
Güneydoğu’ya uzanacak
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak Konya-Karaman-
Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan, Konya-
Karaman bölümündeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. 
İki şehir arasındaki yolculuk süresi 40 dakikaya 
düşecek.

Konya-Karaman hızlı demiryolu hattı; devamındaki 
Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu ile 
güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-
Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu 
projelerine entegre edilecek.  n SAYFA 15’TE
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UZMAN ÇAVUŞ 
İŞBİLİR’E SON GÖREV

İzmir-Çanakkale karayolu Buruncuk mevkiinde 
meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 
Uzman Çavuş Osman İşbilir, memleketi Seydişe-
hir’de toprağa verildi.

n HABERİ SAYFA 14’TE

Alıcı var araç yok!
Bayramın yaklaşması ile 
birlikte araç piyasasında 

hareketlilik başladı. Galerici 
esnafı hareketlilikten dolayı 

son derece memnun 
ancak sattıkları aracın 

yerine alacak temiz araç 
bulamıyorlar

TEMİZ ARAÇ 
BULAMIYORLAR

Ramazan Bayram’ına sayılı günler kala 
ikinci el araç piyasasında hareketlilik 
arttı. Sıfır araçlardaki yüksek fiyatlar 
vatandaşları ikici el araca yönlendirdi. 
Durumdan memnun olan galericiler 
esnafı, sattıkları aracın yerine araç koya-
mamaktan şikayet ederken vatandaşları 
sahte galericilik yapan kişilere karşı da 
uyarıyor.

24 HAZİRAN’I 
İPLE ÇEKİYORLAR

Seçimler ve kur dalgalanmalarının eko-
nomiyi etkilemesi, araba satışlarına da 
yansımış durumda. Seçim atmosferin-
den dolayı oluşan durgun tablonun biran 
önce geçmesini isteyen galerici esnafı, 
24 Haziran’ı iple çekiyor. Ayrıca benzin 
fiyatlarının yükselmesinden dolayı dizel 
ve tüplü araçlar daha çok tercih ediliyor.  
n HABERİ SAYFA 18’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
 n SAYFA 2’DE

İLMİHAL 
SAYFASI 
n SAYFA 12’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 3’TE

MANEVİ 
ÖNDERLER

n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

n SAYFA 17’DE

Şeker avansla 
yüzleri güldürdü
Üreticinin her zaman 
yanında olan Konya 
Şeker, nakit avans 
ile bir hafta erke-
ne aldığı bayram 
avansını birleştirerek 
tek seferde yaptığı 
iki avans ödemesiyle 
üreticinin yüzünü 
güldürdü. PANKOBİRLİK Başkanı Recep 
Konuk, “Üreticiyi desteksiz bırakmayız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Aldığımız çıtayı daha 
yukarı taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Cihanbeyli Kordonboyu Parkı 
ve çevre düzenlemesi yatırımı törenle açıldı. Konya belediyeciliğinin hizmette 
bir gelenek olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, 
“Aldığımız çıtayı daha yukarıya taşımak için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 18’DE
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Konya’nın önde gelen inşaat firmala-
rından olan Şaban Topal İnşaat Mimar-
lık-Mühendislik –Müteahhitlik müşteri-
leri, dostları ve inşaatçılar ile iftarda bir 
araya geldi.  Berat Sitelerinde gerçekle-
şen iftar yemeğinde Şaban Topal İnşaat 

Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Topal, Or-
takları Hilmi Koç, Ethem Topal ve Ahmet 
Koç misafirlerini kapıda karşılayarak tek 
tek ilgilendi. Düzenlenen iftar yemeğine 
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir ile çok sayıda sektör temsilcisi 

katıldı. İftar programında konuşan Şaban 
Topal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şa-
ban Topal, “Allah bize sağlık ve sıhhat 
verdiği müddetçe bu geleneği uzun yıllar 
devam ettirmek istiyoruz. Mübarek Ra-
mazan ayında vatandaşlarımızla birlikte 

orucumuzu siz misafirlerimiz ile açarak 
dualar ettik. Allah kabul etsin inşallah. 
Geleneklere bağlı, aynı zamanda sektör-
deki gelişmelere ve yeniliklere uyumlu, 
Konyalılara yüksek kalitede yaşam alanı 
inşa ediyoruz. Bunu yaparken sağlam 

dostluklar ediniyoruz. Davetimize katıla-
rak bizleri onurlandıran herkese teşekkür 
ederim. Allah nice Ramazanları birlik ve 
beraberlik içerisinde geçirmeyi nasip et-
sin” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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Şaban Topal İnşaat düzenlediği iftar yemeğinde sektör temsilcileri ile biraraya geldi. Şaban Topal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Topal, 
“Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızla birlikte orucumuzu siz misafirlerimiz ile açarak dualar ettik. Allah kabul etsin inşallah” dedi 

Şaban Topal İnşaat’tan iftar

Mimarlar, Mimarlar Odası Konya şubesi 
tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bu-
luştu. Dedeman Otel’de gerçekleştiren iftar 
yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Av. Murat 
Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kon-
ya Milletvekili Adayları Celil Çalış, Sedat 
Göncü, Mustafa Aygün, İyi Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Orhan Tulukcu ile çok sayıda 
mimar katıldı.

İftar programında konuşan Mimarlar 

Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç 
Korumaz, “İmar Barışı ile ilgili olarak da ça-
lışmalarımız devam etmektedir. İmar Barışı-
nın birçok eksik ve yanlışları barındırdığının 
farkındayız. Bu konuda hem kendi komisyon-
larımız, hem de diğer meslek odaları ile kur-
duğumuz ortak komisyonlar çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu uygulama ile kente 
verilecek zararları engellemek için, mesleki 
anlamda detaylı çalışmalar yürütmekteyiz. 
Bildiğiniz gibi Yapı Kayıt Belgesi Verilmesi-
ne İlişkin Usul ve Esaslar dün Resmi Gaze-
tede yayınlandı. Şu an bu usul ve esasları 
mercek altına aldık. Fakat belirtmeliyiz ki; 

tamamen vatandaşın beyanına dayanarak, 
mühendis ve mimarları devre dışı bırakmak, 
mesleki alanda suiistimallere zemin hazır-
layacaktır. Yakında bu konuyla ilgili olarak, 
yetkililere iletilmek üzere geniş çaplı bir ra-
por hazırlayacak ve bunu hem kamuoyuyla 
hem de üyelerimizle paylaşacağız” dedi. 

Yapı ruhsatlarında mimar ve mühen-
dislerin imzalarının kaldırılmasının ise  
gündemlerinde yer alan bir konu olduğunu 
ifade eden Korumaz, “Giderek kimliksiz-
leşen kentlerimiz göz önüne alındığında, 
mimarsız, mühendissiz, meslek adamsız ve 
meslek odasız bir süreç düşünülemez. Bu 

süreç siyasi çatışmalardan ayrı tutulmalıdır. 
Şehirlerimiz siyasi çekişmelere kurban edi-
lemeyecek kadar kıymetlidir. Aksi halde bu-
gün çok hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen ve 
dönüşen şehirlerimizde yaşam giderek zor-
laşacak, içinden çıkılamayacak bir hal alıp, 
yapılı çevrelerimiz insani gereksinimleri 
minimum seviyede bile karşılayamaz duru-
ma gelecektir. Ruhsat alma süreçleri mimar 
ve mühendislerin denetimde ve kontrolün-
de olmalıdır” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından meslekte 25 ve 40 yılını dolduran 
mimarlara plaket verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Mühendis ve mimarlar devredışı bırakılamaz’

Armağan Güleç Korumaz
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Jandarma Komando Er Ali Akın, 1995 yılında Şırnak Ciraf Dağı’nda teröristlerin pusuya düşürdüğü birliği kurtarırken şehit 
oldu. Baba ocağına ise evlat acısı kor gibi düşmüş. Rüyasında oğlunu gören anneye, asker elbisesiyle duvara yaslanan oğlu 

Şehit Ali’nin, “Benim kaderim bu ağlama anne” demesi şehitlik mertebesinin önemini bir kez daha gösteriyor

‘Kaderim bu ağlama anne’

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş 
demektir,
Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.
Ölmezliği düşünmek boşuna bir 
emektir;
Kahramanlık; saldırıp bir daha 
dönmemektir.
Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından
Koşar adım gitmeli onların arkasından.
Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından
İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.

“Türk vatanını bölmek ve parçala-
mak için bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde 
bulunan PKK terör örgütü mensupla-
rının yöre halkına, askeri birlik tesis ve 
konvoylarına yönelik hainane emelle-
rine ulaşmadan saklandıkları inlerinde 
imha edilmeleri için yapılan operasyon-
lardacanını hiçbir tehdit ve tehlikeden 
sakınmadan büyük bir cesaret ve fera-
gatla çalıştığını, 

Terörle mücadelede sana tevdi edi-
len en zor görevleri, olumsuz tabiat şart-
larına rağmen gece ve gündüz zaman 
mefhumu gözetmeksizin, büyük bir sa-
dakat, azim ve şevkle yerine getirdiğini,

Özellikle Şırnak ili Güçlükonak ilçesi 
1529 rakımlı tepede bulunan üs bölge-
sine PKK terör örgütü mensuplarının 
değişik tarihlerde yapmış oldukları sal-
dırılarda kahramanca çarpışarak çatış-
manın seyrinde büyük bir yararlılık gös-
terdiğini yakinen müşahede ettim.

Emsallerinize örnek teşkil eden ba-
şarılı ve görev anlayışınızdan dolayı tak-
dir ve tebrik eder başarılarınızın deva-
mını dilerim.”

Ardında 23 senelik bir hasret ile 
birlikte yukarda okuduğunuz takdir 
belgesini de bırakmış ailesine bugünkü 
Kahramanımız Jandarma Komando Er 
Ali Akın.

Her zaman yaptığım gibi önce hayat 
hikâyesinden bahsetmek istiyorum, şe-
hadetinden sonra aradan geçen 23 se-
neye rağmen hâlâ anne ve babası için 
dün gibi olan hayat hikâyesinden.

Haziran ayının 15’inde 1973 yılın-
da dünyaya gözlerini Konya’nın Karaö-
merler Köyünde açmış Şehidimiz. Beş 
evladı olan Bahattin-Şaziye Akın çiftinin 
ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş. İl-
kokulu burada okuduktan sonra Karatay 
Sanayi’de çıraklık okuluna gitmiş. Bu 
eğitimden sonra çeşmeci olmuş. Birinin 
yanında çalışmaya başlayan Şehidimiz 
askerden geldikten sonra dükkân açma-
yı düşünüyormuş.

Ellerindeki tezkere belgesine göre 
29.11.1993 tarihinde birliğine teslim ol-
muş. Şehidimiz acemi birliğini Bilecik’te 
yapmış. Yemin töreninde oğullarının 
yanına giden anne ve babanın yaşadığı 
onurun tarifi yok. Anne ve babası tören 
alanında beklerken annesini arkadan 
kucaklamış, özlediği ve ille de gelsin de-
diği annesini.Sonrasında annesinin diz-
lerinde uyumuş.Acemi birliğini tamam-
ladıktan sonra 10 günlük izne gelmiş. 

Usta birliği için vatani hizmet yeri 
Şırnak Fındık olmuş. Şırnak’ta vatani 
hizmetini yaptığı sırada bir izne daha 
gelmiş. 21 gün kaldığı bu izin süresince 
arkadaşları, akrabaları ve komşuları ile 
görüşmüş, sadece ailesi hariç hepsine 
şehit olacağını söyleyerek gitmiş tekrar 
hizmet yerine. Herkesten helallik iste-
miş. Aile o kadar mutlu olmuş ki ev-
latlarının geldiğine…Akıllı ve bir o ka-
dar hareketli bir çocuk olan Şehidimiz, 
şehadetini herkese haber vermiş ama 
aile sevincinden ondaki bu hali anlaya-
mamış.

22.02.1994 ile 21.02.1995 tarihleri 
arasında Şırnak’ta görev yapan Şehidi-
miz, bu süre boyunca terör örgütü ile 
mücadele de bilfiil görev almış, vatanı 
savunmuş. 21 Şubat 1995 tarihinde, 
Şırnak Ciraf Dağında, teröristler bir-
liklerden birini pusuya düşürmüşler. 
Pusuya düşen birliği kurtarmak için 
gönderilen Şehidimizin bulunduğu bir-
lik PKKlı teröristlerle sıcak çatışmaya 
girmiş. Çatışma sonucunda 31 terörist 
öldürülmüş. Çatışma bittikten sonra 
gelen helikopterle gitmek üzereyken 
1000 metreden ateş edilmiş. Bu ateş 
Jandarma Komando Er Ali Akın’ı şehit 
etmiş. Baba ocağına ise evlat acısı kor 
gibi düşmüş. 

Evlatlarının şehadetlerini Şaziye 
Teyze şöyle anlatıyor:

“Ramazan ayındaydık. O gün içim-
de bir sıkıntı vardı. Akşama kadar içim 
daraldı. Teraviye gitmek istemedim. 
İftarımızı açtık. Amcana,Alim gelsin de 
köyde herkesi toplayalım davar keselim 
bir yemek verelim dedim. O gün bir 

toz duman çıktı. Askeriyeden gelmiş-
ler. Evin etrafını gezmişler. Köyde her-
kesin haberi olmuş ama bir bize haber 
vermemişler. İftarlarını yapsınlar da 
öyle söyleyelim demişler. Muhtarı bul-
muşlar. Amcanın kardeşini çağırmışlar 
ona Ali’nin şehit olduğunu söylemişler. 
Askeriyeden gelenler anne ve babasıy-
la görüşmeden biz gitmeyiz demişler. 
Köyde herkesin haberi olmuş, hepsi 
bizi gözetlermiş. İçim daralıyor dedim 
ya, amcana beni bir yere götür dedim. 
Misafirliğe gittik. Herkes bize bir hür-
met gösteriyor. Çaylar, meyveler. Eve 
geldik. Kardeşimin çocukları pencereyi 
tıkladı, halam hastalanmış oraya gide-
cez, dediler. Amcan hemen bildi. Alim 
şehit olmuş dedi.”

Sonrası diğer şehit ailelerinde oldu-
ğu gibi aynı yangın, aynı acı. Evlatlarını 
hem büyük bir onur hem de büyük bir 
acı içinde toprağa vermişler. 

Baba Bahattin Amca da şunları an-
latıyor:

“Köyümüzde fidanlığın içinde kum 
ocağı var. Orada dinamit patlatıyorlar-
dı. Bunu halletmek için valiliğe gittim. 
Hemen çözdüler. Ali’nin komutanı da 
ordaymış. Kendimi tanıttım. Ali Akın’ın 
babası mısın?, dedi bana. Evet deyince, 
neredesin bababen seni çok aradım, 
dedi. Daha önce çok aramış ama bula-
mamış. Ajandasında sadece “Ali Akın 
Konya” yazılıymış, şehitlikte askerlerine 
mezarını aratmış. O zaman Şırnak’ta 
Ali’nin tabur komutanıymış. Ali benim 
bir numaralı askerimdi, öyle cesurdu 
ki korku nedir bilmezdi, dedi. Yarın 
seni evinden aldıracağım dedi ben de 
komutanım araç falan gönderme ben 
minibüsle gelirim dedim. Olmaz araba 
göndereceğim dedi, ben de o zaman 
gelmem dedim devletin arabasına yazık 
değil mi. Tamam dedi ertesi gün gö-

rüşmeye gittim. Baba şu adresi bir dü-
zeltelim dedi düzelttik. Ali benim en iyi 
askerlerimdendi dedi.Bir gün birlik dağ-
da iki gün aç kalmıştı. Ali, yakınlardaki 
köylerden birine gitmiş, bir sürü yufka 
ekmek ve üzüm almış gelmiş. Askerler 
getirdiği yiyeceklerle karnını doyurmuş-
tu. Komutanı, Oğlum sen hangi cesaret 
gittin seni öldürürlerdi, dediğini anlattı.

Arkadaşlarından birini ziyaret et-
tim. Arkadaşının boyu biraz uzundu. 
Ona oğlum ben şehit olursam benim bir 
anam bir de babam var. Arkamdan bir 
ay ağlar iki ay ağlar. Senin iki tane ço-
cuğun var.Sana bir şey olursa ben onları 
ziyarete gittiğimde bana, babam nerede 
deseler ben ne cevap veririm. Senin şu 
boyunu kısaltalım da sen benim arkama 
saklan, dermiş.” 

Tezkeresine 20-25gün kala şeha-
det şerbeti içen Şehidimizin cenazesi 
düzenlenen tören ve ardından kılınan 
cenaze namazından sonra Hocacihan 
Mezarlığında toprağa verilmiş.  

Köyde iki inek 8-10 tane de koyu-
nu olan aile geçimini onlarla sağlamış. 
İki oğlu üç de kızı olan Bahattin Amca 
ve Şaziye Teyze, oğullarının birini şehit 
vermiş, birini de kanserden erken yaş-
ta kaybetmiş. Kızlarını da gelin ettikten 
sonra köyde duramayan çift Konya’ya 
taşınmış gelmiş.

Rüyasında oğlunu gören anneye, 
asker elbisesiyle duvara yaslanan oğlu 
Şehit Ali, “Benim kaderim bu ağlama 
anne” demiş. 

Köyünde yapılan ormana adı verilen 
Şehit Jandarma Komando Er Ali Akın 
ve bütün şehitlerimizin ruhu şâd olsun. 
Daha 22 yaşında vatan için şehit olmuş, 
kanı bayrağa renk vermiş tüm Aliler 
için,

Vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Jandarma Komando Er Ali Akın. Ailesi şehidimizin hatıralarıyla yaşıyor ve dua ediyor.

İki oğlu üç de kızı olan Bahattin Amca ve 
Şaziye Teyze, oğullarının birini şehit vermiş, 
birini de kanserden erken yaşta kaybetmiş.

Konya Şehit Aileleri Derneği, geleneksel olarak şehitlerimizi anmak için yürüttüğü hatim duası ve yemeğinde 1995 yılında Şırnak’ta bu vatan uğruna canını seve seve veren Şehit Jandarma Komando Er Ali Akın dualarla anıldı.



Referanslar: http://www.acibadem.com.tr/Hayat/BilgiGalerisi/sicagin-tetikledigi-5-hastalik

Bu Hastalıklar
Yaz Aylarını Seviyor!
Yaz mevsimi kapıyı çaldı, havalar her geçen gün daha da sıcak olamaya başlıyor. Bununla beraber birçok hastalık 

belirtileri de sinyal vermeye başladı. Peki hangi hastalıklar yaz aylarını seviyor? Nasıl önlem almalıyız?
Kalp Krizi 

Riski Artıyor!
Nasıl Korunuruz?

• Bol sıvı tüketin.
• Açık renkli kıyafetler giyinin.

• Sıcaklığın yoğun olduğu 
zamanlarda bedeninizi zorlayacak 

yürüyüş, egzersiz, aşırı yemek yeme, 
alkol alımı gibi alışkanlıklardan kaçının.

Yaz Ayları
Diyabeti Seviyor!
Nasıl Önlem Alırız?
• Beslenmenize dikkat edin. 
(glisemik indeksi yüksek 
meyvelere kanmayın)
• Aşırı sıcakta efor 
yapmaktan kaçının.
• Bol sıvı tüketin.

Yaz Ayları Migreni 
Tetikliyor

Nasıl Önlem Alırız?
• Bol sıvı tüketin.

• Kaliteli camlara sahip güneş 
gözlüğü kullanın.

• Saçlarınızı gün içerisinde ıslatın.
• Klimalı ortamlarda bulunun, 

mecbur kalmadıkça günün en sıcak 
saatlerinde dışarı çıkmayın.

DİKKAT:

Cilt Hastalıkları Da
Artış Gösteriyor!
Nasıl Önlem Alırız?
• Güneş ışınlarının etkisinin yoğun olduğu 
saatlerde (11-16 arası) direk güneş ışığına 
çıkmaktan kaçının.
• Koruyucu kıyafetler seçin.
• Doktorunuzun da tavsiye ettiği yüksek 
koruyucu faktörlü kremler kullanın.

Değerli okuyucular,
Yazın gelmesiyle birlikte çocuklarımızı 

evlerde tutmak zorlaşıyor. Tüm kış kısıtlı alanlarda 
kalan çocuklar yazın tadını çıkarmak istiyor, tatile 
gitmek, denize, havuza girmek istiyorlar. Gelişim-
leri için gerekli olan bu aktivitelerin bazen kötü 
sonuçları ile karşılaşabiliyoruz maalesef. İshal, 
güneş çarpmaları, yaralanmalar, bağırsak enfeksi-
yonları ve böcek sokmaları, pusuda bekleyen yaz 
hastalıklarından bazıları maalesef. Bunlarla karşı-
laşma ihtimalimizi düşürmek için biz ebeveynler 
aşağıdaki bazı hususlara dikkat etmeliyiz;

3 Bol sıvı alınması çok önemli, çocuklarda 
sıvı kaybı çok daha kolay oluşabiliyor. Her kilo 
başına yaklaşık 3 çay bardağı kadar sıvı alması 
gerekiyor. 

3 Sağlık uzmanları protein, sebze ve meyve ağırlıklı 
beslenmeyi öneriyor, karbonhidrat içeriği düşük besinler tercih 
edilmesini tavsiye ediyor

3 Yaz aylarında artan sıcaklıklar beraber gıdaların içindeki 
mikroorganizmaların çoğalması hızlanır. Yiyeceklerin taze 
olmasına, paketlenmiş olarak pazarlanan yiyeceklerin üzerinde-
ki son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edin. Taze 
meyve ve sebzeleri yıkamadan yedirmeyin.

3 11.00– 16.00 saatleri arasında güneş ışınları çok dik gel-
diği için bunun dışındaki saatlerde çocukların D vitamini alması 
açısından yarım saat dışarı çıkılması sağlıklıdır.

3 Çocuklarımıza doktor tavsiyesi ile D vitamini vermek 

faydalı olabilir.
3 Arı ve böcek sokmasından sonra kızarık-

lık, kaşıntı 24 saat içinde geçiyorsa bu durum 
karşısında telaş edilmesine gerek yoktur. An-
cak alerjik bir durum varsa, çocuğun yüzünde 
gözünde şişmeler varsa hiç vakit geçirmeden 
doktora başvurulmalı. 

3 Çocuklarımızın en sevdiği havuz ve 
su kaydıraklarından çocukların enfeksiyon 
kapma olasılığı çok yüksektir. Özellikle başta 
mide-bağırsak enfeksiyonu olmak üzere pek 
çok mikrop havuzlardan alınabilir. Bunu 
önlemek için havuz suyunun yutulmaması 
ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerin bol su ile 
yıkanması gerekmektedir. Havuza girmeden 

önce mutlaka duş alınması gerekir. 
3 İshallerin görülme sıklığıda maalesef yaz aylarında art-

maktadır. İshale neden olan pek çok durum mevcuttur. Bunların 
başında mikrobik ishaller gelmektedir ki, yaz ishalleri de bu 
gruptandır. 

3 Bisiklet, kaykay ve paten gibi aktiviteler için başlık, 
dizlik, bileklik, dirseklik gibi koruyucuların kullanılması; olası 
kaza sırasında travma şiddetini belirgin ölçüde azaltır.

3 Çocuklarınıza kimyasal içerikli güneş kremlerini sürmek-
ten kaçının, bunların yerine çocuğunuz güneşe çıkmadan 30-45 
dk öncesinde kalitesinden emin olduğunuz bir markanın Susam 
Yağını sürebilirsiniz, güneş koruyucu etkisini göreceksiniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle..

Yaz ayları geldiğinde hepimiz 
kıştan çıkmanın ve güneşi 
karşılamanın mutluluğunu 
yaşarız. Kış ayları hastalık 

ayları olduğu için yazın 
hastalanmayacağımız gibi 
bir algımız vardır. Bununla 
birlikte dikkatli olmazsak 
yaz aylarında da pek çok 
sağlık sorunu yaşanabilir. 

Yaz ayları güneş 
ayları olduğu için 
güneşe dikkat etmek 
gerekir. Güneş, hem D 
vitamin kaynağı olarak 

hem de içimizi aydınlatarak çok faydalı olsa da 
korunmaksızın güneşlenmek hem kısa sureli hem 
de uzun sureli problemlere yol açabilir. Güneşe 
çıkmadan gerekli koruyucuları sürmek önemlidir. 
Güneş sonrasında da cildin erken yaşlanmasını 
önlemek ve nemlendirmek için bakım yapmak 
gerekir. Banyodan sonra susam yağı ya da kayısı 
çekirdeği yağı bunun için iyi alternatifler olabilir. 
Eğer ciddi bir yanık oluştysa da sarı kantaron yağı 
sürebilirsiniz. Yağları doğrudan güneşin altında 
sürmemelisiniz. 

Güneşin cilt altında neden olabileceği olumsuz 
etkilere karşı C vitamini ve likopen desteği hem 
erken yaşlanmayı önlemek hem de bağışıklık 
sistemini destekleyerek kışa zinde girmek için 
önemlidir.

Geçen hafta bahsettiğimiz gibi yaz ayları 
havuz, deniz ve spor ayları olduğu için mantar 
enfeksiyonlarının da yaygın olduğu zamanlar. 
Mantardan korunmak için önlem almakta fayda 
var. Özellikle ayak ve tırnak mantarları sık 
karşılaşılan durumlar. Defne tohumu yağı ya da 
kişniş tohumu yağı ile  önlem alabilirsiniz.

Deniz ve havuz beraberinde idrar yolu 
enfeksiyonlarının riskini de getiriyor. Kadınlarda 
sık karşılaşılan bir durum olan idrar yolu 
enfeksiyonları için turna yemişi içeren destekleyici 
ürünler, korunmada yararlı olabilir.

