfatlarını ve geleceği zamanı bilirdim, beklerdim 
fakat buna rağmen sükût ettim. Kuba’ya geldiğini bir 
adam bana sevinçle haber verdi. O anda hurma ağa-
cının başında idim. Halam Halide bint-i Haris ağacın 
altında idi. Haberi duyar duymaz “Allahü ekber!” di-
yerek tekbir getirdim. Halam tekbiri duyunca, “Kay-
bolası! Yemin ederim ki, Musa bin İmran’ın geldiğini 
duysaydın, bundan daha çok sevinemezdin.” dedi. 
Ben de, “Ey halacığım, yemin ederim ki, o, Musa bin 
İmran’ın kardeşidir. Musa’nın gönderildiği hakikatle o 
da gönderilmiştir.” dedim. Halam bu defa yumuşak 
bir tavırla, “Kardeşimin oğlu, bizim kıyamete yakın 
geleceğini tekrarlayıp durduğumuz peygamber bu 
mu yoksa?” deyince ben, “Evet, emin olunuz, bu-
dur.” dedim. Abdullah bin Selâm bu haberi alır almaz 
doğruca Resûlullah’a koşar. Medine’ye girecek olan 
Resûlullah’ı (s.a.v.) karşılamak için toplanmış halkın 
arasına girer. Resûlullah’ı görünce “Vallahi bu sima-
da yalan olmaz!” diye haykırır. Resûlullah kendisine, 
“Sen Abdullah bin Selâm mısın?” diye sorar. Ab-
dullah “Evet” deyince, Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) 
“Yaklaş.” buyurur. Ve şunu sorar: “Ey Abdullah, 
Allah için söyle. Tevrat’ta vasıflarıma rastladın mı?” 
Abdullah bu suale karşı başka bir sual sorar: “Allah’ın 
vasıflarını söyler misiniz?” Resûlullah biraz bekledik-
ten sonra İhlâs Suresi vahyolur: “De ki: O Allah birdir. 
O, Allah’tır, Samed’dir; her şey O’na muhtaçtır, O ise 
hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğ-
rulmamıştır. Hiçbir şey O’na eş ve denk değildir.”

Bu ayetleri duyan Abdullah bin Selâm, Müslü-
man olmaktan kendini alamaz ve şöyle der:

“Evet, ya Resûlallah, doğru söylüyorsun. Şaha-
det ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve sen O’nun 
Resûlüsün.” Abdullah bin Selâm, İslam nuruyla 
müşerref olduktan sonra ailesini teker teker İslam’a 
davet etti. Halası Halide de bu nurlu müminler hal-
kasına girdi. Abdullah bin Selâm’ın İslam’a girmesi 
Yahudileri kızdırdı. Bir defasında Resûlullah evinde, 
Abdullah bin Selâm’ın gıyabında, Yahudilere onu 
nasıl tanıdıklarını sorar. Müslüman olduğunu henüz 
duymayan Yahudiler, onun hakkında çok senakâr söz-
ler söylerler. Bu konuşma üzerine Abdullah bin Selâm 
gizlendiği yerden çıkar ve şöyle seslenir: “Ey Yahudi-
ler Allah’tan korkun! Size gelen bu hakikati kabul edin. 
Yemin ederim ki, bu zatın Allah’ın peygamberi oldu-
ğunu bilirsiniz. Elinizdeki Tevrat’ta hem adını hem 
de vasıflarını bulursunuz. Ben şahadet ederim ki o, 
Allah’ın Resûl’üdür. Ona iman ettim, onu tasdik ettim 
ve onu tanıdım” Ondan hiç beklemedikleri bu sözleri 
duyan Yahudiler, bu defa daha önce söylediklerinin 
tam tersini söylerler.  

Abdullah bin Selâm’ın faziletine Kuran’ın iki aye-
tiyle şahadet ettiği, müfessirler tarafından ifade edil-
mektedir. Her iki ayette de Allah onu müşriklere karşı 
şahit göstermektedir. Bunlardan birisinde şöyle buy-
rulur: “İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini 
görüp inandığı hâlde, siz yine büyüklük taslamışsanız, 
haksızlık etmiş olmaz mısınız?” Tefsirlerde, “İsrailo-
ğullarından bir şahit”le, Abdullah bin Selâm’ın kaste-
dildiği bildirilmektedir. Onun faziletini gösteren Muâz 
bin Cebel’in şehadeti de çok ibretlidir. Bu şahadet, 
“Yedi Abdullah” arasına girebilmesinin bir sırrını 
ifade etmesi bakımından mühimdir. Yahudilerin bir 
defasında Tevrat’taki recim ayetini Resûlullah’tan 
saklamaları karşısında Resûlullah’a (s.a.v.) bizzat bil-
direrek yalanlarını ortaya çıkaran Abdullah bin Selâm, 
Hz. Osman’ı öldürmek isteyenlere karşı çıktı. Hz. Os-
man şehit edilirse kıyamete kadar katl ve savaşların 
Müslümanlar arasında devam edeceğini bildirdi. Hz. 
Abdullah, Hicrî 43 tarihinde vefat etti.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Sözlükte “iyilik, iyi, faydalı iş ve fayda” anlamlarına gelen 
hayır, Allah’ın emrettiği, sevdiği ve hoşnut olduğu davranışlar de-
mektir. Sözlükte “kötülük, fenalık ve kötü iş” demek olan şer de 
Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşrû olmayan, işlenmesi 
durumunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlar 
demektir. Âmentüde ifade edildiği üzere her müslüman kadere, 
hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanır. Yani âlemlerin yaratıcı-
sı olan Allah Teâlâ hayrı da şerri de irade eder ve yaratır. Çünkü 
âlemde her şey onun irade, takdir ve kudreti altındadır. Âlemde 
ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi, tasarruf yetkisi olan 
bir başka varlık yoktur. İnsan, hayrı da şerri de kendi iradesi ile 
kazanır. Allah’ın hayra rızâsı vardır, şerre ise yoktur. Hayrı seçen 
mükâfat, şerri seçen ceza görecektir. 

Şerrin Allah’tan olması, kulun fiilinin meydana gelmesi için Al-
lah’ın tekvînî iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demek-
tir. Yoksa Allah kulların kötü filleri yapmalarından hoşnut olmaz, 
şerri emretmez, şerre teşrîî (dinî) iradesi yoktur. Ehl-i sünnet’e 
göre, Allah’ın şerri irade edip yaratması kötü ve çirkin değildir. 
Fakat kulun şer işlemesi, şerri kazanması, şerri tercih etmesi ve 
şerle nitelenmesi kötüdür ve çirkindir. Meselâ usta bir ressam, 
sanatının bütün inceliklerine riayet ederek, çirkin bir adam resmi 
yapsa, o zatı takdir etmek ve sanatına duyulan hayranlığı belirt-
mek için “ne güzel resim yapmış” denilir. 

Bu durumda resmi yapılan adamın çirkin olması, resmin de 
çirkin olmasını gerektirmemektedir. Yüce Allah mutlak anlamda 
hikmetli ve düzenli iş yapan yegâne varlıktır. Onun şerri yarat-
masında birtakım gizli ve açık hikmetler vardır. Canlı ölüden, iyi 
kötüden, hayır şerden ayırt edilebilsin diye, Allah eşyayı zıtlarıyla 
birlikte yaratmıştır. 

Ayrıca insana şer ve kötü şeylerden korunma yollarını gös-
termiş, şerden sakınma güç ve kudretini vermiştir. Dünyada şer 
olmasa hayrın mânası anlaşılamaz, bu dünyanın bir imtihan dün-
yası olmasındaki hikmet gerçekleşemezdi. Şer Allah’ın adalet ve 
hikmeti gereği veya kendisinden sonra gelecek bir hayra vasıta ve 
aracı olmak ya da daha kötü ve zor bir şerri defetmek için yaratıl-
mıştır. Allah’ın kudreti ile meydana gelen her işte ya kendimiz, 
ya başkaları, ya da toplum için birtakım faydalar bulunabilir. Bir 
şeyin şer olması bize göredir. Bir âyette bu husus şöyle açıklan-
maktadır: “Umulur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırdır. 

Ve yine umulur ki, sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Siz 
bilmezsiniz,

Allah bilir” (el-Bakara 2/216). Bir şeyin şer sayılmasının ger-
çeğe ve sonuca uymayışına şöyle bir örnek verilebilir: Hz. Pey-
gamber’in yurdundan ayrılmaya zorlanıp Mekke’den Medine’ye 
hicret etmesi ilk bakışta birçok kimseye şer olarak gözükmüş ise 
de, bu olay bir süre sonra Mekke fethi gibi iyi bir sonuca ortam 
hazırlamış ve nice hayırlı gelişmelere vesile olmuştur.

Sözlükte “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” anlamına 
gelen rızk, terim olarak, “yüce Allah’ın, canlılara yiyip içmek ve 
yararlanmak için verdiği her şey” diye tanımlanır. Bu tanıma göre 
rızık, helâl olan şeyleri kapsadığı gibi, haram olanları da kapsa-
maktadır. Ehl-i sünnet rızık konusunda şu temel prensipleri be-
nimsemiştir: 

1. Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ’dır. Kur’an’da, 
“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerine-
dir...” (el-Hûd 11/6) buyurularak, tüm canlıların rızkını verenin 
Allah olduğu bildirilmiş, bir başka âyette de O’nun, dilediğine bol 
rızk verip, dilediğinin rızkını ise daralttığı ifade edilmiştir (eş-Şûrâ 
42/12). 

2. Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ’dır. Kul, Allah’ın evrende 
geçerli tabii kanunlarını gözeterek çalışır, çabalar, sebeplere sa-
rılır ve rızkı kazanmak için tercihlerde bulunur. Allah da onun bu 
tercihine ve çabasına göre rızkını yaratır. Allah’ın yegâne rızık ve-
ren olması, tembellik yapmayı, çalışmamayı, yanlış bir tevekkül 
anlayışına sahip olmayı gerektirmez. 

3. Kazanç için, meşrû yollardan gerekli girişimde bulunmak 
kuldan, rızkı yaratmak ise Allah’tandır. Haram olan bir şey, onu 
kazanan kul için rızık sayılır. Fakat Allah’ın haram olan rızkı, kulun 
kazanmasına rızâsı yoktur. Bir âyette, “Artık Allah’ın size verdiği 
rızıktan helâl ve temiz olarak yiyin...” (en-Nahl 16/114) buyurula-
rak, helâl yenilmesi emredilmiş, haram yasaklanmıştır. 

4. Herkes kendi rızkını yer. Bir kimse başkasının rızkını yiye-
meyeceği gibi, başka biri de onun rızkını yiyemez.

İslam dininde 
hayır ve şer

Rızkı yaratan ve 
veren; Yüce Allah

Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir sa-
vaşından sonra inmiştir.75 âyettir. Sûre, adını ilk 
ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “
Enfâl”, savaş ganimetleri demektir. Sûrede başlıca, 
savaş, özellikle Bedir savaşı sonrası elde edilen ga-
nimetlerle, bunların kimlere ve nasıl pay edileceği 
konu edilmektedir. Mushaftaki sıralamada sekizin-
ci, iniş sırasına göre seksen sekizinci sûredir. Baka-
ra sûresinden sonra, Âl-i İmrân’dan önce inmiştir. 
Sûrenin 30-36. âyetleri dışında kalan kısmının Me-
dine’de indiğinde ittifak vardır. Bu yedi âyet ise bazı 
müfessirlere göre Mekke’de nâzil olmuştur.
Sûre Medine’de, Bakara’dan sonra ikinci sırada 
gelmeye başlamış, fakat araya başka sûrelerin bazı 
âyetlerinin nüzûlü de girmiştir. Sûrenin asıl konusu 
Bedir örneğinden hareketle genel olarak savaşın 
amacı, barış, savaşta ele geçen esirler ve ganimet-
le ilgili hükümlerdir. 
Kur’an’ın temel amacı insanlara iman, ibadet ve ah-
lâk değerlerini kazandırmak olduğu için sûrede yeri 
geldikçe bu doğrultuda şu konulara yer verilmiştir: 
 1. Gerçek bir müminde bulunması gereken nitelik-
ler,
 2. Hicret,
 3. Allah’ın ihlâslı ve fedakâr kullarına müstesna 
yardımları,
 4. Allah ve resulüne itaatin gerekliliği ve sonuçları,
 5. Takva ahlâkı ile hakkı bâtıldan ayırma bilinci ara-
sındaki ilişki,
 6. İnkârın dünya ve âhiret hayatında insana getir-
dikleri,  
7. Allah’ın lutuf, nimet ve cezasının, kulların kendi-
lerini değiştirme veiyileştirme çabalarıyla bağlantı-
sı,
 8. Maddî ve mânevî değerleri koruyabilmek ve 
meşrû savunmayı gerçekleştirebilmek için gerekli 
olan stratejik donanım ve hazırlık,
 9. Müminler arasındaki birlik ve dayanışma ilişkisi-
nin (velâyet) şartları ile boyutları.

Enfâl Suresi
SURELER



 2 HAZİRAN 20188 İLAN

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;

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

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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	 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 
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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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci yaşandı. 610 öğrenci me-
zun oldu. Düzenlenen törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı

Sağlıkçılar mezun oldu
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık 

Bilimleri Fakültesi ve Selçuk Üni-
versitesi Akşehir Kadir Yallagöz 
Sağlık Yüksekokulu 2017-2018 
Akademik Yılı mezuniyet töreni 
gerçekleştirildi. Törende, 610 öğ-
renci mezuniyet heyecanı yaşadı. 

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen törene 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ile aileleri katıldı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin 

Dönmez, törenin açılışında yaptığı 
konuşmada, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’nden 6 bölüm, Akşehir Kadir 
Yallagöz Sağlık Yüksekokulu’ndan 
1 bölümde mezuniyet heyecanına 
ortak olduklarını söyledi. Fakülte 
olarak 22’nci kuruluş yıl dönü-
münde 18’inci dönem mezunlarını 
verdiklerini, bugüne kadar 3 bin 
700 mezunu sağlık sektörüne da-
hil ettiklerini ifade eden Prof. Dr. 
Dönmez, “Mesleğinizi icra ederken 
atacağınız her adımda, bizler, hoca-
larınız, meslektaşlarınız olarak var-

lığımızla bilgimizle tecrübelerimizle 
ve kalbimizle sizlerin hep yanınızda 
olacağız. Selçuk Üniversitesi’nin 
gönüllü elçileri olarak sürdürece-
ğiniz hayatınızda sonsuz başarı ve 
mutluluklar diliyorum. Yolunuz ve 
bahtınız açık olsun” ifadelerini kul-
landı. 

“TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETİ 
SUNUMUNDA EN İYİ DURUMDA” 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üni-
versitesi’nin yaklaşık 77 bin öğren-
cisiyle güçlü ve köklü bir konuma 
sahip olduğunu ifade etti. Üniversi-
telerin, ülkelerin gelişmişliklerinin 
en önemli yansımalarından biri ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Şahin, bu 
doğrultuda izan ve ölçüden sapma-
yan, değerleri bulunan, yaşam tar-
zının yönünü tayin edecek normları 
olan gençler yetiştirmeye gayret et-
tiklerini aktardı. Her zaman öğrenci 
ve mezunların yanında olduklarını 
dile getiren Prof. Dr. Şahin, “Hoca-
larının, bizlerin kapıları her zaman 
öğrencilerimiz için açık. Hayatlarıy-
la ilgili geleceğe dönük alacakları 
her kararda onlara doğru ve sağlıklı 
bilgiyi vermekte her zaman için eli-
mizden geleni yaptık ve yapmaya 
devam edeceğiz. Türkiye özellikle 

son 10 yıl içerisinde yaptığı atılım 
ve hamlelerle dünyada sağlık hiz-
metinin sunumunda en iyi duruma 
gelmiştir. Barack Obama uzmanlar 
göndererek Türkiye’nin sağlık arz 
sistemini inceletmiştir. İngiltere 
uzmanlar göndererek Türkiye’nin 
uyguladığı sistemi inceletmiştir. 
Dünyanın diğer ülkeleri de örnek 
almak için temsilciler göndermek-
tedir. Bize düşen vazife ulaştığı-
mız bu seviyeyi muhafaza ederek 
daha ilerilere taşımaktır. Onun için 
de kaliteli insana ihtiyacımız var. 
Şimdi sadece bir lisans mezuniye-

tiyle dünyanın en iyi ebesi olunmaz 
ama dünyanın en iyi ebesi olmak 
için gereken ne ise kurslar alınma-
sı gerekiyorsa kurslar, ilave eğitim 
alınması gerekiyorsa onun alınması 
lazım. Stajlar yapılması gerekiyorsa 
onun yapılması lazım. Şu anda en 
iyi sağlık hizmetini veriyor olmamı-
zın yanı sıra en iyi sağlıkçıları da biz 
yetiştiriyoruz. Ben 1999’dan beri 
dünya sağlık sisteminin içerisinde-
yim, ülkeleri görüyorum. Avrupa 
Cerrahi Derneği’nin ikinci başkan-
lığını yaptım, yönetim kurulunda 
uzun yıllar görevde bulundum. Eği-

timle ilgili tüm yapıları inceledim. 
Bireysel beceri anlamında bir defa 
üstümüze yok. Organizasyon anla-
mında çok öndeydiler. Son 10 yıl-
da onu da kapattık. Yetiştirdiğimiz 
personel, ebelerimiz, hemşireleri-
miz ve diğer öğrencilerimiz uygu-
lamalı eğitimlerle gerçekten büyük 
beceri, başarı elde ediyor. Dünya 
bizden sağlık personeli istiyor. Ge-
çen yıl bizden istenilen rakam 20 
bin civarında başta hemşire olmak 
üzere sağlık personeliydi ama ye-
tiştirdiğimiz insanlar ve öğrencileri-
mizin büyük çoğunluğu yabancı dil 
bilmedikleri için kalıyor, sınır kapı-
sının ötesine geçemiyor. Bu neden-
le mezunlarımızın hangi dil olursa 
olsun, Arapça olur, İngilizce olur, 
Fransızca olur, Çince olur mutlaka 
bir yabancı dil öğrenme önem arz 
ediyor” diye konuştu. 

