
GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Meşhur Şark Kadayıfçısı Remzi 
Usta Ramazan geleneğini bu 
yıl da bozmayarak sevenlerini 
iftarda buluşturdu. İHH İnsani 
Yardım Vakfı Konya Şubesi de 
iftar programı düzenledi.
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Mustafa Özata. Şehadetinden 
birkaç gün önce oğluna spor 
ayakkabısı alan anne Cennet 
Özata, Allah vatanımıza, mille-
timize zeval vermesin diye dua 
ediyor.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
Ramazan ayında merak edilen 
tüm konular Yenigün Gazetesi’nin 
ilmihal sayfasında yer alıyor. 
Her gün farklı hadis ve ayetler 
ile kıssadan hisselerle oldukça 
bilgilendirici bir sayfa. 
n SAYFA 14’TE

MANEVİ ÖNDERLER
Süleyman Özkafa Hoca Efendi 
aldığı eğitimle büyük bir ilim ada-
mı olarak Müslümanlara Allah 
kelamını öğretmek için çalıştı. 
Köy köy Allah rızası için Hakk’ı 
anlattı, tebliğ yaptı. 
n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Türkiye’nin Müslüman bir 
ülke olması sebebiyle geldiği 
Konya’da eğitim hayatına devam 
eden Taylandlı Safaa Binarboot, 
“Türkiye güçlü bir ülke” ifadeleri-
ni kullandı. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 

Ramazan’da 
‘Dutlu’ farkı

Meram Belediyesi tarafından üç 
yıllık düzenleme çalışmasının 
ardından hizmete açılan Dutlu 

Koruluğu, Ramazan Ayı’nda yoğun 
ilgi görüyor, vatandaşlar, iftar ve 
sahur sevincini burada yaşıyor. 

n SAYFA 7’DE

‘Karatay için 
çalışıyoruz’

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri Ramazan’da 

da çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Karatay Belediye 

Başkanı Mehmet Hançerli, özveriy-
le çalıştıklarını söyledi. 

n SAYFA 7’DE

Ereğli iftarda
buluşturuyor

Ereğli Belediyesi Şinasi, Cinler, 
Hıdırlı, Yunuslu, Talatpaşa ve 
Camikebir mahallelerinde iftar 
verdi. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, birlik ve bera-
berliğin önemine vurgu yaptı. 

n SAYFA 4’TE

06 Tartışma kanlı 
bitti: 1 kişi öldü 07 Selçuk’a yeni 

cami yapılıyor 11 Esnaf teşkilatı
Filistin’in yanında
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Listeler şaşırttı!
24 Haziran’da gerçekleştirilen genel 

seçimlerde parti listeleri belli oldu. AK Parti, 
MHP, CHP, SP, İyi Parti’nin adayları belli 

olurken, özellikle CHP’nin Abdüllatif Şener 
hamlesi şaşkınlıkla karşılandı

ABDÜLLATİF ŞENER
ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU

MHP’li Mustafa Kalaycı’da yerini korudu ve 
ilk sırada yer aldı. MHP’de Esin Kara 2. sıra-
da, Celil Çalış ise 3. sırada yer aldı. CHP’nin 
ilk sırasında Abdüllatif Şener yer aldı. Şener 

partililer tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 
SP’nin ilk üç sırası sırasıyla Mustafa Özkafa, 

Hasan Hüseyin Uyar, Mustafa Derbentli olur-
ken, İyi Parti’nin ilk 3 adayı Fahrettin Yokuş, 

Orhan Tulukçu, Sevil Sargın olarak belirlendi.  
n HABERİ SAYFA 18’DE

SORGUN 1. SIRADA
AKYÜREK 2. SIRADA
AK Parti, MHP, CHP, SP, İyi Parti milletve-
kili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK)’ya teslim etti. Buna göre Konya’da da 
milletvekili adayları da belirlenmiş oldu. AK 
Parti’de ilk sırada Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Sorgun yer alırken, 2. Sırada 
Konya’da 3 dönem Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevini yürüten Tahir Akyürek,  
3. sırada ise Milli Eğitim Bakan Yardımcılı-
ğı’ndan istifa eden Orhan Erdem yer aldı.

KONYA, RAMAZAN’I
GÜZEL YAŞIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Konya Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 
Meram İlçesi’n-
deki yedi ma-
hallenin katılımı 
ile düzenlenen 
iftarda vatandaş-
larla buluştu. 

n HABERİ SAYFA 6’DA

İskansız yapılar 
kayıt altına alınacak

Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği ve ‘imar barışı’ düzenlemesini de içeren düzenleme Meclis 
Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçerek TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İmar barışı kapsamında, 

iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. İmarla ilgili her alanı kapsayan düzenlemeyi 
uzmanlar desteklerken,  uygulamanın bilimsel yönden ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor. 

n HABERİ SAYFA 5’TE
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Meşhur Şark Kadayıfçısı Remzi Usta Ramazan geleneğini bu yıl da bozmadı. çalışanlarını, sevenlerini, dostlarını ve akrabalarını 
iftarda biraraya getirdi. Remzi Bural, “Ramazan paylaşmaktır, Ramazan berekettir, Ramazan hoşgörüdür” diye konuştu 

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi yetim çocuklar için iftar programı düzenledi  

On bir ayın sultanı Ramazan’da iftar 
sofraları eş, dost, akraba ve yakınlarla bi-
raraya gelince daha neşeli ve huzurlu bir 
hal alıyor. Zengin fakir ayrımı yapmaksı-
zın insanları iftar sofrasında buluşturan ve 
bu sevinci paylaşmalarını sağlayan Ra-
mazan ayında kişiler ve kurumlar da dü-
zenledikleri iftar programlarıyla Ramazan 
ayının bereketinden ve faziletinden daha 
çok istifade etmeye çalışıyor. 

Konya’da uzun yıllardır tatlı sektörün-
de faaliyet gösteren Meşhur Şark Kada-
yıfçısı Remzi Usta Ramazan geleneğini 
bu yıl da bozmadı. Alyans Kösedağ Res-
toran’da iftar yemeği veren Şark Kadayıf-
çısı Remzi Usta’nın sahibi Remzi Bural, 
ortaklarını, çalışanlarını, sevenlerini, 
dostlarını ve akrabalarını iftarda biraraya 
getirdi. İftar programına Beyhekim Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Abdulcelil Ka-
lem de katıldı. 

Ramazan ayının rahmet, bereket ve 

günahlardan arınma ayı olduğunu be-
lirten Remzi Bural, “Bu mübarek ayın 
rahmetinden ve bereketinden daha fazla 
istifade edebilmek için iftar sofralarımızı 
şenlendiriyoruz. Ramazan paylaşmaktır, 
Ramazan berekettir, Ramazan hoşgö-

rüdür. Bu mübarek aya tekrar ulaşmış 
olmanın mutluluğunu yaşarken, mutlulu-
ğumuzu dostlarımızla paylaşmış olduk. 
Davetimize icabet eden herkese şükranla-
rımızı sunuyoruz” dedi.
n RASİM ATALAY

Rengarenk
Tatlar...
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Ramazan berekettir

İHH yetimlerle iftarda buluştu 

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesi 
tarafından  Atiker Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezinde yetimlerle if-
tarda buluştu. Düzenlenen iftara İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani 
Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, yetimler ve aileleri katıldı. iftar programı Kur’an-ı 
Kerim okunmasıyla başladı.İftar programında konuşan iftara İnsan 
Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Uysal, “İHH Konya şubesi olarak her yıl yetim iftarı-
mızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yetimlerimize annelik, babalık ve 
ağabeylik yapan vatandaşlarımız ile Konya’da yaşayan yetimlerimizi 
hayırseverlerimiz ile bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliğimiz 

ile çocuklarımız kendilerine hami olan büyükleri olmaktan mutluluk 
duyuyor. Hem de hamilerimiz çocuklarımızda olmaktan mutlu oluyor-
lar. Amacımız yetim bilinci  oluşturmak. Yoksulluk  yetimlik hayatın 
gerçeği. Dünya’da 400 milyon yetim var. Bu yetimlerimizin 200 mil-
yonun hamisi durumundayız. İnşallah elimizden geldiği kadar hamilik 
yaptığımız bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Halkımızın ve bağışçıla-
rımızın desteği ile inşallah daha yüksek sayıda yetime hami olarak 
daha yüksek sayıda yetimin kötü ellere düşmesini önleyeceğiz. Ama-
cımız birlikte ve beraber güzel vakit geçirmektir. Hem yetim kardeşle-
rimizle hem anneleriyle bir nebze de olsa onlarla beraber olduğumuzu 
göstermektir” ifadelerini kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özata. Dağlıca bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit 
oldu. Şehadetinden birkaç gün önce oğluna spor ayakkabısı alan anne Cennet Özata, Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin diye dua ediyor

Gök kubbenin altında yatar, al kan 
içinde,

Ey yolcu şu topraklar için can veren 
erler.

Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye 
girmez;

Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha 
bekler.

Bugünkü hikâyemizin kahramanı 
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa 
Özata. 

27 Mart 1992 yılında Karapınar İl-
çesine bağlı Keçikıran köyünde yedi 
kardeşin dördüncüsü olarak dünyaya 
gelmiş. İlk ve ortaokulu Keçikıran ve 
Demirci köylerinde okuduktan sonra 
ailenin Konya’ya taşınması ile lise eği-
timini burada tamamlamış.İki yıl dayı-
sının yanında çalıştıktan sonra vatani 
görevini yerine getirmek için 2013 yılı-
nın 8. Ayının 14. Günü askere gitmiş. 
2014 yılının 8. Ayının 14. Günü uzman 
çavuş eğitimi almak için İzmir’e gitmiş. 
Burada sıkıştırılmış eğitim aldıktan son-
ra Hakkari Yüksekova’da Efeler Timi 3. 
Bölükte ağır makine nişancısı olarak gö-
rev yaparken 2015 yılının 8. Ayının 14. 
Günü yaralanmış.

Askerlik hayatı boyunca 8. Ayın 

14’ünde gerçekleşen olaylar bana tarih-
te 14’lü padişah olarak da anılan Sultan 
I. Ahmet’i hatırlattı. Talihi neredeyse 14 
rakamı üzerine kurulan sultan, 14. Os-
manlı padişahı olarak 14 yaşında tahta 
çıkmış ve 14 yıl padişahlık yapmıştı. 

Buna benzer bir olay da şöyledir: 
Abbasi Halifesi Mutasım Billah’ın laka-
bı da Sekizlik anlamına gelen Müsem-
men’dir. Onun bu unvanı almasının 
sebebi Şaban ayının 8.’inde doğması, 
Abbasi sülalesinin 8. Nesline mensup 
olması, Harun Reşit’in 8. Çocuğu ol-
ması, Abbasi halifelerinden 8.’si olması, 
Hicri 2018’de halife olması, 8 yıl 8 gün 
halifelik yapması, 48 yaşında vefat et-
mesi, 8 oğlu 8 kızı olması gibi toplam 
sekiz sebep.

Şehidimiz Uzman Çavuş Özata da 
8. Ayın 14’ünde yaralandıktan sonra 3 
gün Van’da, 11 gün Gatada’da toplam 
14 gün hastanede yatmış ve 28 Ağus-
tos 2015 tarihinde şehitlik mertebesine 
erişmiştir.

Annesiyle, son olduğunu bilmeden, 
üç gün önce görüşen Şehidimiz, ara-
zi taraması yaparken helikopterlerinin 
teröristler tarafından düşürüldüğünü 
ama kendilerini Allah’ın koruduğunu 
söylemiş. Onları çok özlediğini 10. Ayın 
15’inde geleceğini eklemiş ama nice 10. 
Ayın 15leri geçmiş dönmemiş. Anne 
Cennet Hanım, döneceğini söylemişti 
ama arkası boş gibiydi, arkası yok o ce-
vabın, derken iki damla daha yaş akıyor 
gözlerinden.

Çözüm sürecinden sonra özellikle 
doğuda patlak veren olaylar nedeniyle 
sürekli tedirgin olan aile sadece Allah’a 
sığınmış ve kendi evlatları ile birlikte 
bütün vatan evlatları için dua etmiş. 
14 Ağustosta Ankara’da Enerji Bakan-
lığında görev yapan abisine, kardeşinin 
girişilen çatışmada yaralandığı haberi 
gelmiş. Olayı bilmeden, duymadan his-
seden anne yüreğini, o gün sabahtan 
sıkıntılar sarmış. Öğleye doğru yaralan-
dığını öğrenmiş. Zaten onun ifadesiyle 

darlanan yüreği gecenin bir yarısı çalan 
kapı zili ile gelen haberle yangın yeri ol-
muş. Şehirlerarası kamyon şoförü olan 
baba için, oğlunun yaralandığı haberini 
aldığı Bulgurcuk mevkii, şimdi oradan 
her geçtiğinde oğlunu sonsuzluğa uğur-
ladığını hatırlatır olmuş. 

Şehit annesi, Allah vatanımıza, mil-
letimize zeval vermesin diye dua ediyor. 
Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz 
derken taşıdığı gurur, bu ülkede, tek bir 
taş, tek bir insan kalsa da namus için, 
bayrak için, vatan için canını seve seve 
vereceğine güvencimizi arttırıyor. 

Olay anında üç şehidin verildiği 
olayda, ağır yaralı olarak Van’da has-
taneye kaldırılmış. Daha sonra Gata’ya 
sevk edilmiş. 14 günün sonunda şeha-
det şerbetini içmiş. Güzelleşmiş, bem-

beyaz yüzü ile veda etmiş ailesine. 
Daha sekiz, dokuz yaşında, köyde 

iken kahvaltı yaptıkları sırada anne ve 
babasına dönerek 

-Baba sizi ben kurtaracağım, diyen 
Mustafa, daha gençliğinin baharında, 
23 yaşında, öbür dünyada en güzel 
mertebede yerini almıştı. Rabbim onun 
dilinden dökülen bu sözleri, dua kabul 
etsin ve onun şefaatinden ailesinin de 
yararlanmasını nasip etsin.

Şehitlikte oğlunun mezarı ile kendi-
sine teselli veren Cennet Hanım, “Allah 
verdi, Allah aldı, diğer evlatlarımı da 
vatana, millete hayırlı evlat eylesin Rab-
bim”, diye dualarını sıralıyor.   

