
‘Kader alında yazmaz!

Borçlarınızı
yapılandırın!

Meram Belediyesi’nden yapılan açık-
lamada, vergi borcu bulunan mükel-
leflere 7143 sayılı yasa ile yapılandır-
ma fırsatı sunulduğu hatırlatılarak bu 
fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 

Temmuz’a kadar belediyeye müracaat 
etmeleri istendi. n SAYFA 5’TE

Çocukların 
yeri okullar

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
öncülüğünde Zafer’de kurulan stantla 

ile çocuk işçiliğine dikkat çektiler. 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 

Bilal Erdoğan, “ Çocukların öncelikleri 
eğitim” diye konuştu. n SAYFA 6’DA

‘İmarlı arsa 
üretilmeli’

Konya’nın konut ihtiyacının devam 
ettiğini belirten uzmanlar, bu ihtiyacın 
karşılanması için yerel yönetimlerin 

imarlı arsa üretmeleri gerektiğini 
belirtiyor. Konut fiyatlarındaki artışın 

sebeplerinden birinin de arz-talep den-
gesi olduğu belirtiliyor. n SAYFA 14’TE
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Vekilliğe engel yok
Konya’nın engelli milletvekili adayları AK Parti’den Hacı Ahmet Özdemir “Aşkla koşan 

yorulmaz”, MHP’den Özlem Sarıoğlu da “Engelliler topluma bütünleşmeli” diyerek çalışıyor
‘AŞKLA KOŞAN YORULMAZ’

“Milletvekilinin kadını, erkeği ve 
engellisi olmaz” diyen AK Partili 

Özdemir, “Aşkla koşan yorulmaz. 
Bu aşk ve sevgi olduğu sürece 

icraatlarımız devam edecek” dedi. 
MHP’li Sarıoğlu da, engellilerin 

toplumla bütünleşmesini 
sağlamak gerektiğine dikkat çekti.  

n HABERİ SAYFA 14’TE

ENGELLİLERİN SESİ OLACAKLAR
24 Haziran seçimlerinde AK 
Parti’den Konya Milletvekili 
Adayı Hacı Ahmet Özdemir, 
MHP’den Milletvekili Adayı 
Özlem Sarıoğlu, engelli 
vatandaşların sesi olmak, 
sorunlarını ve taleplerini meclis 
çatısı altında dile getirmek için 
yoğun şekilde çalışıyor.

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

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

n SAYFA 17’DE

Bedesten’in 
geleceği parlak!

Konya Büyükşehir Belediyesi’nce tarihi 
Bedesten Çarşısı’nda düzenlediği iftar 
programında konuşan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Bedesten’in geleceğinin eskisinden daha 
güzel olacağını söyledi. n HABERİ SAYFA 15’TE

Türkiye’nin lokum üssü olan Kon-
ya’da bayrama sayılı günler kala ha-
zırlıklar tamamlanmak üzere hızlandı. 
Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir 
Kağnıcıoğlu, "Bayram öncesi yoğun 
mesai başladı" dedi. n SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 

kavşaklarda ve trafik ışıklarında mendil 
satan çocuklara para verilerek dilenciliğe 

teşvik edilmemesi ile ilgili bilinçlendir-
me çalışması yürütüyor.  n SAYFA 6’DA

Şeker gibi hazırlık

Teşvik etmeyelim!

Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirlerinden 62 yaşındaki Mustafa 
Figan kardeşlerini rahatsız etmemek adına huzurevine geldiğini söyledi. 75 yaşında ki Ahmet Amca ise 

“Kaderin ne olduğu alında yazar mı? Tabi ki de yazmaz!” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya 
Şube Başkanı Mevlüt Büyükhelvacıgil 
ve yönetim kurulu üyeleri Bayır Otelde 
düzenlenen iftar yemeğinde bir araya 
geldi. Düzenlenen iftar yemeğine üyele-
rin ilgisi yoğun oldu. İftar programında 
konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya 
Şube Başkanı MevlütBüyükhelvacıgil, 
“Yeşilay Türkiye genelinde madde, tütün 
ve teknoloji bağımlılıkları konusunda far-
kındalık oluşturmak anlamında çalışma 
yürütüyoruz. Cemiyetin bu anlamdaki 
çalışmalarını Konya’da yürütmek üzere 
bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 
Dünyada 15 yaş üzeri her üç erişkinden 
biri sigara kullanıyor. Tütün kullanımına 
bağlı hastalıkla nedeniyle her yıl 2 mil-
yon kişi hayatını kaybediyor. Türkiye’de 

ise tüm ölümlerin yüzde 23’ünden sigara 
sorumlu. Ramazan ayına da denk gelen 
bu özel gün sigarayı bırakmak için bü-
yük bir fırsat. Sigarayı bırakın, kalbinizi 
koruyun. Dünya üzerinde yaklaşık 1,2 
milyar insan sigara kullanıyor. Tütünden 
kaynaklı hastalıklar sebebiyle her yıl 6 
milyon kişi hayatını kaybediyor ve bu 
ölümlerin 2 milyonu kalp-damar hasta-
lıklardan kaynaklanıyor. Ülkemizde her 
yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan 
dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pa-
sif etkilenimden doğan hastalıklar ve za-
rarlar da ayrı bir acı tablo. Sigaraya karşı 
bilinçlendirme çalışmalarımız, kampan-
yalarımız devam ediyor. Bu değerli ül-
kemizin değerli insanlarının sigara gibi 
zehirli bir maddeye kurban gitmesini, 

hem kendilerine hem sevdiklerine zarar 
gelmesini istemiyoruz. Tütün kullanımını 
bırakmayı en fazla deneyenler ise kadın-

lar. Tütün kullanmaya başlama nedeni 
en belirgin olarak ‘merak’, ’özenti’ ve ‘ar-
kadaş etkisi’ olarak listeleniyor. Yeşilay 

Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigarayı bı-
rakmaya yönelik; ‘Sigarayı bırak, hayatı 
bırakma’ kampanyasını hayata geçirdi. 
Bilimsel alt yapılı, uzman kadrolarla 
hazırlanan bu kampanyada bilhassa di-
jital medya kanalları kullanılarak sigara 
bağımlılığına yönelik bilinçlendirme 
çalışmaları yapılıyor. Sigarayı bırakmak 
isteyenlere özel programların hazırlandı-
ğı birakabilirsin.org sitesi yanı sıra kamu 
spotları da sigara bağımlısı ve sigarasız 
yaşam üzerinden mesajlarını veriyor. 
Türk Yeşilay Cemiyeti olarak yeni oluş-
turan yönetim kurulu ile Konya’da farklı 
çalışmalara imza atacağız. Davetimize 
atılan Yönetim Kurulu Üyelerimize teşek-
kür ediyorum” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi düzenlenen iftar programında biraraya geldi. Şube Başkanı Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, “Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun 

yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo” dedi 

‘Yılda 100 binden fazla 
insan sigaradan ölüyor’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği (TMMOB)’ne bağlı Şehir Plancıları Oda-
sı Konya Şubesi tarafından iftar programı 
düzenlendi. İnjir Restoran’da düzenlenen 
iftar yemeğine AK Parti Konya Milletveki-
li Adayı Orhan Erdem, Atiker Konyaspor 
Başkanı Fatih Yılmaz, İnşaat Mühendis-
leri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman 
Kamil Akın’ın yanı sıra çok sayıda oda 
üyesi katıldı. Açıklamalarda bulunan Şe-
hir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı 
Münir Günay, “Bu ayın bereketi ve rah-
meti her alanda kendisini göstermektedir. 
Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, 
rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, 
yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, 
sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin 
daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin 
bir kat daha pekiştiği, Ramazan ayı mü-
barek bir aydır. Şimdiden bütün Müslü-
manları Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.
İftar programımıza bizleri kırmayıp katılan 
herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Şehir Plancıları iftarda buluştu
Şehir Plancıları Odası Konya Şubesi tarafından organize edilen iftar programına çok sayıda kişi katıldı
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PTT memuru Veli Sağdıç, 2007 yılında görevi sırasında bıçaklanarak şehit edildi. Şehidin acısı en çok üç evladını yakmış. Geride bırak-
tığı henüz 2,5 yaşında olan kızı, babası gelmediği için günlerce ağlamış. Günlerce de balkondan babasına seslenmiş “Baba, baba” diye

Gerilir zorlu bir yay  
Oku fırlatmak için; 
Gece gökte doğar ay 
Yükselip batmak için. 
Mecnun inler, kanını  
Leyla’ya katmak için. 
Cilve yapar sevgili 
Gönül kanatmak için. 
Şair neden gam çeker? 
Şiir yaratmak için. 
Dağda niçin bağırılır? 
Feleğe çatmak için. 
Açılır tatlı güller  
Arılar tatmak için. 
Tanrı kızlar yaratmış 
Erlere satmak için. 
İnsan büyür beşikte  
Mezarda yatmak için. 
Ve........................... 
Kahramanlar can verir 
Yurdu yaşatmak için...

Bu gün anlatmaya çalışacağımız Kahramanı-
mız görevi sırasında şehit olan PTT görevlisi 
Veli Sağdıç. 

Veli Sağdıç, 10 Haziran 1968 tarihinde Bey-
şehir Üzümlü Kasabasında dünyaya gelmiş. 
Aslen Beyşehir BaşgözeKöyünden olan 
Şehidimiz imam olan babasının görevinden 
dolayı Üzümlü Kasabasında doğmuş ve 
büyümüş.

İlk ve ortaokulu Üzümlü’de okuduktan sonra 
liseyi Beyşehir’de tamamlamış. Daha önce 
tüfeklerin üzerine gümüş ve sedef işleyen, 
gravür ustası olan Şehidimiz, sonrasında 
postanede çalışmaya başlamış. 

1994 yılında Havva Hanım ile evlenen Şehidi-
mizin iki kız bir erkek üç evladı olmuş. 1995 
yılında oğlu İbrahim Ethem doğduktan sonra 

başlamış postanede çalışmaya. İlk olarak 
İzmir Bornova’ya giden Şehidimiz burada ge-
çici görevle yedi ay kalmış. Bir aylığına gittiği 
İzmir’de yedi ay kalınca istifa etmek istemiş. 
Bunun üzerine o gün Konya’ya yeniden tayin 
edilmiş. Kayalıpark Merkez PTT şubesinde 
göreve başlamış. 

Bu sırada ikinci çocuğu olan Tuğçe dünyaya 
gelmiş. Konya’da yaklaşık iki üç yıl görev yap-
mış. Bir süre sonra da memleketi Üzümlü’de 
görev yapan Şehidimiz ailesi ile birlikte 
Beyşehir’de yaşamaya başlamış. Memleketi 
Üzümlü’yü çok seven Şehidimiz, emekli 
olduktan sonra da buraya yerleşmeyi düşü-
nürmüş. Gözü de gönlü de Beyşehir’deymiş. 
Burada da yaklaşık dört yıl görev yaptıktan 
sonra görev yeri olarak Derbent’e gidip gel-
meye başlamış. Ailesini de Konya’ya taşımış. 

Pek çok yerde görev yapan Şehidimiz top-
lamda 10 yıl üç ay PTT’de hizmet vermiş. 
En son Güneysınır’da görev yaptıktan sonra 
Konya Buğday Pazarı Borsa Şubesi PTT 
Bank’a görevli tayin edilmiş. 

Büyükle büyük, küçük ile küçük olan Veli 
Sağdıç, Ramazan ayının 15. günü görevi 
başında şehit olmuş. Çocuklarıyla çok güzel 
bir ilişki kurmuş Şehidimiz. Şehit olduğunda 
2,5 yaşlarında olan en küçük kızı Fatma 
Sude’yi “Altın topum” diye severmiş. Üç 
çocuğuna da ayrı ayrı sevgisi varmış. Şehit 
olmadan bir hafta önce, yatılı kurstan dönen 
oğlunu sırtına almış sevmiş. Kimseye da-
yanamaz, yufka yürekli bir yapıya sahipmiş. 
Gezmeyi çok severmiş.

28 Eylül 2007 Cuma günü, Cuma namazın-
dan sonra Karatay İlçesi PTT Borsa Şubesi’n-
de meydana gelen olayda, veznedar olan Veli 
Sağdıç, bıçaklanarak şehit edilmiş ve kasada 
bulunan 15 bin TL de çalınmış. Olayın ardın-
dan suçluların yakalanması için polis ekipleri 
amansız bir takip başlatmışlar. Üç buçuk ay 
süren takipten sonra yakalanmış zanlılar.

Görgü tanıkları, şubeye öğle tatili sırasında 
1’i kadın 3 kişinin girdiğini gördüklerini, 
bunlardan birisinin polis kıyafeti giydiğini 
söylemiş. Tanıklar, bu üç kişinin plakasız 
Doğan veya Şahin marka bir otomobille 
kaçtıklarını da anlatmış. Olay bölgesi ile 
ölenin yakın çevresinde yoğun araştırmalar 
yapılmış. Polis kıyafeti satan işyerlerinde 
araştırma yapılmış. Polis kıyafetinin Selçuklu 
İlçesi’ndeki bir işyerinden alındığı belirlenmiş. 
Polis kıyafetinin alındığı işyerinin bulunduğu 
yol üzerindeki güvenlik kameraları taranmış. 

Polis kıyafetinin cinayetten bir gün önce alın-
dığı belirlenmiş. Güvenlik kameraları görün-
tülerinde bir otomobile rastlayan polis, aracın 
plakasının belirlenmesi için kayıtları, ABD’ye 
göndermiş. Polis, cinayetin işlendiği gece üç 
zanlının Mersin’e gidip lüks otellerde kaldığını 
ve lüks araç kiraladıklarını ortaya çıkarmış. 

Asayiş Şube Müdürlüğü’nden ayrılan zanlılar 
sonrasında buluşarak Karaman’a gitmiş. Bu-
radan YK’yi alan şüpheliler, kuaföre gitmişve 
saçına boyatmış. YK’nin telefonunu kırıp, yeni 
telefon ve hat almışlar. Kadının konuşabile-
ceğini düşünen iki şüpheli onu tehdit etmiş. 
Kadının öldürülme ihtimali üzerine operasyon 
için düğmeye basan polis, Cinayet Büro 
dedektifleri YK’nin bulunduğu Karaman’daki 
otele baskın düzenlemiş. Konya’ya getirilen 
YK,iki görgü tanığı tarafındanteşhis edilmiş. 
Bunun ardından eş zamanlı operasyonda 
diğer zanlılar da suç aletleriyle birlikte gözal-
tına alınmış. Cinayet Bürosu’nda gözaltında 
tutulan 3 şüpheli sorguya alınmış. Sorgu 
sırasında şüphelilere, Şehidimiz Veli Sağdıç’ın 
üç çocuğunun bir arada bulunduğu fotoğraf 
gösterilmiş. Üç şüpheli, sorgu sonunda 
işledikleri cinayeti anlatmış. 

15 gün boyunca yaya olarak keşif yapmış, 
hırsızlık için bir işyerinden polis kıyafeti 
almışlardı. Keşif sırasında Şehidimizin öğle 
saatlerinde şubeyi erken açtığını belirlemişler-
di. Olay günü Veli Sağdıç’ın yanına yaklaşan 
zanlılardan biri ile aralarında çıkan boğuşma 
sonucu Veli Sağdıç bıçaklanarak şehit edil-
miş. 

Geride bıraktığı henüz 2,5 yaşında olan kızı, 
babasının geliş saatlerine öyle alışmış ki, her 
gün babasının geldiği saatte babası gelmediği 
için günlerce ağlamış. Yatma saati gelen 
babası gelmediği için günlerce ağlamış. 
Yorulup uyuyuncaya kadar. Yaklaşık üç dört 
ay devam eden bu durum sonunda günlerce 
de balkondan babasına seslenmiş “Baba, 
baba” diye. 

Şimdi ondan geriye adını yaşatacak üç evlat 
ve gözü yaşlı bir eş kalmış. 

Eşi Havva Hanım, Ramazan’ın birinci günü 
bir ameliyat geçirmiş.Bu ameliyat sürecinde 
Şehidimiz eşine “Sana bir şey olmasın. Ben 
olmasam sen idare edersin, çocuklara bakar-
sın ama sen olmasan ben yapamam” demiş. 
Ramazanın 15. Günü ise Havva Hanım eşinin 
haberini almış. Şubede guatr kanseri olduğu 
için izinli olan arkadaşının yerine bakan Şe-
hidimiz, arkadaşının evine ziyarete gittiğinde, 

çocukları var, yaşları da küçük diye arkada-
şına çok üzülmüş. Ama kader öyle yazılmış 
ki arkadaşından önce kendisi ardında eşi ve 
çocuklarını bırakıp ebedi âleme göçmüş. 
Rabbim mekanını cennet etsin. 

Haberi nasıl aldığını eşi Havva Hanım şöyle 
anlatıyor:

“O gün sabah işe gitti ama maalesef geri 
dönmedi. Ameliyattan sonra annem ve ba-
bam vardı yanımda. O gün hiç halim yoktu. 
Öğlen sonu amcam geldi, babamla dükkân 
işi var diye konuştular. Ben de amcamın 
yanına çıktım, nasılsın diye halini sordum 
ama amcam konuşurken hiç benim yüzüme 
bakmadı. Arabanın içindeydi amcam ben dı-
şardaydım. Eve gidince anneme amcama ne 
olduğunu sordum, konuşurken yüzüme bile 
bakmıyor dedim. Oruç oluncadır dedi annem 
de. Durgundu sebebi varmış meğer. Sonra 
yengem aradı, haberimiz var mı diye bizi 
yoklamış. O gün annemle hamur yoğurduk 

Kayseri yağlaması yapıyoruz. Kardeşlerim 
gelecek. O gün zaten eşim herkesi bize gelin 
oturalım diye çağırmış. 

Erkek kardeşim aradı, arkadan telsiz sesleri 
geliyordu. Benden eşimin babasının telefon 
numarasını istedi ama bir şey de söylemedi. 
Ekmek yaparken babamla dayısının oğlu 
geldi. Babam gitti dayımla niye geldi diye 
biraz şüphelendim. Dayım, evimiz uzak 
olunca sık gelmezdi. Sen ameliyat olmuşsun 
ya ondan geldim dedi. Sonra dayım biraz şu 
tarafa doğru gidelim mi, dedi ben de tamam 
dedim. Bir yere oturduk. Bizim kaza geçiren 
akrabalardan bahsetti biraz. Sonra Veli de 
kaza yapmış, hastanede dedi. Sonra da habe-
ri verdiler.”

Bugün tek tesellisi çocukları olan Havva 
Hanıma Allah’tan sabır diliyoruz. 

Silahaltında can verenlerin yanında devlete 
olan hizmetini yaparken şehit olanların da 
ruhu şad olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

 Şimdi ondan geriye adını yaşatacak üç evlat ve gözü yaşlı bir eş kalmış. 
Geride bıraktığı henüz 2,5 yaşında olan kızı, babasının geliş saatlerine öyle alışmış 

ki, her gün babasının geldiği saatte babası gelmediği için günlerce ağlamış.

28 Eylül 2007 tarihinde merkez Karatay ilçesi Buğday Pazarı’nda bulunan PTT Bank Borsa Şubesi’nde görevli ve görev esnasında 3 kişi tarafından öldürülen ve görev şehidi olan PTT memuru Veli Sağdıç, ailesi Şehit Aileleri derneğinde 
organize ettikleri hatim duası ve yemeğinde andı. Hatim Duası ve yemeğine Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ve yönetim kurulu üyeleri, şehit anne-babaları ve Sağdıç’ın eşi Havvanur ve çocukları katıldı.

‘O gün sabah işe gitti ama 
maalesef geri dönmedi’

Şehit PTT memuru Veli Sağdıç 
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Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin misafirlerinden 62 yaşındaki Mustafa Figan kardeşlerini rahatsız etmemek 
adına huzurevine geldiğini söyledi. 75 yaşında ki Ahmet Amca ise “Kaderin ne olduğu alında yazar mı? Tabi ki de yazmaz!” dedi

Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaş-
lı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin 
konuklarından Mustafa Figan 62 ya-
şında olup huzurevinde ki yaşamına 
6 ay önce başlamış. Bu zamana kadar 
hiç evlenmediğini dile getiren Mustafa 
Figan, kardeşlerinin olduğunu ancak 
kendilerini rahatsız etmemek adına 
huzurevine yerleştiğini dile getirdi. 
Konuklardan bir diğeri olan Ahmet 
Selvi ise hüzün dolu hayat hikâyesini 
bizlere anlattı. 76 yaşında olan Ahmet 
Amca, “Kaderin ne olduğu alnında ya-
zar mı? Tabi ki de yazmaz!” diyerek 
çocuklarının devlet tarafından kontrol 
altında tutulmasından dolayı onla-
rı ziyarete kendinin gittiğini belirtti. 
“Köyde kimsem kalmadı. Buradan izin 
aldığım zamanda kendim ziyaretlere 
gidiyorum. Köye gittiğim zamanda 
yakınlarımı ziyaret ederim ama gece 
kalacak olursam da orada evim var, 
evimde yatarım” diyen Ahmet amca, 
huzurevi yetkililerine de desteklerin-
den dolayı teşekkür etti. 

