
Memnuniyette 
MEDAŞ farkı
MEDAŞ, Türkiye’deki 21 
elektrik dağıtım şirketi 
içinde memnuniyeti 
en yüksek ikinci şirket 
oldu.  Genel Müdür Erol 
Uçmazbaş, “Bakanlıkça 
yapılan anketten çıkan 
sonuç bizi oldukça sevin-
dirdi” dedi.  n SAYFA 22’DE

Doğa içinde huzur
Konya Büyükşehir Belediyesi Kafem’lerin 10.’su olan 

Tavusbaba Kafem’i kısa bir süre önce hizmete açtı. Doğal 
konseptiyle dikkat çeken Tavusbaba Kafem, Meram’ın 
güzel esintisi ve yemyeşil görüntüsüyle dinginliğin yeni 

adresi oldu.  n HABERİ SAYFA 21’DE

Anadolu’nun kültür kalbi

Selçuklu Belediyesi’nce şehre kazandırılan Anadolu’nun en 
büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, şehrin 

sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlıyor. n SAYFA 13’TE
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Ramazan Bayramı’na 
sayılı günler kala heyecan 

artarken,  3 günlük bayramı 
fırsat bilenler yine tatil planı 

yapıyor. Ancak uzmanlar 
bayramda insanların birbirini 
ziyaret ederek, bütünleşmesi 

gerektiğini vurguluyor

BAYRAMLAR 
ANLAMSIZLAŞIYOR

Bayramlar sosyal dayanışma, karşılıklı 
sevgi ve hoşgörü ile birlik beraberliğin 
tesis edildiği özel günlerdir. Her yıl ömrü 
yetenlerin şahit olduğu bu güzel günler 
küslerin barıştığı, Sıla-i Rahim’in yapıldı-
ğı, fakirlerin hatırlandığı ve toplumda bir 
neşe havasının oluştuğu günleri ifade 
ediyor; Bayramlar. Fakat, bayramların an-
lamı giderek kayboluyor.

İNSANLAR 
BÜTÜNLEŞMELİ

Doç. Dr. Ömer Akdağ, töre hatırlatması 
yaptı. Öze dönmek gerektiğini belirten 
Akdağ, “Bayramlarda en yakından baş-
layarak insanlar bütünleşmeli. Birbirine 
gidip gelmeli” dedi. Prof. Dr. Hüsamettin 
Erdem de bayramda anne, baba, akraba-
lar başta olmak üzere özellikle öksüz, ye-
tim, garip ve kimsesizlerin kimsesi olma-
mız gerektiğini dikkat çekti.  n SAYFA 3’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
 n SAYFA 2’DE

İLMİHAL 
SAYFASI 
n SAYFA 12’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 4’TE

MANEVİ 
ÖNDERLER

n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

n SAYFA 17’DE

‘KARATAY REKORA 
İMZA ATACAK’

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, 24 Haziran’da ger-
çekleşecek seçim öncesinde çalışmalarını hızlan-
dırdı. Yenigün Gazetesi’ni ziyaret eden AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yine en güçlü desteği 
Konya’nın vereceğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 22’DE

Önceki gün etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüş-
mesi sonucu ev ve iş yerlerinde oluşan hasarlar, sabah 

saatlerinde gün yüzüne çıktı. Kentte 166 ev ile iş yerini su 
basarken, 3 otomobil de suyun akıntısıyla sürüklendi. Ak-
şam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, özellikle merkez 

Meram ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Ev ve işyerlerini su bastı

Tatil değil bayram!
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‘Konya turizmine katkı sağlayacağız’
YedikapıKuniya Seyahat Acente-

si, basın mensuplarıyla birlikte iftar 
yemeğinde bir araya geldi. Ramada 
Otel’de gerçekleştirilen iftar programı-
na YedikapıKuniya Seyahat Acentası 
Müdürü Yılmaz Çınardalı’nın yanı sıra 
çok sayıda kişi katıldı. Yemeğin ardın-
dan konuşmalarını gerçekleştiren Ye-
dikapıKuniya Seyahat Acentası Müdürü 
Yılmaz Çınardalı, “YedikapıKuniya Se-
yahat Acentası, Aydın Ünlüler A.Ş bün-
yesinde 01 Mart 2018 tarihinde profes-
yonel ekibi, yüksek hizmet ve yüzde yüz 
müşteri memnuniyeti anlayışıyla hiz-
mete girmiştir. Yedi kapı ismi Selçuk-
lular zamanındaki Konya kalesinin 7 
adet kapısını ifade etmektedir. Kuniya 
ise tarihte Arapların Konya’ya vermiş 
olduğu isimdir. Türkiye’nin önde gelen 
‘Kurumsal seyahat yönetimi’ acentesi 

olma amacıyla hizmet vermeye başla-
yan acentemiz, aşırı talepçi ve zorlu iş 
dünyasında, daima yenilikçi tutumu ile 
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebilme adına sektörde yerini almış-
tır. YedikapıKuniya Seyahat Acentesi, 
birçok havayolunun iç ve dış hat uçak 
biletleri, tren biletleri ve otel konakla-
ma taleplerini anında karşılamaktadır. 
Türkiye’yi bütünü ile hizmet kapsamına 
alan acentemiz ayrıca yurt dışı otelle-
rinde de 365 gün kesintisiz servis, dün-
ya çapında 150 bini aşkın otele anında 
rezervasyon hizmeti sunmaktadır. Ya-
pacağımız işler ile Konya ve Türkiye tu-
rizmine katkı sağlayacağız. Tüm basın 
mensuplarının ve Müslüman aleminin 
Ramazan Bayramını tebrik eder, Hayır-
lara vesile olmasını dilerim” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Rengarenk
Tatlar...
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Konya yerel medyada çalışan gazeteciler, Konya 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir ve 
Şehit ailelerin katılımı ile düzenlenen iftar progra-
mında biraraya geldi. Düzenlenen iftar programına 
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Konya 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, şehit 
aileleri ile Konya’da görev yapan gazeteciler katıldı. 
İftar programında konuşan Konya Şehit Aileleri Der-
neği Başkanı Recep Pekdemir, “Allahuteala Kur’an-ı 
Kerim’de; ‘İçinizden her kim Ramazan’a kavuşursa 
oruç tutsun’ diye seslenmiştir. Demek ki içimizde ge-
çen Ramazan’da olup da, bu Ramazan’da olmayanlar 
var. Çünkü herkes tutsun demiyor, kim Ramazan’a 
kavuşursa, sağlığı da elveriyorsa oruç tutsun diyor. 

Allah’a çok şükür ki sağlığımız yerinde, bu güzel vata-
nın, bayrağın gölgesinde rahatça orucumuzu tutuyo-
ruz, camilere giderek teravihlerimizi kılıyoruz. Şanlı 
bayrağımız gönderde nazlı nazlı dalgalanıyor, bir de 
komşu ülkelere bakın, savaştan, kandan, gözyaşın-
dan geçilmiyor. Allah korusun, eğer birlik ve bera-
berliğimizi muhafaza edemezsek, onlardan çok daha 
kötü duruma düşebiliriz. Bütün dünyadaki mazlum ve 
mağdur insanlar gelip bize sığınıyorlar. Biz aynı du-
ruma düşersek bizi hiç kimse kabul etmez. Mübarek 
Ramazan ayında basınımızın güzide çalışanları ile 
birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyduk. Tüm 
Konyalı hemşerilerimizin, şehit ailelerimizin Rama-
zan Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türmak Şirketler grubu her yıl düzenlemiş olduğu iftar programını bu yıl 
daha da genişleterek Türmak eğitim kurumlarında gerçekleştirdi. Gerçekleşti-
ren iftar yemeğine katılan misafirleri Şirket sahipleri Abdullah Türkyılmaz, Yah-
ya Türkyılmaz ve Türmak okulları Genel Müdürü İlhan Yılmaz davetlileri kapıda 
karşılayarak hepsiyle tek tek tokalaştı. Türmak okulları Genel Müdürü İlhan Yıl-
maz’ın yaptığı ev sahipliğinde iftarların önemine dikkat çekerek, “Bu günlerimiz 
için ne kadar şükretsek az. Yüce yaratıcı o kadar çok nimet ve imkan vermiş ki 
bize, bunlarda tabi ki paylaşınca güzelleşiyor. Katılımcı tüm dostlarımıza ayrı, 
ayrı teşekkür ediyorum herkesin ramazan ayının feyizinden bereketinden isti-
fade edenlerden eylesin. Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu da  cehennem 
azabından kurtuluştur. Bu duygular ile herkesin Ramazan Bayramını tebrik eder 
hayırlar getirmesini Canab-ı Allah’tan niyaz ederim. Davetimize icabet eden 
bizleri onurlandıran tüm katılımcılara Türmak ailesi olarak sonsuz şükranları-
mızı sunuyoruz” diye konuştu.  n HARUN YILMAZ

Gazeteciler şehit aileleri ile iftar yaptı

Türmak ailesi iftarda buluştu

YedikapıKuniya Seyahat Acentası Müdürü 
Yılmaz Çınardalı 



Bayramlar sosyal dayanışma, 
karşılıklı sevgi ve hoşgörü ile birlik 
beraberliğin tesis edildiği özel gün-
lerdir. Her yıl ömrü yetenlerin şahit 
olduğu bu güzel günler küslerin 
barıştığı, Sıla-i Rahim’in yapıldığı, 
fakirlerin hatırlandığı ve toplumda 
bir neşe havasının oluştuğu gün-
leri ifade ediyor; Bayramlar. Fakat, 
bayramların anlamı giderek kaybo-
luyor. Ramazan’ın ayının ardından 
3 günlük Bayram tatil olarak görül-
meye başlandı. Büyüklerin bayramı 
telefondan mesaj atılarak kutlanıyor, 
kapıya tatildeyiz notu bırakılıyor, 
komşu ziyaretleri, akraba ziyaretleri 
önemsenmiyor. Bu durum ise gele-
nek ve göreneklerin unutulmasına 
neden oluyor. Peki, Bayramı tatil 
olarak mı değerlendirmeliyiz yoksa 
anlamına uygun mu hareket etme-
liyiz?

İfade edilen; bayramlar bayram 
gibi yaşanmalı. 

BAYRAM, KULU 
ALLAH’A ULAŞTIRMALI

Bayramın ibadet bilinciyle kut-
lanması gerektiğinin altını çizilirken, 
bayramların kulu, Allah’a yaklaş-
tırması gerektiği kaydediliyor. Pey-
gamber Efendimizin kutladığı gibi 
bir bayram kutlamamız gerektiği 
belirtilerek, Kutlu Nebi’nin o günler-
de ne yapıyorsa bizlerin de günümüz 
şartları içinde aynısını yapmamız 
tavsiyesinde bulunuluyor. Bayram-
ların, Allah’a yaklaşmak için önemli 
bir fırsat olarak değerlendirilmesi 
gerektiği ifade ediliyor. KTO Karatay 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Ömer Akdağ ve KTO Karatay Üni-
versitesi  Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Erdem 
vatandaşlara bayramı bayram gibi 
yaşamayı tavsiye etti. 

BAYRAMLARDA EN YAKINDAN 
BAŞLAYARAK İNSANLAR 

BÜTÜNLEŞMELİYİZ 
Doç. Dr. Ömer Akdağ, bayramı 

bayram gibi yaşamanın önemine 
dikkat çekerek, “Tatil kavramının 
ifadesi problemli.  Tatil demek ke-
lime olarak atıl zaman demek. Tatil 
kelimesi işe yaramayan zaman de-
mek. Burada bir problemimiz var. 
Bu algı sosyal hayatımıza yansımış 
oldu ki; atıl zaman olmaz. İnsanın 
her vakti değerli ve kıymetli olmalı. 
Dolayısıyla tatil anlamını dinlenme, 
istirahat etme olarak anlayacağız. 
İnsan bir sosyal farklık. İnsan tek 
başına yaşayamaz. Mutlaka birlik-
te yaşar. Fakat insan yaratılış bakı-
mından önce akrabalarına yakınlık 
duyar. Akraba en yakın demektir. 

dolayısıyla bayramlar bizim sevin-
cimizin, Sürurumuzun, neşemizin 
en doruğa çıktığı günlerdir. İnsanlar 
sosyal bir farlık olduğu için sevinç-
lerini paylaşarak devam ettirir. Son 
yüzyıllarda köklerden kopuş yaşan-
dığı için batılaşma noktasında yanlış 
taktikler ve teknikler uygulandığı 
için, batının sosyal yönünü alma gibi 
bir duruma girdiğimiz için kopuşlar 
yaşıyoruz. Bayram geldiği zaman 
insanlar tatil diyerek evlerinden, ai-
lesinden uzaklaşıyor, tatile gidiyor. 
Bunu bayramlarda yapılmasını  doğ-
ru bulmuyoruz.  Bayramlar beraber 
olmanın, beraber olma ile sinerji 

oluşur. Bunun meydana getirme-
nin günleri olarak değerlendiririz. 
Türklerde, Müslümanlarda töremiz 
böyledir. Bunu tekrar kazanmak zo-
rundayız. Dolayısıyla buradaki temel 
sorunumuz köklerden kopuş, dolayı-
sıyla kendimiz olmaktan çıktık. Bay-
ramlarda en yakından başlayarak in-
sanlar bütünleşmeli. Birbirine gidip 
gelmeli. En azından kullar arasındaki 
hakkimizi yerine getirelim. Bayramı 
bayram gibi yaşayalım” dedi.

BAYRAMIN COŞKUSUNU VE 
SEVİNCİNİ HEM YAŞAYALIM 

HEM DE YAŞATALIM
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi  Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölü-
mü Prof. Dr. Hüsamettin Erdem 
de bayramda anne, baba, akraba-
lar başta olmak üzere özellikle ök-
süz, yetim, garip ve kimsesizlerin 
kimsesi olmamız gerektiğini dikkat 
çekti. Erdem, “Bayramı bayram 
gibi yapmak gerekiyor. Müslü-
manların bayram olarak idrak ede-
cekleri iki tane bayram var. Bunlar 
Ramazan ve Kurban bayramları. 
Bu bayramların Müslümanlar açı-
sından çok büyük değeri var. Özel-
likle Ramazan Bayram’ı bir ay bo-
yunca tutulan oruçlar ve ibadetler 

karşısında insanların daha rahat 
hareket edebileceği, sevinç gün-
leri olarak yaşanabilecek günler. 3 
günlük zaman dilimini iyi değer-
lendirelim. Bayramın coşkusunu 
ve sevincini hem yaşayalım hem 
de yaşatalım. Ailemizle, çocukları-
mızla, komşularımızla, akrabaları-
mızla bayramı yaşatalım. 

Ola ki, belki bir daha yaşaya-
mayız. Her bayram da olduğu gibi 
bu bayramda da gönüllere su gibi 
akmasını bilelim. Küskünlüklere 
dargınlıklara, kırgınlıklara son ve-
relim. Hiç yaşanmamış gibi dav-
ranıp kulluğumuzu da gösterelim. 
Özellikle öksüz, yetim, garip ve 
kimsesizlerin kimsesi olalım. On-
lara bayram olduğunu hatırlata-
lım ve onlara bayramı yaşatalım. 
Kafa dinlememiz gerekiyor, ama 
bunu bayrama denk getirmemiz 
lazım. Kafa dinleme olayların bay-
ram günleri dışında gerçekleşmesi 
daha uygun olur” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ramazan Bayramı’na yaklaşması ile birlikte bayram sevinci arttı. Ancak 3 günlük bayramı fırsat bilenler yine tatilin yolunu tuttu. Peki, 
Bayramı tatil olarak mı değerlendirmeliyiz yoksa anlamına uygun mu hareket etmeliyiz? İfade edilen bayramların bayram gibi yaşanması 

‘Tatil yerine gönül alalım’

Doç. Dr. Ömer Akdağ Prof. Dr. Hüsamettin Erdem
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Şehit aileleri ile yaptığım görüşmeler sonucunda onların acılarının yanında bazı ortak noktaları da paylaştıklarını gördüm. Kimi hayaller bırakmış ardında kimi 
daha doyamadığı evlatlarını. Şehit annesi İklime Pekdemir’in, “Her şey yaşlanırmış ama acı yaşlanmazmış” sözü de evlat acısını en iyi şekilde ortaya koyuyor

‘Acı yaşlanmazmış’

Dilek yolunda ölmek Türklere olmaz tasa,
Türk’e boyun eğdirir yalnız türeyle yasa; 
Yedi ordu birleşip kaşımızda parlasa 
Onu kanla söndürür parçalarız, yeneriz.
Biz Turfanı yarattık uyku uyurken Batı
Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.
Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:
Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz.
Delinse yer, çökse gök,yansa, kül olsa dört yan,
Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan.
Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan,
Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz...

Biz, millet olarak Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün de Gençliğe Hitabe’de 
dile getirdiği gibi “Muhtaç olduğu kud-
ret, damarlarındaki asil kanda mevcut” 
olan asil bir milletiz. Köklü tarihimizin-
her sayfası, adı unutulan unutulmayan 
sayısız kahramandolu. Orta Asya’dan 
Anadolu’ya, Anadolu’dan Avrupa’ya, 
Avrupa’dan Afrika’ya kadar üç kıtada 
birden hüküm sürmüş, her karışına 
Türk’ün şanlı adını yazdırmıştır. 

Tarihte Asya milletlerini tek çatı al-
tında toplayan ilk hükümdar olan Me-
tehan (Oğuz Kağan) başta olmak üzere, 
Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapı-
larını Türklere açan Sultan Alp Arslan, 
cihan devleti Osmanlı Devleti’ni kuran 
Osman Bey’den, Yıldırım Beyazıt’a, 
Fatih Sultan Mehmet’e, Yavuz Sultan 
Selim’e, Kanuni Sultan Süleyman’a, II. 
Abdülhamit Han’a kadar tarihin bilinen 
Türk büyüklerinden sadece bazıları.

Sonra bir de Hasan Tahsinler var, 
Sütçü İmamlar, Nen Hatunlar, Nezahat 
Onbaşılar, Seyit Onbaşılar, Ezineli Yah-
ya Çavuşlar ve daha niceleri. 

Yakın tarihimize geldiğimizde, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta 
olmak üzere Türkiye genelinde binler-
ce asker ve sivilin haince katledildiği 
PKK saldırıları ilk olarak 15 Ağustos 

1984’te başlamış ve günümüzde de 
devam etmektedir. Özellikle 1990’lı 
yıllarda artan olaylar sonucu belki yüz-
lerce vatan evladının içinde, bizim ka-
leme aldığımız Dursun Arslan (1991), 
Mehmet Dönmez (1992), Hilmi Şahin 
(1993), Ali Akın (1995), Ali Fatih Birtek 
(1995), Hacı Hüseyin Kütükçü (1996) 
Konya’dan verdiğimiz şehitlerimizden 
sadece bir kaçı. 

Özellikle son yıllarda Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekâtı gibi bölge güvenli-
ğini sağlamaya yönelik operasyonlar, 
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi gibi 
ülkemizi içeride ve dışarıda izmihlale 
uğratmaya çalışanlara karşı verilen mü-
cadelede, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, 
Gaziantep ve Kayseri gibi illerimizde bö-
lücü terör örgütünün bombalı saldırıları, 
askeri araçlara yapılan saldırılar, Hakka-
ri, Çukurca, Cizre, Şırnak, Şemdinli gibi 
pek çok Doğu ilinde PKK terör örgütüne 
karşı yürütülen operasyonlarda yüzlerce 
şehit verilmiştir. 

Kaleme aldığımız gazi ve şehitleri-
miz canı ve kanıyla bu vatanı yukarda 
saydığımız her durumda korumuş ve 
savunmuştur. Bu savunma sırasında 
bazen bir baba daha belki doğmamış 
belki de birlikte koşup oynayamadı-
ğı yavrusundan ayrı kalmış. Bazen bir 
anne ve baba daha 19-20li yaşlarda 
gençliğini, düğününü göremediği evlat-
larından ayrı kalmış. Bazen 3-4 yaşlarda 
babasıyla yapmayı hayal ettiği pek çok 
şey varken onu toprağa veren evlatlar 
babalarından ayrı kalmış.

Şehit aileleri ile yaptığım görüşme-
ler sonucunda onların acılarının yanında 
bazı ortak noktaları da paylaştıklarını 
gördüm. Daha önce de ifade ettiğim gibi 
Şehit, kelime olarak, “bir olaya şahit ol-

mak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek” 
anlamına geliyor sözlükte. İşte şehit-
lerimizin ilk ortak noktası buradan ge-
liyor. Ya anne rahmine düştüğünde ya 
çocukluğunda ya şehadetinden birkaç 
gün öncesinde şehit olacaklarını kendi 
sözleriyle ifade edenler de olmuş ailesi 
tarafından rüyası görülen de. 

20 Mayıs 2011 tarihinde şehit olan 
Murat Güçlü, şehadetinden bir gün önce 
arkadaşına sarılarak “Ben cenneti görü-
yorum” diyecek ve bir gün sonra şehit 
olacak. Şehadet şerbeti içtiği gün arka-
daşının evinde “Ben ölürsem beni Kon-
ya‘ya defnedin” diyen Hacı Osman Ay-
yıldız, kısa bir süre sonra Diyarbakır’ın 
Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı’na 
düzenlenen bombalı araç saldırısı sonu-
cunda şehit olacak. Aynı gün annesine 
ise “Kalk oğlun şehit oldu.” Diyecekler 

sabah namazında. Onu da oğlunun şe-
hadetine şahit tutacak Rabbim.“Bu sana 
hatıra kalsın anne” diyerek sanki gidişi-
nin bir daha dönüşünün olmayacağını 
hissetmişçesine annesine bıraktığı res-
mi kıyafetinin ardından, daha çocukken 
babasının asker defterine “Elveda.”ya-
zan Mevlüt Pekdemir şehit olacak.

Şehit Mehmet Özdemir gibi Şehit 
İbrahim Betin de düğüne hazırlanır gibi, 

bayrama hazırlanır gibi hazırlanmış tıra-
şını olmuş, banyosunu yapmış, abdesti-
ni alıp Yasin’ini okuduktan sonra göreve 
gitmiş ve şehadet şerbeti içmiş. Şehit 
Mehmet Özdemir, Peygamber Efen-
dimizi rüyasında görmüş “Anne ben 
öleceğim” diyerek şehadetinin şahidi 
olmuş.

Kimi on dokuz yaşında kimi yirmi. 
Bugün bizim sokakta çocuk sınıfına koy-
duğumuz gencecik fidanlar vatan için, 
namus için, bayrak için şehit düşmüş. 
Ramazan Özmen 20 yaşında, Hilmi Şa-
hin 20, Ali Fatih Birtek 21, Selçuk Alkış 
21, Veli Karakoç 22, Mustafa Özata 23, 
Remzi Yavşancı 24 yaşında şehadet şer-
beti içmiş. Arkalarında geleceğe dönük 
hayaller, gözü yaşlı anne, baba ve kar-
deşler bırakarak. 

Bir de yıllarca devletine hizmet ver-

miş şehitlerimiz var. “Benim botlarımı 
imam çıkarsın.” diyerek, “Dua edin ben 
şehit olayım” diyerek 32 yıl hizmet ver-
dikten sonra şehit olan Mustafa Özdil 
gibi. “Havada çok güzel bir koku var, 
almıyor musunuz kokuyu” dedikten 15-
20 dakika sonraşehit olan, 17 yıl her gün 
düğüne gider gibi görevine aşkla giden 
Süleyman Çelik gibi. Görevi başında şe-
hit edilen, 10 yıllık memur Veli Sağdıç 

gibi. Vazifesine 14 yılını vermiş Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş Hacı Osman 
Ayyıldız gibi.

Kimi hayaller bırakmış ardında kimi 
daha doyamadığı evlatlarını. 28 yıla sığ-
dırdığı hayat hikâyesinde şehit olduğun-
da sadece 3,5 yaşında olan kızını bırakan 
Hamdi Karagöz. Polis olarak devletine 
sekiz yıl hizmet vermiş, 30 yaşında şe-
hit olan ve ardında henüz dört yaşında, 
yapmayı planladıkları daha pek çok ha-
yalleri olan bir oğlunu bırakarak şehit 
olan Mehmet Çolak. Altı yaşında anne 
ve babasıyla bombalı saldırı anını yaşa-
yan Ecrin’in şehit babası Hacı Osman 
Ayyıldız. 21 yaşında gencecik, bir erkek 
evlat kucağına almış ama daha doyama-
dan kızı olacağının müjdesini alamadan 
şehit düşen Selçuk Alkış.

Tezkeresine 5-10 günü kala şehit 
olan yiğitlerimiz olduğu gibi daha acemi 
birliğini yeni tamamlamış 10 günlük iz-
ninden sonra görev yerine teslim olacağı 
sırada haince şehit edilen de olmuş. Şe-
hit Hilmi Şahin gibi.

Şehit Mevlüt Pekdemir’in annesi 
İklime Hanım çok güzel bir cümle kur-
du dün. “İnsan yaşlanırmış, ağaç, çiçek, 
hayvan… Her şey yaşlanırmış ama acı 
yaşlanmazmış.” Şehit aileleri, üzerinden 
ne kadar süre geçerse geçsin, üç-beş ay, 
bir yıl, on yıl, yirmi yıl. Evlatlarını, eşle-
rini anlatmaya başladıklarında dün gibi 
aynı acıyı yaşıyor hepsi. Gözünü kapatsa 
o anda yeniden yaşanıyor her şey. 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki 
kandır 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa va-
tandır.

Bize bu toprak parçasını vatan ya-
panları unutmayalım. Bu vatan için can 
verenlerin geride bıraktıklarını, anne-
sini, babasını, kardeşini, oğlunu, kızını, 
eşini unutmayalım. Unutmayalım çün-
kü geçmişini unutanlar, geleceğini ku-
ramazlar.

Tarihe adını yazdıran bütün kahra-
manlarımız için vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya



13 HAZİRAN 2018 5HABER 

‘Buğday rekoltesinde yüzde
5 ile 8 arasında düşüş olabilir’

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı 
Özkan Taşpınar, Türkiye’de buğday 
ekim alanında bu yıl yüzde 8 ila 10 
oranında daralma olduğunu, rekol-
tede de geçen yıla göre yüzde 5 ile 
8 arasında bir düşüş olmasını bekle-
diklerini söyledi.