Prof. Dr. Şahin’in konuşmasının 
ardından, fakültede dereceye giren 
öğrencilere plaket ve diploma tak-
dim edildi. Sonrasında, fakülte ve 
yüksekokuldan mezun olan yakla-
şık 610 öğrenci, diplomalarını al-
dıktan sonra hep birlikte keplerini 
havaya atarak mezun olmanın se-
vincini yaşadı.
n HABER MERKEZİ 
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Özel Türmak’ta motivasyon semineri
Özel Türmak Okulları 8.Sınıf 

öğrencilerine motivasyon semi-
neri gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili olarak Özel 
Türmak Ortaokulu Rehber Öğ-
retmeni Seda Ertuğrul şunları 
ifade etti: “LGS ‘ye girecek olan 
8. sınıf öğrencilerimize motivas-
yon semineri gerçekleştirdik. 
Seminere öğrenciler aileleriyle 
katıldılar. Gerçekleştirdiğimiz se-
miner Özel Türmak Okulları Ge-
nel Müdürü İlhan Yılmaz’ın açılış 
konuşmasıyla başladı.Yılmaz ko-
nuşmasında öğrencilere moti-
vasyon, özgüven, odaklanma ve 
sınava dair önemli tavsiyelerde 
bulunarak, başarı temennilerin-
de iletti. Ardından öğrencilere 
sınav stresi ve uygulamaları, sı-
nava girmeden önce dikkat edil-

mesi gereken ve sınav sırasında 
önem arz eden konular  hakkında 
önemli detaylar verdik. Program 

sonunda Branş öğretmenlerimiz 
öğrencilere iyi dilek ve başarı te-
mennilerini bildirirken ardından 

Hatim Duası gerçekleştirildi” 
bilgisini verdi. Sınava girecek 
olan öğrencilerin yüksek moral 

ve soğukkanlı olmaları gerektiği-
nin altını çizen belirten Ertuğrul, 
“Sınav öncesi velileri de büyük 

görevler düşmektedir. Özellikle 
ebeveynlerin  sınava girecek olan 
çocuklarına güven duygusunu 
yansıtmaları gerekmektedir. Öğ-
rencilerin sınavda başarılı olabi-
leceği gibi başarısızda olabilece-
ğini belirterek , sanki bir deneme 
sınavına giriyormuş gibi sakin 
olmaları gerektiğini ifade etme-
leri, bir adım önde başlamalarını 
sağlayacaktır.Gerçekleştirdiği-
miz seminerle başarıyı arttırmak 
adına, öğrencilerimizi bilinçlen-
direrek ülke için yetişmiş, kendi-
ni tanıyan, araştıran, sorgulayan 
nesiller yetiştirmeyi hedefliyo-
ruz. Seminere katılan velilerimi-
ze teşekkürlerimi sunar, LGS’ ye 
girecek olan öğrencilere başarılar 
dilerim” dedi.  
n HABER MEREKZİ

Tedem,  LGS’ye girecek
öğrencilere başarı diledi

Selçuklu Menekşeler’de 
mezuniyet sevinci

 Özel Tedem Koleji Ortaokul 
Müdürü Melik Ünler, yarın yapı-
lacak olan yapılacak Merkezi Sı-
navında(LGS) öğrencilere başarı 
diledi. LGS sınavında öğrencilere 
başarı dileyenÖzel Tedem Kole-
ji Ortaokul Müdürü Melik Ünler, 
“ Bilindiği üzere Merkezi Sınavla 
Öğrenci alacak Fen Liseleri,Sosyal 
Bilimler Liseleri,Özel Program ve 
Proje Uygulayan ortaöğretim ku-
rumlarına öğrenci seçmek amacıy-
la yapılacak olan Merkezi Sınavı(L-
GS) Cumartesi günü yapılacaktır.
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan bu 
sınav sisteminde önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da sistemli ve 
hedefli çalışmayı alışkanlık haline 
getiren tüm öğrencilerimizin ba-
şarılı olacağına inanmaktayız.Özel 

Tedem Koleji olarak bu yıl içinde 
8.sınıflara yönelik ciddi bir hazırlık 
süreci yaşadık.Yeni sisteme uygun 
hale getirilen çok sayıda deneme 
sınavı ve gerek haftaiçi gerekse 
haftasonu ek derslerimiz sayesin-
de yoğun, yorucu ancak verimli bir 
süreç geçirdik. İnşallah sonucunu 
da alacağız.Velilerimiz de bu sü-
reçte en az öğrencilerimiz kadar 
yoğun ve stresli bir dönem geçir-
diler.Onların da yapılacak olan bu 
sınav sonucunda rahat bir nefes 
alacaklarına inanıyoruz.Oldukça 
tempolu geçen bu yılın sonunda 
şuna inanıyoruz ki başarı yalnızca 
ona inananların olacaktır.Bu duy-
gularla tüm öğrencilerimize bu sı-
navda en kalbi duygularla başarılar 
diliyoruz” dedi.  n HABER MERKEZİ

24 Haziran seçimlerine yönelik TÜSİAR Araştırma ve Danışmanlık tarafından Konya’da son si-
yasi durum anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre Konyalı seçmen Cumhur İttifakı’nı destekliyor

Cumhur İttifakı önde!
TÜSİAR Araştırma ve Danış-

manlık tarafından Konya merkez 
ve ilçelerinde yapılan ve adına 24 
Haziran’a günler kala Konya’da 
son siyasi durum anketinin so-
nuçları açıklandı. Sonuçlara göre 
AK Parti Konya’da kararsızlar da-
ğıtıldıktan sonra yüzde 72,7 ora-
nına ulaşmış görünüyor.

Konya merkezli bir firma olan 
TÜSİAR’ın yaptığı ankette çıkan 
sonuçlara göre Konyalı seçmen, 
siyasi partilerde AK Parti, İtti-
fak’ta Cumhur İttifakı, Cumhur-
başkanlığında ise  “Recep Tayyip 
Erdoğan” dedi. 

TÜSİAR’DAN yapılan açıkla-
maya göre anket,  29-31 Mayıs 
2018 tarihleri arasında

Konya gündeminin tespit 
edilmesi amacıyla yapıldı. TÜİK 
örneklem verilerinin dikkate alı-
narak yapılan ankete Konya’nın 
31 ilçesi ve merkeze bağlanan 
24 ( Belde) mahallesinde, 18 yaş 
ve üstü seçmen nüfusunu temsil 
eden 2 bin 287 ’si erkek, 2 bin 
39’u kadın olmak üzere toplam 4 
bin 326 denek katıldı. Anket ÇA-
TI(Bilgisayar Destekli Telefon An-
keti) metoduyla gerçekleştirildi. 

Örneklemin seçimi, basit tesa-
düfi anket yöntem ile gerçekleşti-
rilmiş olup, görüşülecek denekle-
rin belirlenmesinde cinsiyet, yaş 
ve eğitim kotaları uygulanmıştır. 
Araştırma sonuçlarının saha ve 
bilgisayar ortamında gerçekleşti-
rilen kontrollerden sonra analizler 
ile elde edilen bulguların tutarlı-
lığı gözlemlenmiştir Araştırmanın 
güven Aralığı yüzde 95 olup hata 
payı (+ - ) yüzde  3 dür.

TÜSİAR’IN kendi öz kaynak-
larıyla yapmış olduğu anketten 
çıkan sonuçlar şu şekilde gerçek-
leşti. Ankette katılımcıların de-
mografik dağılımlarına göre cinsi-
yet durumuna göre yüzde 52,9’u 
Erkek,yüzde 47,1’i Bayan denek-
lerden oluşmaktadır.

 Yaş dağılımlarına göre bakıl-
dığında;18-24 yaş arasındakiler 
yüzde  9,5, 25-34 Yaş Arası yüz-
de 23,3, 35-44 Yaş Aralığındaki-
lerin yüzde 23, 45-54 Yaş Aralı-
ğındakilerin yüzde 19,6, 55-64 
Yaş Aralığındakilerin,yüzde 17,3, 
65 ve üzeri, yüzde  7,1 oranda-
dır. Eğitim durumlarına göre ba-
kıldığında katılımcıların yüzde 
37,1’inin ilkokul,yüzde 24,9’unun 
lise,yüzde 17’sinin ortaokul,yüz-
de  16,3’ünün üniversite,yüzde  

1,3’ünün üniversite ve üzeri eği-
tim durumlarına sahip oldukları 
belirtilmiştir.

Ankette Katılımcılara 24 Ha-
ziran Seçimleri ile ilgili olarak 3 
Adet Soru yöneltilmiş olup alınan 
yanıtlar şu şekilde gerçekleşmiş-
tir. Anketin 1. Sorusu olan: 24 
Haziran 2018 Pazar günü ya-
pılacak olan Milletvekili Genel 
seçiminde Hangi Partiye Oy ve-
receksiniz? Katılımcıların vermiş 
oldukları yanıtlara göre; (Karar-
sızlar dağıtılmamış ham değerler 
)

AK Parti yüzde    68,6 İyi Par-
ti yüzde    7,9, CHP yüzde  7,4, 
MHP yüzde  7,2, SP yüzde  1,8, 
HDP yüzde  1,3, DİĞER yüzde  
0,2, KARARSIZ yüzde  5,7 olduğu 
görüldü.

KARARSIZLAR ORANTISAL 
DAĞITILMIŞ HALDE İSE;

AK Parti yüzde  72,7, İyi Parti 
yüzde    8,4, CHP yüzde  7,8, MHP 
yüzde  7,6, SP yüzde  1,9 , HDP 
yüzde  1,4 , DİĞER yüzde  0,2 so-
nucu ortaya çıkmaktadır. Ankette 
ikinci olarak katılımcılara 24 Ha-
ziran 2018 Pazar günü yapılacak 
olan Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de oyunuzu hangi adaya vere-
ceksiniz sorusu yöneltildi. Alınan 
cevaplara göre ; (Kararsızlar 
yüzde  5,1 dağıtılmış oranlar bu 
şekildedir )   Recep Tayyip Erdo-
ğan yüzde  72,4, Muharrem İnce 
yüzde 9,5, Meral Akşener yüzde  
9,1, Doğu Perinçek yüzde  3,9 , 
Temel Karamollaoğlu yüzde  2,9, 
Selahattin Demirtaş yüzde  2,2 
olduğu gözlemlenmiştir. Ankette 

üçüncü soru olarak katılımcılara 
24 Haziranda yapılacak Cumhur-
başkanlığı seçiminde oyunuzu 
hangi İttifaka vereceksiniz? Soru-
su yöneltildi. 

Alınan cevaplara göre; Cum-
hur İttifakı yüzde  72,15, Millet İt-
tifakı yüzde  20,30, Diğer Partiler 
yüzde  3,37, Kararsızlar ise yüz-
de  4,18 olarak anket sonuçlarına 
yansıdığı gözlemlenmiştir.

Anketin genelinde kararsız 
olduğunu beyan eden deneklerin 
ağırlıkla MHP ve CHP’li seçmen 
kitlesinin oluşturduğu gözlemlen-
mektedir. 

Biz buna kendini gizleyen seç-
men olarak nitelendirmekteyiz. 
Anketten çıkan sonuçlar yukarıda 
verilen değerleri içermektedir. 
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Anaokulu Menek-
şeler Sınıfı öğrencileri, törenle ilk 
mezuniyetlerini yaşadı. Öğrencile-
rin hazırlayıp sunduğu gösteriler 
velilerden tam not alırken, Sınıf 
Öğretmeni S. Sırma Kayserilioğlu, 
İstiklal Marşı’nın tamamını ezbe-
re okuyan öğrencilerine madalya 
taktı

Selçuklu Anaokulu Menekşeler 
Sınıfı öğrencileri, mezuniyet sevin-
ci yaşadı. 2017-2018 Eğitim Öğre-
tim Yılı’nı öğretmenleri S. Sırma 
Kayserilioğlu’nun verdiği eğitim ile 
başarıyla tamamlayan öğrenciler, 
yıl boyunca öğrendiklerini yete-
nekleriyle birleştirerek, düzenle-
dikleri gösteri ile velilere sundu.

Selçuklu Anaokulu Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen 
programda Menekşeler Sınıfı Öğ-
retmeni S. Sırma Kayserilioğlu, 
mezun olan öğrencilerini tek tek 
tebrik ederek, “Ben eğitim yılımı-

zın bitişine ayrılık demiyorum. İn-
şallah ömür boyu birlikte olacağız. 
Üniversiteden mezun olduklarını, 
diplomalarını, düğünlerini inşallah 
birlikte yapacağız. Bütün öğrenci-
lerime ömür boyu başarı ve mut-
luluklar diliyorum” dedi.

Her biri Gönüllü TEMA Üyesi 
olan öğrenciler, çevrenin korun-
masını ve çevreye duyarlılığı an-
latan gösterilerinin yanı sıra milli 
birlik ve beraberliğe vurgu yapan 
sunumlarıyla da velilerden alkış 
aldı. Mehter Takımı ile milli duy-
guları coşturan küçük Menekşeler, 
sincap ve pelit oyunuyla davetlilere 
hoş dakikalar yaşattı. Kayserilioğlu, 
gösterilerin ardından Türk Bayrağı 
açarak İstiklal Marşı’nın tamamını 
ezbere okuyan miniklere, madalya 
taktı.

Program sonunda mezuniyet 
belgelerini alan Menekşeler, bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.  
n HABER MERKEZİ

 TÜSİAR Araştırma ve Danışmanlık tarafından Konya merkez ve ilçelerinde yapılan ve adına
 24 Haziran’a günler kala Konya’da son siyasi durum anketinin sonuçları açıklandı
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Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Selman Özboyacı, sahurda NEÜ öğrencileriyle biraraya geldi

Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve
 mahalle başkanları iftar programında buluştu

Başkan Toru, üniversite 
öğrencileriyle sahur yaptı

‘Cumhurbaşkanımıza 
olan sevgimiz ortada’

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Selman Özboyacı, 
Meram Gençlik Meclisi tarafından 
düzenlenen sahur programında 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) öğrencileriyle bir araya gel-
di. 

Meram Gençlik Meclisi, final 
haftasını yaşayan NEÜ öğrencileri-
ni sahur sofrasında bir araya getir-
di. Melikşah Kapalı Semt Pazarı’n-
da düzenlenen programa Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Selman Özboyacı, Meram Genç-
lik Meclisi Başkanı Sergen Gör ve 
meclis üyeleriyle birlikte yaklaşık 
bin civarında üniversite öğrencisi 
katıldı. 

Başkan Toru ve AK Parti Konya 

Milletvekili Adayı Özboyacı, sahur 
programına katılan tüm öğrenci-
lerle sohbet ederek sınavlarında 
başarılar dilediler. 

Ramazan ayının bereketini hep 
birlikte yaşadığımıza dikkat çeken 
Başkan Toru, “Ramazan, dayanış-
ma ve paylaşma ayı olmanın dışın-
da milli birlik ve beraberliğimizin 
idrakine daha güçlü şekilde vara-
cağımız bir aydır. Her zamankin-
den çok daha fazla kucaklaşmaya, 
sarılmaya, dayanışmaya, kardeşli-
ğe ihtiyacımız var. Ramazan ayını 
bunun için bir fırsat olarak görü-
yoruz. Düzenlediğimiz program-
larla her gün farklı mahallerimizde 
halkımızla birlikte iftarımızı açıyo-
ruz. Gençlik Meclisimiz tarafından 
düzenlenen sahur programında da 
üniversiteli gençlerimizle bir araya 

geldik. Onlara final sınavlarında 
başarılar diliyorum” dedi. 

Yaklaşan 24 Haziran seçim-
lerinin önemine dikkat çeken AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Sel-
man Özboyacı da, “24 Haziran; 
Türkiye’nin varlığına, birliğine, 
geleceğine, büyümesine bir karar 
verme, duruş gösterme günümüz 
olacak. Ülkemizin bekası için haya-
ti öneme sahip olan bu seçimlerde 
halkımızın en güzel tercihi yapa-
cağına yürekten inanıyorum” diye 
konuştu. 

Meram Gençlik Meclisi Başka-
nı Sergen Gör de, final haftasın-
da üniversite öğrencilerini sahur 
programında bir araya getirerek 
moral vermek istediklerini dile ge-
tirdi. 
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın 
bereketi Selçuklu Belediyesi Meclis 
Üyeleri, Selçuklu’da görev yapan 
mahalle muhtarları ve mahalle baş-
kanları için düzenlenen iftar progra-
mıyla devam etti. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen programa Ak Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Ak Parti 
Konya Milletvekili Adayı Ali Sürü-
cü, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, İlçe 
Teşkilatı Üyeleri, Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu 
ve çok sayıda davetli de katıldı. Ker-
kük İlahi Grubu seslendirdiği ilahi ve 
ağıtlarla iftar programına renk kattı.    