Daha şehadetinden birkaç gün önce 
spor ayakkabısı almış ailesi onun için. 
Ama ne göndermek ne de Şehidimizin 

giydiğini görmek nasip olmamış. On-
dan geriye giyemediği spor ayakkabısı, 
sevdiği soğan, daha gidemediği, göre-
mediği alış veriş merkezi gibi nice hatı-
ralar kalmış. Her genç gördüğünde spor 
ayakkabısı giyen oğlu gelir olmuş aklına 
annenin. Şarkılardaki gibi, Cennet Ha-
nıma her şey oğlunu hatırlatır olmuş.

Gencecik yaşlarda, hayatlarının 
baharında, ileriye dönük kurulmuş ha-
yalleri ile vatan için can veren bütün 
şehitlerimiz için bugün hepimizin vefa 
borcu var. 

Bu yazının yazılma sebebi, gencecik 
yaşlarına rağmen tarih yazan Mehmet-
çiklerimiz ile ilgili tarihe bir notun da bu 
yazılarla düşülmek istenmesidir.

Allah onlardan razı olsun. Vatan Sağ 
olsun. 

‘Allah vatanımıza zeval vermesin’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Kemal Özata, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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Ereğli Belediyesi Mayıs ayı 2. 
Meclis oturumunda İsrail’in Filistin 
Halkına yönelik katliamına ilişkin 
tepki bildirisi  Meclis’teki üç parti 
grubunun da ortak imzası ve tam 
desteğiyle kabul edilerek İsrail yö-
netimi kınandı. Biz Ereğli Beledi-
yesi’nin üç parti grubu olarak Ku-
düs’te yaşanan gelişmeler üzerine 
bu ortak bildiriyle tüm dünyaya 
irademizi haykırıyoruz diye başla-
yan bildiride: “ABD yönetiminin 
İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşıma kararını, BM üyesi 
128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teş-
kilatı Üyesi tüm ülkelerin İstanbul 
zirvesindeki şiddetli tepkilere kar-
şı uygulaması, başta Kudüs olmak 
üzere tüm bölgede büyük infial 
meydana getirmiştir. 14 Mayıs 
2018 günü Gazze şeridinde barışçıl 
gösteriler düzenleyen Filistinlile-

re vahşice saldırıp an itibariyle 62 
kişi Şehit edilmiş, 2770’in üzerinde 
kişi de yaralanmıştır. İsrail yöneti-
mini tüm insanlık adına kınıyor ve 
lanetliyoruz” ifadeleri yer aldı. Bil-

diri hakkında değerlendirme yapan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Kudüs’te yaşanan olaylar insan-
lık adına kabul edilemez bir katli-
amdır. Ve ne yazık ki bu katliama 

sessiz kalan dünya ülkeleri zulme 
ortak olmaktadır. Bu zulme tepki 
göstermek bir insanlık görevidir. 
Bu anlamda Belediye Meclisi olarak 
üç parti grubunun ortak imza ve 
desteği ile bu bildiriyi yayımlama-
yı uygun gördük. Bu zulmü yapan 
İsrail yönetimini şiddetle kınıyor ve 
lanetliyoruz” dedi.

EREĞLİ TEK YÜREK
Ereğlí de binler İsraiĺ e tepki 

için yürüdü. Tepkili kalabalık Cuma 
namazı çıkışı Uğurlu Camii’den Be-
lediye önüne yürüyerek sloganlar 
attı. Yürüyüşte Belediye Başkanı-
mız Özkan Özgüven, AK Parti Ereğ-
li İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, 
MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 
STK Temsilcileri, Sendika Üyele-
rinin yanı sıra çok sayıda vatandaş 
yer aldı.

Uçak hayalleri belediye 
sayesinde gerçekleşti

Ereğli’de yollar daha 
güvenli hale geliyor

Ereğli Belediyesi gençlere yö-
nelik kültürel hizmetlerine devam 
ediyor. Bu kapsamda daha önce 
hiç uçak yolculuğu yapmamış 
derslerinde başarılı yaklaşık 30 
gence uçakla İstanbul gezisi dü-
zenlendi. Gençler yolcuktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirmek 
üzere Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret ederek 
teşekkürlerini ilettiler. Gençlere 
yönelik hizmetler bizim boynumu-
zun borcudur diyen Başkan Öz-
güven: “Ereğli Belediyesi olarak 
gençlerimize önem veriyor, onla-
ra yönelik hizmetlerimize devam 
ediyoruz. Onların kişisel gelişim-

lerine katkıda bulunmak amacıyla 
çeşitli kurslar açıyoruz. Bunun yanı 
sıra ülkemizin tarihi ve kültürel 
zenginliklerini tanıtmak amacıyla 
geziler düzenliyoruz. Bu kapsam-
da yaklaşık 30 gencimize uçakla 
İstanbul gezisi düzenledik. Dersle-
rinde başarılı olan bu gençlerimiz 
ilk defa uçakla yolculuk yaptılar ve 
bu deneyimlerini bizimle paylaş-
mak için nazik bir ziyaret gerçek-
leştirdiler. Düzenlediğimiz geziden 
hoşnut kaldıkları için mutlu oldu-
ğumu ifade etmek istiyor, bu nazik 
ziyaretlerinden dolayı gençlerimize 
ve öğretmenlerine teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Ereğli Belediyesi, şehir gene-
linde yol güvenlik çizgileri çizim 
çalışmalarına devam ediyor. Yapı-
lan bu çalışma ile yollar daha gü-
venli hale geliyor. Çalışmalar hak-
kında değerlendirmede bulunan 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Yayaların ve araçların yolları daha 
rahat ve güvenli bir şekilde kul-
lanabilmesi amacıyla ekiplerimiz  
yol çizgilerinin çizim çalışmalarına 
devam ediyor. Şehrimizin birçok 
yerinde başlattığımız bu çalışma 
ile yol çizgilerini daha belirgin hale 
getiriyor, böylece herhangi bir 
olumsuzluğa sebebiyet verme ola-

sılığını en aza indirmeyi amaçlıyo-
ruz. Vatandaşlarımızın hem yaya 
olarak hem de araçlarında rahat 
edebilmeleri ve güvende olabilme-
lerini sağlamak bizim görevimiz. 
Bu bilinçle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Konya Büyükşehir Bele-
diyemizle birlikte şehrimize önemli 
hizmetler kazandırıyoruz. Bu an-
lamda Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız başta olmak üzere tüm 
ekibine teşekkür ederim. Ayrıca 
geçici olarak verdiğimiz rahatsızlık 
için özür diler, sabır ve destekleri 
için hemşehrilerimize hürmetleri-
mi sunarım” dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla Ereğli Belediyesi geleneksel iftar programlarına başla-
dı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı

Birlikte rahmet 
ayrılıkta azap var

Ereğli Belediyesi Ramazan-ı Şe-
rif’in ilk iftarında geleneksel hale ge-
tirdiği Mahalle iftarlarına başladı. Şi-
nasi, Cinler ve Hıdırlı Mahallelerinin 
kesiştiği yerde bulunan Ereğli Bele-
diyesi Hanımlar Semt Lokali önünde 
yapılan iftar programına Bin 500 kişi 
katıldı. İftar programında Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, AK 
Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir 
Düzen, AK Parti İlçe Gençlik Kolları 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve 
STK Temsilcilerinin yanı sıra 7’den 
70’e tüm Mahalle sakinleri yer aldı.

Ayrıca Hacivat-Karagöz gösterisi 
ve Ramazan şerbeti katılanların tak-
dirini topladı. Daha sonrasında Bele-
diye ekipleri Ulu Camii, Uğurlu Camii 
ve Fatih Camii’nde Teravih Namazı 
akabinde vatandaşlara ikramda bu-
lundu.   On bir ayın Sultanı Rama-
zan-ı Şerif’i idrak etmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirten Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Rahmet, 
mağfiret ve kurtuluş ayı olarak nite-
lendirdiğimiz bu mübarek ay, pay-
laşmanın ve dayanışmanın yoğun 
olduğu bir aydır. Cennet kapılarının 
ardına kadar açıldığı, Allah(cc)’ın hu-
zurunda yapılan amellerden kat kat 
sevap kazanılacağı Ramazan ayını bu 
yıl da ülkemizde ve şehrimizde rah-
met ve mağfiretle karşılıyor, mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Bu anlamda Şina-
si, Cinler ve Hıdırlı Mahallelerimizin 
kesiştiği noktada bulunan Ereğli Be-
lediyesi Hanımlar Semt Lokalimizin 
önünde Mahalleli hemşehrilerimizle 
birlikte orucumuzu açtık. Bir ara-
da iftar yapmanın hazzına ulaştık. 
Ayrıca Teravih Namazı sonrasında 
Belediyemizce Ulu, Uğurlu ve Fatih 
Camii’lerimizde vatandaşlarımıza 
ikramlarda bulunduk. Allah(cc) tut-
tuğumuz oruçlarımızı ve yaptığımız 
hayırları dergahında kabul eylesin. 
Ramazan-ı Şerif’in şehrimize, ülke-
mize hayırlar getirmesini dileyerek 
cümlemizin kurtuluşuna vesile ol-
masını temenni ederim” dedi.

MAHALLE MAHALLE İFTAR
Ereğli Belediyesi’nin gelenek-

sel Mahalle iftarlarının ikincisi ise 

Yunuslu, Talatpaşa ve Camikebir 
Mahallelerinin kesiştiği nokta olan 
Devlet Su İşleri önünde düzenlenen 
iftar programıyla devam etti. Tam 
Bin 725 kişilik iftar yemeği mahal-
lelilere dağıtıldı. İftar programında 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyele-
ri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye 
Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, 
Muhtarlar ve çok sayıda Mahalleli 
yer aldı. Mahalle iftarlarında ilahi ve 

tasavvuf musiki ekibi, Hacivat Kara-
göz, Meddah, Osmanlı Orta Oyunu 
gösterilerinin yanı sıra Osmanlı Şer-
bet ikramı gerçekleştiriliyor. Ayrıca 
Teravih Namazı sonrası ikramları 
da vatandaşların takdirini topluyor. 
İftarda vatandaşlarla bir araya gelen 
Başkan Özgüven: “Hemşehrilerimiz-
le birlik ve beraberlik içerisinde bir 
Mahalle iftar sofrasında daha dört 
kuşak bir arada iftarımızı açtık. Al-
lah(cc), tuttuğumuz oruçlarımızı ka-
bul eylesin inşallah. ilahi ve tasavvuf 

musiki ekibi, Hacivat Karagöz, Med-
dah, Osmanlı Orta Oyunu gösterileri, 
Osmanlı Şerbet ikramı ve Mahalle if-
tarlarımızla hemşehrilerimizi Rama-
zan etkinlikleriyle buluşturuyoruz. 
Bu kapsamda Yunuslu, Talatpaşa ve 
Camikebir Mahallelerinin kesiştiği 
nokta olan Devlet Su İşleri önünde if-
tar programımızı gerçekleştirdik. Bu 
iftar programımızda katkıları için İş 
Adamı Cem Akküç’e teşekkür ederiz. 
Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi 
daim eylesin” dedi.

‘İsrail yönetimi insanlık suçu işliyor’

Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı vesilesiyle bir mesaj 
yayımladı. Gençliğin önemine 
vurgu yapan Özgüven, “Genç-
lerimizi seviyor, onlara değer 
veriyoruz” dedi 

‘Gençlerimizi 
seviyoruz’

Ereğli Belediyesi geleneksel ifttar programları başladı. Program kapsamında Şinasi, Cinler, Hıdırlı, 
Yunuslu, Talatpaşa ve Camikebir mahallelerinde iftar verildi. 



22 MAYIS 2018 5HABER

Belediyeden yolculara iftariyelik 13. kez iftarda biraraya geldiler
Cihanbeyli Belediyesi, iftar 

saatlerinde Konya-Ankara yolu 
üzerinde seyahat halinde olan yol-
culara iftariyelik dağıtıyor.  Cihan-
beyli Belediyesi iftarı yolda karşıla-
yanlara yönelik geçtiğimiz yıllarda 
başlattığı uygulamayı bu yılda sür-
dürüyor. Belediye tarafından iftara 
yakın dakikalarda Konya-Ankara 
kara yolu üzerinde seyahat halin-
de olan vatandaşlara iftariyelik da-
ğıtılıyor. İftariyelik dağıtımına Be-
lediye Gençlik Meclisi ve AK Parti 
İlçe Gençlik Kolları üyeleri de ka-
tılıyor.  Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, uygulamayı bir ge-
lenek haline getirdiklerini belirtti. 
Trafikte kalan vatandaşların oruç-
larını açmalarını sağladıklarını ve 
oldukça güzel tepkiler aldıklarını 
belirten Kale, iftariyelik paketinde 
zemzem, su, kek ve hurmanın bu-
lunduğunu ifade etti. n İHA

Konya 1989 İmam Hatip Li-
sesi Mezunları 13. geleneksel iftar 
programında buluştu.

Programa 89 İHL mezunu olan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftardan sonra okunan hatim 

duası ve sohbet programını emek-
li ilahiyatçı Mustafa Kayhan yaptı. 
İftar programına katılan Kocaeli’de 
yaşayan emekli matematik öğret-
meni Lütfiye Ertuğrul, 29 yıl sonra 
öğrencileriyle buluştu. Daha sonra 
hasbihal edilerek program sona 
erdi.  

Katılımcılara teşekkür eden 

Konya 89 İHL Mezunları Başkanı 
İsmail Bahçeci, “Yurdumuzun dört 
bir tarafındda görev yapan 89 İHL 
mezunları zaman ve mekan dinle-
meden davetimize iştirak etmiş-
lerdir. İftar hazırlanmasında emeği 
geçenlere de ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Son günlerde tartışılan konularından birini İmar Barışı düzenlemesi oluşturuyor. İmarla ilgili her alanı kapsa-
yan düzenlemeyi uzmanlar desteklerken,  uygulamanın bilimsel yönden ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor

‘İmar barışı bilimsel 
yöntemle ele alınmalı’

Yüz binlerce vatandaşın merakla 
beklediği ve ‘imar barışı’ düzenle-
mesini de içeren düzenleme Meclis 
Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçerek 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edil-
di. İmar barışı kapsamında, iskânsız 
yapılar kayıt altına alınarak iskân 
verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz 
bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi 
verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım 
kararları ile tahsil edilemeyen ida-
ri para cezaları iptal edilecek. Yapı 
ruhsatı alıp da yapı kullanma izin 
belgesi almamış veya yapı ruhsatı 
bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt 
Belgesi’nin ve maliklerin yarısının 
muvafakatinin bulunması halinde 
yapı kullanma izin belgesi aranmak-
sızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti 
tesis edilebilecek. İmar barışı için, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yet-
kilendireceği kuruluşlara başvurula-
bilecek. İmar barışı için son gün 31 
Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, 
bu tarihe kadar başvuru yapılabile-
cek. Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 
1 yıl uzatma hakkı olacak. Yapılan 
tespit sonucunda arsa emlak değeri 
ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üze-
rinden yüzde üç oranında kayıt bede-
li alınacak. 100 metrekarelik bir ev 
için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan 
başlayacak. Lüks konutta Yapı Kayıt 
Belgesi alma bedeli 5 bin liraya kadar 
çıkacak. Ancak, cins değişikliği ve kat 
mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki 
katı ödenecek.