“EVİ GEÇİNDİREMEYECEĞİMİ 
DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN EVLENMEDİM”

62 Yaşındaki Mustafa Figan yak-
laşık 6 aydır huzurevinde kaldığını 
dile getirerek, evi geçindiremeyece-
ğini düşündüğü için evlenmediğini 
de sözlerine ekleyerek cümlelerini şu 
şekilde aktardı: “Konya’nın Güney-
sınır ilçesi doğumluyum. Konya’da 
büyüdüm ama geçerli bir mesleğim 
olmadığı için işçi olarak çalıştım. Şeker 
hastalığım olduğu için gözlerim çok az 
görüyor. Bu zamana kadar hiç evlen-
medim. Sigortam ve kimsem olmadığı 
için 10 yıl önce Konya’ya geldim. 30 
yıl kadarda İzmir’e geldim. 6 aydır da 
huzur evinde kalıyorum. Hiç evlenme-
dim. Çocuğum da bundan dolayı yok. 
Ama bir yuvamın ve çocuğumun ol-
masını isterdim. Geçerli bir mesleğim 
olmadığı için o zamanlar evlenmek 
çok zordu. Kendi kendime ‘orda bura-
da çalışmayla aile geçindiremem’ diye 
söyledim. Bundan dolayı da evlenme-
dim” 
“BURADA RAHATIM VE HUZURUM İYİ”

Kardeşlerinin yanına ‘rahatsız ede-
rim’ düşüncesiyle gitmediğini ifade 
eden Figan, gençlere tavsiyelerde de 
bulundu. Gençlere sağlıklarına dikkat 
etmeleri noktasında nasihatler veren 

Figan, “9 kardeşiz. Babam rahmetli 
oldu ama annem daha yaşıyor. An-
nem rahatsız olduğu için kardeşimin 
evinde kalıyor. Kendi evim olmadı-
ğı için yani rahat edemeyeceğimden 

dolayı kardeşlerimin yanına gitmek 
istemedim. Benimle ne kadar çok il-
gilenseler de ben rahat edemiyorum. 
Burada en çok çay ocağında vakit geçi-
riyoruz. Bahçeye çıkıp geziniyoruz. Ba-
zen haftada 1-2 gün çarşıya çıkıp ge-
ziyorum. Huzurevinde ki her şeyden 
de memnunum. Benim gençlere tav-
siyem sağlıklarına çok dikkat etsinler. 
İş hayatlarına oldukça önem versinler. 
Aile kurmakta çok önemli bir kavram. 
Bunu da sakın ihmal etmesinler” diye 
konuştu. 

“KADERİN NE OLDUĞU 
ALNINDA YAZMAZ…”

Acı dolu hayat hikâyesinden bah-
seden 76 yaşında ki Ahmet Selvi ise, 
kaderin ne göstereceğini kimsenin 
bilemeyeceğini vurgulayarak hüzün 
dolu hikayesini şu şekilde anlattı:  
“1942 yılında Konya’nın İnlice köyün-
de doğdum. 1 oğlum ve 2 kızım var. 
Çocuklarımı torunlarım ile sayacak 
olursam 6 kişiler. Damadım Çumralı 
idi. Kızım ile yaklaşık bir 12 sene ka-
dar yaşadılar. Daha sonra ben onları 
Çumra’dan, köyüme getirdim. Bir 10 
sene kadarda orada kaldılar. Kaderin 

ne olduğu alnında yazar mı? Tabi ki 
de yazmaz! Kimsenin ne olduğunu 
bilemezsiniz. Damadımın yüzünden 
devlet bizim hepimizi topladı ve her-
kesin durumuna göre kendi bünyesi 

altına aldı. Beni buraya koydular. Kız-
larımı ise rehabilitasyon merkezlerine 
koydular. Buraya gelmek benim kendi 
düşüncem değildi. Eşim 40 sene önce 
vefat etti. Allah bundan sonra hakkı-
mızda hayırlısı ne ise onu versin” 

“OĞLUMU VE KIZLARIMI 
ZİYARETE GİDİYORUM”

Oğlunun ve kızlarının devlet ta-
rafından kontrol altında tutuldukları 
için gelemediklerini belirten Ahmet 
amca, onları ziyarete kendisinin gitti-
ğini anlatarak, “7 senedir huzurevinde 
kalıyorum. 3 tane de erkek kardeşim 
var. Oğlum ve kızlarım benim ziya-
retime kontrol altında oldukları için 
gelemezler. Ben onların ziyaretine gi-
derim. Beyhekim Hastanesi civarında 
da yakınlar oturuyor bazen onlara da 
ziyarete gidiyorum. Burada yalnız kal-
maktan memnun değilim ama elim-
den gelen bir şey yok. Eğer öleceksek 
burada ölür gideriz… Köyde kimsem 
kalmadı. Buradan izin aldığım za-
manda kendim ziyaretlere gidiyorum. 
Köye gittiğim zamanda yakınlarımı 
ziyaret ederim ama gece kalacak olur-
sam da orada evim var, evimde yata-
rım. Huzurevinde ise yetkililer beni 
çok seviyor. Benim burada çok efendi 
olduğumu söylüyorlar. Ben de bunu 
duyunca çok mutlu oluyorum. Burada 
bizlere yardımcı olan herkesten Allah 
razı olsun” ifadelerini kullandı. 

“ÖNCEDEN GEÇİMİMİ 
PATATES EKEREK GEÇİRDİM”

Konya’nın İnlice Mahallesinde 
doğduğunu belirten Ahmet Selvi, 
köyün toprak bakımından zengin ol-
masından dolayı daha önce geçimini 
patates ekerek geçirdiğini belirterek 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Ön-
ceden İzmir’de çalıştım. Konya’da 
çiftçilik yaptığım zamanlarda oldu. Kö-
yümüzün toprağı zengin olduğu için 
daha önceden herkes geçimini patates 
ile sağlıyordu. Bende bir süre patates 
ektim. Bir tarlaya üst üste 3 sene pata-
tes ekseniz bile diğer senelerde pata-
testen aynı verimi alırsınız. Patatesleri 
Konya’ya satmak için getirirdim ama 
satamazdım. Şimdi köyümüzde artık 
patates eken insan çok kalmadı. Evi-
nin rızkını çıkartmak isteyen 1-2 köylü 
ekiyor ama onlarda para kazanamıyor” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Kader alında yazmaz!’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Mustafa Figan 62 yaşında olup huzurevinde 
ki yaşamına 6 ay önce başlamış. Bu zamana 

kadar hiç evlenmediğini dile getiren 
Mustafa Figan, kardeşlerinin olduğunu 

ancak kendilerini rahatsız etmemek adına 
huzurevine yerleştiğini dile getirdi.

Acı dolu hayat hikâyesinden 
bahseden 76 yaşında ki Ahmet Selvi 

ise, kaderin ne göstereceğini kimsenin 
bilemeyeceğini vurgulayarak hüzün dolu 
hikayesini anlattı. Selvi, “ Eğer öleceksek 

burada ölür gideriz” dedi. 
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Türkiye’nin lokum üssü olan Konya’da bayrama sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanmak üzere hızlandı. 
Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, “Bayram öncesi yoğun mesai başladı” dedi 

Şekercilerde bayram
öncesi lokum mesaisi

Ramazan’ı uğurlayıp bayra-
mı karşılamaya sayılı günler kala 
bayramların vazgeçilmezi olan lo-
kum ve şeker imalathanelerinde 
hareketlilik arttı.  Konya’nın lokum 
üretiminde önemli bir konumda ol-
duğunu söyleyen Konya Pastacılar 
Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, 
lokumcu esnafının bayram öncesi 
yoğun bir mesai yaptığını ifade etti. 
Kağnıcıoğu Lokum fiyat artışın fazla 
olmadığını ifade ederek, “Duble fıs-
tıklı dediğimiz lokumda geçtiğimiz 
yıla Ramazan ayına göre yüzde 40 
artış var. Geçen yıl 22 TL’ye satılan 
fıstıklı lokum bu yıl 30 TL. Batırma 
dediğimiz lokumlar 16 TL’den 20 TL 
çıktı.  Bu fiyat artışları Antep fıstığın-
da yaşanan fiyat artışları sebebi ile 
oldu.  Diğer lokum çeşitlerinde ise 
yüzde 5 artış var. Konya’da ihraca-
ta yoğun bir ürün gidiyor. Şeker ve 
çikolotada 500 bin ton üzerinde ih-
racat var. Lokumda ise yine 500 bin 
ton üzerinde. Bu rakamlar şunu gös-
teriyor ki Konya bu konuda kalitesini 
ve başarısını gösterdi. Bu da bizleri 
sektör temsilcileri olarak mutlu edi-
yor” dedi.

MERDİVEN ALTI 
ÜRETİMLERE DİKKAT

Şeker , lokum ve diğer şekerle-
me ürünleri vatandaşlarla buluşmak 

için kısa süre içerisinde raflarda ye-
rini alacak. Merdiven altı üreticilere 
fırsat vermemek için uyarıda bulu-
nan Pastacılar Odası Başkanı Kadir 
Kağnıcıoğlu, “Vatandaşlarımız ucuz 
diye kalitesiz ürün almasınlar. Va-
tandaşlarımız merdiven altı üretilen 
ve hijyen kurallarına dikkat edilme-
yen ürün asla almasınlar. Vatan-
daşlarımız şeker ve lokum alırken 
hijyen ve kaliteye önem veren işyer-
lerinden alışverişler yapsınlar. Ucu-
za rağbet göstererek sağlıkları ile 
oynamasınlar. Tüm Konyalı hemşe-
rilerimize ve oda üyelerimizin şim-

diden Ramazan Bayramını ve Kadir 
Gecesini tebrik ediyorum” dedi.

LOKUMCULARDA YOĞUN MESAİ 
Ramazan  Bayramının yaklaş-

ması ile birlikte lokumcularda yo-
ğun mesai başladı. Lokumculuk ile 
uğraşan Nihat Erdal, “Yaklaşan Ra-
mazan Bayramı öncesinde esnaflar 
olarak yoğun bir mesai içerisinde-
yim. Bayramların olmazsa olması 
lokum üretimi için yoğun bir şekilde 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Yaşanan yoğunluktan memnunuz” 
diye konuştu
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vergi borcu olanlara
yapılandırma fırsatı

Meram Belediyesi’nden yapı-
lan açıklamada, vergi borcu bulu-
nan mükelleflere 18 Mayıs 2018 
tarih ve 30425 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe giren 
7143 sayılı yasa ile yapılandırma 
fırsatı sunulduğu hatırlatılarak bu 
fırsattan yararlanmak isteyenlerin 
31 Temmuz’a kadar belediyeye 
müracaat etmeleri istendi.  Konuy-
la ilgili olarak Meram Belediyesi 
Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
yapılan açıklama şöyle: “18 Mayıs 
2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7143 sayılı yasa emlak vergi-
si, çevre temizlik vergisi, haberleş-
me vergisi, eğlence vergisi, ilan ve 
reklam vergisi borçları yapılandır-
ma kapsamına alındı. Ayrıca bele-
diyemizin ücret tarifesine bağlı ola-
rak yapılan hizmetlerin ücretleri ile 
ecrimisil bedelleri de yine kapsam 

dahilinde.  Bu yasa ile 2017 yılı ve 
önceki dönemlere ait vergi borçları 
yapılandırılabilecek”

31 TEMMUZ SON 
MÜRACAAT TARİHİ

Yapılanmadan yararlanmak is-
teyen mükelleflerin 31 Temmuz’a 
kadar belediyeye müracaat etme-
leri gerekiyor. Yapılandırmadan 
yararlanan vatandaşların vergileri-
ne ait gecikme zammı, gecikme fa-
izi ve vergi ziyaı cezaları tamamen 
silinecek. Ancak silinen bu cezala-
rın yerine verginin ödenmesinde 
gecikilen süreler için Yurt İçi Üre-
tici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate 
alınarak daha düşük miktarda bir 
ceza miktarı belirlenecek. Vergi 
borcu bulunan mükellefler Meram 
Belediyesi Mali Hizmetler Müdür-
lüğü’ne başvurarak borçlarını yapı-
landırabilecekler.
n HABER MERKEZİ

Konya Pastacılar Odası Başkanı 
Kadir Kağnıcıoğlu
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
7 Haziran 2018 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3364

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Mendil satan çocuklara
para vermeyin uyarısı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı, men-
dil satan çocuklara para verilerek 
dilenciliğe teşvik edilmemesi için 
çalışma yürütüyor. Ekipler, şehir 
genelinde broşürler dağıtarak ve 
stantlar kurarak dilenciliğin mes-
lek haline gelmemesi için çalışıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı 
ekipler, kavşaklarda ve trafik ışık-
larında mendil satan çocuklara 
para verilerek dilenciliğe teşvik 
edilmemesi ile ilgili bilinçlendirme 
çalışması yürütüyor. 

Şehrin genelinde broşürler da-
ğıtarak ve Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü ile ortaklaşa stantlar 
kurarak konuya dikkat çeken Bü-
yükşehir Zabıta, cadde ve kavşak-
larda trafik ışıklarında bekleyen 
araçların aralarına girerek tehlike 

oluşturan, mendil satan veya çe-
şitli bahanelerle dilencilik yapan 
kişilere yönelik çalışma yürütüyor. 

İhtiyaç sahibi ailelere Büyük-
şehir Belediyesi tarafından gere-
ken desteğin sağlandığını anlatan 
Zabıta ekiplerinin vatandaşlara 
dağıttığı broşürlerde şu ifadeler 
yer alıyor: “Kavşaklarda ve trafik 
ışıklarında bekleyen, mendil sa-
tan çocuklara acıyarak verdiğiniz 
her kuruş onları dilenciliğe teşvik 
etmektedir. Kamu kurumları ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından 
ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak 
yardımlar yapılmaktadır. Çocuklar 
dilendirilerek hem eğitimlerinden 
geriye kalıyor hem de trafikte çok 
büyük tehlikelere sebep oluyorlar. 
Dilencilik meslek olmasın. Lütfen 
çocuklara sahip çıkalım.”
n HABER MERKEZİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde Zafer’de kurulan stantla ile çocuk işçiliğine dikkat 
çektiler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, “Çocukların öncelikleri eğitim” dedi

‘Çocukların yeri işyerleri 
değil okullar olmalı’

Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğü 12 Haziran Dünya Çocuk 
İşçiliği ile mücadele günü sebebi 
etkinlik düzenlediler.Gerçekleşti-
ren etkinliğe  Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, 
Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü,  
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabı-
ta Daire Başkanlığı  ve Kızılay Top-
lum Merkezi destek verdi. Yapılan 
etkinlikte çocuk işçiliğine önlemek 
amacıyla farkındalık oluşturma 
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik 
hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, 
“Bütün dünyada 12 Haziran çocuk 
işçiliği ile mücadele günü olarak 
kutlanıyor. Bizler de bu gün vesilesi 
ile her yıl 12 Haziran’da çocukların 
çalıştırılmaması konusunda top-
lumda bir farkındalık oluşturmaya 
çalışıyoruz. Çocukların yeri iş mer-
kezleri, atölyeler ve fabrikalar değil. 
Çocukların yeri okullar. Çocukların 
öncelikleri eğitim. Tabii bundan 
sonra iş hayatına atılacaklar. Biz-
ler çocuklarımızın çocuk  yaşta 
olması gereken yerlerde olmaları-
nı istiyoruz. Dolayısıyla toplumda 
bir farkındalık oluşsun. Aileleri ve 
vatandaşları bu konuda bilinçlen-
direlim. Halkın yoğun olduğu yer-
lerde vatandaşlarımıza broşürler 
dağıtıyoruz. Seminerler konferans-
lar düzenleyerek halkımızın daha 
bilinçli olmasını sağlıyoruz. Çocuk 
işçiliğine karşı her türlü kurumsal 
çabayı gösteriyoruz. Ailelere bu 
konuda önemli görevler düşüyor. 

Anne ve babalar çocuklarına sahip 
olacaklar. Ailelerimizden bu konu-
da duyarlılık ve destek bekliyoruz” 
diye konuştu. 

ÇOCUKLARIN YERİ 
EĞİTİM KURUMLARI 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı, 
Aile Danışmanı ve Çocuk Koruma 
İl Sekreteri Osman Akbaba da, 
“Düzenlediğimiz etkinliğimizin 
amacı Konya’da sokakta çalıştıran 
konusunda ve dünya çocuk işçiliği 
bağlamında çocuklar çalıştırılmasın 
şiarı ile bu konuda toplumsal far-
kındalığı artırmak amacıyla bu et-
kinliği düzenlemiş bulunmaktayız. 
Günümüzde çok sayıda çocukları-
mız sokaklarda çalıştırıyor. Bu ço-
cuklarımız hayatı tehlike içerisine 
giriyorlar. Çocuklara verilen 1 TL 

ile çocuklarımızın geleceğini satın 
alıyoruz.  Çocukların yeri sokaklar 
değil kendi akranları ile oyun oyna-
yacakları alanlar ve ailelerin yanları 

olacak. En öneli de bu çocukların 
yeri  de eğitim kurumları olması 
gerekiyor” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman’da 
görevi başında 
kalp krizi 
geçiren polis 
memuru ha-
yatını kaybetti. 
Alınan bilgiye 
göre, Kara-
man Emniyet 
Müdürlüğü 
Koruma Şube 
Müdürlüğün-
de görevli 
polis memuru 
Fevzi Ünüvar 
(45), 11 gün önce AK Parti Karaman İl Baş-
kanlığının bulunduğu iş merkezindeki polis 
noktasının önünde nöbet tuttuğu sırada 
kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ünüvar, 
öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. 
n İHA

Kamyonet önce motosiklete, ardından da yol 
kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 
4 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi Hatip 
Caddesi’nde meydana geldi. Veysi Tekin 
yönetimindeki 42 CFG 47 plakalı kamyonet, 
aynı yöne giden Mehmet Ali Zercu yöne-
timindeki 42 DNC 63 plakalı motosiklete 
çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, yolun alt 
bölümündeki ağaca çarparak durdu. Kazada, 
kamyonette bulunan, Afganistan uyruklu 
oluğu tahmin edilen 1 kişi öldü. Sürücüler 
Tekin ve Zercu ile kamyonetteki Davut ve 
Ahmet Tekin yaralandı.  n DHA

Polis memuru 
kalp krizi geçirdi

Kamyonet kaza
yaptı: 1 ölü

Konya merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operas-
yonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 45 askerden 
24’ü tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yü-
rüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce 
gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği 
ifadeler ve yapılan çalışmalar sonunda, aralarında mes-
lekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 70 asker hakkında 
yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 

ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Mayıs’ta 
operasyon düzenledi. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı 
düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 
mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 21’i, ‘etkin pişmanlık’ 
yasasından faydalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı, 24 
asker ise tutuklandı.  25 askerin yakalanması için çalışma-
ların sürdüğü belirtildi. n DHA

45 askerden 24’ü tutuklandı

Bilal Erdoğan Osman Akbaba



Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takiylerin amellerini, 
tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni iste-
yenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den 
gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana 
itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle 
Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana 
güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsnü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı 
Hakk’a tesbih ederim.

7 Haziran 2018
Hicri: 23 Ramazan 1439

Sahur:
03:34

İftar:
20:17

PEYGAMBERLERE İMAN 
Peygamber, Farsça’da “haber taşı-

yan ve elçi” anlamlarına gelir. Dinî terim 
olarak, “Allah’ın kulları arasından seçti-
ği ve vahiyle şereflendirerek emir ve ya-
saklarını insanlara ulaştırmak üzere gö-
revlendirdiği elçi”ye peygamber denir. 
Arapça’da, peygamber kelimesinin kar-
şılığı olarak, gönderilmiş ve elçi demek 
olan resul ve mürsel kelimesi kullanılır. 
Terim olarak resul ve mürsel, yeni bir 
kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gön-
derilen peygambere denilir. Çoğulları 
“rüsul” ve “mürselûn”dür. Nebî de Al-
lah’ın emir ve yasaklarını insanlara ha-
ber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir 
şeriatla gönderilmeyip, önceki bir pey-
gamberin kitap ve şeriatını ümmetine 
bildirmeye görevli olan peygamberdir. 
Çoğulu “enbiyâ”dır. Risâlet ve nübüvvet 
kelimeleri masdar olup, peygamberlik 
anlamına gelmektedir. Peygamberle-
re iman, imanın altı esasından biridir. 
Peygamberlere iman demek, insanlara 
doğru yolu göstermek için, Allah tarafın-
dan seçkin kimselerin gönderildiğine, bu 
kimselerin Allah’tan getirdiği bütün bilgi-
lerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak 
demektir. Yüce Allah her müslümana, 
aralarında herhangi bir ayırım yapma-
dan bütün peygamberlere inanmayı farz 
kılmıştır: “Peygamber de kendisine Rab-
bi tarafından indirilene iman etti, mü-
minler de. Her biri Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine iman etti-
ler. Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri 
arasında ayırım yapmayız...” (el-Baka-
ra 2/285). Bu sebeple peygamberlerin 
bir kısmına inanıp, diğerlerini tasdik 
etmemek küfür sayılmıştır: “Allah’ı ve 
peygamberlerini inkâr edenler ve Allah 
ile peygamberlerini birbirinden ayırmak 
isteyip bir kısmına iman ederiz, ama bir 
kısmına inanmayız diyenler ve bunlar 
arasında bir yol tutmak isteyenler yok 
mu? İşte gerçekten kâfirler bunlardır...” 
Kur’an’da da belirtildiği gibi yüce Allah, 
asırlar boyunca peygamberler gönder-
miş, insanları onlar aracılığıyla gerçeği 
benimseyip yaşamaya çağırmıştır. Ken-
dilerine peygamber gelmemiş hiçbir 
topluluk ve ümmet bulunmadığı

Kur’an’da şöyle dile getirilmektedir: 
“(Geçmiş) her ümmet içinde mutlaka bir 

uyarıcı peygamber bulunagelmiştir”, 
“Allah’a andolsun ki biz senden önceki 
ümmetlere de peygamberler göndermi-
şizdir...” Peygamberlik, Allah vergisidir. 
Çalışma, ibadet ve taatla elde edilemez. 
Allah, peygamberlik yükünü taşıyabile-
cekleri ve lâyık olanları bilir ve dilediğini 
peygamber olarak seçer: “Bu, Allah’ın 
lutfudur. Onu dilediğine verir...” Bu se-
çimde mal, mülk, şan, şöhret ve makam 
etkili değildir. Her konuda olduğu gibi 
peygamberlik konusunda da orta yolu 
gözeten İslâm, onları ilâh mertebesi-
ne çıkartmamış, Allah’ın elçisi ve kulu 
saymıştır. Biz peygamberlerin vahiyle 
şereflendirilmiş ve diğer insanlarda bu-
lunmayan

niteliklere sahip, seçkin kişiler ol-
duklarını kabul ederiz. Fakat onların 
hiçbirisinde Tanrılık özelliği olmadığına, 
Allah’ın müsaadesi dışında fayda sağla-
ma ve zararı giderme güçlerinin bulun-
madığına, Allah’ın bildirdikleri dışında 
gaybı bilmediklerine inanırız. Peygam-
berler sadece dini tebliğle yetinmemiş-
ler, dinî esasları açıklamışlar, sonra 
ümmetlerine öğretmişler, onları eğitip 
kötülüklerden arındırmışlardır. Bu işleri 
yaparken davalarından tâviz vermemiş-
ler, bu uğurda pek çok eza ve sıkıntıya 
göğüs germişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de 
de bildirildiği gibi, peygamberlik Hz. 
Muhammed ile son bulmuştur: “Mu-
hammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin 
babası değildir. Fakat o, Allah’ın resulü 
ve peygamberlerin sonuncusudur...” 
Artık ondan sonra peygamber gelmeye-

cektir. Onun getirdiği mesaj da kıyamete 
kadar sürecektir. Hz. Muhammed’den 
sonra yeni bir peygamber geleceği, 
onun da yeni bir kitap getireceği konu-
sunda ortaya atılan iddialar, Kur’an’ın 
bu apaçık hükmünü, Hz. Muhammed’in 
“hâtemü’nnebiyyîn” (peygamberlerin 
sonuncusu) olduğu inancını inkârdan 
başka bir şey değildir.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
Peygamberlerin sıfatları deyince 

onlarda bulunması câiz olan sıfatlarla 
gerekli (vâcip) ve zorunlu olan sıfatlar 
anlaşılır. Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok ye-
rinde vurgulandığı gibi peygamberler 
de insandır. Onlar da diğer insanlar gibi 
oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, 
evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, has-
talanır ve ölürler; bu gibi özelliklere, pey-
gamberler hakkında düşünülmesi câiz 
özellikler denir. İlâhî emir ve yasaklarla 
yükümlülük konusunda peygamberler de 
diğer insanlar gibidirler. Fakat onlar her 
hareketleriyle Allah’ın insanlar için

seçtiği kulları ve elçileri, insanların 
kendilerine bakarak davranışlarına çeki-
düzen verdikleri birer örnek olduklarının 
bilinci içindedirler. Bu sebeple fakirken, 
sıkıntıdayken bile Allah’a şükrederler. 
Haset etmek, içi dışına uymamak gibi 
kötü huylardan hiçbiri onlarda bulunmaz.

