
‘Sırtımızı yere 
getiremezler’

MHP’den 5
temel hedef

Ereğli ve Halkapınar’da 
vatandaşlarla buluşan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, “Bu ruh olduktan sonra 
bu birliktelik olduktan sonra 
önümüzde de Recep Tayyip 
Erdoğan olduktan sonra Kon-
ya’nın ve Türkiye’nin sırtını kim 
yere getirebilir ki?” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Partisinin güçlü bir şekilde 
TBMM’de temsil hakkı kazan-
ması için mücadele ettiklerini 
belirten MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 
“Lider Ülke Türkiye” hedefine 
katkı sağlayacaklarını vurgu-
ladı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Bayramda gözümüz yolda!

Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaştıkça 
vatandaşlarda da bayram telaşı başladı. Bayramı 

sevdiklerinin yanında geçirmek isteyen vatandaşlar 
biletlerini ayırttırıyor. Firma yetkilileri ise yoğunluğa 

karşı önlem aldıklarını belirtti. n SAYFA 7’DE

Konya manzaralı lezzet!

Konya’yı kuş bakışı izleyebileceğiniz en hakim tepelerden biri olan Akyokuş’ta 
konuşlandırılmış olan Akyokuş Park Konya Mutfağı, çorbasından tatlısına kadar 

geleneksel Konya lezzetlerini en güzel şekliyle sunuyor. n SAYFA 4’TE
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Ümmet olduk
 “Osmanlı zamanında biz bir ümmet olduk” diyen Tunuslu Ahmet Foueol Azzouz, tarihi bağlara dikkat çekiyor

TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORLAR
Dünyanın farklı bölgelerin-
den eğitim görmek için Tür-
kiye’ye gelen birçok misafir 
öğrenci bulunuyor. Bu öğren-
cilerden özellikle Orta Doğu, 
Orta Asya, Kafkaslar, Kuzey 
Afrika bölgelerindeki ülke-
lerden gelenler, Türkiye’yi 
ve Türk milletini iyi tanıyor, 
seviyor. Osmanlı Devleti’nin 
tarihte yürüttüğü politikalar, 
bu sevginin temel dayanağı.

OSMANLI’DAN BAĞ KURUYOR
Tunuslu Ahmet Foueol Az-
zouz de Türkiye’ye olan sev-
gisini anlattı. Azzouz, “Tunus, 
Cezayir, Libya, Mısır gibi 
ülkeler Osmanlı Devleti’yle 
birlikteydi. Ülkelerimiz ara-
sındaki benzerlikler bundan 
kaynaklanıyor. Türkiye’nin 
bu tarihinden dolayı Tunus’ta 
Türkiye ve Türkler çok me-
rak edilir” ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 18’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
 n SAYFA 2’DE

İLMİHAL 
SAYFASI 
n SAYFA 7’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 3’TE

MANEVİ 
ÖNDERLER

n SAYFA 16’DA
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Türkiye’nin tarım makineleri üre-
timinde lider firması olan Şakalak 
A.Ş., yöneticileri Fatih Genç ve Yu-
suf Genç dostları ile iftarda buluştu. 
Şakalak A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Fatih Genç ve Genel 

Müdür Mustafa Genç, misafirler ile 
yakından ilgilendi. İftara katılımdan 
dolayı herkese teşekkür eden Genel 
Müdür Mustafa Genç, “Şakalak A.Ş. 
olarak her yıl geleneksel hale getirdi-
ğimiz iftarımıza katılımlarınız bizleri 

mutlu etti. Sizlerle biraraya gelmek-
ten mutluluk duyuyoruz. Herkesin 
Ramazan’ını tebrik ediyoruz” dedi. 
İftarların birlik ve dayanışma olarak 
örnek etkinlikler olduğunu ifade eden 
Fatih Genç de, Şakalak A.Ş. olarak 

tüm dostları ile birayaya gelmekten 
mutluluk duyduklarını belirterek, “İf-
tarımıza katılan herkese teşekkür edi-
yor, mübarek Ramazan aylarını tebrik 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Rengarenk
Tatlar...
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Şakalak A.Ş. yöneticileri Fatih Genç ve Yusuf Genç dostları ile iftarda biraraya geldi. Genel Müdür Mustafa Genç, “Şakalak A.Ş. olarak her 
yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftarımıza katılımlarınız bizleri mutlu etti. Sizlerle biraraya gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi 

Fatih Genç ve Mustafa Genç 
dostları ile iftarda buluştu

Kuruluşundan bu yana müşteri odaklı bir organi-
zasyon yapısına sahip olan Akko Makine, iftar progra-
mı düzenledi. Karatay Atiker de Luxe Düğün merkezin-
de gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda davetli 
katıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren Akko Makine 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karakuş Ramazan 
ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek, 
“Küçük bir sofrada büyük mutluluklarımızı paylaşmak, 
birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere iftar prog-
ramı düzenledik. Ramazan, birliktelik, paylaşmak ve 
kaynaşmak için önemli bir fırsattır. Bu ayın bereketi ve 
rahmeti her alanda kendisini göstermektedir. Katılan 
herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 1986 yı-
lında kurulan Akko Makine Avrupa Ülkeleri, Asya Ülke-
leri, Afrika, Güney Amerika Ülkeleri ve Orta Doğu Ülke-
leri olmak üzere şimdilik 55 tane ülkeye mal sevkiyatı 
yapmaktadır. Global krize aldırış etmeden kısa, orta ve 
uzun vadeli yatırım planlarını gerçekleştirerek sektö-
rün en iyisi olma yolunda ilerlemekteyiz. Kesici Takım 
sektöründe ‘Konuşulan Kalite’ sloganıyla tercih edilen 
firma haline gelmekten onur duyuyoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Akko Makine’den birlik iftarı 
Akko Makine, tarafından organize edilen iftar programına çok sayıda davetli katıldı. Akko Makine Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karakuş, 
“Ramazan, birliktelik, paylaşmak ve kaynaşmak için önemli bir fırsattır. Bu ayın bereketi ve rahmeti her alanda kendisini göstermektedir” dedi
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Jandarma Komando Şehit Mehmet Dönmez, Şırnak’ta görevi sırasında şehit oldu. 
Askere giderken, “Allah için gidiyorum”  diyen Şehit Dönmez, kendisini merak edip telefon açan annesine 

son sözleri şu olmuş: “Annem ben çok iyiyim. Dua edin hakkımda ne hayırlısıysa o olsun dua edin” 

Yırtıcılar az yaşar... Uzun sürmez 
doğanlık...
Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık.
Adsız sansız olsa da, en büyük 
kahramanlık;
Göz kırpmadan saldırıp bir daha 
dönmemektir.
Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş 
demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Bunun için ölüme bir atılış gerekir.
Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir

Mehmet Dönmez.

22 Ağustos 1972 yılında Kara-
man’da dünyaya gelmiş. Aile aslen Ka-
ramanlıymış. Ali ve Züleyha Dönmez 
çiftinin beş yıllık hasretinden sonra ku-
cağına aldığı ilk çocuğu, iki erkek kar-
deşten büyüğü. Ailesi o daha 40 günlük-
ken, bankacı olan babanın mesleğinden 
dolayı Konya’ya taşınmış.

Anne Züleyha Hanım oğlunun ço-
cukluğunu, “Rabim ona şehitliği nasip 
etmiş ki çocukluğu o kadar güzel, tatlı 
ve sakindi ki. Sülalenin bir tanecik Meh-
metiydi. O kadar güzel bir çocuktu ki 
büyüdükçe artan bir anne sevgisi, ba-
baya saygısı vardı. Etrafındaki herkese, 
komşulara, akrabalara çok saygılıydı. So-
balı evde otururduk. Annem ne olur sen 
hasta olursun diye işlere yardım ederdi. 
Ben de hastalanırdım, kalp rahatsızlığım 
vardı ama o üzülecek diye dişimi sıkar 
ona belli etmezdim. Ben yorulmayayım 
diye kaloriferli eve çıkalım isterdi ve as-
kere gitmeden bir buçuk ay kadar önce 
taşındık.” Şeklinde en kısa haliyle anlattı. 

Bir annenin evladına olan sevgisini 
ölçmek mümkün değildir. O sevgiyi an-
latmak da mümkün değildir. Ama Zü-
leyha Hanım oğlu Mehmet’i anlatırken 
gözlerinin içindeki o pırıltıyı görebiliyor, 
sesindeki heyecanı duyabiliyorsunuz. 
Sonrasında gözlerinden inci gibi dökü-
len gözyaşları her şeyi anlatıyor zaten.

Şehidimiz ilkokulu 19 Mayıs ilkoku-
lunda, ortaokulu Karma Ortaokulunda 

tamamladıktan sonra Saray Çarşısında 
çalışmaya başlamış. Askerden döndük-
ten sonra ise dükkân açmayı düşünü-
yormuş fakat nasip olmamış. Askere git-
meden önce çalıştığı yerden izin almış. 
Konu, komşu, akraba, annesinin ifade-
siyle kimde bir bardak çay içtiyse onunla 
görüşmüş ve herkesle helalleşmiş. 

Vatani hizmetinde acemi birliği eği-
timi için Manisa Kırkağaç’a gitmiş. Bu-
rada jandarma komando olarak üç ay 
eğitim almış. Yemin töreninde evlatla-
rını yalnız bırakmayan anne ve babanın 

yaşadığı onur hiçbir şeyle kıyaslanamaz. 
Buradaki eğitimden sonra 10 günlük 
izin için yuvasına gelmiş. İzne geldiğin-
de usta birliğinin nereye çıktığını soran 
anne ve babası Şırnak cevabını aldıktan 
sonra oğullarına belli etmeseler de çok 
endişelenmişler. Karaman’dan Şehidi-
mizi ziyarete gelen teyzesinin terörist-
lere karşı onu saklanması konusunda 
yaptığı uyarıya, Ne yapan teyze sen. Ben 
nasıl yaparım böyle bir şeyi ben Allah 
için gidiyorum oraya. Cevabını vermiş. 
Askere gideceğinde patronunun da gö-
züne gözlük tak, senin boyun uzun seni 
komando yazarlar demesine rağmen 
Şehidimiz, hayatta böyle bir şeyi yapa-
mayacağını söyleyerek gitmiş. Vatan 
için gitmiş. Allah’ın emriyle gitmiş. 

Usta birliği eğitimi için gittiği Şır-
nak’ta telefonla görüşmüş ailesiyle. 
Sürekli çatışmaların içinde sekiz ay 
aynı korkuyla yaşamış ailesi. Televiz-
yonlarda gördükleri, duydukları her ça-
tışma haberi yüreklerini sızlatmış. Her 
an evlatlarının canından endişelenerek 
geçirmişler bu sekiz ayı. Bütün aile ve 
akrabalar aynı korkuyu yaşamış bu süre 
içinde. 

Her telefon açtığında anne ve baba-
sından dua istemiş. Bir gün yine telefon-
da arayan annesi oğluna ulaşamayınca 
telefonun ucundaki asker anneye oğ-
luyla görüştüreceğini söyleyip gitmiş ve 
oğlunu Mehmetini telefonda bekleyen 
annesine kavuşturmuş. Şehidimiz iyi 
olduğunu, merak etmemelerini söyleyip 
dua istemiş sadece. “Annem ben çok 
iyiyim. Dua edin Hakkımda ne hayırlı-
sıysa o olsun dua edin.”

Sekiz ay sürekli korku içinde böyle 
geçiren Züleyha Hanım ve eşi Ali Bey 
Karaman’a bir akrabalarının cenaze-
sine gitmek için hazırlık yaparken kapı 
çalmış. Züleyha Hanım kapıyı açınca bir 
komutan ve muhtarı görmüş. Devamını 
anne Züleyha Hanım şöyle anlatıyor:

“Komutanı görünce ben hemen 
oğlumdan haber mi getirdiniz diye sor-
dum. Yok, teyze dedi muhtar. İzne gele-

cek de ev adresi öğrenecekler dedi. Be-
nim de yeğenim yanımdaydı. Yeğenime 
Mehmet abin şehit geliyor dedim. O da 
yok teyze dedi. Biraz sonra eşim ve Ba-
yındırlıkta çalışan arkadaşları geldi. Ben 
onları görünce oğlum şehit oldu dedim. 
Onlarla birlikte gelen sağlık memuru 
teyze yaralı dedi. Komşularım, akraba-
lar, Karaman’dan akrabalar geldi. Ben 
kalp hastası olduğum için bana hâlâ 
yaralı diyorlar. Ben de inandım. Sonra 
Bursa’dan bir otobüs gelen akrabaları 
görünce ümidi kestim artık. Oğlum şe-
hit olmuş. 

Ama ben rüya gördüm oğlumun 
şehadetinden bir ay kadar önce. Kırmızı 
bir arabayla misafirler geldi. Kapıda ge-
len misafirleri karşıladım ama hem kar-
şılıyorum hem ağlıyorum hem de geldi-
ler diye seviniyorum. Bu rüyayı kimseye 
anlatmadım.

Ertesi gün Ankara’ya cenazesini 
almaya gittiler ve getirdiler. Aşağıya 
indim. Ölmemişti sanki uyuyordu. Son-

rasında ben hastalandım cenazesine 
katılamadım. Ama törene katılan her-
kes etrafı çok güzel bir kokunun aldığını 
anlattı. Böyle hafif hafif bir de rüzgar es-
miş. Öyle acı ki. Ama bir şehit annesiyim 
diye de onur duyuyorum. Rabbim bize 
de bunu nasip etti. Hiç isyan etmedim, 
bağırıp çağırmadım ama için için hep 
ağladım.”

Güzel ahlakı ve huyu ile etrafında-
ki herkesin sevgi ve saygısını kazanan 
Mehmet Dönmez, artık Şehit Jandarma 
Komando Şehit Mehmet Dönmez’di. 22 
Ekim 1992 tarihinde kanıyla canıyla bu 
vatana kurban olmuş. 22 Ağustos 1972 
tarihinde gece 02.00de dünyaya açtığı 
gözlerini 22 Ekim 1992 tarihinde yine 
gece 02.00de bu vatan uğruna, bayrak 
uğruna Allah için kapatmış. Henüz 20 
yaşında onun da canı bütün şehitlerimiz 
gibi vatan için kurban olurken kanı da 
şanlı bayrağımıza renk olmuş.  

Bu vatan için toprağa düşen nice 
Mehmetler için vatan sağ olsun.

‘Annem ben çok 
iyiyim, dua edin’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Züleyha Hanım oğlu Mehmet’i anlatırken gözlerinin içindeki o pırıltıyı görebiliyor, sesindeki heyecanı 
duyabiliyorsunuz. Sonrasında gözlerinden inci gibi dökülen gözyaşları her şeyi anlatıyor zaten.
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Konya mutfağının eşsiz lez-
zetleri Ramazan ayında da da-
makları tatlandırıyor. Konya’nın 
geleneksel lezzetleri olan bamya 
çorbası, su böreği, fırın kebabı, 
saç arası ve höşmerim en güzel 
sunumuyla Akyokuş Park Konya 
Mutfağı’nda misafirlere sunulu-
yor. Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin bir işletmesi olan Akyokuş 
Park Konya Mutfağı, Konya’nın 
mutfak kültürünü sunarak Konya 
lezzetlerinin daha geniş kitlelere 
ulaşmasını sağlıyor. 

İFTARA ÖĞLENDEN 
HAZIRLANILIYOR

Akyokuş Park Konya Mutfa-
ğı Ustabaşısı Mehmet Ali Zercu, 
Ramazan’a özel lezzetlerini ve bu 
lezzetlerin hazır hale getirilerek 
misafire ikram edilişinin hikaye-
sini Yenigün’e anlattı. İftar için 
hazırlıkların öğlenden başladı-
ğını belirten Mehmet Ali Zercu, 
“Ramazan ayında güne öğleden 
hemen sonra başlıyoruz. Önce 
bamya, mercimek ve yoğurt çor-
balarını kaynatıyoruz. Ardından 
kadınlarımızın yaptığı su börek-
leri geliyor ve taş fırında börekler 
pişiyor. Yine kadınlarımız tara-
fından Konya usulüne göre yapı-
lan yaprak sarması da pişirilerek 
hazır hale getiriliyor. Tüm bu ça-
lışmalar devam ederken öncesin-
den hazırlanarak fırına sürülen 
kebap da pişiyor. 

Bir taraftan yemekleri hazır 
hale getirirken diğer taraftan da 
salon görevlisi arkadaşlarımız sa-
lonu hazırlıyor. Vakit ilerledikçe 
bizi de tatlı bir heyecan sarıyor. 
İftar saati yaklaştıkça buradaki 
hareketlilik de artıyor. Servis için 
hazırlıklar tamamlanıyor. Servis 
aşamasında ustalarımız salatala-
rı hazırlıyor. Şef arkadaşlarımız 
da salataların masalara servisini 
sağlıyor. İftara 5 dakika kala çor-
baları servis etmeye başlıyoruz” 
dedi. 

KONYA’YI SEYREDERKEN 
GÖZLERİNİZİ

KONYA YEMEKLERİYLE 
KARNINIZI DOYURUN

Konya’nın en hakim tepe-
lerinden biri olan Akyokuş’ta 
insanların Konya’yı kuş bakışı 
izleyebildiklerini, hafiften esen 
meltemle de serin havanın ta-

dını çıkardıklarını dile getiren 
Mehmet Ali Zercu, “Tüm bun-
lara ek olarak asıl olan ve bizim 
de önemle üzerinde durduğumuz 
şey Konya mutfağının en seçkin 
yemeklerini en güzel şekliyle 
sunmaktır. Buraya gelen misa-
firler Konya’yı seyrederken göz-
lerini doyurup; Konya yemekle-
riyle de karınlarını doyuruyorlar. 
Burası yaklaşık 8-9 yıldır Konya 
Büyükşehir Belediyemiz’in bün-
yesinde faaliyet gösteren bir te-
sis. Artık Konya’mızın önemli 
bir markası oldu. Konyalılar da 
bu nedenle burayı tercih ediyor-
lar” diye konuştu. Her ne kadar 
mekan, konum ve mutfak güzel-
liği olsa da buranın misafirleriyle 
güzel olduğunu ifade eden Zercu, 
“Her ne kadar özenle hazırlayıp 
zevkle sunuyor olsak da bu bü-
tünün en önemli parçası buraya 
gelen misafirlerdir. Buranın mi-
safirleri olmasa bizim yaptığımız 

hazırlıkların hiçbir önemi kalmaz. 
O yüzden misafirlerimizi son de-
rece önemsiyoruz. En iyi hizmeti 
vermek için de var gücümüzle 
gayret gösteriyoruz” ifadelerini 
kullandı.

KONYA MUTFAĞINA 
DAİR NE VARSA…

Akyokuş Park Konya Mutfa-
ğı’nda geleneksel lezzetlerin ön 
plana çıktığını vurgulayan Zercu, 
“Biz burada bamya çorbasını ön-
celiyoruz geleneksel olduğu için. 
Servise çorbanın ardından su bö-
reği ve yaprak sarması ile başlı-
yoruz. Ardından kendi yapımımız 
olan çanak yoğurdumuz var, onu 
ikram ediyoruz. Bununla birlikte 
zaten biz misafirlerimiz gelme-
den önce ya da iftara 5-10 dakika 
kala salata ve iftarlıkları masalar-
da hazır hale getiriyoruz. Yemek 
olarak Ramazan menüsünde fırın 
kebabımız, çoban kavurmamız, 
patlıcan közleme kebabımız ve 

etli pilavımız var. Misafirlerimiz 
ana yemek olarak bunlardan her-
hangi birini seçebiliyorlar. Han-
gisini tercih ederlerse onu servis 
ediyoruz. Bununla beraber piliç 
mönülerimiz de mevcut. Beyaz et 
tercih eden misafirlerimize de pi-
liç tava ve piliç şiş olarak beyaz et 
menülerimizi sunabiliyoruz. Ama 
bu saydığım yemekler içerisinde 
en çok fırın kebabı tercih ediliyor. 
Konya’nın en bilindik lezzeti fırın 
kebabı. Konya’ya dışarıdan gelen 
yabancı misafirlerimiz de fırın 
kebabının namını duymuş olarak 
geliyorlar ki, buraya geldiklerin-
de bamya çorbası ve fırın kebabı 
yemek istediklerini ısrarla belir-
tiyorlar. Özellikle gurbetçilerimiz 
kendi yemeklerini, kültürlerini 
ve damak tatlarını özledikleri için 
midir bilemem ama onlar daha 
çok talepte bulunuyorlar. Gur-
betçi aileler Türkiye’ye geldikleri 
zaman bizim yoğunluğumuz bir-

kaç misli artıyor” dedi.
GELENEKSEL LEZZETLER 
GELENEKSEL USÜLLERLE 

YAPILIYOR
Akyokuş Park Konya Mutfa-

ğı’ndaki yemekleri bu kadar leziz 
kılan şeyin, ustaların maharetli 
olmasının yanı sıra yemeklerin 
yapımı esnasında geleneksel 
usullerden vazgeçilmemesi oldu-
ğunu ifade eden Mehmet Ali Zer-
cu, “Örneğin, su böreği, yaprak 
sarması, saç arası gibi yemek ve 
tatlılarımızı erkek çalışanlarımız 
değil, bayan çalışanlarımız yapı-
yorlar. 

Su böreğinde kesinlikle hazır 
yufka kullanmıyoruz. Kadınları-
mız kendileri hamuru yoğuru-
yorlar, senidin üzerinde oklava 
ile su böreği yufkası açıyorlar. Su 
böreğimiz adı üzerinde suda pi-
şiyor. Kesinlikle kuru börek yap-
mıyoruz. Evde analarımız nasıl 
yapıyorsa burada da aynı şekilde 

yapılıyor böreğimiz. Yine yaprak 
sarmamız da kadınlarımız tara-
fından özenle yapılıyor. Asma 
yaprağı haşlandıktan sonra içine 
harcı konuyor. Bizim sarmamız 
Konya usulü olduğu için zeytin-
yağlı olmuyor, içinde et de bulu-
nuyor. Yaprağın verdiği mayhoş 
tat ile etin lezzeti birleşince ta-
dına doyum olmuyor. Bu lezzet 
kendi mamulümüz olan yoğurtla 
da taçlanıyor. 

Mönülerimizin fiyatlarına ge-
lince ise çok sade bir fiyat politi-
kamız var. Kafa karışıklığına yer 
vermeyen bir yaklaşım ile beyaz 
et mönülerimizin fiyatını 55 TL; 
kırmızı et mönülerimizin fiyatını 
ise 60 TL olarak belirledik. 

Bunun yanında içecek olarak 
misafirlerimize demir hindi şer-
beti ikram ediyoruz. Şerbetimizi 
de tamamen doğal yollarla ken-
dimiz hazırlıyoruz. Son olarak 
da misafirlerimize tercihe göre 
saç arası ya da höşmerim tatlısı 
ikram ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

RAMAZAN’IN BEREKETİ TÜM 
KONYA’YI SARDI

On bir ayın sultanı olarak bi-
linen Ramazan ayının rahmet, 
bereket ve günahlardan arınma 
ayı olduğuna dikkat çeken Akyo-
kuş Park Konya Mutfağı Ustaba-
şı Mehmet Ali Zercu, “Ramazan 
ayını Konya olarak her yıl olduğu 
gibi bu yıl da dolu dolu yaşama-
ya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Şe-
hir olarak bunu kendimize görev 
edinmiş gibiyiz adeta. Biz belki 
mutfak kısmındayız ama şehrin 
her alanında Ramazan ayını ve 
Ramazan bereketini görüyor ve 
yaşıyoruz. Ramazan ayı çok hızlı 
bir şekilde geçti. Rabbim de bu 
ayda oruç tutabilelim diye kolay-
laştırdı. İnşallah bu ayın feyz ve 
bereketinden istifade edip, bay-
ram günahlarından arınmış bir 
şekilde çıkan kullardan oluruz. 
Şimdiden herkesin Kadir Gece-
si’ni ve Ramazan Bayramı’nı teb-
rik ediyoruz. Ramazan’dan sonra 
da ekip arkadaşlarımla birlikte 
misafirlerimize Konya’nın gele-
neksel lezzetlerini en güzel şek-
liyle sunmaya devam edeceğiz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Konya’yı kuş bakışı izleyebileceğiniz en hakim tepelerden biri olan Akyokuş’ta konuşlandırılmış olan Akyo-
kuş Park Konya Mutfağı, çorbasından tatlısına kadar geleneksel Konya lezzetlerini en güzel şekliyle sunuyor

Konya’yı izlerken Konya’yı tadın

Akyokuş Park Konya Mutfağı Ustabaşısı Mehmet Ali Zercu, Ramazan’a özel lezzetlerini ve bu lezzetlerin hazır hale getirilerek misafire ikram edilişinin hikaye-
sini Yenigün’e anlattı. İftar için hazırlıkların öğlenden başladığını belirten Mehmet Ali Zercu, “Ramazan ayında güne öğleden hemen sonra başlıyoruz” dedi.
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BEYSEHIR

Beyşehir Belediyesi, ramazan 
ayı dolayısıyla ilçede ihtiyacı olan 
vatandaşlara iftar vaktinde sıcak aş 
dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca de-
vam edecek sıcak yemek yardımı, 
belediye görevlileri tarafından her 
gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine 
ulaştırılıyor.

Mahalle muhtarlıkları tarafın-

dan Belediye’ye bildirilen ihtiyaç 
sahiplerine Beyşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile 
Çay Bahçesi restoranında büyük bir 
özenle hazırlanan yemekler, sefer 
taslarına konularak iftardan bir saat 
önce Belediye görevlileri tarafından 
dağıtılıyor. Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, ramazan ayı münasebetiy-

le ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak 
yemek yardımı uygulamasını hayata 
geçirdiklerini belirterek, “Her gün 
çorba, yemek ve pilavdan oluşan 
menümüzü sıcak olarak evlerinde 
yemek yapamayacak durumda olan 
yaşlı, yardıma muhtaç ve fakir insa-
nımıza ulaştırmaya çalışıyoruz.  İf-
tarlık sıcak aşımız her gün farklı bir 

menüden oluşuyor. Manevi duygu-
ların yoğunlaştığı bu mübarek ayda 
ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde bu 
uygulamamız ile bir tebessüm oluş-
turabiliyorsak, bir ‘Allah razı olsun’ 
denilerek hayır duası alabiliyorsak 
ne mutlu bize.Amacımız da bu za-
ten.”diye konuştu.

Yeni Emniyet binası 
ihaleye çıkıyor

Beyşehir ilçe merkezine inşa 
edilecek olan yeni Emniyet Mü-
dürlüğü hizmet binasının yapım 
ihalesinin tarihinin belli olduğu 
bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek 
olan yeni hizmet binasının Konya 
Valiliği Yatırı İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığı tarafından 20 Hazi-
ran 2018 tarihinde ihale edileceği-
ni söyledi.

Beyşehir-Konya yolu üzerin-
deki Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi karşısında At çift-
liği olarak bilinen alana inşa edi-
lecek olan yeni hizmet binasının 
ihale sürecinin tamamlanmasının 
ardından yer teslimini müteakip 
yapım çalışmalarının başlayacağını 
aktaran Özaltun, “İhale şartnamesi 
uyarınca yeni Emniyet Müdürlü-
ğü hizmet binamızın 800 takvim 
günü içerisinde bitirilmesi öngörü-
lüyor.”dedi.