Yaz ayları güzelliğimize de daha çok önem 
verdiğimiz zamanlar. Saç ve tırnaklarımızı güneşin, 
denizin ve havuzun zararlı etkilerinden korumak 
için önlem almak lazım. Hindistan cevizi yağı ile 
saç ve cildinize bakım yapabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı ve keyifli bir yaz diliyorum. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Zade Vital 
Üzüm 

Çekirdeği 
Yağı

Zade Vital
Zeytinyağlı 

Kudret 
Narı

Zade 
Vital 

Susam 
Yağı

Zade Vital 
Defne 

Tohumu 
Yağı

Zade Vital 
Hindistan 

Cevizi 
Yağı

Zade Vital 
Curcumin 

Forte

YAZ 
AYLARINA 

DESTEK 
ÜRÜNLER

ZADE
VITAL’E
SORUN

Cevap: Yaz ayı; sıcaklıklar nede-
niyle kronik rahatsızlıkları olan ileri 
yaştaki hastaların dikkatli olması 
gereken bir mevsimdir. Bu nedenle 
çok sıcak olan öğle saatlerinde dışarı 
çıkılmamalı, su tüketimine önem ve-
rilmelidir. Sıcaklara bağlı kan basın-
cında oynamalar olabilir. O nedenle 
tansiyon rahatsızlığı olan kişiler daha 
da dikkatli olmalıdırlar. 

Soru: Yaz ayları hangi 
hastalıkları tetikliyor? Bu 
aylarda nelere dikkat etmeliyiz?

Yaz sıcaklarına karşı aşağıdaki 
karışımdan destek alabilirisiniz. 
Tüm malzemeleri katı meyve sıka-
cağında sıktıktan sonra, karışıma 1 
tatlı kaşığı Zade Vital Rüşeym Yağı 
ilave ederek tüketebilirsiniz.

• 1 tatlı kaşığı rüşeym yağı
• 1 dilim karpuz 
• 2 adet salatalık.
• 1/2 limon
• 3-4 adet buz 

Dr. Didem Numanoğlu 
Gülmez, Zade Vital 

Medikal Müdürü

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü
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Kısa aralıklarla üreticilere mazot, gübre ve tohum avansı veren Konya Şeker, 44.245.672 TL 
tutarında nakdi avans ve bayram avansı ödemesini de gerçekleştirdi, çiftçiyi sevindirdi

Şeker’den çiftçiye avans
Gerçekleştirdiği tarımsal sana-

yi yatırımlarıyla üretici ortaklarının 
hem ürün çeşitliliğini arttıran hem 
de ürettiği ürünlerin değerinin 
artmasını sağlayan ve avans des-
tekleriyle üretim aşamasında da 
üreticinin yanında olan Konya Şe-
ker, nakit avans ile bir hafta erkene 
aldığı bayram avansını birleştirerek 
tek seferde yaptığı iki avans ödeme-
siyle üreticinin yüzünü güldürdü. 
Kısa aralıklarla üreticilere mazot, 
gübre ve tohum avansı veren Kon-
ya Şeker, şimdi de 08 Haziran 2018 
Cuma günü 44.245.672 TL tutarın-
da nakdi avans ve bayram avansı 
ödemesini de gerçekleştirdi. Böylece 
2018-19 kampanya döneminin baş-
langıcından itibaren 3 Ay gibi kısa 
bir sürede üreticisine 148.777.854 
TL avans ödemesi gerçekleştirmiş 
oldu.

2018-19 KAMPANYA DÖNEMİNDE 
ÇİFTÇİYE 148.777.854 TL AKTARILDI

Üreticisinin maddi kaygılar ne-
deniyle bayramları buruk geçirme-
mesi için her Dini Bayram öncesi 
avans ödemesini gelenek haline 
getiren Konya Şeker, bu sene bay-
ram avansı ödemesini erkene çeke-
rek tarladaki işlerin yoğun olduğu 
bir dönemde yapacağı nakit avans 
ile birleştirerek iki avansı tek se-
ferde ödeme kararı alarak 08 Ha-
ziran 2018 Cuma tarihi itibariyle 
44.245.672 lirayı avans olarak çift-
çilerin hesabına aktardı. 

Bugün ödemesi gerçekleştirilen 
nakdi avans ve bayram avansı ile 
birlikte Konya Şeker, 2018-19 kam-
panya döneminin başlangıcından 
itibaren 3 Ay gibi kısa bir sürede 
üreticisine 148.777.854 TL avans 
ödemesi gerçekleştirmiş oldu. 

Ürün bedeli ödemelerinin yanı 
sıra periyodik aralıklarla gerçekleş-
tirdiği avans ödemeleriyle de piyasa-
ya sıcak paranın girmesini sağlayan 
Konya Şeker, bölge ekonomisinin 
hareketlenmesini ve ticaretin can-
lanmasını da sağlıyor. Avans öde-
meleriyle çiftçi rahat bir nefes alır-

ken esnaf da iş hacmini genişletiyor. 
KONYA ŞEKER DESTEKSİZ 

BIRAKMAYACAK, ÜRETİCİ İŞİNİ 
KAFASI RAHAT YAPACAK 

Üreticilere sağlanan destekle 
ilgili açıklama yapan AK Parti Kara-
man Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, “Kon-
ya Şeker bir üretici kuruluşu. Bunun 
bize yüklediği iki tane sorumluluk 
var. Birincisi üreticiyi tarlada üretir-
ken desteksiz bırakmamak. İkincisi, 
üreticinin sosyal hayatını da düşün-
mek ve üretirken kafasının rahat ol-
masını sağlamak. Yani hayatın için-
de olan bir kurum olarak biz tarlada 
da tarlanın dışında da üreticimizin 
yanındayız. Bizim en önemli özelliği-
miz halden anlamak ve şu mübarek 
günlerde çiftçimiz rahat bir şekilde 
orucunu ifa etsin, bu arada işlerini 
de aksatmadan yürütsün istiyoruz, 
bunun için üreticimize desteğimizi 
halden anlayan bir şirket olarak ge-
reğini yapmaktır. İdrak ettiğimiz bu 
mübarek günler hem tarlada işlerin 
ertelenemeyeceği, çiftçinin üretim 
için harcama yaptığı günler, hem de 
bu rahmet ve bereket günlerini bü-
tün üreticilerimizin kafasında maddi 
kaygılardan uzak huzur içinde geçir-
mek, bayrama tasasız hazırlanmak 
istediği günler. Biz de hem tarladaki 
iş de aksamasın hem üreticilerimiz 
hem Ramazanı huzur içinde idrak 
etsin, Bayram’a gönlünce hazırlan-
sın dedik ve bayram avansını öne 

çekerek bu ay yapacağımız nakdi 
avans ile birleştirerek tek seferde iki 
avans ödemesi yapmaya karar ver-
dik, Bayram öncesi yüzler gülsün is-
tedik. Üreticimiz şunu bilsin, Konya 
Şeker olarak biz buradayız ve üreti-
ciyi desteksiz bırakmayız. Konya Şe-
ker üreticiyi, üretirken de sosyal ha-
yatında da desteksiz bırakmayacak 
ki, üretici işini kafası rahat yapacak. 
Bizim üreticiye desteğimiz sözde de-
ğil, özde destektir. Tarladaki üretimi 
önemsediğimiz kadar, üreticilerimi-
zin sosyal hayatını da, evlerindeki 
ihtiyaçlarını da önemseyen bir kuru-
muz. Nitekim içinde bulunduğumuz 
ay ihtiyaçların ertelenemeyeceği bir 
ay. Hem tarlanın ihtiyaçları hem de 
iftar ve sahur sofraları ile yaklaşan 
Bayramın ihtiyaçları var. İçinde bu-
lunduğumuz bu rahmet ve bereket 
günleri ile Bayramı gönül huzuruyla 
idrak etmek herkesin hakkı. O ne-
denle Konya Şeker, nasıl ki tarladaki 
üretimin maddi kaygılardan uzak 
yapılması için çiftçinin yanında yer 
alıyorsa, Ramazan’ın da Bayramın 
da maddi kaygılardan uzak idrak 
edilmesi için üstüne düşeni yapıyor 
ve yapmaya devam edecek” dedi.

BİZ BURADAYIZ, ÜRETİCİYİ 
DESTEKSİZ BIRAKMAYIZ

Konya Şeker’in, 18 yıldır düzenli 
bir şekilde üretimi, üreticiyi destek-
lediğini belirten Başkan Recep Ko-
nuk, “çiftçi desteklenirse daha çok 
üretir. Tohum tarlaya düşmeden 

başlayan desteklerimiz yıl boyunca 
devam ediyor. Üreticinin ne namer-
de ne de merde muhtaç olmadan; 
kaygıdan, tasadan uzak bir şekilde 
üretmesini istiyoruz. Daha kaliteli 
ve daha çok üretimi sağlayacak ze-
mini oluşturmaya çalışıyoruz. Kat-
ma değeri yüksek ürünlerin elde 
edilmesiyle üretim artacak, çiftçi 
kazanacak, en nihayetinde şehrimiz, 
bölgemiz, ülkemiz kazanacak. Biz 
üretirken sağlıklı üretimi, güvenli 
gıda ilkesini hiçbir zaman göz ardı 
etmiyoruz, hatta birinci öncelik ola-
rak alıyoruz. Tarladan rafa uzanan 
üretim zinciri ile üretici kazanırken 
tüketici de sağlıklı besleniyor, nesil-
lerimiz sağlıksız gıdaların etkisinden 
kurtulup, kendi topraklarımızda, do-
ğal olarak üretilene ulaşıyor. Konya 
Şeker’in imkânları genişledikçe, bu 
kurum gücüne güç kattıkça bu ka-
rarlı duruş daha da bereketlenecek. 
Bu destekler daha da artacak. Bu 
kararlılığımızın ve bu duruşumu-
zun Konya Şeker’in değişmez ilkesi 
olduğunu belirtir, bugün dağıtılan 
nakdi avans ile Bayram avansının 
hayırlara vesile olmasını temenni 
eder, bolluk ve bereket temenni-
siyle, rahmetinden bolca nasiplene-
bildiğimiz bir Ramazan ile huzur ve 
sağlık içinde karşılayıp, yine huzur 
ve bolluk içinde idrak edeceğimiz 
bir Bayram temenni ederim” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Karaaslan Piknik 
Bahçesi tamamlanıyor

Karaaslan Mahallesi Karaas-
lan Hobi Bahçelerinin yanında 
yer alan 100’er metrekare bü-
yüklüğündeki 454 adet piknik 
bahçesinin yapımında sona yak-
laşıldı.  Piknik alanı içindeki as-
faltlama çalışmalarının da sonuna 
gelindi. Piknik anlayışına yeni bir 
yaklaşım getirecek Karaaslan Pik-
nik Bahçesi, Konya’da büyük bir 
ihtiyaca cevap verecek. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada yaz aylarında ailelerin sa-
dece kendilerinin kullanabileceği 
bir alanda piknik yapma ihtiyacını 
karşılamak için farklı bir konsept 
geliştirdiklerini söyledi. Başkan 
Hançerli, Şehir, Adalet ve Olim-
piyat Parkı gibi büyük parkların 
yoğun talep gördüğünü hatırla-
tarak; Konya’da bir ilk olan piknik 
bahçesinde 100 metrekare’lik 
454 alanda vatandaşların ailele-
riyle birlikte güzel bir gün geçi-
rebileceklerini belirterek; piknik 
alanları boşaldığında yeni bir aile-
nin gelip pikniğini yapabileceğini 
söyledi.

Başkan Hançerli, piknik bah-
çelerinin artan ihtiyaca bağlı 

olarak ileride daha da çoğalabi-
leceğini belirtti. Başkan Hançerli 
343.300 metrekare alana sahip 
içerisinde 12.500 metrekare Bi-
yolojik Gölet ve 14.000 metrekare 
Lunapark alanı 418 kamelya ve 
46 adet 5’li grup mangal yerine 
sahip Karatay Şehir Parkının ve 
161.900 metrekare toplam ala-
nıyla Karatay’ın ikinci büyük parkı 
olan ve mini futbol sahası, basket-
bol ve voleybol sahası, jimnastik 
aletleri alanı, çocuk oyun grubu, 
180 kamelyası, 4 süs havuzu, 5 
olimpiyat halkası havuzu, 1100 
m bisiklet pisti, 2300 m koşu par-
kurunun yanı sıra Fair Play Müze-
si’ne de ev sahipliği yapan Olim-
piyat Parkının vatandaşlardan 
çok yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 
Konya’nın eskiden asfalt gibi ihti-
yaçları olduğunu dile getiren Baş-
kan Hançerli;  her geçen gün daha 
da gelişen ve büyüyen Karatay’da 
artık piknik alanlarına da çok ih-
tiyaç duyulduğunu söyledi. Baş-
kan Hançerli “Ailelerimizin piknik 
alanına olan ihtiyacına Karaaslan 
Piknik Bahçesi cevap vermiş ola-
cak” dedi.
n HABER MERKEZİ
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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
8 Haziran 2018 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3365

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

Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, yaz sıcaklarının 
başlamasıyla birlikte klima kulla-
nacak vatandaşları dikkatli olmaları 
konusunda uyardı.  MMO Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 
yaptığı açıklamada, “Yaz aylarının 
sıcakları başladı. Doğal olarak sı-
caklardan kurtulmak ve serinlemek 
isteyen kişiler klimaya yöneliyor. 
Artık teknolojinin de çok gelişmiş 
olduğu dünyamızda klima lüks ol-
maktan çıkmaya başladı ve çok sayı-
da firma klima isteyen müşterilerine 
daha iyi hizmet vermek için servis 
ve satış ağını genişletti. Klimaların 
kullanılmaya başladığı şu günlerde 
kullanıcıların uyması gereken kural-
ları hatırlatmakta zannederim fayda 
vardır. Bu uyulması gereken kural-
ları şöyle sıralayabiliriz: 1. Klima ci-
hazlarının montajı yetkili servislere 
veya usta tesisatçılara yaptırılmalı ve 
montaj sırasında garanti şartlarına 
uyulmalıdır, 2. Klimaların veriminin 
ve ömrünün artması için periyodik 
bakım ve kontroller yaptırılmalıdır, 
3. Pencere tipi, split ve portatif kli-
ma gibi küçük cihazlarda kullanılan 
hava temizleme filtreleri belli ara-
lıklarla temizlenmelidir, 4. Klima 

kullanımında ürünün kullanım kıla-
vuzları ve satıcı firmanın tavsiyeleri 
dikkate alınmalıdır, 5. Klima amaç 
dışı (örneğin kurutma, yiyecek/içe-
cek soğutma/ısıtma) kullanılmama-
lıdır, 6. Şartlara ve sağlık koşullarına 
uygun olacak şekilde ayarlanmalı 
veya ayarlatılmalıdır. Yazın iç sıcak-
lığın dış sıcaklıktan 7-8 0C düşük 
olması yeterli konforu sağlayacaktır, 
7. Gerek iç, gerekse dış tarafta hava 
giriş ve çıkışlarına akışı engelleyecek 

herhangi bir cisim konulmamalıdır, 
8. Montaj sırasında gerekli mesafe-
nin bırakılmasına dikkat edilmelidir, 
9. Soğutulan mekana çok miktarda 
güneş geliyorsa perde, panjur vb. 
ile güneşten gelen ısı mümkün ol-
duğunca azaltılmalıdır, 10. Duvar, 
tavan, pencere ve zeminin mümkün 
olduğu kadar çok ısı yalıtımlı olması 
kışın daha ucuz ısınmayı, yazın daha 
ucuza serinlemeyi sağlayacak ve 
konforu artıracaktır, 11. Klima kul-

lanılan odaların kapı ve pencereleri 
mümkün olduğunca kapalı tutulma-
lıdır, 12. Klima cihazının yeri seçilir-
ken odada insan, hayvan, bitki bulu-
nan yerlerin hava akımından uzun 
süre doğrudan etkilenmeyecek bir 
yer olmasına dikkat edilmelidir. 
Soğuyan hava aşağı doğru hareket 
eder. Klima işlevinin tam kapasitey-
le gerçekleşmesi ve odada sıcaklık 
dağılımının eşit olması için klima ha-
vayı eşit dağıtabileceği bir konumda 
monte edilmelidir. Klimalarda doğ-
ru ve bilinçli kullanım son derece 
önemlidir. Özellikle üst solunum 
yolu enfeksiyonu geçirmiş kişiler ile 
çocuk ve yaşlılar klima kullanımı-
na çok dikkat etmelidir. Klimaların 
yanlış kullanımı sinüzit rahatsızlığı 
olan kişilerde göz dibi iltihabı, be-
yin iltihabı ve akciğer problemleri-
ne yol açabilmektedir. Orta kulak 
rahatsızlığı geçirmiş kişilerde yüz 
felci, işitme sorunları da gelişebilir. 
Klima sistemlerinin nemlendirme 
bölümlerinde üreyen küf mantarları 
allerjik zatüreye ve Legionella Pnö-
monisi denilen bir zatüre tipine ne-
den olabilirler, bu yüzden klimaların 
temizliği de son derece önemlidir” 
diye konuştu.
n İHA

2017’de Konya’da 
11 bin 811 kişi öldü

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2017 yılına ait Konya’nın ölüm 
istatistikleri hakkında bilgi verdi. 
TÜİK Bölge Müdürü Adnan Bed-
lek tarafından yapılan açıklamaya 
göre 2017 yılında Konya’da 11 bin 
811 ölüm gerçekleşti. “Türkiye’de 
ölüm sayısı revize edilen 2016 yılı 
verisine göre 422 bin 726 iken bu 
sayı 2017 yılında  yüzde 0,7 ar-
tarak 425 bin 781 kişi oldu. Kon-
ya’da ölüm sayısı 2016 yılında 11 
bin 362 iken bu sayı 2017 yılında 
yüzde 4 artarak 11 bin 811 oldu. 
En fazla ölüm 63 bin 273 ölüm ile 
İstanbul ilinde gerçekleşirken bu 
ili 26 bin 500 ölüm ile İzmir ve 25 
bin 589 ölüm ile Ankara takip etti. 
Konya ili 11 bin 811 ölüm ile Tür-
kiye’de 5’inci sırada yer aldı” diyen 
Bedlek, şunları kaydetti. “2017 yı-

lında gerçekleşen ölümlerin yüzde 
54,9’unu (6 bin 486 kişi) erkek-
ler, yüzde 45,1’ini (5 bin 325 kişi) 
kadınlar oluşturdu. 2017 yılında 
Konya ilinde kaba ölüm hızı binde 
5,4 olarak gerçekleşti. Kaba ölüm 
hızı, bin kişi başına düşen ölüm sa-
yısını ifade etmektedir. Türkiye’de 
kaba ölüm hızı, 2016 yılında binde 
5,33 iken bu hız 2017 yılında bin-
de 5,30’a geriledi. Diğer bir ifade 
ile 2016 yılında bin kişi başına 5,33 
ölüm düşerken, 2017 yılında bin 
kişi başına 5,30 ölüm düştü. Konya 
ilinde 2016 yılında binde 5,3 olan 
kaba ölüm hızı 2017 yılında binde 
5,4’e yükseldi. Konya kaba ölüm 
hızı ile 53’üncü sırada yer aldı. 
Konya ilinde bebek ölüm hızı bin-
de 9,6 olarak gerçekleşti, bu oran 
ile 32’nci sırada yer aldı.” 
n EMİNE ÖZDEMİR

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Fevzi Ünüvar, Konya’da son yolculuğuna 
uğurlandı. Polis Memuru Ünüvar, için Konya Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi

Görevi sırasında 
kalp krizi geçirdi

Karaman’da görevi başında 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatı-
nı kaybeden polis memuru Fevzi 
Ünüvar, Konya’da son yolculuğuna 
uğurlandı.  Görevi başında hayatını 
kaybeden 2 çocuk babası polis me-
muru Fevzi Ünüvar (47) için Konya 
Emniyet Müdürlüğü önünde tören 
düzenlendi. Törene polis memuru 
Ünüvar’ın ailesi, yakınları ile AK Parti 
Karaman Milletvekili Recep Şeker, 
AK Parti Karaman İl Başkanı Meh-

met Er, Karaman İl Emniyet Müdürü 
Fikret Bayraktar ve meslektaşları ka-
tıldı. Buradaki törenin ardından Fevzi 
Ünüvar, Parsana Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Musalla 
Mezarlığında toprağa verildi. 

“11 GÜN ÖNCE NÖBET TUTARKEN 
KALP KRİZİ GEÇİRDİ” 

Karaman Emniyet Müdürlüğü 
Koruma Şube Müdürlüğünde gö-
revli polis memuru Fevzi Ünüvar,11 
gün önce AK Parti Karaman İl Baş-

kanlığının bulunduğu iş merkezin-
deki polis noktasının önünde nöbet 
tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek 
yere yığıldı. Karaman Devlet Has-
tanesine kaldırılarak yoğun bakıma 
alınan polis memuru Fevzi Ünüvar, 
yapılan müdahalenin ardından Kon-
ya’ya sevk edilmişti. Tedavi altına 
alınan Ünüvar, dün öğle saatlerinde 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
n İHA

Klimalar doğru ve bilinçli kullanılmalı

Psikolojik tedavi 
gördüğü ileri sürülen 
Hüseyin Oduncu 
(43) tüfekle kendini 
vurarak intihar etti. 
Olay, saat 16.30 
sıralarında mer-
kez Meram ilçesi 
Çomaklı Mahallesi 
17067 Sokak üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre tornacılık yapan evli ve 3 
çocuk babası Hüseyin Oduncu, ait tüfekle 
kendisini vurdu. Oduncu’yu kanlar içerisin-
de gören yakınları durumu polis ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri yapılan müdahale sonrası Odun-
cu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. 
Ailesinin ifadesine başvuran polis, Hüseyin 
Oduncu’nun psikolojik tedavi gördüğünü 
belirledi. Oduncu’nun cenazesi olay yeri 
incelemelerinin ardından otopsi işlemleri 
için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Morguna kaldırıldı.  n İHA 

Akşehir’de Kuyubaşı yaylasında çobanlık 
yapan ailenin çadırına yıldırım düşmesi so-
nucu 6 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, 
Akşehir’e bağlı Engili Mahallesi Kuyubaşı 
yaylasında çobanlık yapan Arslan ailesinin 
çadırına dün gece yıldırım düştü. Yıldırım 
düşmesi sonucu çıkan kısmi yangında 
Kenan Arslan (37) ve Songül Arslan (33) ile 
çocuklar 12 yaşındaki Mehmet, 9 yaşındaki 
Emine, 8 yaşındaki Merve ve 2 yaşındaki 
Ufuk Arslan yaralandı. Vücutlarında kısmi 
yanıklar olan yaralılar, yapılan ilk müdaha-
lenin ardından Konya’ya sevk edildi.
n İHA

Kendini vurarak 
intihar etti

Çadıra yıldırım
düştü, 6 yaralı

5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki 
çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam 
saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Ma-
hallesi Sazlıköy Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa 
Karaağac, evlerinin balkonunda oynadığı sırada henüz 

belirlenemeyen bir nedenle 5’inci kattan zemine düştü. 
Küçük kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, olayı 
ailesine haber verdi. Yakınları tarafından Konya Numune 
Hastanesine kaldırılan Ahsen Rümeysa, burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kay-
betti. n İHA

5. kattan düşen çocuk öldü
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‘Kendisini İslâm davasına
ve millete adadı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Vefatının 35. Yıldönümünde 
Üstâd Necip Fazıl Kısakürek” ha-
yatı ve şiirleriyle yâd edildi.

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mus-
tafa Güçlü, kendi zaviyesinden 
Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını 
ve mücadelesini dile getirdi. Üstâd 
Necip Fazıl’ın ailesinin Osmanlı 
devletine, oradan T.C’nin doğu-
şuna ve Türkiye Cumhuriyetinin 
geçirdiği mecralara çok benzediği-
ni ifade ederek sözlerine başlayan 
Dr. Mustafa Güçlü, “Üstadın ailesi 
Selçuklular zamanında Dulkadi-
roğulları döneminde yaşamış ve o 
devletin Şeyhülislamı olan Mevlâ-
na Bektut hazretlerine dayanıyor” 
dedi. 

Maraş Müftüsü Ahmed Ne-
cip’in Necip Fazıl’ın büyük dedesi 
olduğunu ve 1841’de doğan oğ-
lunun adının da Mehmet Hilmi 
olduğunu ve Necip Fazıl’ın gerçek 
büyük dedesi olduğunu belirten 
Dr. Güçlü, Necip Fazıl’ın hayatıyla 
ilgili şu ifadelere yer verdi: “Necip 
Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1905’de 
İstanbul’da doğdu. Maraşlı bir 
ailenin tek çocuğu olan Fazıl’a 
‘Ahmet Necip’ adı verildi. 1934 
tarihinde bir Nakşî şeyhi olan Ab-
dülhakîmArvâsî ile tanıştı. 1941 
yılında Fatma Neslihan Balaban 
ile evlendi. Bu evlilikten beş ço-
cuğu oldu. Necip Fazıl’ın çocukluk 
yılları büyükbabasının Çember-
litaş’taki konağında geçti. Zor bir 
çocukluk dönemi yaşadı. 12 ya-
şında “Necip Fazıl” olarak kaydol-
duğu Bahriye Mektebi’ndeki öğ-
rencilik yılarında şiirle ilgilenmeye 
başladı. İstanbul’un işgali sırasın-
da annesi ile birlikte Erzurum’daki 
dayısının yanına gitti. Necip Fazıl, 
çok genç yaşta olan babasını kay-
betti. 1921 yılında Darülfünûn’un 
Edebiyat Medresesi Felsefe Şu-
besi’ne girdi. Okulda Necip Fazıl’ı 
herkes şair diye çağırmaya başlar. 
İlk şiir defterini verdiği Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu, kendi şi-
irlerini okutunca, ‘Çocuk bu sesi 
sen nereden buldun’ diye över. 
Necip Fazıl, devletin bursuyla ve 
20 takım elbiseyle birlikte Paris’e 
okumaya gider. Burada kumar 
illetine yakalanır. 20 takım elbi-
sesini de kumara yatırmak için 
tek tek satar. Bohem hayatı yılları 
sırasında, Kaldırımlar şiirini yazar. 
1925’te ilk şiir kitabı olan ‘Örüm-
cek Ağı’, 1928 yılında ikinci şiir ki-
tabı olan ‘Kaldırımlar’ yayımlandı. 
‘Ben ve Ötesi’nin yayınlanmasın-
dan sonra üne kavuştu. Abdül-
hakim Arvasî’nin yanında dokuz 
yıl geçirdikten sonra hayatı ve 
fikirleri tamamen değişiyor. Ken-
disini İslâm davasına ve milletine 
adıyor. İlk olarak Ağaç dergisini 
çıkarıyor. 1943 yılından itibaren 
‘Büyük Doğu’ dergisini çıkarıyor. 
1949’da Büyük Doğu Cemiyeti’ni 
kuruyor. Büyük Doğu’nun bir sa-
yısında kapağına “Allah’a itaat 
etmeyene itaat edilmez” hadisi-
ni yazınca dergi kapatılıyor. Sık 
sık kapatılan ve toplatılan Büyük 
Doğu’nun çıkmadığı sürelerde 
günlük fıkra ve yazıları çeşitli ga-
zetelerde yayınlanıyor. 26 Mayıs 
1980’de Türk Edebiyat Vakfı ta-
rafından ‘Şairler Sultanı’ ve 1982 
yılında yayınlanan ‘Batı Tefekkü-
rü ve İslâm Tasavvufu’ isimli ese-
ri münasebetiyle de ‘Yılın Fikir ve 
Sanat Adamı’ seçilen Üstâd Necip 
Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983’te 
hayatını kaybetti. Büyük ve kala-
balık bir cemaatin katıldığı törenle 
cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı’na 
defnedildi. Üstâdı ölümünün 35. 
Yıldönümünde rahmetle anıyo-
ruz. Mekânı cennet oldun.”