Her peygamberde insan olmanın da 
ötesinde birtakım sıfatların bulunması 
gerekli ve zorunludur. Bunlara vâcip sı-
fatlar denir. Bu sıfatlar şunlardır: 

1. Sıdk. “Doğru olmak” demektir. 
Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir 

insandır. Onlar asla yalan söylemezler. 
Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine 
inanan halkın güven duygusunu kaybe-
derlerdi. O zaman da peygamber gön-
dermekteki gaye ve hikmet gerçekleş-
memiş olurdu. Sıdkın zıddı olan yalan 
söylemek (kizb), peygamberler hakkın-
da düşünülemez. Bütün peygamberler 
peygamberlikten önce de sonra da yalan 
söylememişlerdir.

2. Emanet. “Güvenilir olmak” de-
mektir. Peygamberlerin hepsi emin ve 
güvenilir kişilerdir. Emanete asla hain-
lik etmezler. Bu konuda bir âyette şöyle 
buyurulur: “Bir peygamber için emanete 
hıyanet yaraşmaz...” Emanet sıfatının 
zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşü-
nülmesi

imkânsız olan bir sıfattır.
3. İsmet. ”Günah işlememek, gü-

nahtan korunmuş olmak” demektir. 
Peygamberler hayatlarının hiçbir döne-
minde şirk ve küfür sayılan bir günahı iş-
lemedikleri gibi özellikle peygamberlik-
ten sonra kasten günah işlememişlerdir. 
İnsan olmaları sebebiyle günah derece-
sinde olmayan birtakım ufak tefek hata-
ları bulunabilir. Ancak onların bu hatası 
yüce Allah’ın kendilerini uyarmasıyla 
derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip 
küçük hatalarına “zelle” denilir. İsmetin 
karşıtı olan mâsiyetten (günah işlemek) 
Allah onları korumuştur.

Peygamberler örnek ve önder kişiler 
oldukları için, konumlarını zedeleyecek 
davranışlardan da uzaktırlar.

4. Fetânet. “Peygamberlerin akıllı, 
zeki ve uyanık olmaları” demektir. Bu-
nun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle 
bağdaşmaz. Peygamberler zeki ve akıllı 
olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna 
edemezler, toplumsal dönüşümü sağla-
yamazlardı. 

5. Tebliğ. “Peygamberlerin Al-
lah’tan aldıkları buyrukları ve yasakları 
ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” de-
mektir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek 
(kitmân) peygamberler hakkında düşü-
nülemez. “Ey peygamber, Rabbinden 
sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan 
Allah’ın elçiliğini tebliğ etmemiş olur-
sun” meâlindeki âyet, bu sıfattan söz 
etmektedir.

Kur’an’dan Mesaj
Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim 
bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. 

Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız 
başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. 

Dönüş yalnız Allah’adır. (Ali İmran 28)

Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde  ̧beş vakit 
namaz ile cuma  ̧bir sonraki cumaya kadar ve 

Ramazan diğer Ramazan’a kadaŗ  aralarında işlenen 
günahların bağışlanmasına vesiledir. (Hadis-i Şerif)

Son yatacağı yer bir iki avuç topraktan ibaret 
olan kişiye de ki: Sarayını çardağını göklere 

kadar yüceltmeye ne hacet var? 
(Hafız-ı Şîrâzî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe VÂSİLE BİN ESKÂ (R.A.)

Dua

Yeni Müslüman olmanın bütün zevk ve heyeca-
nını içinde taşıyan Vâsile, Resûl-i Ekrem Efendimizle 
(a.s.m.) sabah namazını kılmak için can atar. Namaz-
dan sonra Resûlullah, daha önce hiç görmediği bu ya-
bancı simanın kim olduğunu sorar. Vâsile kendini tanıtır 
ve Resûlullah ile anlaşma yapmak üzere geldiğini ifade 
eder. Resûlullah Efendimiz, “İstediğim ve istemediğim 
her şey üzerine anlaşma yapar mısın?” diye sorar.

Vâsile, “Evet.” der ve Peygamberimizin bütün 
emirlerine uyacağına, sözünden hiç çıkmayacağına 
dair kesin söz verir. Resûlullah (a.s.m.) o esnada Te-
bük Seferi için hazırlıklar yapmaktadır. Vâsile de çoktan 
hazırdır, fakat yol uzundur. Bineği yoktur. Kâ’b bin Ucre 
kendisine bir binek temin eder ve İslam ordusuyla bir-
likte sefere çıkar.

Bundan sonra üç sene müddetle Peygamberimizin 
hizmetinde bulunan Hz. Vâsile, bu bakımdan Resûlul-
lah’ın yakın sahabilerinden sayılır. Suffe Medresesi’nde 
de uzun müddet kaldığı için Suffe ile ilgili birçok hatırası 
vardır.

Nitekim SuffeAshâbı bir ihtiyaçları olunca, ulaş-
tırmak üzere, Resûlullah’aVâsile’yi gönderirlerdi. Bu 
meseleyle ilgili bir hatırasını şöyle anlatır:Ben, Suffe-
Ashâbı’ndandım. Suffeliler açlıktan şikâyet ettiler ve 
Resûlullah’a gidip yemek istememi söylediler. Ben de 
Resûlullah’a gidip SuffeAshâbı’nın açlıktan şikâyetçi ol-
duklarını söyledim. Resûlullah, Hz. Âişe’ye, yanında bir 
şey olup olmadığını sordu. Hz. Âişe, yanında “tirit” de-
nen et suyundan başka bir şey olmadığını söyledi. Tiridi 
derin bir kapla Resûlullah’a getirdiler. Suffelileri 10’ar 
kişilik gruplar hâlinde çağırdım. Resûlullah, kendilerine, 
“Oturunuz, Bismillah!” buyurdu. SuffeAshâbı, 10 kişiye 
yetebilecek yemekten yediler, fakat hiç eksilmediğini 
gördüler. Resûlullah, sonunda bana ‘YâVâsile, bunu 
böylece Hz. Âişe’ye götür.’ buyurdu.”

Hz. Vâsile buna benzer bir hadiseyi de şöyle dile 
getirir:

Biz Suffe’de bulunurken Ramazan ayı gelip de oruca 
başlayınca, iftar vakti her birimizi biat ehlinden biri iftara 
davet eder, götürürdü. Bir akşam hiç kimse gelmedi. O 

gün hiçbir şey yemeden sabahladık. Ertesi akşam da 
kimse gelmeyince Resûlullah’a gittik, durumu anlattık. 
Resûlullah, hanımlarının yanında yiyecek olup olmadı-
ğını sordu. Hepsi de yanlarında yiyecek bulunmadığını 
söylediler. Daha sonra mübarek ellerini açtı ve şöyle 
dua etti:“Allah’ım, Senin fazlından ve rahmetinden 
istiyorum. Rahmet Senindir. Senden başka kimsenin 
değildir.”

Resûlullah duasını henüz bitirmişti ki, birisi geldi. 
Kızarmış bir koyun ve ekmek getirdi. Resûlullah bizim 
önümüze koydu, biz de doyuncaya kadar yedik. Daha 
sonra Resûlullah şöyle buyurdu:“Biz, Allah’ın lütuf ve 
merhametini istemiştik. İşte bize Allah’ın lütfu… Rah-
metini de öbür dünyaya bıraktı.”

Hz. Vâsile, Resûlullah’ın ilim talebelerinin giyim 
hususunda karşılaştıkları mahrumiyeti de, “Ben Suffe-
Ashâbı’ndandım. Hiçbirimizin üzerinde tam bir elbise 
yoktu.” şeklinde ifade eder.

Saadet Asrı’nın ışığı ve cazibesiyle bütün dünyayı 
çağımıza kadar ışıklandıran yıldızları, işte böylesi fuka-
ralık, zaruret ve mahrumiyet içindeydiler. Fakat Resû-
lullah’a öylesine bağlanmışlardı ki, onun karşısında her 
şeyi unutuyorlardı…

Bununla beraber, Peygamberimizin onların gele-
cekte görecekleri ve bolca istifade edecekleri nimetleri 
de bir mucize olarak haber veriyordu. Şöyle diyordu, o 
Yüce Resûl:“Siz benden sonra buğday ekmeğine ve zey-
tin yağına doyacaksınız. Türlü yiyecekler yiyeceksiniz. 
Güzel elbiseler giyeceksiniz…”

Vâsile, rivayetin devamında, “Hakikaten çok geç-
meden, Resûlullah’ın dediği çıktı, aynen yaşadık. Türlü 
yiyecekler yedik, güzel elbiseler giydik ve çok bineklere 
bindik.” der.

Rivayete göre Hz. Vâsile bir müddet Basra’da kalır. 
Daha sonra Şam tarafına gider. Humus ve Şam civarın-
da bulunur. Emeviler zamanında Hicrî 83 yılında 100 
yaşındayken vefat eder.

Son olarak onun rivayet ettiği bir hadisi nakledelim: 
“Resûlullah’a ‘Irkçılık nedir?’ diye sordum. ‘Zulüm ve 
haksızlıkta milletine yardımcı olmandır.’ buyurdu.”

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

1- Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak 
imama uyan ve bütün rekatleri imamla beraber kılan kimsedir. 
İmama ilk rekatın rükûunda yetişen, o rekata yetişmiş ve müdrik 
adını almış olur. Namaza imam ile beraber başlamanın fazileti pek 
büyüktür. Bu hususta aşağıdaki meseleler ortaya çıkar.

2- Bir kimse tek başına bir farz namaza başladıktan sonra, bu-
lunduğu yerde cemaatla o farz namaz kılınmaya başlansa bakılır: 
Eğer tek başına namaz kılmakta olan henüz secdeye varmamış ise, 
namazı bırakıp imama uyar. Böylece cemaat sevabını kazanmaya 
koşar. Bu müstehabdır. Eğer bir kez secdeye varmış ise, bakılır: 
Kıldığı namaz sabah veya akşam namazı ise, yine namazını bırakır 
ve imama uyar. Fakat bunların ikinci rekatı için secdeye varmışsa, 
artık namazı bırakmayıp tamamlar, imama uyamaz. Çünkü sabah 
namazından sonra nafile kılınamayacağı gibi, üç rekatlı bir namaz 
da nafile kılınamaz.

Öğle namazı gibi dört rekatlı bir farz ise, kıldığı bir rekata 
bir rekat daha ilave eder, teşehhüdde bulunur ve selam vererek 
imama uyar. Evvelce kıldığı o iki rekat namaz nafile olmuş olur. 
Böyle bir namazın üçüncü rekatında bulunup da henüz secdesine 
varmamış ise, hemen ayakta veya oturarak selam verip namazdan 
çıkar ve imama uyar. Yalnız başına kıldığı iki rekat yine bir nafile 
olmuş olur. Fakat bu namazın üçüncü rekatını secde ile bağlasa, 
artık bunu tamamlar, farzını kılmış olur. Bu namaz, öğle veya yat-
sı olduğuna göre de, kendi farzını kıldıktan sonra imama uyabilir. 
İmam ile kılacağı bu namaz bir nafile olmuş olur. Fakat ikindi na-
mazında ise, imama uyamaz; çünkü ikindi namazından sonra nafi-
le kılınması mekruhtur.

3- Nafile bir namaza başlamış olan bir kimse, yanında cemaat-
la namaza başlanınca, bu nafileyi iki rekat olmak üzere tamamlar. 
Ondan sonra selam verip cemaata katılır. Üçüncü rekata kalkmış 
ise, onu da dörde tamamladıktan sonra cemaata katılır.

Bundan cenaze namazı müstesnadır. Şöyle ki: Böyle nafileye 
başlamış olan kimse, kılınmaya başlanan bir cenaze namazının 
kaçırılacağından korkarsa, kılmakta olduğu namazı hemen bırakıp 
cenaze namazı için imama uyar. Sonra nafileyi kaza eder. Çünkü 
cenaze namazının kazası yoktur.

4- Cemaatle sabah namazına başlanmış olduğunu gören kim-
se, cemaate yetişebileceğini zannederse hemen sabah namazının 
sünnetini kılar. Gerek görürse, “Sübhaneke” ile “Eûzü”yü ve sure 
ilavesini bırakıp yalnız Fatiha suresi ile rükû ve sücudda birer tes-
bih ile yetinebilir. Ondan sonra imama uyar. Fakat cemaate ye-
tişeceğini hiç zannetmiyorsa, sünnete başlamayıp imama uyar; 
artık bu sünneti kaza edemez. Eğer sünnete başlamış ise, onu ta-
mamlar, bırakmaz.

Fakat öğle, ikindi ve yatsı namazları böyle değildir. Bunların 
cemaatla kılınmaya başlanmış olduğunu gören kimse, bunların 
sünnetini kılmadan imama uyar. Sonra öğlenin dört rekat sünne-
tini kaza eder. İkindinin sünnetini vaktin kerahetinden dolayı kaza 
edemez. Yatsı namazının dört rekat sünnetini, bir gayri müekked 
sünnet olduğu için dilerse kaza eder, dilerse kaza etmez.

5- Vaktin çıkacağını veya cemaatin tamamen kaçırılacağını 
kesinlikle anlayan kimse, sünnetleri kılmayacağı gibi, kendisinde 
bulunan az bir pisliği gidermekle uğraşamaz. Fakat başka bir ce-
maat bulabileceğinden emin olan kimse, az necaseti gidermeden 
namaza başlamaz; bu daha faziletlidir. Böylece namazı ittifakla 
sahih duruma geçer.

Namaza imam ile 
beraber başlama 

Endülüslü 
Şeyhülislam

Eski Endülüs hükümdarlarından biri fakir bir kadının arsasına yeni 
bir saray yapılmasını emretti. Arsa kadından alındı ve kadına arsanın 
bedeli de ödenmedi. Müşkül durumda kalan kadın, çareyi hükümdarı 
kadıya şikâyet etmekte buldu. Zamanın şeyhülislamı, kadını dinleyip 
haklı olduğuna hükmettikten sonra hükümdara hiç bir şey söylemeden 
bir çuval ve bir de kazma kürek alıp kadının arsasından toprak doldur-
maya başladı. Padişah sarayından şeyhülislamı seyrederken kendi 
kendine: “Herhalde şeyhülislam aklını oynatmış olsa gerek” diyordu. 
Şeyhülislam çuvala bir miktar toprak doldurdu ve sırtına alıp götürmek 
istedi fakat ihtiyarlıktan ve toprak da ağır olduğundan kaldıramamıştı. 
Biraz daha toprak koyup çuvalı ağzına kadar doldurdu. Tekrar kaldırmak 
istedi fakat çuval iyice ağırlaştığı için kaldıramadı. Şeyhülislamın bu 
acayip halini seyreden hükümdar daha fazla sabredemeyip huzuruna 
çağırdı ve: “Hocam, sen bu zayıf halinle bu çuvalı nasıl kaldıracaksın? 
Bir de çuvalı boşaltacağına habire dolduruyorsun. Bunu kaldıramaya-
cağını nasıl düşünemiyorsun?” diye sordu. Şeyhülislamın istediği ol-
muştu: “Peki sultanım, siz benim omuzlarımın o çuvalı kaldıramaya-
cağını biliyorsunuz da yarın Huzur-u İlâhîde o arsayı kaldıracak güce 
sahip olamayacağınızı niye düşünemiyorsunuz? Sizin omuzunuz benim 
omuzlarımdan çok mu kuvvetli?” diye konuşmaya başlayınca hüküm-
dar hata ettiğini, hocanın kendisini ikaz için böyle yaptığını anladı ve 
kadının arsasını gasbetmekten vazgeçti.

26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine 
döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 
âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” ola-
yından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen 
“İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, 
Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin 
diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir. 

Mushaftaki sıralamada on yedinci, iniş sırasına 
göre ellinci sûredir. Kasas sûresinden sonra, Yûnus 
sûresinden önce Mekke döneminde inmiştir. 26, 32-
33, 60, 73-74, 80, 107-111. âyetlerle diğer bazılarının 
Medine’de indiği yolunda değişik rivayetler varsa da, 
büyük ihtimalle tamamı Mekke’de nâzil olmuştur. İbn 
Âşûr, bu rivayetlerin, söz konusu âyetlerin içerdiği hü-
kümlerin Medine dönemindekilerin muhtevasını ha-
tırlatmasından ileri gelmiş olabileceğini, fakat bunun 
sağlam bir gerekçe olmadığını ifade eder (XV, 6). 

İsrâ olayı, İsrâiloğulları’nın kötülükleri sebebiyle 
uğradıkları iki büyük işgal ve yıkım, önemli bir kısmı 
Kur’ân-ı Kerîm’den önceki ilâhî kitaplarda da bulunan 
temel dinî ve ahlâkî buyruklar, yeniden dirilmenin 
mümkün olduğu ve âhiret sorumluluğu, Allah’ın kuşa-
tıcı ilmi, ilk insanın yaratılışı, İblîs’in isyanı, insanın 
seçkin bir varlık oluşu, ibadet ve namaz,Kur’an’ın öne-
mi, müşriklerin inatçılığı, müminlerin itaatkârlığı sûre-
nin başlıca konularıdır.Fazileti İbn Hanbel, Tirmizî ve 
Nesâî gibi muhaddislerin aktardığı bir rivayete göre Hz. 
Âişe Peygamber efendimizin, genellikle geceleri Benî 
İsrâil (İsrâ) ve Zümer sûrelerini okuduğunu bildirmiştir 
(Şevkânî, III, 233).

SURELER
İsrâ Suresi
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;

Gıda 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 
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve

 3+1 daireler
0531 710

88 76

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

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

 21-30 Yaş Arası Alüminyum En-
jeksiyon Makinelerinde Çalışmak 
Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

İHALE İLANI
1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN:
İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI YAPILACAĞI YER

2018/YP-413 DEREBUCAK YER ALTI AG/OG 
ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSİ 2.229.539,12 TL Beyşehir / KONYA

2018/YP-414 EREĞLİ TM İLE İM 1100 ARASI 
FIDERLERIN YER ALTINA ALINMASI 1.311.643,40 TL Ereğli / KONYA

2018/YP-415 KIRICI TR DAGITIM MERKEZİ 4 
ARASI YER ALTI ŞEBEKE TESİSİ 1.308.366,48 TL Seydişehir /KONYA

2018/YP-416 BAKIRTOLU-HAYIROĞLU-
OVAKAVAĞI ENH VE İRTİBATLARI 1.425.406,82 TL Karatay / KONYA

2018/YP-441 ÇIFTEHAN YENI TR VE YER ALTI 1.858.261,64 TL Bor / NİĞDE
a) İHALE USULÜ: Açık İhale
b) İHALE 
DOKÜMANINA 
ULAŞIM:

- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
- KEP üzerinden,
- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.

c) İHALE İLGİLİSİ: Şeref KALFAOĞLU
seref.kalfaoglu@meramedas.com.tr

d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN ZAMANI: 19.06.2018 / 14:00
f) İHALE DOSYASININ 
TESLİM FORMATI VE 
TESLİM YERİ:

Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
d)Teklif bedelinin %6’sı tutarında Geçici Teminat Mektubu
e) MEDAŞ’da taahhüdündeki iş miktarı 25.000.000,00TL(YirmibeşmilyonTL)’yi geçemez. 
(Taahhüdündeki iş miktarı belgesini sunacaktır.)
f) İstekli, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedel kadar ortalama 
yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunacaktır.
g) İstekli son 3 yıl içerisinde en az teklif tutarının %100’ü oranında İş Deneyim Belgesi sunmalıdır. 
-İş Deneyim Belgesi son 3 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde fiilen Tesis işi yapmış olduğunu 
gösterir nitelikte olacaktır.
h) MEDAŞ 2017 yılı sene sonu değerlendirmesinde, kısa listeden çıkarılmış Yapım Yüklenicileri 
ihaleye katılamaz.
ı) İş Yönetim Programı Belgesi sunulacaktır. 
- Teknik Personel, Makine Teçhizat, Nakit Akış Şeması, İş Programı, taahhüdündeki iş miktarı, 
verilerine dayalı olarak 
- İşi nasıl yapacağına dair program (100 Puan)
Teknik ve Ticari tüm belgelerin sunulması zorunludur. Sunulmayan herhangi bir belge, ihaleden 
elenme sebebidir.”
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 İnsan melek değildir, hayvan da değildir. 
İkisinden de farklı olarak akıl, fikir, nefis ve ego 
sahibidir. İnsan, Hak dinin emir ve yasaklarına 
uyarak, salih ameller işleyerek, Hazreti Peygambe-
ri kendine örnek alarak meleklerden de üstün olur; 
nefsine yenik düşerek, şeytanın oyuncağı olarak 
hayvanlardan da aşağılara düşer. 