Beyşehir’de son dönemde bir-
çok kamu kurumunun yeni hizmet 
binasına kavuştuğunu vurgulayan 
Özaltun, İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’nün de yakın gelecekte yapı-
mının tamamlanması sonrasında 
yeni binasında hizmet vermeye 
başlayacağını söyledi. Özaltun, 
“Plan projesinin tamamlanmasının 
ardından başlayan yeni Emniyet 
hizmet binamızın da ihaleye çıkarı-
lıyor olmasının sevinç ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Beyşehir’imiz son 
dönemde gerek devlet yatırımları, 
gerekse Beyşehir Belediyesi ve 
Konya Büyükşehir Belediyemizin 
yatırım ve hizmetleriyle gözle gö-
rülür bir değişim yaşıyor, kabuk 
değiştiriyor. Yeni yatırım ve pro-
jelerin hayata geçirilmesiyle böl-
gemiz hak ettiği, özlem duyduğu 
noktaya inşallah ulaşıyor. Yeni Em-
niyet hizmet binamızın ilçemize 
şimdiden hayırlı uğurlu olmasını 
diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

‘Yaparsa AK Parti yapar’
Beyşehir Belediyesi’nin rama-

zan ayı münasebetiyle düzenlediği 
mahalle iftarı programları devam 
ediyor. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Huğlu Mahallesi’n-
de gerçekleştirilen iftarda vatan-
daşlarla bir araya geldi. Özaltun, 
kendisine eşlik eden belediye mec-
lis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkila-
tı mensuplarıyla birlikte katıldığı 
iftar programı kapsamında geldiği 
Huğlu’da meydanda kurulan iftar 
sofrasında masaları tek tek geze-
rek mahalle sakinlerinin ramazan 
ayını kutladı.Özaltun, çocukları da 
uçurtma hediye ederek sevindirdi. 
Özaltun, yemekten önce mahalle 
sakinlerine hitaben yaptığı konuş-
mada, Huğlu Mahallesi’ne kazan-
dırılan hizmet ve yatırımlardan 
bahsetti. Hizmet ve yatırımların 
durmadan ve hız kesmeden devam 
edeceğini belirten Özaltun, yer-
leşim merkezine bir hayırseverin 
katkılarıyla kazandırılacak Kültür 
Merkezi konusuna da değindi. Kül-
tür Merkezi’nin yerinin düzenlenen 
anket çalışması sonrasında belir-
lendiğini anlatan Özaltun, “Kültür 
Merkezi’ni yapacak kişi de sizlerden 
birisi. Yapılmasıyla birlikte ömür 
boyu onun ismini de bu merkezde 

yaşatmış olacağız. Ayrıca, Gökçeo-
luk mevkisindeki mesire alanını da 
önce yolunu yaparak sizlerin piknik 
yapabileceği bir alan haline dönüş-
türeceğiz. Huğlu’ya kazandırılacak 
atış poligonunun ihalesi ise biliyor-
sunuz 6 Haziran’da gerçekleştirile-
cek” dedi.

Özaltun, kurum olarak Bey-
şehir’in 67 mahallesine birden 
hizmet ürettiklerini, üretmeye de 
devam edeceklerini vurgularken, 

konuşmasını şöyle sürdürdü:
 “Beyşehir’in 67 mahallesin-

de çalışmalarımız devam ediyor. 
Ama şundan emin olun, Huğlu Ma-
hallemizdeki yapmış olduğumuz 
hizmetler çok daha fazla. İnşallah 
hizmet ve yatırımlarımız durma-
dan devam edecek. Yeter ki, bu bir-
likteliğimiz, beraberliğimiz devam 
etsin. Çünkü, bizim bu meydanlar-
da birlikte olmamızı çekemeyenler 
var. Böyle beraber olmamızı iste-

meyen çok kişi var. Ama, bu bir-
liktelik olduğu müddetçe inşallah 
amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz 
birlikteyiz, beraberiz. İnşallah 24 
Haziran akşamı da Huğlu’da havai 
fişekleri patlatarak Huğlu’muzu 
hep beraber aydınlatalım. Sloga-
nımız şu; ‘yaparsa AK Parti yapar’, 
yapacaksa yine AK Parti yapacak. 
İnşallah Allah’ım bu birlikteliğimizi 
bozmak isteyenlere fırsat vermesin 
diyorum.”

İhtiyaç sahiplerine sıcak aş

Beyşehir Belediyesi ile Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Beyşehir ilçesin-
deki çeşitli birimlerde görev yapan 
çalışanları ile aileleri, gerçekleştiri-
len iftar programında biraraya geldi.

Belediye çalışanları 
ve aileleri ile iftar

Beyşehir’in hizmet ve yatırımlarda altın dönemini yaşadığını vurgulayan Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, “Beyşehir’in geleceği çok parlak, sizler de bu ışıltının, parlamanın yıldızı olun istiyoruz” dedi 

Geleceğimiz parlak

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, düzenlenen toplantıda 
Beyşehir’de faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileriy-
le biraraya geldi. Beyşehir Beledi-
yesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü 
Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış, AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol’un da katıldığı top-
lantıda konuşan Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir Belediye-
si’nin ilçede gerçekleştirdiği hiz-
metlerin yanısıra, hayata geçirilen 
devlet yatırımlarından bahsetti. 
Beyşehir’de yapılması talep edilen 
hizmet konusunda her türlü isteğe  
açık olduklarını dile getiren Özal-
tun, “Hizmet verdikçe, halkımızın 
yüzündeki o mutluluğu görmemiz 

bizlere hizmet konusunda daha da 
yol kat etmemizi sağlıyor” dedi. 
Beyşehir’e geçmişten günümüze 
hizmet veren, bu memleket top-
raklarında taşı taş üzerine koyan 
ilçenin tüm yöneticilerine, belediye 
başkanlarına teşekkür eden Özal-
tun, nöbeti devralmasıyla birlikte 
kendi dönemlerinde de birçoğu ilk 
olan birçok önemli yatırım ve hiz-
meti yöreye kazandırdıklarını ifade 
etti. Özaltun, Beyşehir’in en önemli 
sorunlarından bir tanesi olan katlı 
otopark ve kapalı Pazar yeri projesi 
ile ilgili son gelişmelere de değin-
di.  Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Hal İçindeki mevcut Pa-
zar yerinde hayata geçirilecek olan 
projeyle ilgili birçok sorunun aşıldı-
ğını anlatan Özaltun, “Bu konuda 

sizlere bir müjde vermek istiyorum. 
Beyşehir merkezde tek bir sorunu-
muz kaldı. Bu sorun da katlı oto-
park ve kapalı Pazar yeri konusu. 
Bu hususu AK Parti Genel Başkan 
Yardımcımız Sayın Ahmet Sorgun, 
milletvekili ve milletvekili aday-
larımız ile birlikte ilçemizi ziyaret 
eden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay ile eski Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek Bey’e de 
söyledik. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız önümüzdeki süreç-
te zeminle birlikte katlı otoparkın 
çalışmalarına başlanmış olacağını 
söyledi. Bu kapsamda, önümüzdeki 
meclis toplantısında inşallah pro-
jenin hayata geçirileceği mevcut 
arsayı Büyükşehirimize devrediyo-

ruz. Ardından zaten proje ve her 
şey hazır.  En hızlı metod hangi-
siyse bu şekilde ihale yapılmasının 
ardından Beyşehir’in merak ve he-
yecanla beklenen katlı otopark ve 
Pazar yeri de bu dönemde inşallah 
bitmiş olacak” dedi.

Beyşehir’in hizmet ve yatırım-
larda altın dönemini yaşadığını 
konuşmasında bir kez daha vur-
gulayan Özaltun, “İlçemize yapılan 
bu hizmetleri tarihe altın harflerle 
yazdırarak unutulmaz bir döne-
mi yaşatacağız inşallah. Özellikle 
Gembos yolu açıldığında şehrimiz 
olağan üstü bir turist akınına uğ-
rayacak. Beyşehir’in geleceği çok 
parlak, sizler de bu ışıltının, parla-
manın yıldızı olun istiyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, mahalle ziyareti 
programlarını sürdürüyor.

Özaltun, kendisine eşlik 
eden belediye meclis üyeleri ile 
birlikte ramazan ayı münase-
betiyle ilçeye bağlı Damlapınar 
Mahallesi’ni ziyaret etti. Yerle-
şim merkezinde kılınan teravih 
namazı sonrasında cami çıkışın-
da yerleşim merkezinde yaşayan 
çocukları verdiği hediyeleri ile 
sevindiren Özaltun, bir kahve-
hanede mahalle sakinleriyle bi-
raraya geldi. 

Vatandaşlarla sohbet eden 
Özaltun, Damlapınar’ın da Bey-
şehir Belediyesi tarafından dü-
ğün salonu yapılacak yerleşim 

merkezleri arasında yer aldığını 
belirtti.

Sözünü verdikleri düğün 
salonunun ihalesinin gerçek-
leştirildiğini anlatan Özaltun, 
yerleşim merkezinin girişine 
yapmayı planladıklarını söyledi. 
Damlapınar’da Beyşehir Beledi-
yesi olarak daha pek çok hizmeti 
bu dönemde hayata geçirdikleri-
ni de vurgulayan Özaltun, “Ma-
hallemizin yollarını kilitli parke 
taşıyla kapladık. Çok amaçlı spor 
sahasını kazandırdık. Bunlardan 
başka istediğiniz ne varsa tüm 
hizmetleri siz hemşerilerimiz 
için yerine getirmeye çalışaca-
ğız”dedi.

Özaltun’dan 
mahalle ziyaretleri
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KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Birliğe bağlı 
Meslek Odaları ve İŞKUR ile yü-
rütülen, “Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri” programının önemine 
değinerek, “Bu tür uygulama-
lı eğitimlerle Odalarımız istih-
dam projelerine destek oluyor. 
Son olarak Konya Minibüsçüler 
ve Umum Servis Araçları Esnaf 
Odamızın yapmış olduğu girişim-
cilik kursuyla toplamda bin 750 
girişimcimize kurs verdik” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak, İŞ-
KUR ile yürütülen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri hakkında 
bilgi verdi. 

Başkan Karabacak, uygula-
malı girişimcilik eğitimlerinin 
devam ettiğini hatırlatarak, is-
tihdama katkıda bulunmak, yeni 
esnaf ve sanatkârlar oluşturmayı 
amaçladıklarını söyledi. Girişim-

cilik kurslarının amacına ulaştı-
ğını vurgulayan Karabacak, şu 
bilgileri verdi:

“İŞKUR İl Müdürlüğümüzle 
yapmış olduğumuz protokol çer-
çevesinde her yıl dönemler ha-
linde girişimci vatandaşlarımıza 
kurslar düzenliyor ve girişimcile-
rimize yönelik istihdam projesine 
vesile olmaya devam ediyoruz.  
Bu eğitimler kendi işini kurmayı 
düşünen, ilk defa iş kuracak gi-
rişimcileri desteklemeye yönelik. 
Kurs aldıktan sonra işini kuracak 
olanlar 50 bin TL hibe, 100 bin 
TL geri ödemeli destek olmak 
üzere 150 bin TL’ye kadar KOS-
GEB tarafından desteklenmekte-
dir. Kursların düzenlenmesinde 
bizlere desteklerini esirgemeyen 
başta İŞKUR Konya İl Müdürü-
müz Sayın Emrah Keleş olmak 
üzere tüm emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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‘Odalarımız istihdam 
projelerine destek oluyor’

Anadolu’da 18. yüzyılda yetişen büyük veli, fıkıh ve tasavvuf alimi Mevlana Ebu Said Muhammed 
Hadimi Hazretlerinin, Hadim ilçesinde bulunan türbesi Ramazan’da ziyaretçi akınına uğruyor

Hz. Hadimi Türbesi’ne
yoğun ziyaretçi akını

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, Dünya Çevre Gü-
nü’nün nedeniyle yazılı açıklama 
yaptı. Karaca, “Doğadaki tüm can-
lıların en önemli yaşamsal kavramı 
çevredir. Doğal çevrenin kirlenmesi 
evrensel bir sorundur ve çevre kir-
liliği tüm toplumun günlük yaşa-
mını olumsuz etkileyen bir olaydır. 
Sanayileşmenin, küresel ısınmanın 
ve nüfus artışının hızla ilerlediği 
günümüzde çevreye karşı duyarlı 
olmak başlıca görevimizdir. Doğa-
nın güzelliklerini korumak ve çevre 
kirliliğini önlemek insanlığın ortak 
vazifesidir. Tüm ülkeler teknolo-
jideki hızlı gelişme, sanayileşme, 

plansız yapılaşma ve bilinçsiz tüke-
timden kaynaklanan, geleceğimizi 
tehdit eden çevre sorunlarının çö-
zümü konusunda ortak çalışmalar 
yürütmektedir. Her yıl farklı bir te-
ması olan Dünya Çevre Günü’nün 
bu yılki teması “plastik kirliliğini 
yenmek” olarak belirlenmiştir. 
Bu temanın amacı plastik atıkla-
rın ekonomik değerini artırmak ve 
ekonomik döngüsünü sağlamak, 
toplanarak iade edilen atıklardan 
kazanılacak parayla okyanuslar ve 
karadaki plastik kirliliğini azaltmak, 
ayrıca bu yöntemle atık toplama işi-
ni bir mesleğe çevirip istihdam sağ-
lamaktır. Çevre sorunlarıyla müca-

delenin en önemli aşamalarından 
biri ise bu konuda çocuk yaşlardan 
başlayarak toplumda hassasiyetin 

artırılması, tüm vatandaşlarımızın 
bu hususta bilinçlendirilmesidir.
Çevremizi, doğal değerlerimizi ko-
rumak ve gelecek nesillerimize ta-
şımak önemlidir. Nefes aldığımız 
havanın, içtiğimiz suların, yaşadığı-
mız çevrenin temiz olmasının yolu, 
çevre kirliliğine engel olmaktan 
geçer.  Bu düşüncelerle,5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nün çevre so-
runları konusunda toplumsal far-
kındalığın artmasına katkı sağla-
masını temenni ediyor, daha yeşil, 
daha temiz bir çevrede tüm insan-
lığa sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir 
yaşam diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

1701-1762 yılları arasında ya-
şayan Muhammed Hadimi Haz-
retlerinin türbesinden ziyaretçi 
eksik olmuyor. Dedeleri Buharalı 
olan Muhammed Hadimi Hazret-
lerinin dedelerinden alim ve veli 
bir zat olan Hüsameddin Efen-
di, Anadolu’ya gelerek Hadim’e 
yerleşti. Babası Fahr-er-Rum 
(Rum diyarının seçilmişi, herke-
sin onunla övündüğü) namıyla 
meşhur Kara Hacı Mustafa Efendi 
olan Muhammed Hadimi Hazret-
leri ilk tahsilini babasından gördü. 
10 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ez-
berledi, Arabi ve Farisiyi öğrendi. 
Babasının emriyle Konya’da Kara-
tay Medresesi’ne yazılan Hadimi 
Hazretleri burada beş sene ilim 
öğrendikten sonra, hocası İbra-
him Efendinin tavsiyesi ile İstan-
bul’a gitti. İstanbul’da zamanın 
meşhur alimlerinden Kazabadi 
Ahmed Efendiden ilim öğrenerek 
icazet alan ve 27 yaşında yüksek 
tahsilini bitiren Muhammed Ha-
dimi Hazretleri, dört katır yükü 
kitapla Hadim’e döndü. Babasının 
boş bıraktığı Hadim Medresesi’n-
de ders vermeye başlayan ve kısa 
zamanda namı İstanbul’a kadar 
varan Muhammed Hadimi Haz-
retleri, önce Padişah üçüncü Ah-
med Han, sonra da birinci Mah-
mud Han tarafından İstanbul’a 
davet edildi. 

Hadimi Hazretlerinin 6. ku-
şak torunu olan ilçede yaşayan 46 
yaşındaki Hakan Doğrul, Hadimi 
Hazretlerinin 1701-1762 yılları 
arasında Hadim’de yaşamış bir 
veli olduğunu anlattı. Doğrul, 
Hadimi Hazretlerinin, kitap ya-

zarken, şüphe ettiği bazı yerleri 
Peygamber Efendimizden bizzat 
öğrenmek için Medine-i Münev-
vere’ye gittiğini, Harem-i Şerif 
muhafızı Hacı Beşir Ağanın ken-
disini görmesi ve sonrasında Pa-
dişah 1. Mahmut Han’ın kendisini 
İstanbul’a davet etmesini anlattı. 
Hadim’de yaşayan 80 yaşında-
ki Haydar Ünlü de Hadimi Haz-
retlerinin Medine’ye Peygamber 
Efendimizi ziyarete gittiğini ifade 
ederek, “Medine’ye Hazreti Pey-
gamberin kabrini ziyaret etmeye 
gidiyor ve orada namaz kılıyor. 
Yalnız, şöyle bir şey var orada; 
kilitli olduğu halde kapı açılıyor. 
Oraya bakan kimse, kim olduğu-
nu, nereden geldiğini soruyor? 
Her zaman geldiğini ve defalarca 
geldiğini biliyor. Nerelisin diye 
sormuş? Ne iş yapıyorsun diye 
sormuş? Hazreti Peygamberi zi-
yarete geldim. Ben Hadimliyim 
diyor, ondan sonra Berika kitabı-
nı yazarken oraya gitmiş” dedi.  
Türbe ziyaretine gelen vatandaş-
lar da uzak yerlerden geldiklerini 
belirterek, dua ettiklerini söyledi. 

HADİMİ HAZRETLERİ PEK 
ÇOK KİTAP YAZDI 

Muhammed Hadimi Hazret-
lerinin hazırladığı eserleri pek 
çoktur. Bu eserlerden, İmam-ı 
Birgivi hazretlerinin Tarikat-ı Mu-
hammediye isimli kitabına yaptı-
ğı şerhi çok kıymetlidir. Bu şerhe 
Berika ismini vermiştir. Hadimi 
Hazretlerinin hazırladığı eserler-
den bazıları şunlardır: 

“El-Berîkat-ül-Mahmûdiyye 
fî Şerhi Tarîkat-il-Muhammediy-
ye, Dürer Hâşiyesi, Hâşiyetün alâ 
Tefsîr-i Sûret-in Nebe’lil-Beydâvî, 
Risâletün fî Sülûk-in-Nakşiben-
diyye, Risâlet-ül-Huşû’i fis-Salâti, 
Risâletün fî Hakk-ıl-Istihlaf, Arâ-
yis-ün-Nefâisi fî İlm-il-Mantık, 
Menâfî-ud-Dekâik fî Şerhi Me-
câmi-ul-Hakâik. Bu eseri Mecel-
le’nin küllî kâidelerine kaynak 
olmuştur.” 

Muhammed Hadimi Hazret-
leri ile ilgili Hadim ilçesinde çoğu 
kişi tarafından bilinen ve dilden 
dile anlatılan menkıbe ise şöyle: 
“I. Mahmut Han, Medine-i Mü-
nevvere’ye gitmişti. O zaman 
Medine’de Harem muhafızı ola-

rak bulunan Hacı Beşir Ağa’ya, 
‘Harem-i şerifte, kaldığın bu 
zaman zarfında önemli bir olay 
oldu mu?’ diye sordu. O da şöyle 
anlattı, ‘Ravza-i Mutahhara’daki 
Cibril kapısı bazı geceler seher 
vakti açılır, fakat içeri kimsenin 
girdiğini göremezdim. Bir defa-
sında kararımı verdim, her gece 
sabaha kadar uyanık kalacak, ne 
pahasına olursa olsun bunun hik-
metini öğrenecektim. Epey gün 
böyle bekledim. Bir gece kapı yine 
açıldı. Hemen koştum, içeride bir 
zat vardı. Kim olduğunu sordum. 
Bana, Konya Hadim’den oldu-
ğunu söyledi. İmam-ı Birgivi’in 
‘Tarikat-ı Muhammediyye’ isimli 
kitabını şerh ettiğini, şüphe etti-
ği bazı yerleri Resulullahın bizzat 
kendisinden öğrenmeye geldiğini 
söyledi. Kendisini odama götür-
düm. Bir müddet kaldıktan sonra 
benden izin isteyerek ayrıldı. Ben, 
sabah namazından sonra gene 
odama şeref vermesini rica ettim. 
‘Memleketimde imamlık vazifem 
var! Bana izin ver’ dedi ve ayrılıp 
gitti. Bundan sonra da arada sıra-
da gelirdi, kendisiyle görüşürdük.’ 
I. Mahmut Han, olayın doğrulu-
ğuna iyice kanaat getirmek için de 
memleketin birçok alimleri ile be-
raber Hadimli Muhammed Efen-
diyi davet etti. Sonra Hacı Beşir 
Ağa’yı çağırdı. Hacı Beşir Ağa, o 
kadar topluluk içinde Muhammed 
Hadimi Hazretlerini tanıyarak 
yanına vardı, ‘Hoş geldiniz’ dedi. 
Padişah ve orada bulunan zevat 
da olayın doğruluğuna iyice inan-
mış oldular.”
n İHA 

‘Çevre kirliliğini önlemek insanlığın ortak vazifesi’

‘Dilek Ağacı’ ile hayalleri gerçekleştirildi
Konya Barosu Çocuk Hakları 

Komisyonu’nca hayata geçirilen 
‘Dilek Ağacı’ projesinde, dilekte 
bulunan Derbent ilçesinde yaşa-
yan çocuklar, hediyelerine kavuş-
tu.

Kırsalda yaşayan çocukların 
dileklerini yerine getirmek için 1,5 
ay önce ‘Dilek Ağacı’ projesi baş-
latan Konya Barosu Çocuk Hakları 
Komisyonu tarafından ilk ve orta-
öğretimdeki 600 öğrencinin dileği 
yerine getirildi. İlk olarak Derbent 
ilçesinde oturan öğrencilerden 
toplanan, dileklerin yazılı olduğu 
notlarla adliye binasında sembolik 
dilek ağacı oluşturdu. Çocukla-
rın el yazılarıyla yazdığı dilekleri 
çeken hakim, savcı, avukatlar ile 
adliye çalışanları kağıtta yazılı is-
tek hediyeyi alıp, baroya teslim 
etti. Konya Barosu Çocuk Hakları 

Komisyonu’nca 600 öğrencinin 
hediyeleri 2 kamyonete yüklenip, 
Derbent ilçesine götürüldü. Der-
bentte yaşayan çocuklar ise heye-
canla hediye kutularını açarak, di-
leklerine kavuşmuş oldu. Dilekleri 
arasında askeri üniforma, kaykay, 
paten, saz, uzaktan kumandalı 
araba, kıyafetler ile ayakkabıları 
gören minikler büyük sevinç ya-
şadı. 

Derbent Kaymakamı Aziz Ka-
yabaşı ile birlikte okulları tek tek 
dolaşarak, çocuklara hediyeleri-
ni veren Konya Barosu Başkanı 
Mustafa Aladağ, “600 çocuğumu-
zun hayallerini, isteklerini gerçek-
leştirdik. Çocuklarımızın mutlulu-
ğunu sağlayabildiysek ne mutlu 
bize” dedi.

Çocuk Hakları Komisyon Baş-
kanı avukat Hande Bağcı ise “Ço-

cukları mutlu etmek, onların göz-
lerinin içinin güldüğünü görmek 
tarifsiz mutluluk. Çocuklarımızın 
kalbine dokunduk. Mutluluklarına 

şahit olduk. Projemiz devam ede-
cek. Daha birçok çocuğun sevin-
cine ortak olacağız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak 

Dr. Seyit Karaca

 Hadimi Hazretlerinin 6. kuşak torunu olan ilçede yaşayan 46 yaşındaki Hakan Doğrul, Hadimi Hazretlerinin 1701-1762 yılları arasında Hadim’de yaşamış bir veli olduğunu anlattı.



6 HAZİRAN 2018 7HABER 

Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaştıkça vatandaşlarda da bayram telaşı başladı. Bayramı sevdiklerinin yanında 
geçirmek isteyen vatandaşlar biletlerini ayırttırıyor. Firma yetkilileri ise yoğunluğa karşı önlem aldıklarını belirtti

Ulaşımda bayram 
yoğunluğu başladı

Mübarek Ramazan Ayı’nın bit-
mesine sayılı günler kala Rama-
zan Bayramı heyecanı da başladı.
Yolculuk yapacak olan vatandaşlar 
şimdiden şehirlerarası otobüs fir-
malarında ve Yüksek Hızlı Trende 
yoğunluğu artırdı. Bayramı sevdik-
lerinin yanında geçirmeyi planla-
yan vatandaşlar, yolculuk biletlerini 
almaya başladı. Otobüs firmaları 
da gelecek olan tüm taleplere karşı 
önlemlerini alarak hazırlıklar ya-
pıyor. Asıl yoğunluğun 8 Haziran 
Cuma günü okulların kapanması 
ile birlikte başlayacağını ifade eden 
yetkililer, ‘Amacımız Bayram günü 
bütün insanlarımızı sevdiklerine 
kavuşturmak’ dedi. Ayrıca, Rama-
zan Bayramı nedeniyle artan yolcu 
talebinin karşılanabilmesi amacıyla 
da Yüksek Hızlı Trene ek seferler 
koyulabilecek. 14 Haziran Perşem-
be günü başlayacak olan Ramazan 
Bayramı ise, 17 Haziran Pazar günü 
sona erecek. 
“YOĞUNLUĞA GÖRE EK SEFERLER 

KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Kamilkoç Konya Otogar Müdürü 

Umut Özcan, 8 Haziran Cuma gü-
nünden itibaren yoğunluğun daha 
da artacağını ve yoğunluğa göre ek 
seferler koyacaklarını ifade ederek 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu 
hafta Cuma günü itibariyle okulla-
rın kapanışı ile birlikte bir yoğunluk 
bekliyoruz. Devletimizin çıkartmış 
olduğu D2’li araçlara verilen izin 
belgesi ile birlikte ek seferlerimiz 
olacak. Belgeler sayesinde yoğun-
luğu azaltıyoruz. Yoksa hiçbir firma 
yetiştiremez.  Halkımızı mağdur 
etmeden yoğunluğu atacağımıza 
inanıyoruz. Amacımız Bayram günü 
bütün insanlarımızı sevdiklerine 
kavuşturmak. Doğu lokasyonları 
şu anda başladı. Batı ve Marmara 
bölgeleri ise son günlerde hareket-
lenir. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz 

bölgeleri bayramdan bir hafta önce 
hareketlenmeye başladı. Çünkü bu 
sefer sayısı ile alakalıdır.” 

“DİĞER ULAŞIM ARAÇLARIYLA 
ENTEGRE OLMALIYIZ”

Havayolu ve YHT gibi ulaşım 
yollarıyla, otobüs firmalarının en-
tegre olması gerektiğini belirten 

Özcan, “Havayolu ve YHT gibi araç-
lar bizlere rakip oldu ama olması da 
gerekiyor. Bizlerde demiryolu ve 
hava yollarına entegre olmak zorun-
dayız. Örneğin; Kamilkoç olarak biz, 
Eskişehir’den Bursa’ya, Ankara’dan 
gelen hızlı tren hatları ile kombine 
yaparak, ulaşımı sağlıyoruz” diye 

konuştu. 
“GELİŞLER DAHA ÇOK YOĞUN”
KONTUR İşletme Müdürü Mit-

hat Oruç ise taleplerin başladığını 
belirterek, 10 Haziran’dan itibaren 
yoğunluğun yaşandığını ifade etti. 
Buna göre ek seferler koyduklarını 
da belirten Oruç, “Talep şu an itiba-
riyle başladı. Üniversite öğrencileri-
nin finalleri olduğu için şuanda aşırı 
talep yok ama 8 Haziran itibariyle 
yoğunluğun artacağını düşünüyo-
ruz. 10 Haziran itibariyle biletler 
alınıyor. Yapmış olduğumuz sefer-
lerin yüzde 25’i kadar buradan ek 
seferler koyduk. Özellikle gelişler 
daha çok yoğun. Bundan dolayı ge-
reken bütün tedbirleri aldık” dedi. 
Oruç ayrıca, ekonomik yönden bü-
tün ulaşım yollarının sıkıntı çektiği-
ne de değinerek, “Herkes de olduğu 
gibi firmaların ekonomik durumları 
da kötü. Tam istediğimizi maalesef 
elde edemiyoruz. İnşallah bundan 
sonra düzelir” ifadelerini kullandı. 