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sohbette Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Sosyal Medya ve İletişim 
Şube Müdürü Galip Marlalı da, 
Necip Fazıl’ın şiirlerini sırasıyla, Dr. 
Mustafa Güçlü’nün konuşmaları 
arasında sesiyle yorumladı. 
n HABER MERKEZİ

Üniversite sanayi iş birliği kapsamında “Eğitim, Kariyer ve İstihdam” programı düzenlenerek pro-
jede eğitim alan öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. Konya’daki çalışmanın örnek olacağı belirtildi 

Üniversite-sanayi iş 
birliği örnek olacak

Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü ve Proder Yazılım tarafından 
yürütülen üniversite sanayi iş birli-
ği kapsamında “Eğitim, Kariyer ve 
İstihdam” programı düzenlenerek 
projede eğitim alan öğrencilere ser-
tifikaları dağıtıldı.

Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Halil Cin Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen programa 
Konya Teknik Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ferruh Yıldız, Teknokent Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof Dr. Birol 
Dağ, Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şube Baş-
kanı Yakup Yıldırım, Konya Tekno-
kent Genel Müdür Yardımcısı Yeliz 
Erenler, firma yöneticileri ve öğren-
ciler katıldı. Konya Teknik Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Yıldız,  üniversite sanayi iş 
birliği kapsamında gerçekleştirilen 
projenin diğer bölümlerde de yay-
gınlaştırılması gerektiğini söyleye-
rek hayırlı olmasını diledi. 

“YÖK TARAFINDAN YASAL 
DÜZENLEME YAPILDI”

Üniversitesi sanayi iş birliğinin 
önemine değinen Selçuk Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ferruh Yıldız, “Endüstri 
Mühendisliği bölümünün, üniversi-
te sektör iş birliğinin en sade anlam-

da herkes tarafından uygulanabile-
cek olan bu örneği gerçekten tebrik 
ediyorum. Üniversitemizde, 12 bö-
lümünde farklı metotlarla çeşitli uy-
gulamalar yürütüyor. Önümüzdeki 
yıllardan itibaren Yüksek Öğretim 
Kurumunun aldığı karar gereği Fen 
ve mühendislik öğrenimi gören öğ-
renciler, 8’inci yarıyıllarını yani 15 
haftalık mühendislik eğitimindeki 
son dönemlerini sektörde yani sana-
yide geçirmelerine yönelik bir yasal 
düzenleme yapıldı. Fakültemizde, 
ilk etapta 6 bölüm eğitimlerini sek-
törle iç içe yürütecekler. Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nün, yasal dü-
zenleme olmadan bu uygulamalara 
başlaması bölümün vizyon sahibi 
olması, Türkiye gerçeklerinin ihtiyaç 
duyduğu mühendis türüne, eğitim 
standartları ve politikalarını geliştir-
mesi yönünde yaptıkları çalışmaları 
ayrıca kutluyorum” diye konuştu.
“ÖĞRENCİLERİMİZİN EN İYİ ŞEKİLDE 
MEZUN OLMALARINI SAĞLIYORUZ”

Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yakup Kara, “Selçuk Üniversite-
si Mühendislik Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü ve Proder Ya-
zılım 3 yıldır ortaklaşa bir program 
yürütüyor. Bu programda 4. sınıf 
öğrencilerimizi bir dönem boyunca 
Proder Yazılım firmasıyla birlikte bir 
eğitime tabi tutuyoruz. Kurumsal 

Kaynak Planlaması yazılımları dedi-
ğimiz bu yazılımı geliştiren Proder 
Firması 4’üncü sınıf öğrencilerimi-
ze, bir dönem boyunca vakitlerini 
ayırarak BİLMER’de her hafta bu 
eğitimleri birlikte yürüttük.  Burada 
4’üncü sınıfı bitiren arkadaşlarımıza 
Proder Yazılımın geliştirmiş olduğu 
son derece başarılı, teknoloji düzeyi 
yüksek olan ve uygulamada da ba-
şarı gösteren Kuantum Yazılımını 
mezunlarımıza öğretmiş oluyoruz. 
Öğrencilerimiz, tabiri caizse altın 
bir bilezikle buradan mezun olu-
yorlar.  Diğer birçok üniversitenin 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 
gerçekleştirilmeyen bir uygulamayı 
yaparak öğrencilerimizin buradan 
en iyi şekilde mezun olmalarını 
sağlıyoruz. Birçok bölümde örnek 
olmasını istediğimiz benzer uygula-
maların gerçekleştirileceğini düşü-
nüyoruz” ifadelerini kullandı.  Güzel 
ve örnek bir projenin hayata geçiril-
diğinin altını çizen ASKON Başkanı 
Yakup Yıldırım, “Çok mutlu oldum 
ve gurur duydum. Böyle güzel bir 
projenin başlaması ve sonlandırıl-
ması gurur verici bir hadisedir. Bu 
durumdan dolayı hem bu projede 
emeği geçen arkadaşlarımıza hem 
de Proder Firması’na çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah Endüstri Mü-
hendisliği dışında diğer fakültelerde 
de buna benzer güzel projeler haya-
ta geçer” dedi.

ÖĞRENCİLERE 
SERTİFİKALARI DAĞITILDI 

Konya Teknokent olarak üniver-
site sanayi iş birliğine desteklerinin 
artarak devam edeceğini belirten 
Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Birol Dağ, “Selçuk Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü ve Konya Teknokent’in güzide 
firmalarından Proder Yazılım ortak-
lığıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
mevcut etkinlik üniversite sanayi 
iş birliğinin en güzel örneklerinden 
biridir. Bu program kapsamında her 
kesim kazanmaktadır. Üniversite 
öğrencisi sektörün istediği şekilde 
uygulamalı ve donanımlı olarak ye-
tiştirilmekte yerli bir yazılım şirketi 
sanayi firmalarının ihtiyacını karşıla-
makta sanayicimiz ise hem yetişmiş 
teknik elemanlara hem de yerli ya-
zılım kullanmanın avantajına sahip 
olmaktadır. Konya Teknokent olarak 
üniversite sanayi iş birliği kapsamın-
dan etkin bir ara yüz olarak destek 
verdiğimizi bundan sonrada verdiği-
miz desteğin çeşitlenerek artacağını 
belirtmek isterim” ifadelerini kullan-
dı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü ve Proder Yazılım tarafından 
ortaklaşa yürütülen projede eğitim 
alan öğrencilere sertifikaları dağı-
tıldı. Katılım sağlayan firmalara ise 
plâket takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Ben asaletin doğuştan olduğuna 
inananlardanım. Sonradan edinilen bir 
meleke değildir. Hele hele eğitimle biri-
ne empoze edilecek bir şey hiç değil. Bu 
görüşümün bazılarının hatta birçoğunun 
hoşuna gitmeyeceğini biliyorum. —Eh 
‘asil’ insanlarda kıskanılmayacak insanlar 
değillerdir.-Hoşlarına gitmemekle yetin-
meyecek, hiddetlenecek ellerinden gelse 
“sen kimsin de ahkâm kesiyorsun kilon 
kaç para” diyerek hava basacaklarına 
da.- Zaten ondan başka bir şeyleri de yok.- 
Ama maalesef bu böyledir. Onlar isteseler 
de istememelerde ‘asalet’ doğuştandır.

     Asaletin doğuştan olduğunu iddia 
ederken dile getirmeye çalıştığım, bazı 
şeylerin sonradan kazanılmasının müm-
kün olmadığı görüşüdür. Bir insan vardır, 
çoğumuzun açlıktan ölse dâhi yapmaya-
cağı veya yapamayacağı bir işte çalışır 
ve her hangi birimizin kabullenemeye-
ceği bu işe paralel olarak tabiri caizse 
peçmurde bir hayat yaşar ama ‘asildir.’ 
Ve her halinde bunu görmek mümkün-
dür. İnsanın bu durum karşısında aklına 
gelen ilk soru: peki asaletin göstergesi 
nedir?!.. Gösterge sanıldığı kadar girift 
ve ya absürt değildir. ‘Asil’ insanı toplu-
mun her kesiminde görebilir harekât ve 
sükûnetinden anlayabilirsiniz. O insan, 
size bir nefes kadar yakın, erişilmezler 
kadar uzak olsa da. Bazen yanında oldu-
ğunuz halde yanında olmak istemeseniz 
de, o sizin gözünüzün ucunda, dizinizin 
dibindedir. Onu, otobüs durağında, cad-
delerde süpürgeyle onunu bunun atığı 
toplarken, okul sıralarında, gazete köşe-
lerinde, mahkeme salonlarında her yerde 
görebilirsiniz.

     Eskilerin vecize sözleri bu tip in-
şaları çok güzel tarif ederler. Onlardan 
biri şudur: “İnsanlar urbalarıyla karşılanır, 

konuşmalarıyla uğurlanır:” kapıdan geliş-
lerinde kendilerine karşı hürmette kusur 
edilmeyen insanlar, içinde bulundukları 
toplumdaki konuşma ve davranışlarına 
göre ya o saygıyı devam ettirirler yâda 
saygıda kusur etmeyenlerin ümitlerini du-
mura uğratırlar. Bu konuyla ilgi bir başka 
vecize ise: Hz Mevlana’nın “Nice elbiseler 
gördüm içinde insan yok, nice insanlar 
gördüm üzerinde elbise yok.” Sözüdür.

      Asil insan; söze başlarken müsade 
ister. Etrafında söyledikelirinden rencide 
olacak, incinecek, üzülecek biri var mı diye 
dikkat eder. Asil insan; yemeğe başlama-
dan önce,  yemek esnasında hatta sonra-
sında âdâb-ı muaşerete dikkat eder. Önce 
kendinden daha büyük olanların başla-
masını bekler, onlar sofradan çekilmeden 
de sofradan çekilmez. Önünden yer hiç 
yelmek görmemiş gibi saldırmaz, ağzı-
nı şapırdatmaz, sofradaki yemeğe göre 
kendini ayarlar-çokluk ve azlık derecesine 
göre yer-çok yemek yoksa başkalarının 
doyup doymamasını dikkate alır, bunlar-
dan da öte edeple yer ve az yer. Asil insan; 
aynı saygın davranışları her yerde sergiler. 
Hele hele toplumun büyük bir kesimin ilgi-
lendiği ya da toplumun büyük bir kesimini 
ilgilendiren konularda bir beyanatta bulu-
nacaksa, tabiri caizse ağzından çıkacak her 
söz için kılı kırk yarar. Çünkü söz kursun-
dur. Açtığı yara derin, bıraktığı hasar telafi-
si mümkün olmayan cinstendir. Böyle bir 
kurşun atılsa atılsa bir daha yüzünü göre-
meyeceğimiz ezeli bir düşmana atılabilir. 
Oysa köyleşen gezeğenimizde mesafeler 
değerini yitirmiştir. Başka bir ifadeyle bu 
gün görüp te yarın yüzünü göremeye-
ceğimiz bir insan, topluluk ve ya cemaat 
yoktur. Bu durumu anlamak için fazla kafa 
yormaya da gerek yoktur. Dün âşık Mah-
suni Şerif’in “katil katil Amerika” diye türkü 

söylediği Amerika bak! 
Şimdi kapı komşumuz 
olmuştur. “Komünistler 
Moskova’ya’ diye nutuklar 
atan dünün fikir adamları 
bu gün görecekler ki artık 
Moskova’ya gitmeye gerek 
kalmamıştır. Çünkü Mos-
kova Ankara dadır.

     Evet, yine eskilerin 
veciz bir ifadesiyle görü-
şümüzü zenginleştirelim: 
“ Söz gümüşse sukut al-
tındır.” Başka bir veciz sözde Araplardan: 
“Suskunluk bir hükümdür, yalnız bunu 
yapan azdır.”

     ‘Asaletin doğuştandır.’ O okullarda 
her hangi bir mahfilde öğretilmediği gibi 
sonradan elde edilecek, parayla pulla uhde 
altına alınacak bir haslette değildir. Bu 
günlerde etrafımızda bu hasletin elde edi-
lemeyeceğini gösteren bir sürü olay cere-
yan etmiştir. Bunların en sonuncusu da 
yüksek öğretime girmek isteyen gençle-
rimiz arasındaki ayrıcalık. Vatan evlatlarını 
hangilerini üniversiteye alalım hangilerini 
almayalım? Bazılarını almak diğer bazıla-
rını da almamak için ne gibi şartlar ve ko-
şullar ileri sürelim? Hem de bu koşulları 
ileri sürerken herkesin dilinde tespih ettiği 
‘eşitlik’ ilkesini referans alalım?..

     Ülkenin sözüm ona ‘aydın’ kesimi, 
Yüksek Öğretim Kurumunun Üniversiteye 
girecek lise öğrencileri arasındaki kat sayı 
eşitsizliğini kaldırarak ‘eşitlik!’ getirmesi 
karşısındaki feryadı figanları yeri göğü 
inletiyor. Hazretleri öyle açıklamalar yapı-
yorlar ki; tüm hukuk literetör’ünü alaşağı 
ediyorlar... Hem de mal bulmuş mağribi 

gibi yeni bir kelime İcat etti-
ği zannıyla basının karşısına 
geçerek döktürüyorlar inci-
lerini…

     Açıklamalarla ne hik-
metse toplumda çöpçülere 
dâhi- asil çöpçüleri istisna 
ederim- reva görülmeyen 
muameleler toplumun aza-
mi çoğunluğuna reva görü-
lüyor. Firavun’un Sina yarım 
adasını geçerken boğulma 
tehlikesi karşısında ölüm 

korkusundan “Ementü bi Rabbi Musa” 
( Hz. Musa’nın Allah’ına inandım) dediği 
gibi, dar zamanlarında memleketin efendi-
si saydıkları toplumun baskın çoğunluğu-
nun     varlığını hiçe sayarak pervasızca bu 
açıklamaları yapıyorlar. Çünkü megafon, 
mikrofon onların elinde… Baskın çoğun-
luk hiçbir teknik teçhizattan yardım alma-
dan haklı davarlında seslerini yükseltmeye 
çalışsalar da teknoloji nimetlerinden yarar-
lanan mutlu azınlık, saltanatlarının ellerin-
den gitme endişesiyle ses üstünlüğüyle 
üstünlük sağlamaya çalışıyorlar...

     Sormak lazım ‘mutlu’ azınlığa; -ay-
dın- başın sıkışınca “şehirlinin efendisi” 
dediğin köylü, dar gelirli, zor şartlar altında 
yaşayan efendilerin çocuklarının –kendini-
ze yonttuğunuz sizin şartlarınız altında—
sizin çocuklarınızla eşit şartlara haiz ol-
masının neresi sizi rahatsız ediyor?.. Sizin 
çocuklarınızdan daha çalışkan, daha dü-
rüst, daha vatanperver, daha saygılı daha 
‘asil’ olması mı? Yoksa şartlar adilleşirse 
zaten tüm olumsuz şartlara rağmen siz-
leri zorlayan bu asil milletin öz evlatlarının 
hainliklerinizi, dalaverelerinizi, gafletinizi 

ortaya çıkarma korsumu mu?... Neymiş 
efendim “eğitimde eşitlik ancak eşit in-
sanlar arasında olurmuş.” Vah vah vah...

Sayın…; senin o beğenmediğin 
mektepler-e bile gitme fırsatı bulamayan-
lar söylemiş olduğunuz o veciz sözün en 
danış kasını yıllar önce söylemişlerdi.-gü-
naydın-ama siz bunun farkına varmadınız. 
Varmakta istemediniz. Tabi onların söyle-
dikleri sizin söylediğiniz anlamda değildi. 
Söz aynı sözdü ama mana ve maksat 
farklıydı. Hani sizin gibi aydınlar, kendini 
aydın sananlar bir takım ham softa - size 
göre- ruhlar âleminden bahsettiği zaman 
azı dişinizi göstererek güldüğünüz, ama 
yasalardaki boşlukları doldurmak için 
sıkça sığındığınız kendinizde varlığını ka-
bul bile etmediğiniz ‘ruh-u’ da fi tarihinde 
söylemişlerdi. Ama siz anca keşfedebildi-
ğiniz eşitlik ilkesinin “eşit insanlar arasın-
da eşitlik” ilkesini her zaman olduğu gibi 
yine yanlış anladınız. Tabi ki eşit insanlar 
arasında eşitlik. Ama isterseniz söyle bir 
geriye doğru yolculuk yapalım. Gerçi sizin 
gerilere karşı alerjiniz var ama biraz idare 
ediverin. Siz en geriden gelmenize rağmen 
geriye döner önden gidenlere gerici deyi-
verirsiniz!..

     Hani yıllarca yağlandıra ballandıra 
anlatmaktan, nutuk çekmekten doymadı-
ğınız siz aydınlarımızın şu veciz sözlerini 
hatırlayalım: “ kadın-erke, zenci-beyaz, 
Müslim-gayrimüslim... eşitliği” türküleri 
ne oldu? Ne oldu? Muhsin Kırımızı gü-
lün “Hepimiz Kadresiz bu kavga ne diye” 
türküsü?.. Biz sizinle eğitimde eşitlik, eşit 
insanlar arasında eşitlik doğrultusundaki 
görüşlerinizle hemfikiriz. Ama isterseniz 
siz önce, Amerikan Robert koleji, Galata-
saray lisesi, Fransız, alman kolejlerinden 
mezun olan öğrencilerle Siirt’in, Van’ın, 
Hakkâri’nin bilmen ne ilçesinden mezun 

olan çocukların aynı sınava tabi olmaları 
ve aynı puanla Üniversitelere alınmaları 
konusundaki eşitliği bir anlatıverin bize!.. 
Yurdun kırsal kesimlerinde okuyan öğren-
cilerin öğretmensiz, yakıtsız ve yalın ayak 
geçirdiği öğrenim döneminin ardından 
tüm imkânlara sahip, üstüne üstlük özel 
öğretmenlerden özel ders alan öğrencile-
ri aynı imtihana tabi tutup ve aynı puanla 
Fakültelere yerleştirmenin “eşit insanlar 
arasında eşitlik” ilkesiyle nasıl bağdaştığını 
bir anlatıverin...

     Sıradan dini ilimleri bile sahip olan-
lar-mollalar diye alay ettiğiniz- insanların 
Allah (cc) kadını kadın yaratmış erkeği 
erkek diyerek eşitliğin kendi içinde, yani 
eşitler arasında aranması gerektiğini söy-
lediklerinde sizler nerelerdeydiniz?.. Bak! 
Biraz anlamışsınız ama yine kitabı tersten 
okuyorsunuz. Yoksa bu konular size böy-
lemi öğretildi?!.. Eğer eşitler arasında eşit-
lik arayacaksak size söyleyelim:

 1-her ilin ve ilçenin eğitim seviyesi,
 2-bölgenin o eğitim dalındaki ihtiyacı,
 3-nüfus yoğunluğuna göre yurdun 

insanlarının çocukları Üniversiteye alın-
malıdır. İşte o zaman eşit insanlar ara-
sında eşitlik sağlanmış olur.  Örneklemek 
gerekirse; Robert kolejinden mezun olan 
bir öğrenci 90 puanla Tıp Fakültesine 
kayıt yaptırabiliyorsa, Siirt’in bilmem ne 
ilçesinden mezun olan bir öğrenci 70 
Puanla aynı okula kayıt yaptırmalıdır. Bir 
başka örnek ise; Ereğli demir çelik fabri-
kasın da yâda yurdun har hangi bir başka 
bölgesinde yerin bilmem kaç metre de-
rininde ölümle kalım arasında maişetini 
kazana bir işçiyle masa başında maişetini 
kazanan işçinin emeklilik süreleri de ve 
maaşları da aynı olmamalıdır. Kurumlar, 
konumlar, insanı asilleştirmez, ‘asalet do-
ğuştandır…’

EŞİTLİK

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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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.

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

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ
444 5 
158

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76
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
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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.

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise Veya Yüksek Okul Mezunu Bilgisayar Programlarında 
Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

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

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ GÖKKUŞAĞI AVMDE KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

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

Geçici 
Teminat (TL)

Son Teklif 
Tarihi

Son Teklif 
Saati İhale Tarihi İhale Saati

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

Basın 816021 - www.bik.gov.tr

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ KEYKUBAT KÖŞK AVMDE KİRALANCAK TAŞINMAZLAR

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

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

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

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Muhammed Zeren, Selçuklu İlçesi 
Zafer Sanayi esnafına ziyaretlerde bulun-
du.

24 Haziran’a sayılı günler kaldı diyen 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mu-
hammed Zeren, “AK Parti ailesi olarak 
Türkiye’nin her tarafında teşkilatlarımızla 
beraber gece gündüz demeden gecenin 
geç saatlerine kadar sahalardayız. 

Konya’mızda da 15 milletvekili ada-
yımız, il, ilçe, kadın kollarımız, gençlik 
kollarımız ve mahalle teşkilatlarımızla 
beraber Konya’nın tamamında aktif bir 
şekilde seçim çalışması yürütmekteyiz. 

Ramazan’ın son günleri geldiğimiz 
şu günlerde Kadir Gecesi’ni aradığımız 
bu hassas özel günlerde öncelikli olarak 
vatandaşlarımızdan Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve teşkilat mensuplarımıza 
dua istiyoruz. 

Bizler üzerimize düşeni fazlasızla ya-
pıyoruz. Biz biliyoruz ki Konya her zaman 
bizleri desteklemiştir. Bizleri bağrına bas-
mıştır. Ama Konya bizi bağrına basıyor 
diye hiçbir zaman çalışmaktan geri dur-
madık. Her zaman daha fazlasını daha 
ilerisini hedefledik. 

Daha fazla koşturmak için gayret ettik 
azmettik. İnşallah bu seçimler önce şehri-
mize, sonra ülkemize, sonra tüm Ümmeti 
Muhammet Coğrafyasına hayırlar getirir” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Konya her zaman 
bizleri destekledi’
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci
 İlhan ERGÜN’ün annesi

Rukiye ERGÜN’nün
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 819904   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI



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

8 Haziran 2018
Hicri: 24 Ramazan 1439

Sahur:
03:34

İftar:
20:17

İSRAF VE CİMRİLİK
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de mümin 

kullarının niteliklerini sayarken: “Onlar (O 
mutlu kullar) ki harcadıklarında ne israf 
eder ne de cimrilik ederler; ikisi arasında 
orta bir yol tutarlar” buyurmuştur. İnsanlar 
Allah’ın en üstün yaratığıdır. Allah, yer ve 
gökleri ve bunlarda olan her şeyi insan 
için, insanın yararlanması için yaratmıştır. 
İnsan meşrû ölçüler içerisinde kendisi için 
var edilmiş olan nimetlerden yararlanacak 
ve bu nimetleri kendisine veren Allah’a 
şükredecektir. Nitekim bu husus şöyle 
hatırlatılmaktadır: “Ey iman edenler, size 
kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz 
olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin. 
Eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.”174 
Temiz ve helâl olan, rızık olduğu gibi pis ve 
haram olan da rızıktır. Mümin bu rızıkların 
temiz ve helâl olanlarını ve kimsenin hakkı 
geçmeyecek meşrû şekilde kazanılanlarını 
seçip yiyecek, hoş ve temiz şeylerden ken-
disini mahrum etmeyecektir. Bazı kimseler 
helâl ve temiz olan rızıklardan ölmeyecek 
kadar yararlanmak, süsten ise büsbütün 
uzak durmak gibi bir düşünceye sahiptirler 
ve bunu da takva sayarlar. Bu doğru de-
ğildir. Çünkü Allah’ın, insan için yarattığı 
nimet ve zinetten, Allah’ı tanımayanlar 
yararlanırken, müminlerin kendilerini bun-
dan mahrum etmesi ve hele bunu takva 
sayması doğru olmaz. Nitekim Allah Teâlâ 
şöyle buyuruyor:  (Ey Muhammed) De ki: 
Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz 
rızıkları kim haram kıldı? Deki: Onlar (süs 
ve temiz rızıklar) dünya hayatında mümin-
ler içindir. Kıyamet gününde ise mümin-
lere özgüdür. İşte bilen bir topluluk için 
âyetleri böyle açıklıyoruz.”Bir başka âyet 
de şöyledir: “Ahiret yurdunu gözet, ama 
dünyadan da nasibini unutma.” Peygam-
berimiz de şöyle buyurmuşlardır: “Allah 
Teâlâ kulunun üzerinde nimetinin eserinin 
görülmesini ister.”177 İşte mümin Allah’ın 
verdiği nimetlerden yararlanacak, bu ni-
metleri verene de şükredecektir. Yalnız bu 
nimetlerden yararlanırken Allah’ın sevme-
diği iki huydan da sakınacaktır. Bu huylar 
israf ve cimriliktir. 