Ramazan ayının bereketini her 

alanda hissettirdiği mübarek anların 
yaşandığını ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 
“Bugün burada çok özel bir güne 
şahitlik ediyoruz ve çok büyük bir 
aile olduğumuzu gördük. Bu nadide 
topluluk uzun yıllardır birlikte çalış-
tığımız, birlikte mesai harcadığımız 
bir topluluk ve güzel bir Ramazan 
akşamında bir iftar sofrasında buluş-
mak nasip oldu. Onun için Rabbime 
şükrediyorum. Özellikle de  hem 
meclis üyelerimizin hem de eski 
meclis üyelerimizin çok emeğinin ol-
duğu bir mekanda Selçuklu Kongre 
Merkezinde böyle bir buluşmayı ger-
çekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. 
Katılımlarınız için hepinize teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 2 Haziran Cumarte-
si saat 14:30’da gerçekleştireceği 
Konya mitinginin önemine dikkat 
çeken AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı tüm Konyalıları “Büyük 
Konya Mitingi”ne davet etti. Angı 
“Bilindiği gibi seçim çalışmalarının 
ortasındayız ve tüm teşkilatımızla 
birlikte  sahada koşuyoruz. Kısmet 
olursa Cumartesi günü Sayın Cum-
hurbaşkanımız Konya’da olacak. 
Saat 14:30’da başlayıp 16:30’a ka-
dar devam edecek mitingimizde 
tüm ilçelerimizi Kılınçarslan Şehir 
Meydanına bekliyoruz. Cumhurbaş-
kanımızın Konya’ya, bizim Cumhur-
başkanımıza olan sevgimiz ortada. 
O sebeple bu birlikteliğe hiçbir şey 
mani olmamalı” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 
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‘Üniversite sınavını kaldıracağız’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kalaycı, “Gençlerimize, üniversi-
teye sınavsız girebilme imkanın 
getirecek eğitim reformunu ger-
çekleştireceğiz. Üniversite sınavını 
kaldıracağız” dedi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 
milletvekili adayları ve partililerle 
birlikte Konya Ülkü Ocaklarının if-
tar programına katıldı. Partisinin 
öğrencilere yönelik seçim vaatleri-
ni dile getiren Mustafa Kalaycı, eği-
timde reform gerçekleştirecekleri-
ni söyledi. Kalaycı şöyle konuştu; 
“Gençlerimiz üniversiteyi bitirdik-
ten sonra iş bulamaması nedeniy-
le almış oldukları KYK kredilerinin 
büyük faizleriyle karşı karşıya kalı-

yorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi 
olarak gençlerimizin KYK kredileri-
nin faizlerinin silinmesini, iş bulu-
na kadar kendilerinden geri ödeme 
yapılmamasını ön görüyoruz. Yine 
gençlerimizin Genel Sağlık Sigor-

tası primi ile karşı karşıya kalması 
var. Gençlerimiz iş bulana kadar ai-
lelerinin sigortasından yararlandır-
masını ön görüyoruz. Her ailede bir 
işsiz gencimize ise iş bulana kadar 
asgari ücretin yarısı tutarında maaş 

ödenmesi aile desteği yardımı ya-
pılması projemiz var. Bu projemiz-
de çok önem veriyoruz” dedi. 

“ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ 
GİREBİLME TEMİNATINI ÖN 

GÖRÜYORUZ” 

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, 
“Gençlerimizle ilgili üniversiteye 
sınavsız girebilme imkanın getire-
cek eğitim reformunu gerçekleşti-
receğiz. Ön lisans mezunu gençle-
rimize lisans tamamlama imkanı 
vereceğiz. Bu konuda bütün pro-
jelerimiz hazır, seçim beyanna-
memizde de bunları taahhüt ettik. 
Yine gençlerimizin birçok talebi 
var, staj yapan çıraklık yapan genç-
lerimizin hizmetleri sigortalarına 
sayılmıyor. Staj ve çıraklık döne-
minde çalışmalarının da sigortaya 
emeklilik hizmetine sayılması ve 
sigortalılık açısından başlangıç tari-
hi olarak esas alınmasını ön gören 
yine bir projemiz var” şeklinde ko-
nuştu. 

Mustafa Kalaycı, milletvekili 

adayları ile birlikte Karatay Muh-
tarlar Derneğini de ziyaret ederek 
muhtarların sorunlarını dinledi.
n HABER MERKEZİ 

Yöntem Koleji Konya İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık 
Müdürlüğü işbirliği ile yapılan okul 
sağlığını ve temizliğini simgeleyen 
“Sertifika”, “Beyaz Bayrak”  İşbir-
liği Protokolü kapsamında Beyaz 
Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Yöntem  Koleji  “Temiz  ve 
Sağlıklı Okul” Projesi kapsamında  

“Beyaz Bayrak” Okul Projesi kap-
samında Beyaz Bayrak almaya hak 
kazandı. Beyaz Bayrak almayı ka-
zananYöntem Koleji’nde düzenle-
nen törenle Okul Müdürü Mehmet  
Tekin ‘e okul sağlığını ve temizliği-
ni simgeleyen “Sertifika”, “Beyaz 
Bayrak” İlçe Milli Eğitim Müdürü  
Ömer Büyükmanavtarafından ve-

rildi.
Eğitim kurumlarının temizlik ve 

hijyen konusunda teşvik edilmesi, 
okul sağlığının daha iyi düzeye çı-
karılması amacıyla,  Konya İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık 
Müdürlüğü işbirliği ile yapılan okul 
sağlığını ve temizliğini simgeleyen 
“Sertifika”, “Beyaz Bayrak”  İşbirliği 

Protokolü imzalanarak bu protokol 
kapsamında, belirlenen kriterlere 
göre denetlenen ve denetim sonu-
cunda 100 puan üzerinden 90 üzeri 
puan alan okullara üç yıl geçerliliği 
olan, okul sağlığı ile temizliğini sim-
geleyen “Sertifika” ve “Beyaz Bay-
rak”  veriliyor.
n HABER MERKEZİ 

Saadet Konya aday 
tanıtım şöleni yapacak

CHP’li Sezen: Hiç 
kimseyi ayırmayacağız

Saadet Partisi Konya İl Teşkila-
tı, 24 Haziran Seçimleri’nde Konya 
Milletvekili Adayı olarak belirle-
diği isimleri, düzenleyeceği ‘Aday 
Tanıtım Şöleni’ ile kamuoyuna 
tanıtacak. 3 Haziran 2018 Pazar 
günü saat 14.00’te Bayır Diamond 
Otel’de düzenlenecek programa 
tüm vatandaşlar davet edildi. Saa-
det Partisi İl Başkan Vekili Hüseyin 
Saydam, aday tanıtım programı ile 
ilgili bir açıklama yayınladı. Say-
dam, açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: “Her seçimden daha 
önemli olarak gördüğümüz 24 
Haziran Seçimleri’nde ülkemizin 
içinde bulunduğu durum ve kötü 
gidişata karşı Saadet Partisi’nin 
ve Cumhurbaşkanı Adayımız Te-
mel Karamollaoğlu’nun koyduğu 
çözüm önerileri vatandaşlarımız 
tarafından teveccüh ile karşılan-
mıştır. Milletimiz 16 yıl boyunca 
sabretmiş, her seçimde ötelenen 
sorunlara karşı ‘Artık yeter, de-
ğiştir’ demektedir. Saadet Partisi 

Cumhurbaşkanı Adayı Temel Ka-
ramollaoğlu Başkanımızın kucakla-
yıcı, birleştirici tavrı, nazik üslubu, 
ortaya koyduğu fikirler ve sorunla-
ra karşı çözüm önerileri Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde halkımızın 
teveccühünü sağlayacaktır. Cum-
hurbaşkanlığı seçiminin yanında 
Saadet Partisi yeni sistem ile bu 
seçimlerde hiçbir baraj sorunu 
yaşamadan milletvekillerimiz ile 
halkımızı en iyi şekilde Meclis’te 
temsil edecektir. Konyamızı en iyi 
şekilde temsil edecek adaylarımız 
da malumunuz olduğu üzere parti-
miz tarafından aday gösterilmiştir.  
Saadet Partisi olarak 24 Haziran 
tarihinde yapılacak olan seçimlere 
tüm kadrolarımızla hazırız. Konya 
Milletvekili adaylarımızın Konya 
halkıyla buluşması noktasında 3 
Haziran tarihinde gerçekleştirece-
ğimiz ‘Aday Tanıtım Şöleni’ne tüm 
halkımız ve basın mensuplarımız 
davetlidir.”
n HABER MERKEZİ

İHH tarafından Mavi Marmara saldırısının 8. yıldönümü nedeniyle açıklamada, “Tüm 
Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz” denildi

‘Kudüs yalnız değil’
İHH Konya Şubesi tarafından 

Mavi Marmara saldırısının 8. yıldö-
nümü nedeniyle açıklama yapıldı. 
Yapılan açıklamada, “İsrail’in ulus-
lararası sularda Gazze Özgürlük 
Filosu’na düzenlediği saldırının üze-
rinden 8 yıl geçti. 10 insani yardım 
gönüllüsünün hayatını kaybettiği, 
onlarcasının yaralandığı, alıkonuldu-
ğu, işkence gördüğü, gasp edildiği 
Mavi Marmara saldırısının 8 yıldö-
nümündeyiz” denildi. 

“70 yıldır hakları, toprakları, va-
tanları, canları, malları gasp edilen 
Filistinliler, İsrail zulmü altında çok 
zor şartlarda yaşamlarını devam 
ettirmeye çalışıyor.Yapılan anlaş-
malara rağmen Filistin’e, Gazze’ye 
uygulanan abluka ve ambargo her 
geçen gün ağırlaşmaktadır” denilen 
açıklama şöyle: “Filistin, mücadele-
si sürecinde her geçen gün Siyonist 
İsrail saldırılarıyla karşı karşıya ka-
lıyor. Bölgede havadan ve karadan 
uygulanan ambargo bugünlerde 
artık denizden de dikenli tellerle 
uygulanmaya başlandı. Tüm dünya 
İsrail katliamlarına gözünü yummuş 
durumda. Uluslararası hukuku çiğ-
neyerek insanlık onurunu ayaklar 
altına alan İsrail’e karşı verilen mü-
cadelemiz Kudüs özgür oluncaya 
kadar devam edecektir.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşımasına tepki gösteren, 
Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek 
veren, Büyük Felaket olarak adlan-
dırılan Nakba’nın 70. yılını protesto 
eden Filistinli kardeşlerimiz son bir 
aydır İsrail’e karşı büyük bir direniş 
mücadelesi veriyor.

Tüm ağır bedellere rağmen 
Filistinliler, davalarından asla vaz-
geçmiyorlar. İşgalci İsrail ise ateş 
açıp masum insanları, çocukları ve 
yaşanan olayları dünyaya aktarmak 
isteyen basın mensuplarını herkesin 
gözü önünde şehit ediyor. Olayların 
başlangıcından bugüne kadar İsrail 

askerlerinin kurşunlarıyla ve müda-
halesiyle son bir ayda 100’ü aşkın 
kişi şehit edildi, 10 binin üzerinde 
kişi de yaralandı.

İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs 
ve Filistin, 1948 yılından beri hu-
kuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail 
işgali altındadır. Siyonist İsrail dev-
leti ve ABD, Kudüs’ü hukuksuz bir 
şekilde tüm uluslararası anlaşmala-
ra aykırı olarak başkent yapmak is-
temektedir. Kim hangi kararı alırsa 
alsın Kudüs İslamındır ve Kudüs bi-

zimdir! Kudüs sahipsiz değildir. Ku-
düs, Mekke ve Medine’den sonra, 
bütün Müslümanların kutsal bildiği 
Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yap-
maktadır. Şimdi ilk kıblemize, Pey-
gamber Efendimizin (SAS) Miraç’a 
yükseldiği o mübarek beldeye sahip 
çıkma zamanıdır. Bizler buradan 
Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağı-
mızı herkese haykırıyoruz. Bugün 
burada ve tüm Türkiye’de Kudüs 
dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsra-

il’in bu hukuksuz kararına ve uygu-
lamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Fi-
listin ve Kudüs sevdalıları olarak bu 
davayı savunmaya devam edeceğiz. 
Türkiye’yi, Uluslararası mekanizma-
ları ve herkesi harekete geçmeye ve 
İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve 
işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son 
olarak herkese sesleniyoruz. Tüm 
dünyadaki Müslümanlar tepkisini 
açıkça göstermelidir. Bütün İslam 
ülkeleri ve Türkiye İsrail ile olan 
bütün anlaşmalarını iptal etmeli ve 
bütün ilişkilerini kesmelidir. İsrail, 
hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği 
insanlar için uluslararası ceza mah-
kemelerinde yargılanmalı ve ceza-
landırılmalıdır. Bundan 8 yıl önce 
yola çıkan Mavi Marmara, İslam 
dünyasına ve ezilen tüm halklara 
umut olmuştur. İnsanlığın ortak vic-
danı haline gelmiş olan bu umudu 
canlı tutmak hepimizin görevidir. 
Bu vesile ile Kudüs ve Filistin özgür 
oluncaya kadar mücadelemizi tüm 
gücümüzle sürdüreceğiz.Kamuoyu-
na saygıyla duyurulur.”
n HABER MERKEZİ

CHP Konya Milletvekili Adayı 
Saim Sezen il başkanlığında dü-
zenlediği basın toplantısında, CHP 
iktidarında hiçbir ayrımcılığa yer 
vermeden birleştireceklerini ve 
ulusal bütünlüğümüzü güçlendi-
receklerini söyledi.

 CHP Konya Milletvekili Adayı 
Saim Sezen’in basın toplantısına 
CHP Konya Milletvekili Adayı İs-
mail Ünsal, il yönetim kurulu üye-
leri, CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali 
Naci Çobanoğlu, Karatay İlçe Baş-
kanı Suner Karakuş, Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç ve partililer 
katıldı.

CHP Konya Milletvekili Adayı 
Saim Sezen CHP iktidarında bir-
leştireceklerini belirterek, “Barışın, 
kardeşliğin, adaletin, özgürlüğün, 
eşitliğin, emeğin, bilginin ve er-
demin egemen olduğu, sömürü 
ve ahlaksızlığa son veren yeni bir 
toplumsal düzeni kurmak zorun-
dayız. CHP’de bunun için vardır. 
CHP iktidarında bunların yanında 
hiç kimseyi ayırmadan birleştire-

rek, ulusal bütünlüğümüzü güç-
lendirip, Türkiye’yi yeniden inşa 
edeceğiz. En kısa sürede demok-
ratik parlamenter düzene yeniden 
dönmek, bağımsız ve tarafsız yar-
gıyı yeniden düzenlemek, Cum-
huriyetimizin ilkeli ve barışçı dış 
politikasını yeniden inşa etmek, 
adil bir toprak ve vergi düzeni 
kurmak, varlık ve gelir dağılımın-
da adaleti sağlamak, üretken bir 
kalkınma modeli geliştirip, uygu-
lamak, herkese iş ve aş sağlamak, 
aileyi korumak, ülkede huzur ve 
güveni sağlamak, toplumu bilgi 
ve sanat toplumuna dönüştürmek, 
Türk dilini ve ulusal kültürümüzü 
geliştirip, evrensel kültürün doruk 
noktasına taşımak, ulusal, laik, de-
mokratik, özgürlükçü, akılcı ve bi-
limsel bir eğitim sistemini kurmak, 
kutuplaştırmalar ve ayrımcılıktan 
uzak durarak,  bütünleştirip, sev-
gi, saygı ve hoşgörünün egemen 
olduğu, yüce gönüllü akıl, bilgi ve 
erdem toplumunu oluşturmak için 
adayız” dedi.   n HABER MERKEZİ

Yöntem Koleji’ne Beyaz Bayrak

Saadet Partisi İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

 İHH tarafından Mavi Marmara saldırısının 8. yıldönümü nedeniyle açıklama yapıldı.
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Ezan ve top sesini duymak üzere 
illaki evin merdivenlerinde bekleyiş, 
-mevsimiyse- iftara doğru avludaki 
kiraz eriğinden toplanan iftariyelik-
ler, şekerli sütle buluşan güllaç yap-
rakları, şerbetlenen kadayıflar, yer 
sofrası etrafında toplanan kalabalık 
bir aile, ezan seslerine karışan mut-
luluk ve şükür nidaları ve uykulu 
uykulu yenilen sahur yemekleri… 
Ordu’nun Kumru ilçesinde çocuklu-
ğumun iftarlarından ilk hatırladıkla-
rım işte bu detaylar. 

KUMRU’DA ÇOCUKLUĞUMUN 
RAMAZANLARI

İlçede sevilen bir esnaf olan, bir 
dönem de muhtarlık yapan rahmetli 
babam için kalabalık ailemizin iftar 
sofrasında buluşması aynı davranış 
kalıplarının yenilendiği törensel bir 
hadiseydi. O nedenle iftar yemekleri 
şen bir ortamda geçer; çoğu zaman 
da ya akrabalarımızdan, ya da kom-
şularımızdan misafirlerimiz olurdu. 
Karadeniz insanının sofrasında çoğu 
zaman kara pancardan (lahana) ya-
pılmış bir yemek bulunur. Bazen 
bir pancar çorbası, fasulyeli pancar 
yemeği, ya da pancar çorbası… 
Yer yer peynirli maydanozlu yufka 
böreği ya da su böreği ile şerbetli 
tatlıların da bu menüde yer aldığını 
hatırlatmakta yarar var. Çocuklu-
ğumun ramazanları yaz dönemine 
geldiği için koyu yeşil kabuklu kar-
puzların doğranıp sofraya konuldu-
ğunu, dalından toplanan dut, erik, 
kiraz, vişne gibi meyveler ile yayla-
dan getirilen petek balın damakları 
şenlendirdiğini hatırlatmak isterim. 
Burada eriklere özel parantez aç-
mak gerek; mahallemizin adı erik 
kökünden gelen bir kelime; ‘Erik-
çeli.’Eskiden çeşit çeşit, renk renk 
eriklerin mahallemizde evlerin av-
lusunu, fındık bahçelerini süslediği-
ni hatırlıyorum. Ne olduysa şimdi o 
eriklerden eser yok, yazık ki… 

Eğer iftara misafir gelecekse etli, 
ya da köy tavuklu, keşkekli çeşitler-
den özel bir hazırlık yapılırdı. Tarla-
dan toplanan taze fasulyenin bam-
başka lezzeti vardı. Mahallemizdeki 
soğuk çeşmeden dar boğazlı cam 
sürahi ile buz gibi suyu getirmek 
ise biz küçüklerin göreviydi. Ayran 
ve meyveler susuzluğu gidermede 
tamamlayıcı görev üstlendiği için 
ne kola, ne de günümüzün şeker-a-
sit ağırlıklı meşrubatları sofrada yer 
bulabilirdi. Tabiat sofrasının ikramı 
son derece doğaldı ve bugün bir 
türlü aynı kıvamı bulamadığımız 
lezzetler iftarımızı süslerdi… 

İftara doğru vakit geçirmek için 
evin yanında bulunan okulun bah-
çesinde cümbür cemaat top oynar; 
iyice acıkır ve susardık. Belki de 
böyle bir yorgunluğun etkisiyle sof-
radakilerin bambaşka lezzeti olur-
du. İftar sonrası akşam namazı ve 
çay vaktini, teravih namazı hazırlık-
ları izlerdi. 