YHT BİLETLETİ TÜKENİYOR
TCDD Taşımacılık AŞ, artan 

yolcu talebini karşılamak üzere Ra-
mazan ayının son günlerine doğru 
ek seferler koyabilecek. YHT sefer-
lerinin şimdiden dolmaya başladığı-
nı ifade eden yetkililer duruma göre 
hareket edileceğini söyledi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Adalet Büro-Sen, 
iftarda buluşturdu

Adliye personellerinin  girişi-
miyle kurulan Adalet Büro-Sen, 
üyelerini iftarda bir araya getirdi. 
Adliye personellerinin  girişimiyle 
‘birlikten kuvvet doğar’ ilkesiyle 
21 Aralık 2009 tarihinde kurulan 
Adalet Büro- Sen, üyeleri ve tüm 
adliye personelleri için çalışmaya 
devam ediyor. Konya Şubesi’nin 
organizasyonu ile üyelerini iftarda 
bir araya getiren Adalet Büro-Sen, 
üyelerinin sıkıntılarının çözümü 
için çalışırken sosyal faaliyetleri ile 
de dikkat çekiyor.

Yıldız Köşkü Restorantta ger-
çekleştirilen iftar programına Ada-
let Büro-Sen Genel Başkanı Niyazi 
Dülger, Yönetim Kurulu Üyesi 
Yusuf Ekinci, Konya Şube Baş-
kanı Ramazan Çelenk ve sendika 
üyeleri katıldı. İftar programında 
konuşan Adalet Büro-Sen Genel 
Başkanı Niyazi Dülger, ‘’Birlikten 
Kuvvet Doğar ilkesiyle çıktığımız 
bu yolda hem sendika üyelerimiz 

hem de tüm adliye personelleri-
nin sorunlarının çözümü için ça-
lışıyoruz. Yargı çalışanlarının bir 
araya gelerek güç birliği yapması, 
doğru buldukları isteklerini daha 
güçlü dile getirmesi ve bir arada 
olmanın özgüveni ile daha kararlı, 
tutum izlenmesi halinde taleple-
rimizin daha süratli hayata geçiri-
leceği bilinciyle hareket etmekte-
yiz” dedi. Adalet Büro-Sen Konya 
Şube Başkanı Ramazan Çelenk ise, 
manevi duyguların yoğun olduğu 
bu günlerde üyeleri ile birlikte ol-
maktan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, “Sendikamız hiçbir 
siyasi partiyle bağlantısı olmadığı 
gibi, hiçbir konfederasyona da üye 
değildir. Genel Merkez, şubeler ve 
temsilcilikleri yine yargı çalışanla-
rından oluşmaktadır. Adliye per-
sonellerinin sorunlarının çözümü 
aslında adalete hizmet etmektir” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bozkır’ın 52. mahallesi Kuzören oldu

Bozkır Belediyesi Haziran 
ayı 1. Birleşimi meclis toplan-
tısında oybirliğiyle, Kuzören, 
Bozkır Belediyesinin mahal-
lesi oldu. Kuzören’in mahalle 
olmasıyla birlikte Bozkır’ın 
mahalle sayısı 52’ye yükseldi.  
Meclis toplantısı sonrasında 
açıklama yapan Bozkır Bele-
diye Başkanı İbrahim Gün, 
Kuzören’in mahalle statüsü 
kazanmasından dolayı ma-
halle sakinlerine hayırlı olsun 
dileklerini ileterek, “Kuzörenli 
mahalle sakinlerimiz daha ön-
ceden belediye makamına ma-
halle statüsü almak için başvu-
ruda bulunmuştu. Araştırma 
ve değerlendirme çalışmamız 
sonrasında 5393 sayılı kanu-
nun 9. Maddesinde yer alan 
kriterleri karşıladığını tespit 
ettik. Akabinde Bozkır Beledi-

yesine bağlı 52. Mahallemiz, 
Haziran ayı 1. Birleşimi meclis 
toplantımızda oybirliğiyle Ku-
zören mahallesi oldu. Mahalle 
sakinlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 6360 sayılı 
yasadan önce Bozkır Beledi-

yesinin 3 mahallesi olduğunu, 
2014 yılında yürürlüğe giren 
6360 sayılı yeni büyükşehir 
yasasıyla birlikte Bozkır Bele-
diyesinin mahalle sayısının 17 
kat arttığını vurgulayan Baş-
kan Gün, konuşmalarını şu 
şekilde sürdürdü, “6360 sayılı 
yeni büyükşehir yasasıyla bir-
likte Bozkır Belediyesine bağlı 
olan mahalle sayısı 51’e yük-
seldi. Haziran ayı meclis top-
lantımızla birlikte de mahalle 
sayımız 52’ye yükselmiş oldu. 
Sorumluluk alanımız da buna 
bağlı olarak arttı ve en uç iki 
mahallemiz arasındaki uzaklık 
90 km oldu. Hizmetlerimizi bu 
bilinçle yapmaya devam edi-
yoruz. Bu vesileyle Kuzörenli 
mahalle sakinlerimize tekrar-
dan hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

Bozkır Belediye Başkanı
 İbrahim Gün

Umut Özcan Mithat Oruç
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•	 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 üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx
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	 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 



Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Adayı 
Celil Çalış, 24 Haziran’da gerçek-
leştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili Genel Seçimleri önce-
sinde seçim çalışmalarını sürdürü-
yor. Seçim çalışmalarında çiftçiler 
tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan 
ve kendisine “Toprağın Adamı” 
denilen MHP Konya Milletvekili 
Adayı Celil Çalış,çiftçilerin doğdu-
ğu yerde doyması ve kazanması 
için mücadele edeceklerini belirtti. 

ÜRETİCİ DAHA ÇOK KAZANACAK  
“Yöresel ve bölgesel ürünleri 

marka haline getirecek, katma de-
ğerlerini artıracağız” diyen Çalış, 
tarımsal üretimin en önemli yanın 
da üretilen ürünlerin pazarlanması 
ve ülkeye katma değer sağlaması 
olduğunu söyledi. Üreticinin üret-
tiği ürünü değerinde satamadığı 
sürece tarımsal üretimden yük-
sek bir katma değer beklemenin 
imkansız olduğunu belirten Çalış, 
“Milliyetçi Hareket Partisi olarak; 
insanların doğduğu yerde doy-
ması için, kırsalı kalkındırmak için 
tarımsal üreticilerin en kısa zincir 
ile pazara ulaşımı sağlayacağız. 
Üreticilerin daha çok kazanması ve 
tüketicilerin daha ucuza gıda tüke-
timini temin edeceğiz. Hem üretici 
hem de tüketici sevinecek. Tarım-
da yüzler gülecek” dedi. 

TÜRKİYE TARIM ALANINDA 
ÖRNEK OLACAK 

“Birim alandan verimi daha 
artıracak çalışmalara ağırlık vere-
ceğiz” diyen Çalış, şöyle konuştu: 
“Tarımın stratejik önemi dünya-
daki ve Türkiye’deki nüfus artışına 
paralel olarak daha da artmakta-

dır. Tarım ürünlerine olan bu ta-
lep artışı, geleneksel yöntemlerle 
yapılan üretim yerine, yüksek 
kapasiteli tarımsal üretim model-
leri yaygınlaştırarak karşılanabilir. 
Bu kapsamda tarımla ilgili kamu 
kurumları ve paydaşlar arasında 
koordineli çalışacağız. Birim ala-
nında verimi artıran çalışmaların 
yanında modern tarım tekniklerini 
kullanarak ülkemizi tarım alanında 
örnek bir yapı haline getireceğiz.” 

BUĞDAYDA 5 KURUŞLUK 
DESTEĞİ ARTTIRACAĞIZ 

Buğdaydaki 5 kuruşluk ürün 
desteğinin de yetersiz olduğuna 
dikkat çeken MHP Konya Millet-
vekili Adayı Celil Çalış, “Buğday 
üretimini daha cazip hale getire-
cek, buğday ürün desteğini 5 ku-
ruştan daha yukarıya çıkaracağız. 
Tarımsal destekler, üretici refahını 
artıran, girdi maliyetlerini azaltan, 

üretim maliyeti ve ürün fiyatı den-
gesini gözeten, üretimde verimlili-
ği artıran bir anlayışla belirlenmeli 
ve uygulanmalıdır. 5 kuruşluk 
ürün desteğin özellikle iç Anadolu 
bölgesinde kesinlikle 15-20 kuruş 
civarına çıkarılması gerekiyor ki 
çitçilerimizin buğdaya olan ilgisi 
devam etsin. Hububat üretimi-
nin yüzde 75’lik büyük bir kısmı 
kıraç alanlarda üretimi yapılıyor. 
Riskli bir üretim. Her yıl yağışlar 
yeterli olmaya biliyor. Çiftçilerimiz 
tatminkar verim alamıyorlar. Ül-
kemiz için stratejik öneme sahip 
buğday, mısır, pamuk, soya, ay-
çiçeği, fındık, üzüm, incir, kayısı, 
zeytin, yer fıstığı ve enerji bitkileri 
gibi ürünler için özel destekleme 
programları ve fiyat garanti siste-
mi getirilmelidir” ifadelerini kul-
landı.
n HABER MERKEZİ
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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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 14123 Ada, 4 Parsel, 3.kat 13 
Bağımsız Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz;Kuzey ve doğu cepheli 105,00 m2 alanlıdır. 
Mesken, antre, L salon, 2 oda, mutfak, banyo, lavabo ve wc ile 2 balkondan oluşmaktadır. Kuru alanlar 
verniklenmiş tahta,ıslak alanlar seramik kaplıdır.Duvar yüzeyleri sıva üzeri plastik boyalıdır. Giriş kapısı, 
diğer iç kapılar ve pencereler ahşaptan yapılı, boyalıdır. Mutfakta tezgahın altı ve üstünde dolapları 
vardır, dolaplar arası 6 sıra fayans kaplıdır. Banyo duvarları 8 sıra, wc ve lavabo duvarları 8 sıra seramik 
kaplıdır. Banyoda, küvet, klozet ve lavabo vardır. Mutfak balkonu pvc doğrama ile kapatılmıştır. Isıtma 
merkezi sistem doğalgazlıdır. Kalorifer petekleri dökümdür.Elektrik ve su abonelikleri vardır.
Adresi : Dumlupınar Mahallesi, Şahinkaya Sokak, Gözde Sitesi No: 4/16 Selçuklu/
Konya
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 1/32
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında 8 kat blok mesken sahası içerisinde yer almaktadır.
   Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydında Selma Nurfer (İncekara) lehine mirastan kaynaklanan intifa
   hakkı bulunmaktadır. (Yargıtay kararı gereğince intifa hakkı ile yükümlü olarak
   satılacaktır)
1. Satış Günü : 10/07/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/08/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:Z18 MÜZAYEDE SALONU
   KARATAY KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/145 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın 814770 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ 

MEMURLUĞU
2017/145 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

MHP Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, üreticinin daha çok kazanaca-
ğını, tüketicilerin de daha ucuza gıda tüketimi temin edeceğini söyledi

Hem üretici hem de 
tüketici kazanacak 

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Konya İl Başkanlığı Gedavet Parkında 
“Yeryüzü Sofrası” kurarak, iftar yeme-
ği verdi. İftar yemeğine CHP Konya il 
Başkanı Barış Bektaş, Yüksek Disiplin 
Kurulu Üyesi Gülsüm Filorinalı, Mil-
letvekili Hüsnü Bozkurt, Milletvekili 
adaylarından Abdüllatif Şener, İsmail 
Ünsal, Orhan Kaya, Nazife Demirhan, 
Ali Sayar, Yaşar Narin, Hasan Pektekin, 
ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları 
ile partililer ve vatandaşlar katıldı.  Ka-
tılımın yoğun olduğu Yeryüzü Sofrasın-
da iftar yemeğinin ardından katılanlara 
teşekkür eden CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, “Ramazan ayının bereke-
tinde ve maneviyatında partililerimiz ve 
vatandaşlarımızla birlikte yeryüzü sof-
rasında iftar açtık. Birbirimizle ekme-
ğimizi paylaşarak birlik ve dayanışma 
örneğini burada sergiledik. Ramazan 
ayının ülkemize, İslam âlemine Konyalı 
hemşerilerimize hayırlar getirmesini di-
lerken, iftarımıza katılıp, destek verdiği-
niz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

CHP’den yeryüzü sofrası



Gerçek hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamd eder ve 
O’ndan yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu 
saptıramaz, kimi de saptırırsa, ona kimse hidayet edemez. 
Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı 

yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.

6 Haziran 2018
Hicri: 22 Ramazan 1439

Sahur:
03:35

İftar:
20:16

ORUÇ BOZMA KEFÂRETİ
Fıkıh literatüründe kefâret-i savm te-

rimiyle ifade edilen bu kefâret türü, “Ra-
mazan orucunu eda ederken, herhangi bir 
mazereti bulunmaksızın, oruçlu olduğunu 
bilerek orucunu kasten bozan kimseye ge-
reken kefâret”tir. Oruç ibadeti İslâm’ın beş 
temel şartından biri olup bu ibadeti yerine 
getirmekte zorlanan kimselere, oruç ko-
nusunda anlatıldığı üzere, bir dizi kolaylık 
ve ruhsat getirilmiştir. Ayrıca kasten oruç 
tutmayan, başladığı orucu iradesi dışında 
veya haklı görülebilir bir sebeple bozan 
kimsenin de bu orucunu kazâ etmesi imkâ-
nı vardır. Bu ruhsat ve imkânlardan sonra, 
başladığı ramazan orucunu hiçbir mâkul ve 
haklı görülebilir sebep yokken, bilerek ve 
isteyerek bozan kimsenin durumu ağır bir 
kusur ve suç kabul edilmiş ve böyle kimse-
lere, bu hatalı davranışlarından dolayı Al-
lah’tan af dileyebilmeleri için, biri yine oruç 
cinsinden olmak üzere üç tür ibadetten biri 
kefâret olarak öngörülmüştür. Orucu kasten 
bozan kimse için öngörülen kefâretin cezaî 
yönü ağır basar. Bu kefâreti gerektiren se-
bep ise, ramazan orucunu eda eden kimse-
nin orucu kasten ve isteyerek bozmasıdır. 
İkrah (ağır baskı), hata, unutma gibi kasıtlı 
olmayan durumlar kefâreti gerektirmez. 
Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna 
göre ramazan orucunun cinsî münasebetle 
veya yeme içme ile bozulması aynı hükme 
tâbi iken Şâfiîler başta olmak üzere bir grup 
fakihe göre ramazan orucunun sadece cinsî 
münasebetle bozulması kefâret gerektirir. 
Kasten de olsa yeme içme kefâreti gerektir-
mez. Birinci grup kasten yapılan cinsî mü-
nasebetle kasten yeme içmenin aynı ortak 
illete sahip bulunduğunu, ikisinin de orucun 
kasten bozulması mahiyetinde olduğunu 

ileri sürer. İkinci grup ise Hz. Peygamber’in 
ramazan ayında karısıyla cinsî münasebet-
te bulunan sahâbî hakkında kefârete hük-
mettiği, hadiste yeme içme geçmediği ve 
yeme içmenin farklı olduğu mülâhazasıyla 
hareket eder ve kıyas yaparak kefâret hük-
münü genişletmek istemezler. Şâfiîler’in 
burada kıyas yoluna gitmemeleri, biraz da 
kolaylığı sağlama, zorluk ve sıkıntıya yol 
açmama düşüncesinden kaynaklanmış 
olabilir. Oruç bozmanın kefâreti; eğer im-
kânı varsa bir köle âzat etmek, buna gücü 
yetmiyorsa ara vermeksizin iki ay süreyle 
oruç tutmak, eğer buna da gücü yetmiyorsa 
altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurmaktır. 
Çağımızda kölelik kalktığına göre, oruç 
kefâretinde ilk sırayı oruç tutma, ikinci sıra-
yı da fakiri doyurma alır. Benzeri bir hüküm 
diğer kefâretlerde de söz konusudur. Köle 
âzat etmenin kefâretlerde ilk sırayı alması, 
İslâm’ın hürriyet ve insan haklarına verdiği 
önemin ve köle durumunda olan insanların 
hürriyetlerine kavuşması için çeşitli uygun 
ortam ve vesileler geliştirdiğinin açık bir 
delilidir. Hanefîler de dahil fakihlerin ço-

ğunluğuna göre kefâret ödeyecek kimsenin 
yukarıda sayılan sıraya riayet etmesi, bir 
öncekini yapma imkânı bulunmadığında 
bir sonrakine geçmesi gerekir. Mâlikîler’e 
göre ise mükellef bu üç şıktan birini seçe-
bilir. Hatta bunlar arasında altmış fakiri 
doyurma en faziletli olanıdır. Çoğunluk ise 
hem oruç kefâretiyle ilgili hadiste bu sıra-
nın benzeri kayıtlarla zikredilmesi, zıhâr 
kefâretiyle ilgili âyetin ifade ve üslûbu hem 
de esaret altındaki bir kimsenin hürriyete 
kavuşturulmasının bunlar arasında en fa-
ziletli ibadet olduğu, nefsin oruçla terbiye-
sinin de ikinci derecede faziletli olduğu ve 
şâriin bu iki ibadete öncelik vererek bu tür 
hikmetleri gözetmiş bulunduğu gibi nokta-
lardan hareket etmiştir. Oruç kefâretinin iki 
ay oruç tutmak şeklinde ödenmesi halinde, 
orucun ara vermeksizin peş peşe tutulması 
gerekir. Sadece kadınların hayız hali bu peş 
peşeliği bozmaz. Onun dışında hastalık, 
yolculuk gibi bir mazerete binaen oruca ara 
verilirse, önce tutulanların yok sayılıp iki ay 
oruca yeniden başlanması gerekir. Şâfiîler 
loğusalık (nifas), Hanbelîler hastalık sebe-

biyle oruca ara vermenin peş peşeliği boz-
madığı görüşündedir. Böyle olunca kefâret 
orucuna, araya ramazan ayı veya kurban 
bayramı girmeyecek şekilde hesaplanıp 
başlanmalıdır. Kadınlar mazeret halleri 
biter bitmez ara vermeksizin oruçlarına 
kaldıkları yerden devam ederler ve tutula-
mayan bu günler hesap edilmeksizin oruç 
iki aya tamamlanır. Kefâret orucunda oruca 
geceden niyetlenmek, ayrıca tutacağı oru-
cun kefâret orucu olduğunu niyetinde belir-
lemek de şarttır. Oruç kefâretindeki ilk iki 
alternatif kefâret şeklinin yerine getirilmesi 
mümkün olmadığında üçüncü şık olarak 
mükellefin, altmış fakiri sabahlı akşamlı 
doyurması gerekli olur. Doyurma yemek 
yedirmek şeklinde olabileceği gibi yeme-
ğin bedelini kendisine vermekle de olabilir. 
Ayrıca bir günde altmış fakirin doyurulma-
sından bir fakirin altmış gün süreyle doyu-
rulmasına kadar çeşitli seçenekleri vardır. 
Ancak doyurulacak fakir, kefâret verenin 
bakmakla yükümlü olduğu kimseler arasın-
dan olmamalıdır. 

Doyurmada veya yerine para ödemede 
ölçü, yemin kefâretiyle ilgili âyetin (el-Mâi-
de 5/89) ifadesinden de hareketle, kefâret 
verecek şahsın ve ailesinin günlük gıda 
tüketim ortalaması olmalıdır. 

Farz orucun kasten bozulması ve kefâ-
retinin ödenmesinden sonra aynı şekilde 
yeni bir ihlâl olduğunda onun için yeni bir 
kefâret gerekir. Ancak Hanefîler’e göre 
kefâret sebepleri, araya kefâretin eda edil-
mesi girmeden birden fazla olursa, hepsi 
için bir kefâret ödeme yeterli olur. Iskat-ı 
savmda yani ölenin muhtemel oruç kefâreti 
borçları için tek bir kefâretin ödenmesi de 
bu esasa dayanır.

Kur’an’dan Mesaj
Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir 

gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, 
bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle 

melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. 
O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. 

(Kadr 1-2-3-4-5)

Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını 
yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren 

kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır. 
(Hadis-i Şerif)

Dinimiz dünya ve ahiretin mutluluğunu 
garanti etmiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi 

için imandan sonra herkese şu üç vazife 
düşmektedir: İlim  ̧amel ve ihlâs. 

(İmam-ı Rabbânî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe FÂTIMA BİNT-İ ESED (R.ANHA)

Ramazan Duası

Fırsat buldukça iyilik etmeyi, imkân oldukça yardım-
da bulunmayı hangimiz istemeyiz? Hele muhtaç olan kişi 
kimsesiz, mazlum ve bakıma muhtaç biriyse bazı zamanlar 
kendi ihtiyaçlarımızı unutur, onun isteklerini yerine getiri-
riz. Yemez yedirir, giymez giydiririz. Yapabileceğimiz her 
türlü iyiliği eksik bırakmayız. Ali’nin mübarek annesi Hz. 
Fâtıma da böyle bir ruha sahipti. Nüfusca kalabalık bir 
yuvanın yükü kocası EbûTâlib ile kendisinin omuzundaydı. 
EbûTâlib, Kureyş’in sevilip sayılan bir şahsiyeti olmakla 
beraber, geçimini zor temin eden, fakir bir insandı. Babası 
Abdülmuttâlib ölünce sevgili yeğeni Muhammed (a.s.m.) 
kendisine emanet edilmişti.

Sekiz yaşındaki inci tanesi bu yetimin maddi hima-
yesi amcasının üzerindeydi, fakat her şeyden önce bir 
anne şefkatine, sımsıcak, müşfik bir kalbe muhtaçtı. İşte, 
Hz. Fâtıma bu mübarek yavruya annesini aratmamak için 
olanca gayretini sarf ediyordu. Kendi çocuklarından önce 
onu yedirip içiriyor, kendi öz evlatlarından önce bu kutsi 
emanetin elbisesini giydiriyor, saçını tarıyordu. Dahası, 
onun en çok muhtaç olduğu yakın ilgiyi, anneliği ona tat-
tırıyordu. Bu minval üzere Sevgili Peygamberimiz, kendi 
yuvasını kuruncaya kadar amcasının ve yengesinin hima-
yesinde kalmıştı.

Resûlullah (a.s.m.) peygamberlikle vazifelendirildi-
ğinde müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kalmıştı. 
Bu durum Hz. Fâtıma’yı çok üzüyor, kalbini hicrana bo-
ğuyordu. EbûTâlib’le birlikte onu himaye ediyor, acılarını 
unutturmak için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Bir 
müddet sonra da Müslüman oldu. Annesi kadar sevdiği bi-
rinin Müslüman olması Resûlullah’ı memnun etti, acılarını 
unutturdu.

Hz. Fâtıma, Medine’ye hicret ederek Allah yolunda 
Muhacir olma saadetini kazandı. Fakat onun saadetine sa-
adet katan asıl hadise hiç şüphesiz, Resûlullah’ın “benden 
bir parça” dediği sevgili kızı Hz. Fâtıma’ya kayınvalide ol-
masıydı. Bunu kendisi için büyük bir bahtiyarlık addediyor, 
Hz. Fâtıma’yı üzmemek için azami gayret sarf ediyordu. 
Evde iş bölümü yapmışlardı. Her ikisi de kendilerine dü-
şen vazifeyi en iyi şekilde yapıyorlar, bu arada birbirlerine 
de yardımcı oluyorlardı. Gelinin kaynanaya, kaynananın 
da geline karşı nasıl davranması gerektiğinin en canlı 
misallerini yaşıyorlardı. Onların sevgi ve saygı içerisinde 
geçinmeleri hem Resûlullah’ı hem de Hz. Ali’yi çok sevin-
diriyordu.

Peygamberimiz (a.s.m.), Fâtıma bint-i Esed’e (r.an-
ha) karşı olan vefa borcunu, yaptığı iyiliklere karşı kadir-
bilirliğini her fırsatta gösteriyordu. Devamlı ziyaretine 
gidiyor, gözetiyor, hâlini hatırını soruyor, çeşitli yardımlar-
da bulunuyordu. Her evladın annesine yapması gereken 
hizmetin daha fazlasını yapıyordu. Ona “anne” diye hitap 
ediyor, “anne” diyerek anıyor, yâd ediyordu.

Peygamberimizin Medine’ye yerleşmesinin üzerinden 
dört sene geçmişti… Her zaman yüzünde sürur ve saadet 
çiçekleri açan Sevgili Peygamberimiz o gün mahzundu. 
Hüznünün kaynağını kendisi şöyle ifade ediyordu:

“Bugün annem vefat 
etti!”

Bu mübarek hanım, 
risalet güneşini evinde 
barındıran, daha sonra 
da ona ilk iman edenlerin 
arasında bulunan, Medi-
ne’ye hicret başlayınca 
da Peygamber gölgesinden uzak kalmaya dayanamayıp 
yurdunu yuvasını terk ederek gurbete çıkan Fâtıma bint-i 
Esed’den (r.a.) başkası değildi.

Peygamberimiz (a.s.m.) gömleğini çıkarıp verdi ve 
kefen yapılmasını istedi. Cenaze namazını da kendisi 
kıldırdı. Sonra Hz. Fâtıma’nın naaşı kabre kondu. Kabir 
genişti. Resûlullah (a.s.m.) kabre indi, bir müddet kabir-
de uzandı. Sonra çıktı. Gözleri yaşarmıştı. Yaşlar kabre 
damlıyordu. Peygamberimizin bu davranışı, ona duydu-
ğu yakınlığın mücessem bir misaliydi. Aynı zamanda bir 
iltifattı. Çünkü Resûlullah’ın mübarek vücutlarının temas 
ettiği kabir, cennet bahçelerinden birisi olurdu.

Sahabiler, Peygamberimizin bu alakasından dolayı 
sordular: “YâResûlallah, biz bu hanıma gösterdiğiniz sa-
mimi alakayı başkalarına gösterdiğinize şahit olmadık.”

Peygamberimiz (a.s.m.), onların merakını şöyle gi-
derdi:

“O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce 
benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başla-
rı tozlu topraklı dururken önce benim saçımı başımı tarar, 
gül yağıyla yağlardı.

“O benim annemdi. Amcam EbûTâlib’den sonra bu 
kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan başka bir kadına 
rastlamadım. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye 
gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatı kendisine 
kolay ve rahat gelsin diye de bir müddet kabrinde uzan-
dım.”

Hz. Fâtıma’nın üzerine toprak atıldıktan sonra Resûlul-
lah (a.s.m.), sevgili annesi için şu duayı yaptı:

“Allah sana merhamet etsin ve seni hayırla mükâfat-
landırsın! Anneciğim, Allah sana rahmet etsin! Annemden 
sonra bana annelik yaptın. Kendin aç kalır, beni doyurur-
dun. Kendin giymez, beni giydirirdin. En iyi nimetleri ken-
din yemez, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için 
ve ahiret yurdunu umarak yapardın.

“Allah hem dirilten, hem de öldürendir. Allah’ım, 
annem Fâtıma bint-i Esed’i affet, kabrini genişlet! Ben 
Resûlünün ve benden önceki peygamberlerinin hakkı için 
duamı kabul buyur, ey merhametlilerin en merhametlisi 
olan Yüce Allah!”

Biraz sonra da Resûlullah (a.s.m.) tebessüm buyurdu 
ve orada bulunanlara şu müjdeyi verdi: “Cebrâil (a.s.), ‘Bu 
kadın, cennetliklerdendir.’ diye bana haber verdi. Ayrıca 
Yüce Allah, meleklerinden 70 binine, bu kadının cenaze 
namazını kılmalarını emretti. Melekler de onun cenaze 
namazını kıldılar.”

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Baba, aile huzur ve saadetinin nazım otoritesidir. Ailenin kartvizitidir. 
Zira babayı hayat mücadelesi ve evin geçimi ile mükellef kılan Allah cel-
lecelalühu, onu kadına göre bedenen daha kuvvetli, ruhen de daha metin 
kılmıştır.

Ailede saadetin sağlanması hiç şüphe yok ki, iyi bir babanın olgun 
idaresine dayanır. Lakin bir babadan, gücünün ve kazancının üstünde bir 
şeyler beklemek, ana ve çocuklar için hak değildir. Erkeğin vazifesi, israfa 
sapmamak ve luzumundan aşağı düşmemek şartı ile ortalama bir gıda ve 
geçim te’min etmektir. Erkek zengin dahi olsa, israftan korunmakla mükel-
leftir. Zira mülk, Allah’a aid olduğu için insana sadece bir emanet olarak 
verilmiştir. İnsan bu şuur içinde hareket etmezse, israfın ağır mes’uliyetini 
yüklenmiş olur. Burada insan karnının, bir tehlike kazanı olduğunu unutma-
mak gerekir. Onun infilakı, maddi ve manevi helaktir.