Evet, her insanın bir şeytanı vardır; o şeytan 
insanın nefis ve egosunu kullanarak onu yoldan 
çıkarır, hatta hayvanlar gibi yaşatır, daha aşağı-
lara düşürür. Şeytan bunu nasıl yapar? Şeytanın 
tek silahı vesvesedir. Başta insana hırs verir, fakir 
olmakla korkutur ve cimriliğe sevk eder, hayır- 
hasenat, zekat, sadaka verdirmez. Kötü amellerini 
güzel gösterir ve doğru yola olduğunu sanır. İn-
sanın kadına olan meylini ve zafiyetini kamçılar ve 

zinaya düşmesini sağlar. Ölümü unutturur, daha 
gençsin, zaman var der, eğlenceye daldırır, oyalar, 
ibadetlerini yaptırmaz. Mal hırsı verir, zengin olma 
hayali yaşatır, böylece haramdan, faizden, kumar-
dan kazanmaya sevk eder.  Lüks yaşamı hoş gös-
terir, israf ettirir, aç ve açıkta bırakarak bunalıma 
düşürür ve Rabbine isyan ettirir. Evet, insan şeyta-
nın dürtüleriyle cimri kesilir, fakir olmaktan korkar, 
ölmeyecekmiş gibi mal biriktirir, heva ve hevesine 
kapılır, fuhşa düşer, büyük günahlar işler, ahiretini 
unutur, benlik yapar. Özetle günah işlemeye, al-
danmaya, aldatılmaya adaydır, meyyaldir insan.  
Adeta günahlarla sınanmak için yaratılmıştır insan. 

Nitekim bir hadis-i kutside, “Günah işleyip sonra 
tövbe edenleri severim. Sizler günah işlemeseydi-
niz günah işleyip sonra tövbe eden topluluk yara-
tırdım” buyrulur. İstenen; günah işlememek değil, 
günahtan dönmeyi, tövbe etmeyi bilmek ve Rab-
bimizin kapısına iltica etmektir. Rabbimiz, şeytanın 
fonksiyonu, görevini Kur’an’da sık sık bize hatırlatır 
ve “en büyük düşmanınız şeytandır” buyurur. 

Ehl-i sünnet itikadına göre dünyada günahsız 
insan yoktur. Peygamberler bile “zelle” dediğimiz 
kaymaları, küçük hataları işlemişlerdir. Allah pey-
gamberlerini özel olarak eğitmiş ve günahlardan 
korumuştur. Onlar masumdurlar, ismet sıfatına 

sahiptirler. Onların dışında 
evliya gördüğümüz, kutup- 
aktap, gavs, yediler, kırklar, 
abdal ve nüceba bildiğimiz 
insanlar da günah işlemiş-
lerdir, kusursuz bir hayatları 
olmamıştır. Onların diğer in-
sanlardan bir farkları; kusur-
larını itiraf etmişler, tövbe ve 
niyazda bulunmuşlar, tezek-
kür ve tefekkürle Rabbimizin 

affına, rahmetine, mağfiretine nail olmuşlardır.
FETÖ dediğimiz terör örgütünün mensup-

larının en büyük yanlışı; önlerinde günahsız bir 
insanın olduğuna inanmaları veya inandırılmala-

rıdır. Böyle bir yanlış itikadın sonuncunda yanlış 
yapmadığına inandıkları o insanın emriyle canileş-
mişler, vatanı ve devleti birilerine peşkeş çekecek 
kadar mankurtlaşmışlardır. 

TASAVVUF VE TARİKAT GERÇEĞİ
Peygamberler halkası son peygamber Haz-

reti Muhammed ile sona ermiş, irşat için onların 
varisleri ilmiyle amil olan alimler ve veliler kalmış-
tır. Bugün de o alimlerden vardır, insanlığı irşada 
devam ediyorlar. Ancak evliya bildiğimiz insanların 
günahsız olduğuna ve her şeyi önceden bildiğine 
inanmak ehl-i sünnet inancına aykırıdır, hatta şirk-
tir. Gayb bilgisi Allah’a mahusustur. Kim gaypten 
haber veriyorsa yalancıdır, sahtekârdır. İnsanlar 
ancak Rabbimizin izin verdiği ve bildirdiği kadar 
gelecekten haber verebilirler. 

Evet, Peygamberlik müessesesi, risalet sona 
ermiştir ama keşif, ilham, keramet ve sadık rüya 
devam etmektedir. Evliyanın kerameti haktır. 
Ancak bu yollarla elde edilen bilgilere inanmak 
gerekmez, kişi rüyasıyla kendi amel edebilir. Gü-
nümüzde ehl-i sünnet çizgisi dışına çıkan birçok 
grup ve insan görüyoruz. Falanca şeyhin fotoğra-

fını cebinde gezdiren ve ona bakarak feyiz aldığına 
inanan da var, şeyhim beni görüyor, her gece beni 
kaldırıyor diyenler de var, inandığı insanın gayp 
bilgisi olduğunu iddia edenler de var, şeyhinin sö-
züyle yuvasını dağıtan ve eşinden boşananlar da 
var, onun yolunda bütün varlığını harcayanlar da 
var. İşte şeytan burada devrededir ve yanlış itikat-
ları güzel göstermektedir.

    Tasavvuf değimiz yolculuk da aslında nefis 
eğitimidir. Nefsine hakim olmak,  heva hevesine 
yenik düşmemek için insan gördüğü, öğrendiği 
ve inandığı bir Allah dostunu örnek alır ve onun 
mektebinde yetişmeye ve olgunlaşmaya çalışır, 
biz buna “tarikat” diyoruz. Tarikat da, tasavvuf 
da haktır. Bugün gönüllerimizden muhabbeti hiç 
gitmeyen geçmiş alimlerin hemen hepsi tasavvuf 
yolunda yetişmişler, o yolda kemale ermişler, 
hakikatı o yolda bulmuşlardır. Tarikat disiplininde 
şeyhe itaat ve muhabbet etmek, “fena fişşeyh” 
olmak şarttır. Ama öyle bir şeyhi bulmak önem-
lidir. Şeyhi olmayanın çok zaman şeyhi şeytan 
olur derler. Yeterli bilgiye sahip olmadan tasavvuf 
yoluna giren insanların çok zaman sapıttıklarını da 
görüyoruz, şeyhini uçuranları görüyoruz, şeyhini 
peygamberden ilerde tutanları görüyoruz, hatta 
Allah’ın sıfatlarını şeyhine verenleri görüyoruz. O 
yüzden önce bilgi, sonra tarikat diyoruz. 

GÜNAHSIZ İNSAN OLMAZ

haber@konyayenigun.com
RECEP ÖĞÜTÇÜ 
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2018 YILI 1’İNCİ KISIM SU DEPOLARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/282093
1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322216322
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET 100 M3’LÜK GÖMME SU DEPOLARI YAPIMI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SELÇUKLU İLÇESİ-YUKARI PINARBAŞI MAH., CİHANBEYLİ
   İLÇESİ- BÖĞRÜDELİK MIAH., AKŞEHİR İLÇESİ- ENGİLİ MAH.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : NİŞANTAŞ MAH. VATAN CAD. NO:2/A 42060 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 21.06.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A-IX, A-XI Grubu İşler, 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ, MİMARLIK DİPLOMALARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOSKİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 7.KAT NO:707 adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK KONYA ŞUBESİ 
00158007287300723 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye 
ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği 
ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak 
kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.KAT 415 NO’LU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 818545 - www.bik.gov.tr

İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Halkalı kulaklar kadar gülünç, 
çatlamış dudaklar kadar dramatik, 
insanlık için çizilmiş dairenin tek gi-
rişindeki dehliz, bütün renklerin ve 
desenlerin anlaştığı nokta etrafındaki 
cümbüşümsü dönüşü, maddelerin 
eritilip damıtıldığı surlar içindeki ko-
ğuşma...

          Cazibeli görüntüsüyle mil 
çekilmiş gözlerin yırtılırcasına odak-
lanışı, insanlık uğruna, barış uğruna, 
duyurulmayan kulak, doyurulmayan 
mide uğruna; surları yıkmayı vaat etti 
derebeyler, rütbelerini sökmeye kir-
pik 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 karması 
renk...

           Mevziden izliyorlar yır-
tıldı bütün evraklar, hafızalar geriye 
çekildi; boşaldı sıkılan damarların 
enerjisi, deşarj olması gerek. Fazla 
karamsar değiller, bakarsınız bir ana 
gelir akıtır ağızlarına birkaç damla 
süt, başlarına gövdelerinin üzerinde 
tutacak kadar. Eyvah! Koptu küçük 
fırtına dolaşıyor elden ele bir üleş-
melik açılıp kapanıyor toprak geriye 
almak için neyse fırlattığı insanlığa. 
Durur bu kabarmış sular, vazgeçilir 
bu hokkabazlıktan zaten yaraşmıyor-
du ormanımsı hava ademiyetlerine... 
Oturdular, anlaştılar bükülen bilekler; 
bükülmeyenler davet edilmedi bu 
sözleşmeye, geç kalanlar maruz kal-
dılar oyuna girmeye, zira kurulanın 
haşmeti ve gözlerindeki ışık kırıyordu 
şehvetlerine... İyi ki razı oldu istedik-

leri üç beş maruzata. 
Anlaşıldı getirilen sükû-
net çizelgesiydi, isimsiz 
olmazdı tabii “Ana” de-
diler ana hayat verdiği 
için. Seferberlik fırtınası 
durduran bu nesne 
kutsallığa değerdi doğ-
rusu sıkıldı dinlenen 
pazılar yeniden zaman 
geçmeden. Kayboldu 
“ana”’yı getiren. Belki çekildi yeniden 
sinesine! Belki de fırlatıldı mancınıkla 
uzaklara, bir daha ayaklarının üzerine 
kalkamazcasına kırıldı ümitleri. Yeni-
den yükseldi naralar...

            Gür sesler sahte gök 
temsilcilerinden. Mideleri çalar sa-

atlere ayarlayan şöhretli 
şövalyelerden, her şeyin 
olup bitenlerden ibaret 
olduğunu vurgulayan 
ustalardan. Bununla da 
kalınmadı eklendi bu 
kimsesizleri yurdunun 
simsiz kahramanlarına; 
ensesi ve önü karışmış 
kısık nefesliler anlattılar 
sihirli değneğin kendile-

rinde olduğunu, sözsüz cümlelerle 
vurguladılar kurallara asi gelmenin 
fayda vermeyeceğini. Keşke! 

           Cahiliye döneminin mum-
yalı ruhları kadar sese ses, sekte-
leyen nefese nefes verebilselerdi. 
Bilinir “ana” lar aslanları dünya ge-

tirir. Oysa bu sefer aslanlar 
Anaları dünya’ya getirme 
şansıyla kıvranıyorlardı. 
Bilinmez parçalanan Âdem 
midir ki tekrar Havva için 
yeniden birleşti. Görmeye 
değer ve çözülmeye yeter 
bir görüntü ve kördüğüm 
demek için düğümü bil-
memek lazım. Heyecan bir 
dursa, sağır taşlara kayde-
dilmiş ekolu naralar... Bir 
temizlense cayırtısı sesle-
rin, oksijeni alınmış sular 
kavuşsa benliğine. Anlaştı 
bekleyenler çözüm zorun-
luydu bu kargaşaya. Değil-
di Mısır Firavunlarının yer-
yüzündeki varlık. Sokrat’ın 
kutsal şehri başkaldırmadı 
bu başsızlığa, çalmadı İs-
kender borusunu şatafatlı 
askerine... Yürüsün bu azın 
ezdiği çoğu kurt7arsın ıstı-
raptan.

Yıktılar! Yıkılan boyun-
larını dirilterek fiyakasını 
Kral Can’ın (İngiliz kralı 

M.1215) eğdiler boynunu Louis’in 
misilleme olarak (XIV. Louis-Fransa 
Kralı M.1789) durmadı akın, çarptı 
Çar’a (I.Çar M. 1649) ta ki galyum’la 
nefeslenene kadar. (II. Galyum Al-
man) Kubbesiz göğün onayladığı 
tapu fazla durmadı elinde, buldu 
sahibini. Bu izlenen, göz önündeki 
ışık değişmesiydi. Zararı yok, rahat-
lar biraz yorgun damarlar, ta ki ikinci 
ışınlara alışıncaya kadar. Unutturdu 
evdekini kulaklardaki uğultu. Ne de 
yan yana oturanlar hatırlattılar birbiri-
ne. Bu bir yangına bakarken yanmak 
olmasın! Uyar mı dersiniz başkala-
rının kalpakları tanımadığı başlara? 
Arıtır mı başkalarını arıtıp gelen su? 
EEG... Onlar arıtıcılıkta patent oldular. 
Verilsin eğitmek için, kim bilir fidele-
re nasıl faydalı olacağını? Madem 
mumyalı gözler bunca yıl bekledi.

            Unutulsun artık kıraç ik-
limlerde evcilleştirilenler, unutulsun 
damızlıklar... Gelen yenilerin yerine. 
Sevinmek için bulmak lazım, bul-
mak içinde kaybetmek. Korkusuzlar 
bulup bulmamakta, çünkü ümitleri 
başkasında. Getirirler bir gün olur 
da; yeter ki yapılan görevler eksik 
olmasın. Dövmez hoca, hem sever 
de, aşını koyar, döşeğini iyi yazar-
larsa. Açılsın kapalı kutular artık. Biz 
bizeler, duvarlardan, dıştakiler kalsın 
da. Her şeyin cambazı oldular. Bu el 
değmemiş hayatı pazarlıyorlardı tuz 
gölünde. Dondukça donmuş yerle-
rini buzlarla ovalar, Sıcak yataklarını 
sıcak günlere...

Varsın gelsin yıkılan evlerin ba-
caları kapalı kutularda. Gök devle-
tinin surlarının sızıntılarını toplasın 
yanmış yürekler serinlemek için. 
Açtılar kuvvetlinin zayıfa bağışladığı 
gezinme sahasını genişlettiler. Yeter 
ki bekçiler itaatle kusursuz, ıstırap-
ta duygusuz olsunlar. Korkusuzlar 
artık, cepleri astarsız, bileklerindeki 
asi kan temizlendi. Yükselen insan-

lık kubbesindeki emeği feda ettiler 
bonkörlük olsun diye. Görsünler fe-
dakârlığı.

            Ortaçağdan gelen fikir-
lerin silinmesi gerektiğini söylemek 
aydınlıktır bir dumanlı havada. Hele! 
Söylenen söz korkulu evlere parmak-
lıklar, saman rengi yüzlere hayat ışın-
ları sunmuşsa. Kararan ocaklara ak 
perdeler çekilmişse ne ala... Ekmek 
parası bile günü gününe uymazken 
nasıl olur da hala kambur babalar 
yeni döşenmiş asfaltlarımızı eskitir.
Aydınlık ocaklarında aydın yüzlü mü-
nevverler anladılar artık dört kitabın 
manasını yenisini bulmak için geç 
kalınır mı!?..

           Attılar derebeyler, kral-
lar kraliçeler bütün takılarını insanlık 
vakfına Yeter artık! Çaresiz kalanlar 
ellerini kaldırsınlar hiç olmazsa Ol-
maz ki hareket etmeyen iplik boyun 
olmadan Kâinatı yaratan Mevla muh-
taç old8uğundan değildi yaratsın 
Âdemi değildi gökleri yedi katmana 
ayırsın!

Evlatsız babanın sevinci neyse 
oydu sevinci eğilmeyen başsız şa-
tafatın. Dikenleri olmayan çiçekler 
sevdiremezdi kendilerini gül pembe 
eller.         

Korkusuzlar artık ne yapıp yap-
mamakta saç ağartmayacaklar. 
Harcadı “ana” lar saçlarını mideleri 
uğruna, hesabı görülmüş açlar, daha 
ne kadar yanmış sinelerde ısıtır. Ve-
rilmiş ahitleri anıtlarında kayıtlı. Ana 
rahminde alınan kanların faturasıyla 
körpe beyinler elbet bir gün “Ana”la-
rını geri alırlar. İrin bağlamış gözlerin 
yaraları sarılır elbet. Tanışır siper ve 
siperci, bir tan yerinden, gece, koy-
nunda yılanlara şarkı söylerken. İl-
mek sarka dursun bir doğu bir batı... 
Söker dişçi çürümüş dişini hastanın 
uzatmaz sancısını. Bilir yaprakları 
kurumuş hayatta beraberlikleri kök-
tedir. 

UZUN BİR RÜYA  

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

NOT: Dün yazı sehven eksik girdiği için yeniden yayınlanmıştır. 



7 HAZİRAN 201812 HABER - İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24354 Ada, 5 Parsel sayılı arsa 
nitelikli taşınmaz; üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. Mücavirinde 3 katlı 
yapılaşmalar vardır. Taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği vardır.
Adresi : Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Bekleyen Sokak Karatay/Konya
Yüzölçümü : 800 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Not: bölümünde parselin bulunduğu bölgedeyapılaşma koşullarının
   değiştirilmesi ile ilgili plan değişikliğikaratay belediye meclisinceuygun
   görülmüşolup onay için Konya Büyük ŞehirBelediye Meclisine gönderilmiştir
   şeklinde belirtme vardır.Önceki inşaat nizamıAyrık 3 kat konut alanına isabet
   etmektedir. TAKS:0.25, KAKS:0.90, Çekmeler Ön Bahçeden:5 metre, Yan
   Bahçeden:5 metre olarak belirtilmiştir.Parsel imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 22/10/2018 günü 10:00 - 10:05 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 2017/95 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.
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2017/95 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, büyük 
ekonomik zorluk içerisinde üre-
tim yapmaya çalışan çiftçinin ve 
hayvancılık yapan kesimin yüzünü 
güldüreceklerini söyledi.  Mustafa 
Kalaycı, 24 Haziran seçimleri ön-
cesinde kendisine eşlik eden MHP 
İl Başkanı Murat Çiçek, İlçe Baş-
kanı Muzaffer Duymuş, milletve-
kili adayları ve partililerle birlikte 
Beyşehir ilçe merkezinde seçim 
çalışmaları kapsamında Pazar yeri-
ni gezdi, pazarcı esnafıyla biraraya 
geldi. Kalaycı, Konya’nın tüm il-
çelerinde olduğu gibi, Beyşehir’de 
de partisine yoğun bir teveccüh 
ve takdiri bizatihi yaşadıklarını dile 
getirdi. Beyşehirliler ile pazarcı es-
nafının kapalı Pazar yeri alanı ta-
lebi olduğunu ve en kısa zamanda 
bunun yapılmasının takipçisi ola-
cağını belirten Kalaycı, Beyşehir’in 
gerek turizm, gerek tarım, gerekse 
savunma sanayisine üretim nokta-
sında çok önemli bir bölge olduğuna 
vurgu yaptı.  Tarım ve hayvancılığın 
merkezi olan Beyşehir ve bölgesiy-
le ilgili MHP’nin öncelikli hedefleri 
olduğundan da söz eden Mustafa 
Kalaycı, ekonomik sıkıntılar içerisin-
deki çiftçiyi borç sarmalından kur-
taracak projeleri olduğunu belirtti.  
Ekonomide 7 alanda yapısal reform 
gerektiğini savunuyoruz. Bunlar-
dan birisi de tarım ve hayvancılık 
sektörü. Çiftçimiz gerçekten büyük 
zorluk içinde üretim yapmaya çalı-
şıyor. Girdiler çok pahalı, mazot ve 
gübre pahalı. Diğer taraftan da ürün 
para etmiyor. Yani bugün 800 lira-
ya arpa satarak, 900 liraya buğday 
satarak çiftçi masrafını bile çıkara-
mıyor. Bankalara çok borçlu. Bizim 
çiftçimize yönelik ve genel anlamda 
vatandaşımıza yönelik en önemli 
projelerimizden birisi de bu borç 
tuzağından, yüksek faiz tuzağından 
vatandaşımızı kurtarmak. Çiftçimi-
zin Ziraat Bankası dışında da ban-
kalara çok büyük borcu var. Onların 

Ziraat Bankası’na aktarılıp yapılan-
dırılması suretiyle çiftçilerimizin faiz 
yükünün ve borcunun kısmen ha-
fifletilmesi konusunda projemiz var, 
hazırlığımız var. Bu konuda inşallah 
çiftçimizi ve hayvancılıkla geçinen 
insanımızın yüzünü güldüreceğiz. 
Bu borç batağından onları kurtara-
cağız. Bugün baktığınız zaman hep 
tarlası, bahçesi, her şeyi ipotekli. 
Artık elinden çıkma noktasına gel-
miş. Bizim ne yapıp, ne edip çiftçi-

mizi, üreticimizi ayağa kaldırmamız 
lazım. Türkiye’yi kalkındırmak ve 
büyütmek istiyorsak, önce çiftçiden, 
tarımdan, hayvancılık sektöründen 
başlamamız lazım. İnşallah bu ko-
nuda da MHP olarak hazırlıklarımız 
var, meclis açıldıktan sonra bu ko-
nuyla ilgili gerekli yasal düzenleme-
lerin yapılması için var gücümüzle 
çalışacağız. Çiftçimizin yüzünü de 
güldüreceğiz.” 
n İHA 

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Adayları Yunak ve Çeltik ilçe-
lerinde vatandaşları ziyaret ederek 
destek istedi. Milletvekili Adayları 
Hasan Hüseyin Uyar, Sinan Top-
rak, Ahmet Büyüktermiyeci, Yavuz 
Aydın ve Kenan Özcan yaptıkları 
ziyaretlerde ülkenin içinde bulun-
duğu sıkıntıları aktararak kurtu-
luşun Saadet Partisi ile olacağını 
ifade ettiler. Ziyaretlerde konuşan 
Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Adayı Kenan Özcan, “24 Haziran 
seçimleri yaklaşıyor. Çalışmaları-
mız son hızıyla devam ediyor. Seç-
menimiz ile temas halindeyiz. Saa-
det Partisinin, önümüzdeki aylarda 
gerçekten ülkemizin teminatı ol-
duğunu halkımız anlayacak. Biz bu 
toplumun mayasıyız. Bu maya in-
şallah bir gün tutacak. Saadet Par-
tisi, Türkiye’deki çatışmayı, kavga-
yı, kutuplaşmayı kaldıracak yerine 
sevgiyi, barışı ve kardeşliği yeşer-
tecek. Biz bunun için varız ve var 
olmaya devam edeceğiz. Kimsenin 
bizi kınamasından korkmuyoruz. 
Çünkü, Erbakan hocamız bize 50 
yıllık bir miras bıraktı. 24 Haziran 
çalışmalarının ülkemize ve insan 
alemine hayırlara vesile getir-
mesini diliyorum” dedi. Ülkenin 
badireli bir dönemden geçtiğini 
ifade eden Özcan, şöyle konuştu: 
“Ne yazık ki iktidarda bulunanlar 
bu korkunç gidişe bir çare bulma 

imkanına sahip değiller.  Vatan-
daş hükümetten 16 yıldır bir umut 
beklenti içinde. Ne yazık ki hiçbir 
sahada ülkemizi içerisinde bulun-
duğu sıkıntılardan kurtaracak bir 
adım atmadılar. Bazı güzel adımlar 
da attılar ama Türkiye sadece bir 
iki konunun halledilmesiyle dü-
zeltilecek bir ülke değil. Şu anda 
en büyük problem ekonomi; ül-
kemiz yanıyor, para bulamıyorlar. 
Problemlere çözüm üretemiyorlar. 
Bugüne kadar güttükleri mantığı 
değiştirmedikleri müddetçe de bir 
çözüm bulma imkanları gözük-
müyor. Bugünkü baskın seçimin 

temel sebebi ekonominin duvara 
toslamış olması ve denizin bitme-
sidir. Eğer bu iktidar kazara devam 
edecek olursa emin olun önümüz-
deki aylardan itibaren tahmin ede-
meyeceğiniz kadar büyük sıkın-
tıların içerisine girersiniz. Bütün 
imkanları tükettiler borç bile bu-
lamıyor ama iktidarda da kalmak-
ta ısrarlılar. 16 yıldır Ranta dayalı 
politikalarını da değiştirmiyorlar. 
En çok kar eden kuruluşlara bakın, 
bankalar. Vatandaş faiz belasına 
en çok bu dönemde bulaştırıldı. 
Bunun vebalini ödeyemezsiniz” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ 

‘Vatandaş 16 yıldır umut içinde’ ‘Çiftçimiz gerçekten zorluk içinde’

24 Haziran’da gerçekleşecek 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimi için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini 
ziyaret ederek; Birlik Başkanlığına 
yeni seçilen Muharrem Karaba-
cak’a hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu.  