Anadolu insanı için teravih na-
mazının ayrı bir yeri vardır. Bazen 
vakit namazlarına gösterilmeyen ih-
timam, teravih namazlarına yönlen-
dirilir. Bu nedenle rahmetli babam 
herkesin evimizin yakınındaki ma-
halle camiine teravih namazına git-
mesi için sıkı kontrolde bulunurdu. 
Ancak ailenin haylazı konumunda-
ki büyük ağabeyim, bazen babamı 
kandırmayı başarıp kaçmanın yol-
larını bulurdu! Evde misafir grubu 
olduğunda bazen cemaatle evde 
teravih namazı kılındığı da olurdu. 
GİZEMLİ BİR ZAMAN DİLİMİ: SAHUR

Sahur vakti, çocukluğumuzda 
bizim için gizemli bir zaman dilimiy-
di. Aile büyüklerine çeşit çeşit bö-
reklerin açıldığı sahur vaktinde bizi 
de bizi de yemeğe kaldırmaları için 
ısrar ederdik. Bunu başaramadığı-
mız zaman da sabah uyandığımızda 
büyük bir hayal kırıklığı yaşardık. 
Nedense sahur yemeklerini eşsiz 
lezzetler ve sıra dışı bir atmosfer gibi 
hayal ederdik o dönem… 

ANKARA’NIN MANEVİ ÇEKİM 
MERKEZİ: HACIBAYRAM

Aradan yıllar geçti; kader rüz-
gârları hayatımıza alnımıza yazılmış 
bir yön verdi. Ankara’da yaşadığım 
yıllarda geçirdiğim birkaç Ramazan, 
o mistik karakteristiği ile şehrin gri 

tonunu bile dağıtır nitelikteydi. Ra-
mazan öylesine bereketli, güzel bir 
iklim ki, geldiği yeri renklendiriyor. 
O nedenle herkesin hayat ve geçim 
derdinde olduğu büyükşehirlerde 
bile bir güzel mola vaktidir Rama-
zan…  Ankara’nın manevi çekim 
merkezi Hacıbayram’ın Ramazan 
iklimi için de özel bir yeri olduğunu 
belirtmek isterim. 

RAMAZAN’I TAM ANLAMIYLA 
YAŞAYAN ŞEHİR: KONYA

1995 yılında üniversite eğitimi 
için gittiğim ve toplamda 16 yıla ya-
kın süre yaşadığım, ikinci memleke-
tim olarak gördüğüm Konya’da ise 
Ramazan ayları bambaşka geçerdi. 
Elbette öğrenci iken her şey değerli 
ve lezzetliydi bizim için. Ancak uzun 
yılları değerlendirmek gerekirse; 
benim gözlemlerime göre, Rama-

zan atmosferinin en iyi hissedildiği 
şehirlerden birisidir Konya. İftar sof-
raları özel bir öneme sahiptir Kon-
ya’da. Hele bir haneye misafir olarak 
gittiyseniz, ikram edilen birbirinden 
güzel yemekler, börekler, tatlılar sizi 
zorlayacak dereceye ulaşabilir. Ana-
dolu insanının samimiyetini sonuna 
kadar hissedersiniz böyle bir atmos-
ferde. Bu nedenle Konya’daki gönül 
dostlarımı, komşularımı hiçbir za-
man unutamam. 

MERHABA’DA BAHRİ USTA’NIN 
UNUTULMAZ YEMEKLERİ

Unutamayacaklarımdan biri de, 
uzun yıllar çalıştığım Merhaba gaze-
tesinin yemekhanesinde bir aile at-
mosferinde, yetenekli aşçımız Bahri 
Yanık’ın hazırladığı birbirinden lez-
zetli yemeklerle kurulan iftar sofra-
larıydı. Program nedeniyle başka bir 
yere gitme mecburiyeti olan arka-

daşlarımız, Bahri Usta’nın o günkü 
özel menüsünü kaçırdığı için hayıf-
lanırdı. Hiç unutmam; iftar progra-
mı için arkadaşım Yakup Yeni ile 
birlikte bir otele gitmiş, ancak yanlış 
yere gittiğimizi anlayınca, salonda 
bir masaya eklemlenmek yerine, 
koşa koşa gazeteye dönmüştük. 
Merhaba’da çıkan leziz yemekler 
ve eşlik eden iftariyelikler dışarıda 
yenilen fırın kebabından bile lezzet-
liydi bizim için. O dönemde Mustafa 
Arslan’ın idaresindeki gazetemizde 
bir işyerinin çok çok ötesine geçen 
dostluk iklimini, aile sıcaklığını unu-
tamam. 

Mübarek ay boyunca Konya’nın 
Alaaddin, Şerafeddin, Kapu, Azizi-
ye, Sultan Selim başta olmak üzere 
tarihi camilerinde kılınan teravih 
namazları, manevi dünyamıza ayrı 

bir renk verirdi. Belki her şey mü-
tevazi ölçüdeydi ama o yıllarda sa-
mimiyetin insanları kuşattığı bir at-
mosfer vardı… 

DENİZ VE DERE MEMLEKETİ YEŞİL 
ORDU’DA RAMAZAN İKLİMİ

Kader rüzgârı bizi yıllar sonra 
memleketimiz Ordu’ya yönlendir-
di. Bu defa merkezde denize sıfır 
parklarda veya bir dere kenarında 
piknik ortamında kurulan iftar sof-
raları, Boztepe’de şehir manzaralı 
semaverlerde demlenen çaylar şen-
lendirdi hayatımızı. Bazen de Ordu 
Büyükşehir Belediyesi’nin gezinti 
teknesinde Karadeniz’in dalgala-
rı eşliğinde açılan oruçlar, sıra dışı 
lezzet ve renk olarak yer aldı hatı-
ralarımızda. Ordu’nun Yalı, Orta, 
Efirli, Eskipazar Camii gibi tarihi 
mabetlerinde huzur atmosferinde 
kılınan teravih namazlarını sahilde 

çay ve dondurma keyfi tamamlıyor-
du. Ordu’ya dönüşümüzle birlikte 
fırsat buldukça baba ocağına gidip 
çocukluk iftarlarını yâd etme, hafı-
zayı tazeleme imkânı da doğmuştu. 
Bugün de görev yaptığım Tokat’ta 
fırsat buldukça yaptığımız gibi…

TOKAT BİR BAĞ İÇİNDE… 
İki Ramazanı geçirdiğim To-

kat’ta ise bu kutsal zaman dilimi, 
Karadeniz-İç Anadolu karma iklim 
ve kültür yapısı karakteristiğinin 
yansıtır mahiyette… Bu topraklar-
da üzüm yaprağı özel bir yere sa-
hip; bundan dolayı sofralarda üzüm 
yaprağı ile yapılmış enfes lezzetteki 
et ve bakla dolma (burada sarma 
değil, ‘dolma’ deniliyor) mutlaka 
süslüyor iftar sofralarını… Belki de 
bunun için o meşhur Tokat türkü-
sünde şöyle dillendirilmiştir: Tokat 
bir bağ içinde/Gülü bardağ içinde/ 
Tokat’tan yar sevenin/Yüreği yağ 
içinde…

Yarma çorbası, yöresel keşkek, 
börekler ve tatlılar bu bereketli sof-
raların leziz ikramlarıdır. Bununla 
birlikte tarım memleketi Tokat’ın 
gerçek zenginliklerinden biri eşsiz 
lezzete kiraz, şeftali, üzüm başta 
olmak üzere yüksek kaliteye sahip 
meyveleridir. Bu Ramazan kiraz 
mevsimine denk geldiği için sofra-
larda kiraz kırmızısı, bir renk olarak 
tamamlayıcıdır aynı zamanda… 

Tokat’ın asırlara tanık tarihi 
camilerinde kılınan vakit ve tera-
vih namazları sizi ayrı bir manevi 
yolculuğa çıkartır. Her ne kadar şu 
dönem restorasyonda olsa da Ali 
Paşa, Takyeciler, Ulu, Meydan, Beh-
zat ve Garipler Camii asırların sesini 
kulağınıza fısıldar gibidir. Tokat Be-
lediyesi’nin şehrin farklı yerlerinde 
kurduğu iftar çadırları, başarılı ol-
duğu kadar da mütevaziBelediye 
Başkanı Eyüp Eroğlu’nun kimseyi 
incitmeden yoksulları gözetmesi de 
Ramazan iklimine uygun davranış-
lar olarak not etmekte yarar var. 

RAHMET PINARINDAN 
FAYDALANMAK DİLEĞİYLE… 
Neticede böyle bir iklim ki Ra-

mazan, manevi açıdan da rahmet 
yağıyor. Fakat biraz çaba gösterip 
testisini rahmet kabından dolduran 
ondan faydalanabiliyor. Bilmiyo-
rum; bu rahmet pınarından biz han-
gi ölçüde faydalanabiliyoruz… 

Geriye dönüp baktığımda ço-
cukluğumdan itibaren geçirdiğim 
Ramazan aylarını, damaklarda ve 
manevi dünyamızda bırakılan farklı 
lezzetler gibi görüyor, hatırlıyor ve 
hatırlamak istiyorum. Hepsi birbi-
rinden leziz ve birbiri ile kıyaslana-
mayacak derece özgün tatlar… 

Cenab-ı Allah, maddi-manevi 
bu nimetlerin idrakini ve şükrünü 
hepimize nasip eylesin…

Ezan ve top sesini duymak üzere illaki evin merdivenlerinde bekleyiş... İftar yemekleri şen bir or-
tamda geçer; çoğu zaman da ya akrabalarımızdan, ya da komşularımızdan misafirlerimiz olurdu

Farklı şehirlerden 
Ramazan hatıraları

Konya Kapu Camii

Niksar Ulu Camii

Ordu Sahil Çivisiz Camii 

Ordu sahil

Tokat Behzat Camii ve Saat Kulesi

 Tokat Meydan Camii

Çetin Oranlı
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Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse, “Bizler babayız. Anneler kadar da babalık hakkımızdır” dedi

‘Babalık haklarımızı istiyoruz’

Türkiye, artan boşanmalarla 
birlikte bir süredir ‘hacizli’ çocuk-
lar gerçeğini yaşıyor. Boşanmış 
ailelerde taraflardan birinin çocu-
ğu diğerine göstermemesi duru-
munda, anne ya da baba çocuğu-
nu görmek için onu bir eşya gibi 
‘haczetmek’ zorunda bırakılıyor. 
Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan 
6284 sayılı yasa yeni sorunlara 
da yol açtı. Ebeveynlerin boşan-
masında en çok çocuklar mağdur 
oluyor. İcra yoluyla çocuklarını 
gören babaların yaşadığı sıkıntılar 

çözüm bekliyor. Mağdur Çocuklar 
ve Baba Hakları Derneği Başkanı 
Murat Köse, “Derneğimiz Ocak 
ayının sonunda kuruldu. Şu anda 
60 tane resmi üyemiz var. İnşallah 
bu sayı giderek artacak.  Derneği 
kurma amacımız herhangi bir kar 
amacı gütmeden Çocuklarımızın 
mağduriyeti başta olmak üzere 
çocuk haklarını gidermek ve çocuk 
haklarını en üst seviyede tutarak 
savunmak. Babalık hakları elinden 
alınmış babaların da haklarını ara-
mak konusunda yardımcı olmak.  
Günümüzde boşanmalar artması 
ile birlikte, boşanmış çiftlerin ara-
sında kalmış çocuklarda velayeti 
alan kişi karşı tarafa çocuğunu 
haciz yolu ile gösteriyor.   Bu şe-
kilde karşı taraf çocuğu koz olarak 
kullanıyor. Ülkemizde şiddet en 
çok kadına değil çocuklara yapılan 
şiddettir.  Bugün 150 bin çocuk öz 
babası tarafından haciz edilerek 
görülebiliyor. Bu resmen bir şid-
dettir.  Bir baba çocuğunu görmek 
için maalesef devlete 600 TL yatır-
mak zorunda. Ben de bu konuda 
mağdurum. Çocuğumu bende 3 
yıldan beri icra yolu il görmekte-
yim. Bu yapılan evladı babadan 
koparan bir sistem. Çocuk haciz 
tutanaklarında cinsi olarak çocuk 

teslimi görülmektedir. Bu zaten 
ayrı bir zulümdür. Bunu toplum 
vicdanına bırakıyorum. Bir kişinin 
evinde iki tane televizyon varken, 
haciz yapılmazken bizler çocukla-
rımızı haciz yoluyla görmek zorun-
da kalıyoruz. Ortak velayet anne 
babanın değil,çocuğun en doğal 
hakkıdır. Avrupa’da olduğu gibi  
ivedilikle bizim ülkemizde de yeri-
ne getirilmelidir”  dedi.

AMACIMIZ YASALAR VE 
ADALET ÇERÇEVESİNDE 

MÜCADELE VERMEK
Derneği kurma amaçların her-

hangi bir kar amacı olmadığını ifa-
de eden Köse, “Bu derneğin kurul-
ma amacı herhangi bir kar amacı 
gütmeyen, sadece mağduriyetleri-
mizi birlik içinde dile getirip kamu-
oyu oluşturup, öncelikle masum 
çocukları mağdur eden ve şiddet, 
cinayet, çocuk istismarı, boşanma-
ları artıran, kısacası batılı yasalarla 
hakkaniyet ve adalet çerçevesinde 
mücadele vermektir. Kadın erkek 
ve çocuk olmak üzere bu yasaların 
varlığı herkesi mağdur etmekte, 
ve etmeye de devam edecektir. Bu 
yasalar tüm toplumumuzu tehdit 
etmektedir. Bizler topluma aile 
kavramımıza fayda sağlayacak iş-
ler yapmaktayız, aslında ama bu 

ülkedeki algıyı öncelikle değiş-
tirmemiz lazım, şöyle ki; şu anda 
maalesef kadınlarımız kadın şid-
deti adı altında kullanılmaktadır, 
halbuki şiddetin cinsiyeti olmadığı 
gibi, her türlü şiddete karşıyız.bir 
karıncayı dahi incitmememizi bize 
emreden yüce ALLAH bu yasala-
ra seyirci kalınmasına büyük ve-
bal görüyoruz ve bir an önce bu 
yasaların düzeltilmesini istiyoruz.
Çocuk hacizi  en az terör olayı ka-
dar bütün ailelerimizi tehdit eden 
bir yasadır. İcra kanununun 25. 