Misafirlere hâl ve şanına uygun bir surette ikram ise, ailenin mürüvvet 
vazifesidir.

Giyimde de itidali muhafaza zarureti vardır. Tefahür, yani böbürlenmek 
ve çalım satmak gayesi ile giyinme ve süslenmeler haramdır. Allah Teala 
buyurur:“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürle-
nerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla 
sevmez!..” (Lokman, 18)

Baba ve anne, aile fertlerini, hatta hizmetkarlarını, onların dini duy-
gularını ve ahlaki güzelliklerini bozacak sohbetlerden, gayr-i İslami gezin-
tilerden, menfi roman ve televizyon programlarının afetlerinden korumak 
mecburiyetindedir. Nitekim Allah Teala buyurur:“Ey iman edenler! Kendi-
nizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun!” (et-Tahrim, 
6) Aile fertlerini muhafaza ve onların ahiret saadetlerini hedefleyen fedakar 
baba ne mübarek bir babadır!.. Salih bir babanın durumu, hadis-i şerifde 
ne güzel bildirilir:“Allah’ın rızası, babanın hoşnutluğunda; Allah’ın gazabı 
ve azabı da, babanın öfke ve kızgınlığında gizlidir.” Ailenin içten görüntü-
sünde ise, evi çekip çeviren, düzenleyen, toparlayıcı olan ve nesli yetişti-
ren unsurun anne olduğu gerçeği vardır. Bunun için anne; duygu derinliği, 
incelik, şefkat, merhamet, fedakarlık, çocuk bakımı ve neslin muhafazası 
gibi meziyetlerle techiz edilmiştir.Bizleri önce bir müddet karnında, sonra 
kollarında, ölünceye kadar da kalblerinde taşıyan annelerimize sevgi ve 
saygı hususunda denk olacak bir varlık yaratılmamıştır. Kendisini ailesine 
hasır ve hibe eden vefakar anne, engin bir sevgiye, derin bir saygıya, ömür-
lük bir teşekküre layıktır. Babanın yorgunluklarını, çocukların usandırıcı hır-
çınlık ve taşkınlıklarını eritecek fazilet cevheri, ancak anne kalbidir. Bu ulvi 
kıymet dolayısıyladır ki Allah Teala buyurur:“Biz insana, ana-babasına iyi 
davranmasını vasiyet ettik!.. Çünkü anası, onu nice sıkıntılara katlanarak 
(karnında) taşımıştır.. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun 
için:) Önce bana, sonra da ana-babana şükret!” diye tavsiyede bulunmu-
şuzdur. Dönüş ancak banadır..” (Lokman, 14)“

Sözlükte “kuvvet, sağ taraf, sağ el, ant, kasem ve benzeri” mânalara gelen 
yemin dinî kullanımda, “bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın 
doğru olup olmaması konusundaki söylediği sözünü Allah’ın adını veya sıfatını 
zikrederek kuvvetlendirmesini ifade eden bir terimdir. Meselâ “Vallahi şu işi yap-
mam”, “Vallahi şu yere gitmeyeceğim”, “Vallahi borcumu ödedim” şeklindeki 
beyanlar böyledir. Bu tür yeminlere fıkıh dilinde kasem

adı verilir. Bundan ayrı olarak köle âzat etme ve boşamaya bağlı olarak yapı-
lan ve bazı fıkhî sonuçlar doğuran yemin çeşidi ile yargılama hukukunda ispat vası-
tası olarak başvurulan yeminden de söz edilebilir. Kasem suretiyle yapılan yemin 
Allah’ın isim veya sıfatlarından birine ant içmekle yapılır. “Vallâhi, tallâhi, billâhi, 
Allah şahit, rahim olan Allah hakkı için andolsun, Allah adına yemin ederim” gibi 
ifadeler böyledir. Aynı şekilde Allah’ın isim ve sıfatlarıyla bağlantı kurularak söyle-
nen “yemin ederim, üzerine andolsun, şu yemeği yemek bana haram olsun” gibi 
ifadeler birer yemin sayılır. “Şöyle yaparsam yahudi, kâfir vb. olayım” veya “Müs-
lüman olmayayım” tarzında sözlerin birer yemin sayılabilmesi için bunların yemin 
niyetiyle yani sözü teyit maksadıyla söylenmiş olması gerekir. Allah’ın isim ve sı-
fatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında toplumun 
örfü ve kutsal hakkındaki değerlendirmesi ölçü alınır. Toplumumuzda “Kâbe hakkı 
için”, “Kur’an çarpsın”, “Ekmek çarpsın”, “Anam avradım olsun” gibi toplumun 
üst ve kutsal değerlerini sözünü teyit etmek için kullanma da, örfen yemin telakki 
edildiği sürece, diğer yeminlerin tâbi olduğu hükme tâbidir. Müslümanların her 
türlü yeminden, özellikle bu tür yeminlerden kaçınması, etrafındaki insanları da bu 
yönde uyarması gerekir. Çünkü dince kutsal ve saygın kabul edilen değerlerin gün-
lük tartışma ve çekişme ortamına indirilmesi neticede, bu eğerlerin yıpranmasına 
yol açar. Zaten fıkıh geleneğindeki yemin telakkisi, zıhâr yemini için de kefâretin 
gerekli görülmesi ve boşama teyitli sözlerin de yemin olarak algılanabilmesi bu 
bakış açısını haklı kılar. Yemin etmek esasen mubah bir davranış olmakla birlikte, 
gereksiz yere yemin etmek ve onu alışkanlık haline getirmek doğru değildir. Sıkça 
yemin eden kişi sözüne Allah’ı şahit tutmuş, O’na karşı saygısızlık etmiş ve kutsal 
değerleri sözünün doğruluğunu teyit için yıpratmış, neticede de toplum nezdinde 
kendi saygınlığını zedelemiş olur. Müslüman, yemin etmeye ihtiyaç hissetmeye-
cek derecede sözüne güvenilen ve çevresi tarafından böyle bilinen bir kimse ol-
mayı gaye edinmelidir. Yalan yere yemin etmek ve yapılan bir yemine uymamak 
ise daha büyük bir hatadır ve bazı sorumlulukları doğurur. Kur’an’da, verilen sözün 
yerine getirilmesi bağlamında “Yeminlerinizi koruyunuz”

(el-Mâide 5/89), “Allah adına yaptığınız ahidleri yerine getirin. Allah’ı kefil tu-
tarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıkla-
rınızı bilir” (en-Nahl 16/91) buyurulur. Bu itibarla bir müslümanın yemin etmeme-
si, yemin etmişse bu, verdiği söze Allah’ı şahit tutmak demek olduğundan mutlaka 
yeminine bağlı kalması gerekir.

Yemin ettikten sonra yeminini tutmayan kimsenin yemin kefâreti ödemesi ge-
rekir. Mâsiyet içeren bir iş için yemin eden kimsenin o işi işlemeyip yemin kefâreti 
vermesi gerekir. Bir kimsenin borcunu ödememeye, bir müslüman kardeşiyle ko-
nuşmamaya, anne babasıyla aynı evde oturmamaya yemin etmesi gibi durumlar-
da yeminin bozulup kefâret ödenmesi tavsiye edilmiştir. Bir hadiste de “Bir kimse 
bir şey için yemin eder, sonra da ondan hayırlısını görürse yeminini bozsun ve 
kefâret versin” buyrulmuştur.

Aile yapısında baba,
anne ve kardeşler

Yemin etmek ve 
yemine bağlı kalmak Mekke döneminde inmiştir. 43 âyettir. 

Sûre, adını 13. âyette geçen “Ra’d” ke-
limesinde nalmıştır. “Ra’d” gök gürül-
tüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın 
birliği, peygamberlik, öldükten sonra 
dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm 
hakkında ortaya attıkları şüpheler konu 
edilmektedir. 
Mushaftaki sıralamada on üçüncü, iniş 
sırasına göre doksan altıncı sûredir. 
Muhammed sûresinden sonra, Rah-
mân sûresinden önce nâzil olmuştur; 
Mekke’de mi Medine’de mi indiği hak-
kında farklı rivayet ve tesbitler vardır. 
Mushaftaki tertibe göre sûrenin Mek-
ke’de inmiş olan ve hurûf-i mukattaa ile 
başlayan sûrelerin arasına yerleştiril-
miş olması, üslûbunun Mekkî sûrelere 
benzemesi, muhtevasında tevhid ilke-
leri, müşriklerin kınanması ve yerilme-
si gibi konuların yer alması sebebiyle 
Mekke’de inmiş olduğu rivayeti tercih 
edilmiştir; 31-32. âyetlerinin Mekke’de, 
diğerlerinin ise Medine’de indiğini, ay-
rıca tamamının Medine döneminde gel-
diğini söyleyenler de vardır. 
Ra‘d sûresinde Allah’ın varlığı, birliği, 
ilmi ve kudretinin aklî delillerle ispatı; 
evrenin sahibi ve ondaki tasarruf hu-
susunda tek yetkili oluşu, bu sebeple 
ibadete lâyık ve müstahak tek mâbud 
oluşu, peygamberlik ve peygamberle-
rin doğrulukları, evlenme, çocuk sa-
hibi olma gibi bazı nitelikleri, vahiy ve 
Kur’ân-ı Kerîm’in hak oluşu, Kur’an’ın 
özellikleri,öldükten sonra dirilme, he-
sap verme, cennet ve cehennem, sami-
mi müminlerin özellikleri, müşriklerin 
ortaya attığı şüpheler ve bunlara veri-
len cevaplar, Ehl-i kitabın Kur’an karşı-
sındaki tutumu ile toplumların kaderini 
etkileyecek derecede önemli birçok ah-
lâkî konu, tabiat olayları ve gök cisim-
leri arasındaki ilâhî nizam vb. konular 
ele alınmıştır.

Ra’d Suresi 
SURELER
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Partisinin güçlü bir şekilde TBMM’de temsil hakkı kazanması için mücadele ettiklerini belirten MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Lider Ülke Türkiye” hedefine katkı sağlayacaklarını vurguladı

MHP’den 5 temel hedef
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
İl Başkanı Murat Çiçek, MHP Me-
ram İlçe Başkanı İbrahim Ay, MHP 
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan,  
milletvekili adayları ve partililerle 
birlikte Ülkücü Eğitimciler Birliği 
Derneği (Ülkü-Bir) Genel Merke-
zinin iftar programına katıldı. İftar 
programının ardından ise Kalaycı ve 
beraberindeki heyet, MHP Selçuk-
lu İlçe Başkanlığı tarafından Sızma 
Mahallesi’nde açılan MHP Mahalle 
Temsilciliği’nin açılışını yaptı. Açı-
lıştan sonra MHP’ye yeni katılan 
gençlerin rozet takım töreni gerçek-
leştirildi. 

ÖĞRETMENLERİMİZİN 
SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı yaptığı konuşmada, eğitim 
alanında birçok sorun olduğunu 
söyledi. Öğretmenlerin Türkiye’nin 
aydınlık geleceği için önemli bir kat-
kı sunduğunu ancak buna rağmen 
hak ettikleri değeri görmediklerini 
belirten Kalaycı, Türkiye’nin eğitim 
sistemindeki sorunları çözmeden 
hedeflerine ulaşmasının mümkün 
olmadığını savundu. MHP olarak 
her fırsatta eğitimdeki sorunları dile 
getirdiklerini ve çözüm önerileri 
sunduklarını belirten Kalaycı, “Öğ-

retmenlerimize 3600 ek gösterge 
konusuyla ilgili önceden beri mü-
cadele veriyoruz. Öğretmenlerimiz 
bunu uzun süredir beklemektedir, 
artık zamanı geldi. Öğretmenleri-
mizin büyük çoğunluğu kredi kartı 
borçlarıyla geçimini sağlamaktadır. 
Artık bu son bulmalıdır. Gerek özlük 
hakları, gerek ek dersler olmak üze-
re öğretmenlerimiz hak ettiklerini 
almalıdır. Bir başka kanayan yara 
atanamayan öğretmenler sorunu-
dur. Devlet olarak diploma vermi-
şiz ama 400 binin üzerinde atana-
mayan öğretmen var. Bu konuda 
da MHP olarak çözüm yolu ortaya 
koyuyoruz. Gerçekleştireceğimiz 
eğitim reformu ile kademeli olarak 

öğretmenlerimizin tamamının ata-
masını gerçekleştirmeyi taahhüt 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘LİDER ÜLKE HEDEFİNE ULACAĞIZ’
“Türkiye beka mücadelesi ver-

mektedir” diyen Kalaycı, 15 Tem-
muz’da yaşanan hain FETÖ darbe 
girişimini hatırlattı.Türkiye’nin iş-
gal edilmek istendiğini ancak Türk 
milletinin tankların altına yatarak 
bu hain girişime fırsat vermediğini 
dile getiren Kalaycı, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Terör örgütlerinin kökle-
rinin kazınmasına az kalmıştır. Yine 
sınırlarımızda emperyalist güçlerin 
demir attığını görüyoruz. Güney sı-
nırlarımız boyunca bir terör devleti 
kurma girişimleri olmuştur. Türkiye 
bu oluşumu engellemek için büyük 
çaba sarfetmektedir. Türkiye’nin 
önemli zaferlerinden olan Fırat Kal-
kanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bu 
terör devletinin önüne set çekilmiş-
tir. Afrin’den Kandil’e kadar bütün 
terör örgütleri temizlenecek, MHP 
bu konuda tüm gayretlerini göste-
recektir. 24 Haziran seçimleri büyük 
önem taşıyor. Türkiye’nin hedef-
lerine ulaşması için yeni yönetim 
sistemimiz bir imkan sağlayacaktır. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
ile Türkiye lider ülke olma hedefine 
ulaşacaktır. Türkiye küresel bir güç 
olması için Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sistemi ile altyapı oluşturulacak, 

bölgedeki akan kana, bölgedeki in-
sanların uğradığı zulme Türkiye kü-
resel güç olarak son verecek. Cum-
hur İttifakı’nın hedefleri büyüktür. 
Cumhurbaşkanı Adayımız Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. MHP olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de 
etkin bir şekilde yer almak için mü-
cadele edeceğiz.” 

MHP’DEN 5’Lİ ÇÖZÜM
MHP’nin seçim programını ha-

tırlatan Kalaycı, partisinin 5 ana 
başlık üzerinde durduğunu söyle-
di. Bunları sıralayarak vatandaşlara 
açıklayan Kalaycı, “Reform, terörle 
mücadele, yoksullukla mücadele, 
yolsuzlukla mücadele, üreten bir 
Türkiye’yi sağlama bizim 5 temel 
hedefimiz. Ekonomide yapısal re-
form yapmamız şart. Çiftçilerimiz 
için girdi maliyetleri yüksek, bunu 
düşüreceğiz. Mazottan ve elektrik-
ten KDV almayacağız. Esnafımızın, 
çiftçimizin, vatandaşımızın temel 
sorunu olan borçlarından kurtulma-
larını sağlayacağız. Çiftçimiz, köylü-
müz ayağa kalkmadıkça ekonomik 
iyileşmeyi sağlayamayız. Emeklilikte 
yaşa takılanların sorununu çözece-
ğiz. Gençlerimize üniversite eğitim-
lerinin ardından iş bulana kadar yar-
dım edeceğiz. Öğrencilikte aldıkları 
kredileri yine işbulana kadar ötele-
yeceğiz” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ateşbaz-ı Veli Kültür 
Kompleksi inşa edilecek

Meram Belediyesi tarafından 
düzenlenen iftar programları Ra-
mazan Ayı boyunca farklı mahal-
lelerde gerçekleştirilmeye devam 
ediyor. Ateşbaz Veli ve Toprak 
Sarnıç Mahalle sakinlerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilen iftar prog-
ramında konuşan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Ateşbaz-ı 
Veli Türbesi yanına kültür komp-
leksi inşa edileceğinin müjdesini 
verdi. Meram Belediyesi tara-
fından Ramazan Ayı boyunca 
gerçekleştirilen iftar programları 
farklı mahallelerde düzenlenmeye 
devam ederken, Ateşbaz Veli ve 
Toprak Sarnıç Mahalle sakinleri 
Ateşbaz-ı Veli Türbesi yanında 
aynı iftar sofrasında buluştu. Prog-
rama Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Orhan Erdem, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, teşkilat mensupları, mec-
lis üyeleri ve muhtarlar katıldı.  

KÜLTÜR KOMPLEKSİ MÜJDESİ
Ramazan Ayı boyunca fark-

lı mahallelerde düzenlenen iftar 
programlarında yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi veren Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Ateşbaz-ı Veli Türbesi yanına inşa 
edilecek kültür kompleksinin pro-
jesinin tamamlandığını ifade etti. 
Başkan Toru konu ile ilgili şunları 
söyledi; “Ateşbazı Veli Türbesi’nin  
bulunduğu yerde turizm potansi-
yelini artırmak için hemen önün-
de bulunan yolu açtık ve buradaki 
park alanını düzenledik. Ateşbaz-ı 
Veli Türbesinin kıble tarafında bu-
raya gelen misafirlerimizin fayda-
lanması için yapacağımız Ateşbaz 
Veli Kültür Kompleksimizin proje-
si tamamlandı. İnşallah oraya da 
bir kültür kompleksi inşa ederek 
bu bölgenin, şehrimizin, ilçemizin 
tanıtımına katkı sağlayacak müze 
tarzı bir birimin burada yapılanma-
sını sağlayacağız” n HABER MERKEZİ

Ereğli ve Halkapınar’da vatandaşlarla buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Bu ruh olduktan sonra bu 
birliktelik olduktan sonra önümüzde de Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra Konya’nın ve Türkiye’nin sırtını kim yere getirebilir ki?” dedi  

‘Sırtımızı yere getiremezler’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, milletvekilleri, milletvekili 
adayları ve teşkilat mensupları ile 
birlikte Ereğli ve Halkapınar’a gide-
rek Yerel Buluşma programlarına 
katıldı. 

BU RUH VE CUMHURBAŞKANIMIZ 
OLDUKÇA SIRTIMIZI 
YERE GETİREMEZLER 

Ereğli’de yoğun katılımla dü-
zenlenen programda ilçe halkına 
hitap eden AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, “Sağlıkta, ulaşım-
da, turizmde, hayvancılıkta eğitim-
de kimse 2001’e dönmek istemez. 
Huzur ve sükûnet içinde iftar yapa-
mayan ülkeler, komşularımız var. 
İstiyorlar ki Türkiye de onlar gibi 
olsun. Ama bakın meydana bugün 
herkes burada. Bu ruh olduktan 
sonra bu birliktelik olduktan sonra 
önümüzde de Recep Tayyip Erdo-
ğan olduktan sonra Konya’nın ve 
Türkiye’nin sırtını kim yere getire-
bilir ki?” diye konuştu. 

BUGÜNE KADAR EREĞLİ’YE 150 
MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, eski Türki-
ye ve yeni Türkiye’yi karşılaştırdığı 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Yeni Türkiye 24 Haziran’dan sonra 
inşallah bir şahlanışa daha geçecek. 
Bugüne kadar Ereğli’ye Büyükşehir 

Belediyemiz tarafından 150 milyon 
liralık bir yatırım yapılmış. Tabii hiz-
mette sınır yok. Taş Evlerin resto-
rasyon projesi tamamlanmak üzere. 
İnşallah bu yıl içinde taş koyma töre-
nine geliriz. Ayrıca yarı olimpik yüz-
me havuzunun ihalesi yapıldı, temel 
atma töreni için hazırlıklar yapılıyor. 
Yeni hal yeri için de istişare ediyoruz. 
Bugüne kadar Ereğli çok büyük hiz-
metler aldı. 24 Haziran seçimlerinde 
de Ereğli bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da en yüksek desteği 
verecektir” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her 
zaman yanında durmaya devam 
ettiklerini kaydeden Altay, “Çünkü 
biliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın 
yanında olmak Filistin’deki Fevzi el 
Cündi’nin yanında olmaktır, Myan-
mar’daki mazlumların yanında ol-
maktır, Sudan ve Suriye’deki yetim-
lerin yanında olmak demektir” diye 
konuştu. 

YIKACAĞIZ DİYENLERE DEĞİL 
CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK VERİN 

Önceki dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
“Ben hakikaten merak ediyorum, 
muhalefet partisinden gelenler aca-
ba ne diyorlar? Çünkü Türkiye’nin 
devasa yatırımlarıyla ilgili durdur-
maktan, yıkmaktan veya kaldır-
maktan bahsediyorlar. Biz ise yap-
tıklarımızdan ve yapacaklarımızdan 
bahsediyoruz. Halkımız da aradaki 
farkı görüyor. Yaparsa AK Parti ya-
par. O nedenle yapmayacağız ve 
durduracağız diyenlere değil, Büyük 
Türkiye hedefine hep birlikte yürü-
yeceğiz diyenlere destek vermenizi 
istirham ediyorum” ifadelerini kul-
landı. 

24 HAZİRAN’DAN SONRA 
ŞAHLANMA DÖNEMİ BAŞLIYOR 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve arkadaşlarının 16 yıl 
önce bir erdemliler hareketi olarak 
yola çıktığını ve 16 yıldır millete 
hizmet ettiğini kaydeden AK Par-
ti Konya Milletvekili Halil Etyemez 
konuşmasında şunları dile getirdi: 
“Ülkemizi bir baştan diğer başa ihya 
ve inşa ediyoruz. Hem ekonomi ala-
nında hem yatırım ve projelerde AK 
Parti milletimize hizmet etti. Artık 
24 Haziran’dan sonra şahlanma za-
manı. Çünkü 24 Haziran bir dönüm 
noktası. Onun için Cumhurbaşkanı-
mıza ve AK Parti’ye hep birlikte 24 
Haziran’da güçlü bir destek verme-

miz gerekiyor.” 
MİLLETİMİZ OYNANAN OYUNUN 

VE TEZGÂHLARIN FARKINDA 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, geleceği daha iyi inşa edebil-
mek için yeni bir hükümet sistemine 
ihtiyaç olduğu için Cumhurbaşkan-
lığı sisteminin hayata geçirildiğini 
belirterek, “Bir yanda güçlü bir hü-
kümet, bir taraftan da güçlü bir par-
lamento. Bu da güçlü bir ülkeyi orta-
ya koyacak. 2002’den bu yana birçok 
engelleme, oyun ve tezgâha rağmen 
Türkiye bu büyümeyi yakalamışsa 
demek ki bu engellemeler olmasa 
bulunduğumuz yerden bir kat daha 
ileride olacaktık. Kimse kusura bak-
masın, bu millet 15 Temmuzla bera-
ber kendi duruşunu ortaya koymuş, 
24 Haziran’da da Konyamızda ve 
ülkemizde açık ara önde ipi göğüs-
leyeceğiz” dedi. 

Bugüne kadar Ereğli’ye Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından 150 
milyon lira yatırım yapıldığını hatır-
latan Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven de hizmet ve desteklerin-
den dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. AK Parti Ereğli İlçe 
Başkanı Abdülkadir Düzen ise daha 
güçlü bir Türkiye için Ereğli’den bu-
güne kadar görülmemiş yüksek bir 
destek çıkması gerektiğinin altını 
çizdi. 

Ereğli Buluşma Programı’nın 
ardından AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve protokol mensupları, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından restorasyonu 
sürdürülen Rüstem Paşa Kervansa-
rayında incelemelerde bulundu. 

HALKAPINAR’DA YEREL BULUŞMA 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl 

Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, 
milletvekili adayları ve teşkilat men-
supları Ereğli’nin yanı sıra Halkapı-
nar’da da Yerel Buluşmalar Prog-
ramı’na katılarak 24 Haziran için 
destek istediler. 

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gös-
terdiği programın ardından AK Parti 
Halkapınar İlçe Teşkilatı’nın Seçim 
Koordinasyon Merkezi’nin açılışını 
gerçekleştirilerek Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapılacak olan Say-
başı Parkı Kır Kahvesi ve Çevre Dü-
zenleme çalışmalarının temel atma 
töreni gerçekleştirildi. 

Halkapınar Belediye Başkanı 
Fahri Vardar, Büyükşehir Belediye-
si tarafından ilçeye kazandırılan ya-
tırımlar için teşekkür ederek, hem 
hükümetin hem de Büyükşehir Be-
lediyesi’nin yatırımları ile ilçenin bir-
çok probleminin çözüldüğünü dile 
getirdi. n HABER MERKEZİ

Meram 
Belediye 
Başkanı 
Fatma 
Toru

Mustafa Kalaycı

Ahmet Sorgun
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Sağlık sorunu olmayan, iftar, sahur 
ve ara öğünlerde gerekli enerji, protein, 
vitamin ve mineralleri dengeli şekilde 
alabilmeleri için öneriler.

Sıcacık pideler, kalabalık sofralar, 
çeşit çeşit iftariyelikler ve güllaç, sütlü 
tatlılar. 

Ramazan da fazla yemek yenmedi-
ğinde kilo verme durumu gözlenirken, 
aç kalma korkusuyla çok fazla yemek 
yendiğinde ise bireylerde kilo artışı gö-
rülebilir.

Dengeli beslenme ile kilo kaybı 
bile mümkün,gerekli tıbbi tedavi ve 
beslenme programları düzenlendikten 
sonra oruç tutularakda kilo kaybı görü-
lebilir.

İftar yapıldıktan 2 saat sonra mini 
bir meyve, sütlü tatlı tercihi yapabilirsi-
niz.

İftar sonrası 1 veya 2 kez küçük ara 
öğünler yapabilirsiniz.

Orucunuzu hurma gibi lif içeriği 
yüksek bir kuru meyve ve su ile açmak 
kan şekerinizi dengelemeye yardımcı 
olacaktır. 

Çok tuzlu olmayan peynir, zey-
tin, bir dilim ekmek, su veya çorba 
ile de orucunuzu açabilirsiniz. Müm-
künse, orucunuzu açtıktan sonra ye-
meğe 10-20 dakika ara verebilirsiniz.  
Su ve lif içeriği yüksek taze sebzeler-
den oluşan salatalar ile yoğurt, ayran 
ve cacığa sofrada yer verilmelidir.  
Tam tahıllı ekmekler ve bulgur gibi 
lif içeriği yüksek tahıllar tercih edi-
lerek enerji alımı desteklenebilir, 
kabızlık riski azaltılabilir ve kan şeke-
rinin aniden yükselmesi önlenebilir.  
İftarda, kızartma ve hamur tatlıları ye-
rine, sütlü tatlıları ve meyve tatlılarını 
tercih edebilirsiniz. 

İftar için yiyecekleri hazırlarken ise 
kızartma veya kavurma yerine, haşla-
ma, buğulama veya ızgara yöntemlerini 
tercih etmelisiniz.

İftardan 1-2 saat sonra taze 
meyveler tüketerek, su, mineral ve 
vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.  

İftardan sonra sahura kadar ge-
çen sürede mutlaka 6-8 bardak, 
2-3 litre kadar su tüketmelisiniz.  
Çay veya kahve de tüketebilirsiniz an-
cak çok fazla tüketildiklerinde vücuttan 
su atımına neden oldukları için, daha 
fazla su içerek bu açığı kapatabilirsiniz. 

SAHUR YAPILMASA OLUR MU?
Mutlaka sahura kalkın. Su içerek 

sahuru geçiştirmeyin. Uzun saatlerce 
aç kalınıyor. Midede uzun süre kalacak 
ve kan şekerinde ani değişiklik yaratma-
yacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, 
baharatlı, yağlı ve kalorili besinler tüke-
tilmemelidir.

SAHUR DA BESİN GRUPLARININ 
HEPSİNDEN TÜKETİLMELİ Mİ?

Proteini yüksek besinler tüketil-
meli .Süt, yoğurt, ayran, yumurta, pey-
nir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. 
Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve 
özellikle su oranı yüksek meyve ile des-
teklenmelidir.

SAHUR DA HANGİ BESİNLERE 
AĞIRLIK VERİLMELİDİR?