Tarım sektöründe önemli yer tu-
tan buğdayda geçen yıl 21.5 milyon 
ton rekolte gerçekleşti. Ulusal Hu-
bubat Konseyi Başkanı Özkan Taşpı-
nar, bu yıl ekim alanlarında daralma 
olduğunu belirtti. Daralmanın ne-
deninin geçen yıl açıklanan buğday 
alım fiyatlarının düşük olmasından 
kaynaklandığını ifade eden Taşpı-
nar, şöyle konuştu:

‘’Türkiye’de 2017 yılında 21 
milyon 500 bin ton buğday rekoltesi 
oldu. 2018 yılına göre ise rekolteyi 
Türkiye genelinde 20 milyon ile 20 
milyon 500 bin ton arasında seyre-
deceğini beklemekteyiz. Özellikle 
buğday ekim alanlarındaki azalma 
nedeniyle rekoltede yüzde 5-8 ara-

sında geçen yıla göre düşüklük ya-
şanacaktır. Bu yıl açıklanan fiyatlar, 
geçen yıla göre olumlu olmasına 
rağmen; çiftçinin, buğday ve arpa 
üretimine yönlendirilebilmesi için 
özellikle 8 yıldır verilen 50 liralık 
ürün desteğinin, mutlakta 150 ila 
350 lira arasında, bölge farklılıkları 

da dikkate alınarak artırılması ge-
rekmektedir.”

‘YAĞIŞLARDA AZALMA VAR’
Türkiye genelinde yağışlarda 

azalmanın olduğunu ifade eden 
Taşpınar, “Türkiye genelinde ya-
ğışlarda yüzde 13 civarında azalma 
var. Geçen yıl verilerine göre yüzde 
7,3 civarında da mevsiminde düşen 
yağışlarda artış var. İç Anadolu Böl-
gesi’nde kasım ayına kadar yağışın 
gerçekleşmemesi, kasım ayından 
sonra yağışların olumlu gitmesi; 
kışın da çok fazla soğuk olmama-
sı ve tüm tohumların çimlenmesi 
gibi sebeplerden dolayı nisan ayına 
kadar çok olumlu bir buğday geliş-
mesi gerçekleşti. Nisan ayında özel-
likle Trakya ve İç Anadolu bölgesi 
az yağış almış. Bu da genel manada 
verim azalmasına sebep olacağını 
söyleyebiliriz. Özellikle nisan ayın-
daki yağışların çok az olması, kıraç 
alanlarda rekolte kaybına sebebiyet 
verdi” diye konuştu. n DHA

Özkan Taşpınar

Seçimler yaklaştıkça liderler 
milletten oy devşirmek için bir-
takım vaatler veriyor. Kimi yapı-
labilecek, kimi ise uçuk derecede 
komik türden vaatler. 

Erdoğan’ın en güçlü rakibi 
görünen Muharrem İnce’nin ağzı 
Kılıçdaroğlu’na nazaran çok gü-
zel laf yapıyor. Başlangıçta güzel 
çıkışlar yaparak CHP seçmeninin 
sönük heyecanını epey canlandır-
mıştı. Çünkü Kılıçdaroğlu Sola ye-
terince liderlik yapamadı ve girdiği her seçimden yenilerek 
çıktı.

Daha önce Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip olarak çı-
kan İnce’nin sarf ettiği o sözlerin başına bugün çorap öre-
ceğini nereden bilebilirdi ki?

CHP’nin başkan adayı aynı zamanda doğal cumhur-
başkanı adayıdır.

Girdiği ilk seçimden birinci çıkmayan lider parti lideri 
olamaz.

Sen çıkmışsın 14 parti bir araya geldik %38 aldık di-
yorsun ve bunu başarı sayıyorsun 

Diyerek Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vururken diğer 
yandan da şu sözlerle övmekle bitiremediği Tayyip Erdo-
ğan’ın karşısına rakip olarak çıkacağını nereden bilebilirdi 
ki?

Adam %52 oy almış, neden %58 alamdım diye araş-
tırıyor. Sen rezil olmuşsun, hezimete uğramışsın. Bunu 
tartışırsak AKP’nin üzerini kapatırız diyorsun.

Bu zihniyetteki birinin 250 sene iktidar olması müm-
kün değil.

Cumhurbaşkanı olduğumda bisikletle gideceğim.
Daha ilk andan itibaren özel uçakla başlayan İnce has-

belkader seçilse ne yapar bilemem. Ha bir de Hiç Cum-
hurbaşkanı halkından korkar mı? Ben Cumhurbaşkanı 
olursam koruma ordusuyla değil tek başıma gezeceğim 
demişti demesine ama kendisi sürekli kalabalık bir koru-
ma ordusu kullanıyor daha şimdiden. Hatta korumasının 
İnce ile selfi çekmek isteyen vatandaşı nasıl fırlattığını da 
unutmadık tabi. E ne de olsa at sahibine göre kişner. 

Şu an için traktörü geri geri kullanabildiğini söyleyen 
İnce Türkiye›yi uçuracağım da demeyi ihmal etmiyor. 
Ama bunu nasıl ve hangi ekiple yapacağını ne kendi ne 
de başkası bilmiyor. Öyle ya böyle ciddi bir sorumluluğu 
almak için ciddi bir ekip ister. Tayyip Erdoğan İstanbul›u 
ciddi bir ekiple yönetmiş, Ak Parti›yi kurup Türkiye›yi 
yönetmeye ayını ciddiyetle ve daha geniş bir ekiple talip 
olmuştu. Çünkü Erdoğan ekip çalışmasının ve istişarenin 
önemini çok iyi biliyor ve bunu en güzel şekilde kullanıyor.

 *
Ayrıca seçim müzikleri adayların kimliğini yansıtan ay-

nanın bir yüzüdür. Muharrem İnce’nin seçim müziğindeki 
ilk bölümde Memleket elden giderken tutturdular başkan-
lık diye bir ifade var. Garip olan kendisinin başkanlığa talip 
olması, cabası halkın desteğiyle değişen bu sistemi kabul 
etmeyip sonra da halktan oy istemesi halkta nasıl karşılık 
bulur bilmem ama Sayın İnce’nin Apo’nun heykelini di-
keceğiz diyen, Yasin Börü ve 52 kişinin katili Selahattin 
Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ederek başlaması seçmen 
de pek iyi bir etki bırakmayacağa benziyor...

Selâm ve dua ile

KENDİYLE ÇELİŞİNCE 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi tanıtıldı. Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, “Halkımızın uygun fiyat ve taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak” dedi  

Meram’a değer katacak
proje; Aymanas Evleri

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Küçük Aymanas Mahallesi’nde 
hayata geçirilecek olan Aymanas Ev-
leri Konut Yapı Kooperatifi’ni düzen-
lenen iftar programıyla basına tanıttı. 
Programa, AK Parti Meram İlçe Baş-
kanı Mustafa Dolular, Meclis üyeleri 
katıldı. 

Göreve geldikleri günden bu yana 
hummalı bir çalışma içerisinde olduk-
larını belirten Başkan Toru, “4 yıllık 
zaman dilimine, planlama ve altyapı 
çalışmalarımızla birlikte 10 yıllık çalış-
mayı sığdırdık. Yerel yönetimler içe-
risinde, bu kadar kısa sürede milyon 
metrekarelerle ifade edilen imar pla-
nı ve uygulaması, kentsel dönüşüm, 
asfaltlama, altyapı, ruhsatlandırma 
çalışmalarını yapmanın mutluluğunu 
yaşarken belediye yönetimimizin pro-
aktif bakış açısıyla Meram’ın geleceği-
ne büyük yatırımlar yaptığını gururla 
ifade ediyoruz. Tüm çalışmalarımız, 
Meram’ın önümüzdeki 100 yılına 
damga vuracak hamlelerdir” dedi. 

Kentsel dönüşüm çalışmalarının 
ilk etaplarını tamamladıklarını belir-
ten Başkan Fatma Toru, “2 yıl önce bir 
milyon 410 bin metrekarelik alanda, 
on binin üzerinde hak sahibini kapsa-
yan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın 
ilk etaplarını tamamladık ve halkımı-
zın istifadesine sunuyoruz. Tanıtımını 
gerçekleştirdiğimiz Aymanas Evleri 
projemiz, Konya’nın parlayan yıldızı 
Meram’daki dönüşüm alanlarımızda, 
sosyal devlet olmanın gereği olarak 
halkımızın uygun fiyat ve taksitlerle 
konut sahibi olmalarına katkı sağlaya-
caktır. Hemşehrilerimiz, klasik koope-
ratif anlayışının da ötesinde gerçekleş-
tirdiğimiz finansman ve yapı modeliyle 
şehrin merkezinde Meram markasıyla 
kısa sürede konut sahibi olacaktır” 
şeklinde konuştu. 

“DİĞER DÖNÜŞÜM 
ALANLARIMIZDAKİ PROJELERİMİZİ DE 

HALKIMIZA ARZ EDECEĞİZ”
Başkan Fatma Toru, projenin kla-

sik kooperatif anlayışının dışında bir 
çalışmayla halka arz edildiğine dikkat 
çekerken şunları söyledi; “Ulusal ve 
yerel kalkınmanın anahtarı olacak bu 
projeyle birlikte şehir merkezinde ka-
liteli ve nitelikli konut sayısına da katkı 
sağlamış olacağız.   Önümüzdeki bir 
kaç ay içerisinde diğer dönüşüm alan-

larımızdaki projelerimizi de, halkımızın 
ev sahibi olabilmesi adına farklı finans-
man yöntemlerimiz ile halkımıza arz 
edeceğiz”   

“BU PROJELERİN MERAM’A  
ÇOK BÜYÜK FAYDALARI 
OLACAĞINI GÖRECEĞİZ”

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular ise, projenin önemine dik-
kat çekerken, “Belediye başkanımızın 
göreve gelmesinden bu yana imar ve 
uygulama noktasında Meram büyük 
bir mesafe kat etti. Özellikle 2 yıldır 
yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları-
nın bir meyvesi olarak görüyorum bu 
projeyi. Başkanımızın yaptığı imar ve 
uygulama çalışmaları ile tecrübesini 
kullanarak Meram’a çok büyük katkı 
sağladığına inanıyorum. İnşallah bu 

projelerin önümüzdeki 10 yılda Me-
ram’a çok büyük faydaları olacağını 
göreceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” 
şeklinde görüş belirtti. 

ÜYE DAİRE VE AİDAT BİLGİLERİ
29 bin 700 metrekarelik arsa üze-

rinde yapımı gerçekleştirilecek olan 
Aymanas Evleri, toplam 448 daireden 
oluşuyor. Ticari alanların da yer alacağı 
kooperatifte, 160 metrekare olan 3+1 
daire için 188 adet üyelik alınacakken 
135 metrekare olan 2+1 daire için ise 
46 adet üyelik alınacak. Yine 3+1 da-
ire için peşinat 45.000 TL, Aidat 3000 
TL, Önbaşvuru bedeli 500 TL olarak 
belirlendi. 2+1 dairede ise peşinat 
36.000 TL, Aidat 2.400 TL, Önbaşvu-
ru bedeli 400 TL.

18-23 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA 
ÖN BAŞVURULAR YAPILACAK

Blokların 10 katlı olarak imal edi-
leceği ve her daire için 1 adet kapalı 
otopark yapılacağı belirtildi. Ayrıca 
parsel içerisinde misafir otoparkları da 
tanzim edileceği ifade edildi. 

Deprem, yangın ve ısı yalıtım yö-
netmeliğine uygun olarak yapılacak 
binalardaki ana hedefin kaliteli olanı 
hesaplı bir şekilde imal etmek olduğu 
açıklandı. 

Vatandaşlar, 18-23 Haziran tarih-
leri arasında Meram Belediyesi giriş 
katında ön başvurularını yapacak ve 
25 Haziran’da noter huzurundaki kura 
ile hak sahipleri belirlenecek.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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Gece saatlerinde organize 
saniye bölgesinde bulunan bir 
lastik deposunda çıkan yangın, 
itfaiye ekipleri ve kepçenin yar-
dımıyla 2 saatlik çalışmanın ar-
dından güçlükle söndürüldü. 
Yangın, saat 23.30 sıralarında 
merkez Selçuklu İlçesi Horozlu-
han Mahallesi Albayrak Caddesi 
üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye 
göre cadde üzerinde bulunan bir 
lastik deposunun bahçesinde bu-
lunan yaklaşık 500 lastik henüz 
belirlenemeyen bir nedenle alev 
aldı. Kısa sürede tüm bahçede-
ki lastikleri saran alevleri gören 
çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine çok sayıda 

itfaiye ve polis ekipleri sevk edil-
di. Olay yerine ulaşan ekipler, 
yangına müdahale ederken polis 
ekipleri de çevre güvenliği aldı. 
Müdahale sırasında KOSKİ Genel 
Müdürlüğüne ait bir kepçe alev 
topuna dönen lastikleri dağıtarak 
itfaiye ekiplerine destek verdi. 
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir ça-
lışmasının ardından alevler kont-
rol altına alınarak söndürüldü. Bu 
sırada yangını fark ederek yol ke-
narında duran vatandaşların sos-
yal medyada canlı yayın yapması 
ise dikkat çekti. Maddi hasarın 
meydana geldiği yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.
n İHA 

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 
13 Haziran 2018 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3369

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Lastik deposunda çıkan 
yangın 2 saatte söndürüldü

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan ve kısa sürede şiddetini artırarak sele dönüştü. 
Yoğun yağmur suları sonrası şehir merkezindeki bazı alt geçitler sular altında kaldı. 

Yağış sele dönüştü: 166 
ev ve iş yerini su bastı 

Geçtiğimiz akşam saatlerinde 
etkili olan şiddetli yağmurun sele 
dönüşmesi sonucu ev ve iş yerlerin-
de oluşan hasarlar, sabah saatlerin-
de gün yüzüne çıktı. Kentte 166 ev 
ile iş yerini su basarken, 3 otomobil 
de suyun akıntısıyla sürüklendi. 

Akşam saatlerinde etkili olan 
şiddetli yağış, özellikle merkez Me-
ram ilçesinde hayatı olumsuz etki-
ledi. Metrekareye 29,6 kilo yağışın 
düştüğü ilçede 14 mahalledeki 121 
ev ve iş yerini, Selçuklu ilçesinde 
ise 7 mahalledeki 45 yeri su bastı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
itfaiye ekipleri, su basan yerlerde 
tahliye çalışması başlattı. Yağışın 
sele dönüştüğü bölgede, park ha-
lindeki 3 otomobil, suyun akıntısıy-
la sürüklendi. Su basan İhsaniye Alt 
Geçidi’nde ise sürücüler, güçlükle 
ilerledi. Belediye otobüsünün içini 
de su basarken, bu anlar, çevrede-
kiler tarafından cep telefonu kame-
rasıyla kaydedildi.  

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA 
BAŞLANDI

Öte yandan itfaiye ve AFAD 
ekipleri, selin meydana geldiği böl-
gelerde, bugün sabah saatlerinde 
hasar tespit çalışmasına başladı. 
Hasar tespit çalışmalarının gün 
boyu sürdürüleceği belirtildi. Bazı 
noktalarda su tahliye çalışması ya-
pılırken, ekipler de yıkılan istinat 
duvarları, patlayan su boruları ile 
göle dönen caddelerde temizlik ve 
tadilat çalışmalarını sürdürüyor. 

‘PERİŞAN OLDUK’
Selde otomobili sürüklenen Nu-

riye Oruç, “Önce dolu yağdı sonra 
şiddetli yağmur başladı. Neye uğ-
radığımızı şaşırdık. Sonra sel geldi, 
önüne ne katığıyla götürdü. Perişan 
olduk. Benim aracımda hasar oluş-
tu. Zararımın karşılanmasını bekli-
yorum” diye konuştu. 

Evi ile bahçesi su basan Hedi-
ye Özcan ise “Bahçemde eşyalarım 
vardı. Her şeyimi sel aldı, götürdü. 
Zararım var, giderilmesini istiyo-
rum” dedi.
n DHA 

Kulu’da kontrolden çıkan otomobilin 
devrilmesi sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 
01.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı ya-
kınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Kemal A. (50) idaresindeki plakası 
alınamayan otomobil, sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kont-
rolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 
araçta bulunan Birsen G. (43), M.T.G. (15), 
A.G. (3), L.G. (23) yaralandı. Yaralılar olay 
yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı.   n İHA 

Otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi ya-
ralandı. Ahmet İlbay (19) idaresindeki 42 
NM 499 plakalı otomobil, merkez Selçuklu 
ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Ahmet 
Yesevi Caddesi’nde, Bora Çakır’ın kullan-
dığı 42 ECL 30 plakalı belediye otobüsüyle 
çarpıştı.
Otomobil sürücüsü İlbay ile yanında 
bulunan Habib Çetin (18) ve Burhanettin 
Yıldırım (17) yaralandı. Beyhekim Devlet 
ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati 
tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
n İHA 

Otomobil devrildi,
5 kişi yaralandı 

Otobüsle çarpıştı,
3 kişi yaralandı 

Beyşehir’de, iki otomobilin çarpışması sonucu meyda-
na gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Zafer K. yönetimindeki 42 ZN 918 plakalı 
otomobil, Beyşehir-Konya Karayolu’nun 2.kilometresinde 
iddiaya göre önünde seyir halinde olan Arif Mustafa H. 
yönetimindeki 42 CUS 06 plakalı otomobili sollamak is-
terken yandan çarptı. Çarpmanin etkisiyle her iki araç da 
yoldan çıktı. Otomobillerden birisi ekin tarlasına, diğeri ise 
sebze ekili bahçeye girerek durabildi. Kazada 42 CUS 06 
plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki eşi Aynur H. ile 

diğer otomobilin sürücüsü Zafer K.ve araçta yolcu olarak 
bulunan 10 yaşındaki Ayşe G., Üzeyir G., Ayşe G. ve Hali-
me G.yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslar 
tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde te-
davi altına alındı. Yaralılardan sürücü Arif Mustafa H.’nin 
durumunun ağır olduğu, diğer otomobil sürücüsü Zafer 
K. ile araçta bulunan Üzeyir ve Ayşe G. ile Ayşe G’nin sağ-
lık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan Zafer 
K.’nın bulunduğu araçtaki kazazedelerin Konya’dan has-
tane dönüş yolunda oldukları belirtildi.   n İHA 

İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı 

Şiddetli yağış, özellikle merkez Meram ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 29,6 kilo yağışın düştüğü ilçede 14 
mahalledeki 121 ev ve iş yerini, Selçuklu ilçesinde ise 7 mahalledeki 45 yeri su bastı.
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BEYSEHIR

Karne hediyesi
Beyşehir 
Belediye 
Baş-
kanı Murat 
Özaltun, 
2017-
2018 eğitim ve öğretim döneminin 
sona ermesi ile birlikte karneleriyle 
Beyşehir Belediyesi’ne gelen öğren-
cilere karne hediyesi olarak birer 
uçurtma hediye ettiklerini söyledi. 

Beyşehir kent merkezinde 
ana arterlerin sıcak asfaltla kap-
lanması çalışmaları devam edi-
yor.

Beyşehir ilçe merkezinde 
altyapı faaliyetleri tamamlanan 
Prof.Dr.Yılmaz Muslu Caddesi’n-
de sıcak asfalt çalışmalarının baş-
ladığı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri nezaretinde yürütü-
len sıcak asfalt serim çalışmaları-
nın sürdüğü caddede incelemede 
bulundu.

Kentin ana arterlerini oluştu-
ran ana caddelerinde yılbaşında 
başlayan sıcak asfaltla kaplama 
çalışmalarının devam ettiğini 
belirten Başkan Özaltun, çalış-
malarda son mesainin Prof.Dr.
Yılmaz Muslu Caddesi’nde yürü-
tüldüğünü söyledi.

İzmir yolu olarak da bilinen 
güzergâhın Isparta yönünden ilçe 
merkezine girişi sağlayan önemli 
bir ana cadde olduğunu hatırla-
tan Özaltun, “Bu caddenin asfalt 
çalışması için bahar döneminden 
bu yana KOSKİ Bölge Müdürlü-
ğümüz tarafından güzergahta 
yürütülen içme suyu hattı yenile-
me çalışmasının tamamlanması-

nı bekliyorduk. Çalışmanın sona 
ermesinin hemen akabinde Be-
lediye ekiplerimiz yağmur suyu 
drenaj hattını yeniledi. Ardından 
ise sıcak asfaltla kaplanması için 
çalışmalar başlamış durumda. 
Bu caddemizde altyapı bittikten 
sonra sıra üst yapıya gelmiş du-
rumda. İşi yüklenen müteahhit 
firmamızın yetkilileri ile birlik-
te çalışmaları yerinde inceledik. 
Birkaç gün içerisinde sıcak asfalt 
serim çalışmalarının bitirilece-
ği sözünü verdiler. Amacımız, 
şehrimizi daha yaşanabilir hale 
getirmek, yollarımızı daha da 
modernize edebilmek. Konya Bü-
yükşehir Belediyemizin ilçemiz 
merkezine kazandırdığı prestij 
cadde statüsünde bir çalışma 
olacak inşallah bu güzergahtaki 
çalışma da. Asfalt çalışmalarının 
ardından yol çizgileri de çizilecek 
ve şehir girişi olması nedeniyle  
çift şeritli caddemizin daha da 
güzelleştirilmesine yönelik kaldı-
rım bordür düzenleme çalışmala-
rı da yürütülecek. Bu kapsamda 
gecesini gündüzüne katarak ilçe-
miz genelindeki yol çalışmaların-
da emeği geçen, katkısı bulunan 
tüm ekiplerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Beyşehir Belediyesi
iftarda buluşturuyor

‘Beyşehir tarihi hizmet 
dönemini yaşıyor’

Beyşehir İlçe Belediyesi’nin ra-
mazan ayı dolayısıyla düzenlediği 
mahalle iftarı buluşmaları sürüyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, mahalle iftarı programla-
rı kapsamında ilçeye bağlı Esence 
Mahallesi’nde vatandaşlarla bira-
raya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Muhammet Zeren, AK Par-
ti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile 
partililerin de katıldığı iftar progra-
mında konuşan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, 24 Hazi-
ran seçimlerinin önemine dikkat 
çekti. İftar programları ya da ma-
halle ziyaretleri çerçevesinde ra-
mazan ayında da ilçeye bağlı dış 
mahallelerde Beyşehirli hemşeri-
leriyle buluştuklarını vurgulayan 
Özaltun, “Her mahallemizi geziyo-
ruz, her hemşerimizle konuşuyo-
ruz. Amacımız şu; gelişen büyüyen 
Türkiye’ye bir destek de siz verin 
diye yanınızdayız. İnşallah bu nok-

tada Esence Mahallemiz geçmiş 
5 seçimde vermiş olduğu desteği 
6’ıncı seçim, en önemli seçimimiz 
olan 24 Haziran’da da inşallah 
sonuna kadar verecek. Bundan 
eminiz. ‘İçme suyu’ dediniz, yap-
tık, ‘Yol, kilitli parke taşı’ dediniz 
yaptık, inşallah bundan sonra da 
siz istemeye devam edin. Biz yap-
maya devam edeceğiz. Ama şu bir 
gerçek; 24 Haziran günü lütfen is-
tikrarı bozmayın, büyüyen gelişen 
Türkiye’ye destek verin” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Muhammet Zeren ise,  24 
Haziran seçimleri öncesinde liste-
lerin açıklanmasıyla birlikte çalış-
malara hız verdiklerini anlatarak, 
“O gün bugündür gece gündüz, 
yağmur çamur, sıcak demeden 
koşturuyoruz. Bu bağlamda biliyo-
ruz ki, Esence Mahallesi, Beyşehir, 
Konya,Türkiye AK Partimize her 
zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya 
da devam edecek.”diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun’un dış mahallelere yö-
nelik ziyaretleri sürüyor.

Özaltun, kendisine eşlik eden 
belediye meclis üyeleri ve Ak Parti 
ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Eğirler ve Bayındır Ma-
hallelerini ziyaret etti. 

Özaltun, Eğirler Mahallesi’nde 
bir kahvehanede biraraya geldiği 
mahalle sakinlerine hitaben yap-
tığı konuşmada, bu tür ziyaretleri 
seçimden seçime yapmadıklarını 
vurgulayarak,  “Dış mahalleleri-
mizde sık sık gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerimizle sürekli vatan-
daşlarımız arasındayız. Bugün de 
yine Belediye olarak mahallemi-
ze yaptığımız hizmetleri yerinde 
görmek amacıyla sizlerle biraraya 
geldik. Varsa sorun ve taleplerinizi 
de almak istiyoruz” dedi. Özaltun, 
konuşmasında, Beyşehir Beledi-
yesi’nin yürüttüğü hizmetlere de 
değinirken, ilçe genelinde son 4 
yılda büyük bölümü bir ilk olan 
çok büyük yatırımlara imza attık-

larını söyledi. Dönemlerinde 5 se-
çim gördüklerini 6.seçime doğru 
ilerlendiğini vurgulayan Özaltun, 
“Dolayısıyla seçimden önce de 
sık sık ziyaret ettiğimiz mahalle-
lerimizde hizmetlerimizin devam 
ettiğini yerinde görerek takip edi-
yoruz, Beyşehir Belediyesi olarak 
tarihi bir hizmet dönemini yaşıyo-
ruz. Şu anda 1 milyon metrekare 
taş çalışmasına doğru gidiyoruz. 
Arkasından sıcak ve soğuk asfalt, 
düğün salonları, mezbahaneler, 
sosyal tesisler ve buna benzer bir-
çok hizmete imza attığımız altın bir 
dönemi yaşıyoruz” dedi.

Özaltun, 24 Haziran’da yapıla-
cak seçimlerde mahalle sakinlerin-
den destek de isterken; “Bundan 
sonra da bu hizmetleri yaparsa 
AK Parti yapar. Bu anlamda yine 
bu birlik ve beraberliğimizi devam 
ettirerek hepinizden bu seçimde 
de Cumhurbaşkanımıza ve millet-
vekillerimize güçlü bir destek bek-
lediğimizi ifade etmek istiyorum” 
diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi 4 yıllık dönemde toplam 28 milyon 410 bin adet parke taşı 
döşedi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Durmak yok yola devam” dedi

28,4 milyon kilitli 
parke taşı döşendi 

Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan son 4 yıllık dönemde merkez 
ilçe ve dış mahallelerdeki yollara 
döşenen kilitli parke taşı sayısı ta-
rihi rekora ulaştı.

Sözkonusu süreçte ilçe mer-
kezi ve dış mahallelerdeki yollara  
toplam 28 milyon 410 bin adet 
parke taşı döşendi. Yıl sonuna 
kadar yol çalışmalarında toplam 
sayının 33 milyona ulaşması he-
defleniyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıkla-
mada, Fen İşleri Müdürlüğü ta-
rafından 2017 yılı sonu itibariyle 
Beyşehir’in merkez ve dış ma-
hallelerinin yollarına toplam 18 
milyon 764 bin adet kilitli parke 
taşı döşendiğini belirterek, “2018 
yılının sadece ilk 6 aylık döne-
minde ise adeta tarihi bir rekora 
imza atan ekiplerimiz tarafından 
yollarımıza 9 milyon 646 bin adet 
kilitli parke taşı döşenmiştir. Yani 
görev yaptığımız 4 yıl 3 aylık dö-
nemde yollarımıza döşediğimiz 
kilitli parke taşı sayısı 28 milyon 
410 bin adete ulaşmıştır” dedi.