1. İsraf İsraf, haddi aşmaktır. Mal 
veya imkânları meşrû olmayan amaçlar 
için saçıp savurmaktır. İslâm dini mutedil 
bir dindir. İbadetlerde bile itidali emreder, 
aşırılıktan hoşlanmaz. Ashabtan birisi hiç 
evlenmiyeceğini, bir diğeri de her gün 
oruç tutacağını, bir başkası da gece hiç 
uyumayarak ibadet edeceğini söylemesi 
üzerine Peygamberimiz bunları uyarmış 

ve: “İyi biliniz ki ben sizin Allah’tan en çok 
korkanınız ve korunanızım. Bununla bera-
ber ben bazen (nafile) oruç tutarım, bazen 
yerim. Gecenin bir kısmında kalkar namaz 
kılarım, bir kısmında da uyur istirahat ede-
rim. Kadınlarla da evlenirim. İşte benim 
sünnetim budur. Her kim benim bu yolum-
dan gitmez de ondan yüz çevirirse benden 
değildir.” buyurmuştur. Peygamberimizin 
üç defa tekrar ederek söylediği şu sözü ne 
kadar düşündürücüdür: (söz ve davranışla-
rında) haddini aşanlar, taşkınlık yapanlar 
helâk olmuştur.”

Kazandığımız malı ve sahip olduğu-
muz imkânları kullanırken de her türlü 
israf ve aşırılıktan uzak durmamız gereki-
yor. Çünkü eriştiğimiz nimet ve imkânlar 
Allah’ın bizlere lutfettiği emanetlerdir. 
Bunları, Allah’ın rızasını kazanmaya ve 
topluluğun mutluluğuna vesile olacak şe-
kilde harcamaya mecburuz. İçki, kumar, 
fuhuş gibi ferdi ve sosyal zararları olan 
yerlerde malı harcamak israftır, haramdır. 
Dinimizin yasakladığı şeylerle lüks sayılan 
maddelerin tüketimi israf olduğu gibi helâl 
olan maddelerin ihtiyaçtan fazla tüketimi 
de israftır. Allah Teâlâ buyuruyor:  “Ey 
Ademoğulları, her mescide gidişinizde gü-
zel elbiselerinizi giyin ve yiyin, için, fakat 
israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.” Başka bir âyet-i kerime de şöy-
ledir: “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa 
hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp 
savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar 
şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rab-
bine karşı çok nankördür.” İsrafa dikka-
timizi çeken pek çok âyet ve hadis vardır. 

İsraf kişileri de toplumları da zor duruma 
sokar ve borçlanmak zorunda bırakır. Borç 
ise insanın hürriyetini kısıtlar. Alacaklıya 
karşı hakkın savunmasına, doğrunun söy-
lenmesine ve âdil davranılmasına engel 
olur. İşte dinimiz israfı bunun için yasak-
lamıştır. 

2. Cimrilik İsraf kötü bir huy olduğu 
gibi cimrilik de onun kadar kötü bir huydur. 

Allah Teâlâ Kur’an-ı kerim’de şöyle 
buyuruyor: “Kim nefsinin cimriliğinden 
korunursa, işte onlar umduklarına eren-
lerdir.” Bir başka âyet-i kerime’de de 
şöyle buyurulmuştur: “Allah’ın kendilerine 
lutfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik 
edenler, bunun, kendileri için hayırlı oldu-
ğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri için 
şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gü-
nünde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin 
ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yaptık-
larınızdan haberdardır.” Cimrilik, çok zen-
gin olayım diye kazancını harcamaktan ve 
hayır yapmaktan kaçınmak demektir. Pey-
gamberimiz cimriliğin mümine yakışma-
dığını bildirmekte ve şöyle buyurmaktadır: 
“İki huy müslümanda toplanmaz. Bunlar, 
cimrilik ve kötü ahlâktır.”

Cimrilik sevilmeyen bir huy olduğu 
içindir ki Peygamberimiz şöyle dua etmiş-
tir: “Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım. 
Korkaklıktan sana sığınırım. Düşkün yaş-
lılıktan sana sığınırım.” Cimrilik insanda 
bulunabilecek sevimsiz huylardan biridir. 
Bununla beraber bu huydan kurtulmak 
için her şeyde cömert olunması da şart 
değildir. Cimrilikten kurtulmak için malın 
zekâtını vermek, misafire ikram etmek ve 

felâket zamanlarında yardımda bulunmak 
asgari ölçüdür. Nitekim Peygamberimiz: 
“Zekâtını veren, misafiri ağırlayan, bir 
felâket anında yardımda bulunan cim-
rilikten kurtulmuş olur” buyurmuştur. 
Cimrilik ne kadar kötü bir huy ise bunun 
karşıtı olan cömertlik o kadar sevimlidir. 
Peygamberimiz bunu şöyle ifade buyur-
muştur:  “Câhil cömert, Allah katında 
cimri olan âbidden (ibadet eden) daha se-
vimlidir.”Cömertlik, insanın muhtaç ol-
madığı şeyi ihtiyacı olanlara ve olmayan-
lara vermektir. Bunun en üstün derecesi 
ise îsâr’dır. Îsâr, kendisi muhtaç olduğu 
halde başkasını tercih etmektir. Cömert-
liğin bu derecesine yükselmiş olanları 
Kur’an-ı Kerim övmekte ve şöyle buyurul-
maktadır: “...Kendilerinin ihtiyaçları olsa 
dahi onları kendilerine tercih ederler...” 
bû Hureyre anlatıyor: Bir kere Peygam-
berimize aç birisi gelerek: —Ey Allah’ın 
Resûlü, açlıktan zayıfladım, dayanma gü-
cüm kalmadı, dedi. Peygamberimiz onu 
yedirmeleri için hanımlarına gönderdi. 
Onlar: —Yanımızda sudan başka bir şey 
yoktur, diye adamı geri çevirdiler. Bunun 
üzerine Peygamberimiz yanında bulunan-
lara: —Şu açın karnını doyuracak kimse 
var mıdır? diye sorar. Ensar’dan bir kişi 
(Ebû Talha) ayağa kalkar: —Ben, diye 
cevap verir ve misafir ile evine, eşinin 
yanına gelir. Eşine: —Haydi Peygambe-
rin misafirini ağırla, der. Fakat eşi: —
Çocukların azığından başka evimizde bir 
şey yok ki, diye cevap verir. Kocası: —O 
yemeğini getir, ışığını yak; çocuklarını da 
uyut, der. Kadın da akşam yemek yeni-
leceği sırada yemeğini hazırlar, ışığını 
yakar, çocuklarını da uyutur. Sonra kalkar 
lâmbayı düzeltir gibi oynarken söndürür. 
Bu suretle karı koca kendilerini misafire 
yemek yiyorlar gibi göstermeye çalışırlar 
ve her ikisi de aç gecelerler. (Böylece 
misafir karnını doyurmuş olur.) Sabah 
olunca ev sahibi Peygamberimize gider, 
Peygamberimiz onu görünce: “Bu gece 
Allah sizin karı koca hareketinizden mem-
nun oldu ve: “Kendilerinin ihtiyaçları olsa 
dahi onları kendilerine tercih ederler.” 
(Haşr, 9) âyetini indirdi” buyurur. Dinimiz 
israfı da cimriliği de hoş görmüyor ve bu 
huylar inanan bir insanda olmaz diyor. 
Çünkü mümin ölçüsüzlükten ve her türlü 
aşırılıktan sakınır. Malını vara yoğa har-
camaz. Kendisinin, ailesinin ve içinde ya-
şadığı toplumun ihtiyaçları için gereken 
harcamayı yapmaktan çekinmez. 

Kur’an’dan Mesaj
İşte Allah’ın, iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği 

nimet budur. De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık 
sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse 
onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, 

şükrün karşılığını verendir. (Şura 23)

Her kim Ramazan orucunu tutaŗ  
sonra buna Şevval ayında altı gün daha eklerse bütün 

yıl oruç tutmuş gibi olur. (Hadis-i Şerif)

Şöhretten kaç; şöhrette afet vardır. Dünyanın 
makam ve mevkiine gönül bağlama  ̧fani 
şeylere gözünü dikme  ̧sevgine yazık olur. 

(Abdülhâlik-ı Gucdüvânî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe UBEY BİN KA’B (R.A.)

Dua

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in en güzel şekilde okunma-
sında büyük hizmetleri bulunan mümtaz bir sahabi de Ubey bin 
Ka’b’dır (r.a.). Peygamberimizin ifadesiyle, “en güzel Kur’âno-
kuyan”o idi. “Kur’ân Okuyanların Efendisi” ve “Ensar’ın Efendi-
si” lakapları da ona aitti.

İkinci Akabe Biatı’ndan önce Müslüman olmuş, orada 
Resûlullah’a olan bağlılığını teyit etmişti. Hicret’ten sonra Resû-
lullah kendisini Aşere-i Mübeşşere’den olan Sâid bin Zeyd ile 
kardeş yaptı. Hz. Ubey, Resûlullah ile birlikte olduğu müddetçe 
bütün gazalara iştirak etti.

Zekât emri geldikten sonra Resûlullah kendisini Benî Hu-
zeym, Benî Kudame, Benî Sa’d ve Benî Uzre kabilelerinde zekât 
toplamakla vazifelendirdi. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi.

Birçok defa Peygamberimizin mübarek iltifatına mazhar 
olan Hz.Ubey, Kur’ân-ı Kerim’e olduğu gibi, Tevrat’a, İncil’e ve 
diğer semavi kitaplara da vâkıftı.

Bir gün Resûlullah kendisine “Kur’ân’da en muazzam âyet 
hangisidir?” diye sormuştu. O, “Allah ve Resûl’ü daha iyi bilir.” 
diye cevap vermişse de, Resûlullah ısrarla tekrar tekrar sormuş-
tu. Nihayet, “Âyete’l-Kürsî’dir.” diye cevap verdi. Resûlullah bu 
cevaptan son derece memnun olarak şöyle karşılık verdi:

“Ne mutlu sana ey Ubey! Bu ne bilgi! Allah’a yemin ede-
rim ki, bu âyetin, Cenâb-ı Hakk’ı zikreden, takdis eden dili ve 
dudakları vardır.”

Bir gün Resûlullah kendisine gelerek, “Ey Ubey! Allah 
bana, sana Kur’ân okumamı emretti.” buyurdu.

Ubey, “Allah benim adımı zikretti mi?” diye sordu.
Resûlullah, “Evet. Mele-i Âla’daki isminle ve nesebinle 

zikretti.” diye cevap verdi.
Ubey de “Öyle ise okuyunuz ey Allah’ın Resûl’ü.” dedi. 

Sonra bu İlahî lütuf ve teveccüh karşısında duygulanarak göz-
yaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı.

Daha sonra bu hadiseyi naklettiği sırada oğlu kendisine 
“Çok mu duygulanmış ve sevinmiştin, babacığım?” diye sor-
duğunda ona bir âyetle cevap vermişti: “Onlara söyle ki, ancak 
Allah’ın lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu, onların dünya-
da toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.”

Resûlullah’ın vefatından sonra kendisini tamamen Kur’ân 
hizmetine verdi. Etrafında toplanmış olan talebelere Kur’ân’ı en 
güzel şekilde okumayı ve manasını talim ediyordu. Başta Hz. 
Ebû Bekir ve Hz. Ömer olmak üzere birçok mümtaz sahabi de 
onun Kur’ân talebeleri arasında idi.

Hz. Ömer, Ubey bin Kâ’b’ı çok takdir ederdi. Hz. Ubey 
bütün ısrarlara rağmen idari bir vazife kabul etmeyerek ilmî 
hizmetinden ayrılmadı. Hz. Ebû’d-Derdâ’nın Şam’da yaptığı hiz-

meti o Medine’de yapıyordu. Hz. Ömer’in ricaları üzerine, onun 
şûrasında bulunmayı kabul etti.

Hz. Osman devrinde Kur’ân-ı Kerim’i okuma hususunda 
farklı görüşler ortaya çıktığında, Kureyş ve Ensâr’dan 12 kişilik 
bir heyet teşkil edilmiş, Hz. Ubey bu heyetin başına getirilerek 
Kur’ân’ı okumuş ve Zeyd bin Sâbit de yazmıştı. O, bu hizmetiyle 
İslam tarihinde bambaşka mevkie sahiptir.

Talebelerinden ayrı bir yere oturmaz, onlarla aynı seviye-
de bulunur, ders verirdi. Kıraat ilmine olduğu gibi, tefsir ilmine 
de büyük hizmetleri oldu. Bu hizmeti de iki şekilde ortaya çıkı-
yordu: Resûlullah’aâyet-i kerimelerle alakalı olarak sorduğu su-
aller, kendisine âyet-i kerimelerin nüzul sebepleri ve manaları 
ile alakalı olarak sorulan sorulara verdiği cevaplar…

Hz. Ubey, Resûlullah’tan birçok hadis rivayet etmiştir. 
“Hanînü’l-Cizi’ [kuru direğin ağlaması]” mucizesinin şahitle-
rinden ve ravilerinden birisi de odur. Peygamber Mescidi’nde 
minber yapılmadan önce Resûlullah orada bulunan kuru bir 
hurma direğine yaslanarak hutbelerini verirdi. Minber yapıldık-
tan sonra Resûlullah’ın o direği terk etmesi üzerine direk kala-
balık bir cemaatin huzurunda inleyerek ağlamıştı. Resûlullah 
bunun üzerine “Onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikr-i 
İlahî’nin ayrılığındandır ağlaması.” buyurmuştu. Sonra Resû-
lullah direğin yanına geldi, onu kucakladı ve bir şeyler konuştu.

Rivayete göre, direk Resûlullah’a (a.s.m.) “Cennette beni 
dik ki, benim meyvelerimden Cenâb-ı Hakk’ın sevgili kulları 
yesin. Hem bir mekân ki, orada beka bulup, çürümek yoktur.” 
dedi.

Resûlullah (a.s.m.) “Peki, öyle yaparım.” dedi ve ilave 
etti: “Ebedî âlemi, geçici âleme tercih etti.” Daha sonra direk, 
minberin altına konuldu. Peygamber Mescidi genişletilmek için 
minber yıkılacağı sırada da Ubey bin Ka’b (r.a.) direği yanına 
aldı ve çürüyünceye kadar muhafaza etti.[3]

Bütün hayatını Kur’ân hizmetinde geçiren Ubey’in (r.a.) 
çok veciz sözleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

“Mümin dört vasfından belli olur: Bela ve musibete ma-
ruz kaldığında sabreder. Nimet ve ikrama mazhar olduğunda 
şükreder. Konuştuğu zaman doğru konuşur. Hükmettiği zaman 
adalete riayet eder.”

“Mümin beş nur içinde dönüp dolaşır. Cenâb-ı Hakk’ın 
‘Nur üzerine nur’ buyurması buna işarettir. Onun sözü nur, ilmi 
nur, girdiği yer nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü gideceği yer 
nurdur.”[4]

Hz. Ubey bin Ka’b, Hicrî 35 yılında Medine’de vefat etti. 
Cenaze namazını Hz. Osman kıldırdı.

Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Herhangi bir oruca kalb ile niyet yeterlidir. Oruç için sahura 
kalkılması da bir niyettir. Niyetin dil ile de yapılması mendubdur.

1- Ramazan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçlar 
için niyetin vakti, güneşin batışından başlayarak kaba kuşluğa ka-
dar devam eder. Bu zaman içinde niyet edilebilir. Fakat güneş bat-
madan önce veya tam istiva zamanında veya ondan sonra akşama 
kadar hiç bir oruca niyet edilemez. Böyle niyet hususunda, mukîm, 
misafir, sağlıklı ve hasta olanlar eşittir.

Bununla beraber istiva zamanına kadar böyle niyet edilebilme-
si, ikinci fecirden sonra yiyip içmek gibi orucu bozan haller bulun-
madığı taktirdedir. Böyle orucu bozan bir şey, kasden veya sehven 
yapılacak olsa, artık niyet caiz olmaz.

2- Bütün kaza ve keffaret oruçları ile mutlak adak oruçları için 
niyetin geceleyin veya ikinci fecrin başlangıcında yapılması şart-
tır. Ayrıca bu oruçları niyette göstermek (tayin etmek) lazımdır. 
Bundan dolayı bunlardan herhangi biri için fecirden sonra niyet 
edilirse veya bunlardan hangisinin tutulacağı kalb ile tayin edil-
mezse, bu oruçların tutulmaları sahih olmaz. Çünkü bu oruçlar için 
belli bir gün yoktur. Bunlara hangi günlerin ayrılacağı, ancak böyle 
bir niyet ile tayin edilmiş olur. Ramazan orucu, belirlenmiş adak, 
herhangi bir nafile oruç için mutlak bir niyet yeterlidir. “Yarınki 
günün orucunu tutmaya, yarın oruç tutmaya, yarın nafile oruç tut-
maya”. diye niyet edilebilir. Bununla beraber bunlar için gecele-
yin niyet edilmesi, bu oruçların tayin edilmesi ve şöyle denilmesi 
daha faziletlidir: “Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim.”

3- Ramazanın her günü için ayrıca bir niyet gerekir. Çünkü ara-
ya geceler girmektedir. Ayrıca her günün orucu başlı başına bir 
ibadet bulunmaktadır. Bunun içindir ki, bir günün orucundaki bo-
zukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.

4- Bir kaza orucuna fecrin doğuşundan sonra niyet edilecek 
olsa, bununla kaza sahih olamayacağından, nafile oruç tutulmuş 
olur. Eğer bu oruç bozulacak olsa, kaza edilmesi gerekir. Çünkü 
başlanmış olan bir ibadet yarıda bırakılamaz

5- Bir kimse, daha güneş batmadan: “Yarın oruç tutayım,” diye 
niyet edip de, sonra yarınki günün istiva zamanına kadar uyusa, 
gafil veya baygın bir hal de bulunsa, oruç tutmuş olmaz. Fakat 
güneşin batmasından sonra böyle niyet etmiş olursa, orucu sahih 
olur.

6- Bir kimse, geceleyin herhangi bir oruç için niyet etmiş bu-
lunsa, sonra fecrin doğuşundan önce bu niyetinden dönse, bu dö-
nüşü sahih olur. Fakat oruçlu bir kimse, orucunu bozmaya niyet 
ettiği halde bozmasa, sadece bu niyet ile orucu bozulmuş olmaz.

7- “İnşallah yarın oruç tutmaya niyet ettim,” diye yapılan bir 
niyet sahihdir. Fakat: “Yarın davete çağırılsam iftar etmeye, çağ-
rılmazsam oruç tutmaya,” diye yapılan bir niyet geçerli değildir. 
Böyle tereddütlü bir niyetle oruç tutulmuş olmaz.

8- Esir bulunan kimse, Ramazan ayının girip girmediğini bile-
mezse araştırır ve kanaatına göre oruç tutar. Sonra bakılır: Eğer 
orucu ramazana raslamışsa veya ramazandan yahut oruç tutulma-
sı yasak olan günlerden sonra geceleyin niyet ederek oruç tutmuş 
ise, orucu ramazandan sayılır. Ramazan günlerinden noksan ola-
rak oruç tutmuşsa, bu noksan günleri kaza eder. Fakat Ramazan-
dan öncesine raslamışsa, caiz olmaz, yalnız nafile bir oruç olur.

ORUÇLARA AİT NİYET

LÂHIK HAKKINDA
1- Lâhık, namaza imam ile beraber başladığı halde, kendisine uyku 

ve dalgınlık veya cemaatın fazlalığından dolayı bir eziyet ve bir abdest-
sizlik hali arız olup da, namazın tamamını veya bir kısmını imam ile 
kılamayan kimsedir.Lâhık hakkında aşağıdaki meseleler ortaya çıkar:

2- Lâhık, hareket bakımından Muktedi gibidir. Muktedi, imamın ar-
kasında Kur’an okuyamayacağı gibi, Lâhık da kaçırmış olduğu rekatları 
kendi başına kılınca Kur’an okuyamaz, tamamen muktedi gibi hareket 
eder ve kendi başına kılacak olduğu rekatlardaki yanılmalardan dolayı 
da sehiv secdeleri yapmaz.

3- Lâhık, mümkünse kaçırdığı rekatları veya rükünleri kaza eder, 
sonra imama tekrar katılarak onunla selam verir.

Örnek: Bir muktedir birinci rekatın kıyamında uyuyup da, imam 
secdeye vardığı anda uyansa, hemen rükûa varır, sonra secde yaparak 
imama iştirak eder.

4- Lâhık, imamına yetişemeyeceğini bildiği takdirde hemen imama 
uyar. İmam namazdan çıkınca, kendisi kaçırmış olduğu rekatları veya 
rükünleri kaza eder. Örnek: Bir muktedi, dördüncü rekatta iken burnu 
kanasa, safdan ayrılır ve namaza aykırı olacak bir şeyle uğraşmaksı-
zın hemen abdest alır. İmkan bulduğu yerde imama uyar. İmam selam 
vermiş olursa, kendi başına o dördüncü rekatı, hiç bir şey okumaksızın, 
imamın arkasında kılıyormuş gibi tamamlar. Çünkü lâhık, hüküm bakı-
mından imamın arkasında namazını kılmış sayılır.

Yine: Bu durum üçüncü rekatta meydana gelse, imam da dördüncü 
rekata başlasa, lâhık abdest alıp önce o üçüncü rekatı kıraatsız olarak 
kılar, ondan sonra imama uyar. Onunla dördüncü rekatı kılarak selam 
verir. Fakat imamına böyle yetişemeyeceğini bilirse, hemen imama 
uyar. İmam selam verince, kendisi kalkar ve üçüncü rekatı kıraatsız 
olarak kılıp selam verir.

İmam sehiv secdelerinde bulunacak olsa, lâhık henüz namazını 
tamamlamamış ise, onunla beraber bu secdeleri yapmaz. Namazını 
tamamladıktan sonra bu sehiv secdelerini yapar.

5- Her lâhık’ın, yukarda bildirildiği şekilde hareket etmesi kolay 
değildir. Bu bakımdan, lâhık olanların bu noksan kalan namazlarına 
yeniden başlamaları daha uygun görülmüştür.

Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, 
peygamberler demektir.Sûre, temel konu olarak peygam-
berlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri müca-
delelerden bahsettiği için bu adı almıştır 

Mushaftaki sıralamada yirmi birinci, iniş sırasına 
göre yetmiş üçüncü sûredir. İbrâhim sûresinden sonra, 
Mü’minûn sûresinden önce Mekke döneminde inmiştir. 
Abdullah b. Mes‘ûd, “Benî İsrâil (İsrâ), Kehf, Meryem, 
Tâhâ ve Enbiyâ sûreleri, benim Mekke’de ilk öğrendiğim 
güzel sûrelerdir” demiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 21/1). Bazı 
müfessirler 44. âyetinin Medine döneminde nâzil olduğu 
kanaatindedir. 

Sûrede Allah’ın birliğinin yanı sıra O’nun eş, ortak ve 
çocuk edinmekten münezzeh olduğu; vahiy, peygamberlik 
ve insanların vahiy karşısındaki tutumu, kıyamet alâmet-
leri, kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap ver-
me gibi İslâm’ın temel inançları ele alınmakta; insanlarda 
ve kâinatta Allah’ın kudretini gösteren delillere, Allah’ın 
büyüklüğüne, kâinatın bütünlüğü ve düzeni ile Allah’ın bir-
liği arasında bir irtibat bulunduğuna dikkat çekilmektedir. 
Bu arada hayat ve ölüm konularına yer verilmekte, hiçbir 
insanın ebedî olarak yaşayamayacağı hatırlatılarak insan-
ların bu gerçek ışığında davranmaları istenmektedir. Pey-
gamberleri yalanlayan önceki kavimlerin helâk oldukları, 
sonrakilerin onların yurtlarını ve kalıntılarını gördükleri 
halde ibret almadıkları için cezaya çarptırıldıkları bildiril-
mekte; Hz. İbrâhim’in putperest kavmiyle olan mücade-
lesine, bazı peygamberlerin kıssalarından kesitlere yer 
verilmekte, son olarak da Hz. Muhammed aleyhisselâmın 
âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber oldu-
ğu ifade edilmekte ve davetinin esasları açıklanmaktadır.

SURELER

Enbiyâ Suresi
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‘Affa karşıyız’ diye bir görüş gelmedi’
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Genel Başkan Devlet Bahçe-
li’nin af çıkışıyla ilgili olarak, “Hükü-
metten ‘affa karşıyız’ diye bir görüş 
gelmedi. Sadece gündemlerinde 
olmadığını söylediler. Biz yine de 
bayramda, insanlara bu sevinci ya-
şatmalarını bekliyoruz” dedi. MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kalaycı, memleketi Konya’da seçim 
çalışmalarını sürdürüyor. Kalaycı, 
Konya’dan 15 milletvekilinin tama-
mına cumhur ittifakının talip oldu-
ğunu belirtti. Kalaycı, cumhur itti-
fakının sadece seçime yönelik değil, 
uzun vadeli bir işbirliği sürecinin 
işleyeceğini kaydetti. Cumhur itti-
fakının 400 milletvekili çıkarmayı 
hedeflediğini belirten Kalaycı, cum-
hurbaşkanlığını kazanıp, Mecliste 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
de yeniden bir seçimin söz konusu 
olmayacağını, milletin ve siyaset-
çinin de seçimden bıktığını söyle-
di. Kalaycı, MHP seçmeninin İYİ 

Parti’ye abartılacak oranda geçişin 
olmadığını belirterek, “MHP’den 
abartılacak bir kayma söz konusu 
değil. Bunu Konya’mızda da görü-
yoruz. İYİ Parti’ye çok yüksek bir 
oy çıkacağına ihtimal vermiyorum’’ 
dedi. FETÖ ile mücadeleye de de-
ğinen Mustafa Kalaycı, ‘’Kripto yapı 
halen var. Halen devletimizin, sivil 
toplum kuruluşlarımızın belirli nok-
talarında etkinler. Sosyal medyada 
da çoğu yurt dışından açılmış he-
saplarla etkinler. Bu mücadele etki-
li bir şekilde de sürmektedir’’ dedi. 

‘AF’ İLE İLGİLİ HÜKÜMETTEN 
KARŞIYIZ DİYE BİR GÖRÜŞ GELMEDİ 

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin gündeme sık sık ge-
tirdiği ‘af’ konusuna da değinen 
Kalaycı, ‘af’ ile ilgili mutlaka adım 
atılacağını belirtti. Kalaycı, şöyle 
konuştu:

‘’Yeni bir sisteme geçiriyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı yönetim siste-
mine, cumhuriyet tarihimizin en 
önemli yönetim reformu diyoruz. 