Yumurta, tok tutucu özelliğiyle 
birlikte anne sütünden sonra en kaliteli 
proteindir. Buğüne kadar yapılmış araş-
tırma sonuçlarında  yumurta içeren bir 
öğünün  iştah artırıcı bir hormon olan 
ghrelinin azalmasını sağladığını ve daha 
uzun süre tokluk sağladığı kanıtlanmış-
tır. Besin değeri açısından da zengin 
bir besin olduğunu bilmeyen yoktur. 
Protein, folikasit , fosfor, demir, çinko 
açısından zengin bir besindir.

Yoğurt, Ramazan da öğün sayısı 
azaldiğı için sindirim sisteminde birçok 
rahatsızlıkla karşılabileceklereprobiyotik 
yoğurt tüketmelerini ısrarla tavsiye edi-
yorum. Bağırsak problemlerinize bire 
bir çözüm. Yoğurt içerdiği dost bakte-
rilerle bağırsak sağlığının korunmasını 
sağlarken aynı zamanda dengeli protein 
yağ ve karbonhidrat içeriğiyle uzun süre 
tok kalmanızı sağlayabilir.

Meyveler,İftar saatleri geç vakitte 
olunca ara öğün yapma fırsatları da 
azalabiliyor. Ama elinizden geldiği süre-

ce yemek sonrası yapıla-
cak ara öğünler ve sahur 
da tüketeceğiniz meyve 
çok önemli. Hem lif açı-
sından tokluk hissiyatını 
arttırdığını ve yüksek su 
içerikleriyle susuzluk his-
siyatınıza yardımcı olur.

Yağlı tohumlar,Ce-
viz, fındık, badem gibi 
yağlı tohumlar içeriklerin-
de faydalı yağ asitleri ve 
tok tutucu özelliklerine sahiptir.  Badem 
, Karbonhidrat, protein, doymamış yağ, 
lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, 
magnezyum, çinko, a, b, c ve e vita-
mini içerir. Omega 3 açısından zengin 
olan ceviz ise kalp sağlığında ve stresi 
önlemede etkilidir. Tuz sebebiyle gün 
içerisinde susuzluğun artmaması için  
tuzsuz kavrulmamış yağlı tohumları 
tercih ediniz.

Tarçın, Kan şekerini düzenleyen, 
metabolizmayı hızlandıran tarçın muci-
ze baharatlar arasındadır. Ramazan ayı 
süresince tarçını bol miktarda kullan-
mak aç kaldığımız süre boyunca tokluk 
süremizi uzatacaktır. Tarçını heryerde 
kullanabiliriz. Sütümüzde, yoğurdu-
muzda,suyumuzda veya çayımızda..

Sahur yemeğini doyurucu ve su 
oranı yüksek besinlerle oluşturabi-
lirsiniz. İftar ve sahur da çiğ sebzeler 
tüketin. İftar ve sahur arasında bol su 
tüketin. Asitli içeceklerden sakının. Ak-
şam yemeğine hem yük bindirmeyin. 
Orucunuzu 1 bardak suyla açtıktan 
sonra 1 hurma yiyin ki kan şekerinizi 
düzenlesin.  Başlangıçta çorbanızı eksik 
etmeyin. Az yağlı besinler , bol yeşillikli 
salatalar, sebzeler tüketin. Akşam ye-
meğine çok fazla yük bindirmeyin.  Ana 
yemek olarak balık, zeytinyağlı sebze 
yemekleri, kurubaklagiller tercihleriniz-
den yana olsun.

SAHUR İÇİN ALTERNATİFLER

1.ALTERNETİF:  Yu-
murta, peynir, yeşillik, 
tamtahıllıekmek,süt, yağlı 
tohumlar (badem,fındık) 
veya ceviz,  meyve

2 . A L T E R N A T İ F : 
Menemen  (yumurta,-
domates,salatalık), tam-
tahıllı ekmek, salatalık, 
ayran,zeytintağ ile, meyve, 
yeşillik

3.ALTERNATİF:pey-
nir, tamtahıllı ekmek, prbiyotikyoğurt,-
zeytin veya  ceviz, meyve,yeşillik

İFTAR DA BESLENME NASIL OL-
MALIDIR?

Tüm besin gruplarından, yememiz 
gerekir. İftar da hafif yemeli tatlı tercih-
lerimizi sütlü tatlılardan yana kullanma-
lıyız. 

Tatlı yemekten 1,5 saat sonra tü-
ketilmelidir.

Salçalı yağlı ve baharatlı yiyecek-
lerden uzak durun.

Sıcak pide yemeyin.
Meyveyi ihmal etmeyin  
Meyveyi hemen yemek sonrasında 

değil, en erken 1 saat sonra yiyin. Dolu 
mideye meyvenin yenmesi lifli yapısı 
nedeniyle hazımsızlığa neden olabiliyor. 
Ayrıca iftarla yükselen kan şekerini daha 
da yükseltiyor. 

Çay ve kahveyi çok içmeyin .Çay 
ve kahve vücuttan su atılmasına neden 
oluyor.

Ramazanda 1 gün içinde totalde 
2-3 bardak açık çay+ 1 fincan kahve-
den fazlasını tüketmemelisiniz. Çay ve 
kahve yerine susuzluğunuzu gidermek 
için ayran, şekersiz komposto, şekersiz 
hoşaf, maden suyu, yeşil çay, ıhlamur 
ve rezene çayı içebilirsiniz. Ayrıcı sindi-
rimi kolaylaştırmak için yeşilçay, nane, 
papatya çayları tercih edebilirisiniz.

İftardan bir saat sonra yapılacak 
yürüyüşün sindirime son derece yarar 

sağlar. Yürüyüş aynı zamanda yavaşla-
yan metabolizmayı da hızlandıracaktır.

1.ALTERNATİF: 1 bardak su, 1 
hurma,1 kase unsuz bulyonsuz çor-
ba,1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 
bolca salata, ayran veya yoğurt, tamta-
hıllı ekmek

2.ALTERNATİF: 1 bardak su, 1 
hurma,1 kase unsuz bulyonsuz çorba, 
Avuç büyüklüğü kadar et,tavuk, salata, 
yoğurt veya ayran, tamtahıllı ekmek

3. ALTERNATİF: 1 bardak su, 1 
hurma,1 kase unsuz bulyonsuz sebze 
çorba, bir orta boy balık,salata, tamta-
hıllı ekmek

4.ALTERNATİF: 1 bardak su, 1 hur-
ma,1 kase unsuz bulyonsuz sebze çor-
ba, 1 tabak kurubaklagil yemeği, salata, 
yoğurt veya ayran, tam tahıllı ekmek

SU TÜKETİMİ NASIL OLMALIDIR?
Bol su tüketin. En az 2 litre su tü-

keterek artı yanında şekersiz kompos-
ta, bitki çayları tüketiniz. Su içmeyi 
iftar ve sahur arasına yayın.

ARA ÖĞÜNLERE ALTERNATİF-
LER NELER OLABİLİR?

GÜLLAÇ YİYEBİLİRMİYİZ?
Tabiki haftada 2 sefer sütlü tat-

lı tercih edebilirsiniz, ama hazır ol-
maktan ziyade kendiniz evde yapın. 
Vereceğim tariften 6 dilim çıkıyor ama 
siz beslenme programınıza göre bence  
1 dilimle sınırlı kalabilirsiniz ne dersiniz? 
 140 gram güllaç (ortalama 4 adet güllaç) 
 2,5 su bardağı light süt (yarım kilo) 
 8 adet hurma ( marmelat şeklide yapın) 
 2 yemek kaşığı kadar gül suyu 
 1 çay bardagı ceviz veya fıstık 
MARMELATINI NASIL YAPABİLİRİZ?2 

Su bardagı kaynat 
suda bekletip süz ve bızlattt 
Süt ve marmelatı karıştır, gül suyu ilave et 
Güllaç yapraklarını tepsine göre ıslat 
Ceviz veya fıstıgı istediğin katlara göre 
yerleştir 

Bir miktar meyve ile 
süslemesini yapabilirsin 
Tam iftar sonrası ara öğünlük.

KARPUZ TÜKETİMİ NE KADAR 

OLMALIDIR?
Bir oturuşta tabakta duran karpu-

zu tabii ki yemiyoruz porsiyon ölçüsü 
önemli. Çünkü glisemik indeksi yüksek 
bir besin. İftardan 2 saat sonra kar-
puz yiyoruz. 

RAMAZANDA KİMLER 
RİSK ALTINDADIR? 

Kronik hastalığı olup sürekli ilaç 
kullananlar

Emziren anneler ve hamileler 
için uzun süreli açlık olmaması gerek 
  Şeker hastaları, insülin kullananlar 
 65 yaş üzerindekiler, böbrek hastaları ve 
diyalize bağımlı olanlarla, kan şekerinde 
ani düşme (hipoglisemi) sorunu olanlar 
oruç tutma konusunda risk altındadır. 
 Mide ve bağırsak gibi sindirim  sistemi 
rahatsızlığı olanlar, uzun süreli açlık ve 
ardından boş mideye yenilen  yemekler 
sindirim   güçlüğü oluşturabilir. 

ORUÇ TUTUP KİLO ALMAMAK 
İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Mutlaka sahura kalkın.
İftarda midenizi çok doldu-

rup tüm gün yemeniz gereken-
leri tek bir öğüne sığdırmayın. 
Bol su içmeyi unutmayın.

Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak 
yapın. 

Meyve ve sebze tüketiminizi artırın.
Haftada iki kez sütlü tatlı tü-

ketip diğer günlerde meyve veya 
kuru meyveyi tatlı olarak kullanın. 
 İftardan 1- 2 saat sonra hafif yürüyüş 
yapmaya çalışın.

İftariyelikler genelde yüksek yağ 
içerir, hepsine bir anda yüklenmeyin

Yemeklerin suyunu tüketmemeye 
çalışın bu şekilde daha az yağ almış 
olursunuz.

Yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi 
çiğneyin.

Sıvı ihtiyacını karşılamak için az 
şekerli komposto veya şeker yerine  
bal ilave edilmiş soğuk içecekler  tercih 
edin.

SAĞLICAKLA KALIN…

RAMAZAN ÖNERİLERİ

Beşir Derneği Seydişehir Tem-
silciliğince “Bir Kap Bir Kalp” pro-
jesiyle ihtiyaç sahibi ailelere her 
gün iftarda sıcak yemek ulaştırılı-
yor. Beşir Derneği Temsilcisi Şakir 
Türközü, hayırseverlerin desteğiy-

le dar gelirli ailelerin sıcak yemek 
ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını 
söyledi.

İftar vaktinde dar gelirli ve ih-
tiyaç sahibi ailelere sıcak yemek 
dağıttıklarını ifade eden Türközü, 

şöyle konuştu: “Hayırseverlerin 
yardımlarıyla hazırladığımız sıcak 
yemekleri, daha önce araştırdığı-
mız, derneğimizde kayıtlı ihtiyaç 
sahibi, hasta, yalnız yaşayanlar, 
dul, yetim, işsiz ailelere sefer tas-

larında teslim ediyoruz. Amacımız 
en büyük iftar sofrasını gönüller-
de kurmak. Ekonomik durumu iyi 
olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında 
köprü kuruyoruz.”
n AA

Otopark ile Çumra Sebze 
Pazarı normale döndü

Çumra Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz yıl içerisinde şehir içe-
risindeki araç yoğunluğundan do-
layı otopark sıkıntısını gidermek 
için Şehir Merkezinde olan Sebze 
Pazarını tek güne indirerek, ikin-
ci günü Bardakçı Mahallesinde 
bulunan tuhafiye pazarı alanına 
alınmıştı. Aradan geçen 1 yıllık 
süre içerisinde şehre 17 bin m² 
yeni otopark alanı kazandırılarak 
bu sorun aşıldı ve Sebze pazarı 
Ramazan Bayramı öncesindeki 
hafta itibariyle yeniden eski haline 
döndü.  Konuyla ilgili olarak açık-
lama yapan Çumra Belediye Baş-
kanı Dr.Mehmet Oğuz, “30 yıla 
yakındır kullanılmayan ve 1950 ‘li 
yıllarda yapılmış olan Türk Hava 
Kurumu, İlçe Tarım ve Kızılay 
binasının bulunduğu alandayız. 
Burada bulunan yaklaşık 2 bin 
m² alan otopark olarak halkımı-
zın kullanımına açılıyor. Buradan 
önce yeni hastanemizin yapılma-

sıyla birlikte eski hastanemizin 
olduğu alan kaldırıldı ve yaklaşık 
5 bin m² bir alan elde edildi. Yeni 
Cumhuriyet Lisemizin yapılma-
sıyla birlikte mevcut alanın yıkı-
larak yaklaşık 10 bin m² bir alan 
daha elde etmiş olduk. Toplamda 
17 bin m² bir alan şehir içerisinde 
otopark alanı olarak ilçemize ka-
zandırmış olduk.  Otopark sıkıntı-
sından dolayı geçici olarak Bardak-
çı Pazar yerine taşınan Çarşamba 
pazarımız inşallah Bayramdan 
önceki hafta yine eski günlerinde 
eski yerinde açılmaya başlayacak. 
Çumra Belediyesi olarak İçişleri 
bakanlığımızın talimatlarıyla şehir 
içerisinde bulunan metruk binalar 
yıkılarak halkın ortak kullanımına 
açılmaya devam edecek İlçemize 
hayırlı olsun” dedi.  Çumra Bele-
diyesi ekiplerince eski Türk Hava 
Kurumu, ilçe tarım binasının yı-
kım ve temizleme çalışmaları de-
vam ediyor. n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun Sert, bu ayda amacın 
kilo vermek değil, mevcut durumu korumak olması gerektiğini ifade etti

‘İftardan hemen sonra
spor yapılmamalı’

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkoyun 
Sert “Ramazan ayında egzersiz için 
en iyi zaman vücudun dinlenmiş ol-
duğu sabahın erken saatleridir. Bol 
oksijenli bir ortamda egzersiz anında 
daha az terlemenizi ve susamama-
nızı sağlar.” dedi. 

Ramazan ayında birçok kişi ya-
şanılan uzun süreli açlık ve susuzluk 
nedeniyle spora ara veriyor. Uzman-
lar ise verdikleri önerilere dikkat 
edildiğinde, Ramazan ayında sağlıklı 
spor yapmanın mümkün olduğunu 
söylüyor.

Ramazan ayında metabolizma 
hızının düştüğünü belirten Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm 
Başkanı Dr. Öğretim üyesi Özlem 
Akkoyun Sert, “Ramazan ayında 
beslenme ve fiziksel aktivite alışkan-
lıklarımız değişmektedir. İftar-sahur 
arası aldığımız kalori normal günler-
de olduğundan daha fazla olmakta-
dır. Bu duruma bir de fiziksel akti-
vite düzeyinin azalması eklenince 
metabolizma hızı düşmekte ve Ra-
mazan ayında kilo kontrolünü sağ-
lamak da oldukça zor olmaktadır.” 

şeklinde konuştu.
Ramazan ayında yapılacak eg-

zersiz türleri hakkında bilgi veren 
Sert, “Egzersiz için en iyi zaman 
vücudun dinlenmiş olduğu sa-
bah saatleri ve iftardan birkaç saat 
sonrasıdır. İftardan hemen sonra 
da egzersiz yapılmamalıdır.Vücu-
da yiyeceklerin sindirimi için biraz 
zaman verilmelidir.İftardan 1,5-2 
saat sonra yapılacak hafif tempoda 
yürüyüş de vücudu oldukça rahat-
latacaktır. Oruçluyken de aşırı sıvı 

kaybına neden olmayacak sporlar 
tercih edilmelidir. Sabah saatlerinde 
yapacağınız yoga ve pilates sizi açlı-
ğın verdiği yorgunluktan koruyacak 
ve gün boyu zinde tutacaktır. Ra-
mazan’da ister gün içerisinde ister 
iftardan sonra fitness yapabilirsiniz 
ancak ortamın ferah olmasına ve 
oksijenin yoğun olmasına dikkat et-
melisiniz. Bol oksijenli bir ortam eg-
zersiz anında daha az terlemenizi ve 
susamamanızı sağlar. 

İnsanların Ramazan ayında 

daha çok kilo vermek istediklerini 
belirten Sert, bu ayda amacın kilo 
vermek değil, mevcut durumu ko-
rumak olması gerektiğini ifade etti. 
Ağır egzersizlerden de uzak du-
rulması gerektiğini söyleyen Sert, 
“Eğer düzenli spor yapan biriyseniz 
bu dönemde egzersizi tamamen 
bırakmak değişen beslenme dü-
zeniniz nedeniyle kilo artışına ve 
kondisyonunuzun düşmesine ne-
den olacaktır. Tavsiyemiz, şiddetli 
egzersizlerden uzak durmanız ve 
egzersizin süresini azaltarak veya 
dinlenme sürelerini artırarak eg-
zersize devam etmenizdir.Ancak 
burada amaç performansı artırmak 
değil, var olanı korumak olmalıdır.” 
dedi. Ramazan’da egzersiz yaparken 
dikkat edilecek hususlar konusunda 
bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Özlem 
Akkoyun Sert, “Düzenli spor yapıyor 
olsak bile Ramazan’da yüksek tem-
polu egzersizlerden uzak durmalıyız. 
Ağır egzersizler su kaybını artıracağı 
gibi ciddi rahatsızlıklara da sebebi-
yet verebilir. Hızlı koşu yerine, hızlı 
yürüyüş tercih etmeliyiz. Yürüyüş, 
egzersiz veya spora yemek sonrası 
minimum 1 saat, maksimum 2 saat 
sonra başlamalıyız” uyarılarında bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ 

Beşir Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine iftarlık

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Dr. Öğretim Üyesi
Özlem Akkoyun Sert
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‘Dua istiyoruz, destek bekliyoruz’ ‘Var gücümüzle çalışacağız’
27. Dönem AK Parti Konya 

Milletvekili Adayı Selman Özboya-
cı, seçim çalışmaları kapsamında 
Hazım Ulu Şahin İş Merkezi es-
nafını ziyaret ederek destek istedi. 
Türkiye’nin çok önemli ve kritik 
bir süreçten geçtiğini belirten Mil-
letvekili Adayı Selman Özboyacı, 
“Ülkemiz çok önemli, kritik bir sü-
reçten geçiyor. 24 Haziran’da bel-
ki Cumhuriyet tarihinin en önemli 
seçimlerine doğru gidiyoruz. Kon-
ya AK Partinin kalelerinden bir 
tanesidir, en güçlü en muhkem 
kalelerinden bir tanesidir Dola-
yısıyla bizlerde hemşehrimizden 
dua istiyoruz, destek bekliyoruz. 
Memleketimizin, milletimiz için 
çok kritik çok önemli bir seçime 
doğru gittiğimiz bu günlerde in-
şallah 24 Haziran da bu emeği-
mizin, gayretimizin, çabamızın 
hayırla sonuçlanacağını bekliyo-
ruz, Rabbimizden niyaz ediyoruz” 

dedi.  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ise, “24 Ha-
ziran seçimleri öncesi çalışmaları-
mız devam ediyor. Bugün millet-
vekili adayımız Selman Özboyacı 
ile Hazım Uluşahin İş Merkezinde 
esnaflarımızla birlikte olduk. Es-
naflarımızı ziyaret ediyoruz. Tabi 
her gün seçim çalışmalarımız de-
vam ediyor. Vatandaşlarımızla bu-
luşuyoruz, konuşuyoruz, hasbihal 

ediyoruz. Görüyoruz ki vatanda-
şımızın hem Cumhurbaşkanımıza 
hem AK Parti’ye teveccühleri çok 
yüksek. İnşallah 24 Haziranda en 
güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı 
en yüksek oy oranıyla yeniden köş-
ke göndereceğiz ve gene mecliste 
de AK parti grubunu en yüksek oy 
oranıyla temsil edilebilecek şekil-
de seçeceğiz. Buna olan inancımız 
tam“ ifadelerini kullandı. n İHA

Seçim çalışmaları kapsamında 
Meram sanayi esnaf ziyaretinde 
bulunan AK Parti Konya Millet-
vekili Adayı Orhan Erdem, “AK 
Parti iktidarının bu yeni dönemde 
de hizmetlerinin artarak devam 
etmesi için, gücün liderimizin ar-
kasında olması için ve güçlü bir 
parlamento için bütün gücümüz 
ile çalışıyoruz ” dedi. 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem,Meram Sanayi esnafına 
ziyaretlerde bulundu. AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem 
ziyaret esnasında “AK Parti ola-
rak 24 Haziran seçimlerine hızla 
yaklaşırken Konya’nın bütün es-
naf ve ziyaret edilmesi gereken 
yerlerini Parti Teşkilatımızın bü-
tün kademeleri ile yapmaktayız. 
Nedeni ise yeni bir sisteme geçi-
yoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi 
ve denetim görevini yapılacağı 
güçlü bir meclisin kurulacağı yeni 

bir sistem.Bu önemli değişimin 
halkın büyük desteği ile 16 yıldır 
hizmet eden AK Parti iktidarının 
bu yeni dönemde de hizmetlerinin 
artarak devam etmesi için, gücün 
liderimizin arkasında olması için 
ve güçlü bir parlamento için bü-
tün gücümüz ile çalışıyoruz. Kon-
ya Cumhurbaşkanımızı kucakladı. 
320 bin vatandaşımız mitingde o 

gücü gösterdi. Halkımızın Cum-
hur İttifakı’nı AK Parti, Milliyetçi 
Hareket Partisi ve Büyük Birlik 
Partisi olarak tek lider üzerinden 
yaptığı seçim çalışmasını güçlü 
bir şekilde destekleyeceğine ina-
nıyorum. Bu seçimin ülkemiz için 
hayır olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin belediyelerde ilk defa hizmete açtığı “Daru’l Huffaz” 
Hafızlık Sağlama Merkezi’ndeki eğitimler Ramazan ayında büyük ilgi görüyor

Hafızların mekanı;
Daru’l Huffaz

Ramazan’ın ruhunun ve ma-
neviyatının bir başka yaşandığı 
merkezde hafızlıklarını sağlayan 
kursiyerler böyle değerli bir hizmeti 
hayata geçirdiği için Büyükşehir Be-
lediyesi’ne teşekkür ettiler. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) bünyesinde açılan Hafızlık 
Sağlama Merkezi (Daru’l Huffaz) 
eğitimlerini sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Türkiye’de belediyelerde 
ilk defa hizmete açılan merkez, yüz-
yıllarca Kur’an eğitiminin merkez-
lerinden olan Konya’da hafızların 
hıfzını sağlamada yardımcı olmak 
adına çok önemli bir çalışma olarak 
dikkat çekiyor. 

“Hayat Boyu Öğrenme ve Öğ-
rendiğini Zihinde/Zinde Tutma” 
ilkesinden yola çıkılarak Daru’l Huf-
faz projesini hayata geçiren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, KOMEK 
Kurs Merkezi olarak hizmet veren 
Ali Gav Medresesi’nde, mekânın 
ruhuna uygun olarak geleneksel 
Daru’l Huffaz’ı (Hafızlık Sağlama 
Merkezi) ilgilisine açarak Kur’an 
medeniyetinin önemli bir unsuru-
nun ayağa kaldırılmasını hedefle-
di. Bu hizmetle, hafızların randevu 
usulü ile hafızlıklarını sağlamlaştır-
masına ve hafızlığını herhangi bir 

sebeple tamamlayamamış kişilerin 
hafızlıklarını tamamlamasına im-
kân sağlanıyor. 

KURSİYERLER DARU’L 
HUFFAZ’DAN ÇOK MEMNUN 
KOMEK Ali Gav Medresesi Ge-

lenekli Sanatlar Merkezi’nde Ra-
mazan ayı dolayısıyla çok farklı bir 
hava yaşanırken merkezde eğitim 
alan kursiyerler eğitimlerden ve 
böyle bir hizmetin sunulmasından 
son derece memnun. Kursiyerler, 
Daru’l Huffaz sayesinde hem hafız-
lıklarını sağlama fırsatı bulduklarını 
hem de tahsis-i huruf dersi bakı-

mından zaman içinde ortaya çıkan 
eksikliklerini giderdiklerini söyledi-
ler. Kursiyerler, Daru’l Huffaz için 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, 
kurs hocalarına ve emeği olan her-
kese teşekkür ettiler. 

EĞİTİMLER BİLGİSAYAR 
ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR 
KOMEK Ali Gav Medresesi Ge-

lenekli Sanatlar Merkezi’nde yapı-
lan eğitimlerde kadınlar ve erkekler 
ayrı olmak üzere haftanın her günü 
06.30 - 23.00 saatleri arasından 
randevu ile tercih yapılabiliyor. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılan bir yazılımla takip edilen 
eğitimlerde, hafızı dinleyen hoca, 
eksik noktaları, okunan sayfaları 
ve kalınan yeri bilgisayar ortamın-
da işaretlerken kursiyer de siste-
me giriş yaparak hocanın notlarını 
görebiliyor, gerektiğinde ses kaydı 
alarak sistem üzerinden hocaya 
ulaştırabiliyor. 

Ferhuniye Mahallesi Aligav 
Sokak’ta bulunan KOMEK Ali Gav 
Medresesi Gelenekli Sanatlar Mer-
kezi’ndeki Daru’l Huffaz’a 353 62 
47 nolu telefondan ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Yokuş: Yüksek enflasyon
vatandaşları vurdu!

İyi Parti Konya Milletvekili 
Adayı Fahrettin Yokuş, “Yılın ilk 
5 ayında Tüketici Fiyatları Endek-
si yüzde 6.39 oranında arttı. Yıllık 
enflasyon ise, son 15 yılın rekoru-
nu kırarak yüzde 12.15’e yükseldi. 
Bu verilere göre başta emekliler 
ve memurlar olmak üzere; Tüm 
ücretliler ekonomik kayba uğradı-
lar. Her yıl olduğu gibi bu yılda da 
daha ilk altı ayı dolmadan Enflas-
yon Rekor kırdı. Bir kez daha hü-
kümetin enflasyon hesabı tutmadı. 
Memur ve memur emeklilerine 
Ocak ayında verilen yüzde  4 ücret 
artışı erimiş oldu” dedi. 

Mayıs ayı sonu itibariyle me-
murlar ve emeklilerin yüzde 2.39 
kayba uğradığını belirten Yokuş, 
şu iddialarda bulundu: “Hüküme-
tin ülkeyi yönetme yeteneğindeki 
yitirmesi ile birlikte alelacele almış 
olduğu baskın erken seçim kararı-
nın, ağır ekonomik bedelini Türk 
Milleti fakirleşerek ödüyor. Ülke-
miz büyük bir ekonomik krizle yüz 

yüze kalmış durumda. Hükümetin 
seçim kaybetme endişesi ile bazı 
kesimlere yönelik seçim rüşvetleri 
de ekonominin kötü gidişine tuz 
biber olmaktadır. Bugün yaşadığı-
mız yüksek enflasyonun yanında, 
yüzde 16 oranına çıkmış olan faiz-
ler ayrıca 5 ayda TL’nin döviz kar-
şısında yüzde  23 oranında kayba 
uğraması ekonomimizi felç etmiş-
tir. Yüksek ithalat ve en önemlisi 
OHAL nedeniyle, ülkemize yete-
rince girmeyen sıcak para, millet 
olarak ciddi bir ekonomik krizle 
karşı karşıya olduğumuzu gös-
termektedir. Türkiye’nin önünde 
bütçe açıkları ve ödemeler denge-
sindeki açığı kapatmak için tek yol 
kalmıştır. Bu yol da yüksek faizle 
dış borçlanmadır. Türk Milleti’nin, 
bu ekonomik krizden en az zararla 
çıkması ve geleceğe umutla ba-
kabilmesi için, hizmet ömrünü ta-
mamlamış olan AK Parti’den kur-
tulması şart olmuştur” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

‘Hükümetin en büyük problemi ekonomi’
Saadet Partisi adayları seçim 

çalışmalarını sürdürüyor. Saadet 
Partisi Konya Milletvekili Adayları 
Mustafa Derbentli, Ahmet Büyük-
termiyeci ve İsmail Aydilek, Sara-
yönü’nde vatandaşlarla buluştu. 
Kahveleri gezerek vatandaşlarla 
sohbet eden adaylar, ülkenin için-
de bulunduğu durum hakkında 
vatandaşlara bilgi verdi. Seçim 
çalışmalarında konuşan  Saadet 
Partisi Konya 3. sıra Milletvekili 
Adayı Mustafa Derbentli, “İnanı-
yorum ki bu seçimlerin belirleyicisi 
Saadet Partimiz olacak. Bu konuda 
bizim hiçbir tereddüdümüz yok. 
Kamuoyunda böyle bir hava mey-
dana geldi. Ülkemiz çok badireli bir 
dönemden geçiyor. Ne yazık ki ik-
tidarda bulunanlar bu korkunç gi-
dişe bir çare bulma imkanına sahip 
değiller.  Biz bu arkadaşlarımızın 
icraatlarını yaklaşık 16 yıldır takip 
ediyoruz. Ne yazık ki hiçbir saha-
da ülkemizi içerisinde bulunduğu 

sıkıntılardan kurtaracak bir adım 
atmadılar. Sık sık soruluyor ‘efen-
dim hiç mi iyi bir şey yapmadılar?’ 
diye. Doğrudur bazı güzel adımlar 
da attılar ama Türkiye sadece bir 
iki konunun halledilmesiyle düzel-
tilecek bir ülke değil. Dış politikada 

istikrar hiç yok. Bugün birisini dost, 
stratejik müttefik görüyorlar yarın 
da en büyük hasım olarak karşıla-
rına alabiliyorlar. Hala bir istikrara 
kavuşturamadılar dış politikayı” 
dedi.