İMAR BARIŞI YAPILARIN KAYIT 
ALTINA ALINMASINI HEDEFLİYOR 

İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Dr. Süleyman Kamil 
Akın, İmar barışı ile yapıların kayıt 
altına alınması hedeflendiğini ifade 
ederek, “İmar barışı ile yapıların ka-
yıt altına alınması hedeflenmektedir. 
İlgililer tarafından yapılan açıklama-
larda ilgili yapıların deprem etkisi, ze-
min şartları vb etkilerin altında hasar 
görüp görmeyeceği konusunda ilgili 
kuruluşlardan meslek odalarından 
ya da teknik elemanlardan alınacak 
bir dayanıklılık raporu istenmemek-
tedir. Yapı sahibinin ‘yapım depre-
me ve diğer etkilere dayanıklıdır’ 
beyanını devletimiz yeterli görecek 
gibi bir anlayış var. Bu durum yapı 
güvenliğinin sağlanması açısından 
çok tehlikeli bir durum. Birçok bina 
en ufak depremde yıkılarak yada ha-
sar görerek can ve mal kayıplarına 
sebep olacak durumda. Bu tip yapı-
ların dayanıklılık testlerinin mutlaka 
yetkili kuruluşlar ve inşaat mühen-
disleri tarafından değerlendirilmesi 
gerekmektedir. İleride can ve mal 
kayıplarına uğramamak için,  kanun 
metnine mutlaka inşaat mühendis-
leri tarafından hazırlanan ve yapının 
dayanıklılığını gösteren raporların da 
eklenilmesinin istenmesi lazım. Bu 
şekilde ileride ortaya çıkacak birçok 
mağduriyetin önüne geçilmiş olacak. 
İmar barışına karşı değiliz ama in-
sanlarımızdan da güvenli konutlarla 
yaşamasını istiyoruz” dedi.

İMAR BARIŞI BİLİMSEL 
YÖNTEM İLE ELE ALINMALI

Şehir Plancıları Odası Konya 

Şube Başkanı Münir Günay da müte-
ahhitlerin hataları sebebi ile mağdur 
olan vatandaşların sorunların bu af ile 
giderebileceğini ifade ederek, şimdiki 
ismi ile İmar Barışı eski dönemlerde 
imar affı olarak geçen yasal düzen-
lemenin kamusal ve doğal değerleri 
hedef alan, herhangi bir kapsamlı, bi-
limsel araştırmaya dayalı plan kara-
rına dayanmayan bu yapıların yasal 
hale getirilmesi, anayasal ve evrensel 
değerler nedeniyle korunması ge-
rekli kamusal kaynakları kaybettiren 
kaçak yapılaşmanın yasallaştırılması 
sürecine dönüşmemeli. İmar barı-
şı ile çoğu zaman SGK ödemelerini 
gerçekleştirmediği için iskan ruhsatı 
alamayan müteahhitlerin kusurları 
nedeniyle mağdur olan vatandaşla-
rımızın mağduriyetlerin giderilece-
ğine inanıyorum. Vatandaşlarımıza 
destek olacak her konuya destek ve-
riyoruz. İmar barışı bilimsel yöntem 
ile ele alınmalı. Bilimsel yöntemlerle 
bu işin doğruluğu veya iskan vere-
bileceği durumu kanıtlanmak kaydı 
ile imar barışını destekliyoruz. Ancak 
imar affı ya da imar barışı çıkacak 
diye süreç fırsatçılığa dökülmemeli 
ve yeni bir kaçak yapılaşmaya fır-
sat verilmemelidir. İmar affı çıkacak 
beklentisi ile Konya’da kaçak yapılaş-
ma ile ilgili söylemler var bu konular 
da zaten belediyelerimizin her za-
man olduğu gibi gerekli hassasiyeti 
göstereceğini düşünüyorum. Kısaca-
sı Bu yasa ile mağduriyetler gideril-
meli, fırsatçılığa dönüştürülmemeli” 
şeklinde konuştu. 

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 
HAREKETLENİR 

Şehir Planlamacısı Nesrin Sert 
de, “İmar affı ile ciddi bir gelir elde 
edilecek.  İmar affı ile birlikte ekono-
minin canlanabileceğini düşünüyo-
rum. Vatandaşlar yapılarına ruhsat 
alabilmeleri için ciddi bir adım ata-
cak. İmar affının gayrimenkul sektö-
rüne de hareketlilik getirebileceğine 
inanıyorum” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eskiden seçim 
meydanlarında hal-
kın desteğini almaya 
çalışan adaylar halka 
bol bol yapacağı hatta 
yapamayacağı vaatleri 
verirlerdi ki seçile-
bilsinler. Ama şimdi 
karşılarında Tayyip Er-
doğan gibi dev bir ra-
kipleri var. Onların ve-
receği vaatleri fazlasıyla 
yerine getiren ve daha da fazlasını 
kendine hedef koyan bir lider var. 

Şaşıran kişi eşine yenge dermiş 
ya hani. Bunların durumu da çok 
farklı değil. Daha önce Ramazan 
ayında elinde bira bardağıyla görün-
tülenen Muharrem İnce’nin Cuma 
namazı kılması, eğer seçilirsem 
Filistin›e gideceğim demesi (hani 
Filistin’deki kardeşlerimizin yanında 
olduğunu göstermeye çalışmalar fa-
lan).  Yahu bu millet yer mi bunları? 
Tabi yemez. Bugüne kadar sen kaç 
sefer Filistin davasını aldın ağzına? 
Kaç kez dünya mazlumları için hay-
kırdın? Sen ancak kim olduğu belli 
olmayan Amerikalılarla görüşürsün 
değil mi?

Bugüne kadar köprü, otoyol, 
Marmaray ve havaalanı gibi hiz-
metlere hep karşı duran ve mahke-
meye götüren CHP’nin adayı şimdi 
çıkmış dördüncü köprüyü de ben 
yapacağım, her çocuk doğduğu 
andan itibaren 18 yaşına kadar 
sigortalı olacak diyor. Yahu adam 
fazlasıyla yapıyor zaten. Sizin muha-
lefet anlayışınız bu kadar mı? Bence 
dersine biraz daha çalışmalı Muhar-
rem İnce. Bu şekilde cumhurbaş-
kanı seçilmezse bile partinin başına 
geçmem daha kolay olur diye düşü-
nüyorsan yanılıyorsun. Bunu kendi 
de biliyor zaten. Kılıçdaroğlu kendine 
ne kadar rakip varsa aday gösterme-
di. İnce’ye yakın olan sadece iki kişi 
aday gösterilip morali çok bozulun-
ca, Bartın ve Zonguldak mitinglerini 
sesim kısıldı bahanesiyle iptal etti.

İçi adeta yalan rüzgârına 
dönmüş, bunca karışıklığa yol açmış 
ve kendi kendini yönetemeyen bir 
partiye, bir lidere bu halk Türkiye›yi 
yönetmeyi teslim eder mi dersiniz?

Sizin karşınızda 
öyle bir lider var ki, 
değil parti içi çatlak ses 
çıkması gerektiğinde 
bir Başbakanı bile gö-
revden alsa tüm ülke 
Reis işini bilir der. 

                                                              *
Uğur Dündar’ın 

programına konuk 
olan İyi Parti lideri ve 

Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşe-
ner seçildiği takdirde ilk olarak şu 7 
şeyi yapacağını söyledi:

İlk gün kayınvalideme telefon 
açacağım ve diyeceğim ki 
annecim kızın Türkiye›nin ilk kadın 
Cumhurbaşkanı oldu.

Sonra eşime dönüp diyeceğim 
torun başta olmak üzere ailenin 
bütün fertleri sana emanettir. Ben 
gidiyorum arkadaş başının çaresi-
ne bak.

İyi bir nakliyeci bulacağım. 
Çankaya Köşkü›nden saraya 
götürülen bu millete ve bu 
devlete ait olan bütün tarihi 
eşyaları Çankaya Köşkü›ne geri 
taşıyacağım.

Sonra ilk olarak hemen Tür-
kiye Dayanışma Fonu diye hazır-
ladığımız ekonomi programı için 
düğmeye basacağız.

Gençlere iş bulana kadar 
maaş bağlanmasıyla ilgili düğme-
ye basacağız.

Şeker fabrikalarının satışıyla 
ilgili iptalleri başlatacağım.

Üniversitelerin bölünmesiyle 
ilgili kararı ortadan kaldıracağım.

Daha önce Milletvekili ve Bakan-
lık yaptı bu ülkede Sayın Akşener. 
Acaba bu görevlerde iken dediği 
gibi eşine başının çaresine deyip ço-
cuklarını, torunlarını ona teslim edip 
geceli gündüzlü bu milleti için çalıştı 
mı? Bu saydığı sorunlarla ilgili kaç 
kez meclise soru önergesi verdi?

Ziya paşa ne güzel söylemiş:
 Ayinesi iştir kişinin lafına ba-

kılmaz, 
Şahsın görünür rütbe-i aklı 

eserinde.
       Selam ve dua ile

LAKIRTI

Kamu-Sen Konfederasyonu altında  
Konya’da sendikal faliyetlerini sür-
düren sendikaların temsil edildiği 
Kamu-Sen Konya İl temsilciliği 
görevine Veli Doğrul getirildi.   

Yaklaşık iki senedir Kamu-Sen 
İl Temsilciliği görevini yürüten Türk 
Büro-Sen Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Hüsamettin Şenel’in yerine ya-
pılan toplantı ve seçim sonrası Türk 
Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Baş-
kanı olan Veli Doğrul  seçildi. Yar-
dımcılığına Türk Sağlık-Sen Konya 
Şube Başkanı Metin Töke, Üyelik-
lerine ise Türk Yerel Hizmet-Sen 
Konya Şube Başkanı Şeref Alemdar, 
Türk Ulaşım-Sen Konya Temsilcisi 
Timur Varol Sönmez getirildi.

Kamu-Sen konya İl Temsilciği 
görevine getirilen Veli Doğrul, “Ka-
mu-Sen Konfederasyonu çatısı al-
tında sendikal faliyetlerini sürdüren 

tüm sendikalarının üyelerinin  her 
alanda hak ve hukuklarını korumak 
adına çalışmalarımızı hepbirlikte 
sürdüreceğiz. Kamu-Sen büyük bir 
camiadır.” Dedi.
n HABER MERKEZİ

Kamu-Sen’in yeni  İl 
Temsilcisi Doğrul oldu

Süleyman Kamil Akın

Münir Günay

Nesrin Sert

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN
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Park halinde bulunan bir mi-
nibüste çıkan yangın araç sahibi 
ve komşuları tarafından söndürü-
lürken, aracın kundaklandığı iddia 
edildi. Olay, saat 01.30 sıraların-
da merkez Meram ilçesi Alpas-
lan Mahallesi Meram Fen Lisesi 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
İddialara göre, cadde üzerindeki 
kaldırımda park halinde bulunan 
33 NT 668 plakalı minibüsün yan-
dığını gören mahalleli araç sahibi 
Zekeriya Yıldız’a durumu bildirdi. 
Aracın motor kısmında çıkan yan-
gın, Yıldız ve komşuları tarafından 
yangın tüpü ve su yardımıyla kısa 
sürede söndürdü. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Olay yerine gelen 
ekipler, araçta çıkan küçük çaplı 
yangını soğutma çalışmasının ar-
dından inceleme yaptı. 

Yanan aracın sahibi Zekeriya 
Yıldız, “Evde biraz oturduk, daha 
sonra yattık. Komşular haber etti, 
‘araba sizinse yanıyor’ diye biz 
çıktık araba yanıyor. Hep birlikte 
yangın söndürücü ve su ile ara-
cımızı söndürdük. Dün telefonla 
tehdit etti bizi, sonra geldik koy-
duk buraya baktık araba yanıyor” 
şeklinde konuştu. Yıldız’ın önceki 
gün oğlunun arkadaşı tarafından 
tehdit edildiği ve bugün de aracı-
nın yakıldığı iddia edildi. 

Öte yandan, kundaklama ih-
timali üzerine incelemelerini ta-
mamlayan ekipler, aracın kimliği 
belirsiz şüpheli veya şüpheliler ta-
rafından yanıcı madde dökülerek 
ateşe verildiğini tespit etti. Polis 
kaçan şüpheli veya şüphelileri ya-
kalamak için çalışma başlattı.
n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Park halindeki minibüsün
kundaklandığı iddiası 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram İlçesi’ndeki yedi ma-
hallenin katılımı ile düzenlenen iftar programlarında binlerce Konyalı ile buluştu

‘Konya örnek bir 
Ramazan geçiriyor’

Bir kulübenin bahçesinde bu-
lunan köpeği sevmek için çağır-
dıktan sonra çalan hırsızlık şüp-
helileri daha sonra bir marketten 
tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık 
yapmaya çalışırken güvenlik ka-
meralarına yakalandı.  Olay, 16 
Mayıs Çarşamba günü merkez 
Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahal-
lesi Hicaz Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinen bilgiye göre, 
Mehmet Arı’nın 1 yıldır yanında 
bulunan ‘Liza’ isimli köpek gün 
içerisinde kimliği belirsiz 2’si ço-
cuk 4 kişi tarafından çalındı. Bah-
çede bulamadığı köpeğini komşu-
larına soran Mehmet Arı, köpeğini 
bulmak için çevrede araştırma 
yaptı. Kulübesinin yakınlarında 
bulunan bir marketin güvenlik 
kamerasını inceleyen Mehmet 
Arı, görüntülerde köpeğinin mar-
kete gelip tırnakçılık yöntemiy-
le hırsızlık yapmaya çalışan 2’si 

çocuk 4 kişinin çaldığını gördü. 
Mehmet Arı, köpeğinin bulun-
ması için polisi arayarak ihbarda 
bulundu. Güvenlik kamerası gö-
rüntülerinde ayrıca hırsızlık şüp-
helilerinden bir çocuğun köpeği 
kucaklayıp kaçtığı sırada çocuğun 
yakınlarının markette tırnakçılık 
yöntemiyle hırsızlık yapmaya ça-
lıştığı görülüyor. 