Ziyaret, 26. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili,27. Dönem AK 
Parti Konya Milletvekili adayı Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-

çerli, ve Teşkilat Üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleşti.

 Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Muharrem 
Karabacak gerçekleşen ziyaretten 
büyük memnuniyet duyduğunu 
belirterek; protokole teşekkür etti.

 Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Odaların, mes-
leki birlikteliğin önemli bir parçası 
olduğunu belirtti. Başkan Hançerli 
“Odaların desteği bize kuvvet ve-
riyor.” dedi.

 AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, gerçekleştirilen 
ziyaretlerin çok verimli geçtiği-

ni dile getirerek; AK Parti olarak 
Odalarla fikir alışverişi içerisinde 
hareket ettiklerini vurguladı. 26. 
Dönem AK Parti Konya Milletve-
kili,27. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili adayı Leyla Şahin Usta, 
AK Parti hükümeti olarak esnaf ve 
sanatkarların her zaman yanların-
da olduklarını dile getirdi. Usta, 
odalardan gelen teklif ve taleplere 
çok önem verdiklerini belirterek; 
geçtiğimiz günlerde  Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na 
seçilen Muharrem Karabacak’a 
hayırlı olsun dileklerini sundu.
n HABER MERKEZİ 

‘Odaların desteği kuvvet veriyor’
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2080 Ada, 22 Parsel, 1 kat 4 Bağımsız 
Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz; Z+1. katta olup, yüzölçümü yaklaşık brüt 125,00 m², net 
ise; yaklaşık 98,62 m² dir. Dairede 3 oda, 1 salon, mutfak, antre, lavabo-wc, banyo ve 2 adet balkon 
vardır. Dairenin giriş kapısı, iç kapıları ve pencereleri ahşap doğrama olup, pencereleri çift camlıdır. 
Salon ve odaların zeminleri vernikli taban tahtası kaplama olup, balkonlar mozaik kaplama, mutfak, 
antre ve ıslak hacimlerin zeminleri komple seramik kaplamadır. Odalar, mutfak ve antrenin duvarları 
sıva üstü plastik boya, lavabo-wc ile banyonun duvarları tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; alt 
ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgahı, lavaboda ayaklı lavabo mevcuttur. Antrede ahşap vestiyer, 
banyoda klozet bulunmaktadır.Isınma şekli ferdi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. Kuzey ve batı 
cephelidir.
Adresi : HavzanMah.Yeni Elektrik Cad. Kalem Apt. No: 37/2 Meram /KONYA
Yüzölçümü : 98,62 m2
Arsa Payı : 5/28
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama planı bulunmaktadır. Taşınmaz planda “3 kat Ayrık
   Mesken Sahası”na isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar
   parselidir. Üzerindeki yapının 1988 tarih 4/8-103 sayı numaralı inşaat ruhsatı vardır.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 11/07/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 08/08/2018 günü 10:50 - 10:55 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 gi-
derlerini 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 gi-
derlere 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 mad-
desi 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 be-
delinden 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 2018/36 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 818273 - www.bik.gov.tr
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2018/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın 
Diyarbakır’daki bir 
konuşmasına ara ve-
rip koruma müdürü-
nü yanına çağırması 
üzerine pek çok teori 
üretildi.

Bunlardan biri, 
Erdoğan’ın promp-
ter’ının bozulduğu 
ve konuşmasına bu yüzden ara 
verdiği iddiası.

“Ne var bunda, bozulamaz 
mı” dediğinizi duyuyorum. Ama 
iddiayı ileri süren gazetecilerin ve 
üzerine atlayan siyasilerin derdi 
başka.

Akıllarınca, zaten Cumhur-
başkanı seçilmiş olan Cumhur-
başkanı’nın “seçilme yeterlili-
ğinin bulunmadığı” türünden 
mantıksız bir algıyı yerleştirmeye 

çalışıyorlar. Tıpkı, 
diploma tartışmala-
rında olduğu gibi...

Komik. Zira bu 
“yetersizlik” iddia-
larının hedefindeki 
isim, 16 yıldır ül-
keyi yöneten bir 
Cumhurbaşkanı. 
Yani seçilme yeter-
liliğine dair cevabı, 

onayını seçmen 16 yıllık görev 
süresince girdiği 12 seçimde 
vermiş. Muharrem İnce’nin ifa-
deleriyle söylersek “Çıkmışsın 
vermiş, çıkmışsın vermiş, çık-
mışsın vermiş...”

*
Haklısınız, Cumhurbaşkanı 

seçilme yeterliliğini seçmene ka-
nıtlaması gerekenlerin ilk kez bu 
göreve talip olan taşra siyasetçi-
leri olduğu ortada...

Ama Cumhurbaşkanı Er-
doğan yine de dün bu iddialara 
cevap verdi:

“Geçen gün öyle diyor. 
Prompter’ı unutmuşum. Ben 
prompter’ı unutmadım, promp-
ter’ın dersini veririm sana. Ben 
kanaat önderleriyle yaptığımız 
iftarda, yanımdaki hoca efendi 
akşam namazını kılmak için çıktı. 
Ben konuşmamı yaparken dönü-
yordu, korumalar önünü kestiler, 
tekrar sandalyesine göndermedi-
ler. Bu beni rahatsız etti. Koruma 
müdürümü çağırdım ‘Şurada 
hoca efendinin önünü kestiler’ 
dedim. Bu benim ilim ehline 
gösterdiğim saygımdır bay Ke-
mal, bay Muharrem. Öyle sosyal 
medyadan saldırmakla netice 
alamazsınız.”

Evet, muhalefetin son yalanı-
nın mumu da böyle söndü..

PROMPTER DERSİ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Türkiye Diyanet Vakfı Konya 
Şubesi, Konya İl Müftülüğü ve 31 
İlçe Müftülüğü işbirliği ile 2017 yılı 
Ramazan ayında başlatılan “Ha-
lep’e Bir Çuval Un Yardımı” kam-
panyasıdevam ediyor. Hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla alınan 
yedi (7) tır un, Halep’e ulaştırılmak 
üzere Öncüpınar sınır kapısına 

gönderildi. Konu ile ilgili açıklama 
yapan T.D.V. Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Başkanı İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu“Ramazan ayı 
rahmet ve bereket ayıdır. Arzu 
ettik ki yapılan bu yardımlar, ih-
tiyaç sahiplerine bu ay içerisinde 
ulaşsın. Yapılan çalışmalar netice-
sinde hayırsever kardeşlerimizin 

yardımları ile alınan 7 tır, yaklaşık 
175 ton unu da inşallah buradan 
dualarla gönderiyoruz ”dedi.  Bu-
güne kadar gönderilen 30 tır un 
yardımı ile toplamda 760 ton un 
gönderildiğini ifade eden Poça-
noğlu bunun da yaklaşık maliyeti-
nin 870 bin lira olduğu dile getirdi. 
n HABER MERKEZİ 

Konya’dan Halep’e un yardımı 

Havalar iyi gitti, Hadim’de
kiraz hasadı başladı

Hadim’in alçak kesimlerinde 
bulunan bazı yerleşim yerlerinde 
kiraz hasadı başladı. Bir çiftçinin 
kiraz ağacındaki kırmızı ve beyaz 
kiraz, görenlerin dikkatini çekiyor. 

Konya’nın Hadim ilçesinin bazı 
kesimlerinde kiraz hasadı başlar-
ken, “Bir dalda iki kiraz, biri al biri 
beyaz” türküsünün sözlerini ha-
tırlatan kırmızı ve beyaz kirazların 
bir arada olduğu ağaçlar dikkat 
çekiyor. Hadim ilçesine bağlı Aşa-
ğı Eşenler Çeştaş Mahallesi’nde 
çiftçilik yapan ve kiraz ağaçları 
bulunan Mustafa Genç, aynı kiraz 
ağacına kırmızı ve beyaz kiraz aşısı 
yaparak, kirazdaki verimi arttırma-
yı amaçladıklarını söyledi. Genç, 
“Kirazların döllemesi için dalların 
birine beyaz kiraz aşısı vuruyoruz. 
İlgi de görüyor. Ağaca daha iyi 
oluyor meyve tutmasına. Aynısını 
üzüm çubuklarını da yapıyoruz. Si-
yah ve beyaz üzüm karışık olarak 
çok güzel oluyor. Yoldan geçerken 
geliyorlar, ağacın tepesinde bir 
yandan beyaz bir yandan kırmızı 
kiraz var. Nasıl böyle bir şey oluyor 
diyenler oluyor” dedi. 

5-6 gün önce kiraz hasadına 
başladıklarını ifade eden kiraz üre-
ticisi Mustafa Genç, “Bizim kirazla-

rımız bundan 20 gün sonra çıkardı. 
Bu sene çok erkenci, havaların iyi 
gitmesinden dolayı erken başladık 
hasada. 5-6 gündür hasat yapıyo-
ruz. Günlük 2 tır kalkıyor buradan. 
Burası Hadim Aşağı Eşenler Çeş-
taş Mahallesi. Biz burada genellik-
le kirazla uğraşıyoruz, bağcılık var 
biraz genellikle bu işle uğraşıyoruz. 
Bu sene ihracatçılar kirazın kilosu-
nu 7 liradan 4 liraya, 4.5 liraya ka-
dar düşürdüler. Bizim emeğimizin 
karşılığını vermiyorlar. Bundan do-
layı biraz buruk duruyoruz. Hadim 
kirazı bundan bir ay sonra çıkar, 
buradan geç çıkar. Çünkü orası bi-
raz daha dağlık, geç olur” şeklinde 
konuştu. 

Yol kenarında kiraz ağaçları 
olan Genç, yoldan geçen vatandaş-
ların kirazlarını yiyebileceklerini 
kaydetti. Genç, “Ben bu bahçeye 
gelene gidene hayrat koydum ye-
mesi için. Yoldan geçenler yesin. 
Keşke benim malımı yesin. Çum-
ra’ya kiraz satmaya gidiyorum 
oraya önce kahvehanelerin önüne 
kasaları koyuyorum. Yiyin diyorum 
bıkana kadar bir yiyin diyorum. Ye-
sinler, Allah bana bin verir” ifade-
lerini kullandı.
n İHA

Selçuklu Belediyesi sağlık alanında vatandaşlara kolaylık sağlamak ve yardımcı 
olmak amacıyla tam donanımlı hasta nakil aracını hizmete sundu

Selçuklu’dan hasta 
nakil ambulansı

İnsan sağlığını yakından ilgilen-
diren konularda birçok tesisin yapıl-
masına ve hizmete sunulmasına ön-
cülük eden Selçuklu Belediyesi, ilçe 
genelinde kullanılmak üzere hasta 
nakil ambulansı ile yatağa bağımlı 
hastalara hizmet verecek. 

Türkiye’nin en büyük merkez il-
çelerinden birin olan Selçuklu Beledi-
yesi, gelişen nüfusu oranında ihtiyaç 
olan konularda gelen talepleri yerin-
de değerlendiriyor. 

Yaşlı, engelli, yatağa bağımlı has-
talar, tam ya da kısmi felçli olan has-
talar, ortopedi ameliyatı sonrası sed-
ye ile yatarak nakil edilmesi gereken 
yatağa bağımlı hastalara Selçuklu 
Belediyesi tarafından ücretsiz olarak 
ambulans nakil hizmeti verilecek. 

Hasta nakil ambulansına ihtiyacı 
olan vatandaşların başvuruları 444 
99 19 nolu telefondan işlem yapılmak 
üzere kayıt altına alınacak. Sağlık ala-
nında eğitimli personelin hizmet ve-
receği hasta nakil ambulansı ile nakil 
edilecek hastanın verdiği adrese gidi-
lerek ön inceleme ve kontrol sonrası 
ilgili formlar doldurularak vatandaşa 

uygun olan saatlerde taşınma işlemi 
gerçekleştirilecek. Hasta nakil am-
bulansı ile taşınacak vatandaşın nakil 
esnasında mutlaka bir refakatçisinin 
olması gerekecek. Hiç kimsesi olma-
yan vatandaşların nakil ekibi ve ma-
halle muhtarının imzaladıkları tuta-
nakla nakil işlemi yapılacak. 

Yönetmelik gereği mavi şerit 
ambulans olarak nitelendirilen hasta 
nakil ambulansı ile tıbbi müdahale 

gerektirmeyen ancak sedye ile nakil 
edilmesi gereken hastaların evden 
hastaneye, hastaneden eve ulaşım-
ları güvenli bir şekilde sağlanacak. 
Hastaların sağlık kuruluşlarına gidiş 
ve gelişlerinde büyük kolaylık sağ-
layacak uygulama ile mesai saatleri 
içinde alınan randevulara zamanında 
ulaşımları sağlanacak. Hastaneden 
eve olan nakillerde, hastanın taburcu 
işlemlerinin bitmiş olması ve hasta-

ne çıkış belgesini veren doktor tara-
fından nakil ambulansı ile taşınabilir 
onayı alınması gerekiyor. 

Söz konusu araç ile 112 acil am-
bulans hizmetlerinin verilmeyeceği, 
kendi imkânlarıyla veya özel araçla-
rıyla nakil işlemi yapan vatandaşlara 
daha verimli ve uzman ekiple yar-
dımcı olmak amacıyla hasta nakil am-
bulansının hizmet vereceği belirtildi.
n HABER MERKEZİ 
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‘Konut ihtiyacı için imarlı arsa üretilmeli’
Konya’da son yıl-

larda artan konut fi-
yatlarındaki artış, gün-
demi meşgul etmeye 
devam ediyor. Fiyat-
lardaki bu artışın çeşitli 
sebeplerinin olduğu-
nu belirten uzmanlar, 
arz-talep dengesini de 
bu sebeplerden biri 
olarak görüyor. Konuy-
la ilgili açıklamalarda 
bulunan Objektif Gayrimenkul 
Mustafa Karakaş, fiyatların da öte-
sinde bir başka sorunun baş gös-
terdiğini söyledi. Konya’nın yüzöl-
çümü ile Türkiye’nin en büyük ili 
olmasına ve geniş arazilerin olma-
sına rağmen, konut yapacak imarlı 
arsa olmadığını belirten Karataş, 
yerel yönetimlerin bu konuda çö-
züm üretmesi gerektiğini vurgu-

ladı. 
FİYAT ARTIŞININ 

BİRDEN ÇOK 
NEDENİ VAR

Kiralardaki ve 
konut fiyatlarındaki 
artışı değerlendiren 
Karakaş, fiyatlardaki 
artışın birkaç nedeni 
olduğunu vurguladı. 
Bu nedenleri açıklayan 
Karakaş, şunları söyle-

di,  “Konya sürekli göç alıyor. Yeni 
yapılan evler sürekli lüks yapıyor. 
Lükslük arttıkça fiyatlarda da artış 
yaşandı. Bir de Konya’nın büyük bir 
bölümü kentsel dönüşüm yaşıyor. 
Müstakil bir evde bugün vatandaş-
larımız 300-400 TL gibi kiralarda 
oturabilirken ve birden fazla ile ka-
labilirken; Kentsel dönüşüm gelip 
de o ev ve arsa müteahhide verilin-

ce 3+1, 4+1 lüks bir bina yapılıyor. 
Dolayısı ile kirası da 3 kat artıyor. 
Ama aynı evde birden fazla ile de 
yaşayamıyor. Buradan hareketle, 
Konya hem göç alıyor hem de aile-
ler artık aynı evde kalmıyor. Oğlan 
babanın yanında oturmuyor, gelin 
kayınvalidenin yanında oturmuyor. 
Bu da konut ihtiyacını ortaya çıka-
rıyor. Kiralar da buna bağlı olarak 
artıyor. İnşaat sektöründe şuanda 
sosyal konut talebi çok fazla. İnşaat 
maliyetleri ve arsa maliyetleri çok 
yüksek. Demir 3 lirayı buldu. Diğer 
kalemlerin hepsinde en az yüzde 
7’ye yakın artış var. Arsa bedelinde 
de ciddi bir artış söz konusu. Daha 
önce yüzde 35 bedellerle müte-
ahhit arsa alırken, şimdi yüzde 50 
bedellere çıktı bu. Konya’da arsa 
ihtiyacı çok fazla var. Ama bunu 
karşılayabilecek imara açık yer yok. 

Şuan Konya’nın neredeyse 4’te 3’ü 
kentsel dönüşümde. Arsa ihtiyacı 
var arsa yok. Bundan dolayı arsalar 
oldukça değerli. Arsa sahipleri de 
bu nedenle yüksek bedeller istiyor. 
Bu müteahhit almazsa başka bir 
müteahhidin geleceğini biliyor. Bu 

nedenle fiyatlarda sürekli bir yük-
selme söz konusu.”

VATANDAŞ UYARILMALI
Konya’da kentsel dönüşüm 

devam ederken, birçok vatandaşın 
yüksek kat gelecek umuduyla arsa-
larını beklettiğini söyledi. Bu duru-

mun da arsa talebini artırdığını dile 
getiren Karakaş, “Vatandaş kentsel 
dönüşüm devam ederken şöyle 
bir beklenti içine giriyor. Nasıl olsa 
kentsel dönüşüm gelecek, yüksek 
katlı binalar yapılacak ve birden 
fazla dairem olacak gibi bir beklenti 
var. Ama kentsel dönüşüm sonrası 
yapılan çalışmalarla her yere yük-
sek kat verilmeyebiliyor. Vatan-
daşın bu beklenti içine girmemesi 
için yerel yönetimlerden ya da ba-
kanlıktan konuyla ilgili açıklama 
yapılması iyi olacak. Yani dense ki; 
merkeze yakın belli kısımlarda yük-
sek kat çalışması olacak ama işte 
daha uzak yerlerde yatay imar pla-
nı yapılacak yüksek kat bekleme-
yin gibi bir açıklama yapılmış olsa, 
vatandaş da beklemez” ifadelerini 
kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kokusu şehri saran 
ıhlamurlar toplanıyor

Yaz aylarının gelmesi ile bir-
likte ıhlamur ağaçları da çiçek açtı. 
Ağaçların çiçek açmasıyla şehrin 
dört bir yanına ıhlamur kokuları ya-
yıldı. Kışa hazırlık yapmak isteyen 
vatandaşlar da ıhlamur çiçeklerini 
toplamaya başladı.Yaz aylarının 
başlangıcıyla birlikte dikili olduğu 
yerin onlarca metre çevresini mis 
gibi kokularla dolduran ıhlamur çi-

çekleri kurutulup kış boyunca şifalı 
çay olarak ülkemizin hemen her 
yerinde yaygın bir şekilde tüketil-
meye devam ediyor. Uzmanlar ise 
ıhlamur çayını, Bağışıklığı güçlen-
diren, göğüs yumuşatıcı özelliği 
bulunan ve terlemeyi sağlayan ve 
hastalıkların başyardımcısı olarak 
görüyor. 
n TEVFİK EFE

Mektebim’den öğrenciler
için duyarlılık projesi 

Lise düzeyindeki öğrenciler 
için hazırladığı M-Lead programı 
ile girişimci ve dünya vatandaşı 
olma bilinci yüksek mezunlar ye-
tiştirmeyi amaçlayan Mektebim, 
kampüslerin de yer alan öğrenci 
konseylerinin düzenlediği ulusal 
ve uluslararası toplumsal duyarlılık 
projeleri ile insani meselelerde far-
kındalık oluşturuyor. 2017-2018 
eğitim öğretim yılında Mektebim 
Öğrenci Konseyi tarafından hayata 
geçirilen “Sevdikleriniz İyi Bir Yere 
Gidiyor” projesi ile akranlar arasın-
da hediye paylaşımı sağlayan öğ-
renciler, yeni dönem için yeni proje 

hazırlıklarına devam ediyor. 22 
kampüsünde eş zamanlı toplanan 
hediyelerin Afyon, Ankara, Ağrı, 
Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, 
Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Trab-
zon, Van, Yalova olmak üzere 16 
farklı şehirdeki 24 devlet okuluna 
MNG Kargo sponsorluğunda gön-
derildiği “Sevdikleriniz İyi Bir Yere 
Gidiyor” ile yaklaşık 6 bin çocuğu 
sevindirdi. 250 hediye kolisinin 
bizzat öğrenci konseyi tarafından 
okullara dağıtılmasıyla il etabı ta-
mamlanan proje yeni dönemde 
devam edecek. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir ve MHP Konya  Milletvekili Adayı Özlem 
Sarıoğlu. İkisi de engelli ama yoğun şekilde seçim çalışmalarını sürdürüyorlar. Özdemir, “Aşkla 

koşan yorulmaz” derken, Sarıoğlu da, “Engelliler topluma bütünleşmeli” dedi 

Engelli adayların 
seçim maratonu

24 Haziran Pazar günü yapıla-
cak 27. Dönem Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekili Genel Seçimleri önce-
sinde siyasi partiler listeler oluştur-
du ve saha çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Milletvekili adayları 
sahada seçmenle biraraya geliyor 
ve ne için kendi partilerine oy ve-
rilmesi gerektiğini anlatıyor. Seçim 
maratonu için de en fazla gayret 
gösterenler ise engelli milletvekili 
adayları. Engelli olmalarının zor-
luğuna rağmen yılmadan, usan-
madan seçim faaliyetlerine katılan 
adaylar, seçmenler tarafından bü-
yük teveccüh görüyor. 