“Durmak yok, yola devam” 
diyerek yollardaki çalışmalara 
görev süresi içerisinde çok önem 
verdiklerini ve 67 mahalleye sa-
hip Beyşehir’in her köşesinde 
yeni yolların yapılması, mev-
cutların ise daha konforlu hale 
getirilmesi adına topyekün bir 
seferberlik dönemi ilan ettikle-
rini vurgulayan Özaltun, şunları 
kaydetti:

“Beyşehir Belediyesi olarak 
yol çalışmalarında dönemimizde 
müthiş bir performansa imza at-
tık. Bu başarı, ekiplerimizin üstün 

gayretleri ile bu noktalara kadar 
geldi. Gece demedik, gündüz de-
medik, mesai mefhumu gözet-
medik. Yollarımızı daha modern 
ve konforlu hale getirdik. Yeter-
siz personel sayısına rağmen bu 
başarıyı sağladık.  ‘Personelimiz 
eksik’ bahanesine sığınmadık, yol 
çalışmalarında performansımızı 
daha da artırabilmek için ihale 
sürecini başlatarak parke taşı alı-
mıyla birlikte bunların yollara dö-
şenmesi çalışmasını da yüklenici 
firmaya devrettik. Böylelikle Fen 
İşleri Müdürlüğümüzün iş yükü-
nü de önemli ölçüde hafiflettik. 
Bu başlayan yeni süreçle birlik-
te bu yılın ilk 6 aylık döneminde 

kilitli parke taşı döşenmesinde 
ulaştığımız rakam 9 milyon 646 
bin adet oldu. Yıl sonuna kadar 
ise yeni ihale sürecinin tamam-
lanmasıyla birlikte ilçemizin ek-
sik kalan yerlerinde 5 milyon 400 
bin adet daha kilitli parke taşı dö-
şemeyi hedefliyoruz. Hedefimize 
ulaştığımızda ise yıl sonu itiba-
riyle Beyşehir’de toplamda 33 
milyon kilitli parke taşıyla yolları-
mızı kaplamış olacağız. Bu faali-
yetlerimize sıcak ve soğuk asfalt 
çalışmaları ise dahil değil. İlçe-
mizde bir yandan yol ve kaldırım 
yaparken, diğer yandan da ekip-
lerimiz bakım onarım gerektiren 
noktalarda tamirat çalışmalarını 

da sürdürüyor. İlgili birimlerimizi 
sözkonusu bu dönemde gerçek-
leşen bu üstün performansından 
ötürü kutluyorum. Beyşehir’de 
yürüttüğümüz çalışmalarla, gö-
rev süremiz sonunda yol sorunu 
olan mahalle ve yerleşim birimi 
inşallah kalmayacak. Mahalle 
muhtarlarımıza, talep ettikleri 
güzergahlarla ilgili verdiğimiz 
sözleri bir bir yerine getirdik, 
getirmeye de devam ediyoruz. 
Ekiplerimiz, ramazan ayında da 
gece demeden, gündüz demeden 
dış mahallelerimizde yol mesai-
sini sürdürüyor. Yürütülen çalış-
malar, iftar ile sahur saatleri ara-
sında gerçekleşiyor.”

Sıcak asfalt seferberliği sürüyor
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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.



 13 HAZİRAN 2018 9İLAN

ZAYİ
8601-8800 arası 4 cilt ve 15351-
15450 2 cilt faturalarımızı kaybettik 
hükümsüzdür.

ÖZSELÇUKLULAR TURİZM İNŞ. 
GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

MEVLANA V.D : 042252

Z-360

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE
* PAKETLEMEDE 

ÇALIŞACAK 35 YAŞINI 
AŞMAMIŞ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

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.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
TUNÇLAR GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fetih Mah. Mahir Sokak 
No: 10/A Karatay/KONYA

TEL: 0332 345 47 10

ZAYi 
VE 

ELEMAN 

İLANLARINIZ

 İÇİN BİR
TELEFON 
KADAR 
YAKINIZ

444 5 
158

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 
hükümsüzdür.

MUSA ŞAHAN

Z-359
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Keykubat Mahallesi Parkı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/295196
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020 Karatay/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 332 3501313 - 332 3504825
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 72 m2 Bina İnşaatı olan 8029 m2 park yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Keykubat Mahallesi , Karatay/KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karatay Belediye Başkanlığı - Encümen Salonu - 1.Kat
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 
(A) Alt Yapı İşleri XVIII. Grup İşler veya (B) Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup İşler benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü veya Peyzaj Mimarlığı mezunlarının, 
mezuniyetlerine dair diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatay 
Belediye Başkanlığı - Plan ve Proje Müdürlüğü - 5.Kat adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 
1.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 822619 - www.bik.gov.tr

SAHA VE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARATAY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Posta ve Telgraf Teş-
kilatı (PTT) Başmüdürlüğü ta-
rafından karne alan öğrencilere 
çeşitli hediyeler verildi. Konya 
PTT Başmüdürlüğü tarafından 
ilde karne alan öğrencilere çe-
şitli hediyeler verilirken hediye-
ler arasında Pette Yapboz, Pul 
ve Pulculuk Bilgisi, PTT Çocuk 
Filateli Kitabı ve Bilgi Çağına 
Notlar isimli eser yer aldı. Konu 
hakkında açıklama yapan Kon-
ya PTT Başmüdürü Akın Akın-
cı, “Şirketimiz kurumsal imaj 
ve marka algısının oluşturul-
ması/pekiştirilmesini teminen 
başmüdürlüğümüzün, gelece-

ğin potansiyel müşterileri olan 
öğrencilerimize, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı karne he-
diyesi olarak Pette Yapboz ve-
rildi, bunların yanında büyük 
yeni Türkiye Cumhuriyetin 
geleceği olan öğrencilerimizin 
kültür, tarihi değerlerimize sa-
hip çıkmaları için PTT A.Ş. PTT 
Pul Müzesi tarafından Küçük 
Filatelistler için ‘Pul ve Pulcu-
luk Bilgisi’, ‘PTT Çocuk Filateli 
Kitabı’ ile ‘Bilgi Çağına Notlar’ 
isimli eser notluğu hediye edil-
di. Çocuklarımıza iyi tatiller di-
ler, başarıların devamı dileriz” 
dedi.n HABER MERKEZİ 

PTT’den karne hediyesi 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya, Altınekin, Koçyaka Mah, 0 Ada, 762 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz.
Yüzölçümü : 15.000 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 45.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 07/05/2015 tarih ve 1208 
yevmiye sayılı 5403 sayılı kanuna göre arazi toplulaştırma alanına alınmıştır şerhi bulunmaktadır.
Taşınmazın Evsafı: İhaleye konu taşınmaz tarla vasıflı olup şehir merkezine alışveriş mekezlerine 
sosyal ve eğitim alanlarına uzak konumdadır. Toprak yapısı killi-tınlı toprak derinliği 90-100cm arasında 
olup tuzluluk ve alkalilik problemi bulunmamaktadır. Zemin %0-2 meyillidir. Sulama imkanı yokdur 
yöreye uygun şekilde buğday ve arpa münavebesi yapılabilmektedir.
1. Satış Günü : 18/07/2018 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 15/08/2018 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİKanununun 133 üncü maddesi 
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/10149 Esas sayılı dosya numarasıyla 
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın 819417 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2016/10149 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İnsan yaratılışının sırrını ne ka-
dar çözdüğünü söylese de aslında 
bir arpa boyu yol kat edememiştir. 
Söylemler mücerret laf kalabalığında 
öte geçememiş çiğnenmeden yutulan 
lokmalar kana karışmadığı için işlevini 
yerine getirmemiştir. Kaldı ki midemi-
ze tokluk hissi veren nesnenin faydalı 
ya da zararlı olduğu gerçeği de netlik 
kazanmamıştır. Belki de dışarıdan gö-
züken göğüs kafesimizle göbek ara-
sında şişlik, tokluğun göstergesi değil 
amansız bir urun tezahürüdür.

Kimimiz dil ucuyla yaratılışımıza 
ve sıhhatimize, göstermelik, alışkan-
lık, dil sürçmesi neticesinde kerhen 
teşekkür ederken bazımız bunu bile 
zül görmektedir. Onlara göre bu olgu 
bir zorunluluktan başka bir şey değil-
dir. Onlar bunu hayatın ‘doğanın’ ka-
nunları çerçevesinde cereyan ettiğini 
ileri sürmektedirler. Öyle düşünmekle 
ya da düşünememekle kendilerini ve 
yandaşlarını sorumluluk duygusun-
dan bertaraf edecekleri sanıyorlar. 
Öyle ya! Her şey kendiliğinden ‘ doğa’ 
kanunları doğrultusunda oluşmuşsa 
kimseye ve ya birilerine karşı bir vefa 
borcu olmayacaktır. 

Bu bağlamda “ol dedi bir kere var 
oldu cihan” düsturundan söz etme-
ye gerek yoktur. İnsanlar, hayvanlar, 
canlı ve cansız ne varsa “tekâmül, 
tevatür” çerçevesinde oluşuvermiştir. 
Bunda bir ilahi gücün, bir “doğma-
mış, doğurulmamış’ın” kudreti, kuv-
veti,  himmeti, hikmeti, azmi, azameti, 
sebep ve sonuç ilişkisi yoktur.

Büyük dağlar senindir. Küçük-
leri de babadan miras yoluyla intikal 
etmiştir. Muris ölmüş, mirasta yeni 
mirasçıların elindedir. Muris öldüğü 
içinde miras bırakılandan hesabını 
soracak, hesaba çekecek, denetle-
yecek, vergisini alacak, nasıl, nerde, 
ne şekilde harcadığını teftiş edecek, 
hiçbir güç, hiçbir makam ve mevki 
mevcut değildir. Bunun için çamur-
dan, balçıktan, bir damla kandan, et 
paçasından geçerek aşamalar kay-
detmeye, sonra da bu yeni oluşuma, 
önce ruh, sonra can ve daha sonra 
da sorumluk yüklemeye hacet yok-
tur. Hatta bu sorumluluktan kaçmak, 
uzaklaşmak için; kendini kızgın ocak-
lara, sarp kayalara, azgın derelere at-
mak, kimsiz kimsesiz yollara vurmak 
gerekse de. 

Kendisinden türediğini ağzıyla 
söylerken yüz hatlarında oluşan iğ-
renç ve tiksinme mimiklerini ses to-

nuyla bastırmaya çalışsa da. 
İnsan, kendine ‘öz’ olarak tanıdığı 

yaratılmışın bulunmuş olduğu or-
tamda birkaç dakikadan fazla durma-
ya tahammül edemez, onunun atası 
olduğu yaftasını yakıştıramazken, sırf 
yaratılış sorumluluğundan kaçmak 
için bu anlamsız teoriyi ( uydurmayı) 
kabul eder gözükse de kaçamayacak-
tır sorumluğundan. 

Kaçış  özedir aslında…
İnsan, ne kadar uzaklaşabilirse 

gölgesinde o kadar uzaklaşabilecektir 
özünden…

Sesin sahibene dönen yankısı 
ne kadar tutulabilirse elle, hamurdan 
yaptığı putuna ne kadar saygı duyar-
sa acıkınca, o kadar saygı duyacaktır 
oyuncaklarına. En gelişmiş oyuncak-
larını bile kendisiyle kıyaslandığı za-
man ne kadar basit olduğunu anladı-
ğı, hudutları sınırlı duyu organlarının 
ağlılarının ne kadar itina ve özenle 
yaratılmış olduğunu kavrayabildiği an 
çözecektir yaratılışının sırrını. 

Henüz kendisine eşyaların isim-
leri yeni öğretilmemişken ‘Âdem’ 
küçük gövdesinde koca bir geleceğin 
sınavına tabi tutulduğunu kavrayama-
mış, ya da kavratılmamıştı. Sonradan 
öğrenmişti veya sonradan kavrayabil-
mişti  ‘Havva’yla cennet meyvelerinin 
arasında saadetinin ilelebet olmadığı-
nı. Önceden bildiği ve uyarıldığı halde 
unutmuştu. Ya da unutturulmuşta 
mahsustan. İnsana görünüşte işe 
yaramaz gibi gözükse de sonradan en 
değerli bir hazine olduğunu anladığı 
‘unutkanlık’ nimetini.  

Âdem seçilmişlerin, gönderil-
mişlerin ilki olarak içinde yaşadığımız 
gezeğenin çetin sınavına tabi tutul-
muştu. O sınav ki, insan var oldukta 
devam edecekti.  Ta ki büyük sınav, 
büyük hesap günü gelip çatana dek. 
Seçilmişlerin sınavı da seçilmişti as-
lında. Küçük hataların akıbeti büyük 
cezalarla karşılansın ki sonradan ge-
lenler yapmış oldukları büyük hatala-
rın hesabı karşısında yaratanın vermiş 
olduğu cezanın nasılda basit ve ‘rah-
met’ şemsiyesi altında korunduğunu 
görebilsinler. Yalnızdı Âdem. Yaratıl-
dığı üzere çırılçıplak, yapayalnız. Her 
şeyi sıfırdan öğrenecek ve kendinde 
sonra gelen nesline onları emanet bı-
rakacak. Adeta bir külliyat bırakacaktı 
sonradan gelen evlatlarına. Bir hazine, 
bir miras ki kıymetini belenlerin sayısı 
bırakılana göre öyle abartılacak kadar 

da fazla değil.
Sınav yalnızlıkla 

başladı. Önce yalnızlık 
tattırıldı. Her şey adım 
adımdı. Yalnız olduğunu 
ancak ‘Havva’ kendisine 
gönderildikten sonra 
anlayabildi. Belki de 
‘yalnızlık ancak yaratana 
yakışır’ sözünün ne ma-
naya geldiğini de ‘Havva’ 
ile kazıdı belleğine. Her 
şey tesadüf değildi aslında. Yaratan, 
eserinin anlama, idrak edebilme kabi-
liyetini iyi bildiği için her şeye sıfırdan 
başlamış adım adım. İnsan denen 
yaratığın oluşturacağı toplumun te-
mel taşlarını teker teker diziyordu. 
Onu bu gezeğende kendisinin halifesi 
yapmak için.

Takdir, tedbir, yaratılış sırrı onda 
gizliydi. Onun sonsuz hazinesinde. 
Havva’yı gönderdi ona. Yadırgama-
sın, algılasın diye eğey kemiğinden 
koparıp koyarak önüne. Havva ile 
birlikte utanma duygusunu işledi bel-
leğine. Örtünmeyi. Uygun olmayan 
yerlerini cennet ehlinden saklaması 
için. Her şey kendin önce yaratılmış 
çenet meyvelerinin ve cennet kuş-
larının önünde cereyan ediyordu. 
Örtünme aslında insanın diğer canlı-
lardan ayrılması için ilk adımdı insan 
nesline. Zira diğer canlıların böyle bir 
şeye ihtiyacı yoktu. Onlar örtülü yara-
tılmıştı. İhtiyaç yerlerinin dışında klan 
kısımları cinslerine göre şekillendiril-
miş, uygun libaslarla bezenmişti. Bu 
bir ayrıcalıktı insanlar için. O, kendini 
yönlendirebilecek evsaflarda yaratıl-
mıştı. Çünkü o, yaratıcının yeryüzüne 
gönderdiği halifesi, diğer yaratılmış-
ların en şereflisiydi. Şeref, satın alı-
nan bir şey değil kazanılan bir şeydi. 
O, emekle şekillenir ve neticesinde de 
mükâfatlanırdı. Bu hassasiyeti elde 
edemeyenlerde karşılığında cezaya 
duçar olurdu.

Yalnızlığını  ‘Havva’ ile gideren 
‘Âdem’in ilk sınavı, kendisine asi olan 
başka bir yaratılmışın kışkırtmasıyla 
başlayacaktı. Yaratıcı tüm yaratılmış-
lara kendisinin ‘Halifesi’ olarak yarat-
tığı Kulu önünde ona biat etmeyi em-
retmiş, yalnız içlerinden biri bu emri 
dinlememiş, isyan etmişti. İsyan, ya-
ratıcının onunun mayasına kattığı ate-
şin dumanları arasında bir kaybolma 

mı yoksa yaratanın ‘imti-
han’ için bir vesile kılma 
tecellisi midir bilinmez!.. 

Yaratıcı, geceyle 
gündüzü, kışla yazı, bol-
luklarla zorlukları peş  
peşe devran ettirirken, 
ateşin toprağa kafa tut-
masını cezalandırmıştı. 
Bunla birlikte mahkûma, 
Kullarını sapıtması için 
izin de vermişti. Sapkın, 

yaratıcının izniyle, insanlık dar-u be-
kadan dar- uhraya intikal edene dek 
bazı kulları ayartacak, onların emirlere 
karşı durmasını sağlayacaktı. Bu bir 
imtihan, gezeğenin ana labirentleriy-
di. İlk görevi de, ilk seçilmiş insan Hz. 
Âdem’i, yaratıcının emrine karşı yol-
dan çıkarmaktı.

Acaba yaratılmışların asisi, is-
yankârı, görevini iyi yaptığı için mi 
seçilmiş ilk yaratılan yaratıcısına karşı 
asi geldi yoksa kendisine verdiği duyu 
organı böyle bir şeyi algılamakta güç-
lük mü çekecekti?!

Seçilmiş, yaratılış gereği böyle bir 
şeye hazır mı yaratılmıştı?! 

Öyle olsaydı böyle bir imtihana 
gerek var mıydı?!

Bu sapkınlığın ilk başarısı mıydı?! 
Yoksa insanlık tarihinin sınavının na-
sıl başladığının bir göstergesi mi?!

Âdem’e yasak meyveyi cazip kılan 
neydi?!

İlk seçilmişin bile saptırılabileceği 
gerçeğini perçinlemek, 

İlk emre isyan eden isyankârın 
görevinin başlangıcını göstermek, 

Duyu organlarının her zaman, 
rahmani veya şeytani olan sesleri 
karıştırabileceğini dikkat çekmek mi? 
Yoksa âdemin yeryüzüne sürülüp 
insanlığın serüveninin başlaması için 
oluşturulan bir sebep sonuç ilişkisi 
mi?

Âdem’in yanlış sese kulak verme-
si, cennetten kovulmasına, yeryüzüne 
sürgüne gönderilmesine sebep oldu. 
Öyleyse biz, bir sürgün babanın ev-
latlarıyız. ‘Âdem’ bu sürgünde Hav-
va’sını kaybetti. Öyleyse biz ayrılıkla-
rın, özlemelerin, kederlerin tasaların 
çocuğuyuz. 

 ‘Âdem’ yitirdiğini bulmak, ‘Hav-
va’sını kavuşmak için kandan gözyaş-
ları döktü. O zaman biz gözyaşlarının, 

sabırların, beklentilerin çocuğuyuz.  
Âdem’in sınavı bununla da kal-

madı. Yalnızlığı dindirirken ‘Havva’ 
sına kavuşarak bu sefer aynı hataya 
oğlu Kâbil düşecekti. Kâbil, ilk seçil-
miş insanın kulak kesildiği ‘yaban’ 
sese kulak verecek, onunun onca 
yalvarışlarına, yakarışlarına aldırma-
dan öz kardeşinin kanıyla ellerini kana 
bulayacaktı.

Evet, bu imtihan zor ve çetin bir 
imtihandı. Oysa Âdem, daha yeni 
öğrenmişti Dünyada ki eşyaların at-
larını. Yeni öğrenmişti bir kuşla şarkı 
söylemeyi, bir taşla konuşup bir dün-
ya ağacının altında serinlemeyi. Ateş 
yakmayı, çift sürmeyi, ekmek yapma-
yı. Elbise dikmeyi, yaratılışın sırrını 
öğretmeyi bilmeyenlere. 

Cennet sürgününden sonra bir 
sabah dünyada gözlerini açan Âdem, 
kendisini yine cennette sanmıştı. Ya-
ratanının yakarışlarına, dünya geze-
geninde hayatın başlangıcına vesile 
olan gözyaşlarından akan, bazen duru 
çoğu zaman kandan gözyaşlarıyla 
yeşeren çevresindeki cennet meyve-
lerini görünce. İlk önce öyle sanmıştı. 
Her şey adeta sürgün hayatının baş-
lamasından önce gördüklerine benzi-
yordu.  O, belki de hala cennette sanı-
yordu kendini, henüz ‘gaflet” kelimesi 
yer ettirilmemişti belleğinde. 

Onun için belki sürgünde oldu-
ğunun tek göstergesi, Havva’sının 
olmaması ve etrafında olup biterlerin 
kendiliğinden emrine amade olma-
sından ziyade, bir emek karşılığında 
kazınılmasıydı. İlk sınavı kaybetmişti 
Âdem ama buna karşı verilen ceza 
çok büyüktü. Sınav hiçbir seçenek 
içermeyen tek cevaptı.  Ya cevabı bilir 
cennetteki saltanatına devam edersin 
ya da yeryüzü denen bir gezegene 
gönderilir kendine insanlık denen bir 
gelecek kurarsın.

İnsan düşünmeden kendini ala-
mıyor. Sahi Âdem yasak elmayı ye-
meseydi insanlık olmayacak mıydı?!

Âdem; insanlığın atası olduğu 
gibi günahında atası mıydı?

Cezanın  ‘şahsiliği’ hükmü geçer-
limidir burada?

Âdem’in günahının uzantıları mı 
çektiğimiz? Günah bize Âdem’den 
miras yoluyla mı intikal etti? Reddi 
miras yapabilir miyiz? Şüphesiz bu 
bir insanlık dramının başlangıcının 
cilvesiydi. Hayatın cilvesi. Eskilerin 
tabiriyle “hikmetinden sual olunmaz-

dı.” İnsan imtihan için gönderilmişti 
Dünya’ya. Başıboş yaratılmamıştı. 
Yaratılışında, yaratılmışların en şerefli 
kılınılışında, yaratıcının yeryüzünde 
halifesi olmasında bir hikmet bir gaye 
vardı. Zira o, hiçbir şeyi anlamsız 
ve gayesiz yaratmamıştı.  Cennette 
başlayan Âdem’in sınavının ikinci ve 
son aşaması dünyada gerçekleşecek, 
dünya sınavını kazananlarda tekrar 
yaratıcısına dönecekti. 

Âdem’in cennet sandığı dünya 
aslında bir göz yanılmasıydı. Er geç 
yanıldığını anlayan Âdem, esas cen-
netin geldiği yer olduğunu kavradık-
tan sonra onu tekrar kazanacaktı. Ve 
bu saatten sonra ki günlerini ardında 
bıraktığı gözü ve gönlü yaşlı neslini 
beklemekle geçirecekti geldiği yerde. 
Bir gafletin bedelini boyunlarına astığı 
‘imtihan’ kavruklarının yollarını gözle-
yerek…

Bu bir yol haritasıydı. İnsanlığın 
üzerinden itina ile geçmeye çalışaca-
ğı. Kolay gibi görünse de hiç de kolay 
olmayan etrafı, duyu organlarımızı ya-
nıltan yapma meyvelerle donatılmış, 
geniş gibi görünse de iki kardeşin bile 
yan yana geçemeyeceği kadar dara-
cık bir yol. Bu yol haritasını iyi takip 
edenlerin varmak istedikleri menzil de 
farklı farklıydı. Kimi kaybettiği yitiğini 
bulmaya çalışırken cennetini isteye-
cek, kimi de asıl varılması gerekenin 
orası olmadığı sırırına erecekti.

Âdem neslinin çoğunluğu, 
Âdem’in dünyadaki ilk yanılgısın da 
ısrar ederek ‘adam’ın’ Dünya’sında ki 
sarhoşluğundan ayıkmadan ömrünü 
tamamlayacak, içine düştüğü bu sar-
hoşluktan görünmez dünyanın nimet-
leri görününce ayıkacaktı.

Âdem’in asıl cennetinin geldiği 
yer olduğunu, aradığı yitiğin görü-
nende değil görünmeyende olduğunu 
anlayan azınlıklar da, yitiği bulma se-
vinciyle ayıklığını yitirecekti. 

Asıl  kazanç sahipleri ise; Âdem’in 
büyük imtihan neticesinde elde ettiği 
başarının dönüşümünün yitik cennet 
değil Cemalullah olduğunu anlayan-
lardı.

Onları Yunus, şu dörtlükte ifade 
etmektedir: 

Cennet cennet dedikleri,
Birkaç köşkle birkaç huri, 
İsteyene ver onları,
Bana seni gerek seni...

ÂDEM’İN CENNETİ

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK



Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş 
yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her 

türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize 
kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi 

mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen 
tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine 
şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul 

edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.
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UMUT NE İLE YEŞERİR?
İnsan ne ile yaşar, kadim ve ilham 

verici bir sorudur. Üzerine kitap yazılmış-
lığı da vardır, münazara yapılmışlığı da. 
Verilen cevaplar da hem çok sayıda hem 
çeşit çeşittir. 