‘Liza’ isimli köpeğin sahibi 
Mehmet Arı, iş yerini kaybet-
tikten sonra büyük bir boşluğa 
düştüğünü ve bu boşluğu köpeği 
ile doldurmaya çalıştığını belir-
terek, “Maddi olarak değerli bir 
köpek fakat manevi olarak daha 
değerli. Liza bir yaşında çok akıllı 
çok zeki bir köpek. Çocukları çok 
seven bir köpekti. Bahçede bağlı 
değildi. Yine çocukların sevgisine 
dayanamayıp çağıran çocuğa git-
miş ve oda kucağına basmış. Liza 
kucağımda uyumayı çok severdi. 

Uyuduğu zaman yerimden dahi 
oynamak istemezdim. Çok saygılı, 
sevgili bir hayvan. Belki evlat ola-
maz ama o aileden birisi” diyerek 
köpeğini çalan kişinin geri getir-

mesini istedi. 
Güvenlik kamerası görüntü-

lerini inceleyen polis, şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı.
n İHA 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram İlçesi’nde Büyük Kovanağzı, 
Yenice, Ladikli, Hacıisa, Arif Bilge, 
Batı Hadimi ve Küçük Kovanağzı 
mahallelerinin sakinleri ile iftarda 
buluştu. 

KONYA, RAMAZAN’IN EN GÜZEL 
YAŞANDIĞI ŞEHİRLERDEN BİRİSİ 

İlk olarak Çeçenistan Cadde-
si’ndeki iftar programına katılarak 
mahalle sakinleriyle tek tek ilgile-
nen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ra-
mazan’daki kardeşlik ve birlik-be-
raberlik duygusuna vurgu yaptı. 
Konya’nın Ramazan’ın en güzel 
yaşandığı şehirlerden birisi oldu-
ğunu belirten Başkan Altay, “Şeh-
rimiz adeta oruç tutuyor. Adeta 
Ramazan’da kıyama kalkıyor. Bu-
gün de burada çok güzel bir man-
zara var. Sokağımız adeta şenlen-
miş. Ramazan’ın güzelliği de bu 
aslında. Konya bu manada tüm 
Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir 
Ramazan geçiriyor. Bu Ramazan 
yaz Ramazanın sonlarından birisi. 
Dolu dolu yaşamak için büyük bir 
fırsat. Özellikle çocuklarımızı da 
Ramazan’a dahil edelim. Camile-
re, teravihlere onları da götürelim. 
Şu anda sofralarda birlikte oldu-

ğumuzu gibi camilerde de birlikte 
olun” şeklinde konuştu. 

TÜM ÜMMET COĞRAFYASININ 
HUZURA KAVUŞMASI İÇİN 

DUA EDELİM 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Altay daha sonra Arif Bilge Mahal-
lesi’ndeki ikinci iftar programında 
da binlerce mahalle sakiniyle bu-
luştu. İftar vakitlerinin duaların 
en makbul olduğu anlar olduğunu 
hatırlatan Başkan Altay, “Onun 
için sizlerden önce şehrimize, ül-
kemize, sayın Cumhurbaşkanımı-
za ve ümmet için dua etmenizi 
istirham ediyorum. Zor günlerden 
geçiyoruz. Bugün birlikte olduğu-

muz gibi birlik ve beraberliğimiz 
zor zamanlarda üstesinden gele-
cektir. Ramazan, paylaşmak de-

mek, Ramazan bereket demek. 
Bugün siz de yaşlısıyla, genciyle, 
çoluğuyla çocuğuyla hep beraber 
bu bereketi paylaşıyoruz. Biz bu-
rada huzur içinde iftar yaparken 
tüm ümmet coğrafyası da bu hu-
zura kavuşması için mutlaka dua 
edelim” ifadelerini kullandı. 

İftar programlarına katılan 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Büyükşehir Belediyemizin 
bereket sofrasında bizleri bir araya 
getiren Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’a teşekkür ederim. Güzel 
Meramımızın gelişmesi için bir-
likte çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

Sevmek için çağırdıkları köpeği çaldılar 

 Uğur İbrahim Altay

Kontrolden çıktı, ağaca çarptı Tartışma kanlı bitti: 1 kişi öldü
Sürücüsünün direksiyon ha-

kimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkan otomobil, refüj-
deki ağaca çarparak hurdaya dön-
dü. Otomobil sürücüsü kazadan 
şans eseri yaralı olarak kurtuldu. 
Kaza, saat 07.45’te merkez Me-
ram ilçesi Harmancık Mahallesi 
Hatıp Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 
saatlerinde işe gitmek için evden 
çıkan Gökhan T. (24) idaresinde-
ki 42 BV 223 plakalı otomobil, 
Antalya çevre yolu istikametine 
seyir halindeyken sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu refüjdeki ağaca 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle hur-
daya dönen otomobilin sürücüsü 
Gökhan T., yola fırlayarak ağır ya-
ralandı. Diğer sürücülerin ihbarı 
üzerine olay yerine 112 acil sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 
Gökhan T. ambulansla Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Gökhan T.’nin 
hayati tehlikesinin bulunduğu öğ-
renildi. Kazadan sonra olay yerin-

de sürücüye ait terlik görenlerin 
yüreğini burktu. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

İki komşu arasında henüz 
belirlenemeyen bir sebeple çıkan 
kavgada, 1 kişi av tüfeği ile vu-
rularak hayatını kaybetti. Olay, 
saat 03.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Emirgazi Mahal-
lesinde meydana geldi. İddiaya 
göre, daha önceden aralarında 
husumet bulunan Ramazan T. 
ile komşusu Hüseyin Yeni (29) 
konuşmak için Ramazan T.’nin 
aracına binerek Sedirler Caddesi 
Aslım Çöplüğü civarındaki boş 
araziye gitti. İkili arasında he-
nüz belirlenemeyen bir sebeple 
tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın 
kavgaya dönüşmesiyle Ramazan 
T. aracındaki av tüfeği ile ateş 
ederek Hüseyin Yeni’yi vücudu-
nun çeşitli yerlerinden yaraladı. 
Ramazan T. daha sonra Hüseyin 
Yeni’nin ağabeyi Hasan Yeni’yi 
arayarak kardeşini vurduğunu 
söyleyip olay yerinden aracına 

binerek kaçtı. Kısa sürede olay 
yerine gelen Hasan Yeni, ağır ya-
ralanan kardeşini kendi otomobi-
li ile Konya Numune Hastanesine 
götürdü. Burada tedavi altına alı-
nan Hüseyin Yeni, tüm müdaha-

lelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Olaydan sonra 
kaçan şüpheli Ramazan T’nin 
yakalanması için çalışmalar sü-
rüyor.
n İHA
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Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat 
Yerleşkesinde Konyalı hayırsever Nurullah 
Eken ve Konya Müftülüğü’nün girişimleri 
ile kazandırılması planlanan 3 bin m2’lik-
caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine, Selçuk Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya Selçuklu 
Müftüsü Nusret Karabiber, Genel Sekreter 
İbrahim Halıcı, Genel Sekreter Yardımcıları 
Atilla Yılmaz, Tevfik Sayın,daire başkanları, 
dekanlar, hayırseverler ile çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Konya Selçuklu Müftüsü Nusret Ka-
rabiber, caminin yapılış aşamasının nasıl 
geçekleştiğini anlattı. Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu ise, “Hepimiz biliyoruz 
ki camilerin, mescitlerin inşası yeryüzünde 
tevhidin alameti farikasıdır” diyerek sözle-
rine başladı. Dinin, İslam’ın bir medeniyet 
görüntüsü olarak yeryüzüne ulaştığını İs-
lam merkezlerinin ortaya çıkmasının mi-
mari, teknoloji ve bilgi birikimiyle değerlen-
dirildiği zaman önemli olduğuna değinen 
Poçanoğlu, “Mübarek vakitte böyle bir ca-
minin temelini atmak hepimiz için büyük 
bahtiyarlıktır” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, kampüste faaliyette bulu-
nan cami sayısının bu cami ile beraber üç 
olduğunu belirtti. Camilerin medeniyet 
tesisinde büyük önemi olduğuna değinen 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, ”Günümüzde en 
başta Müslüman dünyası olmak üzere in-
sanlık çok büyük inanç ve düşünce sorun-
ları yaşamaktadır. Dinin ve İslam’ın öğre-

tilmediği bir ortamda din adı altında çok 
yanlış işler ve icraatlar yapılmaktadır ve 
maalesef kötü niyetli insanlarında teşvik ve 
destekleriyle İslam ile terör bugün yan yana 
anılır hale gelmiştir. Yeryüzünde teröre en 
çok karşı çıkacak inanç ve düşünce İslam 
inancıdır ama bu istismar ediliyor. Yanlış 
İslami algıların ortadan kaldırılması nokta-
sında İslami ilimler Fakültesi ile birlikte bu-
ranın bir mektep, bir okul, bir eğitim yuvası 
halinde faaliyet göstermesi için elimizden 
gelen bütün imkanları tahsis edeceğiz. Bu 
konudaDiyanet İşleri eski Başkanı Sayın 
Mehmet Görmez’in emeği ve katkılarını 
yadsımamak gerekir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da asfalt çalışmaları
Ramazan’da da devam ediyor

Selçuk’ta 3. caminin temeli atıldı

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri Ramazan’da 
da çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Ekipler; Karaaslan-
dede Mahallesi’nde asfalt alt yapı 
ve sıcak asfalt çalışması, Fevziçak-
mak Mahallesinde asfalt alt yapı ve 
tretuvar çalışması, Erler, Erenler 
ve Hayıroğlu Mahallelerinde sathi 
kaplama öncesi alt yapı hazırlığı 
gerçekleştiriliyor.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Ramazan’da 
da ekiplerin büyük fedakarlık ve 
özveri ile 160 derecede dökülen sı-
cak asfaltın serimi için çalıştıklarını 
söyledi. Başkan Hançerli, daha da 
güzel bir Karatay için çalışmaların 
büyük bir planlama ve organizas-
yon doğrultusunda gerçekleşti-
rildiğini dile getirdi. Başkan Han-
çerli göreve geldikleri günden bu 
yana 6.424.737 metrekare alanda 
1.544.408 ton sıcak asfalt serimi, 
1.576.138 metrekare alanda par-
ke çalışması, 993.558 mtül bor-
dür serimi, 4.505.774 metrekare 
sathi kaplama yaptıklarını dile ge-
tirdi. 2018 yılında da çalışmaların 
artarak devam ettiğini söyleyen 
Başkan Hançerli; 2018 yılı içeri-
sinde 64.913 m²’lik alanda 15.604 
ton sıcak asfalt, 13.905 m² parke, 
10.611 mtül bordür çalışması ger-
çekleştirildiğini belirtti.

 Karatay’da gerçekleştirilen 
revizyon imar planları sayesinde 
sürekli yeni imar yolları açıldığını 
vurgulayan Başkan Hançerli, yeni 

açılan yolların asfalt alt yapısı, par-
ke ve bordür çalışmalarının hızla 
devam ettiğini ve sıcak asfalt seri-
minin de en kısa sürede tamamla-
nacağını vurguladı. 

Çalışmaların tüm mahallelerde 
koordineli olarak yürütüldüğünü 
ifade eden Başkan Hançerli, “Mer-
kezde hemşerilerimiz ulaşımlarını 
rahatça sağladığı gibi, merkeze 
uzak mahallelerde de aynı konforu 
sağlamak için hizmeti genele ulaş-
tırıyoruz. 6360 sayılı yeni Büyük-
şehir Yasasının özünde de bu var. 
Merkeze uzak mahallerimizde, 
yerleşim bölgelerinin ve bağlantı 
yollarının asfalt çalışmaları ve yay-
la yolları büyük bir kısmı tamam-
landı. Kalan kısımlarda da çalışma-
larımız yoğun bir şekilde devam 
etmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi tarafından üç yıllık düzenleme çalışmasının ardından hizmete açılan Dutlu Ko-
ruluğu, Ramazan Ayı’nda yoğun ilgi görüyor, vatandaşlar, iftar ve sahur sevincini burada yaşıyor

Dutlu Koruluğu’nda
iftar coşkusu yaşanıyor

Meram Belediyesi tarafından 4 
Mayıs’ta fiili olarak hizmete açılan 
Dutlu Koruluğu, Ramazan’da vatan-
daşların uğrak noktası oluyor. Yakla-
şık 850 bin metrekarelik alana sahip 
farklı konseptteki koruluğa şehrin 
dört bir yanından aileleri ile birlikte 
gelen vatandaşlar, iftardan sahura 
kadar güzel vakit geçiriyorlar.

İftar sonrası Dutlu Koruluğu’na 
giderek incelemelerde bulunan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
sahura kadar vatandaşlarla sohbet 
ederek Ramazan sevinçlerine ortak 
oldu. Başkan Toru, Dutlu Korulu-
ğu’nun fiili olarak hizmet verme-
siyle beraber yoğun ilgi gördüğünü 
belirtirken “Şehirlerin büyümesi 
ve gelişmesiyle birlikte bu tür yeşil 
alanlar daha da önem kazanıyor. 
Bu alanımız Meram’da büyük bir 
potansiyeldi ve orman alanında dü-
zenlemeler yaparak aktivite alan-
larıyla donattıktan sonra büyük bir 
eksikliği gidermiş olduk. Gece saat-
leri itibariyle hemşehrilerimizle bir 
araya geliyoruz ve onların istek ve 
taleplerini dinliyoruz. Koruluğumuz, 
şehrimizin her bir köşesinden gelen 
hemşehrilerimiz tarafından beğe-
ni görüyor. Gösterilen teveccühten 

dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.   