Madde çocuk icrası geçmektedir, 
bu asla kabul edilebilir bir durum 
olmadığı gibi,çocuklarımızı hiçe 
saymaktır.Halbuki çocuk hakla-
rı sözleşmesine de aykırıdır” diye 
konuştu. Hacizli çocukları görme 
yasasının bir an önce gözden ge-
çirilmesini ve seçimden önce bu 
yasanın düzenlenmesi gerektiğini 
ifade eden Köse, “Hazırlanan bu 
yasanın kimseye faydası yok. Ço-
cuklarımıza zararı var. Çocuklar 
bizim geleceğimizdir. Bizler yak-
laşan seçim öncesinde hüküme-

timizden süresiz nafaka ve çocuk 
icrasının kaldırılmasını istiyoruz.  
Bu durum seçim öncesinde hükü-
metime olan desteği artıracaktır. 
Aile olmadan. Aile olmadan va-
tan olmaz.  Bizler hükümetimizin 
yasanın bir an önce çıkarılmasını 
istiyoruz. Hükümetimizden seçim 
öncesi mağdur babalar için bu dü-
zenlemenin yapılmasını istiyoruz. 
Bizler babayız. Anneler kadar da 
babalık hakkımızdır ve haklarımızı 
istiyoruz ” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

“Kalkınmayı kırsaldan başlatacağız” diyen MHP Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, tarımsal an-
lamda gerçekleştirilecekleri reformlarla üreticilerin ürünlerinin marka haline getirileceğini söyledi

‘Üretici kazanacak’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Adayı Celil Ça-
lış, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 
Genel Seçimleri öncesinde seçim 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Partilerin milletvekili listeleri içinde 
tarımı temsil eden tek isim olan ve 
çiftçiler tarafından kendisine “Top-
rağın Adamı” denilen MHP Konya 
Milletvekili Adayı Celil Çalış, kal-
kınmayı kırsaldan başlatacaklarını 
söyledi. Çiftçi mesleğine itibar ka-
zandırarak tarıma yeni bir vizyon 
getireceklerini aktaran Çalış, “Kal-
kınmayı kırsaldan başlatacağız. Kır-
sal kalkınmayı desteklemek için ilgili 
Bakanlıklar ve İl Müdürlüklerinin 
koordineli çalışmasını sağlayacağız. 
Tarımda insanlar kendilerine bir 
gelecek planı yapmıyorlar. Gelecek 
planı yapmadıkları için de gençler 
tarım dışı faaliyetlere yönlendirili-
yor. Bu durum ise gelecekte Türkiye 
için büyük bir tehdittir. Tarım arazi-
lerin yeniden değerlendirilmesi, mo-
dern tarım tekniklerin uygulanması 
ve gençlerin tarımdaki kaygılarının 
ortadan kaldırılması için çalışacağız. 
Bu ihtiyaçsa da, mazeretse de buna 
çözüm üretmeliyiz..Tarım sektö-
ründe yer alan gençlere gelecek ile 
ilgili hedef vermek lazım, onların 
heyecanını yükseltmek lazım. Sos-
yal ve ekonomik hedeflere ihtiyaç 
vardır. Tarım arazilerinin amaç dışı 
kullanımı da önlenmelidir. Ülkemiz 
şartlarına uygun yüksek verim ve 
kalitede tohum, fide ve fidan üretimi 
desteklenerek dışa bağımlılığa son 

verilmelidir” dedi. 
ÜRÜNLERİ MARKA 

HALİNE GETİRECEĞİZ 
“Yöresel ve bölgesel ürünleri 

marka haline getirecek, katma de-
ğerlerini artıracağız” diyen Çalış, 
“Tarımsal üretimin en önemli yanı 
da üretilen ürünlerin pazarlanması 
ve ülkeye katma değer sağlamasıdır. 
Üretici ürettiği ürünü değerinde sa-
tamadığı sürece tarımsal üretimden 
yüksek bir katma değer beklemek 

imkansızdır. İnsanların doğduğu 
yerde doyması için, kırsalı kalkındır-
mak için tarımsal üreticilerin en kısa 
zincir ile pazara ulaşımı sağlanma-
lı,üreticilerin daha çok kazanması ve 
tüketicilerin daha ucuza gıda tüketi-
mi temin edilmelidir. Üretimi artır-
mak için de kamu kurumlarımızda 
çalışan kalifiye mühendis ve veteri-
nerlerimizi sahaya indirip koordineli 
çalıştıracağız.” ifadelerini kullandı. 

KÖYLERDE AİLE 

İŞLETMELERİ KURULACAK 
Çalış, sözlerine şöyle devam 

etti: “Bu adımlar içinde tarımsal ve 
hayvansal kazanç artırılmalı. Hay-
vancılığı geliştirmek için arazi ve 
meraların iyi seçilmesi gerekmek-
tedir. Köylerde bölgenin ihtiyacına 
göre işletmeler kurulmalıdır. Altya-
pı düzenlemeleri için kredi desteği 
sağlanmalıdır. İşletme numarası 
verilecek kişiler mutlaka aile olmalı 
ve köyde ikametleri zorunlu olma-
lıdır. İşletmenin veteriner, yem ve 
bakım giderleri sağlanmalıdır. İşlet-
mede üretilecek ürünlerin özel sek-
tör tarafından ihale usulü alınması 
sağlanmalı yada ürün fiyatları devlet 
tarafından belirlenmelidir. Devlet, 
işletmenin ‘Aile İşletmesi’ yönetme-
liğine uygunluğunu denetlemelidir. 
Tarımsal üretimde de aile işletmele-
ri oluşturulmalıdır. İşletmenin birim 
alanda yüksek verim alabileceği ve 
elde ettiği ürünün karşılığını alabi-
leceği yapı oluşturulmalıdır. MHP 
olarak bunları gerçekleştirileceğiz 
ve seçim beyannamemizde yer al-
dığı gibi girdi maliyetleri de önemli 
oranda azaltılacaktır. Gübre ve yem 
üzerindeki vergilerin kaldırılacaktır. 
Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda 
yapısal reformlar hızla gerçekleşti-
rilecek, esnafın ve çiftçinin vergi ve 
prim yükü hafifletilecek. Çiftçinin 
kullandığı mazot üzerindeki vergi-
ler kaldırılacak. Sulamada ve tarım 
işletmelerinde kullanılan elektrikten 
KDV alınmayacak, tohum, fide ve 
ilaç gibi girdilerin vergi yükü düşü-
rülecektir.”  n HABER MERKEZİ

Akyürek’ten ilçelere seçim ziyareti
Önceki dönem Konya Büyük-

şehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir Ak-
yürek, seçim çalışmaları kapsamın-
da;Derbent, Hüyük, Derebucak, 
Beyşehir ilçelerinde vatandaşlarla 
bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve AK Par-
ti’ye destek çağrısında bulundu.Ak-
yürek’e AK Parti Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Gülay Sa-
mancı’da eşlik etti.  24 Haziran mil-
letvekili seçimleri kapsamında AK 
Parti Konya’da seçim çalışmaları de-
vam ediyor. Çalışmalar kapsamın-
da, AK Parti 27. dönem Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek, babaocağı 
Derebucak olmak üzere; Derbent, 
Hüyük, ve Beyşehir ilçelerinde va-
tandaşlarla buluştu. Ziyaretler kap-
samında; Konya Büyükşehir Bele-
diyesince Hüyük ilçesinde yapılacak 

olan Kapalı Pazar Yeri Temel Atma 
Töreni ve Beyşehir ilçesinde Eşre-
foğlu Bedesteni Restorasyonu ve 
çevre düzenlemesi iş başlama prog-
ramlarına da katıldı. Programlarda 
vatandaşlara hitap eden AK Parti 
Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
Türkiye’yi; Libya’ya, Suriye’ye ve Af-

ganistan’a çevirmek isteyenlere kar-
şı, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 
ve Büyük Birlik Partisiyle(BBP)ortak 
hareket ettiklerini belirterek, Cum-
hur İttifakı’nın Türkiye’nin istiklâlini 
ve istikbâlini her şeyin üstünde tu-
tan bir anlayış olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin İlçelere kazandırılan 
yatırımlardan da bahseden Akyü-
rek, “Derbent ilçesine 26 Milyon TL, 
Hüyük ilçesine 53 Milyon TL, Dere-
bucak ilçesine 38 Milyon TL ve Bey-
şehir ilçesine 102 Milyon TL yatırım 
yaptıklarını ifade ederek; 24 Haziran 
seçimlerinde milletimizden aldığı-
mız destekle daha fazlasını yapmaya 
kararlıyız. Her seçimde olduğu gibi 
bu seçimlerde de Konyalı hemşeri-
lerimiz AK Parti ve Cumhurbaşkanı-
mıza en yüksek oy oranları ile destek 
vererek reisinin yanında olduğunu 
göstereceğine inancımız tamdır” 
diye konuştu. İlçe ziyaretleri sonun-
da Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
Konya Büyükşehir Belediyesince 
Beyşehir İlçesinde verilen iftar prog-
ramında katılarak, vatandaşlarla bir-
likte iftar yaptı. 
n HABER MERKEZİ

Ebü’l-Ezver Dırâr 
b. Mâlik b. Evs el-Ese-
dî (ö. 13/634)şair ve 
cengâver sahabedir. 
Ebu Bilâl künyesiyle 
de anılmaktadır. Ba-
bası “eğri boyunlu” 
anlamına gelen Ezver 
lakabıyla tanındığı için 
o da Dırâr b. Ezver diye 
şöhret bulmuştur.

 Bazı kaynaklarda adının Abd b. 
Ezver olduğu söylenmekteyse de 
Abd’in onun kardeşi olduğu anla-
şılmaktadır. Dırâr Esedoğulları’nın 
zenginlerindendi. 1000 devesi ve 
bunları güden birkaç çobanı vardı. 
Kabilesinden bir heyetle birlikte 9 
(630) yılında Medine’ye gitti. Re-
sul-i Ekrem’den izin alarak huzu-
runda “Lâmiyye” kasidesini okudu. 
Bu kasidede içki, kumar, eğlence 
gibi zevk vasıtalarını, hatta ailesini 
ve bütün servetini terkederek Hz. 
Peygamber’in yanında müşriklere 
karşı savaşmaya geldiğini, bu alış-
verişte zararlı çıkmamayı ümit etti-
ğini ifade ediyordu. Hz. Peygamber 
kasideyi dinledikten sonra ona kârlı 
bir alışveriş yaptığını söyledi. Hz. 
Peygamber Dırâr’ı, Benî Esed kabi-
lesinin bir kolu olan Benî Saydâ’ya 
ve Benî Düel’in (Benî Dil) bir kısmı-
na elçi olarak gönderdi. Esedoğul-
ları’ndan Tuleyha b. Huveylid din-
den dönerek peygamber olduğunu 
iddia ettiği zaman da Resul-i Ekrem 
Dırâr’ı Benî Esed yöneticilerini ya-
kından gözetlemekle görevlendirdi. 
Dırâr bu yöneticilerin Tuleyha’nın 
gücünden korktuklarını görünce 
Tuleyha ’ya karşı harekete geçmek 
üzere kabiledeki Müslümanları bir 
araya topladı. Fakat bu sırada Hz. 
Peygamber’in vefat haberi gelince 
yalancı peygamber Tuleyha’nın 
etrafında toplananların sayısı hızla 
çoğaldı. Bunun üzerine Dırâr, Benî 
Esed ’de görevli Müslüman yöne-
ticilerle birlikte Halife Hz. Ebu Be-
kir’in yanına döndü.

Dırâr yalancı peygamberlerle 
yapılan savaşlarda ve çeşitli bölge-
lerin fethi sırasında Hâlid b. Velîd’in 
emrindeki orduda yer aldı ve onun 
Temîmoğulları üzerine gönderdiği 
birliklerden birine kumandanlık 
yaptı. Bu birlik, Benî Temîm’in 
zekât amili olduğu halde Hz. Pey-
gamber’in vefatından sonra zekât 
toplanmasına karşı çıkan Mâlik b. 
Nüveyre ve adamlarıyla çarpışarak 
hepsini esir aldı ve onları Medi-

ne’de bulunan Hâlid 
b. Velîd’e teslim etti. 
Dırâr b. Ezver baş-
kumandanın emriyle 
Mâlik b. Nüveyre’nin 
boynunu vurdu. 
Yemâme Savaşı’nda 
(11/ 633) yine Hâlid b. 
Velîd’in emrinde bü-

yük kahramanlıklar gös-
terdi. Dırâr b. Ezver’ in çeşitli sa-
vaşlara katıldıktan sonra Ecnâdeyn 
Savaşı’nda (13/634) şehit düştüğü 
anlaşılmaktadır. Nitekim Fırat nehri 
kıyısında bugünkü Necef’in bulun-
duğu Bânikyâ’daki çetin savaşta 
aldığı ağır yaranın ıstırabından bah-
seden bir şiiri de onun 13 yılında 
vefat ettiğini göstermektedir. Bazı 
rivayetlerde Dırâr’ın Yemâme’de iki 
bacağını kaybettiği, buna rağmen 
dizleri üzerinde çarpışmaya devam 
ettiği ve düşman atlarının ayağı 
altında ezilerek şehit düştüğü kay-
dedilmektedir. Ancak Yemâme’de 
bu şekilde şehit düşen sahabenin 
onun kardeşi Zeyd b. Ezver olduğu 
bazı kaynaklarda zikredilmektedir. 
Taberî ise Dırâr’ın Hîre, Kadisiyye, 
Yermük, Şam ve Halep’in fethin-
de bulunduktan sonra 18 (639) 
yılında vefat ettiğini söylemekte, 
İbnü’l-Esîr gibi bazı tarihçiler de 
bu görüşü benimsemektedir. Dırâr 
b. Ezver’in mezarı Vâdilürdün’de 
Gûrülbilevne bölgesindeki Dırâr 
köyünde küçük bir mescidin için-
de bulunmaktadır. Dırâr’ın Cahiliye 
devrinden itibaren ünlü atı Muhab-
ber’in sırtında çeşitli savaşlarda 
yiğitlikler gösterdiği ve katıldığı her 
savaş için bir şiir söylediği rivayet 
edilmekte, hayatına yer veren eser-
lerde şiirlerinden örnekler bulun-
maktadır. Kendisi gibi cesur ve şair 
olan kız kardeşi Havle bint Ezver de 
Şam ve Mısır gibi ülkelerin fethinde 
bulunmuş ve bu savaşlar için şiirler 
söylemiştir.

Dırâr b. Ezver Hz. Peygam-
ber’den iki hadis rivayet etmiştir. 
Bunlardan biri, Resul-i Ekrem’in 
huzurunda kasidesini okuduğu 
zaman Hz. Peygamber’in ona iyi 
bir alışveriş yaptığını söylemesi, 
diğeri de Hz. Peygamber’e hediye 
olarak sunduğu süt devesini onun 
emriyle sağarken kendisine Resul-i 
Ekrem’in, “Memeyi büsbütün ku-
rutma!” diye ihtarda bulunmasıdır.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:81
DIRÂR b. EZVER(R.A)

haber@konyayenigun.com
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İslam ilimlerinin yanında daha çok fen bilimleriyle ortaya koyduğu başarılarla büyük bir “bilgin” olarak dikkat çeken Ahmet Ziya Efendi, bilgisiyle dünyayı 
hayran bıraktı. Merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu’nun Ziya Efendi için söylediği “Konya’nın değil dünyanın ‘Ziya’sıdır” sözü, bunu doğrular nitelikte 

Konya, her devirde büyük 
alimler yetiştirmiş, ilim ve kültür 
merkezi olarak her zaman dikkat-
leri üzerinde toplamıştır. Bu büyük 
alim ve ilim adamlarından biri de 
merhum Ahmet Ziya Efendi. Ah-
met Ziya Efendi, iyi bir İslam ilmi 
öğreticisidir. Bunun dışında mer-
hum Ziya Efendi, fen ilminde de 
oldukça başarı göstermiş, dünyaya 
nam salmıştır. Kardeşleri ile birlik-
te kurdukları Islâh-ı Medâris olarak 
anılan modern medresede pek çok 
talebe yetiştirdi. Kendisi bu med-
resede genellikle fizik, kimya ve 
kozmoğrafya gibi fen dersleri verdi. 
Bunların yanında tefsir, hadis gibi 
İslâm ilimleri de okuttu. Ahmet 
Ziya Efendi, astronomi derslerinin 
tatbiki için öğrencileriyle zaman za-
man çeşitli rasat/gözlem aletleriyle 
Alaaddin Tepesi’ne çıkar, burada 
gözlemler yapardı. Üçhisar Eski Be-
lediye Başkanı Ziya Kuz, merhum 
Ahmet Ziya Efendi’yi kaleme aldı. 
Kuz, Ziya Efendi’yi şöyle anlattı;  

AHMET ZİYA EFENDİ (1874/1993)
1874 yılında Konya’da doğdu. 

Muhammed Bahauddin Efendi’nin 
en küçük oğludur. İcazetini, am-
cası Hasan Kudsi Efendi’den almış 
ve daha sonra kardeşleri ile birlikte 
ıslahı Medaris’i kurmuştur. Islahı 
Medaris’te pek çok değerli talebe 
yetişmiştir. Ahmet Ziya Efendi, Is-
lahı Medaris’te din ilimleri yanında 
fizik, kimya ve kozmografya gibi fen 
dersleri de okutmuştur. Ahmet Ziya 
Efendi Islahı Medaris’te müderris 
iken öğrencilere astronomi dersle-
ri verdi. Zaman zaman bu tatbikatı 
için çeşitli rasat/gözlem aletleriyle 
Alaaddin Tepesi’ne çıkarlardı. Bu 
derslerden birine öğrencileriyle bir-
likte Fahri Kulu ve Hacıveyiszade 
Mustafa Efendi de katılmıştır. Gece 
geç vakitlere kadar gökyüzü taran-
makta fakat aranılan yıldızların yeri 
bir türlü bulunamamaktadır. Hacı-
veyiszade hem yeni evli evde bek-
leyenleri olduğu gibi sabahleyin de 
imamlığını üstlendiği camiye git-
mek için erkek kalkacaktır. Duru-
mu bilen Fahri Efendi, Ahmet Ziya 
Efendi’ye;

-Efendim vakit geç oldu. O yıl-
dızlar da bizim gibi uykusu gelip 
yatmışlardır. Bugün gidelim de ya-
rın gece onların uykusu bastırma-
dan yakalamaya çalışalım deyince.

Ahmet ziya Efendi durumu an-
layarak;

-Öyle mi? Peki öyleyse, deyip 
dersi bitirir.

Ahmet Ziya Efendi bir defasında 
Islahı Medaris’te kontrol için girdiği 
sınıfta öğrencilerin topluca; 

-Nesiytü, nesiytü, nesiytük 
(Unuttum, unuttum, seni unuttum) 
sözünü nakaratlı bir şekilde söyle-
diğini işitir. Öğrencileri susturarak, 

-1Unutmayı silin lügatinizden” 
diye ikaz eder. Sadece uyarmakla 
yetinmez neşeyle söylenen şiirin bu 
bölümünü;

-“Hatartü, hatartü, hatartük!” 
(Hatırladım, hatırladım, seni ha-
tırladım!) diye değiştirip bu haliyle 
söyletir. Onun kitabında unutkanlık 
yoktur. Unutmak nedir, bilmemek-
tedir. Keskin zekaya sahiptir. 

Ahmet Ziya Efendi, Konya’da 
önce Topraklık’ta Koyunoğlu Mü-

zesi civarında sonra şimdiki İsmet 
Paşa İlkokulunun olduğu yerde 
daha sonra da sanat mektebinin 
yerinde bulunan Mektebi Hukuk’ta 
uzun yıllar İslam Hukuku Müder-
risliği yapmıştır. Hukuk mektebin-
de Miras Hukuku (Feraiz) dersleri-
ne girmiş, ders notlarını sonradan 
kitap haline getirmiştir. 