Yeni sistemle yeni bir sayfa açılsın. 
Kader kurbanlarına af çıkarılsın. 
Hükümetten ‘affa karşıyız& diye 
bir görüş gelmedi. Sadece gün-
demlerinde olmadığını söylediler. 
Biz yine de bayramda, insanlara 
bu sevinci yaşatmalarını bekliyo-

ruz. Gündemlerinde değilse, gün-
demlerine almak Bakanlar Kurulu 
Kararı veya  Kanun Hükmünde 
Kararname dahil, bu denetimli ser-
bestliğin ve infaz yasasının önünü 
açarak bu sağlanabilir.’’

Af konusunda tavırlarının belli 
olduğu ve sahip oldukları 35 millet-
vekili ile ne Meclisi toplamaya, ne 
de kanun çıkarmaya güçlerinin ol-
duğunu ifade eden Kalaycı, ‘’Artık 
bu dönülmez bir yol. Mutlaka  bu 
konuda adım atılacağını düşünüyo-
ruz. Seçimden önce de yapılabilir. 
En güzeli, bayram öncesi düzen-
leme yapmak. Mutlaka bu konuda 
düzenleme yapılacak. Geri dönüş 
olmaz. Türk devleti yapısına da uy-
gun. Geçmişte Osmanlı padişahları 
yeni göreve başladığında ‘af’ falan 
çıkartıyorlardı. Kültürümüze de uy-
gun’’ dedi.

Kalaycı, ‘affın’ ana hatlarıyla 
da, teröristler, çocuk istismarcıları, 
tecavüz ve kadın katillerinin hariç; 
onun dışındaki suçların af kapsamı-

na alınması gerektiğini kaydetti. 
HEP BİRLİKTE ÖCALAN’IN 
HEYKELİNİ DİKECEKLER 

Kalaycı, ‘affın’ yeraltı  dünyası 
olarak adlandırılan hükümlü ki-
şilere de uygulanacağı yönünde 
propaganda yapıldığını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bir ta-
rafta ‘yeraltı dünyası’ söylemi için-
de olanlar, bir bakıyorsunuz Sela-
hattin Demirtaş’ın çıkartılması için 
el birliğiyle çalışıyorlar. Bakıyorsu-
nuz, Kemal Kılıçdaroglu, Meral 
Akşener, Temel Karamollaoğlu o 
ittifak; Muharrem İnce zaten ceza-
evini ziyaret çalışmalarıyla başladı. 
Bu kim? İsyana teşvik kapsamında 
6-7 Ekim olaylarında 53 vatan-
daşımızın hayatını kaybetmesine 
neden olmuş birisi. PKK’nın siyasi 
uzantısının eş başkanı. Söylemle-
rine bakarsanız, dosyasında birçok 
konu var. Diyarbakır’da İmra-
lı’daki bebek katili için ne demişti 
Demirtaş, ‘Öcalan’ın heykelini di-
keceğiz’ demişti. Şimdi herhalde 

Meral Akşener, Kemal Kılıçda-
roğlu, hep birlikte dikecekler ki; 
öyle çıkarmaya uğraşıyorlar. Bunu 
söyleyenler öbür taraftan Alaattin 
Çakıcı ve Kürşat Bey, bu kişiler 
üzerinden ‘yeraltı dünyasına af 
çıkartılıyor’ gibi söylem içindeler. 
Hâlbuki, Alaattin Çakıcı’nın bu 
devlete yaptığı hizmetleri birçok 
kişi biliyor. Bunu hemen yeraltı 
dünyasıyla ilişkilendirmek ve tu-
kaka yapmanın bir alemi yok. Ala-
attin Çakıcı, camia olarak da bizim 
camiamızdan yetişmiş bir arka-
daşımız. Bir de sağlık sorunu var. 
Sürekli tedavi görüyor. O anlamda 
genel başkanımız ismini zikrede-
rek bunu söyledi. Öbür tarafta, 
Selahattin Demirtaş’ı hapisten 
çıkarmak için çaba sarf edenlere 
karşılık, ‘Burada da bizim ülküda-
şımız, arkadaşlarımız var. Biz de 
100 bin imza toplayarak aday yap-
saydık’ diye çıkışmış oldu. Bunlar 
işi sulandırmaya yöneliktir.’’
n DHA

Ereğli Ziraat Odası’nın düzenlediği programda konuşan AK Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez, “Ereğli Kapalı Sulama Sistemi’ni hayata geçiriyoruz” dedi

Ereğli Ziraat Odası’nın düzenlediği programda konuşan AK Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez, “Ereğli Kapalı Sulama Sistemi’ni hayata geçiriyoruz” dedi

‘Toprakları, ürünleri 
suyla buluşturuyoruz’

‘150 bin engelli iş 
bekliyor, alım yetersiz’

AK Parti Konya Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Halil Etyemez, 
Ereğli Ziraat Odası’nın düzenlediği 
iftar programına katıldı. Program-
da açıklamalarda bulunan Millet-
vekili Halil Etyemez, Ramazanın 
birlik, bereket ve bolluk olduğunu 
belirterek tutulan oruçların kabul 
olmasını diledi. Tarım alanında ve-
rilen desteklere ve yapılan çalışma-
lara değinen Halil Etyemez, son 16 
yılda Konya’ya yaklaşık iki milyar 
lirası hayvancılık için olmak üzere 
toplamda 7 milyar lira tarımsal des-
tek sağladıklarını kaydetti. Ak Parti 
olarak Konyalı ve Ereğlili çiftçilerin 
bugün olduğu gibi yarında yanında 
olacaklarının altını çizen Etyemez, 
mazot, gübre, yem, damızlık hay-
van gibi birçok alanda desteğin de-
vam edeceğini vurguladı.

Ereğli Kapalı Sulama Sistemi’n-
den bahseden Halil Etyemez, “Ereğ-
lili çiftçilerimizin daha kaliteli, kolay 
ve sorunsuz sulama yapabilmesi 
için çalışıyoruz. Yaptığımız girişim-
lerle Ereğli İvriz Sağ Sahil Modern 
Basınçlı Sulama Tesisini yani Ereğli 

Kapalı Sulama Sistemini hayata ge-
çiriyoruz. İvriz Barajı sulamasının 
24 bin 200 dekar olan açık kanal 
sulama şebekesi borulu sisteme dö-
nüştürülecek. Böylece hem ürün ar-
tışı hem de su tasarrufu sağlanacak. 
466 milyon liraya mal olan sulama 
şebekesiyle İvriz’in suyu Ereğli’mize 
gelecek. Sulama şebekesi için çiftçi-
lerimizden katkı payı istediler. Bu-
nun da önüne geçtik. Çiftçilerimizin 
cebinden bir lira çıkmayacak. Çiftçi-

lerimiz, ürünlerini rahat bir şekilde, 
oturduğu yerden cep telefonundan 
tarladaki sulamasını yönetecek.” 
dedi.   

1954-2002 yılları arasında 276 
baraj inşa edilirken 2002-2017 yıl-
ları arasında 451 baraj yapıldığına 
dikkat çeken Etyemez, planlama, 
proje ve inşaat aşamasında bulunan 
727 barajın ise 2018-2023 yılları 
arasında tamamlanacağını kaydet-
ti. Barajların yanı sıra son 15 yılda 
ülke genelinde 336 gölet ve bin 236 
sulama tesisini tamamlayarak va-
tandaşların hizmetine sunduklarını 
açıklayan Etyemez, “2003 yılı ba-
şında 48 milyon dekar olan toplam 
sulanabilen araziyi, yaptığımız yatı-
rımlarla 65,3 milyon dekar araziye 
çıkarttık. Toprakların sulanmasıyla 
birlikte çiftçilerimize yıllık yaklaşık 
32 milyar lira ilave gelir artışı sağla-
dık. Yaptığımız gölet ve sulama te-
sisleriyle çiftçilerimizin su sorununu 
çözdük. Suya hasret topraklarımızı, 
ürünlerimizi suyla buluşturduk” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Adayları gündüz ilçelerde yaptıkları 
çalışmaların yanısıra teravih sonrası 
sahur saatine kadar da Konya mer-
kezde esnaflarla ve vatandaşlarla 
buluşuyor. Milletvekili Adayları Ya-
vuz Aydın, Ömer Mücevher, Kerim 
Şenel ve Saadet Partisi Karatay İlçe 
Teşkilatı yönetimi, teravih sonrası 
İstanbul Caddesi, Fenni Fırın civarı 
ve Bedesten bölgesindeki esnafları 
ve çay ocaklarında bulunan vatan-
daşları ziyaret etti. Ziyaretlerde Sa-
adet Partisi Konya Milletvekili Adayı 
Kerim Şenel,  kendisinin de bir en-
gelli olduğunu belirterek, engellile-
rin yaşadıkları sorunlar ve bu sorun-
lara karşı uygulayacakları politikalar 
hakkında konuştu.  

Engelli EKPSS’ye girenlerin sa-
yısının 110 bin, 2018’de istihdam 
edilmesi öngörülen engelli sayısının 
ise 5 bin kişi olduğunu ifade eden 
Şenel, şöyle konuştu: “Takriben 150 
bin kişi iş bekliyor ama öngörülen 
sayı, 1 yılda 5 bin. Başbakan ‘Biz iş-
başına gelene kadar 5 bin engelli ça-
lışıyordu, şimdi 50 bine ulaştı’ diyor. 
Buna doğru denilebilir ama madal-
yonun arka planına bakmak lazım. 
Peki iş bekleyen engelli sayısında 
artış var mı yok mu? İş bekleyen 
sayısına bakmak lazım. 15 senede 
eğer bu kadar artış varsa, kaplum-
bağa yürüyüşü ile hareket ediyorsu-
nuz demektir. Eğer işsizlik artıyorsa 
bu arzu edilen seviyede değil de-
mektir.”Engellilerin Milli Görüş ile 
güldüğünü söyleyen Şenel, sözlerini 
şöyle tamamladı: “54. Hükumetin 
Başbakanı Erbakan Hocamız işbaşı-
na geldi, 3 Aralık 1996 günü Meclisi 
Özürlüler gündemi ile topladı. Tüm 
özürlü gruplarını davet etti, onlara, 

‘Siz bizim özürlü değil, özel vatan-
daşlarımızsınız. Ve bu günü özürlü-
ler bayramı olarak kabul ediyorum’ 
dedi. Çıkardığı kanun hükmünde 
kararnameler ile başta Başbakanlı-
ğa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlı-
ğı’nı kurdu. 90 Kanun maddesinde 
özürlüler lehine, (şimdi engelliler 
diyoruz)  düzenlemeler yaptı. Yani 
engellilerin protez, araç ve gereçleri, 

her türlü aksamı, Sosyal Dayanışma 
fonları vasıtası ile, o zamanın para-
sı ile 3 trilyon fona para aktardı. Bu 
anlayış halka hizmet Hakka hizmet 
anlayışı çünkü. Erbakan Hoca ka-
muda istihdam oranını da yüzde 
2’den yüzde 3’e çıkardı. Engellilerin 
sosyal hayata aktif olarak katılması 
için önündeki engellerin kaldırılma-
sı gerekiyor.” n HABER MERKEZİ

‘Üretecimizin ve sanayicimizin yanında olacağız’
CHP Konya Milletvekili Adayı 

Abdüllatif Şener, Karapınar ve Emir-
gazi ilçelerindeki seçim çalışmala-
rında halkla buluşarak,  her konuda 
yorulmuş ve enerjisi kalmamış  olan 
iktidarın bu dönem istirahat etmesi 
gerektiğini söyledi. 

Karapınar ve Emirgazi ilçelerin-
de seçim çalışmalarını yürüten CHP 
Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif 
Şener’e, CHP Milletvekili Adayı Ali 
Sayar, İl Başkanı Barış Bektaş, il yö-
netim kurulu üyeleri, CHP Karapınar 
İlçe Başkanı Mustafa Yazgan, Emir-
gazi İlçe Başkanı Sezer Kocaman ve 
partililer eşlik etti. 

CHP Konya Milletvekili adayı 
Abdüllatif Şener Karapınar ve Emir-
gazi ilçelerinde esnaf ziyareti yapa-
rak, vatandaşlara hitap etti. 

 Hükümetin istirahat etmesi 
gerektiğini belirten Abdüllatif Şe-
ner, vatandaşlardan CHP’ye destek 
isteyerek şunları dile getirdi: “16 
yılın sonrasında mevut iktidar güç 
zehirlenmesi yaşamıştır. Güç zehir-
lenmesinin memlekete faydası yok. 
İşler yanlış gider ters gider insanı 

zarara götürür, felakete yol açar. 
Bundan kurtulmak lazımdır. İktidar 
bu dönemde muhalefette kalmalı-
dır. Ülkede birlik beraberlik ve kar-
deşlik siyaset sebebi ile tahrip oldu. 
İslam dünyası kan gölüne döndü. En 
temel yatırımlar yapılabilir özelliğini 
kaybetti. Ekonomi kötüye gidiyor. 
Hükümet, her konuda yorulmuş, 
bitmiş, tükenmiş müspet enerjisi 
kalmamış etrafa negatif enerji saçan 
iktidar olmuştur. Bundan kimse za-

rar görmesin iktidar bu dönem isti-
rahat etsin” dedi. 

Karapınar’da iftar yemeğinden 
sonra STK başkanları ve muhtarlar-
la bir araya gelen Abdüllatif Şener, 
sorunları ve talepleri hakkında bilgi 
aldı.  Burada konuşan Şener, “Bıra-
kın iktidar yedi milletvekili çıkarsın. 
5 tane CHP çıkarsın ne kaybedersi-
niz. Konya milletvekillerinin diğer 
partilere dağılımı verimliliği de art-
tırır. Bakanlığım döneminde Kon-

ya’ya sayısız projeler sundum. Ama 
çoğu benden sonra başarısız oldu. 
Konya’da üretimi artırmak gerekir. 
Tarımsal ürünler ve sanayide ihra-
catı artırmak gerekiyor. Özellikle 
tarımsal sulama önemlidir. Sulama 
yüzde 20-25 arasındadır. Kalan kıs-
mının da sulanması gerekiyor. Bu 
sorunu çözeceğiz. Yer altı suları-
nın tarımsal sulamaya aktarmanın 
yollarını bulacağız. Bunun dışında 
bölgemiz ve civarındaki su kaynak-

larından faydalanılması için elimiz-
den gelini yapacağız. AB ülkelerin-
de ihracatın değeri büyükken, bizde 
çok düşüktür. Bunun içinde Alter-
natif sektörler konusunda yatırım-
lar gerekir. Buna önem vereceğiz. 
Ranta yönelik ekonomiye yönel-
mekle ekonomi gelişmez. Bu krize 
götürür. Hele günü birlik tedbirler-
le de ekonomi düzelmez ve gitmez. 
Öyle ise üretim ekonomisine yönel-
meliyiz. Biz de bu anlamda bir po-

litika takip edeceğiz. Üretecimizin 
ve sanayicimizin yanında olacağız. 
Onlara her anlamda rahatlatacağız.  
Rekabetçi bir yapıda üretim yap-
malarının yanında marka oluştur-
maları konusunda ne gerekiyorsa 
yapacağız. Karapınar ve Emirgazi 
ilçelerimizde yapılması gerekenleri 
de yapacağız. Konya ovası Türki-
ye’nin önemli bir potansiyelidir. 
Buranın harekete geçirilmesi Tür-
kiye’nin kazanması demektir. Onun 
içinde Konya’yı hak ettiği yapıya 
getireceğiz” diye konuştu.  

Karapınar’ın Organize Sanayi 
Bölgesinin yatırım teşviklerinden 
yararlandırılmasını isteyen Ahmet 
Sezer, “Karapınar’da birlik ve bera-
berlik var. Karaman ve Aksaray’a 
yatırımlar kaymaktadır. Bunun da 
sebebi Organize Sanayi Bölgemi-
zin(OSB) yatırım teşvikleri kapsamı-
nın dışında olmasıdır. Karapınar’a 
yatırımlar noktasında destek istiyo-
ruz. OSB’ne yatırım desteğini ve-
rilmelidir. Bu sağlanırsa yatırımlar 
artacaktır” dedi.    
n HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili 
Adayı Halil Etyemez
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Uzman Çavuş İşbilir’e son görev
İzmir-Çanakkale karayolu 

Buruncuk mevkiinde meydana 
gelen trafik kazasında hayatını 
kaybeden uzman çavuş, mem-
leketi Seydişehir’de toprağa ve-
rildi. 

Foça Jandarma Komando 
Okulunda eğitim gören Uzman 
Çavuş Osman İşbilir (25) geçti-
ğimiz gün İzmir-Çanakkale ka-
rayolu Buruncuk mevkiinde 45 
YA 9793 plakalı otomobili ile 
park halindeki 78 AN 461 plakalı 
TIR’a arkadan çarpmış ve kaza-
da hayatını kaybetmişti. İşbilir’in 
cenazesi, memleketi Konya’nın 
Seydişehir ilçesindeki babaevine 
getirildi. Burada helallik alınma-
sının ardından Seyyid Harun Ca-
mii’ne getirilen Osman İşbilir’in 
cenazesi, öğle namazını müte-
akip kılınan cenaze namazının 

ardından Küpe Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Cenaze törenine 
baba Ramazan İşbilir, Seydişe-
hir Kaymakamı Aydın Erdoğan, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Garnizon Komutanı Asteğmen 
Ferhat Yaray, Jandarma Kara-
kol Komutanı Üsteğmen Burak 
Çelik, Emniyet Müdürü Kasım 
Özdemir, siyasi partilerin ilçe 
başkanları, sivil toplum kuruluş-
larının başkanları ve vatandaşlar 
katıldı.  Osman İşbilir’in Foça’da 
uzman çavuşluk eğitimi gördüğü 
ve Ramazan Bayramı nedeniyle 
Seydişehir’deki ailesinin yanına 
gittiği öğrenildi. 4 kardeş olan 
Osman İşbirlir’in kardeşlerinden 
birinin bebekken, diğerinin de 
trafik kazasında hayatını kaybet-
tiği ortaya çıktı.
n İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, “Türkiye 3 kez ozon tabaka-
sıyla ilgili koruma onur ödülü almış bir ülke. Yine mavi plajlarda dünyada 3’üncü sıradayız” dedi

‘Çevreye hassasiyet 
gösteren bir ülkeyiz’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğ-
lu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından Mevlana Kültür Merkezi’n-
de düzenlenen “Sıfır Atık, Geleceğe 
Değer Kattık” konulu seminerde, 
özellikle sanayi devriminden sonra 
insanların çevreye daha fazla müda-
hale ettiğini söyledi.

Dünyada karbondioksit salını-
mının yüzde 42 arttığını dile getiren 
Tuzcuoğlu, şöyle konuştu:

“Bu, tehlike çanlarının çaldığı 
anlamına geliyor. Gerekli yatırım-
lar ve bilinçlendirme yapılmaz ise 
felaketin eşiğine doğru adım adım 
gidiyoruz. İsraf içerisinde değil infak 
içerisinde bir toplum olmamız gere-
kirken, maalesef tüm dünya olarak 
hassasiyetimizi kaybettik. Nehirleri-
mizi kirlettik, kimyasal atıklarımızı 
oralara bıraktık. Bunların da denizle-
re akması sonucu denizler kir tutar 
oldu. Yani ‘deniz kir tutmaz’ lafı rafa 
kalkmış oldu.”

Refik Tuzcuoğlu, Türkiye’de şe-
hirli nüfusun yüzde 80’e yaklaştığını 
aktararak, “Muhtemelen 2030 yılını 
gördüğümüzde şehirlerde yaşayan 
nüfusun yüzde 90’larda olduğu-
nu göreceğiz. Dünya genelinde de 
2050 yılında bu oranın yüzde 90’ları 
bulacağı tahmin ediliyor. Yani kırsa-
lın terk olunduğu ciddi bir tüketim 
toplumu ortaya çıkacak.” diye ko-
nuştu.

“MAVİ PLAJLARDA 
DÜNYADA 3”ÜNCÜ SIRADAYIZ”
Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nü 

imzaladığını hatırlatan Tuzcuoğlu, 
başta ABD olmak üzere dünyanın 
en gelişmiş ülkelerinin bu protokolü 
imzalamadığını belirtti.

Refik Tuzcuoğlu, “Biz çevre-
ye hassasiyet gösteren bir ülkeyiz. 

Türkiye 3 kez ozon tabakasıyla ilgili 
koruma onur ödülü almış bir ülke. 
Yine mavi plajlarda dünyada 3’üncü 
sıradayız. Bu konuda da hassasiyet-
lerimiz çok güzel. Ancak dünyada en 
çok üreten ve kirleten ülkeler, çev-
reyle ilgili bizim gibi ülkelere birta-
kım dayatmalarda bulunuyor. Tabii 
ki çevre hassasiyetimizi maksimum 
düzeyde tutacağız ama bu dayatma-
ları yapanlar, dünyayı en çok kirle-
ten ülkelerdir” şeklinde konuştu.

“E-DEVLET ŞİFRESİ OLAN HERKES 
KENDİ BEYANINI YAPABİLECEK”
İmar barışı için cuma günü 

Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili mü-
racatları almaya başlayacaklarını 
ifade eden Tuzcuoğlu, şöyle de-
vam etti:

“Türksat, HAVELSAN ve Ba-
kanlık olarak ortak bir çalışma 
yürüttük ve vatandaşlarımızın 
e-Devlet sistemi üzerinden cep 
telefonlarından girebilecekleri 
bir sistem geliştirdik. Bu sistem-
de vatandaşlarımızın Yapı Kayıt 
Belgesi’ni nasıl alacağını göstere-
ceğiz. Yine internete bağlı bilgisa-
yar üzerinden de e-Devlet şifresi 
olan herkes kendi beyanını yapa-

bilecek. Daha sonra konutların 
yüzde 3’ünü, ticari alanların da 
yüzde 5’ini bedel olarak istiyoruz. 
Bunu da kendilerine SMS olarak 
bildireceğiz. Bu mesajlarda yazı-
lan Maliye Bakanlığının hesabına 
yatırılabilecek. İnşallah bu siste-
mi devreye alıyoruz. 1-1,5 yıldır 
bu imar barışı üzerinde çalışıyor-
duk ancak yeni yasalaştırabildik.” 

Programa, Vali Yakup Can-
bolat, İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, Bakanlık ça-
lışanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. n AA

‘İftar sofraları birlik ve beraberliğimizi geliştiriyor’
Selçuklu Belediyesi Ramazan 

Ayı boyunca her gün iki mahallede 
kurduğu iftar sofrası ile binlerce 
mahalle sakinini bir araya getiri-
yor. Selçuklu’da Ramazan Ayının 
bereketi Selçuklu Belediyesi tara-
fından her gün iki mahallede kuru-
lan birlik ve beraberlik sofralarında 
yaşanmaya devam ediyor. Rama-
zan Ayı’nın manevi coşkusunun 
birlikte yaşandığı mahalle iftarları-
nın adresi Dumlupınar, Malazgirt, 
Sancak ve Sızma Mahalleri oldu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı,  Ak Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 
Mehmet Babaoğlu, Ak Parti Konya 
Milletvekili Adayları Ali Sürücü ve 
Osman Seçgin, Ak Parti İl Başkan 
Yardımcısı Fahrettin Kulu, Ak Par-
ti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti İl ve İlçe Teş-
kilatı Yöneticileri, belediye meclis 
üyeleri, başkan yardımcılarının 
yanı sıra mahalle muhtarlarının 
da yer aldığı iftarlarda binlerce ilçe 

sakiniyle buluştu. Ramazan ayının 
bütün Müslümanların birlik ve be-
raberliğine vesile olduğunu ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı; “Ramazan 
boyunca her gün iki farklı mahalle-
mizde gerçekleştirdiğimiz mahalle 
iftarı ile Ramazan’ın bereketini 
hemşehrilerimizle birlikte yaşıyo-
ruz. Bu coşkuya birlikte şahitlik 
ettiğimiz için çok mutluyuz. Kom-
şuların hep birlikte iftar sofralarına 
oturmuş olması Ramazan Ayının 

manevi iklimine uygun olarak çok 
güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu 
iftar sofralarında bizler sizlerle 
hasbihal ederken, siz de komşu-
larınızla, eşinizle, dostunuzla bir-
likte iftar ederek birlik beraberlik 
duygusunu geliştiriyorsunuz. Bu 
güzelliklere vesile olduğumuz için 
çok mutlu oluyoruz. Hepinize katı-
lımlarınızdan dolayı teşekkür edi-
yorum. Allah tuttuğumuz oruçları 
kabul etsin” dedi.
n HABER MERKEZİ

18 Aralık 2017 
tarihinde bir yazı yaz-
mıştım gazetemin kö-
şesinde.

“Halkın Tabiri ile 
Kadınhanı sağlık ocağı 
yine tamir ediliyor, 65 
yıllık bina adam olmaz, 
her yıl bu binaya  para 
akıtılıyor ve yazıktır dev-
letin parasına” diye bir 
yazı yazmıştım.

Aradan 6 ay geçti 
Tarih 7 Haziran 2018 Kadınhanı 

sağlık ocağına yine onarım yapılıyor. 
Tavanı su alan binaya  asma tavan 
yapılıyor  dış cebe sıvası dökülen 
yerler tekrar tamir ediliyor.

Araştırdık, hani plan projesi ya-
pılmıştı? Ocak ayında inşaata başla-
nacaktı diye bu kez de; Konya Top-
lum Sağlık  Merkezi Müdürlüğü izin 
vermiyor diye.

Kadınhanı’nın başına bir de Kon-
ya Toplum Sağlık Müdür sorunu 
çıktı. 

Neymiş efendim ben bu çalışan-
ları nerede barındırabileceğim Ka-
dınhanı’n da boş bina yok! Var efen-
dim... Gel sana 50 kişinin çalışacağı 
boş bina iki dakikada gösterelim.

İlçe Tarım Müdürlüğünün 50 
personelle iki yıldır kullandığı ve  bir 
ay önce yeni binasına taşındığı bina 
boş gel hemen taşın.

Ha şunu söyleyeyim.   Düğünde 
oynamak istemeyen gelin yerim dar 
dermiş ya yapmak istemiyorsanız 
yeni binayı  söyleyin  bilelim.

Vay be demek ki bir kurumda 
iki baş olunca biri arabanın kazına 
basıyor gitsin diye  diğerleri de firene 
basıyor gitmesin diye.

Konya da kurum müdürleri ya 
bu arkadaşlar! 