FARKLI KONSEPTTE ÇEŞİTLİ
 AKTİVİTE ALANLARI

Başkan Toru, Dutlu Korulu-
ğu’nun alışıla gelmişin dışında farklı 
bir alan olduğunu işaret ederken 
“Mevcuttaki ağaçların 2 katı faz-
lası ağaçlandırma gerçekleştirerek 
yeşil dokuya katkı sağladık. Çim-
lendirdiğimiz alanlar, farklı peyzaj 
uygulamaları, 10 bin metrekarelik 
göletimiz, göletimizin içerisindeki 
Osmanlı Çay Bahçemiz, bayrak-
lı tepemiz, çim kızağımız, fotoğraf 
çekinmek için farklı alanlar, mor 

salkım tünelimiz, Meram’ın sem-
bolü olan üzüm bağlarımız, lavan-
ta, gül bahçelerimiz, kameriyelerle 
birlikte sedirli alanlarımız Dutlu 
Koruluğu’na gelen vatandaşları-
mızı karşılıyor. 40 bin metrekarelik 
135 farklı oyun grubundan oluşan 
çocuk oyun alanımız, ailelerimizin 
çocuklarıyla birlikte güzel vakit ge-
çirmesine olanak sağlıyor. Burada 
yer alan plaj voleybolu alanı, futbol 
sahası, basketbol sahası ve okçuluk 
alanı ile misafirlerimiz spora yönelik 
aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar” 
şeklinde görüş belirtti.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı ta-

rafından yapılacak olan Sporcu 
Fabrikası yapım ihalesinin de 4 Ha-
ziran’da gerçekleştirileceğini müj-
deleyen Başkan Fatma Toru, “Ya-
pılacak bu yatırımla sporun bütün 
dalları Meram’da faaliyet gösterme-
ye başlayacak. Bununla birlikte yeni 
bisiklet veledromu da bu alanda 
yer alacak ve bölge yeni bir çekim 
noktası olacak.  Konya’nın yeşil in-
cisi olan Meram’a, Dutlu Koruluğu 
gibi devasa, güzel bir alan yakışırdı. 
Yeşiliyle, doğasıyla, bol oksijeni ve 
aktivite alanlarıyla hemşehrilerimizi 
Meram’a, Dutlu Koruluğu’na bekli-
yoruz” dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN 
TORU’YA TEŞEKKÜR

Vatandaşlar da Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru’ya Dutlu 
Koruluğu’nu Meram’a kazandırdığı 
için teşekkür ederken, astım hasta-
sı bir vatandaş ise şunları söyledi; 
“Hastalığımdan dolayı gün içinde 
makineye ihtiyaç duyuyorum. An-
cak Dutlu’ya geldiğimde makineyi 
kullanmıyorum. Gerçekten çok te-
miz ve güzel bir havası var buranın. 
Ayrıca yapılan düzenlemeyle harika 
olmuş. Emeği geçen herkese çok te-
şekkür ediyorum”      
n HABER MERKEZİ

 Prof. Dr. Mustafa Şahin

 Mehmet Hançerli
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE
ŞEKERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

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.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
TALAŞLI İMALAT:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ:
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE:
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;
MEKANİK BAKIM VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEMANI:
• Makine elektrik projelerini okumasını bilen;
• Cnc Torna ve Cnc Taşlama makine arızalarına hakim;
• Periyodik bakım planına düzenli uyan ve zamanında müdahale eden,

KALİTE KONTROL ELEMANI:
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

TEKNİK DESTEK ELEMANI:
•Meslek liselerin veya üniversitelerin Otomovit, Makine veya Motor bölümü mezunu 
olmak,
• Müsteri şikayetleri ve iade ürünlerini kayıt altına alınması ve raporlanması,
• Ölçü aletleri kullanabilen

SERVİS ŞOFÖRÜ:
• 25-45 yaş aralığında E sınıfı ehliyetli, SRC 2-4 Belgelerine sahip tercihen V8 
Personel Servisi kullanmış deneyimli şoför alınacaktır.
* Eski Garaj, Ahmet Özcan, Fetih Cd. ve Meram İtfaiye yakını ikamet edenler tercih 
sebebidir

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.
ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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•	 CNC	PLAZMA	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	LAZER	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	ABKANT	PRES	OPERATÖRÜ
•	 TEKNİK	RESSAM
•	 VASIFSIZ	BEDEN	İŞÇİSİ
•	 ŞOFÖR ( Binkonutlar, Otogar, Yazır, Bosna Hersek civarında ikamet eden)

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;
 CNC İşleme Merkezlerinde ve 

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 
88 76

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Büyük Kayacık Mah. 3. O.S.B. 19. Sokak No:12
Tel: 0332 239 23 99 (pbx) Selçuklu/ Konya

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.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI KAYNAKÇILARI
alınacaktır.

SSk + Servis + Yemek
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: 1. Organize Sanayi 
Bölgesi Cibi Sokak No: 8

Tel: 248 13 50
Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR



22 MAYIS 2018 11HABER - İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Konya Sarayönü Ladik Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi 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 : 2018/241000
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 mm PE 100 10 Atü boruların temini,Nakli,kesme traşlama,döşeme
   boru bedeli ve alın kaynağı dahil başta olmak üzere toplam 78 kalem
   sulama tesisi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ladik, Sarayönü / KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
Şube     Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
    Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 13.06.2018 - 11:00
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:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/III veya A/IV veya A/V veya A/IX Grubu işler 
ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği, Mimarlık veya Peyzaj 
Mimarlığı Bölümleri Mezuniyet Belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Caddesi 
No:64 Zemin Kat A4 Nolu Oda Selçuklu/KONYA) 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 Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale 
Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat 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
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 807510 - www.bik.gov.tr

ALT YAPI (SULAMA TESİSİ) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL 

HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Konya/Akören İmam-Hatip Oku-
lu Parasız Yatılı Erkek ve Kız Öğrenci 
Yurdu Yaptırma-Yaşatma Derneği, 
genel kurulunu gerçekleştirdi. Der-
neğin başkanlığına Ömer Lütfi Ersöz 
seçildi. Genel Kurul, Akören Belediye-
si düğün salonunda, Akören Kayma-
kamı İhsan Maskar, Belediye Başkanı 
Ekrem Tulukçu ve üyelerin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Asil üyeler: 
1-Ömer Lütfi Ersöz, 2- Mustafa Uysal, 
3- Mustafa Kocabaş                                          

4-Arif Aslan, 5- Nazım Şık, 6- 
Mustafa Kamış, 7- Ali Osman Çetin-
kaya

Yönetim Kurulu Yedek üyelikler: 
1-Osman Durmaz, 2-Bekir Kara-

bayır, 3-Mesut Dursun, 4-Arif Aslan, 
5-Ali İhsan Erdoğan

6-Mehmet Geyimci, 7-Eyüp Çe-
lebi

Denetleme Kurulu Asil: 1- Ahmet 
Pancar, 2- Durmuş Arıcı, 3- Osman 
Balcı. 

Kongrenin Divan Başkanlığını 

Muzaffer Tulukçu, Kâtip Üyeliklerini 
ise Ahmet Pancar ve Durmuş Arıcı 
yaptı. Hizmetlerinden dolayı eski Baş-
kan Ali Hekimoğlu’na İmam-Hatip 
Platformunun şilti, Kaymakam İhsan 
Maskar tarafından takdim edildi. 

Başkanlığa seçilen Ömer Lütfi Er-
söz, seçilmesi dolayısıyla, bugüne ka-
dar maddi, manevi destek verenlere 
teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca önü-

müzdeki eğitim-öğretim yılana oku-
lun açılması için acilen maddi desteğe 
ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bütün 
hayırseverlerden yardımlarını devam 
ettirmelerini talep etti. Ramazanı şeri-
fin feyz ve bereketinden en çok nasip-
lenenler olmamız duası ile Rabbimiz 
bütün yardımseverlerden ebeden razı 
olsun diyerek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

Akören’de Ersöz dönemi 



22 MAYIS 201812 HABER - İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
A-TAPU KAYDI: Konya ili, , Meram ilçesi, Yenice Mahallesi, 37509 ada 5 parsel adı altında, Meram 12 
Blok 9. Kat 37 bağımsız bölüm nolu,   1 cilt, 101 sayfada kayıtlı,4516/5194810 Arsa paylı, 51.948,10 
m² yüzölçümlü olup, tapuda “ ARSA” vasıflı, borçluya ait 3/40 hisse MESKEN kayıtlıdır.
B-ADRESİ: Yenice Mahallesi, Aslanyüreği Sokak,A2 Giriş No:82/37   Meram/ KONYA     
C-İMAR: Dosyada bulunan Meram Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2017 tarih ve 
810 sayılı İmar Durum Belgesi’ne göre parselin imar durumu; “Mesken Sahası” na isabet etmekte 
olup, E:2.00, Hmax:Serbest imar yapılaşması mevcuttur. Etrafında aynı özelliklere sahip 12,14 ve 3 
katlı meskenlersahaları bulunmaktadır. Parselin İnşaat Ruhsatı bulunmakta olup, Kat irtifakı tapuludur.
D-ÖZELLİKLERİ: 
a)Ana Taşınmazın Özellikleri; Ana gayrimenkul olan Konevi Konutları içerisindeki 14 katlı blokun 
içerisinde bulunmaktadır. Ana bina, 51.948,10 m² yüzölçümlü arsanın içerisinde 17 adet yerleşik blok, 
girişte Nizamiye Binası, açık otoparkı, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları bulunmaktadır. Binaların 
ana giriş kapıları, rüzgarlık kapısı ve merdiven korkulukları demir doğramadır. Binanın giriş kısmının 
zeminleri mermer kaplama, duvarları yarıya kadar mermer kaplamalı, diğer kat holleri ise; alçı sıva 
üzeri plastik boyalı, tavanları da alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Merdivenlerin döşeme ve basamakları 
ile her kattaki asansörlerin etrafları mermer kaplama yapılmış olup, blokların dış cepheleri sıva üzeri 
boya yapılmıştır. Ana gayrimenkullerde her girişte ikişer adet asansör bulunmakta olup, binalar çekme 
mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş ve etrafta yapılaşma tamamlanmıştır. Sitede ve giriş çıkışlarda 
kapalı devre güvenlik sistemi bulunmaktadır. Toplu konut olarak düzenlendiğinden giriş çıkışlar kontrol 
altında yapılmaktadır. Site etrafı komple beton bahçe duvarı ile çevrilidir.
b)Kıymet Takdiri Yapılan Bağımsız Bölümün Özellikleri; Satışa konu 37bağımsız bölüm nolu 
daire;A2 Giriş Z+9. katta olup, yüzölçümü brüt 107,96 m², net m² büyüklüğü67,71 m² olup, taşınmaza 
ait3,25 m² balkon eklentisi bulunmaktadır. Daire de 2 oda, 1 salon, mutfak, antre,hol, wc,banyo ve 1 
adet kapalı balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Daire iç kapıları 
amerikan panel kapı, pencereleri ise pvc doğrama olup pencereler çift camlıdır. Salon ve odaların 
zemini laminant parke ile kaplıdır. Mutfak, antre,holü ve ıslak hacimlerin zeminleri ise seramiktir. 
Dairenin tüm antre ve oda duvarları saten alçı plastik boya yapılmıştır. WC ve banyoduvarları tavana 
kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; alt ve üst mutfak dolabı ile mermer tezgahı, banyoda klozet, 
bulunmaktadır. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır.Keşif tarihindeki bedelinin; 
150.000,00 (Yüz Elli Bin Türk Lirası) TL, borçlunun hissesine düşen bedelinin: 150.000,00 * (3/40) = 
11.250,00 (On Bir Bin İki Yüz Elli Türk Lirası) TL olduğu bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. 
Not: Borçlu hissesine isabet eden (3/40) pay satışa çıkartılmıştır.
Arsa Payı : 4516/5194810
Kıymeti : 11.250,00 TL(Borçlu hissesine isabet eden (3/40) pay satışa çıkartılmıştır.)
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir. 
1. Satış Günü : 05/07/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/08/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Konya Adliye Sarayı B Blok Zemin Kat Mezat Salonu - Akabe Mahallesi
   Cemil Çiçek Caddesi Karatay/KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2015/2204 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.16/05/2018
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

15 Temmuz Ruhu, Yeni Kapı 
Ruhu ve daha niceleri … Bu mil-
let son zamanlarda oldukça ağır 
sınavlardan geçmekte  görünen o 
ki geçirmeye de devam  edecek. 
Hepsini sınıfta kalmadan bertaraf 
ediyoruz elhamdülillah,  şimdilik. 
Son yıllarda ve bu  günlerde ya-
şadıklarımızı önümüze koyarsak, 
yaşanan olayların perde arkasın-
da şunu görebiliriz; parçala imha 
et prensibiyle ilerleyen ABD Tür-
kiye  de bu etkiyi oluşturamadı-
ğından ötürü  hazımsız ve bütün 
dikkatini Türk milletine vermiş 
durumda.

Bir hafta on gün geriye gide-
cek olursak ABD nin yaptığı belli 
Ne Fransa ne Almanya Trump’ı 
ikna edemedi ve 5+1 anlaşmasın-
dan ABD çekildi.Trump İsrail’in 
etkisi altında büyülenmiş etrafını 
görmüyor.Artık bağımsız bir ABD 
yok! Savunma bakanlığından 
tutun  devlet başkanına kadar 
herkes kendi menfaatinden önce  
İsrail’in (Yahudi)  menfaatini dü-
şünüyor, düşünmek zorunda bı-
rakılıyor. En son seçim dönemi-

ne gelelim  Trump hatta siyaset 
tecrübesi olmayan zengin Yahudi 
Trump! Nasıl başkan seçildi.  
Pentagon’u  daha önce yazmıştık 
zaten, sanki İsrail’le ABD ‘nin or-
tak savunma bakanlığını yapıyor. 
Seçimlere hile karıştı iddaasıyla  
savunma  veren facebook kuru-
cusunu da unutmayalım! Ataist 
olduğunu açıklarken  birden ‘’Bir 
Yahudi olarak büyütüldüm‘’ açık-
lamalarına imza atıyor.