24 Haziran seçimlerinde AK 
Parti’den Konya Milletvekili Adayı 
Hacı Ahmet Özdemir, MHP’den 
Milletvekili Adayı Özlem Sarıoğlu, 
engelli vatandaşların sesi olmak, 
sorunlarını ve taleplerini meclis ça-
tısı altında dile getirmek için yoğun 
şekilde çalışıyor.  

MİLLETVEKİLİNİN KADINI,
ERKEĞİ VE ENGELLİSİ OLMAZ 
“Milletvekilinin kadını, erkeği 

ve engellisi olmaz” diyen AK Parti 
Konya Milletvekili ve Milletvekili 
Adayı Hacı Ahmet Özdemir, “Mil-
letvekilinin kadını, erkeği ve en-
gellisi yok. Ben mevcut bilgim ve 
birikimim, kapasitemi ile siyasete 
katkı sağlamaya, partimize proje 
üretmeye ve Türkiye’ye katma de-
ğer sağlamaya yönelik çalışmaları 
sürdürüyorum. Bunun engelli yada  

engelsiz ayrımı yapmak çok zor. 
Öyle bir tanımın doğru olmadığı-
nın kanaatindeyim. Bizler Meclis’te 
bulunduğumuz üç günlük süreyi 
adeta altı gün gibi yaşıyoruz. Mec-
liste yoğun bir çalışma gerçekleş-
tiriyoruz. TBMM meclisinde çeşitli 
komisyonlarda görevimiz var. Ora-
da yasama faaliyetlerine katkıda 
bulunuyoruz. Genel merkezimizde 
Sosyal Politikalar Başkan yardım-
cılığını yürütüyorum. Yine aynı 
zamanda Engelliler koordinasyon 
başkanlığını yürütüyorum. Parti-
mizin engelliler ve sosyal politikalar 
konularında katkıda bulunuyorum. 
Çok yoğun bir çalışma gerçekleşti-
riyoruz. Vatandaşlarımız aldığımız 
güç ile çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Davamıza ve ideallerimize 
katkı olması amacı ile yola düştük. 
Cumhurbaşkanımıza birlikte siya-
set yapmak için yola çıktık Hiçbir 
şeyden sıkıntımız olmadan yolu-
muza devam ediyoruz. Sahada va-
tandaşlarımızın ilgilerinden ve dua-
larından destek alıyor ve Konya’ya 
ve ülkemize hizmet etmekten onur 
duyuyoruz.  Yeni Dönemde Kon-
ya’nın ihracatını ve ekonomisini 
artırmak için, Konya’nın hizmetle-
ri için mücadele edeceğiz.  Vatan-
daşlarımızın bizlerden emin olsun 
kendileri ile nefes alıp veren, yüreği 
atan bir iktidar onlarla bir arada.  
Vatandaşlarımız bize güvensinler 
bizleri desteklemeye devam etsin-

ler. Aşkla koşan yorulmaz. Bizler de 
aşkla koşmaya devam ediyoruz. Bu 
aşk ve sevgi olduğu sürece icraatla-
rımız devam edecek. Halımızı bize 
güveniyor bizler de onlara güveni-
yoruz. Türkiye kalkınıyor. Türkiye 
büyüyor. Türkiye gelişiyor. Türkiye 
sözü dinlenen bir ülke haline geli-
yor” diye konuştu.

ENGELLİLERİ SESİ 
OLABİLMEK İÇİN ADAY OLDUM 
MHP Konya Milletvekili Ada-

yı Özlem Sarıoğlu da TBMM’de 
engellilerin sesi  olmak için aday 
olduğunu ifade ederek, “Engelli-
lerin toplumla bütünleşmesindeki 
en önemli engel; istihdam sorunu. 
Çalışmanın hem toplumsal hem de 
bireysel istihdamda yeri oldukça 
önemli. Engelli bireylerin topluma 
kazandırılması gerekiyor. Engelli 
insanların da çalıştırılması özen-
dirilmeli. O insanlarda işsizlikten 
korunmalı ve evlerine geçimine 
atkı sağlamalı ki toplum o insanları 
kazanabilmeli. Engelli kardeşlerim-
le gurur duyuyorum. 10 milyona 
yakın engellimiz var. Onları en iyi 
şekilde temsil edip, hak ve hukuk-
larını korumak da bizim boynumu-
zun borcudur. Engelli bireylere yeni 
haklar kazandırılması gerekiyor. 
Engelli bireylerin günlük yaşama 
atılması kolaylaştırılması gereki-
yor. Engelliler her işi yapabilecek 
noktadadır, ben ona inanıyorum. 
Engelli kardeşim vali, belediye 

başkanı, hakim de olabilmeli. Saha 
çalışmalarında karşılaştığım en 
büyük problemler işyerlerinin ve 
binaların önündeki engeller. Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
engelliler toplumun önemli bir kıs-
mını oluşturmaktadır. Öyle ki belli 
bir yaştan sonra her vatandaşımız 
bu gruba dahil olmaya aday oldu-
ğunu da belirtmek gerekir. Bu an-
lamda ülkemizdeki tüm engellileri 
temsil edebilmek adına hoşgörü ve 
farklı güzellikleri bir arada yaşatan 
Konya’dan  bu göreve talip olduk. 
Konya elbette önceliğimiz olacak 
ancak etki alanımız tüm Türkiye’ye 
yayılacak. Engelli vatandaşlarımı-
zın hayat startlarınızı yükseltmek 
için çalışmalar yapmak istiyorum. 
Projelerim var. Adil bir gelecek için 
engelleri hep beraber kaldıracağız. 
Engellilerin en büyük sorunu ken-
dilerini toplumdan soyutlamasıdır. 
Her şeyden önce engellileri top-
lumla birleşik bir duruma getirme-
miz lazım. Devlete memuru alımla-
rında daha çok yer açmamız lazım. 
Yüzde 92 engelliyim. Ortopedik 
tekerlekli sandalye ile bütün engel-
lere rağmen birinci üniversiteyi bi-
tirdim şu an ikinci üniversite 3. snıf 
öğrencisiyim. Milliyetçi Hareket 
Partisi Konya da ilk defa engelli bir 
milletvekili adayı çıkardı. Bu hem 
benim için hem de Konya için ayrı 
bir öneme ve değere sahip” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Karakaş

AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir, “ Yeni Dönemde Konya’nın ihracatını ve ekonomisini artırmak için, Konya’nın hizmetleri için mücadele edeceğiz” dedi. 

MHP Konya Milletvekili Adayı Özlem Sarıoğlu da TBMM’de engellilerin sesi  olmak için aday olduğunu ifade ederek, “Adil bir gelecek için engelleri hep beraber kaldıracağız” dedi.



7 HAZİRAN 2018 15HABER - İLAN

Hadim’de sağlık hizmeti
standardı yükseliyor

İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. 
Mehmet Koç beraberinde hizmet 
başkanları ve başkan yardımcıları 
ile birlikte Hadim Devlet Hasta-
nesi inşaatını yerinde inceleyerek 
yapılan çalışmalar hakkında firma 
yetkililerinden ve Hastane Başhe-
kimi Uz. Dr. Barış Balasar’dan bilgi 
aldılar. Hadim ve bölgesine daha 
nitelikli hizmet sunması için yeni-
den projelendirilen Hadim Devlet 
Hastanesi ek bina inşaatında sona 
gelindiğini vurgulayan Prof. Dr. 
Koç, “Çok daha önceden açmayı 
planladığımız hastane inşaatımız 
maalesef yüklenici firmadan kay-
naklanan eksiklikler nedeni ile ge-
cikmişti. Şu anda firma, İl Sağlık 
Müdürlüğümüz mühendisleri ta-
rafından tespit edilen eksikliklerini 
hızla tamamlama gayreti gösteri-
yor. Bizlerde yapılan son çalışma-
lardan son derece memnunuz. İn-
şallah hastanemizi en kısa sürede 
hizmete açarak, uzun zamandan 
beri büyük bir istek ve heyecanla 
hastane inşaatının tamamlanma-
sını bekleyen vatandaşlarımızın 
isteklerine cevap vermiş olacağız” 
dedi.

Yeni hastanenin açılması ile 
birlikte hem fiziksel hem de do-
nanım açısından bölge insanına 
yakışan sağlık hizmetini sunacağı-
nı vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hü-

kümetimizin ve Sağlık Bakanlığı-
mızın üstün gayretleri sayesinde, 
tüm Türkiye de olduğu gibi nere-
deyse Konya’mızda da yenilenme-
yen bir hastane binamız kalmadı. 
Eski Türkiye diye tabir ettiğimiz 
dönemlerde kullanılan fiziki şart-
ları yetersiz, hantal ve kullanışsız 
hastane binaları artık tarihe karış-
tı. Halkımız hak ettiği gibi modern 
ve donanımlı hastanelere kavuştu. 
Bizler de Hadim Devlet Hastane-
mizi, Hadim halkına en kısa süre-
de kavuşturmak için tüm imkân-
larımızı seferber ediyoruz. İnşallah 
birkaç ay içerisinde vatandaşları-
mız hastanemizden sağlık hizmeti-
ni almaya başlayacaklar” şeklinde 
konuştu.

Fiziki şartları yenilenen ve tıb-
bi cihazları modern hale getirilen 
hastanede görev yapacak olan uz-
man doktor ve sağlık çalışanı sayı-
sını artırmak için de yoğun bir çaba 
gösterdiklerini ifade eden Prof. Dr. 
Koç, “Uzman doktor sayısının da 
artırılması ile birlikte hastanemiz-
de daha geniş bir yelpazede daha 
nitelikli sağlık hizmeti sunulacak-
tır. Bu sayede vatandaşlarımız baş-
ka hastanelere gitmeye gerek kal-
madan, kendi evlerinin bulunduğu 
ortamlarda tedavi olabileceklerdir” 
diyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar programındaki coşkuyla tarihi 
günlerinden birini yaşayan Bedesten’in geleceğinin eskisinden daha güzel olacağını söyledi

Bedesten’in geleceği parlak
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin mahalle iftarları, Tarihi Bedes-
ten Çarşısı ile Akabe ve Karakulak 
Mahallelerinde on binlerce Konyalı-
nın katılımı ile devam etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2 bin 687 işyerinde res-
torasyon çalışması yapıldıktan son-
ra yeniden şehrin çekim merkezi 
haline gelen Bedesten’deki iftarda 
esnaflar ve vatandaşlarla bir araya 
gelen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Be-
desten’in tarihi günlerinden birisini 
daha yaşadığını belirtti. Restorasyon 
çalışmalarıyla tarihi çarşının Türki-
ye’nin en güzide ve turistik mekan-
larından birisi haline geldiğinin altını 
çizen Başkan Altay, emeklerinden 
dolayı önceki dönem Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e 
teşekkür etti.  Büyükşehir’in mahal-
le iftarlarının artık geleneksel hale 
geldiğini dile getiren Başkan Altay, 
“Ramazanda Konya’nın gelenekle-
rinden birisi de mahalle iftarları. Bu-
gün burada yaşlısıyla genciyle çolu-
ğuyla çocuğuyla işvereniyle işçisiyle 
hep birlikte iftar ediyoruz. Konya 
Ramazan’ın en güzel yaşandığı şe-
hirlerden birisi. Özellikle Kapı Cami 
civarında iftar yapmak çok güzel 
bir duygu. Bedestenin akşamları da 
açık olduğu zamanlardayız. Bura-
daki canlılık her geçen gün artıyor” 
dedi. 

YERALTI OTOPARKI BEDESTEN’E 
CANLILIK GETİRECEK 

Konuşmasında Eski Buğday 
Pazarında çok güzel bir yeraltı oto-
parkının inşa edildiğini hatırlatan 
Başkan Altay, otoparkın kısa sürede 
bölgeye çok önemli bir canlılık geti-
receğini ifade eti. Altay, “Daha sonra 

matbaacıların da yeniden düzenlen-
mesiyle tarihi bedestenimiz inşallah 
eski parlak günlerine hızlıca döne-
cek. Buradaki esnafın ahilik kültürü 
de çok önemli. İnşallah buraların ge-
leceği eskisinden daha güzel olacak. 
24 Haziran’da çok önemli bir seçime 
gidiyoruz. Konya her zaman olduğu 
gibi inşallah bu seçimlerde de Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye 
en yüksek desteği vereceğine inanı-
yorum” ifadelerini kullandı. 

BEDESTEN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 
YENİLEME PROJELERİNDEN 

Önceki dönem Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
alanı başından sonuna hınca hınç 
doldurarak bu güzelliği kendilerine 
yaşatan Bedesten esnafına teşek-
kür etti. Tarihi Bedesten Çarşısı’nın 
Romalılar dönemine uzanan bir 
altyapıya sahip olduğunu kaydeden 
Akyürek, “Burada 2 bin 687 iş yeri 

altyapısıyla üstyapısıyla yeniden dü-
zenlendi. Dünyadaki en büyük ye-
nilmeme projelerinden birisi hayata 
geçirildi. Bundan sonra eksikleri de 
inşallah yeni Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay kar-
deşimizle birlikte tamamlayacağız 
ve Mevlana’ya kadar olan yüzbin-
lerce metrekarelik alan düzenlen-
miş olacak. Son dört yılda ülkemiz 
birçok tuzaklarla karşı karşıya kaldı. 
Bu altıncı seçim. Her seçimde Cum-
hurbaşkanımızın önüne engeller 
çıkarıldı. Gezi Olayları, 17-25 Aralık 
yargı emniyet darbesi, 15 Temmuz 
ihaneti ve geldik 24 Haziran’a. Bu 
sürecin sonunun selamete erişmesi 
24 Haziran’da Cumhurbaşkanımı-
zın yanında dimdik durmamıza bağ-
lı” şeklinde konuştu. 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da “Ramazan bayramı ve ar-
kasından 24 Haziran seçimleri var. 
İnşallah bu ülkede iki bayram bir-

den yaşanır. 16 yıldır bu millet AK 
Parti’nin ve liderinin arkasında hep 
durdu. Bundan sonra da inşallah 
durmaya devam edecek” dedi. 

Tarihi Bedesten Kunduracılar 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek 
ile Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir 
de düzenlenen iftar nedeniyle Bü-
yükşehir Belediyesine teşekkür ede-
rek, Bedesten’e katkıları nedeniyle 
hediye takdim ettiler. 

Konya Büyükşehir Belediyesinin 
geleneksel mahalle iftarları Bedes-
ten ile birlikte Karatay ilçesi Kara-
kulak ve Akabe Mahallelerinde de 
binlerce mahalle sakinini ağırladı. 
İftar programlarına katılan Büyük-
şehir Belediye Meclisi AK Parti Grup 
Başkanvekili Mahmut Sami Şahin 
ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Selman Özboyacı mahalle sakinleri-
nin Ramazan ayını tebrik etti.  
n HABER MERKEZİ 



Faziletli, örnek davranışları, eserleri, hayırları ve cömertliği ile Konya’nın gönlünde taht kuran Hacı Veli Ağa, eserleriyle iz bıraktı. 
Merhum Hacı Veli Ağa, Pamukçu Hanı’nın tamiri, Gözlü’de hayır değirmeni, Sızma’da çeşme, Kapı Camiinin tamirine hizmet etti

Faziletli, vakarlı, örnek dav-
ranışları, eserleri, hayırları ve cö-
mertliği ile Konya’da ‘Veli’ sıfatıyla 
tanınmış ilim ve fikir adamları ta-
rafından takdir edilmiş, halkın gön-
lünde taht kuran Hacı Veli Ağa, 
yaptığı hizmetlerle hayırla yad 
ediliyor. Konya’daki medrese tale-
belerine, kimsesiz, garip, fakir ve 
ihtiyaç sahiplerine dağıtması, gibi 
örnek davranışlarıyla hafızalara ka-
zınan merhum Hacı Veli Ağa, eser 
bırakan bir fani olarak ahiret yur-
duna göçmüştür. Geride bıraktığı 
hayırlı bir nesil tarafından “Bezirci 
Hacı Veli Ağa Vakfı kuruldu. 

HACI VELİ AĞA
Sarıcalar, Anadolu’da yaşayan 

Türkmen yörüklerine mensup olan 
bir sülaledir.

Sarıcalarlı Hacı Veli Ağa ve ev-
ladının elinde bulunan mülkler ve 
taşıdıkları isimlere göre bu aile, 
Anadolu Selçukluları’nın büyük ali-
mi ve mütefekkiri Şeyh Sadrettin 
Konevi (Ö1. 1274)’nin adıyla anılan 
mahallede mülklerinin bulunması, 
yakın zamana kadar bu sülalede 
bulunan Hacı Veli Değirmeni, Göz-
lü Köyünde idi. Gözlü Köyü, eski 
adıyla “Kafir Değirmeni” öşürü 
Şeyh Sadrettin Konevi Zaviyesi’ne 
ait olan vakıf köylerinden birisidir. 
Bu da Sadrettin Konevi ile ilgilerini 
göstermektedir. Hacı Veli Ağa’nın 
çarşıdaki evleri, Mihmandar Ma-
hallesi, Kınacı Sokağı Çıkmazı 
Hane 7’de idi.  Burayı kardeşi Ha-
tice Hanım’a bırakarak Ortasinan 
Mahallesine yerleşmiştir. Bu ev, 
civarında Anadolu Selçukluları’nın 
büyük veziri Celaleddin Karatay 
(Ö1. 1254) ve kardeşi Kemalettin 
Karatay’ın evleri vardı. Celaleddin 
Karatay evli, fakat çocuğu olmadığı 
için soyu, kardeşi Kemalettin Kara-
tay’ın neslinden gelen Fettahzade 
Abdürrahim Efendi (Şair Namdar 
Rahmi Karatay’ın babası) ye geçti-
ği için onlarla komşu idi. Onun evi 
de yanlarında 8 numarada kayıtlı 
idi. Sarıcalar Köyü, Karamanoğlu 
Büyük İbrahim Bey (Ö1. 1464) in 
Karaman İmareti (Aşevi) ne vakfe-
dilen köylerden birisidir. Bu ima-
rete vakfiye düzenlenirken vakfiye 
şahitlerinden birisi de Sarıca Mus-
tafa oğlu Musa, bu sülalenin büyük 
atalarından birisidir. Ayrıca eski 
Babalık Gazetesi yerinde bulunan 
Karamanoğlu İbrahim Bey’in Kon-
ya imareti’ne bağlı köylerden birisi 
de Konya Ağcakuyu (Selçuklu Kale) 
köyü idi. Bu köyde bu sülalenin bü-
yüklerinden Hacı İsa Efendi’nin 
çiftliği, mandırası, ahır, ağıl ve tav-
lası vardı. Bu da sülalenin Karama-
noğlu İbrahim Bey’le ilgisini gös-
termektedir. Karamanoğlu İbrahim 
Bey Fatih’in Konya’yı almasından 
önce bölgeye hakim olan büyük 
mutasavvıflara, alimlere dervişlere 
bıraktığı vakıflar ve hayır eserleri 
ile adını ebedileştiren, bu sayede 
ölmezlik sırrına eren bir Türk İs-
lam sultanıdır. Kendisini rahmetle 
anarız. Konya, Pamukçu, Sarıcalar, 
Şadiye, Sızma, Ağcakuyu (Selçuklu 
Kale) Köyü, Sarayönü Gözlü Kasa-
bası ve çevresine eserler bırakan, 
bu sayede halka hizmet eden, hal-
ka hizmeti Cenab-ı Hakka hizmet 
bilen bir felsefeye sahip idiler. Bu 

eserler arasında Şeyh Sadrettin 
Konevi’nin Gözlü’deki vakıf ara-
zisi içindeki Hacı Veli Değirmeni, 
Sızma Kasabası Harman yerindeki 
çeşme Hatunsaray yolunda bulu-
nan Karamanoğlu devri hanların-
dan olan Pamukçu Hanı’nın tamiri, 
1868 yılında bir kahve ocağından 
çıkan yangın sonunda yanan Kon-
ya Kapı Camiinin Hacı Veli Ağa ta-
rafından tamiri, kendisine ait olan 
Araplar Ortasinan Mahallesindeki 
bezirhanesinde imal edilen bezir-
leri alimlere, Konya’daki medrese 
talebelerine, kimsesiz, garip, fakir 
ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması, 
Konya tarihinde unutulmayan, adı-
nı ebedileştiren, imrenilecek dav-
ranışlardandır. Büyük insan Hacı 
Veli Ağa, faziletli, vakarlı, örnek 
davranışları, eserleri, hayırları ve 
cömertliği ile Konya’mızda “VELİ’’ 
sıfatıyla tanınmış ilim ve fikir 
adamları tarafından takdir edilmiş, 
halkın gönlünde taht kurmuştur. 
Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimi-
zin buyurdukları gibi “İnsan öldüğü 
zaman ameli kesilir, amel defteri 
kapanır. İnsanın sağlığında yaptı-
ğı, hazırladığı şu üç hareket, onun 
amel defterini kapatmaz, kendisine 
devamlı hayır yazılmasına sebep 
olur. Birincisi sadaka-i cariye (de-
vamlı hayır eserleri) olan medre-
se, mektep, han, çeşme, hayır de-
ğirmeni, imaret (aşevi) gibi sosyal 
hayır kurumları bırakmak. İkincisi, 
kendisinden insanlığın faydalandı-
ğı ilim ve eserler bırakmak. Bir de 
ölümünden sonra kendisine dua 
edecek, af ve mağfiretine sebep 
olacak hayırlı evlat yetiştirmektir.”