Kadınhanı ilçesinde bu iki kurum 
çalışıyor mu diye denetlemezler ama 
oradan devletin parasını iyi harcatırlar.

Toplum sağlık merkezinde hak-
kıyla çalışan  üç dört kişi var, diğerleri 
oturuyor.  Aile hekimliğin dede  aile 
hekimini odasında  bul bulabilirsen  

Aile hekimleri de reçete 
yazan bir kurum haline 
gelmiş. Bunu ben söy-
lemiyorum. Halkın içine 
çıkın da sağlık ocağı 
doktorları  ne iş yapıyor 
diye bir sorun, vatan-
daş size ne söyleyecek 
görürsünüz.

Bu aile hekimliği 
ne manaya geliyor, 
ben bunu da anlamış 

değilim hasta zeker at yerinden kaka-
mıyor. Hastanın  aile hekimi  hastayı 
ayağıma getireceksiniz  diyor.

Vatandaşa sadece ilaç yazılıyor.
Bir de  55 yaş üstü  vatandaşla-

ra  kanser testi yapılıyor. Kadınhanı 
sağlık ocağında  tüm halk da kanser 
çıkıyor ne kerametse gönderdikleri 
test cihazları arızalı her hal de ki halkı 
bir de  kanser testi pozitif çıktı diye 
aileleri iki ay Konya hastanelerinde 
perişan edip strese sokuyorlar.

Kanser miyim değil miyim? 
Diye....

O stresten dolayı kanser olma-
yanı da kanser ederler.

Tabi ki aile hekimi beyin cerra-
hından, kalp cerrahından  fazla para 
alırsa sistem böyle yürür.

Sayın Valime de sormak istiyo-
rum. Bu iki kurum her yıl Kadınhanı 
sağlık ocağı onarımı  için ödenek 
için sizin önünüze evrak getirdiğinde 
demek ki sizde her yıl ne bu onarım 
parası diye sormuyorsunuz ki bu iki 
kurum eski binaya para harcamaya 
devam ediyor.

Bunu niye yazıyorum eğer biz 
Müslümansak, Allah inanıyorsak, Al-
lah’tan  korkuyorsak  olmayacak işin 
üstüne devamlı gidiliyorsa, bunu da 
görüp uyarmazsak, Allah öbür dün-
yada  bana da soracak buraya her yıl 
Devletin parası harcanıyor bu işe dur 
demiyorsunuz diye.

Ben uyarayım ister yapın ister 
yapmayın. Fuzuli harcadığınız dev-
letin parasının hesabını siz verecek-
siniz öbür dünyada ben görevimi 
yapıyorum.

TOPLUM SAĞLIK VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

Meram’da devrilen traktörün 
altında kalan sürücü yaşamını yitir-
di. Yakup Birer (72) idaresindeki 42 
KV 244 plakalı traktör, Salarlı Yay-
lası’nda devrildi. Traktörün altında 
kalan Birer, olay yerinde hayatını 
kaybetti. Birer’in cesedi, inceleme-
nin ardından morga gönderildi. 
n İHA

Akşehir’de otomobilin orta re-
füje çarpması sonucu 2 kişi yara-
landı.Edinilen bilgiye göre, Kerim 
D. (27) idaresindeki 42 UJ 451 pla-
kalı otomobil, Doğrugöz Mahallesi 
yakınlarında Konya-Afyonkarahisar 
karayolu üzerinde orta refüje çarptı.

Sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu takla 
atan araçta bulunan Cafer B. (20) 
ve Ayşegül B. (53) yaralandı. Yara-
lılar, Akşehir Devlet Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. n AA

Traktörün altında 
kalan sürücü öldü

Otomobil orta refüje
çarptı: 2 kişi yaralandı 

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu
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‘CHP’li kadınlar kapı kapı geziyor’ ‘Ereğli’ye önemli hizmetler yaptık’
Cumhuriyet Halk Partisi Konya 

İl Kadın Kolları Yönetimi 24 Ha-
ziran seçimleri için Genel Merkez 
tarafından “İstikbal İçin Cesaret” 
sloganıyla sahaya inerek seçim 
çalışmalarına başladı. Mahalle Ma-
halle ve Kapı Kapı dolaşan adeta 
arı gibi çalışan CHP Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Şerife Tunç kendi-
sine eşlik eden Karatay Kadın Kol-
ları Başkanı Filiz Dağ ve yönetim 
kurulu üyeleri seçim çalışmalarının 
ilk gününde Merkez Karatay ilçe-
sine bağlı Yeni Mahalle ve Fetih 
Mahallesi Karşehir sitelerini ziya-
ret etti. Burada evleri ziyaret eden 
ekip daha sonra kadınlarla oturup 
sohbet ettiler. 24 Haziran seçim-
leri hakkında bilgiler verilerek, 
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem 
İnce’ye ve Vekil Adayı Abdüllatif 
Şenere destek istediler.

Gittikleri her yerde sevgiyle 
ve ilgiyle karşılandıklarını belirten 

CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Şerife Tunç, “Seçim çalışmalarımı-
za kapı kapı gezerek kadınlarımıza 
16 yıllık AK Parti iktidarının yıkımı-
nı anlatıyoruz. Muharrem İnce’nin 
Cumhurbaşkanı ve CHP’nin parla-
mento çoğunluğunu aldığı bir Tür-

kiye’de neler yapacağımızı anlatı-
yoruz. Saray rejiminin enkazından 
umutlu yarınlara dair somut çalış-
malarımızı paylaşıyoruz. Cumhur-
başkanlığı’nda İnce’ye parlamento 
seçiminde ise CHP’ye oy istiyoruz” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri planlanan iş-
leri zamanında yetiştirmek adına 
gece gündüz demeden çalışma-
larına devam ediyor. Çalışmalar 
hakkında değerlendirme yapan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Son 4 yılda Ereğli’mize önemli 
hizmetler yaptık. Hizmetlerimizde 
rekor üstüne rekor kırarak adeta 
kendimizle yarıştık. 2018 planla-
malarımız içerisinde de yine re-
korları alt üst edecek hizmetleri-
miz olacak. Özellikle asfaltta yine 
büyük bir atılım yapacağız. Son 4 
yılda tam 525 km sıcak ve soğuk 
asfalt çalışması yaparak hizmette 
çıtayı çok yükseklere çıkardık, bu 
yıl yapacağımız çalışmalarla çıta-
yı daha da yükseklere çıkararak 
Ereğli’mizin hak ettiği hizmetlere 
kavuşmasını sağlamak için yoğun 
bir şekilde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Bu noktada planlama-

larımızı zamanında yetiştirebil-
mek için ekiplerimiz canla başla 
çalışıyor. Gece gündüz demeden 
asfaltlama çalışmalarını aralıksız 

sürdüren fedakar çalışanlarımıza 
teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan, Konya-Kara-
man bölümündeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İki şehir arasındaki yolculuk süresi 40 dakikaya düşecek

Karaman hızlı
trene kavuşuyor 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) İşletmesi 
Genel Müdürlüğünden alınan 
bilgiye göre, bugüne kadar bin 
213 kilometre yüksek hızlı de-
miryolu işletmeye açıldı. Halen 
bin 870 kilometre yüksek hızlı 
demiryolunun inşası ise sürüyor. 

Öte yandan hem yük hem de 
yolcu taşımak üzere hızlı demir-
yolu çalışmaları devam ediyor. 
Halen bin 454 kilometre hızlı 
demiryolunun inşasında sürdü-
rülüyor.

İnşası devam eden hızlı de-
miryolu projeleri kapsamında 
102 kilometrelik Konya-Kara-
man arasındaki demiryolu, saat-

te 200 kilometre hıza uygun, çift 
hatlı, elektrikli ve sinyalli hale 
getirildi.

İKİ ŞEHİR ARASI SEYAHAT 
SÜRESİ 40 DAKİKA 

Altyapı ve üstyapı işleri ta-
mamlanan projenin elektrifi-
kasyon ve sinyalizasyon yapım 
çalışmaları devam ediyor. Bedeli 
55 milyon 490 bin avro olan pro-
je tamamlandığında Konya-Ka-
raman arası seyahat süresi 1 
saat 13 dakikadan 40 dakikaya 
düşecek.

Hattaki test sürüşlerine ise 
temmuz ayında başlanması he-
defleniyor.
HEDEF YILDA 1,9 MİLYON YOLCU

Çalışmaları devam eden hat-

ta yılda 1,9 milyon yolcunun 
seyahat etmesi hedefleniyor. 
Karaman-Yenice hattının işlet-
meye alınmasıyla Mersin Limanı 
ile Konya, Ankara arasında daha 
kısa ve hızlı bir ulaşım koridoru 
oluşturulacak.

Yolcunun yanı sıra yük taşı-
macılığının da yapılacağı Kon-
ya-Karaman hattının 2018 yılı 
içinde işletmeye alınması plan-
lanıyor.

GÜNEYDOĞU’YA KADAR 
UZANACAK

Hattın devreye alınmasıyla, 
İstanbul’a kadar mevcut demir-
yolu ağına göre daha kısa me-
safe ve daha hızlı bir demiryolu 
sistemi ile entegrasyon sağlana-

cak. Ulaşım kolaylığı, bölgenin 
her alanda gelişmesine de katkı 
sağlayacak.

Konya-Karaman hızlı de-
miryolu hattı; devamındaki 
Karaman-Ereğli-Ulukışla-Ye-
nice Hızlı Demiryolu ile güney 
koridorunu oluşturan Mer-
sin-Adana-Osmaniye-Kahra-
manmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa 
hızlı demiryolu projelerine en-
tegre edilecek.

Konya-Karaman hattında 
hizmet verecek tren, Konya’nın 
Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve 
Çumra ilçesi ile Karaman’ın De-
miryurt köyündeki istasyonlarda 
yolcu indirip bindirecek.
n AA

‘Cumhur İttifakı’nın arkasındayız’
Kültür ve Sanat Gönüllüleri Vak-

fı Konya Şubesi düzenlediği basın 
toplantısı ile Cumhur İttifakı’nı des-
teklediklerini açıkladı. Toplantıda 
konuşan Vakfın Konya Şubesi Baş-
kanı Mehmet Emin Edalı, 24 Hazi-
ran seçimlerine gidilirken art niyetli 
grupların siyaset ve medya kollarıyla 
ülkede kaos ortamı oluşturmak is-
tediklerini öne sürdü. 24 Haziran 
seçimlerinin istikrar için istiklal mü-
cadelesi niteliğinde olduğunu belir-
ten Edalı, seçim sürecinde il başkan-

lığı olarak yönetim kurulu ve genel 
merkezin onayını alarak Cumhur 
İttifakı’nı desteklediklerini söyledi. 
Toplantıda konuşan Vakfın Müte-
velli Heyeti Başkanı Mehmet Çınar 
da Türkiye’nin önemli bir süreçten 
geçtiğini ifade ederek, “Kültür ve 
Sanat Gönüllüleri Vakfı olarak, hal-
kımızın çoğunluğu gibi 24 Haziran 
seçimlerinde Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak 
gösterildiği Cumhur İttifak’ını des-
tekleme kararı aldık” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Değerli okurlarım,
Bu günkü yazım-

da şuurdan ve şuurlu 
yaşamdan bahsetmek 
istiyorum.

Şuur canlıların 
bilinçaltı hareketleri 
olarak bilinir.Yalnız 
insanlarda değil bütün 
canlılarda görmek-
teyiz. Karınca, kedi, 
köpek vs. hepsi de 
vardır. İç güdünün ira-
deye dönüşmesi de diyebiliriz.

Şuurun insanlardaki etkileri fay-
da ve ehemmiyeti üzerinde duraca-
ğız. Malumunuz davranışlarımızın

kontrol şuurla dizginlenebilir. 
Şuursuz hareketler insanları ancak 
felakete sürükler, çünkü davranışlar 
kontrolümüzden çıkmıştır.Kontrol-
süz bir iradenin de ne yapacağı hiç 
belli olmaz.

Günümüzde maalesef şuursuz 
davranışlarla çok sık karsılaşmak-
tayız.

Bu da doğal olarak  şuursuz , 
kontrolüz toplumlar oluşturuyor. 
Şiddet, saygısızlık, hoşgörüsüzlük 
gibi zararlı  davranışlara dönüşerek 

huzursuz ve güvensiz 
toplumlar oluşturmak-
tadır.

Huzur ve güven 
inşa etmek en önemli

mimarlıklardan bi-
ridir. Huzur ve güven 
toplumun temel tasla-
rındandır. 

Toplumun ve bi-
reylerin olmazsa ol-
mazlarındandır.

Herkese lazım olan 
bir unsurdur.

Huzur ve güveni olmayan şuur-
suz toplumlarda her türlü  suça ve 
suçluya rastlamak mümkündür.

Suç oranı düşük huzurlu gü-
venli ve mutlu insanların cok oldu-
ğu bir toplum istiyorsak, şuurlu ve 
dengeli insanlar olarak yaşamamız 
elzemdir.

Bunun içinde aileye, eğitime, 
basım ve görsel yayınlara önem ve-
rilmeli, ufuğu geniş ve derinliği olan 
yayınlar ve öğretiler yapmalıyız.

Hepinize aklı selim şuurlu ve 
mutlu günler dilerim.

Selam ve saygılarımla.
Tayyip Sağ

ŞUURLU YAŞAMAK

Yöntem Koleji  2017-2018  
eğitim  dönemi mezuniyet töreni  
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Erol Güngör Konferans Salonu’nda  
gerçekleşti.  Törene  Yöntem Koleji 
Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Pa-
zarcı, Serdar Akar, Serdar Özdemir, 
Emrah Yıldız ve Oğuzhan Gündüz, 
Okul Müdürleri Mehmet Tekin, 
Ertuğrul Kirdi ,öğretmenler öğren-
ciler ve veliler Katıldı.  Açılış ko-
nuşmasını yapan Yönetim Kurulu 
Üyesi Özgür Pazarcı: “Sizlerin hu-
zuruna ilk olarak 14 Temmuz 2017 
Cuma günü çıkmıştık. Yeni açılan 
bir okul… Sağlam bir kadro… Bize 
inan yüzlerce veli…  Ve büyük 
hedefler… O heyecanın, üzerimiz-
deki sorumluluğun büyüklüğünü 
anlatmam gerek yok. En yakın şa-
hit sizlersiniz…. Şunu da özellikle 
söylemek istiyorum: Çıktığımız bu 
yolda bizim en büyük destekçimiz 

ailemizdi. Oluşturduğumuz eğitim 
konsepti sadece Konya’da değil 
ülke genelinde de yankı uyandırdı. 
Bundan 2 ay önce Şanlıurfa’da açı-
lacak bir özel okul ziyaretimize ge-
lerek konseptimizi yerinde gördü. 
İnanıyoruz ki bu eğitim anlayışı, bu 
profesyonel yaklaşım daha birçok 
okula ilham kaynağı olacak. Bun-
dan gurur duyuyoruz” dedi.  Me-
zuniyet töreni  öğrenciler ve veliler 
adına yapılan konuşmalardan son-
ra Yöntem Koleji Yönetim kurulu 
üyeleri, okul müdürleri ve öğret-
menlerinin mezun olan öğrencilere 
mezuniyet belgesi dağıtımın ar-
dından , öğrencilerinin hazırlamış 
olduğu gösteriler ve müzik dinle-
tisi sunuldu. Akabinde  mezuniyet 
pastası kesilerek kep atma merasi-
mi düzenlendi .Merasim sonunda   
öğretmenler öğrenciler ve veliler  
doyasıya eğlendi. n HABER MERKEZİ

Yöntem Koleji  ilk 
mezunlarını verdi

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ



Çevresindekilerde sağlam inanç, güzel ahlak, yüce duygu ve düşüncelerin oluşmasına çaba gösteren merhum Hacı Veyis Efendi’den ge-
riye maddi değer ifade eden bir şey kalmadı. Merhum Hacı Veyis Efendi bugün değeri daha iyi anlaşılan büyük bir manevi miras bıraktı

Konya’nın manevi önderlerinden 
merhum Havı Veyis Efendi, bütün 
ömrünü ibadetle geçirdi. Zor şartla-
ra rağmen okumayı asla bırakmayan 
merhum Hacı Veyis Efendi halkı 
cami ve ev sohbetleriyle aydınlat-
maya çalışır ve talebe yetiştirmeye 
büyük önem verirdi. Yardımsever-
liğiyle de bilinen Hacı Veyis Efendi, 
etrafında kim varsa derdine derman 
olmaya çalışır, yardıma ihtiyaç du-
yanlara yardım eli uzatırdı.  Ali Cahit 
Selvi’nin kaleminden merhum Hacı 
Veyis Efendi: 

HACI VEYİS EFENDİ 
 (KURUCU) (1858-1935) 

1858 yılında Şatır’da dünyaya 
geldi. Babası Şatırlı Hacı Mustafa 
Ağa, annesi de aynı köyden Fadime 
Hanım’dır. Sedirler Sıbyan Mekte-
bi’nde ilk eğitimini alan Veyis Efendi 
kardeşi Mehmet Efendi ile birlikte 
burada Bekir Hoca Efendi’de hıfzı-
nı tamamladı. Ardından o dönemin 
önemli şahsiyetlerinden Aladağlı 
Mehmed Efendi ile Müftü Hacı Ah-
med Efendi’nin derslerine devam 
ederek icazet aldı. Bu arada Büyük 
Çimili Hoca Şeyhulkurrâ Ahmed 
Efendi’nin tecvid ve kıraat dersleri-
ne devam etti. Daha sonra imtihana 
girerek Köprübaşı Caddesi’nde Zin-
cirlikuyu Çelebi Sokağı’nda yer alan 
Adliye Medresesi’ne müderris oldu. 
Bu medresenin o zaman ki müderrisi 
Mehmet Zarî Efendi’nin 1904 yılında 
genç yaşta ani vefatı ile medrese’nin 
İdaresi tamamen kendisine kaldı. 
Burada oğulları Mustafa Efendi ile 
İbrahim Efendiler başta olmak üzere 
pek çok talebe yetiştirdi. Hoca efendi 

adı geçen Medrese’nin son Müder-
risidir. Medreselerin kapatılmasına 
kadar burada görev yaptı.

Adliye Medresesi’nde görev ya-
parken Dolav Mahallesi Ulu Camii’n-
de imâmet vazifesini de üstlendi. Bu-
rada yaklaşık 50 yıl maaşsız imamlık 
yapmasından dolayı bu cami daha 
sonra Hacı Veyis Efendi’nin adıyla 
meşhur oldu. Bu caminin görevlisi 
olduğu bir zamanda ot deposu ya-
pılması hadisesini torunu Ali Ulvi 
Kurucu hatıratında şu şekilde anlat-
maktadır:

“Camisi ot deposu oldu. Elinden 
anahtarı aldılar, camiye ot doldurul-
du. Büyük bir cami idi. Dedem on-

dan sonra yine Dolav Mahallesi’nde 
küçük bir mescide geçti. Bu mescidin 
imamı ölünce yerine İmam tayin ol-
mamıştı. Zaten hep öyle yapılıyordu. 
İmam ölünce yerine yenisi gönderil-
miyor, açık kapı ve okuyup namaz 
kıldırıp bir bakan olmayınca da cami 
terk edilmiş bir halde kalıyordu.  Do-
lav Mahallesinin yanında ki Aslanlı 
Kışla’nın da büyük bir camisi vardı. 
Kışladaki askerler eskiden burada 
beş vakit ezan okuyup namazlarını 
kılarlarmış, dedemin camisi ot de-
posu yapıldığı sırada bu cami de aynı 
şekilde boşaltılıp ot deposu yapılmış. 
Bir gün komşuları; hocam yetiş mi-

nareyi kesiyorlar! Diye Aslanlı Kışla 
Camisi’nin minaresinin kesildiğini 
haber vermişler. Dedem faciayı şöyle 
anlatır; 

“Kuşluk vakti camiden çıkmış 
eve gelmek üzereydim kışlaya yakın 
evlerinin pencerelerine ve damlarına 
çıkmış kadınlar gördüm. Bir feryadı 
figandır gidiyordu. Nedir bu acaba? 
Diye kışlaya doğru yürüdüm kadın-
lar ağlıyor, feryat ediyorlar da beni 
görünce imdada çağırır gibi hocam 
minareyi kesiyorlar diye seslerini 
yükselttiler. İlerleyince gördüm ki 
bıçkı getirmişler askerler iki tarafın-
dan itip çekerek onunla minareyi ke-
siyorlar. Dayanamadım şöyle dedim: 

“Allah’ım ! Keşke minarenin 
yerine beni kesselerdi.  Minaresiz 
mabet, namazsız insanlar, namazsız 
millet.  Allah’ım senin ismi Celâlini,  
habibin Muhammed Mustafa’nın 
anılacağı, tevhidin ilan edileceği şu 
minare Müslümanları Allah’ın bir-
liğine, ruh birliğine, din birliğine 
peygamber birliğine, kıble mihrap 
ve kitap birliğine, vahdete çağıracak 
olan şu minare kesileceğine ben ke-
sileydim, şu minare doğranacağına 
ben doğranaydım”

Hacı Veyis Efendi önce Şatırlı Fa-
dime Hanım’la evlendi. Bu evlilikten 
Mustafa (Hacı Veyiszade) , İbrahim 

adında iki oğlu Fatma, Hatice ve Ra-
hime adında üç kızı dünya gelmiştir. 
1919 yılında Fadime Hanım vefat 
edince akrabalarından Seyit Mehmet 
Efendi’nin oğlu Kerim Efendi’nin kızı 
Fadimana ile ikinci evliliğini yaptı. 
İkinci evliliğinden çocuğu yoktur. Ali 
Ulvi Kurucu dedesinin ikinci evliliğini 
yaptığında 50 yaşında olduğunu söy-
lemektedir. 

Dedesinin dış görünüşünü Ali 
Ulvi Kurucu şu şekilde anlatmakta-
dır:

“ Dedemin ilâhî bir heybetle be-
raber bir cazibesi vardı.  Sevilen bir 
insan idi.  Onun girdiği odaya girince 
orası bir camiye bir kütüphaneye gir-

mişsiniz gibi gibi olurdu.  Nur doğ-
muş gibi olurdu.  Orta boyluydu zayı-
fa yakın mutedil bir yapısı vardı. Zayıf 
sayılabilirdi, kemikleri iri idi.  Cübbe 
ve sarık giyerdi.  Cübbenin altında 
şalvar, üzerinde entari ve belinde 
kuşağı vardı.  Vefatına kadar bu kı-
yafetle dolaştı. Konya’daki hocaların 
içinde en büyük sarık onunkisiydi. “

Hacı Veyis Efendi’nin bütün 
ömrü ibadetle geçti. Aynı zamanda 
bu ömür,  halka  ibadet sevgisi ve 
peygamber aşkını öğretmek  çaba-
sıyla geçmiştir. Hacı Veyis Efendi 
sadece dinî vecibelerin yerine getiril-
mesiyle meşgul olmamış mahallenin 

bütün dertleriyle ilgilenmiştir. Van 
ve çevresinden Konya’ya yerleşti-
rilenlerin bütün ihtiyaçlarını bizzat 
gidermek için büyük çaba gösteren 
Hacı Veyis Efendi, yaklaşık beş yıl 
akşam yemeklerini evinde hazırlata-
rak Dolav’daki Ulu Cami’de onlarla 
birlikte yemiştir. Halkı cami ve ev 
sohbetleriyle aydınlatmaya çalışan 
ve talebe yetiştirmeye büyük önem 
veren Hacı Veyis Efendi Arap harf-
leriyle eğitimin yasaklandığı dönem-
lerde her türlü zorluğa ve takibata, 
bütün engel ve yasaklara rağmen 
eğitim ve öğretim vazifesini yeri-
ne getirmekten vazgeçmemiştir. 
Daima yanında kitap bulunduran 

ve onları koyduğu bohçada nereye 
giderse beraberinde taşıyan Hacı 
Veyis Efendi her gün öğle ile ikindi 
arasında evinde ailenin bütün fertle-
rini toplar onlara ders okutur ve bu 
derslere mahallenin diğer çocukları-
nın da katılmasını sağlardı. Çevresini 
sadece bilgilendirmekle kalmamış, 
söylediklerini bizzat kendi hayatın-
da uygulayarak muhataplarını eğit-
miş ve onlarda sağlam inanç, güzel 
ahlak, yüce duygu ve düşüncelerin 
oluşmasına çaba göstermiştir. Hacı 
Veyis Efendi’den geriye maddi de-
ğer ifade eden bir şey kalmamıştır. 
Ancak o bize bugün değeri daha iyi 

anlaşılan büyük bir manevi miras bı-
rakmıştır. Yaşantısı ile bizlere örnek 
olan Hacı Veyis Efendi ile ilgili bir çok 
menkıbe anlatılagelmiştir. Ailede  
selami yaşatma ve yaymaya önem 
vermesi ile ilgili anlatılan şu hadise  
Hocaefendi’nin selam vermeye  ne 
kadar önem verdiklerini ortaya ko-
yar. Hacı Veyiszade Mustafa Efendi 
çocuk denecek kadar gençtir. Yazıları 
babasıyla  birlikte köye harman kal-
dırmaya giderler. Ekin biçilir,  saplar 
ortada toplanır kenarından harmanı 
sürmeye başlarlar.  Hacı Veyis Efen-
di kenarda yapılan gölgelikte oturur, 
Hacı Veyiszade’yi gözleriyle takip 
eder. Hocamız hayvanın çektiği dü-
venin üzerinde durmadan döner de 
döner. Ama her babasının önüne 
gelişte “Selamün aleyküm” diye Se-
lam vermeyi ihmal etmez.  Babası 
da selamı mukabelede bulunarak 
“Ve aleykümselam” der.  Dönüşler 
bu minval üzere devam eder gider. 
Ama bazen oğul Mustafa her nasılsa 
selam vermeyi unutur. Veyis Efendi 
arkasından seslenir:

- Mustafa oğlum selam vermeyi 
unuttun

 Hoca Efendi bulunduğu yerden 
seslenir :

“Selamünaleyküm” 
21 Haziran 1934’te soyadı ka-

nunu çıkınca “Kurucu” soyadını alan 
Hacı Veyis Efendi Ramazan 1354’te 
(Aralık 1935) vefat etti. Torunu Ali 
Ulvi Bey’in yazdıklarından 12 veya 
13 Aralık tarihinde vefat etmiş oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Kapu Camii’nde 
kılınan namazdan sonra Üçler Me-
zarlığı’na defnedildi.
KAYNAKLAR:

Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar-1 
(haz. M. E. Düzdağ, İstahbul 2007;

Mehmet Ali Uz, Hacı Veyisza-
de Mustafa Efendi ve Ailesi, Konya 
2009;

Mehmet Ali Uz, Konya Alimleri 
ve Velileri, Meram Belediyesi, 2013;

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya Ansiklopedisi, C.IV, Konya, 
2012;

Koyunoğlu Şehir Müze ve Kü-
tüphanesi Gazete Arşivi;

Koyunoğlu Şehir Müze ve Kü-
tüphanesi Fotoğraf Arşivi (H.B.Ho-
calar,1-2);

Hacı Veyis Efendi’nin Üçler Mezarlığı’ndaki kabri.