 Hal böyleyken İran’ la kanlı 
bıçaklı İsrail tablosu varken  ABD 
‘den ne bekliyorduk ki? Thedor-
Herzl‘in günlüklerini okumanızı 
tavsiye ederim, yoksa  dönen 
oyunu kesinlikle anlayamayız 
geçmişteki tablodan çok da fark-
sız değil görüntü, dünya üzerin-
deki köklü Yahudi aileler (şirket-
ler)  yönetimlere baskı uyguluyor.
Orta Doğuda kendi istedikleri  or-
tamı oluşturmaya çalışıyorlar.

Bölgede ki engellerden kur-
tulmak isteyen  İsrail Batı kana-
dındaki kolu ABD’yi kullanıyor.
Güçlü İran istemiyor, güçlü Tür-
kiye ihtimaline  dayanamıyor bile 

hemen  F-35  ambar-
gosunu koydurmaya 
çalışıyor! Daha önce-
de söylemiştim ABD 
ile savaşmıyoruz bu 
pencereden bakarsa-
nız dar görürsünüz 
İsrail ‘le, Yahudi şir-
ketlerle atışıyoruz.

 A f r i n ‘ d e n 
sonra oyuna aktif 
giren Türkiye İsrail’i korkutu-
yor Orta Doğu’da güçlü ittifaklar 
kurmasından çekiniyor. İsrail ikili 
oynuyor Rusya  ile gerildiğimiz 
zamanları hatırlayalım! gergin-
liğin ardından nasılda  ilişkilerin 
düzeltilmesi adına adım atıldı.
Rus –Türkiye bağı koparıldı,her 
neyse ki her iki liderde oyunu 
fark edip İranı’da yanlarına alarak  
güçlü bir ittifak görüntüsü ver-
diler.Vermek zorundalar bütün 
çıkarlarını  birkenarıya bırakarak 
İsrail’in önüne bir set  çekmek 
zorundalar.Yoksa Rusya neden 
Türkiye ‘ye  s-400 versin Rusya 

neden güçlü bir Türki-
ye ihtimalini kabul et-
sin.Çünkü bu bölgede 
Türkiye ile var olabilir.
İsrail’e Türkiye üze-
rinden cevap veriyor.

 Aslına bakar-
sanız Batının Erdoğan 
düşmanlığı da bu-
radan geliyor. Tarih 
sayfaları nice liderler 

gördüler Batıya kafa tutan  lakin  
ipi kesilen! Mesele  karşı durmak 
değil mesele milleti ayağa kaldır-
maktır.Bir olmaktır.Artık alenen 
biliyoruz ki ABD Orta Doğu pas-
tasını kendisi tek başına yemek 
istiyor! Akdeniz’i başka kimse ile 
paylaşmak istemiyor.Fakat coğ-
rafyada kendisine karşı duran 
en azından liderine bu cesareti 
veren bir millet var! Ve bu onlara 
ayakbağı oluyor.Afrin Harekatını 
aylarca konuştuk durduk ABD ‘de 
oluşturduğu şaşkınlığı  yazdık çiz-
dik!İşte bu zaferin ardında da mil-
li beraberlik var. İtiraf edelim  ev-

lerimizden,Afrin operasyonunu 
başlatabileceğimize  Avrupa dan 
önce kendimiz de inanmıyorduk! 
Ama  15 temmuz da olduğu gibi 
kendimizi milli ruha kaptırdık ve 
her gün bu ruhun sahada ki etki-
sini gördük.Evet Afrin’de darbeyi 
MİLLETÇEK vurduk .

  Askerimizin başarısını 
tartışmak gereksiz,sonuç  ortada! 
Ama bunu görmeye ihtiyacımız 
vardı ve hep beraber gördük!15 
Temmuz’da doğan bu ruh Afrin 
Operasyonuyla farklı bir eşik at-
ladı oradan Yeni Kapı’ya …İşte 
bu ABD için sorun teşkil eder , 
etmektedir ..

  Önümüzdeki en önemli 
eşiklerden bir tanesi de kuşkusuz 
24 Haziran ! Bütün Avrupa 24 Ha-
ziranla ilgili palanlarını yapmış bu 
ruhun vereceği tepkiye bekliyor. 

 Tekrar Yeni kapıya dönelim 
bazıları küçümseye bilir, somut 
bir adım olarak görmemiş ola-
bilirler.Ama görmesi gerekenler 
gördüler mesajı aldılar.  Bu ruhun 
etkisi ile irkildiler. O gün mesele 
sadece Kudüs davası değildi! 

Vatan derdiydi, bayrak derdiydi 
.Türkiye’yi kışkırtmak için içinden 
çıkılmaz bir kaosa  sürüklemek 
için Kudüs gündeme getirildi!-
Kutsalımıza saldırarak hükümeti-
mizi sıkıştırmaya zorlandık! Ama 
bu millet ona da verilmesi gere-
ken cevabı verdi.ABD Türkiye için 
attığı her adımda  karşısındaki 
gücün Türk  Milleti olduğunu bir 
kez daha anladı. Eminim ki  ka-
palı kapılar arasında bu mitingin 
her cümlesi tek tek  irdelendi,yo-
rumlandı.. Bu ruh BM’yi harekete 
geçirdi somut bir karar alındı(kı-
namadan öte) bir komisyon ku-
rulması kararı verildi.

 İşte bizi ayaktatutan  
farklı yapankuşkusuz bu ruh, Ma-
lazgirt’teki ruh, Viyana’daki ruh  
,Fatih’i İstanbul’a sevdalandıran 
ruh 18 Mart’taki ruh,Koca Seyit 
Onbaşı’nın ruhu,Plevne’de Gazi 
Osman Paşa’nın ruhu  Fatihini 
bekleyen Kudüs’ün ve kuşkusuz 
ÜMMETİN RUHU vesselam……

MİLLET RUHU VE HAZIMSIZ ABD

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak, ABD’nin 
Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşımasına ve İsrail’in Gazze sını-
rında Filistinlilere yönelik katliam-
larına tepki gösterdi.  KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Maalesef her yıl olduğu gibi İsrail 
yine Ramazan Ayında Müslüman-
lara zulüm etmeye devam ediyor. 
Esnaf teşkilatı olarak bu saldırıları 
şiddetle kınıyor ve Filistinli kardeş-
lerimizin yanlarında olduğumuzu 
bir kez daha vurguluyoruz. Unu-
tulmamalıdır ki Kudüs Filistin’in 
başkentidir ve daima da başkenti 
olarak kalacaktır. Filistin ümmeti 
bekliyor, Filistin Türkiye’yi bekli-
yor. Bizler bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da daha güçlü 
bir şekilde Filistinli kardeşlerimizin 

yanında yer almaya devam ede-
ceğiz. Bu mübarek ayda da zulüm 
altında olan tüm Müslüman kar-

deşlerimiz için dualarımızı eksik 
etmeyelim’’ dedi.
n İHA 

Filistin’den üniversite eği-
timi için Konya’ya gelen Süley-
man Elgirbavi, Gazze Şeridi’n-
deki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” 
sivil etkinlikleri sırasında İsrail 
askerlerinin açtığı ateş sonucu 
şehit düşen arkadaşlarının acı-
sını yaşıyor.

Konya’da yaşayan 24 yaşın-
daki Gazzeli Süleyman’ın yakın 
3 arkadaşı, İsrail askerlerinin, 
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçili-
ğini Kudüs’e taşımasını protes-
to etmek ve Nekbe’nin (Büyük 
Felaket) 70. yılını anmak iste-
yen göstericilere ateş açması 
sonucu şehit oldu.

Birlikte büyüdüğü, Türki-
ye’ye gelinceye kadar hiç ayrıl-
madığı arkadaşlarının şehadet 
haberini alan Süleyman Elgir-
bavi, memleketinde yaşanan-
ları sosyal medyadan aralıksız 
takip ediyor. 

Derin üzüntü yaşayan ve 
Gazze’deki saldırıların acısını 
yüreğinde hisseden Elgirbavi, 

duygularını paylaştı.Elgirba-
vi, Gazze sınırında aralarında 
yakın arkadaşlarının olduğu 
Filistinli göstericilerin silahsız 
olduğuna dikkati çekerek, İsrail 
askerlerinin acımasızca bu ma-
sumlara ateş açtığını anımsattı.

Dünyanın gözü önünde ya-
şanan zulme en büyük tepkinin 
Türkiye’den geldiğine işaret 
eden Elgirbavi, şöyle konuştu: 
“Üç yakın arkadaşım Samir Mü-
min El Sevvan, Sahir el-Met-
hun ve Musa Ebu Hasaneyn 
şehit oldu. Bir arkadaşımın da 
durumu ağır, tedavisi sürüyor. 
Hepsi mükemmel insanlar, ar-
kadaştan öte kardeşti. 

Şehitlerin fotoğrafını gör-
düm, üçünün siması gülümsü-
yor ve ay gibi parlıyordu. Yaşar-
ken de güzeldiler. 

Onlardan ayrı kaldığıma çok 
üzgünüm. Çocukluğum, bura-
ya gelinceye kadarki hayatım 
onlarla birlikte geçti. Faziletli, 
ibadet ehli ve hayırlı kişilerdi. 

Buraya gelmeden önce görüş-
müştüm. İnternetten görüşü-
yorduk. 

Bana birlikte olduğumuz bir 
fotoğrafı attılar, ‘çok özledik’ 
diye yazmışlar. Burada onların 
şehadet haberini aldım. Çok 
müteessirim.”

Tüm yaşananlara rağmen 
Filistinlilerin tavizsiz duruş 
sergileyerek işgale boyun eğ-
meyeceğinin altını çizen Elgir-
bavi, şunları kaydetti: “İsrail’in 
eski başbakanlarından biri, 
Müslümanların Kudüs davası-
nı zamanla unutacağını ifade 
ederek, ‘büyükleri ölür, küçük-
leri unutur’ demiş. Bu yürüyüş 
anlatıyor ki Filistin’in büyükleri 
öldüyse de küçükleri davasını 
unutmadı. Filistin’e ve Kudüs’e 
geri dönecekler. 

Direnişin çocukları davala-
rını unutmadı. Kudüs, Müslü-
manlarındır. İnşallah Aksa’daki 
işgal son bulacaktır.”
n İHA 

‘Esnaf teşkilatı olarak 
Filistin’in yanındayız’

‘İşgale boyun eğmeyeceğiz’

Muharrem Karabacak

Süleyman Elgirbavi
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KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AŞAĞIÇİ-

ĞİL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ÜST YAPI
VE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ

KONYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AŞAĞIÇİĞİL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDE 
ÜST YAPI VE SANAT YAPISI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/241334
1-İdarenin
a) Adresi : AKSİNNE MAHALLESİ GAZHANE SOKAK NO: 31 42040 
   MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323536902 - 3323536906
c) Elektronik Posta Adresi : konyaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıçiğil İşletme Şefliği 30 kod nolu yolda 5+300 Km Üst Yapı yapım
   işi ile 4+750 km sanat yapısı yapım işi 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Aşağıçiğil İşletme Şefliği 30 kod nolu yol (Kaplık T.-İçekinlik)
   güzergahında yapılacaktır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane Sok.
   No:31 Meram /KONYA
b) Tarihi ve saati : 31.05.2018 - 11:00
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 tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret 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 faz-
la 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 mühendis-
lik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11.06.2011 tarih ve 27961 Resmi Gazetede yayınlanan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde 
yer alan A/V.GRUP: Karayolları İşleri (Altyapı + Üst Yapı) veya A/V. GRUP: Karayolları işleri (Alt Yapı) 
benzer iş olarak kabul edilmektedir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri: İnşaat veya Orman Mühendisli-
ğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Orman İş-
letme Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Larende şubesinde bulunan TR74 0001 002197 39121 027 5004 
numaralı IBAN hesabına İhale Döküman Satış Bedeli Yatırıldığına dair makbuz karşılığında Konya 
Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe servisi 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 Konya Orman İşletme Müdürlüğü adresindeki zemin kat Z-05 
Nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat 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 60 (altmış) 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 öngö-
rülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Dönüp tekrar baktım ardıma… 
Bahçesi yeşilliklerle bezenmiş, çeşit 
çeşit nimetlerle donatılmış dallarla 
dolu, boy aşırı ağaçlara… Gidiyo-
rum! 

Dönüp tekrar öptüm yürekle-
rinden… “Bana küs müsünüz?” 
sorusu müsaade almadan çıkıverdi 
ağzımdan… Suçluymuş gibi ya-
naklarım al al oldu. Toprak anaya 
döndüm yüzümü, utancımı gizle-
mek istercesine… Bir fısıltı; “hiç 
küsülür mü gönlüme uğur geti-
rene?..” dedi. Sahi nedendir bana 
uğur denmesi?..

Başımı kaldırdım, arşa kadar 
uzanan yaprakları görmek için se-
mada… Gözbebeklerimin hemen 
altında küçük göletler oluşmuştu. 
Bir katre daha dâhil olsa; dolup ta-
şacak, yerine sığmayacaktı. “Peki, 
neden Allah’a emanet etmediniz 

kelamla da olsa yüreğimi?” Bir si-
temle, bir kırgınlıkla; suya susamış, 
oluk oluk yarılan dudaklarım ara-
sından dökülüverdi kelimeler… 

Neden tekrar sağ salim dön-
mem için, esenlikle gitmem için 
çeşmeden doldurulan bir maşrapa 
suyu ardım sıra dökmek için yel-
tenmemişlerdi?..Bir pınar olup akan 
gözyaşlarımın diyeti olarak, hak et-
memiş miydim bu kadarını? Sustu. 
Sustum.

Ne yapmıştım şu dünyada?..
Sorarlarsa ne cevap verecektim. Çe-
kip gitmek hakkı olanların haddiydi. 
Hadsizlik etmiş miydim Hakk’a?..
Yalnızdım. Yalnızlığımla ödeyecek-
tim çekip gitmenin bedelini… 

Gözlerimi çok uzaklardaki dağ-
lara kilitlenmiş buldum. “Siz hey-
betinizle tüm dünyaya nam salmış 
dağlar, ne farkımız var? Yalnızsınız, 

yalnızım! Kimle niyet 
etmiştik bir sohbetin 
sıcaklığına sarılıp, gö-
nül mabedinde dem-
lenmeyi?” Kimseyle… 
Ondan önce yalnızlık 
yakalamış yakamızdan 
hadsizce…

Uğur demişlerdi 
adıma… El üstünde 
tutmuş, dilekler dile-
mişlerdi. Yapayalnız, 
elden ele dolaşan benden medet 
ummuşlardı.Kendine hayrı olmaya-
nın, başkasına uğurumu olurmuş?