Hacı Veli Ağa fakir, yolcu, 
garip, kimsesizler için Pamukçu 
Hanı’nın tamiri, Gözlü’de hayır 
değirmeni, Sızma’da çeşme, Kon-
ya’mızın medar-ı iftiharı olan Kapı 
Camiinin tamirine hizmet etti. İs-
lam ilim ve irfanını cihana yayan 
alimler yetiştiren Feyziye Medre-
sesi adlı büyük bir medrese bıra-
karak bu fani alemden ebedi aleme 
(3 Rebiulevvel 1299/18 Ağustos 
1882 Salı) günü göç etmiştir. Beş-
yüzden fazla seven ve sayanının 
omuzlarında dualarla, tekbirlerle, 
fatihalarla Kayacık Araplar’daki 
ebedi yurduna yerleşmiştir. Büyük 
İslam alimi Ebu Said Muhammed 
Hadimi’nin dediği gibi “Kamil oldu 
ki koya bir eser. Eseri olmayanın 

yerinde yeller eser.” Sarıcalarlı Be-
zirci Hacı Veli Ağa, eser bırakan bir 
fani olarak ahiret yurduna göçmüş-
tür. Geride bıraktığı vakarlı, hayırlı 
bir nesil, Konyamıza hizmeti şiar 
edinen torunlar bırakmıştır. To-
runları da bu alim, fazıl, fedekar, 
ilim aşıkı, garip ve fakir babası bü-
yük insana layık olabilmek, adını 
ve hayırlarını ebedileştirebilmek 
maksadıyla onun adına “Bezirci 
Hacı Veli Ağa Vakfı”nı kurmuş-
lardır. Bu vakfı bugünküler kurdu, 
onu kıyamete kadar yaşatacak olan 
evladı, torunlarıdır. Dünya fani, in-
san konuk, hayır, hasenat eserleri 
ebedidir. Bugün Bezirci Hacı Veli 
Ağa’yı Konya’da ölmezlik sırrına 
eren faniler zümresine dahil eden 
ameli, cömertliği, tavazuu, vakarı 
ve bıraktığı eserleridir. Bu eserle-
rini yaşatmak azminde olan, onun 
fikir, felsefe ve aksiyonunu yaşatan 
torunlarını tebrik eder, hayırlı hiz-
metler bekler, hürmetlerimi suna-
rım.

KAPI CAMİİ’NE HİZMETLERİ
Kapı Camii Konya’da Alaeddin 

Camiinden sonra en büyük cami-
dir. H. 1060/1650 yılında camiyi 
Hz. Mevlana torunlarından Mev-
lana Dergahı Postnişini Hasan 
oğlu Şeyh Hüseyin Çelebi yaptır-
mıştır. Hacı Musa Büyükbezirci 
(Ö1. 1987)’nin yazılı hatıralarına 
göre : Konya Valisi Ahmet Tevfik 
Paşa döneminde 1284/1868 Kapı 
Camii, çevrede bukunanbir kahve 
ocağından çıkan yangınla yanmıştı.
Tamiri ve inşası üç sene sürdü. Bu 
inşaatta Hacı Veli Ağa’nın deve-
leri hizmet ettiler. Caminin inşası 
tamamlandı. Sıra camiyi hizmete 
açmaya geldi. Bu sırada Konya çar-
şısında bir tellal “Ömründe hiçbir 
zaman ikindi namazının sünnetini 
kaçırmayan kimsenin Kapı Camiini 
hizmete açacağını halka duyrdu.  
Bu o dönemin usulü idi. İnşaatın 
temelini de dua ile Hacı Veli Ağa 
ve sadık dostu Feyziye Medresesi 
müder-risi Gezlevli Sarı Müsevvit 
Mehmet Efendi birlikte caminin 
açılış hizmetini yerine getirdiler. 
Caminin tamirinde sıra çatının kur-
şunlanmasına gelmişti. O zamanın 
adetine göre ancak kurşunlama işi 
sultanların yaptırdığı camilere aitti. 
Bu yüzden Konya valisi bu işe izin 
vermedi. Bir sene beklediler. So-
nunda Hacı Veli Ağa caminin asıl 

sahibi, olan Hz. Peygamber’e mü-
racaat etmeyi düşündü. O büyük 
Peygamber’in hizmetine sığınmak 
istedi. Hacca giden hacılara bir 
arzıhal yazıp Medine’ye gönderdi. 
Hacılar Medine’ye vardıktan bir 
gün sonra sultana gelen mane-
vi işaretle Konya Valisi Hacı Veli 
Ağa’ya Kapı Camii’nin çatısının 
kurşunlanmasına izin verdi. Konya 
müderrislerinden Harputlu Hacı 
Halil Efendi (Ö1. 1339/1923) Hacı 
Veli Ağa’nın gönül dostu ve torunu 
Hacı Musa Büyükbezirci’nin hanı-
mı Zahide Büyükbezirci’nin dedesi 
bir rüya görür. Gördüğü bu rüyada 
Konya’da çok şiddetli bir yağmur 
yağar. Arkasından Konya’yı sel afe-
ti kaplamaktadır. Konya ayanı, eş-
rafı ve uleması toplanarak bu afete 
bir çare aramakla meşgul olurlar. 
Bu esnada atıyla huzura Hacı Veli 
Ağa, gelir. Telaşlarının sebebini so-
rar. Onlar da : “Bu sel afetine bir 
çare bulmaya çalışıyoruz” der. Hacı 
Veli Ağa, besmele ile sağ eline bir 
avuç çamur alarak sele karşı bıra-
kır. Duası hürmetine ve izzetine 
selin akış istikameti değişir. Konya 
sel afetinden kurtulur. Bu kerame-
tiyle Konya halkı kendisine “Hal 
sahibi bir veli”  olarak vasıflandır-
mıştır. Halk muhayyilesi, çok sev-
diği, değer verdiği kimselere ka-
rizmatik değer vermektedir. Hacı 
Veli Ağa, pek çok fakir erkek ve kızı 
evlendirmiştir, ev sahibi yapmış ve 
hayır dualarını almıştır. Hacı Veli 
Ağa’nın ilk mesleği manifaturacı-
lıktır. Bugünkü kebabçılar içinde 
Yarma Pazarı’nın yerinde iki dük-
kanı vardı. Birinde manifatuıracılık 
yapardı. Diğerinde Araplarda açtığı 
Bezirhanede imal ettiği bezirleri 
diğer dükkanda satardı. Hacı Veli 
Ağa’nın şehir evleri Kınacı Çıkmazı 
Sk. Hane : 7 de idi. Bu evi kız kar-
deşi Hatice Hanım’a bırakmıştır. 
Yeğeni Mestçi İsa ustanın anne-
sidir. Burası İsa ustanın çocukları 
Fevzi ve Sadreddin Alptüzün  Efen-
dilere geçmiştir. Bu evin yanında 
Vezir Celaleddin Karatay’ın kardeşi 
Kemaleddin Karatay’ın torunu Fet-
tahzade Abdürrahim Efendi (Şair 
Namdar Rahmi Karatay’ın babası) 
nın evi vardı. Burayı kardeşine ter-
kettikten sonra Araplar Mahallesin-
deki evine göç etmiştir. Burada, ev, 
misafirhane  ve bezirhaneyi yaptır-
mıştır. Bezirhanede ürettiği bezir-

leri çarşıdaki dükkanında satardı. 
Öte yandan mezarlık havlusunda 
altı çiftçi dönümü bağ ektirmiştir. 
Kendisi çiftçilik ve koyunculuğa 
meraklı idi. Bu yüzden Kayacık 
Kum Ocaklarında yaptırdığı Kerpiç 
Ağıl’da koyunculuğa başladı. Bir 
yandan da Konya civarında ki ara-
zileri satın almıştır. Koyunlar bura-
nın ve aslımın havasından rahatsız 
olduğu için Sarıcalar, Çaltı Şadiye 
(Dokuz) köyleri hududundaki Koca 
Ağılı yaptırarak oraya yerleşmiştir. 
Sarıcalara yerleştikten sonra fıtra-
tında mevcut olan hayır ve hasenat 
işleriyle daha çok ilgilenmiştir. Bu 

hayır işlerinin başında bezirhane-
sinde imal ettiği bezirleri medrese-
lerin ışık hizmeti niyetine, fakir ve 
fukaraya ışık aracı ve yemek yağı 
olarak Allah rızası için parasız ola-
rak dağıtmıştır. Hacı Musa Büyük-
bezirci’nin yazılı haklarında  : Hacı 
Velizade Hacı İsa Efendi (Bezirci) 
den dinlediklerine göre: Her Per-
şembe günü Hacı Veli Ağa ‘nın be-
zirhanesinin çevresi Konya’daki 42 
medrese talebesiyle dolardı. Onlar 
beyaz sarıklarıyla karınca sürüsü 
gibi ellerinde kaplarıyla Hacı Veli 
Ağa onlara hizmet etmekten büyük 
zevk alırdı. Kendisi fıçıların başında 
durur, Arap uşağı Sırıtdar, talebe-
lerin kaplarına kandillik bezirleri 
doldururdu. Hacı Veli Ağa Sırıtda-
ra : “Doldur, oğlum sırıtdar” der. O 
da talebelerin kaplarını doldurur-
du. Bu hizmet devam ettikçe Hacı 
Veli Ağa hizmet aşkıyla sevinirken 
ustası Sıratdar Ağa : “Bu ağa emek 
zahmet hazırladığı bu yağları pa-
rasız, pulsuz talebelere dağıtıyor” 
diye ağlardı. 

HACI VELİ AĞA VE ÖLÜMÜ 
Bezirci Hacı Veli Ağa, fedakar 

ferağatli insanca, İslamca bir ömür 
yaşadı. Orta Sinan Mahallesindeki 
evinde 3 Şevval 1299/18 Ağustos 
1882’de bu fani dünyadan, ebedi-
yet yurduna göç etti. Arkasından 
her tarafa bıraktığı hayır eserleri, 
gönlü kırık ailesi, eş, dost bıraktı. 
Şair Vehbi, o anı kendisine yazdığı 
mersiye ile şöyle dile getiriyor: 

Hacı Veli Ağa’nın kabri.

Eserleriyle iz bıraktı
Hacı Veli Ağa fakir, yolcu, garip, kimsesizler için Pamukçu Hanı’nın tamiri, Gözlü’de hayır değirmeni, Sızma’da çeşme, Konyamızın medar-ı iftiharı olan Kapı Camiinin tamirine hizmet etti.

Hacı Veli ahirete göçedince fakir olanlar ağladı,
Hayrat sahibi idi, Tasavvuf ehli olanlar ağladı,
Sanki bir ateş düşüp hemen mahalleyi yaktı
Gülüp eğlenirken ayrılık geldi ağladı,
Konya’ya böyle bir cömert kişi gelmemiştir;
Kazancıyla geçinen kimseler ağladı,
Yemek yedirmeyince rahatı gelmezdi;
Kıymetini bilmediler, fakirler bildi ağladı,
Sağlığında böyle cömert kimsenin kadri bilinmez
Eyvah fırsat elden gitti, şimdi bilince ağladı 
Kalabalık cemaatle musalla taşında namazını kıldılar,
Cemaati beşyüze ulaştı, nice insan ağladı
Bunda eskilere hep misafirle dönülecek;
Çok üzülüp onlarda doldoldu ağladı, 
Cenab-ı Hak, “Her nefis ölümü tadacaktır”  buyurdu;
Bu ayeti duyunca bütün ruhlar ağladı
Ölümünü duyunca hemen tarihini yazdım:
Bin iki yüz doksan dokuz yılında cihan ağladı
Manevi alemden “vah ayrılık” diye seslendiler;
Bu sözü duyan binlerce insan ağladı.
Hepsi mahvoldu, rahatı artık geri gelmez;
Hasret derdiyle üzülüp hemen ağladı
Çağrışıp “ayrılık vah ayrılık” diye feryad ederler;
Ağlayıp göz yaşı döküp nice günler ağladı.
Dört bir yandan hemen Kur’an okuyalar,
Ruhuna bağışlayanın hepsi ağladı.
Kur’an’lar hürmetine Cenab-ı Hak günahlarını bağışlasın;
Bu zavallı VEHBİ’nin aklı gidip, sarhoş oldu ağladı.

3 Şevval 1299 (18 Ağustos 1882)

HACI VELİ AĞA’NIN
VEFATI ÜZERİNE

ŞAİR VEHBİ’NİN MERSİYESİ



Dünyanın farklı bölgelerinden eğitim görmek için Konya’ya gelen misafir öğ-
renciler, Konya’nın huzurlu, sakin ve yaşanabilir bir şehir olduğunu belirtiyorlar

Konya huzurlu 
ve sakin bir şehir

Konya dünyanın farklı bölge-
lerinden gelen çok sayıda misafir 
öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Öğ-
rencilerin birçoğu da Konya’ya iste-
yerek geliyor. Kimisi araştırıp kimisi 
de arkadaşlarının veya tanıdıkla-
rının verdiği bilgiler doğrultusun-
da Konya’ya gelirken, Konya’nın 
sakin ve huzurlu bir şehir olması 
bu öğrencileri cezbediyor. Suriyeli 
Nefa Naccar, Konya ve Ramazan 
üzerine yaptığı açıklamada, Kon-
ya’yı sevdiğini, burada olmaktan 
oldukça mutlu olduğunu söyledi. 
Ülkesindeki iç savaş sonrası ailesiy-
le Urfa’ya geldiklerini, kendinin de 
eğitim görmek için Konya’ya geldi-
ğini belirten Naccar, Suriye kültürü 
hakkında bilgiler verdi. “Suriyeliler 
çok misafirperver” diyen Naccar 
sözlerine şöyle devam etti, “Bizim 
misafirimiz başımızın tacıdır. Aynı 
zamanda biz misafirlerimize çok da 
ikram ederiz. İkram etmeyi seve-
riz. Misafir yemezse içmezse ısrar 
ederiz, ikramdan almasını sağlarız. 
Suriyeliler keyfe düşkündür biraz. 
Türkler mesela çok çalışıyor ama 
keyfe çok düşkün değil. Ama biz 
hem çalışırız hem eğleniriz hem 
mutlu olmak için yaşarız.” 

İÇLİKÖFTEDE İDDİALILAR
Suriye yemekleri hakkında da 

bilgi veren Naccar, “Yemekleri-
mizde zeytin yağı çok önemli bizim 
için. Kuruyemişi çok tüketiriz. Özel 
yemeklerimiz var. Burada mesela 
içliköfte diye bir yemek var. Bura-
da Gaziantep bölgesinden çıkma bir 
yemek ama aslında içliköfte Suri-
ye’den çıkmıştır. Biz içliköfteyi fark-
lı türlerde yaparız. Antep fıstığını 
çok kullanırız ama bizim orada adı 
Halep fıstığı. Halep’in sabunu ve 
kekiği de çok meşhur. Türkiye’de 
kekik çok kullanılmıyor mesela ama 
biz kekiği zeytin yapı ile kahvaltıda 
tüketiyoruz” ifadelerini kullandı. 

RAMAZAN’A ÖZEL HAZIRLIK
Ramazan’ı özel hazırlıklar ya-

parak güzel bir şekilde geçirmeye 
çalıştıklarını dile getiren Naccar, 
özellikle aile, akraba ve komşula-
rı ile birlikte yapılan kalabalık iftar 
sofralarına dikkat çekti. Naccar, 
“Biz Ramazan’da özel hazırlıklar 
yaparız. Özellikle Ramazan’a özel 
yemekler yaparız. Mesela maruk 
diye bir tatlımız var, bu tatlıyı sade-
ce Ramazan’da yaparız. Demirhindi 
içeceği var bir de Ramazan’a özel 
yaptığımız bir içecek. Tatlıyı çok 
severiz. Tatlılarımız çok çeşitli olur. 
Fıstıklı, bademli gibi dolu dolu olur. 
Biz meyveyi çok tüketiriz. Sofranın 
yanında kesinlikle meyve olmalı. 
Biz iftarımızı hep ailemizde, kom-
şularımızla, akrabalarımızla birlikte 
yaparız. 

Ramazan’da iftarlarımız hep 
kalabalık olur. Çünkü Ramazan ayı 
paylaşmaktır, bunun için Rama-
zan’da buna dikkat ediyoruz. Rama-
zan’ı sadece ailemizle geçirmiyo-
ruz, ya komşularla, ya akrabalarla, 
ya arkadaşlarla. Sürekli iftarları ka-
labalık geçiriyoruz” diye konuştu. 
Suriye’deki düzenlerini Türkiye’de 
de devam ettirmeye çalıştıklarını 
belirten Naccar, şu bilgilere yer ver-
di, “Burada çok fazla Suriyeli var. 

Suriye’deki gibi Ramazan’ı burada 
da devam ettirmeye çalışıyoruz. 
Urfa’daki evimiz küçük Suriye’deki 
gibi çok fazla komşu, akraba çağırıl-
masa da, yine Ramazan’lar birlikte 
geçiriliyor. Konya’da da bunu gö-
rüyorum mesela. Burada da toplu 
iftarlar, kalabalık iftarlar yapılıyor. 
Ben yalnızlığa alışık değilim, yalnız 
olduğum zaman yemek yiyemiyo-
rum mesela. O yüzden Konya’da da 
arkadaşlarımla filan iftar yapıyoruz. 
Bahçeye, parka gidiyoruz iftar yapı-
yoruz. Konya pilavı yapıyorlar davet 
ediyorlar oralara gidiyoruz, orada 
iftar yapıyoruz.”

BURADA YABANCI DEĞİLİM

Konya’ya eğitim görmek için 
Irak’ın Kerkük ilinden gelen Marwa 
Jamal da, yaptığı açıklamada Kon-
ya’nın huzurlu bir şehir olmasına 
dikkat çekti. Türkmen olan ve Sel-
çuk Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi’nde okuyan Jamal, Konya’yı 
isteyerek tercih ettiğini söyledi ve 
ekledi, “Konya güzel bir şehir. Ka-
famda hiçbir önyargı olmadan gel-
dim zaten Konya’ya. Konya çok hu-
zurlu bir şehir. Birçok kültürümüz 
aynı. Biz Türkmeniz, aynı soydan 
geliyoruz. Sadece Irak’ta çok Arap 
olduğu için belki biz biraz daha 
onlardan etkilenmiş olabiliriz ama 
genel olarak kültürel özelliklerimiz 

aynı diyebiliriz. Burada ben çok ya-
bancı çekmedim. Sadece yemekler-
le de biraz daha farklılık var. Bizim 
yemeklerimiz biraz daha yoğun 
oluyor.”

TÜRKMENLERİN SESİNİ 
DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ
Burada kendi kültürünü anlat-

tığını ifade eden Jamal, “Elimizden 
geldiğince kendi kültürümüzü, milli 
kıyafetlerimizi tanıtmaya çalışıyo-
ruz. Irak Türkmenlerinin sesini du-
yurmaya çalışıyoruz. Türkmenler 
çok tanınmıyor. Türkmen deyince 
Türkmenistan zannediyor insanlar. 
Bu konuda insanlara bilgi veriyo-
ruz” dedi.  

KONYA SAKİN BİR ŞEHİR
“Konya huzurlu bir şehir. Oku-

mak isteyen öğrenciler için ideal bir 
şehir” diyen Jamal, Konya hakkın-
da yaptığı açıklamada şu görüşlere 
yer verdi, “Trafiği olmayan sakin 
bir şehir. Farklı şehirlere de gittim 
ama Konya çok farklı bir şehir. Ben 
Konya’yı çok seviyorum. Ben zaten 
Konya’ya gelirken bunu bildiğim 
için geldim. Eğitim için tercih yapa-
bileceğim yerlere baktığımda Kon-
ya’yı gördüm ve huzurlu, sakin bir 
şehir diye burayı seçtim. Türkiye 
dinime, dilime yakın bir ülke. Kar-
deş ülkeyiz zaten. Bu yüzden Türki-
ye’ye geldim.”

Marwa Jamal Vefa Naccar
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Çimen: Konyaspor’u 
profesyoneller
yönetecek
Atiker Konyaspor Başkan adaylarından Zeki Çimen, Konya Yenigün Gazetesi’ne yaptığı 

açıklamalarda projelerini anlattı. Konyaspor’un kurumsallık anlamında sorunlar 

yaşadığını ifade eden Zeki Çimen, “Konyaspor’u profesyoneller yönetecek” dedi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, aldığı karar ile yarın ola-
ğanüstü genel kurula gidecek. Genel 
kurul kararının açıklanmasından 
adaylığını açıklayan ilk isim Zeki Çi-
men oldu. Basın toplantısı ve sosyal 
medya aracılığı ile vaatlerini anlatan 
Çimen, Konya Yenigün Gazetesi’ne 
özel açıklamalarda da bulundu. 
Başkan Adayı Zeki Çimen, görevce 
gelmeleri durumunda önceliklerinin 
Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu-
ğunu ifade ederken, anlaşamamaları 
halinde Aykut Kocaman ile de görüşe-
ceklerini belirtti. Çimen, taraftarların 
eleştirisini alan listesindeki isimler 
hakkında da açıklamalar yaptı. İşte 
Zeki Çimen’in açıklamaları…
ÜÇ ADAYLI SEÇİM BİZE NASİP OLDU

Konyaspor ile 2005 yılında tanış-
tık yönetici olarak. Farklı tarihlerde 
hem Süper Lig’de hem de alt ligde 
yöneticilik yaptık. Bu yöneticilik yap-
tığımız dönemler her zaman Kon-
yaspor’un en zorda olduğu süreçler 
oldu. Konyaspor’a çok emek verdik. 
Geldiğimiz süreçte geride bıraktığımız 
sezon, takımla ilgili sorunlar yaşandı. 
Ahmet Şan ile ilgili sıkıntılar takıma 
zarar verdi. Allah’tan Beşiktaş, Os-
manlıspor’u yendi ve Konyaspor ligde 
kaldı. Yıllardır bu işlerler uğraşıyoruz 
ve emek veriyoruz. Arkadaşlarımızla 
bir toplantı gerçekleştirdik. Ve Kon-
yaspor yönetimine talip olmaya karar 
verdik. Projelerimizi ve programları-
mızı hazırlayarak adaylığımızı açıkla-
dık. Sanırım ilk defa bize nasip oldu. 