Kütübü Sitte hafızı olan Ahmet 
ziya Efendi, Konya’da son asırda ye-
tişen en büyük ilim adamlarından 
birisi olarak kabul edilir. Deha de-
recesinde bir zekaya sahiptir. Arap 
ilim adamlarını hayrete düşüren, 
Arapça eserler vermiştir. Beynelmi-
nel bir hukuk otoritesi olarak kabul 
edilir. Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi 
adıyla ün yapmıştır. 

Ziya Efendi daha medrese öğ-
rencisi iken ilim için İstanbul’a yap-
tığı tren yolculuğunda aynı kompar-
tımanı paylaştıkları bir hoca Efendi 
tarafından ismi sorulmuş, o da; 

-“Ahmet Ziya, efendim” deyin-
ce, Hoca;

-“Ziya, Ahmet ile değil de Yusuf 
ile beraber olurdu” demiş.  Ahmet 
Ziya Efendi;

-“Yusuflar Ziya’yı Ahmet’ten 
almışlardır efendim” diye cevap 
vermiştir. 

Bu cevapla işaret edilmek iste-
nen husus İslam tasavvufundaki 
kozmogoni ile ilgili anlayıştır. Bu 
anlayışa göre, ilk defa Nur-i Mu-
hammedi, ondan da bütün kainat 
yaratılmıştır. Bu itibarla Hz. Yusuf 
8as) da nurunu Hz. Peygamber’den 
almış olmaktadır. 

Ahmet Ziya Efendi Arapça, 
Farsça ve Türkçeye hakimdir. Bu 
üç dilde güçlü şiirleri vardır. Onun 
Kaside-i Ziyaiyye (Daliyye) adıyla 

anılan Arapça kasidesi meşhurdur. 
Ahmet Ziya Efendi, başta İb-

rahim Hakkı Konyalı olmak üzere, 
Hacıveyiszade merhumun sık sık 
adından övgüyle bahsettiği ilim 
adamlarından biri idi. İbrahim Hak-
kı Konyalı;

-Ziya Efendi dünya çapında bir 
bilgindi. Doğu ve Batı alemi onu ta-
nır bilgisi karşısında hayranlık du-
yarlardı. Bu medresenin ve İslam’ı 
zaferini çekemeyenler ailenin fela-
ketini hazırlamışlardır” demektedir. 

Hacıveyiszade Mustafa Kurucu 
kendileri için;

-Konya’nın değil dünyanın ‘Zi-
ya’sıdır” ifadesini kullanmıştır. 

Yine Hacıveyiszade sık sık;
-“Her eve bir Ziya lazım” derdi. 
Hacıveyiszade bir sohbetinde 

hocası Ahmet Ziya Efendi için şu 
ifadeleri kullanır:

-Hoca Ziya Efendimiz...Ehl-i 
Beyt-i Resulullahtan, Hacı Fet-
tah’da medfun, gavs-ı azam, kutb-u 
efham kutbil vasilin, umdetü ehli’s 
ve’t-temekkün Muhammed Baha-
uddin efendimizin küçük oğludur. 
Aşk-ı garamın yakıcı yıkıcı halatı 

kendisinde tam tecelli ettiği sıra-
da babası Muhammed Bahauddin 
Efendimizin ziyareti maksadıyla 
kasideyi (Ziyaiyyeyi) tanzim buyur-
dular. 

Fakat o vakit muvaffak olma-
dıysa bilahare kendisi İstanbul’dan 
Mekke-i Mükerreme’ye vardılar. 
Cenab-ı Şerif öyle demiş;

-Arap, Türk çok hoca gördüm, 
Hoca Ziya gibi adam görmedim...

Osmanlı’nın yıkılmasından son-
raki yıllarda Mekke’de toplanan İs-
lam alimleri, Ahmet Ziya Efendi’nin 
ilmini ve irfanını takdir ettiklerin-
den onu sadaret makamına getir-
mişlerdir. 

Ziya Efendi, karşısındakileri 
tesiri altında bırakan bir mizaca 
sahipti. Aynı zamanda dedesi gibi 
Kütüp-i Sitte hafızı da olan Ahmet 
Ziya Efendi, Nakşi tarikatı Halidiye 
kolunun da mürşididir. Ömrü bo-
yunca, akli ilimlerle nakli ilimlerin 
birlikte verilmesinin zarureti üze-
rinde durmuş ve kurdukları medre-
sede, bu düşüncesini uygulamaya 
çalışmıştır. 

Azime Hanımla evli olan Ziya 

Efendi’nin Bedriye adında bir kızı 
olmuş, öğretmen de olan bu hanım 
kız 23-24 yaşlarında vefat ettiğin-
den, soyu devam etmemiştir. Ziya 
Efendi’nin hanımı Azime Hanım ve 
kızı İstanbul’da vefat etmiştir. 

Ahmet Ziya Efendi 1923 yılında 
Mekke’de vefat etmiştir. Mekke Şe-
rifi Hüseyin kendine Hz. Hatice’nin 
kabri civarında kubbeli bir kabir ha-
zırlamıştı. Fakat Ziya Efendi vefat 
edince kendi kabir yerine Ziya Efen-
di’yi defnettirmiştir. 

Ahmet Ziya Efendi’nin yirmiye 
yakın eseri vardır. Başlıcaları şun-
lardır:

• Kavaid-i Külliye Şerhi
• Emali’i Feraiz
• Ucaletü’l Feraiz
• Sülafetü’l Feraiz
• Emalil-Vasaya 
• Kaside-i Ziyaiyye veya Da-

liyye
• Kaside-i Lamiye 

Ali Ulvi Kurucu anlatır:
-Hacıveyiszade, Zeynel Abi-

din Efendi ve kardeşleri hakkında 
söylediği sözlerden dolayı Hadimi 
Mehmet Vehbi Efendi’ye kırgın ve 
dargındı. Mehmet Vehbi Efendi’nin 
bu davranışı onun ittihatçılığından-
dı. Hadimli Mehmet Vehbi Efendi, 
Şeyh Zeynel Abidin ve Ziya Efendi-
lerin yurt dışında vefat etmelerin-
den dolayı;

-“Yeryüzünde yatacak yer bu-
lamadılar. Vatan onları dışarı attı” 
demiş, Hacıveyiszade de buna kar-
şılık;

-Birisini beytullah bağrına bas-
tı, diğerini de Muhammed Mustafa 
sancağı altında sakladı. Biri Cenne-
tül Mualla’ya, diğeri Cennetül Ba-
ki’ye gömüldü. Bu zatlar Müslüman 
Türkün Müslüman kalmasından 
başka ne için çalıştılar? Başka ne is-
tiyorlardı? Onlar için böyle konuşup 
da Müslüman Türkün Müslüman 
kalmasını istemeyenlere sevgi say-
gı göstermek büyük bir alimin şanı-
na yakışır mı?” demişler. 

Zeynel Abidin Efendi, Mehmet 
Vehbi Efendi ve Akşehirli Ahmet 
Efendi için:

-“Biz sağ iken hacca gelemezler. 
Gelirlerse Rasulullah (sav)’ın huzu-
runda hesaplaşırız. Ne idi ne oldu” 
dermiş. İkisinin de haccı bunların 
vefatından sonra olmuş. Sonradan 
Mehmet Vehbi Efendi; “Şeyh Efen-
di’nin çocukları düdüğü çaldı yani 
onlar kazandı. Biz bilemedik, bun-
ları fark edemedik” dermiş. Ahmet 
Ziya Efendi  Hicri 9 Şevval /1341 
(Miladi 25 Mayıs 1923) Cuma ge-
cesi saat 01:00 civarı (Ramazan 
Bayramı haftası) Mekke-i Mükerre-
me’de Hakk’a yürümüştür. 

Ahmet Ziya Efendi’nin Konya’da bugünkü Merkez Bankası yerinde bulunan
Islâh-ı Medâris (Islahiye Medresesi) bahçesinde çekilen fotoğrafı.

Ahmet Ziya Efendi 1923 yılında Mekke’de vefat etmiştir. Hz. Hatice’nin kabri 
civarında kubbeli bir kabir hazırlanmış buraya defnedilmiştir. 

Ahmet Ziya Efendi Islahı Medaris’te müderris iken öğrencilere astronomi dersleri verdi. 
Zaman zaman bu tatbikatı için çeşitli rasat/gözlem aletleriyle Alaaddin Tepesi’ne çıkarlardı.

 Hasan Kutsi Efendi’nin Ahmet Ziya Efendi-
ye verdiği icazetin ilk iki sayfası Ahmet Ziya Efendi’nin el yazısı ve mührü.

 Dedesi Memiş Efendi’nin 
mezar taşı kitabesi. 

Ahmet Ziya Efendi’nin ağabeyi 
Zeynel Abidin Efendi.

Ahmet Ziya Efendi’nin ağabeyi 
Rıf’at Efendi kabri.

Amcası Hasan Kutsi Efendi’den aldığı 
icazetin 3. sayfası (adının geçtiği sayfa).

Ahmet Ziya Efendi’nin imzası.

Dünyayı saran bilgin!



3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde “hoşgörü anlayışı”nı benimsemesi, gittiği yerde kalıcı olmasını sağladı. Fethettiği bölgelere 
İslam’ın yayılmasına aynı zamanda kültürel etkileşime neden olan Osmanlı Devleti’nin izlerini Cezayir ve Bosna-Hersek’te de görmek mümkün

Osmanlı’nın etkisi sürüyor
3 kıtaya hüküm süren Osmanlı 

Devleti, gittiği yere hoşgörü götür-
müş, “Yıkmak değil, yapmak” an-
layışı ile fethettiği bölgelerde hem 
İslam’ın yayılmasını sağlamış hem 
de birçok eserler kazandırmıştır. Os-
manlı Devleti’nin bu tutumu, bugün 
birçok ülkede hala Osmanlı Devleti 
ve Türklere olan olumlu bakış açısıy-
la karşılık bulmaktadır. Bundan öte 
bugün Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, 
Kafkaslarda, Balkanlarda birçok ülke-
de hala Osmanlı kültürünü görmek 
mümkün. Bu ülkelerden iki örnek 
olarak Cezayirli Kamal Boulares ve 
Bosna-Hersekli Ayşa Cuheriç, anlat-
tıklarıyla Osmanlı ve Türkiye hayran-
lıklarını ortaya koyuyorlar. 

TÜRKLER ÇOK SICAKKANLI 
Cezayirli Kamal Boulares, 1 bu-

çuk yıldır Konya’da yaşıyor. Eğitim 
görmek için geldiği Konya’da  Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Siya-
sal Bilimler ve Kamu Yönetimi’nde 
doktora öğrencisi olan Boulares, 
Konya’yı çok seviyor. Afrika’nın yü-
zölçümü bakımından en büyük 2. 
ülkesi olan Cezayir’den geldiğini be-
lirten Boulares, Cezayir’le ilgili olarak, 
“Cezayir’de Araplar ve Berberiler var. 
Yüzde 100’ü Müslüman bir ülke. Ce-
zayir çok büyük olduğu için bölge 
bölge kültürel farklılıkları var” bilgi-
sini verdi. Türkiye’ye nasıl geldiğini 
ve Türkler hakkındaki düşüncelerini 
paylaşan Boulares, şöyle devam etti, 
“Ben Cezayir’de çalışıyordum aynı 
zamanda yüksek lisans yapıyordum. 
Türkiye’de burslu okunduğunu öğ-
rendim arkadaşımdan. Hiç aklımda 
yoktu Türkiye’ye gelmek. Sınava gir-
dim, yüksek puan aldım ve buraya 
okumaya geldim. Türkler çok sıcak 
kanlılar. Cezayirliyim deyince, Ceza-
yir bizim toprağımız sayılır diyorlar. 
Türkler çok iyi.  Osmanlı İmpara-
torluğu Cezayir’de 400 yıl hüküm 
sürmüş. İslam devletlerini birarada 
bulundurmak adına güzel hizmetler 
yapmış Osmanlı İmparatorluğu. Şim-
di de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan güzel şeylerden bahsediyor. 
İslam dünyasının bir ve beraber ol-
masını istiyoruz.”

SANKİ CEZAYİR’DEYİM
Genel anlamda Konya ve Ce-

zayir’ini birbirine benzeyen birçok 
yönü olduğuna dikkat çeken Boula-
res, bu kapsamda Ramazan’ların da 
çok farklı olmadığına değindi. Boula-
res, “Cezayir’de Ramazan’da herkes 
oruç tutar. Dükkanlar gündüzleri 
kapanır. Fakirlere yemekler verilir, 
yardımlar yapılır. İftar sofraları açılır. 
Ben Türkiye’yi çok sevdim. Özellikle 
Konya’yı sevdim. Muhafazakar bir 
şehir Konya. Çok memnun kaldım 
buradan. Arkadaşlarım Avrupa’ya 
gitti yurt dışına. Ama çok yabancılık 
hissettiklerini söylüyorlar. Ama ben 
burada yabancılık çekmiyorum. San-
ki Cezayir’deyim gibi hissediyorum. 
Bu yüzden oldukça mutluyum” diye 
konuştu. 

CEZAYİR HAKKINDA
Kuzeybatı Afrika devleti olan ve 

belli bir süre Osmanlı Devleti’nin 
hüküm sürdüğü Cezayir Afrika’nın 
ikinci büyük ülkesidir. Cezayir’in ba-
tısında Batı Sahra ve Fas, güneyinde 
Nijer, Mali ve Morintanya, doğusun-
da Libya ve Tunus bulunmaktadır. 
Sahra Çölü, bozkırlar, yüksek olan 
yayalar ülkenin yüzey şekillerini oluş-
turur. Tel Atlaslar bölgesi ülkenin en 
verimli bölgesidir ve ülkenin yaklaşık 
olarak üçte ikilik kısmını Sahra Çölü 
kaplamaktadır. 1956 yılında ülkede 
petrol bulunması ile değersiz ve boş 
olan topraklar değerlendi, gelişen 
teknoloji sayesinde gelişme gösteren 
gaz ve petrol sanayi ülkeyi tam anla-
mı ile değişime soktu. Ülkenin nüfu-
sunun yüzde 80’lik kısmını Araplar 
oluşturmaktadır, ülkede bulunan en 
büyük azınlık ise Berberiler’dir. Hem 
Araplar hem de Berberiler Müslü-
mandır, nüfusun küçük bir bölümü-
nü de İtalyanlar, İspanyollar ve Fran-
sızlar oluşturmaktadır. Ülkedeki en 
yoğun yerleşim yerleri arasında Tel 
Atlasları ve düzlük olan ovalar yer 

almaktadır, sulak olan tüm bölgeler-
de bahçecilik oldukça fazla gelişmiş-
tir. Bahçecilik ve tarım anlamında 
ülkede; zeytin, incir, tütün, kayısı, 
portakal, üzüm, yulaf, buğday, arpa 
yetiştirilirken, devletin açmış oldu-
ğu çiftliklerde de zeytinyağı ve şarap 
üretimi yapılmaktadır. Cezayir’in 
topraklarının çoğunluğu kuraktır 
ama Akdeniz kıyısındaki sulama yar-
dımları ile bağcılık, sebze ve meyve 

üretimi yapılmaktadır. Cezayir’de 
şarapçılık ve bağcılık Fransız işgali 
döneminde gelişme göstermiştir. Ül-
kenin ormanlarında bulunan ve ye-
tiştirilen mantar meşelikleri bulunur, 
bu meşeliklerde yetiştirilen ve yeti-
şen mantar ülke için önemli olan dış-
satım ürünleri içinde yer alır. Mantar 
ihracatı konusunda dünyanın üçüncü 
büyük üreticisi olan bir ülkedir. Ay-
riyeten ülke balık türü açısından da 

oldukça zengindir ve en çok sardal-
ye bulunur. Cezayir’de hayvancılık 
açısından at, eşek, koyun, deve, keçi 
ve sığır yetiştiricilikleri yapılmaktadır. 
Yıllık bazda sığır eti 55 bin ton, balık 
üretimi 64 bin ton ve koyun eti 75 
bin üretilmektedir.

Ülkede bulunan madenlerin ba-
şında; kurşun, demir, çinkocıva ve 
fosfat gelir ve bunların yanı sıra Ce-
zayir doğalgaz ve petrol konusunda 
oldukça zengindir. Ülkede ticaretin 
temek taşını Annaba ve Oran liman-
ları oluşturmaktadır, tüm ticaret bu 
limanlar üstünden yapılır. İhraç ürü-
nü ve petrol borular ile Skikda, Arzev, 
Bejaia, Skhira limanlarına ulaştırıl-
maktadır. Doğalgaz ihracı ise Skikda, 
Arzev ve Oran pompalanmaktadır. 
Ülkenin en değerli olan doğal kayna-
ğı petroldür. 

‘OSMANLI’YI SEVİYORUM’
Bosna-Hersekli Ayşa Cuheriç de 

Bosna-Hersek’in Balkanlar’daki kü-
çük, şirin bir ülke olduğunu söyledi. 
Bosna-Hersek’te Müslümanlar ve 
Hıristiyanlar başta olmak üzere farklı 
dine mensup kişilerin yaşadığını be-

lirten Cuheriç, Bosna-Hersek ile Tür-
kiye’nin arasındaki bağı şöyle anlattı, 
“Bosna-Hersek ile Türkiye arasında 
hiçbir fark yok. Bosna Hersek ve Tür-
kiye’yi İslam birbirine bağlıyor. Biz 
Osmanlı’yı çok seviyoruz. Çünkü bize 
İslam’ı getirdiler ve Bosna Hersek’te 
birçok eser kazandırdılar. Bosna Her-
sek’i kalkındırdılar. Bu yüzden Os-
manlı’yı seviyorum. Dolayısı ile Tür-
kiye’yi de seviyorum. Zaten eğitim 
görmek için bu nedenle Türkiye’ye 
geldim. Türk insanı misafirperver, 
yardım etmeyi sever. Bosna Her-
sek’te de bu durumu görüyoruz. Ye-
mekleri bile Osmanlı yemeklerinden 
oluşuyor Bosna Hersek’in. Bu neden-
le burada ben hiç zorluk çekmedim. 
Mesela bizde çoğu şehirlerde iftar 
vakti top atılır. Bu Bosna Hersek’te 
hala devam ediyor. En meşhur Saray 
Bosna’daki “Žuta tabija “dan toptan 
ateş etmesi. Herkes için açık alanında 
çok iftar etkinlikler oluyor. Mutlaka if-
tardan sonra-teravihten önce kahve 
içilir. Genelde bütün camilerde mu-
kabele okunuyor. Genelde ramazan 
kültürümüz Türkiye’dekine benzi-
yor.”