İnsanın ancak mutlulukla yaşayaca-
ğına inananlar olduğu gibi onun aslında 
sadece sağlığa ihtiyaç duyduğunu dü-
şünenler de vardır. Tıpkı tek ihtiyacının 
inanç veya sevgi veya dostluk keza para, 
başarı, kariyer, şöhret, mevki, sosyal iliş-
kiler ya da aile olduğunu düşünenler

gibi. Listeyi uzatmak elbette müm-
kün. Ancak bütün bu sayılanlar ve verile-
cek muhtemel diğer cevaplarla beraber 
insanın en temel ihtiyaçlarından birinin 
umut olduğu da bir başka gerçektir. Hangi 
ahval ve şeraitte olursa olsun her insanı 
yeni bir güne şevkle başlatan şey, farkın-
da olsa da olmasa da bizatihi umuttur. 
Her şeyini kaybetmiş bir insana devam

etme gücü veren şey yine umuttur. 
Bizi sıfırdan yüze çıkaran yine umut. Ya-
şamak için, yaşamaya devam etmek için 
böyle mühim âdeta hayati bir görev üstle-
nen umut duygusu, ne yazık ki hemen he-
pimizin cebinde hazır bulduğu bir cevher 
değil. Umudumuz sıklıkla

azalır, tükenir hatta kaybolur. Böyle 
zamanlarda bu ışığı yeniden yakabilmek 
için bir sebebe ihtiyaç duyarız. Bizden 
aşkın bir varlığın lütfuna, merhametine, 
çağrısına... Acaba kendisi bizzat bir ikram 
olan ramazan ayı tam olarak bunun için 
mi vardır? Âdeta öyle. Umudunu kaybet-
miş her insan bir gün her şeyin olağanüs-
tü bir şekilde değişmesini ister. İşte bu

aradığı değişimi ramazanın gelme-
siyle tastamam bulur. Örneğin bu yıl 

takvimler sıradan bir gün gibi görünen 16 
Mayıs’ı gösterecek ve o günden itibaren 
hiç de sıradan olmayan pek çok şey yaşa-
nacak. Bütün bir Müslüman coğrafyanın 
hayatı, günü yaşayışı, çevresine davranı-
şı, vücudunun işleyişi, ibadet edişi kökten 
değişecek. Ve bizler bu değişime diren-
mek bir yana

aşkla ayak uyduracağız. Yeniden 
ummaya başlamışızdır çünkü. Hemen o 
günden başlayarak büyük bir iyimserlikle 
her şeyin daha güzel, daha anlamlı ve ol-
ması gerektiği gibi olacağına inanacağız. 
İfa ettiğimiz her ibadetin daha makbul 
olduğunu düşüneceğiz. Küs olduğumuz 
biriyle kolaylıkla barışabileceğiz sanki. 
Komşumuzun kapısını daha rahat çala-
cağız. En az bir hatim indireceğiz. Mealle 
buluşacağız. Camiye gitmek günlük işi-
miz olacak. Sofralarımız

kalabalıklaşacak. Malımız mülkü-
müz tıpkı bedenimiz gibi arınacak. Aczi-
mizin ve sınırlarımızın farkına varacağız. 
Zararlı alışkanlıklarımızı bırakabileceğiz. 
Hiç tanımadığımız

insanlara yardım etmek isteyeceğiz. 
Dünya üzerinde etrafları silahlar, tanklar, 
bombalarla çevrilmiş kardeşlerimize o 
günden itibaren bir ay müddetince de 
olsa geçmiş yılların aksine bu sefer do-
kunulmayacağını umacağız. Hayatı bir 
Müslüman gibi ve Müslüman olarak

yeniden yaşamaya, bunu yeniden 
denemeye cesaret edeceğiz. Bir insanın 
kıymeti zaman zaman ona verilen sorum-
luluklarla ölçülür. Bize namaz sorumlulu-
ğunun yanında ramazana has bir ibadet 
olan günlük oruç sorumluluğunu da veren 
Yaradan’ımız aynı

zamanda değerimizi de artırmış olur. 
O bize değer verir de biz kendimizi değerli 
hissetmez miyiz? O bize inanır da ah biz 
kendimize inanmaz mıyız? Yapabileceği-
mize inanan bir Yaratıcının bize vereceği 
güçten fazlasını başka yerde bulabilir mi-
yiz? O rahmetinden

umut kesilmesinden men eder de biz 
umudumuzu yeşertmez miyiz? Yeter ki 
yaşadığımız müddetçe, ömrümüz rama-
zanlara değdiği sürece imkânımız oldu-

ğuna inanalım.
İnanalım ki insanca yaşamaya güç 

yetirelim. Dostoyevski’nin hastalıklı kah-
ramanlarından

biri olan Cinler romanının Stavrogin’i 
tüm hayatı boyunca buna inanmadı ve 
maalesef

insanca yaşayamadı. Sahte gururun-
dan taviz vermiyor gibi görünse de acı ve 
pişmanlık içinde, o yanlıştan o yanlışa 
koşarak,kendisine de başkasına da fayda 
vermeden yaşayıp nihayetinde canına 
kıydı. Hâlbuki Tihon’a işlediği korkunç 
günahları itiraf eden bir

mektup vermişti. Mektubu dikkatle 
okuyan Tihon, Stavrogin’e şunu sormuş-
tu: “Bir kişi sizi bunlar için bağışlasaydı 
ama saydığınız ya da korktuğunuz insan-
lardan biri değil

de, hiçbir zaman tanıyamayacağınız 
biri bu korkunç itiraflarınızı sessiz sessiz 
okurken bağışlasaydı sizi, bu düşünce 
acınızı hafifletir miydi?” Stavrogin’in ce-
vabı kısa ve

netti: “Hafifletirdi.” Biri de bize sorsa 
affedileceğine, razı olunacağına, bir işle-
diğin hayra

bin sevap yazılacağına gerçekten 
inansan, dünyanın omuzlarına çöken 
yükü hafiflemez miydi? Kuşkusuz bizim 
cevabımız da kısa ve net olurdu: Hafifler-
di. Bizi umutsuz ve çaresiz bırakmayan, 
yeniden başlamamız için fırsat veren, 
bize ramazanları ikram eden Yaradan’a 
hamdolsun. Ömürlerimiz ramazan be-
reketiyle dolsun. Sadi-i Şirazi’nin latif 
duasında

söylediği gibi; “Umudumuzun dalı 
meyveli olsun.”

Kur’an’dan Mesaj
Musa (çölde) kavmi için su istemişti de biz ona: 
Değneğinle taşa vur! demiştik. Derhal (taştan) 

oniki kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı 
bildi. (Onlara:) Allah’ın rızkından yeyin, için, sakın 

yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik. 
(Bakara 60)

Müminler birbirlerini sevmekte  ̧birbirlerine acımakta ve 
birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir 
uzvu hasta olduğu zaman  ̧diğer uzuvlar da bu sebeple 

uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. 
(Hadis-i Şerif)

Her kap içine bir şey konuldukça daralır. 
Ancak bilgi kabı bundan müstesnadır. O¸ 

bilgi konuldukça genişler. 
(Hazreti Ali Radıyallahu anh)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe HZ. HATİCE (R.ANHA)

Ramazan Duası

Hz. Hatice var-
lıklı, şerefli, cahi-
liyette bile “Tahir 
(Temiz)” lakabıyla 
anılan bir hanımdı. 
İslamiyet’ten önce 
Şam taraflarına 
kervanlar gönderir, 
ticaretle meşgul 
olurdu. O sıralarda 
Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) doğruluğu-
nu, emin oluşunu, 
sadakatini, güzel 
ahlakını işitmişti. Meysere ile birlikte Şam 
tarafına bir ticaret kervanı götürme tekli-
finde bulundu. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu 
teklifi kabul etti. Kervan hazırlandı ve Hz. 
Muhammed (s.a.v.), Meysere ile birlikte 
yola çıktı. Götürdükleri ticaret mallarını 
sattılar. Bir hayli kâr ederek Mekke’ye dön-
düler. Meysere, rahibin sözlerini ve yolcu-
luk esnasında Peygamberimizden gördüğü 
birtakım harikalıkları Hz. Hatice’ye haber 
verdi. Bir müddet sonra Peygamberimiz 
evin önüne geldi ve malları Hz. Hatice’ye 
teslim etti. Hz. Hatice, Peygamberimizle 
evlenmeyi, bundan sonraki hayatını onunla 
birlikte geçirmeyi düşündü. Resûlullah’a 
bir haberci göndererek şöyle dedi: “Şeref 
ve emniyet sahibi olman, güzel ahlakın ve 
doğruluğun sebebiyle bana yakın olmanı 
isterim.”

Hz. Hatice bu sözleriyle, Resûlullah 
ile evlenmek istediğini belirtiyordu. Resû-
lullah bu teklifi alınca amcalarıyla istişare 
etti. Bunun üzerine her iki taraf da düğün 
hazırlıklarına başladı. Düğün merasimi-
nin tarihini Hz. Hatice tespit etti. Merasim 
onun evinde yapılacaktı. Belirtilen tarihte 
Peygamber Efendimiz, amcaları, halaları 
ve Haşimoğullarının ile gelenleri, Hz. Hati-
ce’nin evine geldiler. Düğün için hazırlıklar 
tamamlandı, koyunlar kesildi, yemekler 
yapıldı. Böylece Hz. Hatice, her türlü fu-
huşun yaygın olduğu Cahiliye Devri’nde, 
ahlak ve faziletinin peşin mükâfatı olarak 
Kâinatın Efendisi’ne hanım olma şerefine 
erişti.

Hz. Hatice, Peygamberimizle evlendiği 
sırada 40 yaşındaydı. Peygamberimiz ise o 
sırada 25 yaşında bir gençti. Hz. Hatice bü-
tün servetini Peygamber Efendimizin emin 
ellerine teslim etti. Resûlullah (s.a.v.) 
ticarete devam etti. Muazzez hanımının 
güvenini boşa çıkarmadı. Hz. Hatice, Pey-
gamberimizden yaşça büyük olmasına 
rağmen, ona karşı son derece hürmetkâr, 
nazik ve saygılı idi. Peygamber Efendimi-
zin, Hz. Hatice ile evliliğinin ilk meyvesi 
olarak Kasım dünyaya geldi. Daha sonra, 
Zeyneb, Rukiyye, Fâtıma, Ümmü Gülsüm; 
peygamberlikle vazifelendirildikten son-
ra da Abdullah dünyaya geldi. Bunlardan 
Kasım ve Abdullah daha küçük yaştayken 
vefat ettiler. Peygamberimizin Hz. Fâtıma 
haricindeki diğer çocukları da kendisinden 
önce vefat etti.

Hz. Hatice, Peygamberimize ilk zevce 
olma şerefine sahip olduğu gibi, ona ilk 
iman etme ve birlikte ilk namaz kılma bah-
tiyarlığına da nail oldu. Hz. Hatice, Pey-
gamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret 
etmeden 3 önce 65 yaşındayken vefat etti. 
Ondan kısa bir müddet önce de Peygam-
berimizin amcası Ebû Tâlib vefat etmişti. 
Gerek Ebû Tâlib gibi müşriklerin bütün 
düşmanlıklarına hedef olan ve Peygam-
berimizi bağrına basarak onu korumaktan 
geri durmayan fedakâr amcasını, gerekse 
Hz. Hatice gibi cefakâr ve fedakâr hayat ar-
kadaşını peş peşe kaybetmek Peygamberi-
miz için üzücü olmuştu. Bu sebeple o yıla 
“Hüzün Yılı” denildi.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İnsanlar fiillerde gerçek bir irade hürriyetine sahiptirler. Çünkü 
insan bu gerçeği kendi içinde her an duymakta, yaptığı işlerde hür 
olduğunu hissetmektedir. 

Yüce Allah, insanların irade sahibi, dilediğini yapabilir bir varlık 
olmasını irade ve takdir buyurmuş ve onları bu güç ve kudrette yarat-
mıştır. Bu sebeple insanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp 
yapmamak gücündedirler, iki yönden birini tercih edip seçebilirler. 
İnsanın sevabı ve cezayı hak etmesi, belli işlerden sorumlu olması bu 
hür iradesi sebebiyledir. Fiilin meydana gelişinde kulun hür iradesi-
nin etkisi vardır. 

Fakat fiillerin yaratıcısı Allah Teâlâ’dır. Allah kulların iradeli fiille-
rini, onların iradeleri doğrultusunda yaratır. Bu, Allah’ın buna mecbur 
ve zorunlu olmasından değil, âdetullah ve sünnetullah adı verilen ilâhî 
kanununu yani kaderi bu şekilde düzenlemesindendir. Bu durumda fi-
ili tercih ve seçmek (kesb) kuldan, yaratmak (halk) Allah’tandır. Kul 
iyi veya kötü yönden hangisini seçer ve iradesini hangisine yöneltirse 
Allah onu yaratır. Fiilde seçme serbestisi olduğu için de kul sorum-
ludur. Hayır işlemişse mükâfatını, şer işlemişse cezasını görecektir. 
İnsanın hür bir iradeye sahip olduğunu ve bu iradesinden dolayı so-
rumlu ve yükümlü bulunduğunu gösteren âyetler vardır: “Nefse ve 
ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene 
yemin ederim” (eş-Şems 91/7-8).

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister 
nankör” (el-İnsân 76/3).

“Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhine-
dir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir” (Fussilet 41/46). O halde 
insanlar, Allah’ın kulları olarak sorumluluklarını bilip doğru, iyi, gü-
zel, hayırlı şeyler işleyip, yanlış, kötü, çirkin ve şer davranışlardan 
uzaklaşmalılar, böylelikle âhirette güzel karşılıklara ve mükâfatlara 
ulaşmaya çalışmalıdırlar.

cc) İnsanın Fiillerinin Yaratılması İnsanın fiilleri, zorunlu (ıztırarî) 
fiiller ve ihtiyarî (iradeli) fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Nefes alışı-
mız, kalp atışımız, midemizin sindirimi gibi zorunlu ve refleks hare-
ketlerimizin oluşturduğu fiillere ıztırarî fiiller adı verilir. 

Bunların oluşumunda insan iradesinin herhangi bir rolü yoktur. 
Dolayısıyla da insan bu fiillerden sorumlu değildir. Yazı yazmak, otu-
rup kalkmak, namaz kılmak veya kılmamak, hayır

veya şer, iyi veya kötü bir şey işlemek gibi hür irademizle seçerek 
yaptığımız fiiller ise iradeli fiillerimizdir. İradeli fiillerimizin oluşu-
munda herhangi bir baskı ve zorlama altında değilizdir. Her ne şekil-
de olursa olsun bizi ve yaptıklarımızı yaratan Allah Teâlâ olduğu için, 
bizim her iki çeşit fiilimizi yaratan da Allah Teâlâ’dır. 

Ehl-i sünnet’e göre kulların fiillerini onların iradeleri doğrultusun-
da yaratan Allah olduğu için, yaratma sıfatı Allah’tan başka bir varlığa 
verilemez. Bu sebeple kulun, fiilini kendisinin yarattığı ileri sürüle-
mez. Çünkü bir âyette “Allah her şeyin yaratıcısıdır...” (ez-Zümer 
39/62) buyurulmuştur. İnsanın fiili de şey kapsamındadır. 

Şey somut varlığı olan demektir. O halde insan fiilinin yaratıcısı 
da Allah Teâlâ’dır. Buna göre insan, hür iradesi ile fiili seçer, gerekli 
gücü sarfeder, Allah da onun neyi seçeceğini ezelî ilmi ile bilir, bu il-
mine göre irade ve takdir buyurur ve bu iradesi doğrultusunda yaratır.

Âlimlerden biri, Behaeddin Buharî’nin talebelerinden bir grupla İran’a 
gitti. O anlatır: “Yolda Semnan şehrine varınca, burada ismi Seyyid Mahmud 
olan mübarek bir kişinin bulunduğunu ve hocamızı çok sevenlerden olduğunu 
duyduk. Topluca onun ziyaretine gidip, hocamıza bağlılığının sebebini sor-
duk. Dedi ki: “Resûlullah Efendimizi rüyada gördüm. Çok güzel bir yerdeydi. 
Yanında heybetli bir zat vardı. Ben, Resûlullah’a tevazu ve edep ile yaklaşıp; 
“Sohbetinizle şereflenemedim, bereketli zamanınızda ve huzurunuzda bu-
lunamadım, bu büyük ve eşsiz saadeti kaçırdım, şimdi ne yapayım?” diye 
arz ettim. Bana; “Bereketime ve beni görmek faziletine kavuşmak istersen, 
Behaeddin’e uy!” buyurdu. Sonra yanında duran mübarek zatı işaret etti. Bun-
dan önce Behaeddin Buharî’yi görmemiş idim. Uyanınca, ismini ve şeklini, 
şemailini bir kitabın üstüne yazdım.

Uzun zaman sonra bir manifaturacıda oturuyordum. Nurlu ve heybetli bir 
zat gördüm. Geldi ve dükkânda oturdu. Yüzünü görünce, o simayı hatırladım. 
Birden bende büyük bir hâl ve değişme oldu. Kendimi toparlayınca, evime 
gelip şereflendirmesini rica ettim. Kabul buyurdu. Kalktık, o önde ben arka-
larında yürüdük. Bizim eve gelinceye kadar, hiç dönüp bana bakmadı. Onda 
gördüğüm ilk keramet buydu. Çünkü o, bizim evin nerede olduğunu daha ön-
ceden bilmiyordu. Doğruca bizim eve gitti. Sonra kütüphanemin bulunduğu 
odaya girdi. Çok kitabım vardı. Elini uzatıp bir kitap çıkardı. Bana uzattı ve 
“Bu kitabın üzerine ne yazdın?” buyurdu. Bir de ne göreyim. Yedi sene önce 
gördüğüm ve tarihini yazdığım rüya orada yazılı idi. Bu kerametlerinden daha 
ilk anda bende büyük bir hâl hâsıl oldu. Kendime gelince, bana mukabele 
edip beni talebeliğe kabul buyurdu ve kapısında hizmet edenlerin saadeti ile 
şereflendirdi.”

İnsan iradesi ve rolü

Bahaeddin Buharî

Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk 
âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Sûrede 
başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Pey-
gamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına 
gönderilen peygamberler, Allah’ın birliğini ve kudretini 
gösteren deliller, öldükten sonra dirilme,hesap ve ceza 
konu edilmektedir. 
 Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk 
birinci sûredir. Cin sûresinden sonra, Furkan sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 
12. âyetin Medine’de indiğini ileri sürenler de olmuştur. 
Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu 
ona indirilen Kur’an deliliyle desteklenerek açıklanır; 
başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir ke-
sit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Resûl-i 
Ekrem ve ona tâbi olanlar teselli edilir. Allah Teâlâ’nın 
birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına 
dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun 
sonuçları üzerinde durulur. 
Râzî’nin belirttiği üzere bu sûrenin, İslâm inançlarının üç 
temel umdesinin (Allah’ın birliği, peygamberlik ve âhiret) 
en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. 
Şöyle ki: 3. âyette –devamındaki delillerle teyit edilerek– 
peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş; müteakip 
âyetlerde Allah’ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra 
dirilmenin ve ilâhî huzurda yargılanmanın kaçınılmazlığı 
ortaya konmuş, son âyette de yine bu iki nokta (vahdâni-
yet ve haşir) özetlenmiştir. Kur’an’dan bu ölçüde de olsa 
nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde 
etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davra-
nışlarına yansıyacaktır.
Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber’den Yâsîn sûresinin 
faziletine dair nakledilmiş sözler yer alır. 
Bunlardan biri şöyledir: “Her şeyin bir kalbi vardır; 
Kur’an’ın kalbi de Yâsîn’dir” İbn Abbas’ın da –bu sûrenin 
son âyeti hakkında– “Yâsîn’in ve onu okumanın niçin bu 
kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten 
dolayı imiş” dediği nakledilir. Hadislerin sıhhat durumu 
tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslâm âlimleri 
Resûlullah’ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini 
taşımışlar ve Müslümanlar da Kur’an tilâvetinde ona ayrı 
bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yâsîn sûresi için özel tef-
sirler kaleme alınmıştır (Ölülere Yâsîn okunmasıyla ilgili 
hadiste “ölmek üzere olanlar”ın kastedildiği kanaati hâ-
kim olmakla beraber, bunu öldükten sonra veya ölünün 
kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır.

Yâsîn Suresi
SURELER
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Şeb kara bulutlara esir etmişti 
kendini… Yağmur yağacak gibi alalı 
bulalı olmuştu sema… Karanlığın 
derinliğinden gelen rüzgâr ürperti 
yaratıyordu bedenimde…

Saydım, saydım bitmedi gökyü-
zündeki yıldızlar. O gece sayılarının 
çok az olmasına rağmen… Cami 
minarelerindeki ışıklar da yıldız gibi 
tek tük pırıltılar olarak görünüyor-
lardı. 

Bilmem ne kadar zaman geçti. 
Kısa bir uyur uyanıklık hali sarıp sar-
malamış bir battaniye sıcaklığında 
düşlerimi… 

Gözlerimi açtığımda, minik bir 
göçmen kuşun; yuvasına, mem-
leketine geri dönüşünü izleyerek 
başladım güne… Ne gece ne de 
sabahtı. Sonsuz bir gri hâkimdi 
gökyüzüne… Bu gri örtüyü yırtmak 

üzereydi güneşin ilk ışınları… 
Öyle bir günü kucaklayarak baş-

larken; koca evrenin içinde küçücük 
bir nokta olduğumu hissettim. Belli 
belirsiz. Var ya da yok.

Boynumu bir idam sehpasına 
dayamış, ölümümü beklerken ha-
yallere dalmış gibi hissediyorum 
kendimi... Çok yaşa diyenim olsa 
ne fayda o saatten sonra… Hüküm 
verilmiş, boyun eğilmiş fermana… 
Geldivakt-i veda…

Hayat yine acımasız bir hikâyeyi 
kanlı kalemle yazıyordu. Kuşkusuz 
en çok etkilenen yürekti…Değer-
siz olduğunu hissetmek miydi acı 
veren, yoksa asıl olan yalnızlığa 
mahkûm edilmek istenmesi miydi?  

Yine bir meçhule dolanmıştı 
yüreği… Elini uzatsa sendeleyecek, 
bir adım atsa yere kapaklanacak 

haldeydi. Tutanı çoktu 
mutluluğunun… Ha-
yallerine kelepçe takıl-
mıştı.

Neden var olmuş-
tuk, var olmamış ol-
saydık ne olurdu? diye 
baştan sona tekrar bir 
sorgulama yapmalı 
belki de… Zaman za-
man insan kara bir boşluğa düşü-
yor ve etrafında olanları göremiyor 
işte... 

İnsanoğlu, şu koca evrende top-
lu iğne ucu kadar bir yere sahipken 
kendinde dünyalara hükmedecek 
gücü görüyor olması ne garip. Oysa 
kalbe düşen bir hüzün damlası her 

şeyi yerle yeksan edebi-
liyor. 

Şu minik göçmen 
kuş neler anlatırdı bize, 
dilinden anlayabilsek… 
Her soğuktan kaçıp, 
sıcak yerler aradığında 
onu misafir edeni var 
mıydı acaba? Memleke-
ti belirsiz oradan oraya 

sürükleniyor, belki de bir hatıradan 
kaçmaya çalışıyordur kim bilir?.. 
Sevdiğini mi kaybetmişti bu diyar-
larda, ondan mıydı evi olan gönlü 
ile oradan oraya kanat çırpması 
acaba?..

Şimdi seninle bir bardak çay 
alıp, manzaraya karşı dertleri yak-

mak isterdim. Ya da sessizliğin se-
sine bıraksaydık tüm benliğimizi… 
Ne çıkar, biraz hayattan kaçamak 
yapsak. Her şeyi bir kenara bıra-
kıp, varlığımızın yokluğunda kay-
bolsak… Kim memnun ki şu koca 
imtihan yerinden?.. Papatya falı gibi 
işte hayat; sevilip sevilmediği meç-
hul ama her defasında denenmeye 
mahkûm…

Bir köşede itikâfa çekilmeli… 
Tüm dünya işlerinden vazgeçip, bir 
yere kapanarak;gönülistana hicret 
etmeli… En derininde gizlenmiş 
olan ürkek, minik çocuğu ziyaret 
etmeli… 

Gönle de bayram gelmeli… Bü-
yük hayallerin ellerini öpüp bol bol 
mutluluk harçlığını şımarık bir ço-
cuk gibi istemeli… Ağız tatlandıran 
ufak şekerlemeler olan sevinçlerden 

almalı… Kat kat açılıp, arasına ufak 
sürprizler gizlenen anıları yâd etme-
li… Geçmişi bugüne buyur etme-
li… Acıların üzerine bir bardak su 
içmeli… Her şeye rağmen olduğu 
halden memnun ve güzelliklere yol-
culuk etmeyi istemeli… 

Geldik ve gidiyoruz yavaş ya-
vaş… Yine bir bayrama daha ka-
vuşmak üzereyiz. On bir ayın sultanı 
ağızlara bir parmak bal çalıp, bizle-
re veda ediyor. Tekrar kavuşmak 
dileğiyle… Şimdiden bayramınızı 
kutlar, çocukların gerçekten güldü-
ğü, tüm insanların mutlu olduğu, 
bomba sesleri yerine mahallede kız 
kaçıranların seslerinin duyulduğu, 
tüm hastaların şifaya kavuştuğu, 
mutluluğun dört bir yanımızı çev-
relediği bir dünya olmasını temenni 
ediyorum. Selam olsun. 

VAKT-İ VEDA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Selçuklu Belediyesi’nce şehre kazandırılan Anadolu’nun en büyük kongre merke-
zi olan Selçuklu Kongre Merkezi, şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlıyor

Anadolu’nun kültür 
kalbi Konya’da atıyor

Selçuklu Belediyesi’nin ilçeye ve 
şehre kazandırdığı önemli yatırımlar-
dan biri de Selçuklu Kongre Merkezi. 
Açılır açılmaz önemli bir ihtiyacı kar-
şılayan ve oldukça beğenilen Selçuk-
lu Kongre Merkezi, Anadolu’nun en 
büyük kongre merkezi olarak dikkat 
çekiyor. Anadolu’nun kalbinde, ka-
dim Selçuklu başkentine önemli bir 
eser kazandıran Selçuklu Belediyesi, 
Selçuklu Kongre Merkezi ile Kon-
ya’nın kongre turizminden önemli 

bir pay almasını sağlayacak. 33 bin 
metrekarelik alanda sahne yüksek-
liği, sahne genişliği, koltuk konforu, 
ses ve akustiği ile Türkiye’nin en gü-
zel salonlarından birinin inşa edildiği 
Selçuklu Kongre, toplamda 18 salo-
nu ile Konya’ya yeni bir ufuk açıyor. 
116 milyon TL’ye mal olan bu yatı-
rım, Selçuklu Belediyesi’nin öz kay-
naklarıyla yapıldı. 

Selçuklu Kongre Merkezi ayrıca 
mimarisiyle Konya’ya değer katan 

bir bina olarak dikkat çekiyor. 860 
araçlık otoparkı da bulunan Selçuklu 
Kongre Merkezi, her türlü ayrıntının 
düşünüldüğü bir mekan haline geti-
rildi. 
SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATA KATKI

Selçuklu Kongre Merkezi’nde her 
türlü teknik donanımının en ince ay-
rıntısına kadar düşünülmüş durum-
da. 2000 kişilik salonuyla göz kamaş-
tıran Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
bu salonu, sahne yüksekliği, sahne 
genişliği ve teknik altyapısı ile Türki-
ye’deki tüm gösterilerin yapılabilece-
ği bir standarda sahip. Ayrıca sanatçı 
odaları, dekor depoları, kulis ve prova 
odalarından oluşan bir kompleks inşa 
edilmiş durumda. Burada aynı anda 
18 salon Selçuklu’ya ve Konya’ya 
hizmet ediyor. Yatırımın Konya’nın 
kongre turizmine çok önemli bir kat-
kı sağlaması ve Konya’daki otellerin 
doluluk oranına ve ziyaretçi sayısına 
büyük bir katkı sağlaması hedefliyo-
ruz. 

EN İYİ TEKNİK ALTYAPI 
Büyük emeklerin harcandığı Sel-

çuklu Kongre Merkezi’nin teknik alt-
yapısı oldukça iyi bir şekilde yapılmış 
durumda. Her detayın düşünüldüğü 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
tavanda bulunan yaklaşık 2 met-

rekarelik bir plakanın üzerinde 250 
bin delik bulunuyor. Bu delikler ise 
akustik standartla bir performans 
için yapıldı. Böylece teknik altyapısı 
ile Türkiye’nin en iyi salonlarından 
birisini Selçuklu Belediyesi Konya’ya 
kazandırmış oldu. 