Konya’nın manevi önder-
lerinden Mehmet Hilmi Kağ-
nıcı Efendi, Hadimli Mehmet 
Vehbi Çelik Hoca’dan aldığı 
ders sonucu icazet aldı. 

Bir taraftan ticaret yapar-
ken diğer taraftan da imam 
hatiplik ve vaizlik görevi 
sürdürdü. Kur’an eğitiminin 
yasak olduğu dönemlerde, 
kendi evinde çocuklar ve 
yetişkinlere, bu zor şartlar-
da Kur’an ve dini hükümleri 
öğretirdi. 

MEHMET HİLMİ KAĞNICI 
EFENDİ (KAĞNICI HOCA) 

(1297/1876-1957) 
1876 yılında Konya’da 

doğdu. Konya halkından 

Kağnıcı Hacı Halil Efendi’nin 
oğludur. 

İlk tahsilini müteakip, 
Müftü Gevraki Hacı Ab-
dülkadir Efendi’nin, onun 
vefatından sonra da Ha-
dimli Mehmet Vehbi Çelik 
Hoca’nın derslerine devam 
ederek ondan icazet aldı. Bir 
süre Konya dışında tahsiline 
devam ettikten sonra Kon-
ya’ya döndü. 

Bir taraftan ticaretle 
meşgul olurken diğer taraf-
tan da evinin yakınındaki 
Burhandede Uluırmak ve 
Ali Hoca camilerinde imam 
hatiplik ve vaizlik görevi ifa 
etti. Kur’an eğitiminin yasak 

olduğu dönemlerde, kendi 
evinde çocuklar ve yetişkin-
lere, bu zor şartlarda Kur’an 
ve dini hükümleri öğretirdi.

Aynı zamanda mahalle-
de, komşuluk ilişkilerinde 
ve problemlerinde ,hakem-
lik yapar, adaletli davrandığı 
için herkes saygı duyardı. 

O dönem toplumda, zen-
ginler ile fakirler arasında 
yaşama tarzı çok farklı de-
ğildi. Bir gün mahallenin 
tüccarlarından birinin, İs-
tanbul’dan yeni çıkan kaşmir 
kumaşı getirdiği ve kadınlar 
arasında fitneye sebep ola-
cak diye, zengini ikaz ederek 
kumaştan elbise dikilmeme-

sini istediği ve “Mahallede 
her eve bu kumaş gelmeden 
kadınlarınız giymesin” tavsi-
yesinde bulunduğu ve O tüc-
carında da hiç itiraz etmeden 
kabul ettiği anlatılır.

Konya’da, medrese icaze-
tinden dolayı Kağnıcı Hoca 
olarak tanındı. 25.01.1957 
tarihinde vefat etti ve Uluır-
mak Kabristanında toprağa 
verildi.

Kağnıcı Hoca’nın Meh-
met, Abdullah ve Ahmet 
adında üç oğlu, Lütfiye, Paki-
ze, Vesile ve Münire adında 
dört kızı vardır. 

Üç oğlu da Kur’an hafı-
zı idi. Oğlu merhum Ahmet 

Naci Kağnıcı da, Konya’nın 
tanınmış hafızlarımızdan idi.

Uluırmak Kabristanı’n-
daki  kabir taşı kitabesi şöy-
ledir:

Hüve’l -Bakî
Ya Râb sana kul olmaktır 

bais-i iftiharım
Affın ümidiyle geldim 

babına sevgili
Sübhân’ım Gafetle ge-

çirdiğim uzun müddet-i 
hayâtım

Rahmetinle bezet ben 
kulunu ey ulu Yezdân’ım

Merhum ulemadan Meh-
met Hilmi Kağnıcı

Ruhuna Fatiha. 
25.1.1957

Hacı Veyis Efendi

Mehmet Hilmi Kağnıcı Efendi

Manevi miras bıraktı
 Adliye Medresesi’nde görev yaparken Dolav Mahallesi Ulu Camii’nde imâmet vazifesini de üstlendi. Burada yaklaşık 50 yıl maaşsız imamlık yapmasından dolayı bu cami daha sonra Hacı Veyis Efendi’nin adıyla meşhur oldu.

Zor şartlara rağmen evinde Kur’an öğretti



Konya’nın diğer şehirlerden farklı olduğunu vurgulayan Özbekistanlı Usman Sattarov, Konya’nın 
İslami açıdan yaşanabilir bir şehir olduğunu belirterek, “Konya’nın mayası çok sağlam” dedi

‘Konya’nın mayası sağlam’
Özbekistanlı Usman Sattarov 

yaptığı açıklamada Konya’nın maddi 
ve manevi anlamda birbirine destek 
olan bir şehir olduğunu, bunun için 
Konya’yı sevdiğini söyledi. 

Eğitim görmek için geldiği Kon-
ya’da, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi 
olan Sattarov, Özbekistan ve Türkiye 
arasındaki bağlara dikkat çekti.  “Tür-
kiye-Özbekistan arasındaki bağlar 
daha da güçleniyor” diyen Sattarov, 
“Biz burada yabancı değiliz. Aynı 
kökten geliyoruz. Aynı dine mensu-
buz. Türkiye özellikle İslam alemi için 
önemli katkılar sunuyor. Somali’de, 
Suriye’de, Arnavutluk’ta daha birçok 
memlekette Türkiye elini uzatıyor, 
yardımcı oluyor. Türkiye bizlere çok 
büyük destekler veriyor. Biz bundan 
dolayı gurur duyuyoruz. Bizler bir 
olduğumuzda daha dik durabiliriz. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın da söylediği gibi Orta Asya 
ile yapılacak projelere ağırlık verme-
si, bizim aramızdaki bağları daha da 
güçlendirmemize neden oluyor” diye 
konuştu. 

GELENEKLER YENİ 
NESİLLERE AKTARILIYOR 

Özbekistan hakkında bilgiler 
veren Sattarov, Özbekistan’da aile-
nin çok önemli olduğunu vurguladı. 
Anne, babadan öğrenilen değerlerin 
nesilden nesile aktarıldığını belirten 
Sattarov, şöyle devam etti, “Özbekis-
tan’da aileden gelen gelenek, terbiye, 
adetler çok önemli. Anne-babadan 
öğrenilir her şey. Anne-babalar veya 
dedeler çocuklarına küçük yaşlarda 
kendi öğrendiklerini anlatırlar, ha-
yatlarından örnekler verirler. Böylece 
çocuklar da öğrenmiş olur. Bu şekilde 
bilgiler, gelenekler, adetler nesilden 
nesile aktarılır. Anneler, babalar, de-
deler, nineler çocukların öğrenmesi 
için sürekli destanlardan örnekler 
vererek anlatımlar yaparlar. Çocuk-
lara örnek olmaya çalışırlar. Her şey 
aileden başlar. Çocuklara denir ki;  
“sen ailenin, şehrinin, ülkenin ve 
Müslümanların yüzüsün. Sen nasıl 
olursan senin aileni, şehrini, ülkeni, 
Müslümanları o şekilde görürler.” Bu 
şekilde yapılan nasihatlerle çocuklara 
ders verilir.”

ÖZBEKİSTAN’DA GÜZEL
 GELİŞMELER VAR

Özbekistan’ın büyük bir oranının 
Müslüman olduğunun bilgisini veren 
Sattarov, ülkede çeşitli zorluklar yaşa-
dıklarını dile getirerek şöyle konuştu, 
“ Daha önce bölgedeki yapıdan dolayı 
çok zorluklar çekilmiş. Ama şuanda 
durum çok iyi. 

Gençler camiye gidiyor. Kur’an-ı 
Kerim mukabeleri yapılıyor. Yeni 
medreseler açılmaya başlandı. İs-
lam’ın öğretilmesi için çok güzel şey-
ler oluyor. Hadis-i Şeri dersleri verilir. 
Evlerde bile Hadis dersleri verilir. 
Peygamber Efendimizin hayatını öğ-
renme, sünnetini daha iyi anlamak 
için bu tür dersler gerçekleştiriliyor. 
Bu dersler Özbekistan’a sevdirerek 
anlatılıyor, zorla yapılmıyor.”

‘ORUÇ TUTMAYA ERKEN 
YAŞTA BAŞLARIZ’

Özbekistan’da yaşanan Rama-
zanlarla ilgili konuşan Sattarov, “Toy-
lar yaparız. Gelenekse spor oyunları 
oynarız. Şiirler, destanların okunduğu 
programlar yapılıyor. Çayhanelerde 
toplantılar yapılıyor. Ramazanlarda if-
tarlar, sahurlar yapılır. Ailenin en bü-
yüğünün evinde yapılır ilk iftar. Daha 
sonra diğerlerinde yapılır.  Özbekis-

tan’da oruç tutmayı çok erken yaş-
larda başlatıyoruz. Küçükken oruca 
alışması için çocuklar küçük yaşlarda 
oruç tutmaya başlar” diye konuştu. 

KONYA YARDIMLAŞIYOR 
“Konya çok güzel bir şehir” diyen 

Sattarov, Konya ile ilgili önemli gör-
düğü noktaları anlattı. Konya’yı çok 
sevdiğini belirten Sattarov, sözlerine 
şöyle devam etti, “6-7 ay önce evlilik 
yapmıştım. Hiçbir şeyim yoktu. Yavaş 
yavaş yaparım diye düşünüyordum. 
Ama hiç tanımadığım, bilmediğim 
insanlar bana yardımcı oldu. 

Evime her gelen bir eşya aldı. Ben 
buna çok sevindim. Her şeyim kısa 
sürede tamamlandı. Ya da komşula-
rımız var çok iyiler. 

Eşime sürekli “yemeğin var mı?” 
diye sorarlar, yaptıkları yemeklerden 
bize de gönderirler. Benim evimde ne 
varsa sende de olsun diyerek hep bize 
yardımcı olurlar. Konya’da gördüğüm 
bu durum beni çok mutlu etti. Bu an-
lamda Konya’nın mayası çok sağlam 
maşallah. 

Ramazan’da burada son 10 günü 
itikafa giriyorum. Misafir öğrenciler 
olarak daha çok hatimli teravih kılı-
yoruz. Bunun için Kapu Camii’ne gi-
diyoruz.”

ÖZBEKİSTAN HAKKINDA
-Bir zamanlar eski Pers İmpara-

torluğunun bir parçası olan Özbekis-
tan, Milattan Önce  4. yüzyılda Büyük 

İskender tarafından fethedilmiştir.
-Sekizinci yüzyılda Arap kuvvet-

leri bölgeye hakim olmuş. Ve oradaki 
göçebe Türk kabileleri İslamiyet’i ka-
bul etmiştir.

-On üçüncü yüzyılda Cengiz Han 
ve Moğollar, bölgeyi Selçuklu Türkle-
rinden ele geçirmiştir.

-Daha sonra Timur İmparator-
luğu bu topraklarda hüküm sürmüş. 
Bu, on altıncı yüzyıla kadar devam 
etmiştir. On altıncı yüzyılın başlarında 
Özbekler, bugün Özbekistan toprak-
larında birleşerek ayaklanma çıkar-
mış. Şehir devletleri olan Khiva, Ko-
kand ve Buhara olarak ayrılarak ayrı 
beyliklere dönüşmüşlerdir.

-Şehir devletlerinin direnişine 
rağmen 19. yüzyılın ortalarında Rus-
ya’nın genişlemesiyle beraber fethe-
dilmişlerdir.

-I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
nüfus  Kızıl Ordu’ya sert bir direniş 
gösterdi. Ancak bu isyanları sonun-
da bastırdılar. 1924’te bir sosyalist 
Özbek Cumhuriyeti kuruldu. 1925’te 
bağımsız Özbekistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti oldu.

-Özbekistan, Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasının ardından 1991’de ba-
ğımsızlığını kazandı. Ve anayasal bir 
cumhuriyet haline geldi.

-Cumhurbaşkanı İslam Karimov, 
ülkeyi 1991’den, 2016’da ölümüne 
kadar yönetmiştir. Genel olarak temel 
insan haklarının (işkence ve infaz) 
ciddi ihlalinden dolayı  sorumlu tutul-
muştur.

-2016’da Özbekistan 1991’den 
beri ilk seçimini gerçekleştirdi.

-Özbekistan, Orta Asya’nın en 
kalabalık ülkesidir. Ve çoğunluk kırsal 
alanlarda yaşamaktadırlar.

-Kentte yaşayanlar kırsalda ya-
şayan meslektaşlarına oranla iki kat 
fazla para kazanmaktadır.

-Özbekistan ekonomisi 2015 yı-
lında yüzde sekiz oranında büyümüş 
olmasına rağmen halen Asya’nın en 
az gelişmiş, en  fakir ülkelerinden bi-
ridir.

-Ülke vatandaşlarının çoğunlu-

ğu resmi dili Özbekçe konuşan etnik 
Özbek’lerdir. Rusça, en yaygın olarak 
konuşulan ikinci dildir. Sünni Müslü-
manlar nüfusun yüzde 88’ini oluştur-
maktadır.

-Ülke, dünyanın ikinci en büyük 
pamuk ihracatçısı ve beşinci en bü-
yük üreticisidir. Diğer ihracatları altın, 
yağ ,doğal gaz ve uranyumdur. Millet 
kaynak açısından zengindi. Ancak 
para zengin kısma gitmektedir.

-Çeşitli eski imparatorlukların bir 
parçası olarak yüzyıllar boyunca tarihi 
bir geçiş noktası  olan Özbekistan’ın 
yemekleri çok çeşitlidir. Köklerini 
İran, Arap, Hint, Rus ve Çin mutfak-
larından almaktadır.

-Palov veya Plov ülkenin ulusal 
yemeğidir. Koyun, pirinç, soğan ve 
rendelenmiş havuçtan yapılan bu ye-
mek Büyük İskender’in aşçıları tara-
fından keşfedilmiştir.

-Ülkenin popüler çorbaları lag-
man, etli, baharatlı, patatesli, makar-
na ve sebzeli (genellikle 50 madde 
içerebilir); Havuç, domates, soğan, 
bezelye ve hatta yabani eriklerle pi-
rinç çorbası olan mastava; Ve yağlı 
et (genellikle koyun kullanılır) ve taze 
sebzelerle hazırlanmış bir çorba olan 
shurpa’dır.

-Bir Özbek baş aşçısı olabilmek 
için aşçının  bir kazandan bin kişiye 
yeterli palov/plov pişirebilmesi gerek-
mektedir.

-Lepioshka (ekmek) hiçbir zaman 
yerde bırakılmaz.

-Geleneksel  ‘obi non’ veya sade-
ce ‘non’ ekmeği, düz ve yuvarlaktır. 
Asla bıçakla dilimlenmez. Elle kopar-
tılır. Asla dışarı atılmaz.

-El sıkışmaları sadece iki erkek 
arasında bir selam olarak kabul edile-
bilir. Özbek bir kadın eğilerek ve sağ 
elini kalbinin üzerine koyarak selam 
verir.

-Özbek geleneğinde, en saygın 
konuk evin girişinden en uzakta otur-
tulmuştur.

-Yaşlılara saygı önemlidir. Bir 
Özbek ailesine asla hakaret etmez, 
bağırmaz.

Özbekistanlı Usman Sattarov
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MEDAŞ ailesi iftarda
biraraya geldi

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
(MEDAŞ) her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği, iftar yemeği programı-
nı geçtiğimiz günlerde gerçekleştir-
di. MEDAŞ ailesi, Ramazan ayında 
bir araya gelmenin mutluluğunu 
yaşadı. Gerçekleşen programda; iş-
letme personelleri, genel müdürlük 
personelleri ve yöneticiler bir ara-

ya geldi. Başarılarıyla, her alanda 
adından sıklıkla bahsettiren ME-
DAŞ, motivasyonun ve aile olma-
nın gücüne inanarak çalışanlarıyla 
var olmaya devam ediyor. MEDAŞ, 
personeline verdiği değerle büyük 
bir aile olduğunu her fırsatta gözler 
önüne seriyor.
n İHA

Yurt dışı seçmen kütüğüne ka-
yıtlı seçmenlerin, Cumhurbaşkanı 
ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimleri için Konya Havalimanı’n-
da oy verme işlemi başladı. Konya İl 

Seçim Kurulu yetkilileri Konya Ha-
valimanı’nda seçim sandığını kurdu 
ve hazırlıklarını tamamladı. 

Görevlilerin bilgilendirmesinin 
ardından nüfus cüzdanları veya pa-

saportlarını göstererek kabinlere ge-
çen seçmenler, oylarını kullanıyor. 
Oy verme işlemini parti görevlileri 
de takip ediyor.  Gümrük kapıların-
da oy verme işlemi 24 Haziran 2018 

saat 17.00’de sona erecek.
Bu süreye kadar tatil günleri da-

hil 24 saat süreyle oy kullanılabile-
cek.
n AA

‘Adeta şehrimizi 
nakış nakış işliyoruz’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Cihanbeyli 
Kordonboyu Parkı ve çevre dü-
zenlemesi yatırımı törenle açıl-
dı.  Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Cihanbeyli 
Kordonboyu Parkı ve çevre düzen-
lemesi gerçekleştirilen törenle hiz-
mete açıldı. 

Açılış töreninde konuşan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 16 bin metrekare 
yeşil alana sahip 2 kilometrelik 
yürüyüş yolu bulunan, toplamda 
40 bin metrekarelik alanı kapsa-
yan ve yaklaşık 6 milyon liraya 
mal olan önemli bir parkın açılışını 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Cihan-
beyli’ye Büyükşehir Belediyesinin 
bugüne kadar toplam 108 milyon 
liralık yatırım yaptığını hatırlatan 
Başkan Altay, bu konuda önceki 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek’in çok büyük emeğinin 
olduğunu dile getirerek, kendisine 
Konya’ya yaptığı hizmetlerden do-
layı teşekkür etti. 

Konya belediyeciliğinin hiz-
mette bir gelenek olduğunu kay-
deden Başkan Altay, “Biz de aldı-
ğımız çıtayı daha yukarıya taşımak 
için yoğun şekilde çalışıyoruz. Yeni 
Büyükşehir Yasasıyla özellikle 
merkez dışındaki ilçelerde Büyük-
şehir Belediyemizin çok önemli ya-
tırımları oldu. Biz bunları yaparken 
vatandaşlarımız da her zaman des-
tek oldu ve olmaya devam ediyor. 
Şu anda çok önemli bir seçim ari-
fesindeyiz ve daha büyük bir des-
teğe ihtiyacımız var. Biz aslında bu 
seçimde safımızı belli ediyoruz. Biz 
Cumhurbaşkanımızın yanındayız. 
Biz Cumhurbaşkanımızın yanında 
olarak Filistin’deki, Arakan’daki, 
Suriye’deki kardeşlerimizin, daha 
doğrusu tüm ümmet coğrafyası-
nın yanındayız. Çünkü tüm dünya 
gözünü Türkiye’ye dikmiş ondan 
gelecek iyi bir haber bekliyor. 24 
Haziran akşamı inşallah hep birlik-
te sadece Türkiye’deki değil, tüm 
dünyadaki Müslümanlara ikinci bir 
bayram hediye edeceğiz” dedi. 

Önceki dönem Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
Konya’nın her yerinde AK Parti 
belediyeciliğinin eserlerini gör-
düklerinin altını çizerek, “Adeta 
şehrimizi nakış nakış işleyen bir 
anlayışla yıllardır çalışıyoruz. Yeni 
Büyükşehir Yasası uygulaması 

döneminde Cihanbeyli Belediye-
mizle çok güzel çalışmalara imza 
attık. Öncelikle su, kanalizasyon, 
şehir parkları, şehir konağı, spor 
salonları, kafeteryalar gibi birçok 
altyapı yatırımıyla hamdolsun Ci-
hanbeyli’nin çehresini hep birlikte 
değiştirdik. İnşallah Uğur İbrahim 
Altay döneminde Büyükşehir yatı-
rımlarımız çok daha farklı bir nok-
taya taşınacak” diye konuştu. AK 
Parti Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı, Cihanbeyli’nin kendileri 
için önemli olduğuna değinerek, 
“Cihanbeyli birliğimizin beraberli-
ğimizin, kardeşliğimizin en güzel 
örneklerinin yaşandığı güzel bir 
ilçemiz. Şu kritik seçimlerde birlik 
ve beraberliğimizi muhafaza ettiği-
miz zaman inşallah hem ülkemize 
hem bölgemize çok daha büyük 
hizmetler vereceğiz” şeklinde ko-
nuştu. 

“AMACIMIZ ÜLKEMİZİ DAHA 
İYİ YERLERE GETİRMEK” 

AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Zerrin Özel, “Amacımız bu-
ralara daha iyi hizmet etmek, ülke-
mizi daha iyi yerlere getirmek. Bu 
anlamda 24 Haziran seçimleri çok 
önemli. İlk olarak Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok 
güçlü seçeceğiz. İkinci olarak da 
Cumhurbaşkanımızın arkasında 
çok güçlü AK Partili milletvekilleri 
seçeceğiz ki ülkemiz üzerinde oy-
nanan oyunlara, yapılmak istenen 
hainliklere sandıkta çok güçlü ce-
vap verelim” ifadelerini kullandı. 

“GÜÇLÜ CUMHURBAŞKANI 
GÜÇLÜ MECLİS” 

24 Haziran seçimlerinin Türki-
ye için önemli olduğunu kaydeden 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Biz sizlerden büyük deste-
ğinizi esirgememenizi istiyoruz. 
El birliğiyle gönül birliğiyle güçlü 
bir Cumhurbaşkanını güçlü bir 
meclisle beraber güçlü Türkiye’yi 
gerçekleştireceğimiz günlerin ya-
kın olduğuna inanıyoruz” şeklinde 
görüş belirtti. 

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale de kısa süre önceye 
kadar bataklık görümünde olan ve 
çevresine rahatsızlık veren alanın 
kurutularak mesire alanı haline 
dönmesini sağlayan Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından parkın 
açılışı protokol mensuplarının kur-
dele kesmesi ile gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ 

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte araç piyasasında da hareketlilik başladı. Galerici esnaflar hareketli-
likten dolayı son derece memnun kaldıklarını ancak sattıkları aracın yerine araç bulamadıklarını ifade ettiler 

Galericiler bayram 
öncesi hareketli

Ramazan Bayram’ına sayılı 
günler kala ikinci el araç piya-
sasında hareketlenme meydana 
geldi. Sıfır araçlardaki yüksek fi-
yatlar vatandaşları ikici el araca 
yönlendirdi. Galericilikle uğraşan 
esnaflar ise durumdan memnun 
kaldıklarını, ancak sattıkları ara-
cın yerine araç koyamadıklarını 
belirtti.  Hatasız ve kazasız araç 
bulmakta güçlük çektiklerini dile 
getiren esnaflar vatandaşları sah-
te galericilik yapan kişilere karşı 
da uyardı. Konmizan Oto Galeri 
Sahibi Rafi Başkaldırım, araba sa-
tışlarının Ramazan Bayramı önce-
si arttığını belirterek, “Bayramın 
yaklaşması ile birlikte de araç sa-
tışları hızlandı. Ama maalesef ki 
araba yok. Hasar kayıtsız, kazasız 
temiz bir araba bulmakta güçlük 
çekiyoruz” dedi. Kayabey Oto-
motiv Sahibi Mehmet Kaya ise, 
“Vatandaşlar galeriyi tercih ettik-
leri takdirde her zaman bir muha-
tapları olur ve böylece de kafaları 
daha rahat olur” diye konuştu.

“ARABA SATIYORUZ AMA 
YERİNE ARAÇ BULAMIYORUZ!”

Konmizan Oto Galeri Sahibi 
Rafi Başkaldırım, Ramazan Bay-
ramı’na sayılı günler kala araba 
satışlarının fazlalaştığını belirtti. 
Ancak temiz araç bulmakta güç-
lük çektiklerini vurgulayan Baş-
kaldırım cümlelerini şu şekilde 
aktardı:“Ocak Ayı’nın başından 
itibaren ikinci ele olan talep zaten 
fazlaydı. Bayramın yaklaşması ile 
birlikte de araç satışları hızlandı. 
Ama maalesef ki araba yok. Hasar 
kayıtsız, kazasız temiz bir araba 
bulmakta güçlük çekiyoruz. Gün-

de 1-2 tane araç satışı gerçekleş-
tiriyoruz. Bir arabanın belli fiyatı 
var. Eğer esnaflar bayram öncesi 
arabalara anormal fiyatlar çeker-
se buda durgunluğa sebep olur 
iş yapamazlar. Hayat standart-
larımız artık yüksek olduğu için 
hiçbir şey araç satışlarını durma 
noktasına getirmez” Ayrıca Ga-
lericiler içine açılacak olan noter 
ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Başkaldırım, “Galerilerin içerisi-
ne noter açılması çok iyi olacak. 
Aslında noterin Cumartesi gün-
leri de açılması güzel olur. Çün-
kü Cumartesi günleri araç satışı 
daha fazla oluyor” dedi. 