BOSNA-HERSEK HAKKINDA
1463 yılı itibariyle Osmanlı Dev-

letine bağlı olan Bosna-Hersek, 1878 
yılında Avusturya-Macaristan İmpa-
ratorluğuna geçmiş ve birinci dünya 
savaşından sonra Yugoslavya’ya ka-
tılmıştır. Bosna-Hersek 1990 lı yıl-
ların başında Yugoslavya’nın parça-
lanmasından sonra 3 yıl süren yıkıcı 
bir savaşın ardından daha şimdilerde 
kendine gelmeye başladı.1992-1995 
yılları arasında Bosna’nın Yugoslav 
Federasyonuna Bağlı kalması veya 
ayrılması konusunda çatışma yaşan-
mıştı. Şu an bağımsız bir ülke olma-
sına rağmen uluslararası bir baskı al-
tındadır. Savaş, Bosna’nın altyapısını 
ve ekonomisini kötü bir düzeye indir-
miştir. 1995 Dayton Barış Anlaşması 
Bosna’daki iki etnik gurup arasında 
imzalanmıştır. Bunlar Bosna-Her-
sek’in Bosna-Hırvat Federasyonu ve 
Bosna-Sırp Cumhuriyetidir. Her biri-
nin kendi başkanları, hükümeti, par-
lamentosu, siyaseti olacaktır. Şubat 
2016’da ülke resmi olarak Avrupa 
Birliğine katılma talebinde bulun-
muştur. Bosna-Hersek’in büyüleyici 
başkenti Saraybosna misafirlerini 
hoş karşılayan tarihi bir Balkan şeh-
ri. Sırp Cumhuriyetinin de hukuki 
başkenti olan Saraybosna, tarihi ya-
pıların birbirine yakın olması sebe-
biyle herhangi bir taşıt kullanmadan 
gezebileceğiniz bir şehir. Miljacka 
nehrinin çevresine kurulan şehir, 
birçok dinden insanı barındırması 
sebebiyle Avrupa’nın Kudüs ü olarak 
bilinir. Saraybosna-İstanbul arasında 
karşılıklı olarak seferler mevcuttur 
ve makul fiyata bilet bulabilirsiniz. 
Ayrıca Saraybosna’dan diğer Balkan 
ülkelerine tren ve otobüs ile yolculuk 
yapabilirsiniz.

Cezayirli Kamal Boulares Bosna-Hersekli Ayşa Cuheriç

Bir süre Osmanlı Devleti’nin hükmettiği Cezayir’de Osmanlı’ya karşı olan sevgi bugün de dikkat çekiyor.

 Türkiye ile önemli gönül bağı olan Bosna-Hersek ile Türkiye arasındaki sevgi ve kültürel benzerlikler sürüyor
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Şenol Güneş: Futbolu samimiyet kurtarır
Türkiye’de antrenörlerin baskı 

altında olduğunu söyleyen Beşik-
taş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 
“Birbirimizi eleştirelim ama sami-
mi olalım. Zarar verme odaklı ve 
antrenörleri birbirlerine düşürmeye 
yönelik değil; teknik adamların ve 
futbolcuların düzeylerinin artırıl-
masına yönelik bir çaba içerisinde 
olmamız gerekiyor” dedi. Beşiktaş 
Teknik Direktörü Şenol Güneş, ge-
ride kalan sezonun ardından kulüp 
dergisine açıklamalarda bulundu. 
Spor Toto Süper Lig’i dördüncü bi-
tirmelerine rağmen örnek bir takım 
olduklarının altını çizen Güneş, 
“Beşiktaş olarak yönetim, futbolcu, 
taraftar kenetlendik ve dördüncü 

olmamıza rağmen örnek bir takım 
olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman 
eksikliklerimizi hatırlattı ve aynı za-
manda hiçbir zaman da desteklerini 
esirgemediler. Karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayanan bir ilişki var taraf-
tarla aramızda. Onlara minnettarlı-
ğımızı bir kez daha sunmak isterim” 
ifadelerini kullandı. 

“FUTBOLCU TRANSFER 
EDİLİRKEN FİKRİM SORULUR” 

Siyah-beyazlı yönetimin bir 
futbolcuyu transfer etmeden önce 
kendisine de fikirlerini sorduğunu 
dile getiren deneyimli çalıştırıcı, 
“Bir futbolcu transfer edileceği za-
man bana fikrimi sorarlar ve ben 
düşüncemi söylerim. Bugüne kadar 

başarı kazanıldıysa bu yönetimin ve 
başkanındır. Başarısızlığı ise kim-
seye bırakmam. Onu da sahipleni-
rim. Kendi aramızdaki konuşmaları 
ise asla kamuoyuna açıklamam. 
Bir transfer, kulübün ekonomik du-
rumuna göre yapılır. Gerçeklerden 
kopmamanız lazım. Uygun fiyatlı ve 
verimli futbolcu bulmak zorundası-
nız. Eğer hem pahalı hem de verim-
siz bir oyuncuysa işte bu bir sorun-
dur, tehlikelidir” şeklinde konuştu. 

“BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRELİM 
AMA SAMİMİ OLALIM” 

Türkiye’de eleştirel düşüne-
bilme yetisinden uzaklaşıldığını 
aktaran Şenol Güneş, “Sözlerim 
yalın ve basittir ama saygısızlık ad-

detmesinler diye genelde çok fazla 
kendimi savunmadım. Bence takım 
da kişi de kurumlar da kendine iyi 
bakmalıdır. Ben de kendime bak-
malıyım. Bahçe bile her gün bakı-
ma ihtiyaç duyar. Türkiye’de antre-
nörler baskı altındadır. Bu sağlıklı 
bir şey değil. Eleştirel düşünebilme 
yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimi-
zi eleştirelim ama samimi olalım. 
Zarar verme odaklı değil; antrenör-
leri birbirlerine düşürmeye yönelik 
değil; teknik adamların ve futbol-
cuların düzeylerinin artırılmasına 
yönelik bir çaba içerisinde olmamız 
gerekiyor. Ben her şeyi bilmiyorum. 
Bildiklerimi paylaşabilirim ama” 
dedi.  n İHA

Fenerbahçe’de 
tarihi kongre

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu 
hafta sonunda yapılacak. Ülker Stadı’nda gerçekleştirile-
cek tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski 
yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak. Kulüp ta-
rihinde ilk kez statta düzenlenecek kongreye rekor katılım 
bekleniyor. Genel kurulda, aidatını yatıran 25 bin 650 üye 
oy kullanabilecek. İki gün sürecek genel kurulda, başkanı 
seçmek için oy verme işlemi 3 Haziran Pazar günü yapı-
lacak. Kongrenin ilk gününde yarın yönetim ve denetim 
kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı 
seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde 
gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de ko-
nuşma yapabilecek.  n AA

‘Yabancı kuralı 
gözden geçirilmeli’

Alanyaspor Kulübü 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
döviz kurlarındaki hareket-
lenme ilgili olarak, kulüple-
rin iş birliği içerisinde döviz 
kurlarını belli bir seviyede 
sabit tutmaları gerektiğini 
söyledi. Çavuşoğlu, Göksel 
Gümüşdağ’ın Kulüpler Bi-
riliği’nden istifa etmesiyle 
birlikte çöküşün meydana 
geldiğini belirterek, “Yaban-
cı futbolcu sayısının kesinlik-
le gözden geçirilmesi lazım” 
dedi. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TFF 
Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında gazetecilerin 
sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, yabancı sayısının göz-
den geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Geçen sene 
ve bu sene döviz kurlarından dolayı kulüplerde ciddi za-
rar meydana geldi. Yabancı futbolcularla döviz üzerinden 
anlaşma yapılıyor. Bazı büyük kulüplerde ise yerli fut-
bolcular bile döviz üzerinden anlaşma yapıyor. Bu konu 
hakkında bir çalışma yapılması lazım. Kulüpler Birliği’nde 
hiçbir çalışma maalesef yok. Göksel Gümüşdağ bıraktık-
tan sonra bir çöküş oldu. Kulüpler iş birliği yapılarak döviz 
kurlarını belli bir seviyede sabit tutmak lazım. Sadece 
biz bunu yapamayız. Bunu öncelikle 5 büyük takım baş-
latması lazım. Döviz kurunda dolayı 22 milyon borcumuz 
ortaya çıktı. VAR Sistemi adalet dağıtacaktır” ifadelerini 
kullandı.  n İHA

Malatyaspor’da sezon 
planlaması yapıldı

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 
kamp çalışmalarına 25 Haziran’da başlayacaklarını be-
lirterek, “Yeni sezon için kolları sıvadık. Erol hocamız ile 
devam edecek olmamız bizim için elbette ki bir avantaj” 
dedi. Kulüpteki son durumla ilgili bulunan Evkur Yeni 
Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, yeni sezonda 
daha iyi bir Evkur Yeni Malatyaspor oluşturmak için el-
lerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ligin tamamlan-
masının ardından yeni sezonun planlamasına hemen 
başladıklarını dile getiren Ravcı, “Sezon biter bitmez 
yeni sezon planlamamıza başladık. Bu doğrultuda kamp 
programı ve transferde izlenecek politika gibi önemli 
konuları netleştirdik. İnşallah bir aksilik ya da değişiklik 
olmaz ise 25 Haziran’da Malatya’da toplanarak kamp 
çalışmalarımızın startını vereceğiz. Transferde ise oluş-
turulan komitemiz takıma yarar sağlayacağına inandığı 
isimleri kadromuza katacak. Tabii Erol hocamız ile yola 
devam edecek olmamız bizim için büyük bir avantaj. So-
nuçta bu takımın dokusunu çok iyi biliyor. Kendisi takımla 
ilgili bazı kararlarını hayata geçirmeyi düşünüyor. Biz de 
bu konuda kendisine yardımcı olacağız. Umarım her şey 
daha iyi olur” açıklamasında bulundu.  n İHA

Servet Yardımcı: UEFA yeni bir heyecan için bize destek veriyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 

Başkanvekili Servet Yardımcı, 2019 UEFA 
Süper Lig Finali’nin Vodafone Park’ta oy-
nanacağını hatırlatarak, EURO 2024 için 
çok kapsamlı bir dosya hazırladıklarını ve 
UEFA’nın da yeni bir heyecan için Türki-
ye’ye destek verdiğini söyledi. 

TFF Başkanvekili Servet Yardım-
cı, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonrasında gazetecilerin sorularını 
cevapladı. Türkiye’nin yaptığı önemli 
yatırımlardan dolayı her turnuvayı hak 
ettiği belirten Yardımcı, “2019 UEFA 
Süper Lig Finali Vodafone Park’ta oyna-
nacak. Sıradaki hedefimiz EURO 2024 
ve ümitliyiz. 

Çalışmalarımız yoğun geçecek. 
Çok kapsamlı dosya hazırlayacağız. 
Biz her zaman UEFA’ya, Türkiye’nin 
çok büyük bir futbol ülkesi olduğunu 
söyledik. Hükümetimiz futbola çok iyi 
destek gösteriyor. Bunlardan dolayı 
bize hayranlıkla bakıyorlar. Bu sebeple 
bütün turnuvaları biz hak ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

“UEFA YENİ BİR HEYECAN 
İÇİN BİZE DESTEK VERİYOR” 

Türkiye’nin UEFA üyesi olarak 2 kıtayı 
birleştiren tek ülke olduğunu vurgulayan 
Servet Yardımcı, “İstanbul’da Türk Hava 
Yolları’nın 170 şehre direkt uçuşları var. 
İstanbul 3. Havaalanı’nın ekim ayında 
devreye girecek olması önemli. Ülkemize 
yapılmış olan muazzam yatırımlar saye-
sinde bu turnuvaları hak ediyoruz. UEFA 
da bu konuda bir ortak arıyor kendine. Biz 
UEFA’nın iyi bir ortağı olacağımızı söylü-
yoruz. Onlar da yeni bir heyecanın olması 
için bize destek veriyor. Kulüplerimiz için 
UEFA’dan ihraç söz konusu değil. Takım-
larımız sözler verdi ve bu sözlerin yerine 
getirilmesi lazım” şeklinde konuştu. 

VAR sistemi için de bir statünün oldu-
ğunu belirten Yardımcı, şunları kaydetti:  
“Dışarıda yapılan uygulamaların aynısını 
biz de ülkemizde uyguluyoruz. Şu ana ka-
dar bir sıkıntı çekmedik. VAR’ı önümüzde-
ki sene Süper Lig’de uygulayacağız. Sis-
temin başarılı olması için var gücümüzle 
çalışıyoruz.”  n İHA

EURO 2024’ü hak ettik!
Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, futbol ailesinde güven sorunu olduğunu 

belirtti. Demirören, UEFA EURO 2024’ü hak ettiğimizi vurgulayarak, dizayn ve operasyon gibi 
terimlerin Türk futbolundan çıkması gerektiğini söyleyerek, “Futbolun gıdası Fair Play’dir” dedi

Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu 
başladı. Genel kurulda, 294 delegeden 
185’inin imzasıyla çoğunluk sağlandı. 
Toplantının açılışının ardından Genel Ku-
rul Başkanlık Divanı oluşturuldu ve Divan 
Başkanlığı’na Spor Genel Müdürü Mehmet 
Baykan seçildi. TFF Başkanı Yıldırım De-
mirören, Olağan Genel Kurul’da bir konuş-
ma yaptı. Demirören yaptığı konuşmada, 
“Göreve geldiğimiz 2012 yılından bu yana 
bütün kulüplerimize eşit mesafede duran, 
her türlü desteği veren, UEFA’da tüm ta-
kımlarımızın haklarını arayan bir federas-
yon olarak sizlerin desteği ve güveniyle 
bir yılı daha tamamlamanın heyecanını 
yaşıyoruz. Hep birlikte bir sezonu daha bi-
tirdik. Kimimiz sevindik, kimimiz üzüldük. 
Fair Play ruhunu yücelten tüm kulüplerimizi 
kutluyor, şampiyon takımlarımızı tebrik 
ediyorum. Liglerden düşme talihsizliği 
yaşayan kulüplerimizin üzüntülerine ortak 
oluyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza ba-
şarılar diliyorum. Acısıyla tatlısıyla geride 
kalan sezon hepimizde önemli izler bırak-
tı. 40 yılda bir görülecek, keyifli bir sezon 
yaşadık. Rekabetin, heyecanın son haftaya 
dek sürmesi ligimize ayrı bir renk getirdi. 
Federasyonumuz tüm kurulları ile adaletli 
bir sezon için maksimum gayreti gösterdi. 
Kurullarımıza daima güvendik, güvenmeye 
de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“FUTBOL AİLESİNDE 
GÜVEN SORUNU VAR” 

Hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz 
kaldıklarını belirten Demirören, “En büyük 
sorunumuz da her sezon olduğu gibi yine 
hakemlerin niyetini, kurullarımızın aldı-
ğı her kararı sorgulamak oldu. Eleştiriye 
açığız, hata varsa düzeltiriz ancak komplo 
teorilerine kapımız kapalı. Sezon boyunca 
görüldü ki futbol iklimimiz sert, büyük bir 
güven sorunu yaşıyoruz. Bu durum federas-
yonumuzla ilgili değil, aslında futbol ailesi 
birbirine karşı güven sorunu yaşıyor. Oysa 
çok önemli bir süreç yaşayacağız. Hem 
ülkemizin hem futbolumuzun bu dönemde 
omuz omuza vermeye ihtiyacı var. Özellikle 
EURO 2024’ü ülkemize almak için kenet-
lenmemiz şart. Bildiğiniz üzere bir yıl için-
de 2019 UEFA Süper Kupa’dan sonra 2020 
Şampiyonlar Ligi finalini de aldık. Herkesin 
rüyasında olan bu finaller gösterdi ki, Tür-
kiye UEFA’nın çok önemli bir organizasyon 
partneri. İki Avrupa finaline, iki yıl içinde ev 
sahipliği yapmak dünyada kaç federasyona 
nasip olabilir? Bu başarı federasyonumuz 
için, ülkemiz için büyük onur ve gurur. Tür-

kiye’ye güvenin çok açık bir göstergesi” 
şeklinde konuştu. 

“UEFA EURO 2024’Ü HAK ETTİK” 
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası fi-

nalleri ile tarihi bir adım atacaklarına inan-
dıklarını kaydeden Başkan Demirören, 
“Tek hedefimiz Cumhuriyetimizin 101. 
yılını EURO 2024 ile taçlandırmak. Bu yol-
da çok emek verdik, 2024’ü hak ettik. Bir 
yıllık süreçte çok önemli çalışmalar yap-
tık. UEFA’ya güçlü bir dosya sunduk. Dev-
letimizin verdiği garantiler, 92 bin kişilik 
yeni Olimpiyat Stadımız, Ankara’da inşa 
edilecek yeni futbol mabedi, 2024 hatıra 
ormanı, ulaşım imkanlarımız bize final-
leri getirecek. Hükümetimizin inşa ettiği 
genç stadyumlar, bize büyük güç veriyor. 