Konya’da yapılacak kültürel ve 
sosyal etkinliklere ev sahipliği yapa-
cak olan Selçuklu Kongre Merkezi 

için büyük beklentiler oluştu. Çeşitli 
etkinliklerin şimdiden gerçekleştiril-
diği Selçuklu Kongre Merkezi, daha 
farklı organizasyonlara da ev sahipli-
ği yapacağı düşünülüyor. 

Özellikle 130 bine yakın üniver-
site öğrencisinin bulunduğu, buna 
bağlı olarak birçok bilimsel toplantı-
nın yapıldığı Konya’da bu toplantıla-
rın artık Selçuklu Kongre Merkezi’n-
de yapılması bekleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

116 milyon TL’ye mal olan bu yatırım, Selçuklu Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapıldı. Selçuklu Kongre Merkezi ayrıca mimarisiyle Konya’ya değer katan bir bina olarak dikkat çekiyor.

Eğitim-İş Konya şubesi yö-
netimi adına eğitim ve öğretim 
yılının sona ermesini değerlendi-
ren Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Genç, her sene olduğu 
gibi, bu senede eğitimin sorunları 
çözülmediği gibi, sorunlar üstüne 
sorunlar eklenerek, yine sınıfta 
kaldığını söyledi.  

Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Genç sene sonu değer-
lendirmesinde bu yılda bilimsel, 
laik ve çağdaş eğitimden uzak-
laşıldığını kaydederek, “2017-
2018 eğitim-öğretim yılında da 
bilimsel, laik ve çağdaş eğitimden 
biraz daha uzaklaşılmıştır. Siya-
si iktidarın, bilimsellikten uzak 
olarak sadece ideolojik hedefleri 
doğrultusunda yaptığı değişiklik-
ler, başta öğrencilerimiz, eğitim 
emekçileri ve velileri olumsuz 
olarak etkilemiştir. Sınav sis-
temlerinde ve müfredattaki de-
ğişiklikler, dernek ve vakıflarla 
imzalanan protokoller, personel 
istihdam sorunları, derslik açık-
ları, kalabalık sınıflar, öğretmen-
siz okullar, ikili öğretim, taşımalı 
eğitim, uluslararası sınavlardaki 
başarısızlıklar, öğrencilerin yurt 
sorunları, çocukların örgün eği-
tim dışına itilmesi, sözleşmeli ve 
ücretli öğretmenlik, hukuksuz bir 
şekilde görevden alma ve ihraçlar 
ile sürgün uygulamaları gibi so-
runlar maalesef bu öğretim yılına 
damgasını vurmuştur. Milli Eği-
tim Bakanlığı bütçesi, okul, ders-
lik, öğretmen ihtiyacı ve altyapı 
sorunlarına rağmen 2018 yılı için 
92 milyar 529 milyon TL olarak 
belirlenmiştir. Bütçeden Milli Eği-
tim Bakanlığı’na ayrılan bu mik-
tar, eğitimin temel ihtiyaçlarını 
karşılamaktan ve eksiklikleri gi-
dermekten oldukça uzaktır” dedi.

Özgür Genç eğitimin bilimsel 
temellerden yoksunlaştırdığına 
dikkat çekerek, “80 milyonun ya-
şadığı bir ülkede eğitim sistemin-
de yapılacak değişiklikler, reform-
lar büyük bir toplumsal uzlaşıyla 
ve tamamen pedagojik öncelik-
lerle yapılması gerekirken eğitim-
cilerin görüşleri önemsenmeden, 
bilimsel temellerden yoksun bir 
şekilde hayata geçirilmiştir. Yapı-
lacak düzenlemelerin toplumun 
ve eğitim sisteminin tüm pay-
daşlarının onayı ile olması sis-
temin, düzenlemenin başarısını 
da etkilemesi olasılığı yüksektir. 
Oysa 2002 yılında iş başına gelen 
ve 16 yıldır tek başına ülkeyi ve 
dolayısıyla Milli Eğitim Bakan-
lığını yöneten iktidar, müfredat 
başta olmak üzere, sistemin bü-
tünlüğü, teşkilat yapılanması ve 
eğitim mevzuatlarında sayısız 
düzenlemeleri “emrivaki” bir şe-
kilde yapmış ve istenilen sonuç 
alınamamıştır. Eğitim-İş olarak, 
çocuk ve gençlerimizin, geleceği-
mizin eğitim sisteminde yaratılan 
enkazın altında yok olmaması için 
acil adımlar atılması zorunluluğu-
nu bir kez daha belirtiyor, parasız, 
bilimsel, demokratik ve laik eğiti-
min tüm yurttaşlar için ayrım gö-
zetmeksizin hayata geçirilmesini 
istiyoruz. Tüm yaşanan olumsuz-
luklara rağmen Eğitim-İş, üyele-
rinden aldığı güçle, bilimsel, laik, 
kamusal, ulusal ve parasız eğitim 
için mücadele etmeye devam 
edecektir” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

‘Milli Eğitim 
bütçesi yetersiz’



13 HAZİRAN 201814

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Adayları Beyşehir’de esnaf ve 
sanayicileri ziyaret ederek 24 Ha-
ziran’da gerçekleştirilecek seçim-
lerde Saadet Partisi’ne ve Genel 
Başkan Temel Karamollaoğlu’na 
destek istedi. Beyşehir’de düzen-
lenen ziyaretlere Konya Milletve-
kili Adayları Yavuz Aydın, Mu-
hammed Uzun ve İsmail Bulut ile 
partililer katıldı. Ziyaretler sonra-
sı konuşan Saadet Partisi Konya 
Milletvekili Adayı Muhammed 
Uzun, “Bugün en önemli prob-
lemimiz kutuplaşmadır. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki farklı 
düşüncedeki insanlar çocukları-
nın birbiriyle oyun oynamasını 
dahi istemiyor. 

Biz milletimiz arasındaki sev-
gi ve kardeşlik ortamının yeniden 
tesis edilmesi için çalışacağız. 
Saadet iktidarında her türlü ku-
tuplaşmayı ortadan kaldırmayı ve 
tüm vatandaşlarımızla kucaklaş-
mayı en önemli görevlerimizden 
birisi olarak görüyoruz. Bizim 
iktidarımızda herkese, bize oy 
versin veya vermesin her kesime 
sevgi ve merhametle yaklaşaca-
ğız. Saadet iktidarında en büyük 
vaadimiz milletimizle kucaklaş-
maktır” dedi.

 “Saadet Partisi 24 Haziran’da 
meclise girecektir. Milletin Görü-
şü Milli Görüş Saadet Partisi ye-
niden meclise yeni bir soluk, he-
yecan getirecek. Milletin derdiyle 
dertlenecek Milletin sorunlarına 
çözümler getirecektir inşallah” 
diyen Uzun, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Bu seçimde görüyoruz 
ki milletimiz Değiştirmekte karar-

lı. Ne tepki alırsak alalım her za-
man milletimizle kucaklaşacağız 
sorularını dinleyeceğiz. Bir kısım 
paralı trollerin provokasyonlarına 
ve kötü sözlere aldırmayacağız. 
Herkese Sevgi ile yaklaşacağız 
ve derdimizi Anlatacağız. Seçim-
lere sayılı günler kaldı. Yılmak 
yok, bıkmak yok, yorulmak yok.” 
Ekonomininkötü bir durumda ol-
duğunu ifade eden Uzun, “Tarım 
ve Hayvancılık bitmiş çiftçimiz, 

besicimiz iflasın eşiğine gelmiş-
tir. Çiftçimiz traktörüne alacağı 
mazota litre başına 1 lira 80 ku-
ruş ÖTV ödemesi gerekirken yat 
sahibi ÖTV ödemeden mazot 
alabilmektedir. Saadet İktidarın-
da çiftçimizin, besicimizin yüzü 
gülecek. İlk iş olarak milletimizin 
üzerinde ki vergi yükünü hafif-
leteceğiz. Çiftçimize, Esnafımıza 
makul desteklerde bulunacağız.”
n HABER MERKEZİ 

HABER

24 Haziran’da gerçekleşecek 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimi için 
AK Parti Konya İl ve İlçe Başkanlık-
larının Seçim çalışmaları aralıksız 
devam ediyor. Seçim çalışmaları 
kapsamında Milletvekili adayları 
ise sahada seçmenlerle bir araya 
geliyor.

AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Ali Sürücü, ise çalışmalar 
kapsamında Otogar çevresinde 
bulunan esnaflara ziyaretlerde bu-
lundu.

“Türkiye Cumhuriyeti yeniden 
dizayn edilecek” diyen Sürücü, “24 

Haziran Seçimleri memleketimiz 
için çok önemli ve kritik bir seçim-
dir. Bu sistem ile birlikte yeni bir 
sisteme yani Cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçiyoruz. Bu sistem ile 
birlikte Türkiye Cumhuriyeti yeni-
den dizayn edilecek yeniden yapıla-
cak o yüzden bizim için çok önemli. 
Aynı zamanda bu sisteme geçtiği-
miz zaman bürokratik vesayetten 
kurtulacağımızı hep söyledik. Bu 
sebeple seçmenlerimize bu konuda 
duyarlı olmalarını ve destek ver-
melerini istirham ediyoruz” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Seçim çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Çiçek, “Milliyetçi Hareket Partisinin önemi 15 Temmuz son-
rasında net bir şekilde anlaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Meclis’te temsili artması demek, Konya’nın kazanması demektir” dedi.

‘MHP, Türkiye’nin sigortası’ 
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başka-

nı Murat Çiçek 24 Haziran’ı Yenigün’e 
değerlendirdi. Türkiye’nin 24 Hazi-
ran seçimlerinde önemli bir seçime 
gideceğini ifade eden Murat Çiçek bu 
noktada çalıştıklarını ifade etti. Çiçek, 
“Ülkemiz 24 Haziran seçimlerinde 
çok önemli bir seçime gidecek. Hem 
partili Cumhurbaşkanlığı geçiş açısın-
dan önemli bir seçim. Bir yandan da 
milletvekili seçimi gerçekleşecek.  Bu 
sürece gelene kadar özellikle 15 Tem-
muz hain darbe girişiminden sonra 
ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar 
net bir şekilde ortaya çıktı. Bir yan-
dan içteki uzantılar bir yandan ulus-
lar arası güçler ülkemizi kıskaca alma 
noktasında çapa sarf etmektedir ve 
bunu 15 Temmuz’da net bir şekilde 
gördük.  Bu süreçten sonra 7 Ağustos 
Yeni kapı ruhu ile ülkemizde birlik ve 
beraberlik havası oluşmaya başladı. 7 
Ağustos sonrasında Genel başkanımız 
ve liderimiz Devlet Bahçeli tıkanıkları 
gidermek ve vesayet rejimine son ver-
mek için bir sistem değişikliğin olması 
ve anayasal değişikliğinin yapılması 

ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi-
nin işin mutfağında olduğu bir anaysa 
değişikliği süreci milletimizin iradesi 
ile yaşanıyor. Milletimizin iradesi ile 
16 Nisan referandumunda bu anaya-
sa değişikliği geçti.  Gelinen noktada 
özellikle ekonomik ve terör olayları göz 
önüne alınarak seçimlerin 3 Kasım’a 
kadar beklenmesinin faydası değil za-
rarı olacağı anlaşıldı.  O tarihe kadar 
ekonomik kıskaç artacak hem de terör 
noktasında Türkiye’nin eli zayıflatıla-
caktı” dedi.

  MHP’NİN MECLİSTE 
GÜÇLÜ OLMASI LAZIM 

Milliyetçi Hareket Partisinin mec-
liste güçlü olması gerektiğini ifade 
eden Çiçek, “Biran önce millet irade-
sine ilke alan Cumhurbaşkanlığı sis-
temine geçmek lazımdı. Bu açıdan bir 
an önce seçime gidilmesi gerekiyordu. 
Genel başkanımızın cumhurbaşkanı 
ile görüşmesi neticesinde 24 Haziran 
tarihi belirlendi.  24 Haziran 2018 Pa-
zar günü yapılacak olan Cumhurbaş-
kanlığı ve milletvekili genel seçimleri 

ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu 
olsun. 24 Haziran seçimleri deyim ye-
rindeyse milli mücadele seçimidir. Bu 
noktada özellikle hemşirelerimizden 
isteğim sandığa gitsinler ve iradeleri-
ni ortaya koysunlar. MHP ve liderimiz 
Devlet Bahçeli, 15 Temmuz’dan bu 
tarafa ülkenin düşmüş olduğu sıkıntı-
dan dolayı ne kadar önemli olduğunu 
gösterdi. Bu yeni bir şey değil aslında 
daha öncesinden de böyleydi. Fakat 
gelinen noktada artık milletimiz Sayın 

Genel Başkanımızı ve partimizi daha 
iyi anlıyor. Sizlerden de özellikle istedi-
ğimiz 24 Haziran sonrasında lider ülke 
Türkiye olma noktasına beraber yürü-
mektir Burada milletimizin iradesi ol-
dukça önemli. Zira bu sisteme baktığı-
mız zaman parlamenter sisteme göre 
farklılıklar var. 

Geçtiğimiz parlamento sistemle-
rine baktığımızda yüzde 30-33 ile tek 
başına gelen iktidarlar söz konusu idi 
ve 90 yıllık cumhuriyet tarihinde 66 

tane hükümet kurulduğunu görüyo-
ruz.  Burada hem milleti temsil nok-
tasında yansıması noktasında oldukça 
önemli. 

Hem de devletteki sürekliğin sağ-
lanması için önemli bir sistem. Zira 
yüzde 50+1 alan cumhurbaşkanı hü-
kümeti kurmayı elde edecek. Şuan si-
yasi konjektüre bakıldığı zaman siyasi 
partiler tek başına 50+1 alması müm-
kün değil. İttifaklar olacak. Bu da ülke 
için oldukça önemli. Bu noktada siste-
min faydalı olacağını düşünüyorum. 
Ve bu noktada Cumhur İttifakı milletin 
aklıdır. Cumhur İttifakı millidir. Ülke-
miz üzerinde oynanan oyunların far-
kındadır. Cumhur İttifakı bu oyunları 
bozmak için hazırlanan bir ittifaktır. 
Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tay-
yip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımı-
zın ilk turda seçilmesi için çalışacağız.  
Milliyetçi Hareket Partisinin mecliste 
güçlü olması lazım. Bunun için çalı-
şıyoruz.  bu duruma hem ülkemizin 
hem de İslam aleminin ihtiyacı var” 
diye konuştu. 

MHP TÜRKİYE’NİN SİGORTASIDIR 

MHP’nin Türkiye’nin sigortası 
olduğunu ifade eden MHP Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek, “ Milliyetçi Ha-
reket Partisinin önemi 15 Temmuz 
sonrasında bu ülkenin sigortası oldu-
ğu ve bu noktada Milliyetçi Hareket 
Partisinin güçlü olması gerektiği net 
bir şekilde anlaşıldı.  Bu noktada par-
timize ciddi anlamda bir tevecüh var. 
Buda bizleri ciddi anlamda heyecan-
landırıyor. MHP Konya il ve ilçe teşki-
latları olarak sahada yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. 

İnşallah 24 Haziran seçimlerinde 
ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı seçip, MHP mecliste 
etkin bir halde girecektir. Ülkemizin 
2023 lider ülke olma noktasında buna 
ihtiyaç vardır. Seçmenimizin de bu 
noktada teveccühe bulunacağına ina-
nıyorum. Ve seçmenlerimize çağrım 
iradelerini ortaya koysunlar ve sandığa 
gitsinler. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Mec-
lis’te temsili artması demek, Kon-
ya’nın kazanması demektir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Saadet Partisi Konya Milletvekili Adayı Muhammed Uzun, “Saa-
det iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldıracağız” dedi

‘En büyük vaadimiz 
milletimizle kucaklaşma’

Büyükşehir Belediyesi ve Yunak 
Belediyesi işbirliğiyle Yunak mey-
danında  düzenlenen iftar programı  
kadir gecesinin manevi duygusu  
içerisinde  Yunak’lılar birlikte iftar 
ettiler.

İlçe meydanında düzenlenen 
program ilahiler ve sema göste-
rileri ile başlanırken  düzenlenen 
programa, Yunak Kaymakamı Fatih 
Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan eski  Milli 
Eğitim Bakan yardımcısı ve AK Par-
ti Konya Milletvekili Adayı Orhan 
Erdem,  MHP Konya Milletvekili 
Adayı  Avukat Salih Akça, AK Parti 
İlçe Başkanı Tahir Kuru  İlçe proto-
kolü ve  çok sayıda vatandaş katıldı. 
Programda konuşan Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan, 
katılımcılara teşekkür ederek, kadir 
gecelerini kutlayan Başkan Abdul-

lah Emre  Demirhan, “Ramazan ayı 
rahmet ve bereket ayıdır. Bugünde 
Allah’a hamdolsun binlerce kişilik 
sofralarımızda  birliğimiz beraberli-
ğimiz ve  kardeşliğimizin gösterge-
sidir. Hemşerilerimle  aynı bugün 
olduğu gibi ilelebet kıyamet birliği-
mizi var etsin daim etsin inşallah. 
24 Haziran’da Türkiye’de yine bir 
demokrasi bayramı yaşanacak. Ül-
kemizi yönetecek Cumhurbaşkanı-
mız ve kanunları çıkartacak millet-
vekillerimiz birlikte seçeceğimiz bir 
seçim olacak. Allah şimdiden seçim-
lerimizi hayırlı mübarek eylesin. Biz 
Yunak olarak bugüne kadar AK Parti 
Belediyeciliğini AK Parti yönetimini 
sizlere elimizden geldiğince yap-
maya çalıştık. Yollarımızı, altyapı ve 
kanalizasyon çalışmalarımızın şuan 
yüzde 90’nını tamamladık. İnşallah 
bu yaz kalan çalışmaların hepsini 

tamamlayacağız. Eğitim çalışmala-
rımızdan dolayı Milli Eğitim Bakan 
Yardımcımız Orhan Erdem’e çok te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Programda konuşan, AK Par-
ti Konya Milletvekili adayı Orhan 
Erdem de konuşmasında,  vakit 
Türkiye Vakti Vakit Konya Vakti 
Vakit Yunak Vakti diye sloganımız-
la seçim çalışmalarına  devam edi-
yoruz. İnşallah buradan sandıkları 
yüzde yüze yakın oranlarla değerli 
cumhurbaşkanımızı dünyaya karşı 
güçlendirmek için tek millet tek va-
tan tek bayrak tek devlet için güçlü 
bir oyla seçeceğiz. Sizlerle inşallah 
Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaş-
kanımıza tek listede her iki partide 
kendi çalışmalarıyla adaylarına oy 
isteyecek. AK Parti olarak yaptıkla-
rımız yapacaklarımızın garantisidir 
diyoruz” diye konuştu. 

MHP Konya Milletvekili adayı 
Salih Akça ise “Bilindiği üzere 24 
Haziran 2018 günü ülkemizin mil-
letimizin devletimizin birliğini ve 
bütünlüğünü ilgilendiren çok önem-
li bir seçim yapılacaktır. Türkiye’yi 
bölmeye çalışan dış mihraklar özel-
likle FETÖ denen hain örgütü kulla-
narak 15 Temmuz 2016 tarihinde 
bir darbe girişiminde bulunmuştur. 
Daha sonra ortaya çıkan Yeni Kapı 
ruhuyla Milliyetçi Hareket Parti-
si AK Parti hükümetine yoğun bir 
destek vermeye başlamıştır. Başla-
tılan bu destek sayesinde AK Parti 
hükümetleri bu şer odaklarına karşı 
etkili mücadelede bulunmuştur. Bu 
bağlamda Terörle mücadele eden 
askerlerimizden ve emniyet güçle-
rimizden dualarını esirgememenizi 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Yunak’ta iftar ve  Kadir Gecesi coşkusu 

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ali Sürücü, “24 Haziran kritik seçim. 
Yeni sisteme geçtiğimiz zaman bürokratik vesayetten kurtulacağız” dedi

‘Yeni sistem ile bürokratik
vesayetten kurtulacağız’

Murat Çiçek
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Merhum Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi ile tanışması hayatının dönüm noktası olan merhum İbrahim Muharrem Büyükkapancı, bu tanışmanın 
ardından hayatını İslam’a adadı. “Hayat iman ve cihaddır” anlayışını benimseyen merhum Büyükkapancı, vefatına kadar bu yoldan hiç ayrılmadı

Konya’nın manevi önderle-
rinden İbrahim Muharrem Bü-
yükkapancı, ülkenin çalkantılarda 
olduğu 1960’lı yıllarda, merhum 
Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi 
ile tanışır ve hiç kopmayacak bir 
bağlılık ölümüne kadar devam 
eder. Hayatının dönüm noktası 
olan Hocaefendi ile tanışıp elini 
öpmesinden itibaren artık ken-
dini İslam’ı yaşamaya, yaşatmak 
için mücadeleye, Hakk’ın haki-
miyetini tesis yolunda çalışmaya 
karşı müthiş derecede gayretkeş 
olmuştur. Sohbetlerle Hakk’ı anla-
tan merhum Büyükkapancı’nın bu 
sohbetleri daha sonra halka halka 
genişlemiştir. “Hacı abi” olarak 
anılmaya başlayan Büyükkapancı, 
Milli Görüş hareketinin merhum 
lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
ile de Mehmet Zahid Kotku Ho-
caefendi’nin yanında tanışmıştır. 
Bu tanışıklığın ardından Merhum 
Erbakan’ın siyasi çizginişi takip 
etmiş, onu desteklemiştir. Hatta 
merhum Büyükkapancı Milli Ni-
zam Partisi’nin kurucuları arasın-
da yer almıştır. Daha sonra Milli 
Selamet Partisi içinde yer almış, 
Milli Gazetenin ilk kurucuları ara-
sında da yer almıştır. Merhum 
Büyükkapancı hayatın iman ve 
Cihad’dan ibaret olduğuna ina-
nanlardandı. Merhum İbrahim 
Muharrem Büyükkapancı’yı oğlu 
Mehmet Büyükkapancı kaleme 
aldı. Büyükkapancı merhum baba-
sı ile ilgili şunları anlattı; 

İBRAHİM MUHARREM 
BÜYÜKKAPANCI 1926-2017
10 Ağustos 1926 yılında Kon-

ya Mevlana türbesi civarında Civar 
Mahallesi’nde dünyaya gelen İb-
rahim Büyükkapancı Konya’mızın 
yerli halkındandır. Babası mektepli 
bir ince marangoz( O günkü adıyla 
) dur. Babasını kendisi 6 yaşınday-
ken ayağına batan bir çivinin ne-
den olduğu tetanoz hastalığından 
kaybetmiştir. 

     Artık hayata annesi ve kar-
deşleriyle yetim olarak devam 
edecektir, zamanın şartları gereği 
zorlu yıllar beklemektedir aileyi. 
Maddi imkansızlıklarla boğuşma 
dönemi başlamıştır. Bu zorluk ai-
lenin tek erkek evladı olmasından, 
onu, maişet kazanmak için çalışma 
hayatına atı verecektir.

 Anne tarafından dedesi Ça-
nakkale Savaşı’ndan dönmüş ama 
Yemen’e gönderilmiş ve künyesi 
gelmiştir Bundan dolayı Çanak-
kale ruhunun değeri yanında bir 
başkadır.

     Zor yıllarından örnekler 
çoktur; mesela o çocuk yıllarında 
yokluğu yaşarken aile olarak an-
nesi üzerine titrer adeta. Oturdu-

ğu sokağın Asmalı Mescid’e yakın 
yerinde oyun oynarken sakladığı 
taşın altındaki bilyelerini almak 
için elini uzattığında bilyeleriyle 
beraber para bulur. Çocukluk, bu 
parayla şak çerez alır yer. Böyle 
biraz devam eder. Bir gün annesi 
cebinde bu leblebiyi görünce nere-
den aldığı konusunda sıkıştırınca 
olayı anlatarak, günlerdir bu taşın 
altından parayı aldığını ve onunla 
leblebi alarak yediğini söyler Yan-
lış şekilde paranın elde edildiği 
endişesi annesini bu yola iter o taşı 
gösterir. Ertesi gün gittiğinde artık 
o parayı bulamaz olur. Bu durumu 
Cenabı Hakk’ın  ikramı olarak nite-
lendirir ileriki yıllarda hatıra olarak 
anlatırken.

     Konya’mızın meda-ı iftiharı 
Muazzez Hoca Efendimiz Hacıve-
yiszade Mustafa Efendi’nin babası 
Üveys (Veyis) Efendi’den Elifba ve 
Kuranı Kerim dersleri almıştır. An-
cak şimdiki gibi böyle kolayca de-
ğil, devir malum devir.  Gizli köşe 

kapmaca nöbetçiler dikerek Kura-
nı Kerim’i okumanın öğrenildiği 
dönem. İşte bu zamanda merhum 
Hoca Efendi rahmetullahi aleyh 
den ders almıştır.

      Zaman ailesinde sıkıntılı 
geçerken Sanayi Mektebi’nde 2 yıl 
okuduktan sonra bırakarak Sıtma 
Mücadelesi denilen resmi bir işte, 
daha sonra da Sarayönü Devlet 
Üretme çiftliğinde askere gidene 
kadar çalışmıştır. 2 yıl süren as-
kerlik döneminde çok mükemmel 
şekilde motor bilgisine ve tamir 
gücüne ulaşan İbrahim Büyükka-
pancı dönüşünde TCK Karayolları 
3. Bölge Müdürlüğü’nde motorha-
neye girmiş ve zaman içinde yük-
sek başarısından dolayı ustabaşı 
olmuş ve daha sonra da Enspek-
törlüğe yükseltilmiştir.

      Burada geçirdiği yıllarda 
pek çok mücadeleler yaşamış ve 
onu kıskananların yaptığı yüzler-
ce plan ve desiselerden Allah’ın 
yardımıyla kurtularak zararsız bir 
şekilde atlatmıştır. 

      Yıl 1960’lara geldiğinde ül-
kenin içinde bulunduğu çalkantılı 
yıllarda merhum Mehmet Zahid 
Kotku Hocaefendi Rhm.A. Haz-
retleri ile hiç kopmayacak sağlam 
bağlılığın ilk düğümü İstanbul’da 

hane-i Saadet lerinde atılmış ve 
kendisinin vefatına kadar da sür-
müştür. Müthiş bir bağlılık ve 
sevgisi kazınmıştır gönlüne. Sırat-ı 
müstakim üzere bir hayat yolculu-
ğunun rehnuması olmuştur. Elin-
den tutan Hoca Efendisi onu sün-
net üzere bir tarik-i Muhammed’i 
de yürütmüştür.