“VATANDAŞLAR 
GALERİCİLERE GÜVENSİNLER”

Vatandaşların galericilere 
güvenlerinin olmadığını belir-
ten Başkaldırım esnaflara dürüst 
olma noktasında çağrıda bulun-
du. Vatandaşlara ise galerilerden 
alışveriş yaptıkları takdirde mu-
hataplarının olacağını söyleyen 
Başkaldırım ifadelerine şu şekil-

de yer verdi: “Galericiler olarak 
bizlerin dürüst olması lazım. Eli-
mizdeki ürünün kusurunu kesin-
likle söylemimiz gerekiyor. Böyle 
yaptığımız takdirde her zaman 
kazanırız. Galericilik yapan kişi 
sayısının çoğalmasında dolayı 
dolandırıcılık ve yalan işleri de 
bir hayli fazla arttı. Önüne gelen 
galericilik yapıyor araba alıp satı-
yor. Bunlarında zararı biz galerici 
esnaflara yansıyor. Bayramdan 
sonra inşallah yetki belgesi ile 
birlikte bunların önüne de geçi-
lecek. Vatandaşlar da bizlerden 
araç aldıkları takdirde muhatap-
ları olacak” 

“ORTA SEGMENT ARAÇLAR 
DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”
Kayabey Otomotiv Sahibi 

Mehmet Kaya, araba satışlarının 
normal seyrinde devam ettiği-
ni dile getirerek, Ramazan Bay-
ramının yaklaşmasıyla birlikte 
satışlardan daha çok umutlu ol-
duklarını ifade etti. 35 Bin TL’ye 
kadar olan araçların daha çok 

tercih edildiğini de belirten Kaya 
sözlerine ise şu şekilde devam 
etti: “Araba satışları şuanda nor-
mal. Müşteriler bize seçimi at-
lattıktan sonra araç alacaklarını 
söylüyorlar. Daha öncede çok bir 
talep yoktu ama Ramazan Ayı’nın 
ardından idrak edilecek olan Ra-
mazan Bayramı için umutlarımız 
farklıydı. Bundan daha çok hare-
ketli olmasını bekliyorduk. 35 bin 
TL’ye kadar olan Orta segment 
dediğimiz araçlar daha çok tercih 
ediliyor. Bizim elimizde de bütün 
araçlar bulunuyor. ”

“SEÇİMLER ARABA 
SATIŞLARINI ETKİLEDİ”

24 Haziran’da gerçekleşecek 
olan erken seçimlerin araba sa-
tışlarını etkilediğini de sözlerine 
ekleyen Kaya, “Benzin fiyatlarının 
yükselmesinden dolayı dizel ve 
tüplü araçlar daha çok tercih edi-
liyor. Vatandaş az yakan tasarruf-
lu araç arıyor. Bundan sonra piya-
sa inşallah düzelir. Seçimlerden 
sonra düzeleceğine inanıyoruz. 
Ayrıca herkesin bu işi yapmaya 
başlaması bizi çok etkiledi. Gale-
ri denildiği zaman vatandaşların 
aklında bir soru işareti oluşuyor. 
Sanki biz insanları kandırıyormu-
şuz gibi bir algı oluştu. Biz va-
tandaşa arabayı satarken istediği 
yere götürüp göstermesini istiyo-
ruz. Bizlerde check-up raporsuz 
hiçbir aracı almıyoruz. Yani va-
tandaşların güvenmesini istiyo-
ruz. Galeriyi tercih ettikleri tak-
dirde her zaman bir muhatapları 
olur ve böylece de kafaları daha 
rahat olur” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Havaalanında oy verme işlemi başladı

Rafi Başkaldırım Mehmet Kaya
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Sadık Çiftpınar: Hocamız kendisini ispatladı
Evkur Yeni Malatyaspor’da per-

formansıyla geçen sezonun adından 
en fazla söz ettiren isimlerinden biri 
olan Sadık Çiftpınar, transfer dönemi-
nin gözdelerinden. Sadık, durumunu 
Başkan Adil Gevrek ile konuşacakla-
rını söyledi. Başarılı savunmacı için 
Galatasaray, Bursaspor ve Atiker 
Konyaspor’un devrede olduğu iddia 
edilirken, Malatya yönetiminin gelen 
teklileri değerlendirmek üzere Sa-
dık’ı apar topar İstanbul’a davet ettiği 
belirtiliyor. Hakkında çıkan transfer 
haberleri ve gelecek sezon beklenti-
leriyle ilgili konuşan Sadık, sarı-kır-
mızılı kulübün başkanı Adil Gevrek’in 
kendisiyle özel olarak görüşmek için 

İstanbul’a davet ettiğini paylaştı. 
“MUHTEMELEN BU KONULAR 

KONUŞULACAKTIR DİYE TAHMİN 
EDİYORUM” 

Kendisine direkt olarak herhangi 
bir transfer teklifi gelmediğini kay-
deden Sadık Çiftpınar, “Sezonun 
tamamlanmasının ardından memle-
ketim Adana’ya geldim. Tabi ben de 
kulübümüzdeki gelişmeleri basından 
takip ediyorum. Erol hocamızla yeni 
sezonda devam edilmesi yönünde 
karar alınmasına çok sevindim. Ho-
camız geçen sezon kendisi fazlasıyla 
ispatladı. Benimle ilgili transfer teklif-
leri olduğunu duyuyorum. Tabi bunlar 
ne derece doğru bilmiyorum. Başka-

nımız Adil Gevrek beni bu durumu ko-
nuşmak için İstanbul’a çağırdı. Muh-
temelen bu konular konuşulacaktır 
diye tahmin ediyorum. Bunun dışında 
zaten ben her zaman söylüyorum, 
eğer bir kulübe transfer olacaksam bu 
kulübüme menfaat sağlayarak olma-
lı. Çünkü ben burada Sadık Çiftpınar 
oldum. Rabbim inşallah hakkımızda 
hayırlı olanı nasip etsin” dedi. 
“MİLLİ TAKIM HEDEFİMİN SONUNA 

KADAR PEŞİNDEN GİDECEĞİM” 
Sadık, milli takım hedefinin so-

nuna kadar peşinden gideceğini de 
belirterek, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Ben hedefleri olan bir insanım. 
Sahadaki performansımı beğenirsi-

niz, beğenmezsiniz ama esas olan 
hiçbir zaman mücadeleden kaç-
mam. Bu da benim hırslı yapımdan 
kaynaklanıyor. Evet geçen sezon ilk 
kez forma giydiğim Süper Lig’de 
başarılı maçlarım da oldu, kötü oy-
nadım da. Ama söylediğim gibi her 
zaman mücadele ettim. Hedefleri 
olan bir insanım. Açık konuşayım 
geçen sezon milli davet bekledim. 
Olmayınca daha çok çalışmam 
gerektiğini düşündüm ve bu sezon 
daha çok üzerine koymak için elim-
den geleni yapacağım. Milli takım 
hedefimin sonuna kadar peşinden 
gideceğim.” 
n İHA

Konyalı atletler 
madalya ile döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer 
alan Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 2-5 Hazi-
ran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Atletizm 
Gençler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Yunus 
Emre Kızıl, Sırıkla Yüksek Atlama Yıldızlarda Türkiye 
Şampiyonu, gençlerde ise ikinci olarak Balkan Şampiyo-
nasına katılma hakkı kazanırken Talha Uysal ise üçüncü 
oldu. Konyalı sporculardan Dilara Yeni 2000 Metre En-
gellide Türkiye Şampiyonu, 1500 Metre Engellide ikinci, 
Meryemana Doğanay 1500 Metre Yıldızlarda ikinci, Yon-
ca Kutluk ise Gençler 3000 Metre Engellide ikinci olarak 
Balkan Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Şampiyonası 
Konya’da devam ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Kü-
çükler Türkiye Şampiyonası 5 Haziran 2018 tarihinde 
Konya’da başladı. 5-12 Haziran 2018 tarihleri arasında 
Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Mer-
kezi’nde düzenlenen Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda 
kızlarda ve erkeklerde 4’er takımın oluşturduğu 8 grupta 
toplamda 64 takım mücadele ediyor. Konya’da oynanan 
karşılaşmalar büyük heyecana sahne olurken, mücade-
leler kıyasıya rekabet içinde geçiyor.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi spor 
okullarına yoğun ilgi

Selçuklu Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’na vatan-
daşlardan yoğun talep geliyor. Minik sporcuların servis-
ler ile alınıp, spor yapıldıktan sonra evlerine bırakıldığı 
Selçuklu’da kayıt sayısı 10 bini geçti. 2 Mayıs’ta başlayan 
kayıtlarda 15 branşta hizmet veriliyor. Bazı branşlarda 
kontenjan dolarken, diğer branşlarda da sınırlı sayıda 
kontenjan bulunuyor. Selçuklu’da en çok ilgiyi yüzme 
ve jimnastik branşları görüyor. Şimdiye kadar yüzdeme 
2040, jimnastikte ise 945 öğrenci kayıt edildi. Bu iki bran-
şta kontenjan kalmadı.  n SPOR SERVİSİ

Güreş Şampiyonası’na grekoromen milli takımı damga vurdu

İçerde 39 puan!
TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, geriden bıraktığımız sezon başarılı bir 
performans ortaya koymasına rağmen, Play – Off potasına 

girmeyi başaramamıştı. Yeşil beyazlılar, iç sahada 
oynadıkları maçlarda aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çekti

İstanbul Bağcılar Spor Salonu’nda 
düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyona-
sı’nda grekoromen stil maçları dün sona 
ererken, Grekoromen Milli Takımımız 7 
madalya ve topladığı 142 puanla 2. oldu. 
Şampiyonayı 161 puanla Rusya birinci, 
121 puanla Gürcistan üçüncü olarak ta-
mamladı.  132 ülkeden yaklaşık 400 spor-
cunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda 60 kiloda Kerem Kamal 
altın, 72 kiloda Cengiz Aslan, 55 kiloda 
Ekrem Öztürk ve 130 kiloda Osman Yıldı-
rım gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak, 97 
kiloda Süleyman Erbay ve 77 kiloda Fatih 
Cengiz bronz madalya kazandı. Toplamda 
7 madalyanın sahibi olan Grekoromen 
Milli Takımımız topladığı 142 puanla Av-
rupa ikincisi oldu. 

MUSA AYDIN: 
“ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ” 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı 

Musa Aydın, göreve geldikleri günden 
bu yana her şampiyonada üstüne ko-
yarak ilerlediklerini belirterek, “Geçen 
sene Macaristan’da yapılan U23 Avrupa 
Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 
stilde 2’si altın olmak üzere 4 madalya 
almıştık. Bu sene ise toplam 10 sıkletin 
yedisinde madalya aldık. Türk güreşi 
2015 yılından bu yana yaşadığı çıkışı 
bundan sonraki tüm organizasyonlarda 
da göstererek 2020 Olimpiyatları’nda 
çok daha başarılı olacaktır. U23 Avrupa 
Güreş Şampiyonası şu ana kadar hem 
organizasyon hem de sporcularımızın 
elde ettiği başarı adına oldukça güzel 
geçiyor. Grekoromenden sonra kadın 
güreşçilerimizden ve serbest stilde 
mücadele eden güreşçilerimizden de 
önemli başarılar bekliyoruz” şeklinde 
konuştu. 
n İHA

Atiker Konyaspor’un pilot takımı Konya 
Anadolu Selçukspor, bu sezon başarılı bir 
performans ortaya koydu ve tarihinin en yük-
sek puanını topladı. Yeşil beyazlılar, ligi 55 
puan ile 8. Sırada bitirdi. Yavru Kartal, özel-
likle ikinci yarıda seri galibiyetler almasına 
rağmen 6 puanla Play – Off potasının geri-
sinde kaldı. Temsilcimiz, sezon geneline al-
dığı galibiyet ile yüzde 44’lük galibiyet oranı 
yakalarken, rakip filelere 52 gol atma başa-
rısı gösterdi. Anadolu Selçukspor, bu sezon 9 
mağlubiyet ile ligi tamamladı.

GALİBİYET ORANI YÜKSELDİ
Bu sezon yakaladığı çıkış ile kendi puan 

rekorunu kıran Konya Anadolu Selçukspor, 34 
maçta 15 galibiyet aldı. Oynadığı maçlarda 10 
kez beraberlik bozulmazken, yeşil beyazlılar 
9 kez sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Yavru 
Kartal, bu istatistik ile yüzde 44’lük galibiyet 
oranına ulaştı. Sezonun yüzde 29’unda bera-
berlik alınırken, yüzde 27 oranında ise mağ-
lup oldu. Konya Anadolu Selçukspor, sezon 
sonunda 55 puana ulaştı. Yavru Kartal, son 
haftalarda aldığı kötü sonuçlar ile Play – Off’u 
kaçırdı.

RAKİP KALELERE 52 GOL BIRAKTI
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, geride bıraktığımız sezon başarılı 
bir performans ortaya koyarken, gol yolların-
da da önceki senelere göre daha etkili oldu. 
34 hafta sonunda rakip ağlara 52 gol atan 
temsilcimiz, kalesinde 45 gol gördü. Konya 
Anadolu Selçukspor’un gol yükünü 17 gol atan 
Mücahit Can Akçay ile 13 gole imza atan Sed-
dar Karaman çekti. Öte yandan temsilcimiz, 
en farklı mağlubiyetini iç sahada Bugsaş’a 
karşı 5-0’lık skorla alırken, en farklı galibiye-
tini ise 5-1 ile Kırklarelispor’a karşı aldı.

İÇ SAHADA EN İYİLERDEN 
Konya Anadolu Selçukspor, bu sezon iç 

sahada aldığı galibiyetler ile dikkat çekti. Ta-
raftar desteği olmamasına rağmen iç sahada 
oynadığı maçların avantajını kullanan yeşil 
beyazlılar, çıktığı 17 maçta 12 galibiyet alır-
ken, 3 kez berabere kaldı ve sadece 2 maçta 
yenildi. İç sahada ligin en iyi takımlarından 
biri olan Konya Anadolu Selçukspor, 17 maçta 
39 puan topladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta iç 
sahada 41 puan toplayan Şanlıurfaspor, ken-
di evinde en iyi performans sergileyen takım 
oldu.
n SPOR SERVİSİ



Samuel Eto’o Anglofon krizinde barış elçisi olacak
Atiker Konyaspor’un Kamerunlu yıldızı 

Samuel Eto’o’nun, ülkesinin kuzeybatı ve 
güneybatısındaki  Anglofon  (İngilizce  ko-
nuşulan)  bölgelerde  barış  elçisi  olacağı 
bildirildi. 

Ulusal basındaki haberlere göre, Eği-
tim Bakanı Nalova Lyonga, başkent Ya-
ounde’de kabul ettiği Eto’o’dan Anglofon 
bölgeleri ziyaret ederek velileri çocukların 
eğitimini  devam  ettirmeleri  konusunda 
teşvik etmesini istedi. 

Bakan  Lyonga,  Kasım  2016’dan  bu 
yana devam eden kriz nedeniyle kapan-
ma noktasına gelen okulların gelecek yıl 
normalleşmesi  için  Eto’o’nun  popülerli-
ğinden yararlanmak istediklerini ifade etti. 

Sporun  hayatının  merkezi  olduğunu 
belirten  Eto’o,  deneyimlerini  gençlerle 
paylaşacağını söyledi. Ayrıca Bakan Lyon-
ga’ya, gençlere yönelik bir spor ve eğitim 
projesi sunduğunu belirten deneyimli fut-
bolcu,  Kamerunlu  gençlerin  hayallerini 
gerçekleştirmesine katkı sağlamak istedi-
ğini dile getirdi. 

Fransızca ve İngilizce konuşulan Ka-
merun’da, hükümetin  İngilizce bilmeyen 
öğretmenleri  ve hakimleri Anglofon böl-
gesindeki okullara ve mahkemelere tayin 
etmesinin ardından 2016’da gösteriler dü-
zenlenmesiyle kriz patlak vermişti. 

Öğretmenlerin boykotları sonucu oku-
la gitme oranının düştüğü bölgede, ayrılık-

çıların tehditleri nedeniyle de birçok okul 
kapanmıştı. 

Birleşmiş  Milletler  verilerine  göre, 
kriz süresince bölgede en az 40 okul ya-
kıldı. 

Ayrılıkçılar,  1  Ekim  2017’de  Sisiku 
Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Ang-
lofon  bölge  Bamenda’da  “Ambazonya” 
adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan 
etmişti. 

Tabe,  ocak  ayında  Nijerya’da  ya-
kalanmış  ve  Kamerun’a  iade  edilmişti. 
Güvenlik  güçleri  ile  ayrılıkçılar  arasında 
çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce 
kişi hayatını kaybetti. 
n AA

RPS

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a 34 
bin avro para cezası verdi. UEFA’nın internet sitesinden 
yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın Bayern Münih’i konuk 
ettiği 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu 
rövanşında sahaya yabancı madde atılması, yetersiz 
organizasyon  ve  tribünler  arasındaki  merdivenlerde 
boşluk bırakılmaması gerekçeleriyle siyah-beyazlı eki-
be 34 bin avro para cezası verildiği belirtildi. Açıklama-
da,  “yetersiz  organizasyon”  gerekçesiyle  Beşiktaş’a 
uyarı verildiği de vurgulandı. Bayern Münih ise Real 
Madrid’i  ağırladığı  geçen  sezonun  Şampiyonlar  Ligi 
yarı final ilk maçında sahaya taraftar girmesi ve tribün-
lerde yasaklı içeriğe sahip afiş açılması gerekçeleriyle 
25 bin avro para cezasına çarptırıldı.  n İHA

Bursaspor yönetimi, transfer listesinde yer alan Step-
hane Badji’nin menajeri ile Bursa’da görüşme gerçekleş-
tirecek. Yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Samet Ay-
baba’nın göreve gelmesinin ardından kadroya ilk olarak 
18 yaşındaki Makedon futbolcu Jani Atanasov katılmıştı. 
Genç  isimle prensip anlaşmasına varan Bursaspor,  lis-
tesinde  yer  alan  Badji  için  de  girişimlerini  sürdürüyor. 
Bonservisi Anderlecht’te bulunan ve geçen sezon Kayse-
rispor’da kiralık olarak forma giyen Senegalli oyuncunun 
menajerini Bursa’ya davet eden yeşil-beyazlı idareciler, 
transferi birkaç gün içerisinde sonuçlandırmak istiyor. Öte 
yandan Belçika ekibinin bonservis bedeli olarak 1 milyon 
Euro talep ettiği, Bursaspor yönetiminin de bu ücreti aşa-
ğıya çekmeye çalıştığı bildirildi.   n İHA

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan adayı Zeki Çimen 
ve birlikte yola çıktığı ekibi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliğini (KONESOB) ziyaret etti. Bugün yapıla-
cak kongre öncesi başkan adayları yönetimleriyle bir-
likte ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan adaylarından Zeki 
Çimen, ekip arkadaşları Yunus Derebağ, Mevlüt Karaca-
oğlu ve Gülvezir Korkmaz ile birlikte KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak’ı ziyaret ederek görüştü. Başkan 
Karabacak  ziyaretlerinden  duyduğu memnuniyeti  dile 
getirerek Zeki Çimen ve ekibine teşekkür etti. Ziyaretin 
sonunda günün anısına fotoğraf çektirildi.   n İHA

UEFA’dan Beşiktaş’a 
34 bin Euro para cezası

Bursaspor’dan 
Badji atağı

Zeki Çimen ve Ekibi 
KONESOB’u ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fransız 
Sportif Direktör Damien Comolli ile 3 
yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. 

Fenerbahçe’de  tarihi  seçim  son-
rası yeni başkan Ali Koç ilk transferini 
gerçekleştirdi.  Sarı-lacivertli  kulüp, 
önceki  gün  İstanbul’a  gelen  Sportif 
Direktör Damien Comolli ile anlaşma 
sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu’na bildirdi. Fransız futbol adamı 
ile  anlaşma  sağlandığı  Fenerbahçe 
resmi  internet  sitesinden  duyurulur-
ken, “Kulübümüz, daha önce St. Etien-
ne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Totten-
ham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde 
çeşitli kademelerde görev yapmış olan 
futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıl-
lık anlaşma sağladı. Damien Comolli, 
sportif  direktörümüz  olarak  önümüz-
deki 3 yıl boyunca futbol şubemizdeki 
tüm futbol operasyonlarını yönetecek. 
Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, 

işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim 
kurulumuza tavsiye gibi konulardan da 
sorumlu olacak” ifadelerine yer verildi. 

DAMİEN COMOLLİ: “BU 
KULÜBÜN PARÇASI 

OLMAKTAN DOLAYI ÇOK 
MUTLUYUM” 

Sarı-lacivertlilerin  yeni  sportif 
direktörü  Comolli  anlaşma  sonrası 
sarı-lacivertli  kulübün  resmi  internet 
sitesine  açıklamalarda  bulunarak, 
“Tarihi  ve  gelenekleri  olan  böyle  bir 
kulübün bir parçası olmaktan ve bu ai-
leye katılmaktan dolayı çok mutluyum. 
Görevime başlamak  için  sabırsızlanı-
yorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki 
herkes, tüm maçlarda stadımızın taraf-
tarlarımız  tarafından  doldurulacağını 
görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce 
bu statta birçok maç izledim, taraftar-
larımızın  tutkusunu ve oluşturacakları 
atmosferi  görmek  için  sabırsızlanıyo-

rum” şeklinde konuştu. 
ALİ KOÇ: “HAYALİMİZDEKİ 
FENERBAHÇE İÇİN HAREKETE 

GEÇTİK” 
Fenerbahçe  Başkanı  Ali  Koç  ise 

Comolli ile ilgili şunları söyledi: “Da-
mien  Comolli  uzun  süredir  irtibatta 
olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. 
Kendisi, Avrupa’nın çok önemli kulüp-
lerinde görev almış, değerli bir futbol 
adamı.  Uzun  vadeli  planlamalarımız 
çerçevesinde,  hayal  ettiğimiz  Fener-
bahçe futbol takımı için bir yola çıktık 
ve  ilk  adımlarımızı  atmaya  başladık. 
Damien  Comolli’ye  Fenerbahçe’de 
başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu 
yıllar diliyorum.” 

Sarı-lacivertliler,  yeni  sportif  di-
rektör Damien Comolli için 12 Haziran 
Salı günü Ülker Stadyumu’nda bir imza 
töreni düzenleyecek. 
n İHA

Fenerbahçe Comolli’yi resmen açıkladı

Tarihi seçim!
Atiker Konyaspor’da heyecanla beklenen olağanüstü genel kurul bugün yapılacak. Üç adayın yarışa-
cağı genel kurulda, adayların oy pusulası renkleri belli oldu. Saat 15.00’te Ramada Otel’de yapıla-

cak olan tarihi seçime birçok taraftarın da gelmesi bekleniyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da kötü geçen sezonun ardından 
yönetim kurulu, olağan üstü genel kararı 
almıştı.  Aday  çıkacak  mı  çıkmayacak 
mı  tartışmaları beklenirken, Konyaspor 
camiasında uzun süre sonra birden fazla 
aday çıktı ve bugün yapılacak olan seçim 
öncesi  projelerini  anlattı.  Konyaspor’a 
başkan adayı olan Zeki Çimen, Mustafa 
Oral ve Hilmi Kulluk bugün delegelerin 
oylarını alarak Konyaspor’un yeni başka-
nı olmak istiyor. Camiada akıllara takı-
lan soru işareti ise 193 delege ile seçime 
gidilecek olması.

EN SON HİLMİ KULLUK AÇIKLADI
Çarşamba akşamı Başkan adaylığını 

açıklayan Hilmi Kulluk, basın mensupla-
rı ile bir araya geldi.  Bir otelde düzen-
lenen iftar yemeğinde konuşan başkan 

adayı  Hilmi  Kulluk,  başkan  adaylığını 
ve ‘Birlikte Başarıya’ isimli grup listesi-
ni açıkladı. 8 Haziran’da yapılacak olan 
seçimde başkan adayı olacağını belirten 
Kulluk, “Bildiğiniz gibi güzide kulübümüz 
Konyaspor’un geleceğini belirlemek için 
önemli bir genel kurula gidiyoruz. Kon-
yaspor ve kulübümüze gönül verenlerin 
hiç hak etmediği bir sezon yaşadık. Son 
ana kadar Süper Lig’de kalıp kalmaya-
cağımız belli  olmamıştı. Bu hem Kon-
yaspor hem de şanlı taraftarımıza layık 
olmayan bir  durumdu. Yeni  stadımızla 
birlikte futbolda adeta çağ atlayan, tüm 
futbol camiasının ve medya camiasının 
beğenisini  kazanan  Konyaspor’umuzun 
bir daha böyle kötü günler geçirmemesi 
için ben ve arkadaşlarım bu şerefli göre-
ve talip olduk” şeklinde konuştu. 

PUSULA RENKLERİ BELLİ OLDU
Atiker Konyaspor’da bugün gerçek-

leşecek Olağanüstü Genel  Kurul  önce-
sinde  listelerini  açıklayan  üç  başkan 
adayı  kulüp  binasında  biraraya  geldi. 
Adaylar oy pusulasının rengi ve konuş-
ma  sırası  için  kura  çekti.  Buna  göre 
bugünkü  olağanüstü  genel  kurulda  oy 
pusulası  rengi  ve  konuşması  sırası  şu 
şekilde belirlendi.  

Oy Pusulası Rengi: 
1- Yeşil - Zeki Çimen, 2- Beyaz - Hil-

mi Kulluk, 3- Sarı - Mustafa Oral. Konuş-
ma Sırası; 

Mustafa Oral 2- Hilmi Kulluk 3- Zeki 
Çimen. Kura çekimi sonrasında başkan 
adayları arma önünde fotoğraf çektirerek 
Konyaspor camiasına birlik ve beraberlik 
mesajı verdi. Genel kurulun Konyaspor’a 

yakışacak  düzeyde  geçmesini  dileyen 
başkan adayları, “Konyaspor’umuz için 
en hayırlısı neyse o olsun” temennisin-
de bulundu.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA
 19 HAZİRAN

Mevcut  yönetimin  aday  olmadığı 
kongrede,  eski  yönetim  kurulu  üyeleri 
Zeki Çimen, Mustafa Oral ve Hilmi Kul-
luk  yönetim  kurulu  listeleriyle  birlikte 
basının karşısına çıkarak başkan adayı 
olduklarını açıkladı. 

193  delegenin  oy  kullanıp,  yeni 
yönetim  kurulunun  belirleneceği  kong-
re  bugün  saat  15.00’te  gerçekleşecek. 
Çoğunluğun  sağlanamaması  halinde 
kongre, 19 Haziran Salı günü çoğunluk 
aranmaksızın gerçekleşecek.  
n SPOR SERVİSİ
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