Şu anda hükümetin en büyük 

probleminin ekonomi olduğuna 
işaret eden Derbentli, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ülkemiz yanıyor, 
para bulamıyorlar. Problemlere çö-
züm üretemiyorlar. Bugüne kadar 
güttükleri mantığı değiştirmedik-
leri müddetçe de bir çözüm bulma 

imkanları gözükmüyor. Aslında 
ciddi olarak düşünerek bir tespitte 
bulunursak; bugünkü baskın seçi-
min temel sebebi ekonominin du-
vara toslamış olması ve denizin bit-
mesidir. Herkes bilmeli ki, özellikle 
bütün vatandaşlarımıza, seçmeni-

mize sesleniyorum; Eğer bu iktidar 
kazara devam edecek olursa emin 
olun önümüzdeki aylardan itiba-
ren tahmin edemeyeceğiniz kadar 
büyük sıkıntıların içerisine girer-
siniz. Bütün imkanları tükettiler 
borç bile bulamıyor ama iktidarda 
da kalmakta ısrarlılar. Ranta dayalı 
politikalarını da değiştirmiyorlar. 
2017 yılında ihracat 7.4 artmış, 
peki ithalat? yüzde 17.7! 2018’in 
ilk üç ayında ihracat yüzde 9.1 art-
mış. Peki ithalat? yüzde 22.7! Dün-
yada ithalatın en fazla arttığı ülke 
Türkiye! Neden bunlardan bahset-
miyorsunuz! IMF’ye borcu ödedik 
diyorsunuz da; 453 milyar dolara 
çıkardığınız dış borcu neden söyle-
miyorsunuz! Yüzde 63.5’e ulaşan 
dış ticaret açığını niye söylemiyor-
sunuz. Vatandaşın bankalara olan 
borcunun sizin döneminizde 70 
kat arttığından niye bahsetmiyor-
sunuz?”
n HABER MERKEZİ 

İyi Parti Konya 
Milletvekili Adayı 
Fahrettin Yokuş

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde 
açılan Hafızlık Sağlama Merkezi (Daru’l Huffaz) eğitimlerini sürdürüyor.
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Halkalı kulaklar kadar gülünç, 
çatlamış dudaklar kadar dramatik, 
insanlık için çizilmiş dairenin tek 
girişindeki dehliz, bütün renklerin ve 
desenlerin anlaştığı nokta etrafında-
ki cümbüşümsü dönüşü, maddele-
rin eritilip damıtıldığı surlar içindeki 
koğuşma...

Cazibeli görüntüsüyle mil çekil-
miş gözlerin yırtılırcasına odaklanışı, 
insanlık uğruna, barış uğruna, du-
yurulmayan kulak, doyurulmayan 
mide uğruna; surları yıkmayı vaat 
etti derebeyler, rütbelerini sökme-
ye kirpik salladı krallar. Bir kıpırtı 
görünür milli gözlere artık sürgülü 
dudaklar arasında kalanlar serinletir 

oyulmuş gözleriyle içini! Yaklaşır üç 
beş kişi her tip ve yaşta insanlık kar-
ması renk...

Mevziden izliyorlar yırtıldı bü-
tün evraklar, hafızalar geriye çekildi; 
boşaldı sıkılan damarların enerjisi, 
deşarj olması gerek. Fazla karamsar 
değiller, bakarsınız bir ana gelir akı-
tır ağızlarına birkaç damla süt, baş-
larına gövdelerinin üzerinde tutacak 
kadar. Eyvah! Koptu küçük fırtına 
dolaşıyor elden ele bir üleşmelik 
açılıp kapanıyor toprak geriye almak 
için neyse fırlattığı insanlığa. Durur 
bu kabarmış sular, vazgeçilir bu 
hokkabazlıktan zaten yaraşmıyordu 
ormanımsı hava ademiyetlerine... 

Oturdular, anlaştılar 
bükülen bilekler; bükül-
meyenler davet edilme-
di bu sözleşmeye, geç 
kalanlar maruz kaldılar 
oyuna girmeye, zira ku-
rulanın haşmeti ve göz-
lerindeki ışık kırıyordu 
şehvetlerine... İyi ki razı 
oldu istedikleri üç beş 
maruzata. Anlaşıldı getirilen sükû-
net çizelgesiydi, isimsiz olmazdı 
tabii “Ana” dediler ana hayat verdiği 
için. Seferberlik fırtınası durduran 

bu nesne kutsallığa 
değerdi doğrusu sı-
kıldı dinlenen pazılar 
yeniden zaman geç-
meden. Kayboldu 
“ana”’yı getiren. Belki 
çekildi yeniden sine-
sine! Belki de fırlatıldı 
mancınıkla uzaklara, 
bir daha ayaklarının 
üzerine kalkamazcası-

na kırıldı ümitleri. Yeniden yükseldi 
naralar...

Gür sesler sahte gök temsil-

cilerinden. Mideleri çalar saatlere 
ayarlayan şöhretli şövalyelerden, 
her şeyin olup bitenlerden ibaret 
olduğunu vurgulayan ustalardan. 
Bununla da kalınmadı eklendi bu 
kimsesizleri yurdunun simsiz kah-
ramanlarına; ensesi ve önü karışmış 
kısık nefesliler anlattılar sihirli değ-
neğin kendilerinde olduğunu, söz-
süz cümlelerle vurguladılar kurallara 
asi gelmenin fayda vermeyeceğini. 
Keşke! 

 Cahiliye döneminin mumyalı 
ruhları kadar sese ses, sekteleyen 
nefese nefes verebilselerdi. Bilinir 
“ana” lar aslanları dünya getirir. 
Oysa bu sefer aslanlar Anaları dün-

ya’ya getirme şansıyla kıvranıyorlar-
dı. Bilinmez parçalanan Âdem midir 
ki tekrar Havva için yeniden birleşti. 
Görmeye değer ve çözülmeye yeter 
bir görüntü ve kördüğüm demek 
için düğümü bilmemek lazım. He-
yecan bir dursa, sağır taşlara kayde-
dilmiş ekolu naralar... Bir temizlense 
cayırtısı seslerin, oksijeni alınmış 
sular kavuşsa benliğine. Anlaştı bek-
leyenler çözüm zorunluydu bu kar-
gaşaya. Değildi Mısır Firavunlarının 
yeryüzündeki varlık. Sokrat’ın kutsal 
şehri başkaldırmadı bu başsızlığa, 
çalmadı İskender borusunu şatafatlı 
askerine... Yürüsün bu azın ezdiği 
çoğu kurt7arsın ıstıraptan.

  UZUN BİR RÜYA   

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Lokman Hekim Sağlık 
Meslek Lisesi  2018 yılı me-
zunlarını verdi. Mezuniyet 
töreninde duygusal anlar ya-
şandı. Törende konuşan Lok-
man Hekim Sağlık Meslek Li-
sesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali İhsan Kaya, “Saygı değer 
velilerimiz biz sizlerin çocuk-
larınızı büyük bir fedakarlık-
larla 4 yıl bu lise içerisinde 
onlarla acı tatlı tablolarımız 
oldu, hep birlikte biz onlarla 
gurur duyuyoruz. 

Sevgili gençler sizleri çok 
seviyoruz. Kaliteli bir eğitim 

süreci geçirdiniz. Hepinizi tek 
tek kucaklıyor sevgi ve mu-
habbetle uğurlamak istiyoruz. 
Allaha emanet olun” dedi. 

Özel Lokman Hekim Sağ-
lık Meslek Lisesi Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hasan Karyeyen 
de, “Değerli mezunlarımız 
her ne iş yapıyorsanız eli-
nizden gelenin en iyisini ya-
pın başkalarına faydalı olun 
dürüst ve ahlaklı olun insan 
onuruna yakışmayan işlerden 
uzak durun. 

Lise yılları farklı bir anı 
olarak geride kalırken asıl 

zorlu hayat sınavında sizlere 
başarılar diliyorum yolunuz 
ve bahtınız açık olsun” ifade-
lerini kullandı. “Sevgili genç-
ler sizleri vatanına milletine 
bağlı, Atatürk ilke ve inkilap-
larını benimseyen bir Türk 
genci olarak yetiştirdik” diyen 
Okul Müdürü Osman Kabalak 
da, şunları kaydetti: “Evet ve-
liler yeri geldi dertleştik yeri 
geldi tartıştık ama tek bir şey 
için çocuklarımız için. Hiçbir 
tevazu davranmıyorum bu 
tür konuşmalarda sağlık mes-
lek lisesi deniliyorsa lokman 

hekim akla gelir. Bunu üstüne 
basarak söylüyorum. 

Peki hocam buna neden 
güveniyorsun.  Bir yönetim iki 
ekibim. Ekibim derken sadece 
öğreten kadrosu değil okulda 
bulunan tüm çalışanlarım. 

Okulda bulunan kapıdan 
içeriye başlayıp yukarıda en 
üst katta kim görevliyse ona 
kadar hepsinin emeği büyük. 
Ama sizlerin emeği daha baş-
ka.” Konuşmaların ardından 
öğrenciler mezuniyet sevinci 
yaşadı. 
n HABER MERKEZİ 

Lokman Hekim’de mezuniyet sevinci 



Konya’nın yetiştirdiği manevi önderlerden biri de Dişçi Mehmed Efendi. İrşad devresinde, Konya’ya kalbini kullanarak konuştu. Teva-
zuu, cömertliği, ihlası, bilgisi, ameli, takvası, güler yüzlü ve hizmeti ile Konya’yı aydınlattı, diriltti ve çok sayıda kıymetli insan yetiştirdi

Dişçi Mehmed Efendi. Konya’nın 
yetiştirdiği manevi önderlerden.  
Es’ad-ı Erbili Hazretleri tarafından 
Konya ve çevresine hilafetle görev-
lendirildi. Güler yüzlü ve insanlara 
yumuşak davranışıyla etrafında çok 
sayıda aşıkân ve muhibban topluluğu 
oluşturdu.  Tevazuu, cömertliği, ihla-
sı, bilgisi, ameli, takvası, güler yüzlü 
ve hizmeti ile Konya’yı aydınlattı, 
diriltti ve çok sayıda kıymetli insan 
yetiştirdi. O, kendisini bütün insanlık 
için sorumlu hissetmişti. Hayat boyu 
usanmadan yaptığı sohbetlerle pek 
çok insanı kemale ulaştırdı. Hayatın-
da Konya ve civarını irşadıyla tenvir 
ve tamir etti. Ardında çok sayıda hiz-
met eri bıraktı. 

DİŞÇİ MEHMED EFENDİ KİMDİR?
1887 yılında Hadim’in Kongul 

Köyü’nde dünyaya geldi. Babası 
medrese hocalarından Mustafa Efen-
didir. Kongul Köyü’nde ve Gödene’de 
imamlık yaptı. Dişçi Mehmed Efendi, 
18 yaşındayken babası Kongul’dan 
Hadim’e göç etti. Dişçi Mehmed 
Efendi’nin annesi Saliha Hanım’dır. 
Adı gibi Saliha bir kadındır ve keşfi 
açık mübarek bir insandır. Özellikle 
Es’ad-ı Erbili’den aldığı manevi eği-
timle manen çok yüksek makamlara 
erdiği söylenir. Hocaefendi’nin muh-
terem eşi Hediye Hanım da Salih-
lerdendir. Saksağan köyünden olan 
Hediye Hanım, Allah’ın Dişçi Meh-
med Efendi’ye bir hediyesidir. Bu ev-
lilikten önce 4 kız çocuğu olur ancak 
bunların hepsi 10-15 yaşlarında sal-
gın hastalık sonucu bir iki hafta içinde 
vefat eder. Allah’a tevekkül ederek 
bu acıya katlanırlar. Bunun üzerine 
1929’da Mustafa, 1931’de de Ömer 
Faruk adlarında iki çocukları dün-
yaya gelir. Ömer Faruk, 50 yaşında 
Dişçi Baba’nın vefatından 1 yıl sonra 
1982’de vefat etmiştir. Şu anda ha-
yatta olan tek oğlu Mustafa’dır ve 81 
yaşındadır. Bu iki evladından 2’si kız 
4’ü erkek 6 torunu olmuştur. Dişçi 
Mehmed Efendi’nin askerliği ise Ye-
men ev Çanakkale cephelerinde geç-
miştir. Çanakkale’de koluna şarapnel 
parçası gelmesi ile gazi olmuştur. 
Yaralandığı hastanede tedavi görür-
ken ihtiyaçlarını gidermek için yüzer 
gramlık paketler halinde çerezler ha-
zırlayarak diğer askerlere az bir kârla 
satarmış. 7 yıl süren askerlikten son-
ra Konya’ya dönmüştür. Gençlik ve 
orta yaşlarında Meram’ın Gemalmaz 
Mahallesi’nde ikamet etmiş, Konya 
merkezde hocalık yapmış, ticaretle 
maişetini sürdürmüştür. Eşi 1960 
senesinde vefat ettikten sonra iki oğ-
lunun yanında ömrünü tamamlamış 
ve bu sürede Meram Perabi Mahalle-
si’nde ikamet etmiştir. 

Dişçi Mehmed Efendi hem Ha-
dim’de hem de Konya’nın çeşitli 
medreselerinde dini ilimleri tahsil 
etmiştir. Çaybaşı Mahallesi’nde bir 
medrese, ayrıca Alaeddin civarında 
bir başka medresede okumuştur. 

ES’AD-I ERBİLİ 
HAZRETLERİNE İNTİSABI

Konya ve Karaman bölgesi tarihi 
olarak Peygamber nurlarının parladı-
ğı bir havzadır. İmam-ı Rabbani’nin 
Hind alt kıtası için ifade ettiği gibi 
tasavvuf tarihinde bu coğrafyada çok 
sayıda insan-ı kamilin yetişmesinin 
bir hikmeti de toprak altında med-
fun peygamberlerdir. Dişçi Mehmed 
Efendi de bu kamiller kervanına dahil 
veliyy-i kâmildi. Onun Es’ad-ı Erbili 
Hazretlerine intisabı şöyle anlatılır: 
“Kendisi kaşık ticareti yaptıkları bir 
dönemde Karamanlı Müderris Os-
man (Güleryüz) Efendi ile birlikte 
kaşık satmak için çevre illerde bir 
yere gitmişler. Bakıyor ki Müderris 
Osman Efendi, teheccül vakti her 
gece yarısı kalkıp abdest alıp namaz 
kılıyor, Kur’an ve tebihatla meşgul 
oluyormuş. Dişçi Mehmed Efendi, 
‘Bunun manası nedir?’ diye sorunca 
Osman efendi ona tasavvufi hayat 
ve Es’ad Erbili Hazretlerini anlatır. 
Böylece gönlüne ilk ateş düşmüş 
ancak bu konu bir süreliğine ka-
panmıştır. Aradan bir-iki ay gibi bir 
zaman geçer ve Dişçi Baba bir gece 
rüyasında Es’ad Erbili Hazretlerini 
görür. Etrafındakilere, ‘Rüyamda 
Es’ad Efendiyi gördüm. Evine gittik, 

onu ziyaret ettik’ diye anlatır. Dostları 
da, ‘Haydi Gidelim’ der ve onu Es’ad 
Erbili Hazretlerine götürürler. Rüya-
da gördüğü gibi yerleri görünce işte 
burası da vardı diyerek İstanbul’da 
Kelami Dergahı’na varırlar. Bu ilk 
görüşme ile dersi bizzat Es’ad Efen-
di’den alır. Derslerinin seyru süluku-
nu tamamladıktan sonra Es’ad Efendi 
onu Konya ve çevresine hilafetle gö-
revlendirir. Şeyhiyle sık sık mektup-
laşır, gereken tavsiyeleri Konya’daki 
ihvana aktarır. Hatta hayatının son 
dönemlerinde Es’ad Erbili Hazret-
lerinden gelen mektupları bir hatıra 
olarak ihvana sıkça okur, okudukça 
ağlardı. Es’ad Efendi’nin mektupla-
rının sonu daima ‘Hâdimu’l-Fukâra 
Muhammed-i Es’ad’ imzasıyla bi-
tirmiştir ki bunun anlamı ‘Fakirlerin 
yani dervişlerin hizmetkârı Muham-
med Es’ad.’ Bunun sebebi, ‘Seyyidu’l 
kavmi hadimuhum’ yani ‘Bir toplulu-
ğun efendisi onlara hizmet edendir’ 
hadis-i şerifidir. Bu mektuplar Dişçi 
Mehmed Efendi’nin vefatından sonra 
yakın çevresindeki ihvan tarafından 
paylaşılmıştır. 

ÇOLUK ÇOCUĞUNU İHMAL ETMEDİ 
Dişçi Mehmed Efendi, haftanın 

bir gününü çoluk-çocuğuna aile hu-
kuku gereği ayırır, diğer günler gün-
düz dükkanında, akşamüstü de ihvan 
evlerinde, irşadla, sohbetle geçirirdi. 
Dişçi Baba, dersi almaya giderken 
yanında bulunan Karamanlı Müder-
ris Osman efendi ve Kaşıkçı Ali Rıza 
Efendilerle ölene kadar sadık arkadaş 
olarak dostluğunu sürdürmüştür. 
Dişçi Mehmed Efendi, Konya’dan 
Es’ad Erbili Hazretlerine intisab eden 
3. kişi olarak bilinmektedir. 

İMAMLIK VE DİŞÇİLİK 
MESLEĞİNİ ÖĞRENMESİ 

Dişçi Mehmed Hocaefendi, ilmi 
ve mesleki birikimiyle Ak Camii’de 
1950’ye kadar imamlık yapmıştır. 
Ancak o dönemde imamlık maaşlı bir 
meslek değildir. İmamlık 1950’den 
sonra Demokrat Parti döneminde 
maaşlı hale gelince, bu hizmetin 
parayla yapılamayacağı düşünce-
siyle imamlığı terk etmiştir. 1930’lu 
yıllarda Uluırmak Mahallesi’nde bir 
yandan imamlık yaparken bir yandan 
da ailesinin geçimini sağlamak için 
Dişçi Mehmed adlı bir diş teknisye-
ninin yanında çırak olarak çalışmaya 
başlar. Onun yanında dişçilik meslek, 
tecrübe ve yeteneğini geliştirir. 8-10 
sene buradan kazandığı para ile ge-
çimini sağlar. Zamanla diş dolgusu, 
protez, diş tedavisi konularında iyice 
uzmanlaşır. Daha sonra çalıştığı yer-
den ayrılarak şehir merkezindeki Tel-
lar Pazarı’nda Ahmet Ağa ile ortak 
bir dükkan açar. Ahmet Ağa, dişçilik 
çıraklığından kalma meslektaşıdır. İyi 
bir insandır. Ancak bu yeni iş hem 
dişçilik hem de bakırcılıktır. Bakırcılı-
ğın yanı sıra diş protezi de yaparlar. 
Protezi daha ucuza ve hızlı yaptıkla-
rı için müşterileri kısa sürede artar, 
Konya esnafınca tanınırlar. Zamanla 
Konya dışına da diş yapmaya gitmiş-
lerdir. O, artık Konya ve civar illerin, 
ilçelerin Dişçi Mehmed’i olmuştur. 
ÇEŞİTLİ MESLEKLERDE ÇALIŞMIŞTIR 

Dişçi Mehmed Efendi, gençlik 
yıllarında kendisine ait bir at arabası 
vardı. Onunla nakliyatçılık yapmıştır. 
Ekinlerin hasad zamanında harman 
yerlerine gider oralardan aldığı arpa, 
buğday, mercimek gibi mahsulatı 
Konya’ya getirir, esnafa teslim eder-
di. Takva ve vera duygusuyla elinin 
emeği, alnının teriyle çalışmış ve 
geçimini sağlamıştır. Muhammed 
Es’ad-ı Erbili Hazretleri yazdığı bazı 
mektuplarında ona, ‘Kaşıkçı Meh-
med Hocaefendi’ şeklinde hitap et-
miştir. Dişçi Mehmed Efendi, vefat 
etmeden az bir süreye kadar bakkal-
lık yapmıştır. Artık sonunda yaşlılık 
ve bedeni güçsüzlüğü sebebiyle uzlet 
köşesine çekilmek zorunda kalır, ama 
ihvana hizmetten asla geri kalmazdı. 
Çeşitli mesleklerde çalışmış ve hep 
elinin emeğiyle geçinmiştir. Onun 
hiçbir mal varlığı olmamıştı. Ama en 
zorlu günlerinde bile hiçbir şekilde 
yokluk çekmemiş, bir şekilde rızkını 
temin etmiştir. 

17 KERE HACCA GİTTİ 
Dişçi Mehmed Efendi, 1967’den 

itibaren 17 kere hacca gitmiştir. Umre 
ve hac tertipleyen şirketler kendisini 
tur hocası olarak yolculuğa götürür-
lerdi. Çevresi geniş, muhibbanı, yare-
ni, dostları çok olması münasebetiyle 
hac kafilesindeki hacı sayısı kabarık 
olurdu. O da bu durumdan istifade ile 
hacca, umreye gidenleri geniş bilgisi 
ve tesirli konuşmasıyla irşad ederdi. 
Hem yaşardı hem de yaşatırdı. Yıllar-
ca hacca gidip gelmesine rağmen en 
ufak maddi bir ücret almadı, verilen 
ücretleri reddetti. Yaptığı en son hac 
görevini 88 yaşında ifa etmişti. Kara-
yolu ile 7-8 gün süren yolculuğu dü-
şündüğümüzde o kutsal topraklara o 
yaşta dahil aşk burağı ile gidiyordu. 

KUR’AN VE SÜNNET HAYATININ 
MERKEZİ OLDU 

Dişçi Mehmed Efendi, bir Allah 
dostuydu. Kur’an-ı Kerim aşığıydı. 
Çok Kur’an okur, zaman zaman hü-
zünlenir ağlardı, müjde ayetlerine 
sevinir, ferahlardı. Başta tefsir, fıkıh 

ve hadis olmak üzere İslami litera-
türde bulduğu bütün eserleri, büyük 
bir aşk ve şevkle okurdu. İlme çok 
büyük önem verirdi. O ilmini ihlasla 
ve amella taçlandırmış, ulemayı ami-
linden olmuştu. Yaşlılık döneminde 
diş protezi yapamaz duruma gelen 
Mehmed Efendi, bakır işi uğraşmaya 
başlar. Dükkanında bakırdan yapıl-
mış olan dini levhalar vardır ve dini 
mesaj, ikaz ihtiva eden bu levhaları 
hediye vermeyi tercih etmiştir. Böy-
lece insanları iyiliğe, güzelliğe, yan-
lıştan sakınmaya davet etmiştir. Bu 
levhalardan bazı şöyledir; 

Re’sü’l hikmeti mehafetullah: 
Hikmetin başı, Allah korkusudur. 

El-Hatau mine’l-iman: Utanma 
duygusu kişinin mü’min olmasın-

dandır.
Efdalü’z zikri lâ ilahe illallah: Zik-

rin en faziletlisi, La ilahe illallah’dır. 
Dişçi Mehmed Efendi, hizmette 

fani olmuş kamil ve mükemmil bir 
Allah dostuydu. Konya’nın sert, so-
ğuk ve çamurlu kışlarında bisikletle 
sohbetten sohbete koşmuş, en ufak 
bir bezginlik ve gevşeklik gösterme-
mişti. Hayatı hep böyle geçmiş olma-
sına rağmen inayetten lillah ve bir 
lutf-i ilahi sonucu hastalanmamıştı. 
Zaman sınırlarını aşmış bir hizmet 
erbabıydı. Manevi mevsime, manevi 
güne, manevi hafta ve manevi saate 
sahip ebu’l-vak bir Allah dostudur. 
Kendisine ziyarete gelenlerle sohbet 
ederek gönüllerinde taht kurar, ye-
mek yedirerek karınlarını doyrurur, 
su ikramıyla iştahlarını açar, manevi 
havasıyla ciğerlerini temizlerdi. Ta-
biri caizse damarlarında kan yerine 
cömertlik akan bir insan-ı kamildi. 
O, peygamberimizin en çok uygula-

dığı fiili bir sünneti sürekli hayatında 
tatbik ederdi; Daima güler yüzlü ol-
mak, yine daima güler yüzlü olmak, 
yine daima güler yüzlü olmak… Bu 
nedenle daima güler yüzlü olması ve 
tatlı dili ile Konya’da tanınmıştır. Bu 
nedenle sohbetlerinde hep sevgiyi 
vurgulamıştır. İhvanına hep fıtratla-
rıyla barışık yaşamalarını vurgular, 
kabiliyetlerinin önünü açardı. O ya-
ratandan ötürü yaratılanı severdi. 
Küçük çocuklara sevgisi ise daha 
fazlaydı. Yani saflığa ve saf ruhlara 
meftundu. Onlarla büyük adam gibi 
konuşur, yanında ne varsa ikram 
eder, onları sevindirirdi. Çocukları 
kucağında aldığında daima,”Yavrum 
hafız ol, hoca ol, alim ol, veli ol” diye 
dua ve temenni de bulunurdu. Ço-

cukların daima imam hatip okulların-
da okumalarını ve onlara bu imkanın 
sağlanmasını arzulardı. Zengin fakir 
kimseyi ayırmamıştır. “Zenginliğin-
den dolayı, zengine saygı gösterinin 
dininin yarısı gider” hadis-i şerifinin 
bilinciyle yaşamıştır. Faizden uzak 
duran ve faize bulaşmamıy sürek-
li olarak telkin eden Dişçi Mehmed 
Efendi, paraya da bağlanmayı kabul 
etmezdi. Para için, “Cepte durur-
sa caizdir, elde durursa caizdir ama 
kalbe girerse işte o zaman durum 
kötüleşir. Ortalıkta felaket dolaşı-
yor demektir” derdi ve bunu sık sık 
etrafındaki yarenlerine telkin eder-
di. Dünya malından sadece yetecek 
kadarını bulundurur, fazlasından 
ahrette mutlaka hesap sorulacağını 
söylerdi. 