      Yolun yolcusu İbrahim 
Büyükkapancı aldığı tadı, hazzı, 
neş’eyi anlatırken sağlığında ade-
ta o günleri yeniden yaşardı. Artık 
hayatını Hocaefendisiz düşünmek 
mümkün değildir. O’nun göster-
diği, öğrettiği bu Kutlu yolda öm-
rünün sonuna kadar yürüyecek-
tir. Başlangıçta yalnız yürüdüğü 
bu yolun Konya kısmında çeşitli 
imtihanlardan geçmiş ve sabır 
ve Allah’ın inayetiyle muvaffak 
olmuştur. Zamanla ihlas ve sami-
miyetin semeresi görülmüştür. 
Görülmeyen üniversitenin pek çok 
değerli talebeleri olmuş, çoğalmış 
çoğalmış geniş sohbet halkaları 

oluşmuştur.
     Tasavvufi edep ve adap ile 

şeriat ilimleri bu halkalarda anla-
tılır, öğretilir, uygulanır olmuştur. 
Hoca Efendi rahmetullahi aleyh’ 
in talimatlarını Konya’da diğer bu 
yola giren kardeşlerine anlatan, 
aktaran, öğreten insan olmuş ve 
bu yüzden geniş halkalara bu yo-
lun “Hacı abisi” olmuştur. 

     Hayatının dönüm noktası 
olan Hocaefendi ile tanışıp elini 
öpmesinden itibaren artık kendini 
İslam’ı yaşamaya, yaşatmak için 
mücadeleye, Hakk’ın hakimiyetini 
tesis yolunda çalışmaya karşı müt-
hiş derecede gayretkeş olmuştur. 
Çocuklarının ifadesine göre; o 
günden sonra ölümüne yakın za-
manlara kadar gece namazlarını 
ve okumalarını hiç terk etmemiş-
tir. Gece iki buçuk gibi kalkar meş-
gul olur, sabah namazını Sultan 
Selim’de kılar ve işrak namazı kıl-
madan duruma göre uyumaz veya 
dışarı çıkmazmış.

      Muhterem merhum ve 
mağfur Erbakan hocamız ile ta-
nışması da aynı  dergahta Hoca 
Efendi rahmetullahi aleyh in ha-
ne-i saadet in de üçü bir arada iken 
gerçekleşmiş ve Hocaefendi bizzat 
kendisi tanıştırmıştır. Erbakan ho-

canın siyasi hayata atılmasından 
itibaren de onun takipçisi, seve-
ni, savunanı ve yılmaz destekçisi 
olmuştur. Bu uğurda yaşadıkları 
başlı başına bir konu teşkil etmek-
tedir Hatta bu arada çeşitli kav-
gaları bile olmuştur.Milli Nizam 
Partisi’nin kurucuları arasında yer 
almıştır. Daha sonra Milli Sela-
met Partisi içinde yer almış, Milli 
Gazetenin ilk kurucuları arasında 
Hacı abi de vardır. Seçim çalışma-
larına katılmış, sandık kurullarında 
mutlaka görev almıştır. Sonraki 
yıllarda Erbakan hocanın başına 
gelenlere çok üzülmüş ve ağlaya-
rak dualar ederek ümmetin hocayı 
yalnız bırakmamasını ve anlayıp 
desteklemesini çok aşırı derecede 
arzulamıştır.

    “Ah bir emekli olsam da hac-
ca gitsem “diye ağlayarak dualar 
eden Hacı abi 1971 yılında emekli 
olur olmaz Konyalı bir amcamız ile 
beraber karayolu ile önce Şam’a 
oradan uçakla Medine-i Münev-

vere’ye gitmiş ve 3 ay mübarek 
topraklarda kalarak adeta aşık ol-
duğu Harem’den Hacc görevini 
ifa ederek dönmüştür. Aradan 18 
yıl geçecek ve aynı yolun yolcusu 
ahbabanın destek ve beraberlikle-
ri ile tekrar refikası ile gidecek ve 
mutluluğunu sevincini neşesini 
yaptığı dualarla dostlarına yansı-
tacaktır. 

     Hayatını şekillendiren Meh-
met Zahid Kotku rahmetullahi 
aleyh Hocaefendi’ye bağlılığından 
hiç taviz vermeden onun rehber-
liğinde yürüdüğü yolda Erbain çı-
kararak halvete girmiş orada aldığı 
manevi lezzeti ve incelen ruhun 
hallerini yakın çevresine anlatmış-
tır. Tabiri caizse tadı damağında 
kalmıştır.

      Dini sohbetlerin İslami si-
yasi sohbetlerin hocaların hatip-
lerin müdavimi idi. Çok severdi. 
Sırat-ı müstakim üzere yürüyen 
Hoca efendileri çok sever onlara 
laf söylettirmezdi. Bir gün Sultan 
Selim’de öğle namazını kılıp evine 
dönerken yol üstündeki bir seyyar 
satıcı (ki bilinen cemaatin fanati-
ği) ile konuşurken; satıcı kişi” bü-
tün hocalar kötü, bizimki iyi “ gibi 
veya bu meal de bir cümle sarf 
eder. Sözünü geri almasını yan-

lış yaptığını söyler. Ancak karşılık 
bulamaz, ısrarla tekrar eder, hatta 
geri almazsa tokatlayacağını söyler 
ama nafile. Bunun üzerine öyle 
bir ya Settar’dan tokat aşkeder ki 
adamcağız yere yuvarlanır. Böy-
le severdi hocaları. Yıllarca Tahir 
hocamızı Bozkırlı Mustafa Efendiyi 
Abdurrahman Öksüz Hoca Efen-
di’yi dinledi. Merhum Muazzez 
Hacıveyiszade hocamızın bir du-
asını anlatır ve sonucu dediği gibi 
oldu derdi : yetim kalan üç küçük 
yeğenini bakıp büyütür. Yeğenleri 
küçükken hocaya okutmaya gö-
türür. Durumu öğrenen hocamız 
çocukları öpüp kokladıktan sonra 
:”Oğlum sen bunlara iyi bak, Allah 
sana ne nimetler verecek” demiş. 
İşte hayatında bu nimetleri gördü-
ğünü ağlayarak ifade ederdi 

     Hayatın İman ve Cihad dan 
ibaret olduğuna inananlardandı. 
Bu uğurda yaşadı. Her fani gibi 
ölümden önce İmtihanı kazanmak 
için çok çalışmanın gerekliliğine 
inanır, hasta yatağında bile güç 
yetirebildiği kadar bunun gereği-
ni yerine getirmeye gayret ederdi. 
Ziyaretine gelen dostlarına mem-
leketin, ümmetin ahvalini sorar 
bilgiler alırdı. Ümmetin Kurtuluşu 
ve memleketimizin İslam’a şeria-
ta kavuşacağı günlerin hasretiyle 
doluydu Çünkü İslam coğrafyası 
bizim ülkemizi gözlemek teyidi. 
Bunun farkındaydı. 

     Her fani gibi o da Rabbine 
emanetini teslim edeceğini biliyor 
ve bunun hayırlı bir göç olması için 
elinden geldiğince hazırlıklı olma 
durumundaydı, şöyle dua ederdi;” 
Rabbim yaşamam hakkımda ha-
yırlı ise beni yaşat. Ölümüm hak-
kımda hayırlı ise benim canımı al” 

     işte hakkında hayırlı olan 
ölüm, 15 Temmuz 2017 günü 
son saatlerinde 23.25 gibi  gelip 
aramızdan ayırıp alemi Berzah’ a 
çok sevdiği Efendimiz Aleyhissa-
latu Vesselam’ın, Hocaefendi’nin, 
Hoca efendilerinin, 6 yaşında kay-
bettiği babasının, annesinin ya-
nına götürüverdi. Bizleri babasız, 
Hacı abisiz dedesiz, dayısız bıraka-
rak iyi atlara binerek gidiverdi.

      Allah; son nefesimizde 
iman ile gitmeyi hak edecek bir 
hayat sürmeyi, şehit olmayı, şeha-
deti söyleyerek ölmeyi cümlemize 
nasip etsin. Amin. 

      Şüphesiz Allah’tan geldik 
Allah’a aitiz ve sonra tekrar O’na 
döneceğiz. Cümle irtihal-i dar-ı 
Beka eyleyen iman ehli ile be-
raber Hacı abimize de Rahmet, 
Mağfiret, Kevser Sancak, Şefaat 
ve Rıza-i Hakk ile Cennet, dilek ve 
dualarımızla.

Hayatını şekillendiren Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi 
aleyh Hocaefendi’ye bağlılığından hiç taviz vermeden onun 

rehberliğinde yürüdüğü yolda Erbain çıkararak halvete girmiş orada 
aldığı manevi lezzeti ve incelen ruhun hallerini yakın çevresine 

anlatmıştır. Tabiri caizse tadı damağında kalmıştır.

‘Hayat; iman ve cihat’
Merhum İbrahim Muharrem Büyükkapancı, tanıştığı Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’yı siyasette desteklemiş, Milli Nizam Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştır.

Merhum İbrahim Muharrem Büyükkapancı, 2017 yılında Hakk’a yürüdü. Cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı. 



Müslüman toplumun çok olduğu ülkelerden olan Endonezya’da Müslümanlar ramazan aylarını ibadetle geçiriyor. Endonezyalı Shah 
Firizqy Azmi, Endonezya’da sabah namazlarında dahi gençlerin olduğunu söyledi, “Benim için en önemli konu İslamiyet’tir” dedi

‘En önemli konu İslam’
Dünyanın en kalabalık Müslü-

man toplumuna sahip Endonez-
ya’da ki Müslümanlar ramazan ayla-
rını dolu dolu ibadetle geçiriyor. 20 
yaşındaki Endonezyalı Shah Firizqy 
Azmi, ülkesinde ki eğitim şartla-
rının zorluğu nedeniyle 2 yıl önce 
Türkiye’ye gelmiş. Türkiye’ye zorda 
olsa alıştığını dile getiren Shah Fi-
rizqy Azmi, “Endonezya’da sabah 
namazlarında ve bütün namazlarda 
gençleri görebilirsiniz. Ne yazık ki 
Türkiye’de namaz kılan müslüman 
sayısının az olduğunu görmekteyiz. 
İftarlarımızı ise burada rahatlıkla ya-
pabiliyoruz. Müslüman insanlar sağ 
olsun bizleri toplu iftar organizas-
yonlarında buluşturuyorlar” diyerek 
sorularımızı şu şekilde yanıtlandırdı;

Shah Firizqy Azmi öncelikle seni 
tanıyabilir miyiz? Türkiye’ye gelmeyi 

neden tercih ettiniz?
20 yaşındayım. Selçuk Üniver-

sitesi Makine Mühendisliği bölümü 
okuyorum. Türkiye’ye Endonez-
ya’dan 2015 yılında geldim. Eğitim-
de olanakların iyi olmasından dolayı 
Türkiye’ye gelmeyi tercih ettim. 
Ayrıca Türkiye’nin Müslümanlardan 
oluşan bir ülke olması beni cezbetti. 
Burada ibadetimizi daha iyi yerine 
getirebileceğimizi düşündüm. Bura-
ya da alıştım. Okulum bitesiye kadar 
durmayı düşünüyorum. 

Endonezya ile Türkiye arasında 
ki farklılar sence nelerdir? 

Endonezya’da Ramazan aylarını nasıl 
geçiriyordunuz? 

Endonezyalıların çoğu Şafi’dir. 
Türkiye’de ise insanlar Hanefi 
mezhebine sahip. Namazların kılı-
nış şekillerinde farklılıklar gördüm. 
Türkiye Avrupa’ya yakın olduğu 
için insanlar Avrupa kültürüne alış-
mışlar ama Endonezya’da böyle bir 
şey yoktu. Endonezya’da sabah na-
mazlarında ve bütün namazlarda 
gençleri görebilirsiniz. Ne yazık ki 
Türkiye’de namaz kılan insan sayı-
sının az olduğunu görmekteyiz. Bir 
de Türkiye’de Ramazan aylarında 
lokantalar ve restoranlar açık oluyor. 
Endonezya’da ise çoğu restoran ka-
palı olur çünkü orada yasak. 

Türk Kültürüne alışmakta yabancılık 
çektiniz mi? Ülkeniz de ki yaşam 
biçimi hakkında da bize bilgiler 

verebilir misiniz?
Yemeklere alışmakta zorluk çek-

tim diyebilirim. Mesela bizde ekşi bir 
şey yenmiyordu. Türkiye’de her sa-
bah insanlar zeytin yiyor bizde yok. 
Ama şimdi ben Türk yemeklerine 

alıştım. Bizim oradaki yaşam 
biçimi daha farklıydı. Burada çeşitli 
insanlar görebiliyoruz. 

Bildiğiniz üzere Türkiye’de en çok 
muhafazakâr kesimin olduğu şehir 
Konya. Siz Konya hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Daha önceden 

Türkiye’de başka illerde bulundunuz 
mu? 

Bursa, Eskişehir, Ankara ve İs-
tanbul illerinde bulundum. Kon-
ya’nın gerçekten diğer şehirlerden 
farkı çok fazla. Burada insanlar daha 
muhafazakâr. Özellikle Konya’da 

camilerin fazla olması çok hoşuma 
gidiyor. İbadetimizi rahatça yapa-
biliyoruz. İzmir’de bulundum an-
cak orada ibadet noktasında rahat 

edemedim. Buraya gelmeden önce 
Konya’nın köy gibi bir yer olduğunu 
söylemişlerdi ancak geldik ve gör-
dük ki çok güzel bir şehir. Benim için 
en önemli konu İslamiyet’tir.

Türkiye’de daha önceden Ramazan 
Ayı geçirdiniz mi? Geçirdiyseniz 
burada ki Ramazan aylarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
Burada daha önceden 2 Rama-

zan ayı geçirdim. Örneğin bayram-
ları Türkler çok kutlamıyor. Endo-
nezya’da bayramlar çok dolu dolu 
ibadetlerle geçiyordu. Türkiye’de 
insanlar sadece Bayram namazların-
da biraraya geliyorlar. İftarlarımızı 
ise burada rahatlıkla yapabiliyoruz. 
Müslüman insanlar sağ olsun bizleri 
toplu iftar organizasyonlarında bu-
luşturuyorlar.

Shah Firizqy Azmi
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Akıncılar Derneği iftarda buluştu Süleymaniye’de tapu müjdesi
Akıncı Gençlik Eğitim Derneği 

ve Suriyeliler Konya Kent Konseyi 
üyeleri iftarda buluştu. Suriyeliler 
Konya Kent Konseyi dernek bina-
sında gerçekleşen iftar programı-
na yönetim kurulu üyeleri ve çok 
sayıda teşkilat mensubu katıldı. 
Akıncı Gençlik Genel Başkanı Zül-
küf Şamil Ceylan ve Suriyeliler 
Konya Kent Konseyi Başkanı Ce-
mal El-İsa iftar yemeğinden son-
ra ülke ve Konya gündemine dair 
meseleleri ele aldılar. 

Suriyeliler Kent Konseyi Baş-
kanı Cemal El-İsa Suriyeli arapların 
türk halkı ile sorunların çözülmesi 
ile daha da uyumlu hale geleceğini 
belirtti. Ayrıca yaklaşmakta olan 
24 Haziran seçimlerinde Suriye-
lilerin yediden yetmişe Cumhur 
İttifakı’nın yanında olduğunu ve 
AK Parti’nin bu seçim sürecini de 
zaferle taçlandıracağını sözlerine 
ekledi.

 Akıncı Gençlik Genel Başkanı 
Zülküf Şamil Ceylan’da yaptığı ko-
nuşmada Araplarla Türklerin tarih 
boyunca birlikte hareket ettiğini 
ve şehirde ortaya çıkan olumsuz-
lukların ve eksikliklerin kamu ku-
rumları ve teşkilatların ortaklaşa 
çalışmalarıyla halledilebileceğini 
belirtti. 24 Haziran seçimlerine de 
değinen Başkan Ceylan seçimlerin 
Türkiye ve İslam ümmeti için yeni 

bir dönüm noktası olacağını ve 
ümmet coğrafyasının bu seçime 
odaklandığını söyledi. Seçimleri 
Cumhur İttifakı’nın kazanacağını 
belirten Başkan Ceylan devleti ve 
milleti zora sokmak isteyen bütün 
planların bozulacağını sözlerine 
ekledi. Başkan Ceylan Suriyeliler 
Konya Kent Konseyi teşkilatına da 
iftar davetleri için ayrıca teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından 
ilçe genelinde çevre ve yaşam 
kalitesini yükseltmek üzere imar 
planı revizyon ve imar uygulama 
çalışmaları devam ediyor. Başkan 
Toru, Yaylapınar Süleymaniye 
Mahallesi’nde 1 milyon 530 bin 
metrekarelik ve yaklaşık bin ki-
şiyi ilgilendiren alanda İmar Ka-
nunu’nun 18. Maddesi gereğin-
ce yaptıkları imar uygulamasını 
tamamlayarak vatandaşlara yeni 
tapuların dağıtımına başladıklarını 
açıkladı. Yaylapınar Süleymaniye 
Mahallesi’nde 1 milyon 530 bin 
metrekare ve yaklaşık bin kişi-
yi ilgilendiren alanda 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun 18. Maddesi 
gereğince yapmış oldukları imar 
uygulamasını tamamladıklarını ve 
yeni tapuların dağıtımına başla-
dıklarını kaydeden Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, “Yaklaşık 
bin parsel maliki, bu uygulamayla 

yeni tapularına kavuşmuş olacak. 
Bu uygulamayla 1 milyon 107 bin 
metrekarelik mesken konut ala-
nı üretilmiştir. İmar parsellerinin 
yanı sıra yeni yeşil alanlar, sosyal 
ve kültürel tesis alanları, eğitim 
alanları, cami alanları oluştu” 
dedi.  Hak sahipleri yeni tapuları-
nı Meram Belediyesi Emlak ve İs-
timlak Müdürlüğünden alabilirler.  
Başkan Toru, Yaylapınar Kaş ve 

Yaylapınar Uhud mahallelerinde 
yaklaşık 3 bin kişiyi ilgilendiren 
18. Madde uygulamasının ise 
kadastro kontrolünde olduğunu 
hatırlatarak “Yaklaşık 7 milyon 
metrekareyi bulan bu mahallele-
rimizdeki 18. Madde uygulamaları 
neticesi oluşacak yeni tapuları en 
kısa süre içinde vatandaşlarımıza 
dağıtmayı planlıyoruz” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, KTB ve KSO’yu ziyaret etti. Akyürek, “ Sanayici-
lerimiz, tüccarlarımız, iş adamlarımız ve şehir dinamikleri dünya dengelerini artık biliyorlar” dedi 

‘Konya, ticarette 
ciddi mesafe aldı’

Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Par-
ti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, Konya Ticaret Borsası ve 
Konya Ticaret Odasını ziyaret etti. 
Akyürek, “Bundan 15-20 sene önce 
Konya dışa açılmanın nasıl bir şey 
olduğunu keşfetmeye çalışıyordu. 
Dünden bugüne Konya’mız bu ko-
nuda ciddi mesafe aldı. Sanayicile-
rimiz, tüccarlarımız, iş adamlarımız 
ve şehir dinamikleri dünya dengele-
rini artık biliyorlar” dedi.

Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir Ak-
yürek, İl Seçim Koordinasyon Mer-
kezi (SKM) çalışmaları kapsamın-
da, Konya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret 
ederek, Konya’nın tarım ve ekono-
mide üst sıralara yükselmesi için 
yapılacak yatırımlar hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.

Akyürek günün ilk ziyaretini 
Konya Ticaret Borsasına gerçekleş-
tirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Çevik, Meclis Başkanı M. Namık 
Köklüsoy, borsa yönetimi ve borsa 
meclisi üyeleriyle istişarelerde bu-
lunan Akyürek, Konya Ticaret Bor-
sasının çok başarılı ekibe sahip oldu-
ğunu belirterek, birçok uygulamada 
lider bir borsa olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığı döneminde 
tarımsal kalkınma alanında ciddi 
yatırımlara imza attıklarını belirten 
Akyürek, “Birçok gölet, damlama 
sulama sistemleri, yağmurlama sis-
temleri, modern sulama sistemleri 
ve fidan fide desteği olmak üzere 
yatırım yaptık. Geçen sene Hüyük il-
çesine 10 milyon 800 bin çilek fidesi 
desteği verdik. Bu seneki üretimi 
20 bin ton çilek oldu. 20 bin tonluk 
çilek yaklaşık 50 trilyonluk Hüyük 
ilçesine giriş meydana getirdi. Hü-
yük’deki insanlar gündelikçi olarak 
çalışıp başka yerlere giderken, biz bu 
çalışmayla Hüyük ilçesinin dışarı gö-
çünü azaltarak katma değer oluştur-
duk. Çok başarılı bir borsa yönetimi 

var. Konya Ticaret Borsasının tarım 
sektöründe gelecekte daha etkin ol-
masını arzu ediyorum. Çünkü Tür-
kiye’nin geleceğinde tarım sektörü 
önemini arttırarak devam edecek” 
dedi.

Konya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ise, 
Tahir Akyürek’in Konya’nın sanayi 
ve tarımına yapmış olduğu katkıla-
rından dolayı teşekkür ederek, “Tür-
kiye’deki ilk 100 bin tonluk lisans 
depomuzun alt yapısını hazırladığı 
için camia ve sektör adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum. İnşallah 
siyasette de Ankara’da da Konya’ya 
hizmet edeceklerinden hiç şüphe-
miz yok. Allah yolunu açık etsin” 
dedi. Konuşmaların ardından, yap-
mış olduğu başarılı hizmetlerinden 
dolayı Tahir Akyürek’e, Konya Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Çevik tarafından plaket 
takdim edildi.

Konya Ticaret Borsası ziyare-
ti sonrası Akyürek, Konya Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sel-
çuk Öztürk ve oda yönetimiyle bir 
araya geldi. Akyürek, Konya Ticaret 
Odasının, Konya gelişiminin loko-
motiflerinden biri olduğunu söyledi.

Akyürek, dünden bugüne Kon-
ya’daki bütün ticari gelişmelerde, 
ekonomik hayattaki gelişmelerde, 
Konya Ticaret Odası’nın çok önem-
li bir rol oynadığını ifade ederek, 
“Bundan 15-20 sene önce Konya 
dışa açılmanın nasıl bir şey olduğu-
nu keşfetmeye çalışıyordu. Dünden 
bugüne Konya’mız bu konuda ciddi 
mesafe aldı. Sanayicilerimiz, tüc-
carlarımız, iş adamlarımız ve şehir 
dinamikleri artık dünya dengelerini 
biliyorlar. Bugün Konya yüzden fazla 
ülkeye ihracat yapıyorsa bunda Ti-
caret Odasının öncülüğü çok önem-
li. Ayrıca fuar merkeziyle, üniversi-
tesiyle Konya’ya farklı alanlarda da 
büyük katkılarda bulunuyor. Değerli 
Ticaret Odası Başkanımızın şahsın-
da tüm oda mensuplarını, üyelerini 
tüccar ve sanayicilerimizi bu yönüy-

le tebrik ediyorum” dedi.
Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de 
Belediye Başkanı olarak Konya’ya 
14 yıl yapmış olduğu hizmetlerden 
dolayı Tahir Akyürek’e teşekkür 
ederek, “Son 15 yılda Konya’nın 
ekonomik anlamında gelişimine 
baktığımızda Türkiye’nin gelişimin-
den daha büyük gelişim içinde oldu-
ğunu görüyoruz. Şehircilik anlamın-
da da çok büyük gelişim görüyoruz. 
Türkiye ortalamasına baktığımızda 
daha hızlı büyüyen, ekonomik an-
lamda daha hızlı gelişen, şehircilik 
olarak da daha hızlı gelişen sonuç 
görüyoruz. Bu noktada başkanı-
mızın çok büyük hizmetleri oldu. 
Kendisine teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. 

Günlük ziyaret programları kap-
samında, Yeni Meram Sanayi Sitesi 
esnafıyla da bir araya gelen Akyü-
rek, 24 Haziran’da “Yeniden Büyük 
Türkiye” için desteklerini istedi.
n HABER MERKEZİ

1970-80 ve 90’lı 
yıllarda meşe orman-
larıyla kaplı köyümüze; 
Silifke, Mut ve Gülnar 
taraflarından konar-gö-
çer Yörükler gelir; 
develeriyle, keçileriyle 
dağlarımızdan 4-5 ay-
lık sürelerle “otlakıye” 
amaçlı araziler kiralar-
lardı. 

Onlar sanki köyü-
müzün, köylümüzün, dağlarımızın 
birer parçasıydılar ve onlarla iç içe 
yaşardık. Köylülerimizle birlikte, kö-
yün ulaşım araçlarıyla ilçeye giderler, 
ihtiyaçlarını görür yine köylülerimizle 
birlikte geri dönerlerdi. Şehirden köye 
döndükleri o yaz akşamları cıvıl cıvıl 
olurdu.  O kalabalık ortamlar, insan 
seslerinin koyun keçi melemelerine 
karıştığı o güzel akşamlar yok artık. 
Ne Yörük Veliler geliyor şimdi köye 
ne Yörük Musalardan eser var.

Evimizde onları sürekli olarak 
misafir ederdik. O zamanki çocuklar 
şimdilerde hepsi birer aile reisi ol-
muşlar.

Dün köye gittik eşimle birlikte. 
Köyün yakınında bir Yörük çadırına 
rast geldik. Çadırın yanında develer 
yoktu. Onların yerinde traktör vardı, 
su tankı vardı... Ama kara çadır aynı 
şekilde yerli yerindeydi. Aracımızı 
durdurup indik çadırın yanında.

Hemen karşıladılar bizi ve çadıra 
buyur ettiler. Girip oturduk kıl çadırın 
içindeki çulların üzerine… Çadırın 
içinde meşe odunlarıyla çatılmış hafif 
hafi yanan odunlar vardı, üzerinde de 
kara isli bir tencere… Bize hemen 
misafirperverlikleriyle mukabele etti-
ler.  Oruçlu olup olmadığımız sorup; 
çay ve yemek ikram edebileceklerini 
söylediler…

“İsmini, kimlerden olduğunu” fa-
lan sordum. Zira çocukluk ve gençlik 
yıllarım hep onlarla birlikte geçmişti.  
Kendilerini değilse bile, yakınlarından 
birilerini tanıyor olma ihtimalim epey-
ce yüksekti...

Ömer, “ben Veli’nin oğluyum” 
dedi. 

“Veli, şu bildiğimiz Yörük Velisi-
mi?” diye sordum. 

“Evet, o bildiğiniz Yörük Velisi” 
dedi. 