Avrupa futboluna yeni heyecan katacağız. 
Buna ülkece hazırız. Gerek halkımız, gerek 
ligimizde oynayan yabancı oyuncularımız, 
gerek Avrupalı dostlarımız, 2024’ün Tür-
kiye’ye verilmesini gönülden destekliyor. 
UEFA, ülkemizin futbol aşkına, organizas-
yon gücüne güveniyor. 4 saatlik bir uçuşla 
bir milyardan fazla insanın rahatça ula-
şabileceği bir coğrafi ayrıcalığa sahibiz. 
Avrupa’nın en iyi milli takımlarını Afrika 
ve Asya ile buluşturmak istiyoruz. Biz 1 
oyla ev sahipliğini kaybettiğimizde bile 
muazzam bir Avrupa futbol şampiyonası 
düzenleme idealimizden asla vazgeçme-
dik. Şimdi de Avrupa futbolu için en iyi 
turnuvayı düzenleme sözü veriyoruz. Ver-
diğimiz bu sözü de tutarız. Bu sözü Avrupa 

futbolunun gelişimi için veriyoruz. Bu sözü 
yaş ortalaması 28.7 olan halkımıza, gele-
cek nesillere ilham kaynağı sunmak için 
veriyoruz. İnanıyoruz ki şimdi sıra bizde. 
Futbol tutkumuzu bütün Avrupa ile pay-
laşmak istiyoruz. Elit stadyumlarıyla Türk 
futbolu artık Avrupa Futbol Şampiyonası 
ile taçlanmalı. UEFA Başkanı Aleksander 
Ceferin ve yönetim kurulu üyelerine bura-
dan saygılarımı sunuyor, teşekkürlerimi 
iletiyorum. Bizi UEFA’da başarıyla tem-
sil eden başta Sayın Servet Yardımcı ve 
UEFA kurullarında yer alan arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu başarı-
ları kutlamayı ümit ediyor, sizlerin değerli 
desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu. 
n İHA



Ömer Korkmaz: Üretme kültürünü geri kazanmak zorundayız
Konyaspor Başkan adaylarından 

Mustafa Oral’ın listesinde bulunan 
Konyaspor eski Futbol Şube Sorum-
lusu Ömer Korkmaz, yaptığı açıkla-
malarda, yönetime gelmeleri duru-
munda ilk olarak bu sezon yaşanan 
tahribatın giderileceğini ifade etti. 
Korkmaz, tüketen bir yapıdan üreten 
bir kulübe geçiş yapacaklarını belir-
terek, “Camiamızdan aldığımız onay 
ve destek ile bir yola çıktık. Uzun süre 
sonra ilk kez Konyaspor birden fazla 
adayın yarıştığı bir genel kurul sü-
recindeyiz. Gönül isterdi ki bu genel 
kurul 5 bin kişi ile yapılsın. Ancak 
şartlar şimdilik bu. Taraftarımız rahat 
olsun. Görev verilmesi durumunda 
bu yapı ile gerçekleşen son genel ku-
rul bu olacak. Tüzük değişimi ve de-
lege sisteminin değişimi ile ilgili hu-
kukçu arkadaşlarımız çalışıyor. Bütün 

modeller incelenecek ve Konyaspor’ 
en uygun delege sitemine geçiş yapı-
lacak. En önemli şartımız kulübe üye 
olma şartlarındaki ekonomik ağırlığı 
hafifletmek. Kulüp gerçek sahibine, 
taraftara açılacak.

2012-2013 döneminde yönetime 
girdim. O dönemde Konyaspor 1. 
Lig’deydi. 2011 de yaşanan çöküşten 
bazı dersler çıkarılmıştı. O dönemden 
sonra Aykut Kocaman’ın de gelişi ile 
birlikte bu kulüp bir kimlik kazandı. 
Türkiye’de bir Konyaspor modeli 
oluşmuştu. Hem saha içinde hem 
saha dışında örnek bir kulüp yapısına 
doğru gidiş vardı. Ancak 2017’de bi-
zim görevden ayrılmamızın ardından 
bu yapı terk edildi. Konyaspor bunun 
bedelini de çok ağır ödedi. Hem 
maddi hem manevi anlamda büyük 
tahribat oluştu.

Bizim ilk hedefimiz filizlenmeye 
başlayan ancak bu sezon darbe gören 
Konyaspor modeline geri dönmek. 
Başkanımız da biraz önce değindi. 
Türk futbolu büyük bir ekonomik gir-
daba doğru savruluyor. Bir yandan 

finansal fair play baskısı, bir yandan 
mali çarpıklıklar sistemi tıkanma 
noktasına getirdi. Futbolumuzun en 
acil çözüm gerektiren tarafı ekonomi 
yönetimidir. 

Üretme kültürünü geri kazanmak 

zorundayız. 5 kazan 10 harca alışkan-
lığı çökmüştür. Transfere endeksli, 
kulübü borçlandırarak yönetme an-
layışı bir ülke gerçeği haline gelmiş. 
Ne kadar sürdürülebilir bu? Alt ligler 
böyle yönetilip kaderine terk edilen 
köklü kulüplerle dolu. 

Pek çok kulüp dış kaynak bulma-
dan ayakta kalamayacak durumda. 
Mesela şu anda Konyaspor’un mali 
durumu göz önüne alındığında yö-
netime talip olacak ekibin önemli bir 
ekonomik sorumluluğu üstlenmek 
zorunda. Bizim listemizin ekonomik 
seviyesi yüksek ancak arkadaşları-
mız ekonomik olarak güçlü olduğu 
için değil yüksek vizyona sahip ol-
dukları için buradalar. Bizim temel 
felsefelerimizden biri de ekonomik 
olarak kendine yeten hatta kar eden 
bir kulüp.

Endüstriyel futbolun gerçekleri 
var. Oyunu kuralına göre oynamak 
zorundayız. Konyaspor’un bu sezon 
oyunculara ödediği rakamlar sür-
dürülebilir rakamlar değil. Görevde 
olduğumuz dönemde 16+10 siste-
mini hayata geçirmeye çalışmıştık. 
16 kişilik kulüp dışı transferin yanına 
10 kişilik alt yapılardan Konyaspor 
menşeli oyuncuyu kadroda bulundu-
ruyorduk. Ancak bugün Konyaspor’un 
3 santrafora ödediği rakam 30 milyon 
lira. Konyaspor’un yedek kulübesin-
de oturttuğu hatta tribüne çıkardığı 
oyuncuya milyon Euro ödeme lüksü 
yok. Bugünkü şartlarda Konyaspor’un 
golcülerinden biri Mücahit olmak 
zorundadır. 16+10 sistemini ancak 
böyle gerçekleştirebiliriz” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Çimen’in ziyaretleri 
devam ediyor

Konyaspor Başkan Adayı Zeki Çimen ve yönetim ku-
rulu ekibi ziyaretlerine devam ediyor. Konyaspor’a baş-
kan adaylığını duyuran iş adamı Zeki Çimen ve yönetim 
kurulu ekibi  bu defa da Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk’ü  ziyarette bulundu. Sayın Öztürk ile Konyaspor 
hakkında sohbet edilerek Çimen ve ekibi Konyaspor adı-
na çalışmalar yapabilmek için kendilerinden destek bek-
lediklerini belirtti. Ziyarette Çimen ile birlikte listesinde 
yer alan isimler de bulundu. n SPOR SERVİSİ

Genç: Hayalimiz 
Konyaspor Koleji

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Adayı Mustafa 
Oral’ın gerçekleştirdiği vizyon sunumunda, Oral’ın lis-
tesinde bulunan Konya Anadolu Selçukspor Kulübü eski 
başkanı Erkan Genç de açıklamalarda bulundu. Genç, 
yönetime gelmeleri halinde Konyaspor Koleji projesini 
başlatacaklarını ifade etti. Konyaspor Koleji’nden mezun 
olan Konyaspor taraftarı, siyasetçi, bürokrat ve başkan 
hayal ettiklerini de belirten Genç, “Camianın ilgisini ve 
desteğini cezbedebilmek için kurgulanmış, klasik, küçük 
bir seçim hilesi olarak algılanmasın sözlerimiz. Çünkü 
pilot kulübüz Anadolu Selçukspor ve alt yapı, bizim or-
ganizasyonumuzun merkezinde yer alıyor. Üreten kulüp 
felsefesinin en önemli ayağı alt yapı üretimi. 

Merkezinde Konyaspor Koleji’nin olduğu, çevresinde 
onlarca antrenman sahasının bulunduğu, oyuncularımı-
zın antrenman ve eğitiminin yanı sıra, eğlencesinden, 
sosyal hayatına kadar bütün aktivitelerini gerçekleştire-
bileceği Türkiye’nin en modern alt yapı tesisini Konya’ya 
kazandırmak istiyoruz. Sizlere kulübün ekonomik imkan-
larının el verdiği ilk anda, Konyapor Retro projesinin taşı-
yıcı kolonlarından olan alt yapı tesisinin sözünü veriyoruz.

Sistemdeki bir diğer önemli ayak da pilot Anadolu 
Selçukspor. Konyaspor için çok büyük bir şans olarak gör-
düğümüz pilot kulübümüz, bizim yönetim anlayışımızda 
çok önemli bir yeri teşkil etmektedir. Ancak Spor Toto 2. 
Lig’de yer alan Anadolu Selçukspor ile Süper Ligde yer 
alan Konyaspor arasındaki lig farkı, pilot kulübümüzün 
işlevselliğini engelliyor. Anadolu Selçukspor ile ilgili en 
önemli planlamamız, Yavru Kartal’ın bir üst lige çıkarıl-
masıdır. Böylelikle iki kulüp arasındaki makas kapanacak 
ve pilot kulübümüzde değerlendirilen futbolcularımızın 
Konyaspor’a geçiş de kolaylaşacaktır. İlerleyen süreçte 
de 2. Lig, ve 3. Lig’de de en az bir Konya takımı olması 
sağlanarak zinciri tamamlamayı umuyoruz. Bunları yap-
mak zor değil arkadaşlar. Biz Amerika’yı yeniden keşfet-
miyoruz. Hedeflerimizi, Dünya’daki model uygulamaları 
kendi kültürümüzle harmanlayarak başarabiliriz” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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İlker Özkan: Önceliğimiz Konya’nın Konyasporlulaşması
Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor’da Başkan Adayı olan Mustafa 
Oral’ın listesinde yer alan İlker Özkan, 
düzenlenen vizyon sunumunda yaptığı 
konuşmada, iletişim anlamında önemli 
adımların atılacağını ifade etti. Öncelikli 
olarak Konya’da Konyaspor algısının ge-
liştirileceğini ifade eden Özkan, “İletişim 
kavramı artan iletişim teknolojilerinin de 
etkisi ile zorunlu bir alan haline gelmiş-
tir. İletişim modelimizin temelinde taraf-
tarı kulüpten soyutlamak yerine taraftarın 
gönül verdiği takımın kendisini de bir 
parçası olarak kabul edebileceği, taraf-
tarı dışlamak yerine taraftar ile beslenen 
ve gücünü sevenlerinden alan bir anlayış 
vardır. Bu yaklaşımımızı öncelikle Kon-
yaspor kulübüne gönül vermiş, emeğini 
vermiş ancak daha sonra camiaya küstü-
rülmüş ve uzaklaştırılmış her kim varsa 
bu kişilerin tekrar büyük Konyaspor aile-
sine katılmasını sağlayacağız.

DOĞRU VE PLANLI İLETİŞİM MODELİ
Konyasporun güncel sorunlarından 

bir tanesinin de marka değeri ve imaj 
problemi olduğunun farkındayız. Yük-
selmeye başlayan Konyaspor imajı ve 
algısı, son dönemde yaşanan bazı talih-
siz süreçlerden sonra azalmaya hatta yok 

olmaya başlamıştır. Geride bıraktığımız 
sezonda neredeyse her deplasman ma-
çında “Konyaspor kümeye” tezahürat-
larının duyulması ise bu vakıanın en net 
göstergesidir.Konyaspora herhangi bir 
vesile ile hizmet etme şansına sahip ol-
muş, geçmiş yönetim kurulları ve şu sü-
reçte talip olan ekiplerinde hiçbir zaman 
karşılaşmak istemeyeceği bu olumsuz 
algının, doğru ve planlı bir iletişim mo-
deli ile ortadan kaldırılması kulübümüz 
için elzem hale gelmiştir. 

HEDEF İLK OLARAK KONYA
Bizim iletişim modelimizin olgunla-

şacağı ve ilk meyvelerini alacağımız yer, 
takımımızın bulunduğu şehir yani şehri-
mizin olduğu da yadsınamaz bir gerçek-
tir. Bu doğrultuda önceliğimiz Konya’yı 
Konyasporlulaştırmaktır. Şehrimizin en 
önemli değerlerinden ve markaların-
dan birisi olan Konyaspor, şehrin her 
alanında yaşatılacak, şehrin her kesimi 
tarafından desteklenecek bir konuma 
gelecektir. Her ne kadar günümüzde ma-

hallelerde oynayan çocuk sayısı azalmış 
olsa da mahalle maçı yapan her çocuk, 
halı saha da futbol maçı yapan her kişi 
üstünde Konyaspor forması olmadan 
sahaya çıkmamalıdır. Bu noktadan hare-
ketle Konyaspor’a aidiyet hissedenlerin, 
lisanslı ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği 
konusunda beklentisinin olduğunun da 
farkındayız. Taraftarımızın bu haklı bek-
lentisi, ürün sağlayıcı firma ile yapılacak 
görüşmeler neticesinde karşılık bulacak-
tır” dedi. n SPOR SERVİSİ

‘Geçmişten ilham 
alan yenilikler’

Atiker Konyaspor’da olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından eski 
yönetici Mustafa Oral adaylığını açıklamıştı. Oral ve ekibi, genel kurul öncesi bir 
vizyon sunumu gerçekleştirdi ve projelerini basın mensubu ve taraftarlara anlattı

Burada bir konuşma yapan Başkan 
Adayı Mustafa Oral, Konyaspor’a altın 
çağını yaşatan sisteme geri dönmek is-
tediklerini belirtti. Oral’ın açıklamaları şu 
şekilde;

KONYASPOR İÇİN TARİHİ EŞİK
“Atiker Konyaspor’umuz sıkıntılı ge-

çen bir sezonun ardından 8 Haziran’da 
Olağanüstü Genel Kurul Kararı almıştır. 
Bu olağanüstü genel kurul Konyaspor açı-
sından tarihi bir eşiktir. Uzun süre sonra 
birden fazla adayın yarışacağı, taraftarı-
mızın ve camiamızın sürece katılacağı bir 
dönemdeyiz. 

Daha önce yönetimde yer almış, 
Konyaspor’un en başarılı dönemlerinde 
bu kulübe hizmet etmiş bir ekip ve bu 
ekibe çok değerli isimlerin katılımı ile 
Konyaspor’un yönetimine talip olmaya 
karar verdik.  Seçim kampanyamıza da 
ekibimizin yönetim anlayışını, felsefesini 
yansıtması açısından ‘Konyaspor Retro’ 
ismini verdik. Retro, kavram itibari ile 

‘geçmişten ilham alan yenilikler’ 
anlamına gelmektedir. 

TÜRK FUTBOLU İRTİFA 
KAYBEDİYOR

Biz de Konyaspor tarihinin 
en başarılı dönemlerinde kulü-
be hizmet etmiş bir ekip olarak, 
Konyaspor’a altın çağını yaşatan 
anlayışa dönmeyi arzu ediyoruz. 
Konyaspor Retro projesi ile, üreten, 
kendi kaynaklarını oluşturan, en-
düstriyel futbolun doğrularını yapan 
bir kulüp modeline geçiş yapacağız. 
Bildiğiniz gibi Türk futbolu ekonomik 
ve sportif açıdan sürekli irtifa kay-
betmektedir. Üretmeden tüketme 
devri sonra ermiştir. Ortaya koyaca-
ğımız yönetim felsefesi ile Türk fut-
bolunu içten içe çürüten hastalığın 
Konyaspor bölümünü tedavi etmeyi 
amaçlıyoruz.  Atiker Konyaspor’a 
uzun yıllar hizmet ettik. Camianın ve taraf-
tarımızın ne istediğini de çok iyi biliyoruz. 

Modern futbolun doğrularını camiamızın 
dinamikleri ile harmanlayarak doğru bir 
modelle Konyaspor’u geleceğe taşıyaca-

ğız. Profesyonel yönetim anlayışına 
inanan, görev ve sorumluluk payla-
şımına büyük önem veren bir yöne-
tim olarak, felsefemizin detaylarını 
ekip arkadaşlarımız birazdan yapa-
cakları sunum ile sizlere aktaracak. 

DOĞRU VAZGEÇİLMEZDİR
Dikkat ederseniz bu güne kadar 

ne olduğu ile ilgili, birilerini suçlayı-
cı, camiamızın birliğine zarar verici 
herhangi bir yaklaşım içinde deği-
liz. Çünkü ben ve ekip arakdaşları-
mız kavgadan, kısır tartışmalardan 
çok vizyona önem veriyoruz. Kon-
yaspor’u yakın geçmişte olduğu gibi 
bütün ülkenin sempati duyduğu, 
takdir ettiği bir kulüp haline getir-
meyi görev edineceğiz. Bu bir öze 
dönüş hareketidir. Çünkü doğru vaz-
geçilmezdir. Bizim yönetim anla-
yışımız, felsefemiz ve bakış açımız 

budur, takdir Konyaspor camiasınındır.”
n SPOR SERVİSİ

Mustafa Oral
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