SOHBETLERDE ADAB VE 
MÜSAHABELER OKUNURDU

Dişçi Mehmed Efendi, sohbet-
lerde Abdullah-ı Hanı hazretlerinin 
“Adab” adlı eserini okutarak, salik-
lerin yola ait edeb, incelik, davranış 
ve muaşeret kurallarını öğrenmesi-
ni sağlardı. Çünkü usul kitabı Adab 
okunmadan, vüsul yanı Allah’a ulaş-
mak olmazdı ve birçok mühim bir 
husustur. Ayrıca her sohbette Sami 
Efendi Hazretlerinin altı kitaptan 
oluşan muhasebesi, Yusuf Suresi 
Tefsiri, Ashab-ı Kiram, Bedir, Uhud 
gibi diğer eserleri okunurdu. Haftalık 
sohbetlerde bu kitaplardaki bilgilerle 
saliklerin ilmi yönü, sohbetin feyziyle 
de kalbi ve imani yönünün geliştiril-
mesi hedeflenirdi. Her günü sohbet-
le doluydu. Hiç boş vakti yoktu. Son 
zamanlarda Pazar günleri sohbete 
alınmıyordu; hocaefendi için. O gün 
evde geçirirdi. çok zoruna giderdi 
sohbetsiz geçen pazar günleri. Bir-
gün dostlarından birine şikayetlene-
rek şöyle demiştir: “Hay oğlum, bir 
pazar günü bana bin yıl gibi geliyor.” 
Dişçi Mehmed Efendi, önce yemek, 
sonra sohbet, sonra hatme sırasını 
takip ederdi. Yılmadan, usanmadan 
en şiddetli günlerde sohbetlerini, 
zikirlerini zekinmeden yaptı. Bir se-
veni şöyle anlatıyor; Mustafa Hoca 
görev yaptığı camide namazı kıldırıp 
zikre katılmak üzere acele ile verilen 
adrese gelir. Ancak ev karakola çok 
yakındır. Daha karakola varmadan 
zikir sesleri ayyuka çıkmaktadır. tam 
karakolun önünden geçerken onca 
sese gürültüye rağmen hayretle hiç-
bir polis ve bekçinin sesleri duyma-
dığını fark eder. Eve yaklaşır, ev bir 
katlı, penceresi de sokağa bakmak-
tadır. İçeri göz atar fevkalade büyük 
bir sayıda bir cemaat toplanmış ve 
yüksek sesle zikrullaha dalmışlar. Ev 
yıkılıyor ama yoldan geçen duymu-
yor, görmüyor, kulaklara gözlere san-
ki ilahi bir el mühür vurmuş... Dişçi 
Mehmed efendi en sıkıntılı 25 senede 
görevini çekinmeden yaptı ve en ufak 
bir soran soruşturan da olmadı. 

Hocaefendi, dersine dikkat etme-
yenlere ise ağlardı. Ders kontrolüne 
gidiyordu. Herkes sırayla gelip ders-
leriyle ilgili görüşme yapıyor. Bazen 
dersini aksatan çıkıyor: 

- Kardeşim kaç sene oldu dersi 
alalı?

- 15 sene oldu efendim.
- Peki dersin nerede?
-15 sene önce aldığım yerdi...
Dişçi Mehmed Efendi başlıyor 

hüngür hüngür ağlamaya. Vah kar-
deşim vah, 15 sene başa mı gitti. 
Vah kardeşim vah... Neler kaybettin, 
ne kaybettin biliyor musun, vah vah 
vah...Kaybeden ağlaması gerektiğini 
bilmediği için Dişçi Mehmed Efendi, 
onların yerine de ağlardı. 

ORUCU VE RAMAZAN AYINI 
NASIL GEÇİRİRDİ?

Ramazan günlerinde ihvanla top-
lu olarak iftarlaaçılışı, sabah namazıy-
la kapanışı olan, bereketli vakitler ge-
çirirdi. Pazartesi, Perşembe oruçlarını 
mutlaka tutar etrafındaki ihvana bu 
sünnet orucu tavsiye ederdi. Oruçlu 
günlerde pek dışarı çıkmaz, ibadet, 
zikir ve tefekkürle meşgul olurdu. 
Yani vücut organlarına da oruç tuttu-
rurdu. Beden orucu, davranış orucu, 
tefekkür orucu ve tezekkür orucu tu-
tardı. Beden, akıl, amel ve kalp. Buna 
esasen ehassu’l-havas orucu denir. 

HUZUR İÇİNDE YAŞADI, 
HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ 

Dişçi Mehmed Efendi, etrafına 
çok duyurmasa da şeker hastasıydı. 
Ama vücudu dinç, yapısı çok sağ-
lamdı. 94 yaşında şekerine rağmen 
yataklara serilecek kadar ağır bir 
hastalığı olmamıştı. Eskilerin demiy-
le ibadet dirisi, zikir dirisi, hizmet 
dirisiydi. 94 yaşına bastığı 1981 se-
nesinden önce vücuduna halsizlik 
çöker ve evde istirahat eder. 15. Gün 
iyileşir üzerine afiyet ve dinçlik gelir. 
Çok geçmeden bir Cumartesi günü 
öğleden sonra saat 16.30 sıralarında 
birden rahatsızlanır. Yanında sadece 
oğlu Mustafa Efendi vardır. Çok geç-
meden Allah Allah diyerek ruhunu 
çok sevdiği Mevlasına teslim eder. 
Huzur içinde yaşar ve huzur içinde 
ölür. Dr. Hulusi Baybal, bütün dost-
larının ve sevenlerinin katılması için 
cenaze defin törenini bir gün sonraya 
yani Pazar gününe terhir eder. Ce-
nazesini çok sevdiği dostu Ciltci Ali 
Efendi yıkar. Ertesi Pazar günü çok 
kalabalık bir cemaatle Kapı Camii’n-
de öğleden sonra cenaze namazı kı-
lınır. Aşrı izdiham nedeniyle tabutu 
eller üzerinde Hacı Fettah Kabrista-
nı’ndaki mezarına defnedilir. Yasinler 
okunur, gönüller gamlanır, gözler ya-
şarır, dualar yapılır. 

Merhum Ömer Kurazoğlu Efen-
di, onun mezar taşına şu dizeleri yaz-
mıştır: 

El-Hak ilmiyle amil
İşte İnsan-ı kâmil
Nur kaplamış yüzünü
Zikre vermiş özünü
Tasdik etmiş sözünü
İki mürşid-i ekmel 
Sadık etkiyadandı
Halis asfiyadandı
Derdi hep Allah Allah
Cism ü canı zikrullah
Örnekti fakir hali
Tevazuda o kemali
Kimseden incinmedi
Kimseyi incitmedi 
Cidden halis bir yaran
Eşi bulunmaz insan
Dişçi Hoca Efendi
Kadirî Nakşibendî
Geçirdi Mehmed lekesiz
O bir asrını tertemiz. 
***

DİŞÇİ MEHMED EFENDİ’NİN OKUDUĞU 
BİR İLAHİ AĞLARIM

Canımı cananıma kurbana gel-
dim ağlarım 

Bir garibim Ahmed-i zişâna gel-
dim ağlarım 

**
Canda özge sana layık armağa-

nım yok
Feyz-i cûdudan almaya ihsana 

geldim ağlarım 
**
Her mürüvvet, her saadet, her 

şerâfet sendedir
Tut elimden sen şahid ol bana 

geldim Allah’ım
**
Bir beşâret ver bana, yandım ol-

dun kebab
Sen susuzları kandıran, ummana 

geldim ağlarım 
**
Rahmeten li’l-âleminsin hem şe-

fia’l-müznibin
Sen şefkatkâr bir sultan, sultana 

geldim ağlarım
**
Ders-i tedricim bu aşktan aldığım 

günden beri
Aşk u şevkiyle Habibin yanına 

geldim ağlarım
**
Nâ ümid oldum kesildi her taraf-

tan ellerim
Dertlere dermân ola Lokman’a 

geldim ağlarım
**
Başıma devr-i zamandan yağdı 

bârân-ı belâ
Dertliyim ben sana dermana gel-

dim ağlarım 
**
Aşkına can vermek isterdi rıza-

sıyla pervâne 
Aşıkım bu ravza-yı cihanda der-

dime ağlarım. 

Dişçi Mehmed Efendi 

Dişçi Mehmet Efendi’nin kabri. 

Hikmetiyle Konya’yı aydınlattı
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Yalvaçlı Otomotiv hizmete açıldı
Konya’da uzun yıllardır ga-

lericilik yapan Ramazan Günay, 
Galericiler Sitesi’nde yeni işyerini 
açtı. Hafif ticari araç ve binek araç 
modellerini müşterileri ile buluş-
turan Ramazan Günay, kaliteli ve 
güvenilir hizmet sunuyor. Uzun 
yıllardır galericilik yapan ve şimdi 
kendi işyerine açan Ramazan Gü-
nay, “İşyerimizi 5 Mayıs itibariyle 
Konyalı hemşerilerimizin hizme-
tine sunduk. Uzun yıllardan 1993 
yılından beri galericilik ile uğra-
şıyorum. Galerimizde hafif ticari 
araçlar ve binek araçlar satıyoruz.  
Müşterilerimiz açıldığımız gün-
den bu yana işyerimize yoğun bir 
ilgi gösteriyor. Bu da bizleri mutlu 
ediyor.  1993 yılından beri sektör-
deki tecrübelerimizi bundan sonra 
kendi işyerimizde müşterilerimize 
sunacağız. Yalvaçlı Otomotiv ola-
rak ilkemiz müşterilerimize güler 
yüzlü, kaliteli ve müşteri mem-
nuniyeti yüksek hizmet vermek. 
Tüm Konyalıları işyerimize bekli-
yoruz” dedi. 

2. el piyasası hakkında da bilgi 
veren Günay, “Vatandaşlarımız şu 
anda 2. El araçlara yoğun ilgi gös-
teriyor. Bunun sebebi ise Dolar ve 
Euro’nun yüksek olması.  2. El pi-
yasası  şu anda hareketlilik yaşıyor. 
Bizler işyerimize gelen vatandaş-
larımıza alacakları araç hakkında 

detaylı bilgiler veriyoruz. Onların 
istedikleri oto check up firmalarına 
aracımızı götürüyoruz. Müşterimi-
zin alacağı aracı check-upa götür-
meden asla teslim etmiyoruz. Yal-
vaçlı Otomotiv olarak önceliğimiz 
müşteri memnuniyeti. Müşterileri-

mize araç alım ve satımlarında ge-
rekli yardımları gerçekleştiriyoruz. 
Ramazan Bayramının ardından 
gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi 
ile hem de sezonumuzun açılması 
ile birlikte işyerlerimizdeki hare-
ketliliğin artacağını düşünüyoruz. 

İşyerimizde satmış olduğumuz 
araçların kilometresinin düşük ol-
masına ve hata ve boya’nın az ol-
masına dikkat ediyoruz. Müşterile-
rimizin ve bizlerin sorun yaşamsını 
istemiyoruz” diye konuştu
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Yörük ve Türkmenler 
Derneği geleneksel hale getirdiği 
iftar programlarının dördüncüsün-
de şehit aileleri, gaziler ve Huzurevi 
sakinleri ile biraraya geldi. Horozlu-
han Tesislerinde gerçekleşen iftar 
programına Konya Yörük ve Türk-
menleri Derneği Başkanı Yusuf Yıl-
maz,Konya Yörük İl Beyi Tuncay Öz-
kan,Türk Dünyası Yörük Türkmen 
Birliği Bacı Beyler Teşkilatı Başkanı 
Ayşe Yavuz,Konya Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir,-
Harp Malulu Gaziler Derneği Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege,Bozkır-
ve Çevresi Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Burhan Yılmaz’ın yanı sıra 

çok sayıda stk temsilcisi,huzurevi 
sakinleri şehit aileleri ve gaziler ka-
tıldı.

Konya Yörük ve Türkmenleri 

Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz yap-
mış olduğu selamlama konuşmasın-
da, “Türk milleti Orta Asya bozkırla-
rından kopup Anadolu coğrafyasına 

geldikten bugüne kadar toprakları-
mız kanla sulanmıştır. Bu toprakla-
rın vatan olması uğruna çok kanlar 
akıtmışız, çok şehitler vermişiz. Bu-
gün ailelerini ağırladığımız şehitle-
rimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. 
Onlara çok şey borçlu olduğumuzu 
biliyoruz. Gazilerimizden ahirete in-
tikal edenlere rahmet, aramızda bu-
lunanlara da aileleriyle birlikte uzun 
ve sağlıklı ömürler diliyoruz.Dernek 
olarak geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar buluşmalarının dördüncüsün-
de davetimize icabet ederek bizleri 
onure eden tüm misafirlerimize te-
şekkür ederiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Öğrenciler projeler 
ile gelişim sağlıyor

Öğrencilerin bazı konular-
da farkındalık kazanmaları, bilgi 
sahibi olmaları amacıyla yürütü-
len eTwinning Avrupa Projeleri 
ile öğrencilerin kişisel gelişimine 
katkı sağlanıyor. Meram Atatürk 
İlkokulu,1/E sınıfı öğretmeni Tü-
lin Arslanpınar, eTwinning Av-
rupa Projeleri kapsamında ‘Save 
the Planet’(Gezegeni Koru), ‘Let’s 
Plant Sapling Before It’s Too La-
te!’(Haydi Çok Geç  Kalmadan 
Fidan Dikelim!) ve ‘Steam Spa-
ce’ eTwinning Avrupa projeleri-
nin koordinatörlüğünü yaparak 
öğrencileri ile birlikte yürütüyor.  
Projelerin öğrencilerin kişisel ge-
lişimine ve farkındalık oluşturul-
masında büyük katkısı olduğunu 
belirten Tülin Arslanpınar, proje-
lerle ilgili şu değerlendirmelerde 
bulundu, “Save the Planet’eTwin-
ning  Avrupa projesi katılımcı ül-
keleri,ülkemiz Türkiye,Romanya, 
Yunanistan, Arnavutluk,Polonya,-
Sırbistan,İtalya,Bulgaristan,Erme-
nistan,Azerbaycan,Hırvatistan,Lit-
vanya,Bosna –Hersek,Makedonya 
Cumhuriyeti,Fransa ve Danimar-
ka’dır.

Bu proje ile doğal kaynakları-
mızı koruma bilinçli ve tasarruflu 
kullanma,insanlar ve diğer canlıla-
rın kullandığı,hayatımızın vazgeçil-
mezi olan maddelerin tüketiminde 
dikkatli davranma,küresel ısınma, 
geri dönüşüm, gezegenimizin bu-
günkü sorunları gibi konularda 
farkındalık kazandırmak hedeflen-
mektedir.Projede 22 Nisan Dünya 
Günü’nün uluslarası kutlanması 
ile Dünya sorunlarına dikkat çe-
kilip,çözüm önerileri  üretilmeye 
çalışacaktır.

‘Let’s Plant Sapling Be-
fore It’s Too Late!’eTwin-
ning Avrupa projesi katılım-
cı ülkeleri,ülkemiz,Portekiz, 
Bosna-Hersek,Azerbaycan,Yuna-
nistan,Ermenistan,Litvanya,Ro-
manya,İtalya,Sırbistan,Arnavut-
luk,Letonya,Gürcistan’dır. Bu proje 
ile bilinçsiz ağaç kesimleri, kağıt 
israfı,orman yangınları,endüstri-
yel kullanım ve plansız kentleşme 
gibi ormanların hızla azalmasının 
nedenlerine yönelik farkındalık 
geliştirilmesi ve bunların olmadı-
ğı takdirde oluşabilecek sonuçlar 
belirtilecektir.21-26 Mart Dünya 
Orman Haftası uluslar arası kut-
lanarak orman sevgisini kazanma 
ve ormanları korumaya yönelik 
farkındalık kazandırmak amaçlan-
maktadır.‘Steam Space’eTwinning 
projesi, öğretmenlere, 5 disiplin-
den (bilim, teknoloji, mühendislik, 
sanat, matematik) oluşan ve tüm 
öğrencilerin katıldığı ve katkıda 
bulunabileceği kapsayıcı bir öğ-
renme ortamı oluşturmayı ve proje 
tabanlı öğrenmeyi kullanmalarını 
sağlayan bir projedir.

Bu bütünsel yaklaşım sayesin-
de, öğrenciler bir anda beynin her 
iki tarafını da  kullanabilecekler ve 
bir bilim adamının veya teknolo-
ğun zihnini bir tasarımcı zihni ile 
birleştirerekgelen gerçek yeniliği 
keşfetmeleri sağlanacaktır.Öğren-
ciler araştırma, gözlem, tartışma ve 
tartışma yoluyla Dünya ve Uzay’ı 
bu proje aracılığıyla keşfedecekler. 
Uzayda yıldızlar, gezegenler, uzay-
da kavramı, Güneş sistemi, Ay Tu-
tulması, Güneş Tutulması, Ay’ın 
Evreleri modelleyeceklerdir.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala siyasi partililerin çalışmaları da hız kazandı. Partiler ve 
milletvekili adayları tanıtıma ağırlık veriyor. Bu kapsamda araçlar giydiriliyor, afişler bastırılıyor

Reklamcılarda seçim
yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye’nin kaderini belirleye-
cek olan seçimlere artık sayılı gün-
ler kaldı. Siyasi partiler ve milletve-
kili adayları da seçim çalışmalarına 
hız verdi. Partiler ve adaylar 24 
Haziran’da yapılacak Cumhurbaş-
kanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği 
seçimleri için adaylar çalışmaları 
kapsamında seçim araçları hazırla-
yarak seçmeni etkilemeye çalışıyor. 

Siyasi arena da sıcak gelişmele-
rin yaşandığı ve adayların ve parti-
lilerin heyecanlı bekleyişleri devam 
ediyor. Sahaya inerek vatandaşlarla 
bir araya gelen ve halkın sorunları-
nı dinleyen partililerin seçim araç-
ları da mahallelerde ve caddelerde 
boy gösteriyor. Seçim araçların 
üzerinde partilerin amblemleri ve 
sloganları yer alırken, seçim araç-
larında partilerin seçimlere yönelik 
hazırladığı şarkılar çalınıyor. Erken 
seçim kararının ardından partilerin 
ve milletvekili adaylarının humma-
lı bir şekilde etkin tanıtıma ağırlık 
verdi. Bu kapsamda araç giydir-
me ve afiş basımı yapan reklam 

şirketlerinde yoğunluk yaşanıyor. 
Yaşanan yoğunluk esnafı mutlu 
etti. Yaşanan yoğunlukla ilgili bil-
gi veren Tuncay Reklam Firma 
Sahibi Tuncay Özkan, “Seçim at-
mosferine girmiş bulunmaktayız. 
Öncelikle seçimin ülkemize hayırlı 
olmasını diliyoruz. Siyasi partiler 
ya da milletvekilleri, demokrasinin 
gereği olarak siyasal iletişim kam-
panyası kapsamında çeşitli tanıtım 
faaliyetlerinde bulunuyor. Bizler 

de bu aşamada siyasi partilere ve 
adaylarına araç giydirme ve afiş 
konularında yardımcı oluyoruz. 24 
Haziran’da yapılacak milletvekilliği 
seçimleri ve cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesinde işlerimizde hare-
ketlilik başladı. Siyasi partiler araç 
giydirme ve araç giydirmeye yoğun 
ilgi gösteriyor. Seçimlerden dolayı 
yaşadığımız yoğunluktan oldukça 
memnunuz. Araçlar tasarımı yapıl-
dıktan sonra seçim araçlarını aday-

lara ve partilere bir gün içerisinde 
araçları teslim ediyoruz. Ramazan 
ayında durgun olan sektörümüz 
seçimler ile hareketlendi. Sektörde 
yaşanan hareketlilik sektör temsil-
cileri olarak bizler mutlu etti. Araç 
giydirmenin maliyeti Bin500 TL 
ve İki bin TL arasında. 24 Haziran 
2018 erken seçim kararı ülkemize 
ve milletimize hayırlı olsun” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yörük ve Türkmenler’den anlamlı iftar 

Sınıf öğretmeni Tülin Arslanpınar, Gezegeni Koru,Haydi Çok Geç 
Kalmadan Fidan Dikelim! ve ‘Steam Space’ eTwinning Avrupa 

projelerinin koordinatörlüğünü yaparak öğrencileri ile birlikte yürütüyor.

Ramazan Günay

Tuncay Reklam Firma Sahibi Tuncay Özkan, “24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimleri 
ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde işlerimizde hareketlilik başladı” dedi.



“Osmanlı zamanında biz bir ümmet olduk” diyen Tunuslu Ahmet Foueol Azzouz, tarihi bağlara dikkat çekti. Türklerin devlet sevgisi-
ne de değinen Azzouz, “Türkler devletini çok seviyor. Bu durum beni çok etkiliyor ve çok seviyorum bu anlayışı” ifadelerini kullandı 

Türkler devletini seviyor
Dünyanın farklı bölgelerinden 

eğitim görmek için Türkiye’ye ge-
len birçok misafir öğrenci bulunu-
yor. Bu öğrencilerden özellikle Orta 
Doğu, Orta Asya, Kafkaslar, Kuzey 
Afrika bölgelerindeki ülkelerden ge-
lenler, Türkiye’yi ve Türk milletini 
iyi tanıyor, seviyor. Osmanlı Devle-
ti’nin tarihte yürüttüğü politikalar, 
bu sevginin temel dayanağı. Os-
manlı Devleti döneminde Türklerin 
yüzyıllarca İslam’ın sancaktarlığını 
yapması, Türkiye’ye ve Türklere 
olan sevginin kaynağı. Tunuslu Ah-
met Foueol Azzouz de Türkiye’ye 
olan sevgisini anlattı. 

‘TÜRKİYE ÇOK GÜZEL’ 
2 yıldır Konya’da bulunan ve 

Necmettin Erbakan Üniversitesi’n-
de yüksek lisans yapan Tunuslu Ah-
met Foueol Azzouz, ülkesiyle ilgili 
yaptığı açıklamada, iki ülke arasın-
daki benzerliklere dikkat çekti. Ta-
rihte Osmanlı Devleti’nin bölgedeki 
hakimiyetinden dolayı bu benzer-
liklerin yaşandığını belirten Azzouz, 
“Yemek kültürümüzde bazı farklı-
lıklarımız var. Yemeklerimiz bizim 
daha acı. Tunus’ta birçok cami var. 
Özellikleri tarihi camilerimiz çok faz-
la. Konya’da ve Türkiye’de de böy-
le. Kıyafetlerimiz size benziyor ama 
bayramlarda kültürel kıyafetlerimiz 
olur. Osmanlı kıyafetlerine benzi-
yor ama bizim kültürümüz Endülüs 
kültürüne daha yakın” dedi. Türki-
ye’yi çok beğendiğini dile getiren 
Azzouz, “Burada insanlar çok sıcak 
kanlı. Çok Türk arkadaşlarım var. 
Birlikte geziyoruz, sohbet ediyoruz, 
iyi davranıyorlar bana. Konya’da 
birçok misafir öğrenciler var, farklı 
ülkelerden gelen. Hiç biri de sorun 
yaşamıyor. Kardeşim de buraya gel-
mek istiyor. Ailem de Türkiye’yi çok 
seviyor. Geçen yıl geldiler, İzmir, 
İstanbul, Antalya gibi şehirleri gez-
diler. Çok sevdiler, çok beğendiler. 
Karadeniz tarafına da gittim, orada 
da farklılıklar var ama orası da gü-
zel” ifadelerini kullandı. 

‘KONYA’NIN MANEVİ 
HAVASI ÇOK GÜZEL’

Ramazan ayının Tunus’ta çok 
güzel geçtiğinin bilgisini veren Az-
zouz, özel hazırlıklar yaptıklarını be-
lirterek şunları söyledi, “Ramazan 
Tunus’ta çok güzel olur. Özel kıya-
fetler hazırlanır. Yemekler hazırla-
nır. Hep birlikte olunur, Birlik bera-
berlik, yardımlaşma artar.  Buradaki 
Ramazan da oldukça güzel. Özellik-
le Hz. Mevlana Türbesi’nin olduğu 
bölgede Ramazan’ı çok güzel bir şe-
kilde hissedebiliyoruz. Orada namaz 
kılıyoruz, manevi havası çok güzel 
oluyor.”

OSMANLI HATIRLATMASI 
“Osmanlı zamanında biz bir 

ümmet olduk” diyen Azzouz, “Tu-
nus, Cezayir, Libya, Mısır gibi ülke-
ler Osmanlı Devleti’yle birlikteydi. 
Ülkelerimiz arasındaki benzerlikler 
de tarihteki bu durumdan kaynak-
lanıyor. Türkiye’nin bu tarihinden 
dolayı Tunus’ta Türkiye ve Türkler 
çok merak edilir. Herkes Türkiye’yi 
görmek, öğrenmek ister. Türkler 
devletini çok seviyor. Bu durum 
beni çok etkiliyor ve çok seviyorum 
bu anlayışı” ifadelerini kullandı. 
Konya’da çok sayıda misafir öğrenci 
olduğunu, bu öğrenciler sayesinde 
insanların dil öğrenebileceklerini 
vurgulayan Azzouz, şunları söyledi, 
“Türkiye’de farklı ülkelerden ge-
len birçok öğrenci var. Türkiye ve 

Konya öğrenmek için avantajlı bir 
durumda. Çünkü farklı ülkelerden 
gelen her öğrenci farklı bilgiler, fark-
lı diller demektir. Öğrenmek bence 
çok güzel bir şey. Bunun için benim 
gibi misafir öğrenciler sayesinde çe-
şitli bilgiler edinebilirsiniz.”

TUNUS HAKKINDA
Akdeniz kıyısında yer almakta 

olan Tunus, Kuzey Afrika bölge-
sinde önemli bir yere sahiptir. Bu 
bölgede ticaret, sanat, politika ve 
kültür açısından önem taşımakta-
dır. Ülke ikiye ayrılmıştır, Medine 
kısmında ülkenin tarihi ve egzotik 
tarafını ortaya çıkartan sır dolu ge-
çitler, dar sokaklar, kapalı çarşılar 
bulunmaktadır. Ville Nouvelle kıs-
mında ise modern ve ışıltılı ma-
ğazalar,  modern yapılar, modern 
binalar, lüks oteller bulunmaktadır. 
Tunus’un nüfusunun yaklaşık ola-
rak % 97’lik kısmını Araplar oluş-
turmaktadır, bu Arapların hemen 
hemen hepsi Müslüman’dır. Geriye 
kalan % 3’lük kısmı da Berberiler 
oluşturur ve bu % 3’lük kısmında 
Müslüman’dır. Tunus’un resmi dili 
Arapçadır, yaşayan kişilerin çoğun-
luğu da ana dilleri dışında Fransız-
cayı da konuşabilmektedir. Kuzey 
Afrika ülkesi olan Tunus, doğudan 
ve kuzeyden Akdeniz, batıdan Ce-
zayir ve güneydoğudan Libya ile 
çevrilidir. Tunus’un topraklarının 
% 3’lük kısmı çalı ve orman, % 8’lik 
kısmı otlaktan ve % 30’luk kısmı 
da tarım alanıdır. Tunus’un tarıma 
elveriş olan bölgeleri Akdeniz kı-
yılarında bulunmaktadır. Mecerda 
bölgesinde bulunan tarıma elverişli 
kısımlar yine bu bölgede bulunan 
ırmak ile sulanmaktadır. Akdeniz 
kıyı kesimlerinde badem ağaçları, 

zeytin ağaçları bulunur, Kuzey dağ-
larda ise mantar meşeleri ve farklı 
türleri bulunmaktadır. Ülkenin Gü-
ney kısmına gidildikçe otlar ile kaplı 
olan yerler yerini tamamen çöllere 
bırakmaktadır. Çöle ulaşıldığında 
ve Kuzey kısmına gidildikçe hurma 
ağaçları ile karşılaşılmaktadır. Ül-
kenin Kuzey kısmında çekirgeler, 
yılanlar, av hayvanları ve yaban 
domuzları yaşamaktadır, bu bölge-
de sayıları gitgide azanlan ceylanlar 
bulunur, bu ceylanları avlamak ise 
yasaktır. Tarım açısından ekim için 
elveriş olan alanlar ülkenin yüzölçü-
münün yaklaşık olarak % 60’lık kıs-
mını oluşturmaktadır. Tarım ülkede 
iki kısma ayrılmıştır, bunlar; küçük 
üreticilerin bulunduğu geleneksel 
olarak tabir edilen tarım, özel ve 
devlet çiftliklerinden oluşan çağdaş 
tarımdır. Üretimi yapılan başlıca ta-
rım ürünleri içinde; turunçgil, arpa, 
mısır, hurma, buğday, üzüm, zeytin 
ve belli başlı sebzeler bulunmakta-
dır. Zeytinyağı üretimi konusunda 
dünyada beşinci sırada yer almakta-

dır. Ülke hükümeti çiftliklerde yetiş-
tirilmekte olan havyaları yetiştirme 
konusunda halkı özendirmektedir 
ama hayvancılığın pek gelişkin ol-
duğu söylenemez. Balıkçılık son 
dönemlerde gelişmeye başlamıştır, 
ayrıca at, eşek, keçi, deve, sığır ve 
koyun yetiştiriciliği de bulunmak-
tadır. Tunus mutfağında ülkemiz 
tarafından tüketilen ve bilinen kus-
kus bulunmaktadır, kuskus ülkede 
tavada veya ızgara soslar aracılığı 
ile hazırlanmış olan sosis ile servis 
edilmektedir. Tunus mutfağında adı 
sıklıkla duyulan Harissa bol baha-
ratlı ve acılı sos hemen hemen her 
yemekte kullanılmaktadır. Ayrıca 
Harissa’nın acılığını zeytinyağı ile 
inceltmek mümkündür. Bu incelt-
me işlemini kişiler damak tatlarına 
göre ayarlayabilmektedir. Zeytin-
yağı Tunus mutfağında önemli bir 
yere sahiptir, yemeklerin çoğunlu-
ğu zeytinyağı ile hazırlanmaktadır. 
Tunus’da yapılan festival dönem-
lerinde Tunus Mutfağında farklı 
tatlar ile karşılaşmak mümkündür, 
bu tatların içinde en çok ilgi çeken 
deve etidir. Kapaklı olan güveçler 
içinde saklanan deve etleri birkaç 
hafta boyunca toprak altında sak-
lanır ve hazırlanarak yeklerde kul-
lanılır. Bu lezzet Tunus mutfağının 
özel lezzetleri içinde yer almaktadır. 
Ülkede sevilen ve fazla tüketilen lez-
zetlerden bir tanesi de Ojja’dır. Ojja 
acısı oldukça yüksek olan bir lezzet-
tir, Hariisa sosu, koyun eti, kuzu eti, 
yeşilbiber, domates ve yumurta ile 
hazırlanmaktadır. Ekmek ise Tunus 
mutfağında asla vazgeçilmeyecek 
yiyecekler içinde yer alır ve her böl-
geye ait olan karakteristlik ekmekle-
ri bulmak mümkündür.