“Ben seni tanıyorum Abi, sen 
Hacı Iramazan Amcamın oğlusun. 
Babanın küçük bir bakkal dükkânıva-
rıdı. Ben daha çocuktum o zaman… 
Dağdan sürekli olarak bakkala ihtiyaç 
görmeye geliridik. Sizi de oradan ta-
nırın. Siz köyde durmazıdınız, ara sıra 

geliridiniz köye” dedi ve 
devam etti iç çekerek.

“Şimdi o eski tatlar 
yok be Abi, ne kadar 
güzel yıllarıdı o yıllar...” 
diye kendilerine has 
Yörük şivesiyle söy-
lendi.

Köylülerimizi sanki 
benden daha iyi tanı-
yordu. Hepsini isimle-
riyle, lakaplarıyla saydı 

döktü kısa süre içinde...
Babasını sordum, Yörük Veli’yi... 

“Abim, babam sizlere ömür, geçen 
yıl vefat etti” deyiverdi.

Çok üzülmüştüm. Çocukluğu-
mun Yörük Veli’si  de göçüp gitmiş 
meğer bu dünyadan. Güleç yüzlü, 
içten, bizden birisi, köylümüz gibiydi 
Veli Abim, nam-ı diğer Yörük Velisi... 
Hatta köye izinli geldiğim bir zaman-
da,  o zaman daha çocuk yaşta olan 
kızım ve oğlumu develerine bindirip 
gezdirmişti.

“Fotoğraf çektirelim mi Ömer?” 
diye sordum. “Tabi Abi, çektirelim” 
dedi...

Biz dışarı çıktık çadırdan. Eşi ve 
çocukları fotoğraf makinesinin kar-
şısında pozisyon alırlarken, Ömer 
çadırda kaldı ve biraz sonra o da çıktı 
dışarıya...

Baktım kaşla göz arasında, bi-
raz önce üzerinde duran gömleğini 
değiştirivermiş, fotoğraf çektireceği 
için... 

“Abi ayaklarımda terlik var ama” 
dedi...

“Olsun Ömer, üzerinde ne oldu-
ğunun önemi yok, yüreğinde olan, 
benim için çok daha değerli Karde-
şim” dedim.

Beni samimi bulmuştu, elini om-
zuma attı, ciddi ve vakur bir şekilde 
Yörük Veli’nin oğlu, gelini ve torunla-
rını resmetmek düştü bize de...

Ne söyleyebilirim ki? Keşke kırk 
sene öncesine şimdiki tecrübeleri-
mizle bir dönüş imkânımız olsa da, 
o zamanki tatları, o zamanki masu-
miyetleri, o zamanki sevdiklerimizi, 
dostlarımızı, dostluklarımızı tekrar 
görebilsek, onlarla birlikte tekrar ya-
şayabilsek hayatı doya doya, çıkarsız, 
umarsız bir şekilde…

Başın dağlar kadar dik olsun Yö-
rük Ömer... Gururun şanın olsun.

Allah rahmet eylesin Yörük Veli 
Abim, taksiratını af etsin...

Seninle birlikte; gelenekler,  sa-
mimiyetler, hatıralar da öldü gitti... 
Daha da ölmeye devam ediyorlar 
maalesef.

YÖRÜK VELİ ÖLMÜŞ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Önceki Dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek, Konya Ticaret Borsası ve Konya Ticaret Odasını ziyaret etti.

‘Amacım en iyi şekilde Konya’ya hizmet etmek’
Konya’dan bağımsız milletvekili 

adayı olan genç İşadamı Mücahid 
Ayan, “Diğer vekiller gibi seçim 
öncesi sahada olup, seçim sonrası 
sahadan kaybolanlardan olmayaca-
ğım. Amacım en iyi şekilde Konya’ya 
hizmet etmek” dedi. 

24 Haziran seçimlerine kısa bir 
zaman kala, Konya’nın başarılı iş 
adamlarından Gayrimenkul Uzma-
nı Mücahid Ayan, bağımsız millet-
vekilliği adaylığı ile ilgili gazetemi-
ze önemli açıklamalarda bulundu. 
2007’den bu yana ticaret ile uğraşan 
Ayan, Konya’yı mecliste en iyi şekil-
de temsil ederek, hizmet etmek isti-
yor.  Kendisinden bahseden Bağım-
sız Milletvekili Adayı Mücahid Ayan, 

“Lise mezunuyum. 1987 Bozkır 
doğumluyum. 2007’den beri inşaat 
sektörü ile ilgileniyorum. Evliğim ve 
2 çocuğum var.Sizi en iyi şekilde an-
layan ve Meclis’te sizi en iyi biçimde 
anlatacak biriyim” dedi. 

Çiftçilerin günümüzde önemli 
bir yere sahip olduğunun altını çi-
zen Ayan, “Çiftçilere iyi bir destek 
verilirse, Konya’nın ticareti artar. 
İnşaatçı kazanır, petrolcü kazanır, 
kamyoncu kazanır, ekmekçi kazanır, 
gayrimenkul sektörü kazanır.Yani 
çiftçi kazanırsa herkes kazanır. İlk 
hedefimiz çiftçi.Bizler vatandaşlar-
dan ılımlı ve sempatik yönde tepkiler 
aldık. Neden bağımsız çıktık? Çünkü 
Konya’da vekillerin maalesef yeteri 

kadar faydasını göremedik. Seçim-
lerde vekil adayı sıralamalarında va-
tandaşların bilgisi ve fikri alınmıyor. 
Memnun olurlar mı olmazlar mı diye 
kimse araştırmıyor. Ben siyaset için 
değil, hizmet için geliyorum”  diye 
konuştu. 

İMAR KONUSU ÇOK KARIŞIK
Konya’nın çeşitli sorunları oldu-

ğunu ve bunları çözmek için uğraşa-
cağını belirten Ayan, “İmar konusu 
allak bullak oldu. İmar tamamen 
rantlaşmış durumda ve bir karma-
şıklık söz konusu. İmar problemi en 
kısa zamanda çözülmeli. Partilerin 
belirlediği vekiller Konya’ya katkı 
sağlayamıyor. Bugün vekillere ba-
kın mutlaka parti içinde tanıdıkları 

vardır. Halkın içinden gelen vekil 
adaylarını partilerde maalesef göre-
medik. Yollarda sıkıntılar var. Yollar 
asfaltlanıyor. Sonra bir bakıyorsun 
doğalgazcı kazmış, sonra bir bakmı-
şın başka biri kazmış. Yollarda bile 
tam anlamıyla düzenli bir hizmeti 
sunamadık. Dolayısıyla yanlış işlem-
ler yüzünden belediye de borçlanı-
yor. Özellikle Konya-Beyşehir yolu 
virane halde duruyor.Konya’ya bak-
tığımız zaman 14 milletvekili var. 
Davutoğlu dışında, hangisi bugüne 
kadar hizmet yaptı? Yine Davutoğ-
lu sayesinde Konya-Bozkır yolunu 
yaptılar. Ama Konya’ya genel olarak 
baktığımız zaman hizmet gelmemiş. 
Çünkü halkın içinde değiller. Çiftçiler, 

sanayiciler, üretimciler, hayvancılar 
ve diğer sektörde kiler hangi sıkın-
tıları çekiyor, bunlar araştırıldı mı? 
Sormak lazım” ifadelerini kullandı.

Konya’ya hizmet için yola çıktık-
larını vurgulayan Ayan, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Biz yola çıktık. Ba-
şarır isek, biz yine Konya’dayız. Yine 
ilimize hizmet edeceğim. Diğer vekil-
ler gibi seçim öncesi sahada olup, se-
çim sonrası sahadan kaybolanlardan 
olmayacağım.Ben bu hareketimle de 
diğer vekillere de örnek olacağım. 
Konya merkezde çeşitli ziyaretler 
yaptık. Konya’nın 31 ilçesine de ta-
mamen ineceğiz. Konya’ya hizmet 
için gece gündüz çalışacağız.”
n HABER MERKEZİ

Mücahid
Ayan
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Selçuklu, bayram tedbirlerini aldı
Selçuklu Belediyesi tarafından 

ilçede sorunsuz bir bayram için 
tüm tedbirler alındı. Temizlik hiz-
metleri başta olmak üzere Zabıta 
hizmetleri ve Fen İşleri Acil Mü-
dahale Ekipleri Bayram boyunca 
24 saat hizmet verecek. Ayrıca 
Tropikal Kelebek Müzesi Bayramın 
2. gününden itibaren ziyarete açık 
tutulacak. 

Selçuklu Belediyesi, Ramazan 
Ayı boyunca sürdürdüğü çalışma-
lara bayramda da ara vermeden 

devam edecek. Vatandaşların ra-
hat ve huzur içerisinde bayram 
geçirmelerini sağlamak amacıyla 
bayram süresince nöbetçi ekipler 
görev yapacak. Selçuklu Belediye-
si’nce yapılan açıklamada, bayram 
nedeniyle tüm tedbirlerin alındı-
ğını belirterek “Hemşerilerimizin 
rahat ve huzur içerisinde bayram 
yapmalarını temin için gerekli ön-
lemleri aldık. Belediye çalışanları-
mız her an görev başında olacak-
lar” denildi. 

Zabıta Müdürlüğü Bayram Me-
saisinde

Halkın Ramazan ayını sorun-
suz geçirmesi amacıyla çalışma-
larını sürdüren Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, bayram öncesi vatandaş-
lar tarafından yoğun talep gören 
market, fırın, pastane ve pazar 
yerleri gibi umuma açık sıhhi mü-
esseselere yönelik denetimlerini 
arttırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ça-
lışmalarını bayram süresince de 

devam ettirecekler. Merkez Ekipler 
Amirliği tarafından koordine edile-
cek çalışmalarda gıda satış yerleri 
bayram süresince denetlenecek.

Hazırlıklar çerçevesinde Çev-
re Koruma-Kontrol Müdürlüğü 
ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan oluşturulan ekipler bayram 
süresince aralıksız görev başın-
da olacak. Acil müdahale ekipleri 
bayram süresince hazır tutulacak. 
Çevre Koruma-Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri arefe günü 3 vardiya 

olarak çalışacak, oluşturulan acil 
müdahale ekipleri ve acil çöp ara-
cı da Ramazan Bayramı süresince 
günün 24 saatinde aralıksız görev 
yaparak ilçenin temiz kalmasını 
sağlayacak. 

Fen İşleri Müdürlüğü bayram 
süresince olabilecek aksaklıklara 
karşı tedbir amacıyla Acil Müdaha-
le Ekibini bayram süresince hazır 
tutacak. 

TROPİKAL BAHÇE BAYRAMIN 

2. VE 3. GÜNÜ ZİYARETE AÇIK 
Konya Tropikal Kelebek Bah-

çesi, Ramazan Bayramında şehir 
dışından gelecek misafirler düşü-
nülerek bayramın 2. ve 3. günü 
(16-17 Haziran ) 09.00 ve 18.00 
saatleri arasında ziyarete açık ola-
cak. Bayram süresince, vatandaş-
ların Selçuklu Belediyesine ait 444 
99 19 numaralı telefona istek ve 
şikâyetlerini görevlilere iletebile-
cekleri belirtildi. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi yaklaşan 
Ramazan Bayramı münasebetiyle 
ilçe genelinde camii ve mezarlık-
larda temizlik çalışması yürütüyor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçe 
genelinde temizlik çalışması yap-
tığını söyledi. Ramazan Bayramı 

öncesi çalışmaların yoğunlaştığı-
nı dile getiren Başkan Hançerli, 
ilçe genelinde bulunan camilerin 
bahçelerinde ve mezarlıklarda te-
mizlik yapıldığını, cami çevreleri-
nin arozöz ile yıkanarak süpürgeli 
araçlar ile temizlendiğini belirtti. 
Karatay Belediyesi olarak kutsal 
mekanlara büyük önem verdik-

lerini belirten Başkan Hançerli, 
Ramazan Bayramında mezarlık 
ziyaretleri ve camilere gelen va-
tandaşlara daha temiz bir ortam 
sağlamak amacıyla çalışmaların 
aksatılmadan yürütüldüğünü söy-
leyerek, program dahilinde tüm 
camiler ve mezarlıklarda gerekli 
yıkama ve temizlik faaliyetinin ya-

pıldığını kaydetti. 
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, özellikle bayram 
alışverişlerinin yapılacağı çarşı 
merkezinde arife akşamı temizlik 
ve bayram sabahı temizlik ekiple-
rinin artırılarak çalışmaların süre-
ceğini de sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

‘Türkiye ekonomisi 
çok güçlü ve sağlam’

Ekonomistler 24 Haziran se-
çimleri öncesi dolar üzerinden 
yapılan ekonomik operasyonu yo-
rumladı. Prof. Dr. Osman Okka, 
“Bu saldırı fiili olarak 15 Temmuz 
gecesi tanklarlayapıldı. Halkımız 
bu vahşi saldırıyı durdurdu. Böy-
le bir ekonomik saldırının hainler 
tarafından geleceği uzun zaman-
dır beklenmekteydi. Şimdi ise 
ekonomik olarak karşımıza çıktı. 
Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne 
geçmesi her şeyin tuzu biberi 
oldu. Yükseliş ile alakalı Türki-
ye’deki yabancı sermayeli banka-
lar incelenmelidir, geçmiş yıllarda 
ekonomiyi nasıl alt üst ettiklerini 
gördük” ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimleri öncesi 
dövizde yaşanan hareketlilik ile 
ilgili konuşan ve çarpıcı değerlen-
dirmelerde bulunan KTO Karatay 
Üniversitesi İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi İşletme Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Osman 
Okka, Türkiye’nin istikralı duru-
şunu bozmak isteyenlerin çeşit-
li araçları kullanarak ekonomik 
operasyona giriştiğini belirtti.

“Yabancı Sermayeli Bankala-
rın Dolar Politikası İncelenmeli”

Prof. Dr. Osman Okka, “Ben-
zer yükselişleri 1997, 2000, 2001 
tarihlerinde de görmüştük ve o 
dönem ekonomimiz büyük bir 
yıkıma sürüklendi. Şu anda ise 
ekonomimiz 2002 tarihine göre 
3 kat daha güçlü, ekonomide ser-
best kur sistemi hâkim ve iktidar 
ekonomiyi iyi derecede kontrol 
edip yürütüyor, bankacılık siste-
mi oldukça gelişmiş durumda, 
IMF ile ilgili bir borç politikamız 
yok ve hükümet ekonomik yö-
netime hâkim. Ekonomi canlı bir 
varlık gibidir. Bazı yerler aksaya-
bilir de hükümetin müdahalesiyle 
bunların çoğu giderilir. Fakat dö-
viz ile Türk ekonomisini yıkmak 
için başlatılan saldırı çok farklı 

bir şey. Gördüğümüz kadarıyla 
döviz saldırısı küresel sermaye 
grupları ve emperyalist NATO or-
taklarımız tarafından Türkiye’nin 
Suriye ve Irak’tan çıkması, İsrail 
karışıtı bir politika yürütmemesi, 
Akdeniz Gaz yataklarından pay 
almaması, küresel güç olmaması 
için yapılan Londra merkezli bir 
saldırıyı yaşıyoruz. Amaç Türk 
ekonomisini çökertmek ve ar-
kasından Türkiye’yi bölmektir. 
Türkiye’deki yabancı sermayeli 
bankaların davranışları kontrol 
altına alınmalıdır. Geçmiş tarih-
lerde serbest piyasada bunların 
doları nasıl tetiklediklerini, eko-
nomiyi alt üst ettiklerini gördük” 
şeklinde konuştu. Dövizdeki ha-
reketliliği Türkiye’nin başkanlık 
sistemine geçmesine bağlayan 
Prof. Dr. Okka, “Batı başkanlık 
sistemini kendisi kullanırken bize 
parlamenter sistemi dayattılar. 
En büyük tepkilerinden birisi sis-
tem değişikliğine karşıdır” dedi.

Bugün ki dolar üzerinden ya-
pılan spekülasyonların geçtiğimiz 
dönemlerde de farklı şekillerde 
karşımıza çıktığını aktaran KTO 
Karatay Üniversitesi İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi İş-
letme Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Okka “Bu saldırı 15 Temmuz 
gecesi tanklarla, uçaklarla, heli-
kopterlerle yapıldı. Halkımız bu 
vahşi saldırıyı durdurdu. Böyle 
bir ekonomik saldırının geleceği 
çoktandır beklenmekteydi. Şimdi 
karşımıza çıktı. Burada Türkiye 
ekonomisinin çok güçlü ve sağ-
lam olduğunu görüyoruz.Türk 
iş dünyasında, ekonomi çevre-
lerinde ve vatandaş nezdinde 
döviz kurları üzerinden bir panik 
ortamı üzerinden manipülatif bir 
sonuç almaya çalışıyorlar. Böyle 
bir harekete prim vermememiz 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzurlu ve sorunsuz bir şekil-
de geçirmesi için tüm birimlerde gerekli tedbirleri aldı. Toplu ulaşım bayramın ilk 2 günü ücretsiz

Bayramda ilk iki 
gün ulaşım ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ramazan Bayramı’nda şehirde 
herhangi bir sorun yaşanmaması 
için gerekli tedbirleri aldı. 

Bayram süresince Pazar tari-
fesiyle hizmet verecek toplu ula-
şım araçları, bayramın birinci ve 
ikinci günü ücretsiz, üçüncü günü 
yüzde 50 indirimli olacak. Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Dairesi 
Başkanlığı, vatandaşların bayram 
ziyaretlerini rahat geçirmelerini 
sağlamak amacıyla gerekli tüm 
tedbirleri aldı. 

TÜM OTOPARKLAR 
AREFE GÜNÜ ÜCRETSİZ 
Konya Büyükşehir Belediye-

si’ne ait Konevi, Zindankale, İp-
likçi, Mevlana ve Osmanlı Buğday 
Pazarı kapalı otoparkları bayrama 
kadar ücretsiz olarak hizmet ve-
rirken; arefe günü şehir merke-
zinde Büyükşehir’e ait tüm yol 
üzeri ve açık otoparklar da ücret-
siz olacak. 

MEZARLIKLAR BAYRAM 
ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR 
Büyükşehir Belediyesi Çev-

re Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanlığı, vatandaşların mezar 
ziyaretlerini huzur içinde gerçek-
leştirmeleri için temizlik çalışma-
larını yaptı, güvenlik tedbirlerini 
artırdı. Çevre ekipleri, bayram 
süresince hava ve gürültü kirliliği 
ile ilgili her türlü şikayete cevap 
verecek. 

Bayram öncesi şehir merkezi, 
meydanlar ve alt-üst geçitlerde 
kapsamlı temizlik çalışmaları ya-
pan temizlik ekipleri, çalışmalarını 
bayramda da sürdürecek. Ayrıca, 
bayram süresince açık alanlarda 

haşere ile mücadele kapsamında 
gerekli çalışmalar sürdürülürken; 
başıboş hayvanlarla ilgili rehabili-
te çalışmaları ilçe belediyeleri ile 
birlikte yapılmaya devam edecek. 

İTFAİYE 110 MERKEZDE 
NÖBETTE 

Bayram süresince normal me-
saisine devam edecek olan İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı; 31 ilçedeki 
110 merkezde çalışmalarını sür-
dürecek. Vatandaşlar, yangın ve 
benzeri tabii afetlerle ilgili ihbar-
larını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 
bildirebilecekler. 

KOSKİ 24 SAAT 
GÖREV BAŞINDA 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir 
genelinde bayram süresince su, 
kanalizasyon ve sayaç arızaların-
da 24 saat hizmet verecek. Vatan-
daşlar; su ve kanalizasyon arızala-
rı için ALO 185’i arayabilecekler. 

ZABITA, BAYRAMDA 
MESAİYE DEVAM EDECEK 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta 

Dairesi Başkanlığı da Ramazan 
Bayramı süresince vatandaşların 
her türlü şikayetlerine cevap ver-
mek üzere çalışmalarını sürdüre-
cek. Bayram tatili boyunca Zabıta 
Dairesi Başkanlığı hizmet binası 
ile Otogar ve Çevre Zabıta Amir-
liklerinde 24 saat, Zafer Meydanı 
ve çevresinde 08.00-24.00 arası, 
Mevlana Türbesi, Bedesten ve 

Eski Garaj civarında 08.00-24.00 
arası, Kültürpark Trafik Zabıta 
Amirliği 10.00-18.00 arası hiz-
met verilecek. Zabıta ile ilgili 
şikâyetler için 350 31 74 no’lu te-
lefonlar aranabilecek. 

FEN İŞLERİ ANINDA 
MÜDAHALE EDECEK 

Büyükşehir Belediyesi Fen İş-
leri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
de bayram süresince, yol, tretu-
var, kaldırım ve benzeri sorunla-
ra anında müdahale edecek Acil 
Müdahale Ekibi hizmet verecek. 

Vatandaşlar, bayram süresin-
ce belediye birimleri ile ilgili şikâ-
yetlerini Alo 153 no’lu telefona 
bildirebilecek.
n HABER MERKEZİ 

Cami ve mezarlıklarda bayram temizliği

Prof. Dr. Osman Okka
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Konya Büyükşehir Belediyesi Kafem’lerin 10.’su olan Tavusbaba Kafem’i kısa bir süre önce hizmete açtı. Doğal kon-
septiyle dikkat çeken Tavusbaba Kafem, Meram’ın güzel esintisi ve yemyeşil görüntüsüyle dinginliğin yeni adresi oldu 

Huzurun yeni adresi

Konya Büyükşehir Belediye-
si, şehir genelinde yaptığı alt yapı 
ve üst yapı yatırımlarının yanında, 
şehrin sosyal, kültürel, eğitim ha-
yatına da katkı sağlayacak önemli 
yatırımlara imza atıyor. Bu yatı-
rımların en önemlilerinden biri hiç 
kuşkusuz Kafem yatırımları. Şehrin 
çeşitli bölgelerinde vatandaşların 
kullanımına sunulan Kafem, vatan-
daşların hoşça vakit geçirebileceği 
mekanlar olarak dikkat çekiyor. 
Kaliteli ve güleryüzlü hizmet anla-
yışına yeni bir soluk getiren Kafem, 
Konyalının markası haline geldi. 
Her geçen gün büyümeyi sürdüren 
Kafem’in en son merhaba dediği 
yer ise Tavusbaba. Konya’nın incisi 
Meram’ın Tavusbaba bölgesinde 
açılan ve Kafem’lerin 10.’su olan 
Tavusbaba Kafem, sessizliği, din-
ginliği ve doğayla iç içe olması ne-
deniyle vatandaşların yeni gözdesi 
haline geliyor. 

BİNA YENİLENEREK KAFEM OLDU
Daha önce çeşitli amaçlarla 

kullanılan Tavusbaba Kafem’in bi-
nası, Büyükşehir Belediyesi’nce ta-
mamen yenilendi. Aynı metrekare-
lik alan içerisinde yapılan onarımla 
ortaya kullanışlı, güzel ve modern 
bir bina ortaya çıkarıldı. “Kaliteli 
hizmet anlayışı”na uygun olarak 
her türlü ihtiyaca cevap veren bina, 
her ayrıntı düşünülerek yapıldı. 

Doğanın sunduğu güzellikler 
arasında, sağlı sollu yeşillikler içe-
risinden geçilen yollarla ulaşılan 
Tavusbaba Kafem, ahşap yapısıy-
la doğa konseptine sahip. Binanın 
tefrişatının tamamlanmasıyla Ta-
vusbaba Kafem 26 Mart’ta hizmet 
vermeye başladı. Açıldığı günden 
bu yana kısa bir süre geçmesine 
rağmen Tavusbaba Kafem şimdi-
den Konya’nın yeni gözdesi haline 
gelmiş durumda. 

4 AYRI SALONA SAHİP
Belli bir standardı yakalayan 

Kafem’lerde hizmet anlayışı ve fi-
yatlar da farklılık göstermiyor.  Bu 
bakımdan Tavusbaba Kafem’in 
ürünleri de yine diğer Kafem’ler-
de olduğu gibi kaliteli bir şekilde 
sunuluyor. Ayrıca fiyatlar da yine 
diğer Kafem’lerle aynı. Buna ek 
olarak Tavusbaba Kafem’de hiz-
met çıtası biraz daha yukarı taşın-

mış durumda. Bu anlamda servis 
ve mutfak elemanları burada biraz 
daha profesyonelleştirilmiş. 160 
kişi kapasitesiyle Tavusbaba Ka-
fem’in iç dizaynı diğer Kafem’ler-
le benzerlik gösterse de, kendine 
özgü farklılıkları da bulunuyor. 
Tavusbaba Kafem 4 ayrı salondan 
oluşurken bu salonların ikisi akor-
diyon cam sistemi ile kapalı,  1 ta-
nesi üstü kapalı yarı açık teraslı, 1 

tane de tamamen açık olmak üzere 
şekillendirilmiş. Her bir salon or-
talama 40’ar kişi kapasiteli. Servis 
düzeninde salonlara herhangi bir 
ayrım gözetmeksizin, aynı hizmet 
tüm salonlarda mevcut. Ayrıca bi-
nanın ısıtma ve soğutma sistemi, 
vatandaşların ibadetlerini yapabi-
lecekleri mescit, şadırvan, abdest-
hane bulunuyor. 

BUTİK OLARAK DÜŞÜNÜLDÜ
Tavusbaba Kafem’e, diğer Ka-

fem’lerden farklı olarak butik gö-
züyle bakılıyor. Doğanın içerisinde, 
sessiz bir mekan olması nedeniyle 
buraya gelen insanların dinlenmesi 
amaçlanıyor. Bunun için de Tavus-
baba Kafem’e gelen vatandaşların 
kalabalık guruplar halinde oturma-
ları yerine, birkaç kişiyle daha sakin 
bir ortamın oluşturulması amaçla-
nıyor. Tavusbaba Kafem, günümüz 
çağında iş görüşmesine hazırlık ya-

pacak olan bir kişinin diz üstü bil-
gisayarını alıp burada oturup hazır-
lanacağı ya da bir bestekarın gelip 
burada ilham alabileceği bir mekan 
olarak tercih edilebilir durumda. 
Vatandaşların şehir hayatından 
uzaklaşarak Tavusbaba Kafem’le 
kafa dinleyeceği, ilham alabileceği 
bir mekan oluşturulmuş durumda. 
Sakinliğin, dinginliğin sağlamaya 
çalışıldığı Tavusbaba Kafem’de bu 
nedenle toplu organizasyonlar çok 

fazla tercih edilmiyor. 
ADINA YAKIŞIR BİR ORTAM 
Adına türbe yapılan Tavusba-

ba ile bazı menkıbeler anlatıldığı 
biliniyor.  Bunlardan birisi de şöy-
le; “Hazreti Mevlâna döneminde, 
uzak diyarlardan Hazreti Mevlâ-
na’yı görmeye, onun sohbetinde 
bulunmaya pek çok insan gelir. 
İşte bunlardan birisi de, bir hanım 
âşıktır. Gelip bugün türbesinin bu-

lunduğu yerde bir kulübeye yerle-
şir. Kulübeden, rebab sesleri gelir. 
Hazreti Mevlâna sıcak yaz gece-
lerini, Meram’ın bülbül sesleriyle 
dolu muhtelif semtlerinde geçirir. 
Yine böyle bir gece, Meram Tepesi 
eteklerinde, sohbet ve zikir meclisi 
açılır, fakat o gece kulübeden, her 
gece etrafa yayılan rebab sesi du-
yulmaz. Sabah olup da meclis dağı-
lınca, Hazreti Mevlâna:

‘- Gidin, kulübeye bakın baka-

lım’ buyurur
Bir kaç mürit kapısı açık kulü-

beden içeri girince, köşede bir yığın 
tavus tüyünden başka bir şey bula-
mazlar. O güne kadar onun kim ol-
duğu bilinmediği gibi, ondan sonra 
da bilinmez. Hazreti Mevlâna ku-
lübenin bulunduğu yere bir türbe 
yapılmasını emreder.”