Ateş gibi kırmızı kanatlarımın 
üzerinde, kor gibi siyah benekler ol-
masından; cayır cayır yandığımı an-
lamamışlardı. Ben ki uzak diyarların 
yolucusu… Ama bugün ne olmuş-

tu? Çelimsiz ayaklarım 
işte şuracıkta mıhlanıp 
kalmıştı. O düşünce-
den, bu düşünceye git-
mekten başka bir şey 
yapamıyordum. 

Bir göl vardı bizim 
oralarda… Usul usulkı-
mıldardı suyu… En çok 
o halini severdim. Yazı, 
kışı birdi. Sadakati an-
latırdı. İçinde yaşayan 

birkaç suçiçeği vardı. Sabrı onlar 
öğretmişti bana, dik durabilmeyi… 

Toprağın boyuna gelmiş o suyun 
içinde boğulmadan kalabilmeyi… 

Zordu yaşamak. Kime sorsan 
aynı cevabı verirdi şüphesiz. Küçü-
cük börtü böcekten, şu görkemli 
koca dağlara kadar… Kime kolay 
gelmişti ki imtihan; Âdem ve Hav-
va’dan itibaren? 

Zordu. Çetrefilli olduğu için 
mükâfatlı idi. 

Çekip gitmeliydi şu vakitten 
sonra… Kalp kırmamıştı, gönüller 
incitmemişti. Heybesinde saklaya-
cağı en güzel şeyler buydu. Fakat o 
kadar da günahsız değildi. Hatasız 
abdal var mıydı ki?.. Yoktu elbet. 

Sormalı şu toprağa onu çiğne-

diği için canı yanmış mı? Sormalı 
şu havaya istemsizce onu içine çek-
se bile o yâr olmak istemiş miydi 
onun kalbine?..

Kime, ne sormaya yüzü vardı 
ki? Kabahati büyüktü. Gitmeliydi. 
Gitmenin doğru olup olmadığından 
bihaber olsa da… Belki de toprak 
ananın kollarına sığınmalıydı… On-
dan yaratılmamış mıydık? Bir par-
çasıydık birbirimizin…

Gitmeliydi, bütün kal diyen 
düşüncelere rağmen… Ama gide-
memişti!Çünkü toprak ana kucak-
lamıştı onu… Oracıkta kalakalmıştı. 

KADEM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Ey Rabbimiz, yalnız sana tevekkül ettik ve yalnız sana yöneldik. Sana 
giden yolu tuttuk. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne 
yapıp, onlara ezdirmekten muhafaza buyur. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Hiç 
şüphe yok ki Aziz olan sensin, Hâkim olan sensin. 

DUA, TESPİH, ZİKİR
İslam inancına göre Allah Teala 

yaratmış olduğu bütün varlıklarla vahiy 
yoluyla sürekli olarak iletişim hâlindedir. 
Sözlükte pek çok anlamı bulunan vahiy 
kavramı, genel olarak iki varlık arasında-
ki özel bağlantıyı ifade eder. Buna göre 
Allah Teala, yaratmış olduğu maddi-ma-
nevi her bir varlık türüyle zaman ötesi 
boyutta, sadece ona özel bir tarzda ve 
yine onu harekete geçirecek şekilde ileti-
şim kurmakta yani ilahî emir ve buyruk-
larını kendisine bildirmektedir. Nitekim 
Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı Allah’ın ma-
nevi varlıklar olan meleklere vahyettiği 
bildirilir: “Rabbin meleklere, ‘Ben sizinle-
yim, inananları destekleyin’ diye vahyetti. 
(Enfal, 8/12.)

Yüce Allah, sadece gayp âlemine ait 
manevi varlıklar olan meleklere veya cin-
lere değil dünya hayatındaki maddi varlık-
lara da vahyetmekte yani onlara bildirmek 
istediği ilahî buyruk ve mesajları bu şekil-
de hızlı, özel ve etkileyici tarzda iletmek-
tedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, Cenab-ı 
Allah’ın bal arısına vahyettiği ifade edilir. 
Bu sayede bal arısı, Rabbinin kendisine 
olan buyruğunu alır ve üstlenmiş olduğu 
görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirerek 
insanlar için şifa olan balı üretir: “Rabbin 
bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve in-
sanların yaptıkları çardaklardan kendine 
evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin 
her birinden ye ve Rabbinin sana kolay-
laştırdığı yaylım yollarına gir, diye vah-
yetti. Onların karınlarından renkleri çeşitli 
bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için 
şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir 
kavim için büyük bir ibret vardır.” (Nahl, 
16/68-69.)

Bu bağlamda Allah Teala, genel tek-
vini vahiy kapsamında canlı cansız bütün 
varlıklarla sürekli iletişim hâlindedir. Ve 
bu, sadece Allah’tan yaratılmışlara yöne-
lik tek taraflı bir iletişim değil aynı zaman-
da yaratılmışlardan da Yaradan’a yönelik 
çift yönlü bir iletişimdir. Zira Kur’an’da 
ifade edildiğine göre Allah Teala, yara-
tılmışlara vahiy yoluyla ilahî buyruklarını 
bildirirken onlar da tespih etmek suretiyle 
bu ilahî hitaba karşılık verirler: “Yedi gök, 
yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tes-
pih eder. O’nu övgü ile tespih etmeyen 

hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tes-
pihini anlamazsınız. O, halimdir, bağışla-
yıcıdır.” (İsra, 17/44.)

Bütün varlıklarla iletişim hâlinde olan 
Allah Teala, doğal olarak mecazi anlam-
da kendi vekili ve her şeyi emrine amade 
kıldığını belirttiği insanoğluyla da sürekli 
iletişim hâlindedir. Bunlardan ilki, diğer 
varlıklarla da olan genel tekvinî vahiy yo-
ludur. Zira Allah Teala, insanoğluyla daha 
kendisini yaratıp dünyaya göndermeden 
önce “Kâlû Belâ”da konuşup iman sözü 
almıştır: “Rabbin, insanoğlunun sulbün-
den soyunu alıp devam ettirmiş, onlara: 
‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demiş 
ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar 
da: ‘Evet, şahidiz.’ demişlerdi.”

Bunun anlamı, insanın fıtrat yani İs-
lam üzere yaratılmış olduğu gerçeğidir. 
Buna göre, şayet doğru işletebilirse aklı 
insana doğruları gösterir ve şayet iyi din-
leyebilirse kalbi onu iyilik ve güzelliklere 
yöneltir: “Sen yüzünü hanif olarak dine, 
Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış 
ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değiş-
me yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat 
insanların çoğu bilmezler.” (Rum, 30/30.)

Bununla birlikte diğer varlıklardan 
farklı olarak insanoğlu cüzi irade sahibidir. 
Buna göre insan aklı doğruya ulaşabildiği 
gibi, yanılıp yanılgıya da düşebilmektedir: 
“Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da 
ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene ant 
olsun …” (Şems, 91/7-8.)

İnsanın kalbine vicdanın yani Hakk’ın 
sesi gelebildiği gibi nefsin yani şeytanın 
fısıltıları da gelebilmektedir: “Böylece biz, 

her peygambere insan ve cin şeytanlarını 
düşman kıldık. (Bunlar), aldatmak için 
birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar...” 
(Enam, 6/112.)

Allah Teala insan aklını yanılgıdan 
kalbini de bozulmaktan korumak üzere 
onu ilk insan Hz. Âdem (a.s.)’den itibaren 
özel teşrii vahyi ile desteklemiştir. Zira bu 
bağlamda insanoğluna yüce elçiler ara-
cılığıyla pek çok ilahî suhuf ve kitap gön-
derilmiştir. Bu noktada özel teşrii vahyin 
genel tekvinî vahiy karşısındaki konum 
ve fonksiyonu, insan aklına ve kalbine 
hidayet etmek; yani onları aydınlatmak 
suretiyle yanılgıdan koruyup doğruya 
ulaşmalarını sağlamaktır: “Ramazan ayı, 
insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğ-
ruyu eğriden ayırmanın açık delilleri ola-
rak Kur’an’ın indirildiği aydır...” (Bakara, 
2/185.)

Allah’ın gönderdiği kutsal suhuf ve 
kitapların insana fayda verebilmesi, bu 
ilahî mesajların onda karşılık bulmasına 
yani söz konusu iletişimin karşılıklı olma-
sına bağlıdır. Zira bizatihi Kur’an’da onun 
herkese değil sadece takva sahibi yani 
samimi, hassas ve istekli kimselere fay-
da vereceği ifade edilmiştir: “Kendisinde 
asla şüphe olmayan o kitap (Kur’an), müt-
takiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) 
için bir yol göstericidir.” (Bakara, 2/2.)

Bu aşamada insana düşen görev ve 
sorumluluk, Rabbinin kendisine olan çift 
boyutlu çağrısına kulak verip O’na ica-
bet etmesidir. Bunun öncelikli yolu dua 
etmektir. Dua, kulun samimi ve içten bir 
şekilde Rabbine yönelip ona arz-ı hâlde 

bulunması; yani ondan meşru istek ve 
ihtiyaçlarını karşılamasını talep etmesi-
dir. Bu hususta Yüce Rabbimiz bizlere 
Kur’an’da âdeta açık çağrıda bulunmakta-
dır: “Rabbiniz şöyle buyurdu: “Bana dua 
edin, sizlere icabet edeyim.” (Mümin, 
40/60.)

Allah Teala’nın ilahî davetine kulak 
vermenin bir diğer yolu zikirdir. Çok bo-
yutlu bir kavram olan zikir, kulun Yara-
dan’ını aklından çıkarmamasını, dilinden 
düşürmemesini ve gönlünden uzaklaştır-
mamasını ifade eder. Zira bir Müslüman 
için onun aklını, dilini ve gönlünü meşgul 
edecek Allah’tan daha değerli bir kutsal 
varlık mevcut değildir. Kur’an’a göre 
dünya ve ahiret mutluluğu, insanın bütün 
düşüncelerini, sözlerini, eylem ve tutu-
munu Allah’ın rızasına uygun hâle getir-
mesine bağlıdır. Bu ise, ancak zikirle yani 
daima O’nu düşünmekle, O’nu anmakla 
ve O’nu sevmekle mümkündür: “Onlar, 
iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle 
huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki kalpler 
ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad, 
13/28.)

İlahî davete icabetin evrensel yolu ise 
canlı cansız diğer bütün varlıklarla birlikte 
Yüce Yaradan’a yönelip O’nu tespih et-
mek yani dilimizden Allah’ın adını bir an 
bile düşürmeksizin üzerimize düşen gö-
rev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde 
hakkıyla yerine getirmektir. Bu bağlamda 
nasıl güneşin tespihi dünyayı aydınlatmak 
ve ısıtmak, bulutların tespihi ekinleri su-
lamak, toprağın tespihi bitkileri bitirmek, 
bitkilerin tespihi canlıları beslemek, arı-
ların tespihi bal yapmaksa insanın gerçek 
anlamda tespihi de amel-i salihtir yani 
ortaya Allah’ın rızasına uygun faydalı 
işler koyabilmektir. Zira Yüce Rabbimiz 
Kur’an’da bizlere şöyle buyurmaktadır: 
“Ey inananlar! Allah’ı çokça zikredin. Ve 
O’nu sabah akşam tespih edin.” (Ahzab, 
33/41-42.)

Yüce Rabbimiz aklımızdan, dilimiz-
den, gönlümüzden duayı, zikri ve tespihi 
eksik etmesin.

KAYNAK: Prof. Dr. Muammer Erbaş, 
Diyanet Aylık Dergisi, Sayı:329/Mayıs 
2018

Kur’an’dan Mesaj
Ey İman edenler! Birbirinizi karalamayın, birbirinizi 
(kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık 

ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte 
onlar zâlimlerin ta kendileridir. (Hucurât, 49/11)

Allahım! Bana verdiğin rızık konusunda beni 
kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi 

olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan 
eyle. (Hadis-i Şerif)

Bir mecliste üç şey olursa oraya rahmet 
yağmaz: 1- Dünyadan konuşulması, 

2- Çok gülünmesi, 3- Gıybet edilmesi. 
(Hatem-i Esam)

Hadis Günün Sözü

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygam-
berin mensup olduğukabilenin adıdır.   Mushaftaki sıralamada 
yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûre-
sinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûrede 
Kureyş’e Câhiliye döneminde verilen ticarî imtiyazlardan, emni-
yet, istikrar, zenginlik vb. nimetlerden bahsedilmekte, nimetlere 
şükür ve Allah’a kulluk etmenin önemine dikkat çekilmektedir.

Okunuşu:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim 

rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 4- El-
lezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf. 

Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Kureyş’in em-

niyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe 
ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu 
evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Al-
lah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan 
güvenliğe kavuşturandır.

Kureyş, Hz. Peygamber’in mensup olduğu, İslâm’ın tebliği-
ne ilk muhatap olan ve Kur’an’da adı geçen büyük Arap kabilesi-
dir. Câhiliye döneminde Kureyşliler Allah’ın varlığına inanmak-
la birlikte putları Allah’a ortak koşuyorlardı, bu sebeple Kur’an 
onları, “ortak koşanlar” anlamına gelen müşrikûn sıfatıyla nite-
lemiştir. 610 yılında Hz. Peygamber’e Kur’an inmeye başlayın-
ca Kureyş’in bir kısmı ona iman etmekle birlikte çoğu inanma-
dığı gibi Hz. Peygamber’e karşı gittikçe sertleşen ve savaşlara 
kadar varan bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu direniş hicretin 
8. yılında Mekke’nin fethine kadar sürmüştür. Mekke’nin fethe-
dilmesiyle birlikte İslâmiyet’in karşısındaki Kureyş düşmanlığı 
da tamamen ortadan kalkmıştır. Bundan sonra İslâm’ın dünya-
ya yayılması için Kureyşliler’in ön saflarda mücadele verdikleri 
görülmektedir. Surede Kureyş’in, bütün bu nimetlerin şükrünü 
yerine getirmek için Allah’a kulluk etmeleri istenmiştir.