Tunuslu Ahmet Foueol Azzouz
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Süper Lig’i 4. sırada bitiren Beşiktaş’ta olası bir kaos ortamını yönetim-Şenol Güneş gö-
rüşmesi sonlandırdı. Kamuoyunda takımdan birçok ismin gönderileceği ve yerine yine birçok 
transfer yapılacağı iddiaları yer bulurken, tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı yetkililerin yüre-
ğine su serpti. Geçtiğimiz hafta tatilden dönen Şenol Güneş’le bir görüşme yapan yöneticiler, 
Güneş’in sözleri sonrasında rahatladı. Başarılı teknik adam, elindeki kadronun çok iyi olduğunu 
ifade ederek, sağ bek ve forvet transferinin tamamlanmasını istedi. Güneş ayrıca Talisca’nın 
yerine de bir ismin alınmasının iyi olacağını ekledi. Eldeki kadronun yüzde 80’ini koruyacak 
olan yönetim, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapacak. Şenol Güneş’in çok fazla isim 
istememesiyle birlikte, yönetim de yol haritasını bu şekilde belirleyecek. 

OPARE YENİDEN BEŞİKTAŞ’TA
Beşiktaş, daha önce kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen eski futbolcuyu Daniel 

Opare ile anlaşmaya vardı. Augsburg’la sözleşmesi sona eren Opare, önümüzdeki sezon 
Beşiktaş için ter dökecek. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanan yöne-
tim, eldeki isimlerin yüzde 80’ini tutacak şekilde nokta transferler yapacak. Özel-
likle Şenol Güneş’in istediği sağ bek konusunda harekete geçen yönetim, eski 
futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşmaya vardı. 2014-2015 sezo-
nunun devre arasında Porto’dan kiralık olarak Beşiktaş’a gelen Gana’lı 
oyuncu için ikinci Beşiktaş macerası başlıyor. Porto’dan ayrıldıktan 
sonra Almanya’nın Augsburg takımıyla anlaşan Opare, 2016-
2017 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Lens 
forması giymişti. Geçtiği-
miz sezon Augsburg’a geri 
dönen 27 yaşındaki fut-
bolcu, Bundesliga’da 17 
karşılaşmada forma giydi. 
Alman ekibiyle sözleşmesi sona 
eren Opare, Beşiktaş’tan ayrıldıktan 
sonra sık sık siyah-beyazlı taraftarları unutamadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 
Sağ bekte forma giyebilen Gana’lı futbolcu, sol bekte de oynayabiliyor. 

İLK HEDEF OĞUZHAN
Yeni sezon öncesinde eldeki oyuncuları tutarak transferde çok para harcama-

mak isteyen Beşiktaş, ilk imzayı Oğuzhan’a attırmak istiyor. Yerli isimlerde ise 
ilk hedef Emre Akbaba ve Deniz Türüç. Bu 2 oyuncu için girişimler hızlanacak. 
Sağ bek konusunda da Lyon forması giyen Rafael’e teklifte bulunulduğu 
iddia ediliyor. Transfer çalışmalarını sessiz sedasız yürüten Beşiktaş, ön-
celiği iç transfere vermiş durumda. Sözleşmesi biten Atiba’yla görü-
şen yönetim, Kanadalı oyuncunun olumlu tavrıyla bu transferi 
bitirmek üzere. Atiba Hutchinson’la önümüzdeki günlerde 
1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak yönetimi en çok 
zora sokan ise Oğuzhan Özyakup konusu. Bu sezonki 
düşük performansıyla takıma katkı sağlayamayan 
ve ilk 11’in de uzağında kalan genç futbolcunun 
sözleşmesi sona erdi. 25 yaşındaki futbol-
cu şu ana kadar sözleşme imzalamaya 
yanaşmadı. Tatilde olan Oğuzhan’ın 
menajeriyle görüşen yöneticiler, 
futbolcuyla da önümüzdeki 
günlerde bir araya gele-
rek bu sorunu çöz-
mek istiyor. 
n İHA

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde taraftarlar transferleri merakla beklerken, yönetim-Şenol Güneş gö-
rüşmesinde tecrübeli hoca yetkililerin yüreğine su serpti. “Sağ bek ve forvet transferi tamamlansın 

yeter” diyen Güneş, alınacak diğer isimlerin de kadro derinliği açısından iyi olacağını ifade etti 

İki oyuncu yeter! Yeni Malatyaspor’dan 
Nzuzi Toko atağı

Transfer çalışmalarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un İsviç-
re takımı FC. st. Gallen’de forma giyen ön libero Nzuzi Toko ile pren-
sipte anlaştığı iddia ediliyor. Teknik Direktör Erol Bulut ile yeniden an-
laştıktan sonra transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılı ekip, 
ilk transferini gerçekleştirmek için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Nijer-
yalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’ye ciddi tekliflerin olması ve 
orta saha bölgesinde geçen sezon sorunlar yaşaması Malatya temsil-
cisini ön libero transferi konusunda acele hareket etmeye itti. Evkur 
Yeni Malatyaspor transfer komitesinin şu an bonservisi elinde bulunan 
Kongo uyruklu futbolcuyla ön anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi 
anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor. Baş-
kan Gevrek’in kulübün menajerliğini yapan Ersin Güreler’e bu transfer 
için yetki verdiği ve Güreler’in bir dönem Eskişehirspor’da da forma 
giyen Nzuzi Toko ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor. 
n İHA

Göztepe’den 
Mensah’a kanca

Kadrosunda bulunan tecrübeli isimlerle yolları ayıran ve 
gençleştirme operasyonunu başlatan Göztepe, bonservisi At-
letico Madrid’te bulunan ve geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık 
olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard 
Mensah’ı listesine aldı. 

Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu ve Günay Güvenç ile yollarını 
ayıran; Ghilas, Scarione ve Gouffran ile yolları ayırması bek-
lenen Göztepe’de Mensah harekatı başladı. Sarı-kırmızılıların 
geçen sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir sezon geçiren 
Mensah ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi İspanyol ekibi 
Atletico Madrid’te bulunan Bernard Mensah, Kasımpaşa’da 5 
gol ve 7 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.    n İHA

Antalyaspor’un hocası 
bugün belli oluyor

Antalyaspor’un yeni Teknik Direktörü bugün belli oluyor. İmza atı-
lacak ismin daha önce Antalyaspor’da görev yapan bir hoca olacağı öğ-
renildi. Antalyaspor’da teknik direktör belirsizliği son buluyor. Hamza 
Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yerli ve yabancı birçok teknik 
adamla görüşen Antalyaspor, teknik adam arayışlarının sonuna geldi. 
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, dün katıldığı bir televizyon progra-
mında yeni teknik direktörlerinin yerli ve daha önce Antalyaspor’da 
çalışmış biri olacağını açıkladı. Bulut, “Takımın yeni teknik direktörünü 
çarşamba günü açıklayacağız” dedi. Başkanın açıklamasının ardından 
gözler, Rıza Çalımbay’a çevrildi fakat deneyimli teknik adamla mali 
konulardan dolayı yeniden anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor. Kırmı-
zı-beyazlı kulüpte yakın zamanda görev alan yerli teknik adamlar ise 
şu şekilde; Raşit Çetiner, Yılmaz Vural, Mehmet Özdilek, Hikmet Kara-
man, Yusuf Şimşek, Fuat Çapa ve Rıza Çalımbay.   n İHA

Passolig Genel Müdürü Ceyhun 
Kazancı, Passolig’in farklı ülkeler ta-
rafından değerlendirildiğini ve bu sis-
temin yakın zamanda başka yerlere 
ihraç edilebileceğini söyledi.

Kazancı, yaptığı açıklamada, 
Passolig’in dünyada eşi benzeri ol-
mayan bir sistem olduğuna dikkati 
çekerek, “Passolig için dünyadan 
talepler gelmeye başladı. Passolig 
sistemi dünya tarafından çok yakında 
takip ediliyor. Passolig benzeri siste-
mi yurt dışına ihraç etme imkanımız 
var.” dedi.

İtalya Futbol Federasyonundan 
yetkililerin Türkiye’ye gelerek sistemi 
incelediğini vurgulayan Kazancı, “Su-
udi Arabistan Futbol Federasyonu ile 
görüşmeler yaptık. Bu ve bunun gibi 
ülkelerle görüştük. Uygun gördükleri 
sistemi rahat bir şekilde alabilirler.” 
diye konuştu.

Statlarda yaşanan sorunlar konu-
sunda Belçika örneğini veren Kazan-
cı, “Yakın zamanda Belçika’da oyna-
nan bir müsabakada, sadece stada 
girecek kişilerin kim olduğu tespit 
edilemediği için maçın iptal edildi-
ğini biliyoruz. Türkiye’de böyle sorun 
yok. 40 bin kişi stattaysa kim oldukları 
belli. Özellikle güvenlik ve pazarlama 
yönüyle bu işin yaygınlaşacağı net.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kanun gereği Passolig’in sadece 
futbolda ve iki üst ligde uygulandığına 
dikkati çeken Kazancı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Alt liglerden de Passolig uygula-
ması için bazı talepler geliyor. Stada 
girenlerin kim olduğunu tespit etmek 
isteyen kulüpler söz konusu. Görüş-
meler devam ediyor, uygulamayı 
yakın zamanda başka kulüplerde de 
görebiliriz. Hatta başka branşlarda 

da görebiliriz. Beşiktaş başkanı Fikret 
Orman’ın da beyanatları oldu. Akat-
larda altyapısı yapıldı. Basketbolda 
yakın zamanda sistemi görmek müm-
kün.”

Passolig uygulamasının diğer 
branşlara da olumlu yansıyacağını 
kaydeden Kazancı, “Şiddet uygulayan 
taraftarların bir kısmının basketbola 
kaymasından dolayı kulüp yöneticile-
rinin kaygısı var. Yaptıkları yanlarına 
kar kalmadığı için biraz daha farklı 
branşlara bu kişiler geçmeye başladı. 
Oradaki seyirci profili eskiden farklıy-
dı. Uygulamayla kadın taraftarların 
artabileceği kanaatindeyiz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“PASSOLİG OLUMLU NOKTADA”
Kazancı, kart sayısının ve seyirci 

ortalamasının her sezon arttığına dik-
kati çekerek, “Kart sayısı anlamında 
olumlu noktaya geldiğimizi söyleye-

biliriz. 3,8 milyon kart satıldı, ilk sene 
teknik sorunlar söz konusuydu, seyirci 
sayısı azaldı ve eleştiriler vardı. Pas-
solig öncesinde maç başı ortalama 10 
bin 500 civarındaydı. Passolig’in ilk 
uygulandığı sezon 6 bin 500’e düştü. 
Sonra 8 bin 500, 9 bin ve şimdi 13 bin 
sınırına geldik.” diye konuştu.

Sistemin uygulanmaya başlandı-
ğı dönemde taraftarların fişlenme ko-
nusunda tereddüt yaşadığını hatırla-
tan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Passolig olumlu noktada. Tama-
men şiddeti yapanların tespitiyle ala-
kalı kullanıldığı net şekilde belli. Son 
olarak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 
sahaya yabancı madde atıldı. 25 kişi 
gözaltına alındı. Bu tamamen Passo-
lig sayesinde oldu. Statların da teknik 
altyapısı çok güçlü, olaya karışanlar 
tek tek tespit edildi. Hepsiyle ilgili 
dava açıldı. Passolig olmasaydı, bu 

mümkün olmazdı.”
Passolig uygulamasıyla seyircisiz 

maçların da tarihe karıştığını kayde-
den Kazancı, “Bütün statlardaki altya-
pının kullanımı sayesinde kim şiddete 

karışıyorsa, kim küfrediyorsa bunların 
tespiti mümkün. Şahsa ceza olduğun-
da eminimki sistemle ilgili son eleş-
tiri de tarihe karışacak.” ifadelerini 
kullandı.  n AA

Kazancı: Passolig için dünyadan talepler gelmeye başladı

Teknik direktör Ersun Yanal, “Aziz 
Yıldırım, ülke sporuna önemli katkılarda 
bulunmuş, birçok ilki gerçekleştirmiş bir 
başkan.” dedi.

Yanal, Seferihisar Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen futbol günlerinde 
düzenlenen konferansta yaptığı konuş-
mada, Süper Lig’in yüzde 73 oranla 
Avrupa’da en çok yabancı oyuncuya yer 
veren lig olduğunu, Süper Lig’in bütçe 
olarak 6. sırada olmasına rağmen UEFA 
sıralamasında bu yıl ilk 30’a bir takım 
girebildiğini söyledi.

Türkiye’nin genç nüfusuna rağ-
men sporcu sayısında çok geride oldu-
ğunu belirten Yanal, “Biz çocuklarımızı 
sporla, kültür ve sanatla buluşturmakta 
başarılı değiliz. Bizim en büyük zenginli-
ğimiz gençliğimizde. Onları doğru yetiş-
tirmeliyiz. Devletin eğitim sistemine bu 
çocukların kendilerini yetiştirebilecek-
leri yenilikleri getirmeliyiz. Haftada bir 
saat Beden Eğitimi dersiyle bunu başar-
mamız mümkün değil.” diye konuştu.

Yanal, Fenerbahçe başkanlığına 
seçilen Ali Koç ve ekibini tebrik ederek, 
şöyle konuştu:

“Aziz Yıldırım, ülke sporuna önemli 
katkılarda bulunmuş, birçok ilki ger-
çekleştirmiş bir başkan. Demokratik bir 
seçim, demokratik paylaşımların oldu-
ğu ve gerçekten de herkesin imrenerek 
izlediği bir seçim oldu. Bu demokratik 
seçimin sonunda Ali Koç başkan oldu. 
Vizyon olarak düşünecek olursak, çok 
önemli bir misyonu temsil eden önem-
li bir kuruluşun başındaki bir iş adamı. 
Yapacaklarıyla, birçok insanın güvenini 
kazanmış bir insan. Ülke sporu açısın-
dan da düşünecek olursak, Fenerbah-
çe, belki de Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum örgütü. Bunu da yaptığı seçimle 
kanıtlamış oldu. Bu büyük sivil toplum 
örgütünün başında ülkenin sportif loko-
motifliğini üstlenecek bir çağdaş deği-
şimin olmasının çok değerli olduğunu 
düşünüyorum.”
n İHA

Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
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TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da bu sezon 
başarılı performansları ile dikkat çeken genç oyuculara üst ligler-
de bulunan takımlardan teklifler geliyor. Yeşil beyazlılarda stoper 
oyuncusu Sertan Yiğenoğlu ile bekte görev yapan Ali Yaşar, Süper 
Lig ekiplerinden Sivasspor’un takibine girdi. İki genç oyuncu için he-
nüz resmi teklif gelmezken, kırmızı beyazlı takım nabız yoklaması 
yaptı. Sivasspor’un Konyaspor’da yapılacak olan olağanüstü genel 
kurulun ardından resmi teklifte bulunması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor’un oyuncularına Spor 
Toto 1. Lig ekiplerinden de teklif var. Sakatlığının ardından bu sezon 
başarılı bir performans ortaya koyan ve 30 maçta 13 gol atan Seddar 
Karaman ile milli takımlara kadar yükselen Özkan Taştemur’u Ada-
naspor takibe aldı. Turuncu beyazlı takımın kısa süre içinde resmi 
teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Seddar Karaman’ın yeni 
sezonda başında Mücahit Can Akçay ve Savaş Polat ile Konyaspor 
kampına katılması düşünülüyor.
n SPOR SERVİSİ

Kayserispor geçen sezonu Antalyaspor’da tamamlayan Sakıb 
Aytaç’la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Futbol kariyerine Dardanelspor’la başlayan 26 yaşındaki oyuncu 
daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği, Denizlispor, Tavşanlı Linyitspor 
ve Antalyaspor takımlarının formalarını terletti. Geçen sezon Antal-
yaspor’la Süper Lig’de 29 karşılaşmada mücadele eden Sakıb Aytaç 
yüzde 80 pas ortalaması, 4 asist gibi başarılı istatistiklerle sezonu 
tamamladı. Geçen sezonu Antalyaspor’da tamamlayan sporcu, 
Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
n İHA

Sertan ve Ali’ye 
Sivas kancası

Özkan ve Seddar 
Adana’nın radarında 

Sakıb Aytaç 
Kayserispor’da

Çalışmalar sürüyor
Atiker Konyaspor’da başkan adaylıklarını açıklayan Zeki Çimen ve Mustafa Oral, olağanüstü 
genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen adaylar, Konya Vali-

si Yakup Canbolat ve oda başkanlarını ziyaret ederek projelerini anlattı
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 8 Haziran Cuma günü Olağanüstü Genel Kurula gidecek. Seçim kararı-nın alınmasından sonra ilk olarak Zeki Çimen, sonrasında da Mustafa Oral adaylıklarını açıklamıştı. Ziyaretlerde bulunan ve bunun yanında sosyal medyadan da taraftarlar ile iletişi-me gerek projelerini anlatan iki başkan adayı da çalışmalarını sürdürüyor. Dün yine sahaya inen adaylar, Konya Valisi Ya-kup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaretler Çimen ve Oral’ın listesinde bulunan isimler de yer aldı.

ZEKİ ÇİMEN’DEN VALİ CANBOLAT’A ZİYARET
Konyaspor başkanlığına adaylığını açıkladığı günden beri gerek ziyaretleriyle gerek ekibiyle yaptığı toplantılarla çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiren Zeki Çimen, Konya Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Vali Yakup Canbolat’a Konyaspor üzerindeki proje ve planlarından bahseden Çimen ve ekibi seçim sonucunda yönetime gelme-leri halinde bu planlamaları derhal yerine getirmek için çalış-malara başladıklarını belirtti. Ziyarette yönetim kurulunda yer alan Yunus Derebağ, Ali Kaya, Adem Bulut, Gülvezir Korkmaz da yer aldı.

MUSTAFA ORAL 
ZİYARETLERE BAŞLADI

Konyaspor Başkan Adayı Mustafa Oral, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlere başladı. 
Başkan Adayı Mustafa Oral, ilk olarak Konya Ticaret Oda-sı’nı ziyaret ederek Başkan Selçuk Öztürk’le görüştü. Bazı konularda fikir alışverişinde bulunan Öztürk, Oral’a çalışma-larında başarılar diledi. Başkan Adayı Oral, daha sonra Konya Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Memiş Kütükcü ile de görüştü. Ziyaretlerde Oral’ın yönetim listesinde olan Targun Polat, Hüseyin Polat ve Ömer Korkmaz da yer aldı. Mustafa Oral, aynı gün içinde Konya Valisi Yakup Canbolat’ı da ziyaret ederek bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

KONYASPOR MALİ SORUN YAŞAMAYACAK
Yapılan ziyaretler dışında Atiker Konyaspor başkan aday-ları sosyal medya üzerinden taraftarın sorularını da yanıltma-ya devam ediyor. Zeki Çimen burada yaptığı açıklamalarda Konyaspor’a başkan olmaları durumunda mali sorun yaşan-mayacağını ifade etti. Çimen, “Biz borcu düşürmeyi ve sıfırla-mayı taahhüt ediyoruz. Yeni borç olmayacağına göre üzerimi-ze almamıza da gerek kalmayacaktır. Önemli olan bu sağlıklı yapıyı kurmak. Tabi ki bu süreçte kendi mali imkanlarımızı kullanmamız gerekirse buna da hazırlıklıyız. Daha önce söy-lediğim gibi, biz seçilirsek inşallah, Konyaspor’un mali sorun yaşamayacağına emin olabilirsiniz” dedi. 

n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
yönetim kurulu yaptığı açıklama ile 2017 – 2018 
sezonunun tamamlanması ile bütün camiaya te-
şekkür etti. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıkla-
mada, “Ülke genelinin yanı sıra bizatihi şehrimi-
ze yapmış olduğu spor yatırımları ve teşviklerden 
dolayı, camiamız adına Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz.  

Var olma mücadelemizde hep yanımızda du-
ran, desteğini esirgemeyen Sayın Başbakanımız 
Ahmet Davutoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanımız 
Sayın Osman Aşkın Bak’a, Konya milletvekille-
rimize, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet 
Baykan’a, Sayın Valimiz Yakup Canbolat ve me-
sai arkadaşlarına, 2004 yılından bu yana başta 
Kayacık Tesisleri, 10 bin kişilik spor salonu ve 
dünyanın en iyi stadyumlarından biri olmak üzere 
çok sayıda projeyi hizmete sunan, kulübümüzün 

önemli yerlere gelebilmesi için yoğun mesai 
harcayan Büyükşehir Belediyemizin bir önceki 
başkanı ve milletvekili adayı Sayın Tahir Akyü-
rek’e,  sporun ve sporcunun büyük destekçisi 
yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay’a, ilçe belediye başkanlarımıza, 
Cumhuriyet Başsavcımız Bestami Tezcan’a, Em-
niyet Müdürümüz Şükrü Yaman’a, Garnizon ve 
3. Ana jet Üs Komutanı Sayın Fidan Yüksel’e, İl 
Jandarma komutanımız Sayın İsmet Cansaran’a, 
siyasi partilerimizin il başkanlarına, başta ASKF 
Konya Başkanı Remzi Ay olmak üzere, Taban 
Birliklerimizin değerli başkanları ve kıymetli 
üyelerine, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü-
müz Ömer Ersöz’e, stadyumumuzun ve tesisle-
rimizin ihtiyaçlarını karşılama, bakım ve onarım 
konularında büyük katkıları bulunan Büyükşehir 
Belediyemizin yönetici ve çalışanlarına, sezon 

başından bu yana desteklerini her zaman yanı-
mızda hissettiğimiz değerli sponsorlarımız; Ati-
ker, Spor Toto, Konya Çimento, Mepaş, Adese, 
Zermeram, Beysu, Hummel, Medicana, Medaş, 
Kule Site’ye, kulübümüzün çok daha iyi yerlerde 
olabilmesi için bizler gibi yoğun mesai harcayan 
yerel basınımıza, TSYD Konya Şubesi başkanı ve 
üyelerine, Konyaspor’umuzda daha önce yıllar-
da forma giymiş çok değerli futbolcularımıza ve 
Sporda Ahde Vefa Oluşumuna, en önemlisi, zor 
hava ve yol şartlarında hiçbir gerekçenin ardına 
sığınmadan takımımızı yalnız bırakmayan büyük 
taraftarımıza kulüp profesyonellerimize ve son 
olarak takımımızın Süper Lig’de yoluna devam 
edebilmesi için bütün bilgi, beceri, tecrübesini 
ortaya koyan teknik direktörümüz Sayın Sergen 
Yalçın ile ekibine teşekkür ederiz” ifadeleri yer 
aldı.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan
bütün camiaya teşekkür

Atiker Konyaspor’un geçtiğimiz 
sezon başında teknik direktörlüğünü 
yapan ve alınan kötü sonuçlardan son-
ra istifa eden Mustafa Reşit Akçay, 
Süper Lig’den düşen Osmanlıspor ile 
anlaşma sağladı. Osmanlıspor ile 3 
yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Reşit 
Akçay, başarı ve başarısızlığın birinci 
muhataplarının yönetimler olduğunu 
söyledi. Akçay, kendileri gibi insanların 
zurnanın son deliği olduğunu vurgulaya-
rak, “Ayağa kalkmanın zevkini biz tekrar 
süper lige çıkarak yaşayacağız” dedi. 

Süper Lig’de küme düşerek önü-
müzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de 
mücadele edecek olan Osmanlıspor, 
geçen sene yollarını ayırdığı Mustafa 
Reşit Akçay ile 3 yıllık sözleşme imza-
ladı. Akçay, Osmanlıspor’un tarihindeki 
en büyük başarısı olan UEFA Avrupa Ligi 
Son 32 Turu’nda da kulübün başındaki 
isimdi. Mustafa Reşit Akçay için kulü-
bün Batıkent Tesisleri’nde imza töreni 

düzenlendi. Düzenlenen törende 3 yıllık 
sözleşme imzalayan Akçay, “Düşmek 
ve kalkmak yaşamın bir parçası. Ayağa 
kalkmanın zevkini biz tekrar Süper Lig’e 
çıkarak yaşayacağız. Bunu göstermek 
için buradayız. Ekibime güveniyorum. 
Menajerime ve kulüp yapısına güveni-
yorum. Kurumsal olarak çok iyi yapılan-
mış olması, beni ve arkadaşlarımı bura-
ya getiren etkenlerden bir tanesi. Şimdi 
sıra çalışmaya geldi. Bizler çalışacağız. 
Sonucun takdiri, Allah’a ait” ifadelerini 
kullandı. 

“BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN 
BİRİNCİ MUHATABI 
YÖNETİMLERDİR” 

Eğer bir yerde bir başarısızlık varsa 
bunu sahiplenmek zorunda oldukla-
rını vurgulayan Akçay, konuşmasının 
devamında şunları kaydetti: “Bu bir 
dürüstlüktür. Başarı ve başarısızlığın 
birinci muhatabı yönetimlerdir. Bir yer-
de başarı varsa onu sağlayan birinci et-

ken yönetimdir. Bir yapı, altına dinamit 
konulduğu zaman bir anda çöker. En 
büyük gücümüz menajerimiz ve onun 
arkasındaki kadrodur. Sorunsuz sahaya 
çıktığım kulüplerden birisi burası. Yöne-
time çok güveniyorum. Bir önceki döne-
mimizde aile olarak kulübümüze verilen 
destek ve başkanımız Ahmet Bey’in de 

destekleri son derece yüksekti. Bütün 
bunlar kulübün başarılı olmasında bi-
rinci etkendir. Burada dürüstlüğün dev-
reye girmesi lazım. 3 yıllık anlaşmamın 
sebebi, futboldaki ihtiyaçların sanırım 
yüzde 70’lik bir süresini tamamlama 
noktasında yeterli bir süredir.” 
n İHA

Mustafa Reşit Akçay, yeniden Osmanlıspor’da
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