Bu menkıbeden de anlaşılaca-
ğı gibi Hz. Mevlana da Meram’ın 

Tavusbaba bölgesinde doğayla iç 
içe olur, sohbet meclisini burada 
oluştururmuş. Buradan hareketle 
Tavusbaba Kafem, tarihten aldı-
ğı bu misyonu bugün de ortaya 
koyabilecek bir hizmet anlayışla 
vatandaşlara sunuyor. Bugün Ta-
vusbaba’nın rebab sesleri yok ama; 
doğayla iç içe olarak Tavusbaba 
Kafem’le yaz akşamları daha serin 
ve daha dingin hale gelecek. 

GENİŞ YELPAZE İLE HİZMET

Tavusbaba Kafem’de çeşitli 
yiyecek ve içecekler vatandaşlara 
sunuluyor. Fast Food olarak hiz-
met veren Tavusbaba Kafem’de; 
Kumru, yengen, hamburger, piz-
zanın yanında antrikot tava, bonfile 
tava gibi et ürünleri de bulunuyor. 
Tatlılarda sac arası, höşmerim ve 
pastane ürünleri mevcut. Yüzde 
80’i organik ürünler olmak üzere 
Tavusbaba Kafem’de kahvaltı da 
bulunuyor. Aynı zamanda dünya 
kahveleri ve yöresel çaylar da mev-
cut. Sıkma portakal suyu, el yapımı 
limonata ve yayık ayran da sıcak 
yaz mevsiminde vazgeçilmezler 
arasında yerini aldı. 

PARK SORUNU YOK!
Gelişen şehir hayatıyla birlikte 

bazı olumsuzluklarda beraberinde 
geliyor. Bunlardan biri de hiç kuş-
kusuz otopark. Araçların büyük ar-
tış gösterdiği Konya’da araçları ko-
yabilecek güvenli bir yer aramaya 
başlanıyor. Büyükşehir Belediyesi 
Tavusbaba Kafem’de bu sorunu 
da çözerek vatandaşların kolaylı-
ğını düşünmüş. Binanın etrafında 
bulunan 6 giriş yolu kenarı ve bina 
önü olmak üzere araç konulabili-
yor. Bunun yanında park sorunu 
yaşanmaması için 24 araçlık bir 
otoparkla da bölge desteklenmiş 
durumda. Yani Tavusbaba Kafem’i 
tercih edenler araçlarına kolaylıkla 
yer bulabilecekler.  

RENGARENK MANZARA
Tavusbaba Kafem yemyeşil do-

ğanın içerisinde olmasının yanın-
da, salonlar arasındaki boşluklar 
da rengarenk çiçeklerle süslenerek 
insanın içini açacak şekilde düzen-
lenmiş. Bu da yine dikkat çeken bir 
başka güzellik olarak göze çarpıyor. 

ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE 
OLACAK

Tavusbaba Kafem’e yaklaşık 
150 metre uzaklıkta 2 adet çocuk 
oyun gurubu bulunuyor. Bunun dı-
şında Tavusbaba Kafem, şehir ha-
yatından bunalan çocuklara doğayı 
sunuyor. Her yerin betonlaştığı 
günümüzde Tavusbaba Kafem’in 
sunduğu doğal ortamla hem ço-
cuklar hem de aileler rahat bir ne-
fes alacak, stres atacak, dinlenme-
nin keyfini çıkaracak. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Servis ve mutfak elemanları burada biraz daha profesyonelleştirilmiş. Tavusbaba Kafem, nicelikten çok niteliği ön planda tutuyor.
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MEDAŞ, Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi içinde memnuniyeti en yüksek ikinci şirket oldu.  Genel 
Müdür Erol Uçmazbaş, “Bakanlıkça yapılan anketten çıkan sonuç bizi oldukça sevindirdi” dedi

Müşteri memnuniyeti ile 
MEDAŞ, 2. şirket oldu

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ), Türkiye’deki 21 elektrik 
dağıtım şirketi içinde memnuniyeti 
en yüksek ikinci şirket oldu.  Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elekt-
rik dağıtım şirketi müşterilerinin 
genel memnuniyet oranlarını araş-
tırdı. Araştırma sonuçları Bursa’da 
gerçekleştirilen ELDER 11. Sektör 
Toplantısında açıklandı. 

Yapılan ankette, çağrı merke-
zinden memnuniyet, muhtarların 
memnuniyeti ve sahada müşteri 
memnuniyeti araştırıldı. Üç anke-

tin ortalamasında, MEDAŞ 21 da-
ğıtım şirketi arasında en iyi ikinci 
şirket olduğu açıklandı.  Konuyla 
ilgili açıklama yapan Genel Müdür 
Erol Uçmazbaş, “Bakanlıkça yapılan 
anketten çıkan sonuç bizi oldukça 
sevindirdi. Müşteri memnuniyetini 
en yüksek seviyeye çıkarmak için 
durmaksızın sabırla çalışıyoruz. Gel-
diğimiz noktada; arıza sayısı olsun, 
arızalara müdahale süresi olsun, 

yıllık 300 milyon liralık yatırım ile 
yatırım tutarı ve tamamlanma hızı 
olsun, enerji müsaadesi, proje ona-
yı ve tesis kabul süresi olsun tüm 
verilerde çok önemli ilerlemeler 
kaydettik. Bu anlamda, bu sonucun 
bizi şaşırtmayan ve aynı zamanda 
da hak ettiğimiz bir sonuç olduğuna 
inanıyoruz. Bu başarıda emeği olan 
MEDAŞ ailesine mensup 3000 ar-
kadaşıma da sonsuz teşekkürlerimi 

iletiyorum.  MEDAŞ, sadece sorun-
ları dinleyen, tespit eden bir şirket 
değil aynı zamanda bu sorunları da 
hızlıca çözüm üreten bir şirkettir. 
İnşallah anket sonuçları ile daha da 
artan sorumluluk duygusuyla böl-
gemizdeki vatandaşlara çok daha iyi 
hizmet götürmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Genel Müdürlüğü Konya’da bu-
lunan MEDAŞ, Konya, Karaman, 
Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Nevşe-
hir illerinde elektrik dağıtım hizmeti 
veriyor. n HABER MERKEZİ

‘Sonuna kadar sanayicinin 
yanındayım, hizmetindeyim’

Selçuklu Sanayici İşadamları 
Serbest Meslek Mensupları Derne-
ği(SELSİAD) Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Kolat’ın iftar yemeğine, Ak 
Parti 26.Dönem Konya Milletvekili 
Ziya Altunyıldız da katıldı; akabin-
de Konya sanayisinin sorunları ve 
çözüm önerileri dile getirildi.Genel 
Başkan Kolat, MilletvekiliAltunyıl-
dız, yönetim kurulu üyeleri ve diğer 
misafirlerine, “Hoş geldiniz” konuş-
ması yaptı.Ramazan-ı Şerif’in inan-
cımızın, Müslüman kimliğimizin bir 
şartı olmasının yanı sıra manevi kül-
türümüzün yaşatılması açısından da 
önem arzettiğini vurgulayarak“İftar 
heyecanımız, akraba ve dostlarımızla 
bir araya gelerek sıla-i rahim yapma-
mız; çocuklarımıza model olmamız; 
onların da evlatlarına aynı heyecan 
ve canlılığı aktarması açısından bü-
yük bir fırsattır. Ülkemizin bekası için 
inanç ve kültürümüzü devam ettir-
mek, nesilden nesle aktarmada köp-
rü olmak görev ve sorumluluğunda 
olmalıyız ” dedikten sonrabir selam-
lama konuşması yapması için sözü 
Ak Parti Konya Milletvekili Altunyıl-
dız’a verdi. ABD’ de West Coast Üni-
versitesinde yüksek lisans yaptıktan 
sonra Londra Metropolitan Üniver-

sitesinde Uluslararası Karşılaştırmalı 
Ticaret Hukuku alanında diploma 
sonrası programını tamamlayan Al-
tunyıldız, davetten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek teşekkürlerini 
belirttikten sonra ülke ekonomisini 
ve gündemini değerlendirdi. Aka-
binde Genel Başkan Kolat, Türkiye 
ve Konya sanayisinin sorunlarıyla 
birlikte çözüm önerilerini dile getir-
di ve “Konya, iller içinde 2017 yılı 
rakamlarına göre cari fazlalık veren 
yegâne ildir. Buna rağmen Konya sa-
nayicisi, sorunlarına çözüm aramak 
için Ankara’ya gittiğinde çoğu za-
man bir muhatap bulamamaktadır” 
diyerek sanayinin sorunlarına çözüm 
getirecek bir masanın kurulması ge-
rektiğini belirtti. Sorunları ve çözüm 
önerilerini not alarak dinleyen Altun-
yıldız, çeşitli açıklamalar yaptıktan 
sonra “Türkiye için birlikte başarmak 
zorundayız. 7-24 hizmetinizdeyim. 
Sonuna kadar savaşmaya varım; sa-
nayicinin yanındayım. Birlikte çalışa-
cağız; birlikte başarılı olacağız” dedi. 
Geç saatlere kadar süren toplantının 
ardından Genel Başkan Kolat, Mil-
letvekili Altunyıldız’a üzerinde SEL-
SİAD logosu bulunan çini bir tabak 
takdim etti. n HABER MERKEZİ

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, 24 Haziran’da gerçekleşecek seçim öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Yenigün Gazetesi’ni ziyaret eden AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yine en güçlü desteği Konya’nın vereceğini söyledi 

‘Karatay rekor kıracak’
24 Haziran’da gerçekleşecek 

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimi için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren AK 
Parti Karatay İlçe Teşkilatı, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan ziyarette bulun-
du. AK Parti Konya Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, seçim çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. 

KONYA YİNE EN GÜÇLÜ 
DESTEĞİ VERECEKTİR 

AK Parti Konya Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, 
“Cumhurbaşkanımıza ve partimize 
destek için dolaşıyoruz. Gerçekten 
Konya her zaman AK Partiye en 
güçlü desteği verdi. Tüm teşkilat 
mensuplarımızla sahadayız, çalışıyo-
ruz. Durmak yok yola devam diyo-
ruz. Ben inanıyorum ki Konya yine  
en güçlü desteği verecek. Vatan-
daşlarımız, Türkiye ile ilgili oynanan 
oyunun farkında. Seçim gezilerimiz-
de de vatandaşlarımızın cumhur-
başkanımıza ve partimize verdiği 
katkıyı görmekte son derece mem-
nun etmekte. Ben inanıyorum ki her 
zaman olduğu gibi en güçlü destek 

yine Konya’da olacaktır. Milletimiz, 
ülkemiz üzerinde kurulmaya çalışı-
lan kumpasları sandıkta bozacaktır. 
Buna olan inancımız tamdır” dedi.

KARATAY REKOR KIRACAK
 Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli de, “24 Haziran se-
çimlerinin ülkemizin geleceği ve he-
defleri için çok büyük öneme sahip. 
Bizlerde bu doğrultuda partilerimiz 

ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyo-
ruz. 24 Haziran seçimlerinde yine 
Karatay kendi rekorunu kıracak. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliği ve milletimi-
zin dik duruşu sayesinde ülkemizin 
gelecek hedeflerini gerçekleştirmek 
üzere kutlu yürüyüşümüze Allah’ın 
izniyle devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

24 HAZİRAN MİLAT OLACAK
AK Parti Karatay İlçe Başkanı 

Mehmet Genç, Teşkilat olarak 24 Ha-
ziran seçimleri için çok yoğun çalışma 
içerisinde olduklarını  ifade ederek, 
“İnşallah 24 Haziran bizim, Türkiye, 
insanlık için bir milat, bayram olacak. 
24 Haziran’da bütün oyunları el ele 
bozacağımızı düşünüyorum. 24 Hazi-
ran seçimlerinde Konya halkına, Ka-

ratay halkına olan güvencimiz, inan-
cımız tamdır.Teşkilat üyelerimiz ile  
Karatay’ın rekor orandaki desteğini 
daha da yukarılara taşımak için gayret 
gösteriyoruz” dedi. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan da AK Parti heyetine 
çalışmalarında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş

Abdullah Ağralı 

Mehmet Hançerli

 Mehmet Genç
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Atiker Konyasporlu 
minikler Kocatepe 

turnuvasında şampiyon
Atiker Konyaspor alt yapısı başarılarına bir yenisini 

daha ekledi. Konyaspor U13 takımı Afyon’da yapılan 32 
takımın katıldığı özel bir turnuvada şampiyon oldu. Final-
de Bursaspor’u 2-1 ile geçen minikler büyük sevinç ya-
şadı.  Kulüpten yapılan açıklamada, “9-12 Haziran tarih-
leri arasında Afyon’da 32 takımın katılımı ile düzenlenen 
Kocatepe Kupası U13 turnuvasında Atiker Konyasporlu 
gençlerimiz finale çıkma başarısını gösterdi. U13 takı-
mımızın finaldeki rakibi Bursaspor oldu. Final maçını 2-1 
kazanan Atiker Konyaspor U13 takımımız Bursaspor’u ye-
nerek şampiyonluğunu ilan etti” ifadeleri kullanıldı.

Atiker Konyasporlu miniklerin bu başırısı taraftarı da 
mutlu etti. Resmi siteden yayınlanan miniklerin şampi-
yonluk coşkusunu içeren video büyük beğeni topladı.
n SPOR SERVİSİ

Davutoğlu’dan yeni 
yönetime tebrik

62. Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti Başbakanı, 
Dışişleri Eski Bakanı ve 
AK Parti Konya Millet-
vekili Ahmet Davutoğlu, 
Atiker Konyaspor başkanı 
Hilmi Kulluk’u arayarak 
tebrik etti.

Davutoğlu geçtiğimiz 
Cuma günü yapılan Ola-
ğanüstü Genel Kurulda 
delegelerin teveccühü 
ile seçilen Başkan Hilmi 
Kulluk ve yönetim kurulu 
üyelerini tebrik ederek 
başarılar diledi. Dün gerçekleşen görüşmede Sayın 
Ahmet Davutoğlu, dün olduğu gibi bugün de Atiker Kon-
yaspor’un yanında olacaklarını yeni yönetim kurulunun 
kulübe ve camiaya yeni bir heyecan ve yeni bir soluk 
getireceğini ifade ederek, “Önümüzdeki sezonda çok 
daha güçlü bir Atiker Konyaspor izleyeceğimize yürekten 
inanıyorum” dedi.

Başkan Hilmi Kulluk ise Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
bu nazik davranışı için kendisine teşekkür ederken, des-
teklerinin yeni sezonda da  devam etmesini bekledikleri-
ni dile getirdi. n İHA

Yeni Malatyaspor 
transfer atağına başladı
Evkur Yeni Malatyaspor transferde anlaşma sağladı-

ğı Sırp futbolcu Danijel Alexsic’i İstanbul’a getirdi. 
Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Malatya tem-

silcisi, FC. St. Gallen takımının 27 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Danijel Alexsic ile prensipte anlaşmaya vardı. 
Teknik Direktör Erol Bulut’un sezon devam ederken yar-
dımcılarına izlettiği Danijel Alexsic’in bugün İstanbul’a 
geldiği ve sarı-kırmızılı takımın yöneticileriyle masaya 
oturduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık ola-
rak oynayan Aytaç Kara’nın gitmesi, Azubuike’nin ise 
Fransa’dan gelen transfer teklifini olumlu değerlendirme-
si üzerine harekete geçen Malatya ekibi, Danijel Alexsic 
ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle sözleşmesi devam eden 
Alexsic ile önümüzdeki günlerde protokol yapılmasının 
beklendiği ifade edildi. Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor 
Issiar Dia, Sadio Diallo, Emanuel Dening ve Fabian 
Farnolle’yi elinden çıkarmanın formülünü arıyor. Geçen 
sezon beklediği verimi alamadığı yabancı oyuncularla 
bağlayıcı sözleşmelerinden dolayı yollarını ayırmakta 
zorlandığı ifade edilen sarı-kırmızılılar, 25 Haziran’da 
başlayacak kamp çalışmalarına kadar bu sorunu çözme-
yi planlıyor.  Aksi halde Malatya ekibi anlaşma sağladı-
ğı yeni transferleri kadro fazlalığından dolayı renklerine 
bağlayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. n İHA

Konyaspor’da transfer komitesi belli oldu
Atiker Konyaspor’da görev dağılımı ya-

pıldı. Beklendiği gibi futbolun başına Selçuk 
Aksoy geçerken teknik direktör konusu ile 
ilgili de bilgilendirme yapıldı. Yeni teknik 
direktörün çok kısa süre içerisinde belirlene-
ceği ifade edildi.  

Atiker Konyaspor yönetiminde görev da-
ğılımı belli oldu. Futbolun yönetimi Selçuk 
Aksoy’a verildi. 

Yönetimden yapılan açıklama şu şekil-
de, “Önceki gün akşam gerçekleştirilen yö-
netim kurulu toplantısında diğer görevlerin 
yanı sıra transfer komitesi, futbol şubesi ve 
amatör branşlarla ilgili yöneticilerimiz de 
belirlendi.

Atiker Konyaspor’umuzda başkanımız 
Hilmi Kulluk’un idaresinde futbolun başına 
İkinci Başkanımız Selçuk Aksoy getirildi. 
Transfer komitesinde ise Başkanımız Hilmi 
Kulluk’un yönetiminde İkinci Başkanımız 

Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcımız Abbas 
Kılınç, As Başkanlarımız Osman Koçak ve 
Mustafa Aydınalp yer aldı. Başkan Yardımcı-
mız Abbas Kılınç ayrıca Futbol Şube Sorum-
luluğunu üstlenirken, altyapı, amatör branş-
lar ve spor okulları ise Başkan Yardımcımız 
M. Zahir Renklibay’a tevdi edildi.

Dün akşam yapılan ilk yönetim kurulu 
toplantısında geçtiğimiz sezonun son on haf-
tasında göreve getirilen teknik direktörümüz 
Sergen Yalçın’dan takım hakkında genel bir 
bilgi alındı. Gece geç saatlere kadar süren 
toplantıda Teknik Direktör konusu da günde-
min ana maddeleri arasında yer aldı. Atiker 
Konyaspor’umuzun teknik direktörünün kim 
olacağıyla ilgili basında çıkan haberlerin 
gerçeği yansıtmadığı, titizlikle yürütülen ça-
lışmaların devam ettiği ve en kısa süre için-
de bu hususun neticelendirilip kamuoyuna 
açıklanacağı bildirildi.” n SPOR SERVİSİ

Moke ve Carlgren kalıyor, Eren yolcu
Atiker Konyaspor’da gidecek isimler netleş-

meye başladı. Takımı son çalıştıran isim olan 
Sergen Yalçın ve sağlık ekibinden gelen raporlar 
doğrultusunda kadro durumunu gözden geçiren 
Atiker Konyaspor yönetimi bazı isimlerle yolları 
ayırma kararı aldı. Sözleşmelerinde “20 maçta 
ilk 11’de oynamazsa 15 Haziran tarihine kadar 
her iki taraf da sözleşmeyi tek taraflı feshedebi-
lir” maddesi  bulunan 3 oyuncu için karar verildi. 
Moke ve Carlgren’in kadroda tutulması kararlaş-
tırılırken Eren Albayrak’ın sözleşmesi feshedile-
cek. 
ANADOLU KARTALI EREN’DEN VERİM ALAMADI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edi-
len Eren Albayrak tam anlamıyla hayal kırıklığı 
yaratmıştı. Sezonun önemli bir bölümünü sakat 
geçiren, oynadığı maçlarda da yaptığı hatalarla 
gündeme gelen Eren Albayrak taraftarın hedefi 
haline gelmişti.

Deneyimli futbolcu bu sezon 13 maçta Kon-
yaspor forması giydi.
n YUNUS ALTINBEYAZ

M. Alper Avcı 
yuvadan uçuyor

Atiker Konyaspor’un pilot kulübü Anadolu  Selçukspor’un genç ve başarılı hocası 
Mustafa Alper Avcı Spor Toto 1. Lig yolunda. Köklü bir 1. Lig takımıyla masada olan 
Alper Avcı anlaşırsa Konya’dan ayrılacak. Anadolu’da planlar sil baştan yapılacak 

Anadolu Selçukspor’un genç ve 
başarılı teknik direktörü Mustafa Al-
per Avcı Spor Toto 1. Lig takımların-
dan biri ile anlaşmak üzere. Anlaşma 
sağlanırsa Avcı takımdan ayrılacak. 
Atiker Konyaspor’un pilot kulübü olan 
Anadolu Selçukspor’un başarılı teknik 
direktörü Mustafa Alper Avcı  yuvadan 
uçuyor. Başarılı bir sezon geçiren ve 
adından sıkça söz ettiren genç teknik 
adam için çeşitli tekliflerin olduğu 
iddia ediliyordu. Avcı’nın Spor Toto 
1. Lig takımlarından biri ile masada 
olduğu ve anlaşmanın kısa sürede ger-
çekleşebileceği konuşuluyor. Anlaş-
ma sağlanması durumunda Anadolu 
Selçukspor tarihinin en başarılı teknik 
ekibi kulüpten ayrılacak.

PLANLAMA SİL BAŞTAN
Atiker Konyaspor’da teknik direktör 

bilmecesi henüz çözülmezken bir dar-
be de Anadolu Selçukspor’dan geldi. 
Türkiye liglerinin en genç kadrosu ile 
başarılı bir sezon geçiren Anadolu 
Selçukspor’da teknik direktör Mustafa 
Alper Avcı Spor Toto 1. Lig’e gidebilir. 
Genç teknik adam 1. Lig’in köklü kulüp-
lerinden biri ile anlaşma aşamasında. 
Anlaşma sağlanırsa Anadolu Selçuks-
por’da planlama sil baştan yapılacak.
YARDIMCI HOCA OLARAK GELMİŞTİ

Dönemin teknik direktörü Cenk Öz-
can’ın yardımcısı olarak Konya’ya ge-
len Mustafa Alper Avcı, Cenk Özcan’ın 
ayrılmasının ardından takımın bayına 
geçmişti. Kalan haftalarda iyi bir per-
formans sergileyen Avcı ile yola devam 
kararı çıkmıştı. Geride bıraktığımız 
sezonda  hem oyuncu transferi hem 
sportif başarı noktasında büyük mesa-
fe kateden Alper Avcı önemli kulüplerin 
dikkatini çekmişti. Yetenekli hocanın 
ilerleyen yıllarda Konyaspor’un başına 
geçebileceği konuşuluyordu.
n YUNUS ALTINBEYAZ



RPS

Atiker Konyaspor’un yeni yönetiminde ilk toplantı ve görev dağılımı yapıldı. Futbolun 
patronu Selçuk Aksoy olurken başkan Hilmi Kulluk, “Yönetim kuruluyla birlikte özlenen, 

ayakları yere sağlam basan bir Atiker Konyaspor’u izlettirmek istiyoruz” dedi
ATİKER Konyaspor’un yeni başkanı 

Hilmi Kulluk, “Yönetim kuruluyla birlik-
te özlenen, ayakları yere sağlam basan 
bir Atiker Konyaspor’u izlettirmek isti-
yoruz” dedi.  Geçtiğimiz hafta yapılan 
Olağanüstü Genel Kurulda oyların çoğun-
luğunu alarak Atiker Konyaspor’un yeni 
başkanı olan Hilmi Kulluk, kulübün resmi 
internet sitesinden yaptığı yazılı açıkla-
mada, “Seçimli olağanüstü genel kuru-
lumuz çok uzun zamandır camiamızda 
görülmeyen bir yarışa sahne olmuştur. 
Mevcut üyelerimizin yüzde 92’sinin ka-
tıldığı genel kurulda Atiker Konyaspor’u-
muzun yönetimi için hazırladığımız liste-
ye delegelerin büyük bir çoğunluğunun 
güvendiğini görmek bizleri ziyadesiyle 

memnun etmiş, önümüzdeki süreçte 
yapacağımız çalışmalar için ekibimize 
güç ve heyecan katmıştır. Yönetim ku-
rulundaki bütün arkadaşlarımızla birlikte 
özlenen, ayakları yere sağlam basan bir 
Atiker Konyaspor’u izlettirmek istiyoruz. 
Bu uzun soluklu yolculukta camiamızın 
desteği kulübümüz, takımımız ve bizler 
için son derece kıymetli olacaktır” dedi. 

YÖNETİM KURULU 
İLK KEZ TOPLANDI

Öte yandan yeni yönetim kurulu üyeleri 
ilk kez toplandı. Yönetim kurulu üyeleri ku-
lüp idari binasını, müzeyi, soyunma odaları-
nı, basın toplantı salonunu, sahayı gezerek 
Genel Müdür Bahri Bıçakçı’dan brifing aldı. 
Başkan Kulluk daha sonra yöneticiler ve ku-

lüp personeline iftar yemeği verdi. 
GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Kulüp binasında bir araya gelen yönetim 
kurulunda görev dağılımı da yapıldı. Buna 
göre, Selçuk Aksoy ikinci başkanlığa, Enes 
Ünlüer başkanvekilliğine, Okay Tınkır, Ab-
bas Kılınç, Celalettin Yılmaz ve M. Zahir 
Renklibay ise başkan yardımcılığına, Recep 
Çınar, Mehmet Günbaş, Bünyamin Yakup 
Sarıtaş, Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp 
de asbaşkanlık görevlerine getirildi. Uğur 
Öncan, Mehmet Tosunoğlu, Mustafa Genç, 
Ahmet Büyükateşli, Muzaffer Eğerci, Meh-
met Güney, Mustafa Işıklı, Dursun Kabak-
çıoğlu, Gültekin Zeren’den oluşan yönetim 
kurulu üyelerimiz ise çeşitli branş ve alanlar-
da sorumluluk üstlendi. n DHA

‘Özlenen Konyaspor’u 
izlettireceğiz’
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