Konyaspor tarihinde ilk kez üç 

adaylı bir seçim 
süreci yaşıyor. İnşallah sağduyunun 
hakim olduğu, Konyaspor kazandığı 
bir genel kurul olur. 

ZEKİ ÇİMEN: BİZ KAZANACAĞIZ
Gerçek Konyasporluların yüzde 

90’ı bizim yanımızda. Tanımadığımız 
delege arkadaşlarla sürekli irtibat 
halindeyiz, görüşmeler yapıyoruz ve 
onlara projelerimizi anlatıyoruz. Uzun 
süredir kulübün içinde olduğumuz 
için ve doğallığımızdan mıdır nedir bir 
teveccüh var. Cuma günü kongre sa-
lonunda da başarılı bir sonuç alaca-
ğımızı düşünüyoruz. Biz kazanacağız. 
BİZ BIRAKTIĞIMIZDA 860 ÜYE VARDI 

2011 yılında bir Konyaspor’a yö-
netici olarak geldiğimiz zaman felaket 
bir mali sıkıntı vardı. Transfer yasak-
larının olduğu süreçti. Biz bir üye 
kampanyası başlattık. Bin lira veren 
herkes Konyaspor’a üye olacak, 10 
bin üye kaydı yapacağız diyerek yola 
çıktık. Biz 2013 yılında ayrıldığımızda 
Konyaspor’un 860 üyesi vardı. Ama 
maalesef şimdi karşılaştığımız rakam 
193. Bu kulüpte başkanlık, yöneticilik 
yapmış insanlar bu kulübün üyeliğin-
den silinmiş. Konya’da Konyaspor 
ile sembolleşmiş yüzlerce insan var. 
Bunların hiçbirisi şu an üye değil Kon-
yaspor’a. Kimin sildiğini bilmiyorum. 
Biz bıraktığımız 860 delege vardı. 

SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE 
İNŞA EDECEĞİZ

Öncelikle şunu belirtmek istiyo-
rum; Biz hiçbir grubun ya da kişinin 
adayı değiliz. Bizim gelecek ile ilgili 
hiçbir hesabımız yok. Bu dönem baş-
kanlığa seçiliriz ya da seçilmeyiz. Di-

ğer dönemler başkan oluruz ya da 

olmayız. Bizim öyle bir kaygımız yok. 
Amacımız Konyaspor’a hizmet etmek 
ve sağlam temeller üzerine inşa et-
mek. Diğer adayları destekleyenler 
olabilir, birinin adamı olanlar olabilir. 
Mutlaka bir hesabı var ki oraya des-
tekliyordur. Eğer objektif ise bir kişi, 
Konyaspor’un iyiliğini düşünüyorsa 
zaten bizi desteklemeleri lazım. Ki oy 
verecek olan arkadaşlarla da uzunca 
bir süre birlikte çalıştık. Çok konuşu-
luyor; Birileri şunu destekliyor bunu 
destekliyor diye. Buna da çok inan-
mıyorum. Psikolojik savaş olabilir. 
Delege olan arkadaşlar gerçekten 
Konyaspor’un başarısını istiyorlarsa 
bize destek olmaları gerekir. Biz zaten 
yıllarca birlikte çalıştık. 

ESKİ ÜYELER ÜCRETSİZ 
DELEGE OLABİLECEK

Delegelerimiz eğer teveccüh gös-
tererek bizi seçerlerse Pazarte-
si gününden itibaren kulü-
bümüze başkanlık yapmış, 
yöneticilik yapmış, hizmet 
etmiş olan kişileri hiçbir 
üye aidatı olmadan kulü-
bümüze üye yapacağız. 

Bütün 
başkanları evlerinde ve iş yerlerinde 
ziyaret edeceğim. Hepsini onur üyesi 
yapacağız. Üyelikleri silinen arkadaş-
ların hiçbir ücret ödemeden üyelikleri 
yeniden devam edecek. Sadece yıllık 
aidatlarını ödeyecekler. Zaten kulüp-
teki delege yapısını tam oturtursak, 
finansal yapıyı tam oturtursak, bun-
ların yanında bir de birlik beraberliği 
sağlayabilirsek Konyaspor’un başarılı 
olmaması için hiçbir sebep yok.  5 yıl 
önce bu kulübün başkanlığı yapmış 
insan burada üye değilse nasıl başa-
rılı olacağız. Nasıl camia olacağız? 
Başarılı olmak için camia olmamız 
gerekiyor. Biz bunu yıkarsak başarılı 
olacağız. Ben yıkacağımıza inanıyo-
rum. 

HERKESİN AMACI 
KONYASPOR’A HİZMET ETMEK
Şu ana kadar listelerin birleşmesi 

konusunda bir gündemimiz olmadı. 
Herhangi bir görüşme yapmadık. 
Sadece çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Taraftarlarımız aday olan üçü 
kişiyi de isteyebilir. Herkesin amacı 
Konyaspor’a hizmet etmek. Bunun 
dışında bir adaylık ya da gruplaşma 

söz konusu olamaz. 
KULÜP DENETLENİYORSA
NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Biz ilk yaptığımız basın toplantı-
sında adaylığımızı açıkladık ve her yıl 
iki kulübün mali olarak denetlenece-
ğini söyledik. Ondan sonra bize kulü-
bün şu an da denetlendiği söylendi. 
Madem denetleniyorsa neden açık-
lanmıyor bu bilgiler? Konyaspor’un 
üyesi olan kişilerin buranın mali ya-
pısının bilmesi kadar normal bir şey 
yok ki. Eğer denetim yapılıyorsa bu 
açıklanmalı. Bir genel kurul yapılır ve 
üyeler de ibra eder. 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
ÖNDERGESİ VERECEĞİZ

Son birkaç yıldır kulüpte hiç alışık 
olmadığımız şeyler olmaya başladı. 
Akçeli işler konuşuluyor. Ben hiçbir 
yönetici arkadaşımızın ve kulüp çalı-

şanının böyle bir şeye tenezzül 
edeceğini sanmıyorum. 
Ama bunların açıklığa ka-
vuşturulması gerekiyor. 
Biz bu kulübü şeffaflaştı-
racağız. 2,5 milyon Kon-

yalı var ve Konyaspor 
bu şehrin en büyük 

sivil toplum 
kuruluşla-

rından 
b i r 

tanesi. Konyaspor’un mali yapısının 
bilinmesi ve şeffaf olmasının isten-
mesi kadar normal bir şey olamaz. 
Ben diğer vakıflarda da görev alı-
yorum, her şey açık ve şeffaf. Ama 
Konyaspor’da böyle bir şey yok. Bizim 
olduğumuz dönemlerde de yoktu. 
İnşallah bu Konyaspor tüzüğüne geçi-
receğiz. Bu hafta genel kurulda tüzük 
değişikliği önergesi vereceğiz. Bun-
dan sonra bir olsak da olmasak da bu 
Konyaspor’da olacak. 

BEN KİMSEYE YILDIZ 
TRANSFER SÖZÜ VERMİYORUM

Bizim olduğumuz yerde şova 
dönük bir işi olmaz. Ben kesinlikle 
kimseye yıldız transferi söz vermiyo-
rum. İlk yaptığımız toplantıda da bunu 
söyledik. Şu an Konyaspor’un elinde 
44 tane sözleşmeli oyuncu var. Bu 
oyuncuların sayısını 25’e düşürme-
den, bazı oyuncuları kiraya vermeden 
Konyaspor bir tane transfer yapamaz. 
Kaldı ki Konyaspor’un şu anki kadrosu 
Süper Lig’de her zaman ilk 10’a oy-
nar. Ama Konyaspor’un ilk başta el-
deki oyuncular ile görüşüp bu durumu 
çözmesi gerekiyor. 

HER 
HOCA KONYASPOR’DA ÇALIŞMAK 

İSTER
Teknik direktör olarak, Sergen 

Yalçın zaten bu kulübün şu an teknik 
direktörü. Her ne kadar sözleşmesi 
bitmiş olsa da kulübümüzün hocası-
dır. Bu işin de kendine göre etik kural-
ları vardır. Sergen hocamızla oturup 
konuşacağız. Belli hedeflerde ve ko-
nularda anlaşabilirsek devam ederiz. 
Eğer anlaşamazsak, helalleşerek ay-
rılırız. Ve ondan sonra yeni hocalara 
bakarız. Bizim ilk önceliğimiz Sergen 
Yalçın ile konuşmak. Anlaşamazsak 
diğer alternatiflere bakacağız. Kon-
yaspor, Süper Lig’in ve Anadolu’nun 
en güçlü, en itibarlı takımlarından bir 
tanesi. Her hoca Konyaspor ile çalış-
malar ister. Biz geçmiş yıllarda bunun 
tecrübesini yaşadık. Konyaspor’un 
herhangi bir oyuncu ya da antrenör 
sıkıntısı yaşacağını zannetmiyorum. 

AYKUT KOCAMAN’IN 
KONYA’DA KREDİSİ BİTMEZ
Aykut Kocaman’ın Konyaspor’a 

katkısı inkar edilmez. Bugün Kon-
yaspor Avrupa takımı olduysa bunda 
yüzde 100 Aykut Kocaman’ın katkısı 
ve emeği vardır. Tabir-i caizse kuru 
kavatan düdük çıkardı bu takım ile. 
Tabi ki Aykut Kocaman’ın Konya’daki 
kredisi bitmez. Sergen Hoca ile görü-
şürüz, olmazsa tabi ki Aykut Kocaman 
ile de görüşürüz. 

TAKIMIMIZI 
PROFESYONELLER YÖNETECEK

Şu an Konyaspor’da kurumsal 
manada bazı sıkıntılar var. Eğer bu-
raya belli sistemle profesyonel bir 
ekip ile yönetilir hale getirirsek, Kon-
yaspor kendi kendini yönetir hale gelir 
zaten. Daha önce de söylemiştik. Biz 
Konyaspor’u, kendi şirketlerimizi yö-
nettiğimiz gibi yöneteceğiz. Her gün 
işimizin başında değiliz ama orada 
yürüyen bir çark var. 

Konyaspor’u da bu hale getirmek 
istiyoruz. Konyaspor tarihinde belki 
de hiç görülmemiş bir başkan profili 
ortaya koyacağız. Maç kazanıldıktan 
sonra televizyon televizyon gezen bir 
başkan artık kimse göremeyecek. Bu 
işlerle ilgili profesyoneller çıkıp halkı 
bilgilendirecek. Sportif direktör ile 

çalışacağız. 
Bu işin olmazsa olmazı. Artık kulüpler 
çok büyük bütçeler ile yönetiliyor. Ve 
Türkiye’de kocaman bir endüstri oldu. 
Tabi ki profesyonellerin yönetmesi 
gerekiyor. Finans kısmı bizim yöne-
timden arkadaşlarımızın gözetiminde 
olacak. Sportif bölüm ise sportif di-
rektörde olacak. 
ÜYELİKLERİ 3-4 YIL ÖNCE SİLİNMİŞ

Listemizde bazı arkadaşların baş-
ka takımların dernek yönetimlerinde 
bulunma durumları oldu. Ben arka-
daşlarımızla görüştüm. Zaten 3-4 yıl 
önce kendileri oradaki görevlerinden 
istifa etmişler.

 Kaldı ki bu arkadaşların Konyalı-
lığından ve Konyasporluluğundan hiç-
bir şüphem yok. En küçük bir endişem 
olsa hiçbiri ile çalışmayız. Ben zaten 
Konyalılığımı ve Konyasporluluğumu 
kimsenin tartışmasına izin vermem. 
Bunlara bir örnek verecek olursak, 
listemizde bulunan Yunus Derebağ 
cebinden 1 Milyon TL verdi ve Erde-
mir Basketbol takımını satın aldı.

Konyaspor ismi ile Süper Lig’de 5 
yıl boyunca mücadele etti. Bu isimle-
rin Konyasporluluğunu tartışamayız. 
Ancak az öncede söylediğimiz gibi 
Konyaspor’un delege yapısından do-
layı bu arkadaşlar buraya üye olama-
mış. Bizim amacımız diğer takımları 
tutanları da Konya’ya ve Konyaspor’a 
kazandırmak. 

Bu arkadaşlar Konyaspor’a üye 
olsa, yönetici olsa neden başka ta-
kımları tutsunlar? Ama Konya’da 
“Konyaspor küçük olsun ama bizim 
olsun” zihniyeti hakim olmuş. Bizim 
amacımız takımı tüm Konya’ya aç-
mak. 31 ilçemiz var. Buralarda bile 
kimse Konyasporlu değil. Amacımız, 
Konyaspor’u 31 ilçenin en ücra soka-
ğına kadar taşımak. 

Çocuklar sokakta maç yapıyor 
hepsi başka takımlı. Çünkü Kon-
yaspor’u bilmiyorlar. İnşallah Kon-
yaspor’u buralara taşıyacağız.
n YUNUS ALTINBEYAZ / 
MUHAMMED SAYDAM



7 HAZİRAN 2018 19SPOR 2

Nalçacılılar tarafını belli etti:
KONYASPOR RETRO

Atiker Konyaspor’da Cuma günü yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi yeşil beyazlı takımın en büyük 
taraftar grubu Nalçacılılar, yaptıkları açıklama ile genel kurulda başkan adayı Mustafa Oral’ı desteklediklerini 

ifade etti. Nalçacılılar Grubu ayrıca diğer adaylara da teşekkür etti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, yönetim kurulunun sezon sonundan 

sonra aldığı karar ile 8 Haziran Cuma günü Olağanüstü Genel Kurul’a gidecek. Kon-
yaspor’da uzun yıllar sonra birden fazla aday, başkanlık için yarışacak. Başkanlık için 
ilk olarak Zeki Çimen sonrasında ise Mustafa Oral, adaylığını açıklamıştı. Son olarak 
Hilmi Kulluk adaylığını açıklarken, eski başkan Ahmet Şan aday olmayacağını belirtti. 
Konyaspor taraftar gruplarından Nalçacılılar Taraftarlar Derneği yaptığı açıklama ile 
adaylar Mustafa Oral’ı desteklerini ifade etti. İşte Nalçacılılar Taraftarlar Derneği’nin 
açıklaması…

“VESAYET ARTIK BİTSİN,
ÖZGÜR BİR KONYASPOR İÇİN...”

#KonyasporTaraftarındır
“Konyaspor kamuoyu için 2017-2018 sezonu oldukça karmaşık duyguları içinde 

barındıran bir sezon olarak geride kaldı. Ortaya konan başarısız performansın netice-
sinde mevcut yönetim kurulu beklenen kongre kararını alarak; adaylık, proje, lansman 
çalışmaları gibi birçok sürecin startını da vermiş oldu.

Nalçacılılar olarak bizler de tüm Konyaspor taraftarları gibi bu süreçte tüm adayları 
görebilmek ve projelerini daha detaylı inceleyebilmek adına bir süre izlemede kalma-
yı tercih ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle resmi olarak aday olan 2 liste ve kulislerde 
aday olacağı konuşulan ancak hala adaylığını açıklamayan 2 liste olmak üzere 4 adet 
liste, 8 Haziran günü Konyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı için yarışacak görünüyor.

Adaylardan Zeki Çimen ve Mustafa Oral’a ait listelerin kamuoyuyla daha erken 
paylaşılması, haliyle üzerinde olumlu ya da olumsuz olarak daha çok fikir beyan edil-
mesine neden oldu. Bu konuda bir duruş gösteren ve Konyaspor’a sahip çıkan her 
iki adayımıza da Nalçacılılar Taraftarlar Derneği olarak şükranlarımızı sunuyoruz. 
Buna ilaveten aday olacağı bilinen ve liste hazırlığına devam ettiği konuşulan Hilmi 
Kulluk adaylık ile ilgili kesin kararlarını açıklayacaklarını belirttiler. Taraftarlarımıza 
Konyaspor’un 3 aday ile kongreye gidiyor olma ihtimalini yaşattıkları için kendilerine 
de teşekkür ediyoruz.

Sonuç olarak; Konyaspor’umuzun bundan sonraki süreçte, daha kurumsal bir an-
layış ile yönetilecek olması, sportif alanda teknik bilgisi daha yüksek kişilerce temsil 
edilecek olması ve özellikle TARAFTAR ile kuracağını düşündüğümüz olumlu, yeni fi-
kirlere açık ve üretkenliği destekleyecek ilişkisi nedeniyle Nalçacılılar Taraftarlar Der-
neği olarak Mustafa Oral listesini destekleyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Adaylık sürecinde özellikle sosyal medyada taraftara projelerini anlatmaya çalış-
maları ve Konyaspor Yönetim Kurulu için her bir ferdinin ciddi EMEK verdiğini görmek 
açıkçası tüm taraftarlarımız gibi bizleri de umutlandırdı, gururlandırdı. Bu döneme 
kadar Konyaspor taraftarını, bu işin bir eğlencesi ya da bir yemeğin ara sıcağı olarak 
gören anlayışın yerine, her bir taraftarın düşüncesiyle ilgileneceklerini belirten, bu-
nunla birlikte kendilerini ve projelerini anlatmak için lansman toplantısı düzenleyen, 
çok emek sarfettiğimiz Konyaspor’lu bir nesil konusunda adımlar atılacağını gördüğü-
müz, sosyal medyadaki taraftarlarla direk iletişim kuran bir anlayışı görmek, delege 
sisteminin de doğru zemine oturtulduğu bir çerçevede bizlerde Konyaspor’u çok daha 
güzel günlerin beklediği fikrini doğuruyor.

Sürecin Konyaspor camiası için hayırlı olması dileklerimizle.”  n SPOR SERVİSİ
Mustafa Oral
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Atiker Konyaspor’un yarın yapılacak 
genel kurulunda 3 listenin yarışacağı 

kesinleşti. Eski başkan Ahmet Şan 
aday olmazken Zeki Çimen ve Mus-

tafa Oral’ın ardından Hilmi Kulluk 
da adaylığını açıkladı. Eski başkan 

Ahmet Şan’ın Hilmi Kulluk listesini 
desteklediği gelen bilgiler arasında

3 LİSTE YARIŞACAK!
Atiker Konyaspor’da genel kurul 

heyecanı zirvede. Yarın yapılacak 
olağanüstü genel kurulda yarışacak 
listeler de netleşti. Daha önce aday-
lıklarını açıklayan Mustafa Oral ve Zeki 
Çimen’in yanı sıra Hilmi Kulluk da res-
mi olarak adaylığını açıkladı. 3 güçlü 
listenin yarışacağı olağanüstü genel 
kurulda eski başkan Ahmet Şan’ın Hilmi 
Kulluk grubunu destekleyeceği gelen 
bilgiler arasında.

AHMET ŞAN ADAY OLMADI
Pazartesi günü katıldığı bir televiz-

yon kanalında adaylık sinyali veren ve 
Çarşamba günü kesin kararını açıkla-
yacağını belirten Ahmet Şan, kamuo-
yunun nabzını ölçtükten sonra adaylık 
fikrinden vazgeçti. Yazılı bir açıklama 
yapan Şan, “Bildiğiniz gibi kısa bir za-
man sonra Konyaspor’un Olağanüstü 
Genel Kurulu var. Genel Kurul’da baş-
kanlığa aday olup olmadığımla ilgili 
oluşan bir gündem var. Ailem ve yakın 
çevremle yaptığım istişareler sonucu, 
Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa 
aday olmayacağımı kamuoyuna açıkla-
mak istiyorum” dedi.

3 GÜÇLÜ ADAY
Atiker Konyaspor’da Ahmet Şan’ın 

adaylıktan vazgeçmesi üzerine 3 liste 
ile seçime girileceği kesinleşti. Son 
anda bir liste daha çıkmazsa yarınki ge-
nel kurulda Hilmi Kulluk, Mustafa Oral 
ve Zeki Çimen yarışacak. Zeki Çimen ve 
Mustafa Oral grubunun son dakika bir-
leşmesinin de söz konusu olabileceği 
iddia ediliyor.

UZUN YILLAR SONRA BİR İLK
3 listenin yarışacağının kesinleşme-

sinin ardından Konyaspor’da uzun yıllar 
sonra bir ilk gerçekleşecek. Son olarak 
90’lı yıllarda birden fazla adayın yarış-
tığı genel kurul gören Konyaspor’da 20 
yıl sonra seçim heyecanı yaşanacak.

DELEGE ADALETSİZLİĞİ
Yarın yapılacak genel kurul ile ilgili 

en büyük rahatsızlık 193 kişilik delege 
yapısında. Uzun yıllardır Ahmet Şan ta-
rafından şekillendirilen delege yapısı, 
Ahmet Şan’ın da Hilmi Kulluk grubunu 
destekleyeceği iddiasından sonra yeni-
den tartışma konusu oldu. Adil bir se-
çim olmayacağını düşünen taraftarlar 
sosyal medyada duruma tepki gösteri-
yor.
n SPOR SERVİSİ

Bu sezon gösterdiği performansla A 
Milli Takım’ın kalesini devralan Atiker Kon-
yaspor’un yıldız oyuncusu Serkan Kırıntılı 
Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia 
edilmişti. Hatta Galatasaray’ın oyuncu ile 
anlaştığı Konyaspor’un kapısın çalmaya ha-
zırlandığı kulislerde konuşuluyordu. Bu du-
ruma Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz’dan 
açıklama geldi. Konyaspor Başkanı Fatih 
Yılmaz, yaptığı açıklamada kendilerine 
gelen bir teklifin olmadığını, eğer böyle bir 
şey varsa bunun suç olduğunu ifade etti. 
Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz: 
“Serkan’ın bir yıl daha sözleşmesi var. 
Bize gelen bir teklif de yok. Eğer Galatasa-
ray oyuncu ile görüşüyorsa bu suçtur. Etik 
kurallara aykırıdır. Ne oyuncumuzun ne de 
Galatasaray’ın böyle bir görüşme içinde 
olduğuna inanmak istemiyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Konyaspor’dan 
Serkan tepkisi!
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