Kureyş Suresi

Menkıbe ABDULLAH BİN AMR (R.A)

Dua

 Abdullah bin Amr, Uhud’da şehitlikle şerefle-
nen sahabilerdendi.Oğlu Cabir diyor ki; ‘’Babam 
Uhud’daşehid olunca , yüzündeki örtüyü açtım. 
Ağlamaya başladım, etrafımdakiler beni engelle-
meye çalışıyordu,Resulullahsallallahualeyhisse-
lam  ise engellemiyordu.

 Halam Fatıma da ağlamaya başladı.
Rasulullahsallallahualeyhisselam  buyurdu ki 
‘’Ağla veya ağlama , siz bunun naaşını  kaldırana 
kadar  melekler  onu kanatlarıyla gölgelemekte-
dirler.

 Cebir radyallahuanh  diyor ki:
 ‘’Babam Uhud’daşehid olduğunda Re-

sulullah (s.a.v) bana dedi ki;’’Cabir! Allah Teala 
buyurdu ki: ‘’Benim sözüm kesindir, geri dönüş 
yoktur.’’ ‘’O zaman  geride kalanlara benim du-
rumumu bildir.’’ Dedi Allah Teala bunun üzerine 
Al-i İmran suresinin 169.ayetini indirdi: ‘’ Allah yo-
lunda ölenlere  ölü demeyin.Bilakis onlar Rableri 
katında diridirler,rızıklandırılmaktadır.’’

Abdullah İbni Amrİbni As (r.a) Resûlullah 
(s.a) Efendimizden pek çok hadis-i şerif yazmıştır. 
Mübarek ağızlarından çıkan her şeyi kaydetmiştir. 
Onun ilminin çokluğunu Ebu Hureyre (r.a) şöyle 
itiraf ediyor :“Resûlullah (sa)’ın hadis-i şeriflerini, 
benden çok ezberleyen ve rivayet eden olmamış-
tır. Fakat Abdullah Bin Amr, benden daha çok ez-
berlemiştir. Çünkü o yazıyordu” dedi.

Bir gün ashaba-ı kiramın ileri gelenleri Ab-
dullah’a “Sen Resûlullah’tan her şeyi yazıyorsun. 
Halbuki Resûlullah (s.a) bazen gazap halinde ba-
zen da sürür halinde söz söylemektedir’ dediler. 
Abdullah sevgili Peygamberimizden işittiklerini 
kaydetme hususunda tereddütte kaldı. Meseleyi 
Resûl-i Ekrem (s a) Efendimize arz etti. İki Cihan 
Güneşi Efendimiz ona: “Yazmaya devam et! Çün-
kü, Allaha yemin ederim ki, ağzımdan hak olan-
dan başka bir şey çıkmamıştır “buyurdu. Bunun 
üzerine Abdullah yazmaya devam etti.

Abdullah bin Amr (r.a.), vefatına kadar etrafı-
na ilim ve irfan nurlan saçmaya devam etti. Ondan 
hadis öğrenmek için çok uzaktan gelirlerdi. Tale-
beleri ken¬disini çok severdi. Ondan ders dinle-
dikleri zamanlarda kimsenin kendilerini ra¬hatsız 
etmesini istemezlerdi. Bu büyük sahabi, 700’den 
fazla hadis rivayet etti. Bunlardan bazıları şunlar-
dır:

“Büyük günahlardan bir tanesi de, bir kim-
senin anne ve babasına lanet etme¬si, söv-me-
sidir.” Sahabiler: “YâRe¬sû¬lal¬lah, bir adam 
kendi anne ve babasına na¬sıl lanet eder ki?!” 
diye sordular. Re¬sû¬lul¬lah (a.s.m.): “Bir kimse 
başka birisinin babasına söver, o da ona karşılık 
verirse, kendi anne ve babasına sövmüş olur.” 
buyurdu.

 “İsraf ve gurur karışmadığı müddetçe yiyiniz 
içiniz, bol bol sadaka veriniz.”

Hz. Abdullah bir defasında, “Benim bildikle-
rimi bilseydiniz, beliniz bükülünceye kadar sec-
deden kalkmazdınız.” demişti. Hz. Abdullah’ın 
hikmetli söz¬lerinden bir tanesi de şöyledir:

“Bir kadının varlıklı zamanında kocasının yü-
züne gülmesi, fakirliği zamanında da yüz çevirme-
si, cehennemlik olduğunun alametidir.”

Hz. Abdullah, Hicret’in 65. yılında Şam’da 
vefat etti.

Allah ondan razı olsun!

SURELER

Kar amacıyla alınıp satılan mallaraticaret malları denir.Borçtan 
ve asli ihtiyaçlarından fazla 80.18 gr. Altın değerinde ticaret malına 
sahip olan kişinin, bu malın elde edilmesinin  üzerinden bir yıl geç-
mesi halinde, kırkta bir oranında zekatını vermesi gerekir 

Zekat, ileride elde edilmesi muhtemel  kardan değil, mevcut 
sermayeden  ödenmesi gereken mali bir ibadettir. Bu itibarla , ti-
caret  malının zekatı verilirken, karsız olarak  zekatının verildiği ta-
rihteki değeri esas alınır. Ticaret mallarının  zekatı , malın değeri 
üzerinden  hesaplanıp  parayla verebileceği gibi, malın kendi cin-
sinden de verilebilir.

Ramazan-ı Şerif, müminlere fazilet  ve olgunluk kazandırabile-
cek  ilahi bir rahmet mevsimidir. Oruçlu iken ağıza bir şey girmeme-
ğe dikkat edildiği gibi agızdan  çıkan kelama da dikkat edilmelidir.
Dedikodu  ve incitmekten son derece  sakınılmalı ve orucun  fazileti 
azaltılmamalıdır.

 Allah Rasulü (s.a.v) buyurur:
‘’Oruçlu , oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan 

için) bir kalkandır.’’
 Denildiki :
 ‘’(Oruçlu) onu ne ile zedeler ?’’
 Buyurdular :
 ‘’Yalan ve gıybetle…’’ (Nesai ; Mu’ cemul -Esvat)
Çünkü yalan ve gıybet sahipleri , gündüzleri helal yiyeceklerden  

nefislerini mahrum bırakarak  oruç tutarlar , ancak yalan ve gıybetle-
ri sebebiyle de manen insan eti yiyerek haramla iftar etmiş sayılırlar 
.Bu şekilde  zahiren oruçlu  olup manen  gıybet sebebiyle  iftar etmiş 
olanlar hakkında Süfyan-ı Sevri  Hazretleri, takva ölçülerine göre:

 “Gıybet edenin orucu bozulur” demiştir.

İlahi bir rahmet 
mevsimi: Ramazan 

Ticaret  malının zekatı  
neye göre hesaplanır?
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Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt genelinde 14-21 Mayıs 

tarihleri arasında düzenlenen 
terör operasyonlarında 21 terö-
rist etkisiz hale getirildi. İçişleri 
Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre, son bir haftada bö-
lücü terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında Jandarma Özel Ha-
rekat, Polis Özel Harekat, Jan-
darma Komando Birlikleri ile iç 
güvenlik operasyonları çerçeve-
sinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hava ve kara unsurlarınca bin 
388 operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda, bölücü te-
rör örgütü PKK’ya yardım ve 
yataklık yaptıkları iddiasıyla 
190, terör örgütü DEAŞ ile ir-
tibatlı oldukları iddiasıyla 35, 
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
ile mücadele kapsamında 527, 
sol terör örgütleriyle mücadele 
kapsamında da 16 zanlı gözaltı-
na alındı. Planlı operasyonlarda, 
768’i terör suçları, 75’i düzensiz 

göç ve 3 bin 216’sı uyuşturucu 
ve kaçakçılık suçlarından olmak 
üzere 4 bin 59 kişi yakalandı. 

Düzenlenen iç güvenlik ope-
rasyonlarında 11’i ölü, 8’i sağ, 
2’si teslim olmak üzere 21 terö-
rist etkisiz hale getirildi.  Şırnak, 
Batman, Mardin ve Diyarba-
kır’da yürütülen operasyonlar-
da, terör örgütü mensuplarınca 
kullanılan 6 sığınak, barınak ve 
mağara ile tuzaklanan 7 el yapı-
mı patlayıcı ve mayın imha edil-
di. Güvenlik güçlerince ayrıca 
326 kilogram patlayıcı madde, 
63 el bombası, 1’i füze 13’ü ağır 
ve uzun namlulu olmak üzere 
17 silah ile 3 bin 100 adet muh-
telif mühimmat ele geçirildi. 
UYUŞTURUCU OPERASYONLARI 

Uyuşturucu satıcıları ile ka-
çakçılara yönelik bir haftada 2 
bin 516 operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda 1 ton 684 
kilogram esrar, 328 kilogram 
eroin, 2,4 kilogram sentetik 

kannabinoid (bonzai), 3 kilog-
ram metamfetamin, 32 bin 682 
ectasy hap, bin 355 captagon, 3 
bin 496 sentetik ecza, 536 bin 
844 kök kenevir bitkisi, 243 bin 
93 paket kaçak sigara ve 62 ton 
808 litre kaçak akaryakıt ele ge-
çirildi. 

Sokak satıcılarına yönelik 
okul çevreleri, parklar ve genç-
lerin yoğun olarak bulunduğu 
yerlerde yapılan kontrol ve ope-
rasyonlar kapsamında 471 şüp-
heli gözaltına alındı. 

Operasyonlarda 65 kilogram 
esrar, 5,2 kilogram eroin, 1,3 

kilogram sentetik kannabinoid, 
1,5 kilogram metamfetamin, 17 
bin 223 uyuşturucu hap, 821 
kök kenevir bitkisi ile 22 adet 
tabanca ve tüfek ele geçirildi. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE 
Bölücü terör örgütleri FETÖ/

PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın propa-
gandasını yapan, bu örgütleri 
öven, terör örgütleri ile iltisaklı 
olduğunu alenen beyan eden, 
halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine 
hakaretlerde bulunan, devle-
tin bölünmez bütünlüğüne ve 
toplumun can güvenliğine kas-
teden, nefret söylemleri içeren 
803 sosyal medya hesabı ile 
ilgili çalışma yapılarak 413 kişi 
hakkında yasal işlem yapıldı. 

Düzensiz göçle mücadele 
kapsamında bin 69’u denizlerde 
olmak üzere 4 bin 564 kişi yaka-
landı, bu kişilere organizatörlük 
yaptıkları iddiasıyla da 75 kişi 
gözaltına alındı. 

ASAYİŞ DENETİMLERİ
Çocuk ve gençlerin suça 

sürüklenmesi ve suç mağduru 
olmalarının engellenmesi, uyuş-
turucu satan ve hakkında ara-
ma kararı olan olan şahısların 
yakalanması, ilköğretim çağın-
daki çocuklar ile ortaöğretim ve 
üniversite çağındaki gençlerin 
her türlü zararlı faktörden uzak 
tutulması amacıyla, 15 Mayıs’ta 
ülke genelinde 16 bin 554 per-
sonelin katılımıyla “Çocuk ve 
Gençlerin Korunmasına Yönelik 
Denetim Uygulaması” yapıldı. 

Uygulama ile 9 bin 220 okul 
çevresi, 7 bin 453 okul servis 
aracı, 111 bin 310 şahıs kontrol 
edilerek 16 bin 114 iş yeri de-
netlendi. Kontrol ve denetleme-
ler sonucunda, 150 okul servis 
aracına cezai işlem uygulanır-
ken, 236 aranan şahıs yakalan-
dı, 95 şahıs ve 92 iş yerine idari 
işlem yapıldı.
n AA

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Gençlik İftarı” programı kapsamında 
Gençlik Meclisi üyesi gençler ve Konya’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle biraraya geldi

Gençler iftarda buluştu

Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın 
bereketi gençlerle birlikte açılan 
iftar sofralarında yaşandı. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin 
düzenlediği “Selçuklu Gençlik İf-
tarı”na katılarak Selçuklu Gençlik 
Meclisi üyeleri ve Konya’da eğitim 
gören yabancı uyruklu öğrencilerle 
bir araya geldi. İftar öncesinde ma-

saları tek tek gezen Başkan Pekya-
tırmacı gençlerle sohbet etti. 

Sözlerine Ramazan ayının bir-
lik, beraberlik, kardeşlik ve huzur 
getirmesini dileyerek başlayan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,” Ramazan Ayı’nın 
bu bereketini gençlerle birlikte ya-
şamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Selçuklu’da gençlik hizmetlerimiz 

her zaman ön planda oldu. Selçuklu 
Gençlik Meclisi olarak güzel çalış-
malara imza atıyorsunuz. Bizler de 
ortaya koyduğunuz projelere bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da destek olmaya devam edeceğiz. 
Gösterdiğiniz bu uyum ve başarının 
artarak devam etmesini diliyorum. 
Ramazan’ın güzellikler getirmesini 
temenni ederken katılımızdan do-

layı hepinize teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programa Selçuklu 
Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu 
Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, 
Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Kara-
biber, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşki-
latı Üyeleri de katıldı.
n İHA

Başkan Pekyatırmacıya, hayırlı olsun ziyareti
Selçuklu ilçe Kaymakamı Sabit 

Kaya ve Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürü Mukadder Gürsoy, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’ya hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun 
ziyaretleri sürüyor. Selçuklu Kay-
makamı Sabit Kaya ve Konya İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy 
Selçuklu Belediye Başkanlığı göre-
vine seçilen Ahmet Pekyatırmacı’yı 
makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun temennisinde bulundular. Sel-
çuklu Belediye Başkanlığı görevine 
seçilmesinden dolayı Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’yı tebrik eden Kaya ve 

Gürsoy, Pekyatırmacı’ya çalışmala-
rında başarılar diledi. 

Kaymakam Sabit Kaya ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’a 
ziyaretinden dolayı teşekkür eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu sadece 
Konya’nın değil tüm Türkiye’nin ör-
nek çalışmalarını takdirle izlediği bir 
ilçe. Emanet aldığımız bu görevde 
hizmet çıtasının çok yüksek oldu-
ğunu biliyoruz. İnşallah sorumluluk 
bilinciyle ve tüm kurum ve kuruluş-
larımızla güzel iş birlikleri geliştire-
rek Selçuklumuzu daha iyi noktalara 
taşımanın gayreti içinde olacağız” 
dedi. 
n İHA

“Tarafsızlık” lafı bir 
kısım ilahiyatçılarda biraz 
tuhaf şekilde tefsir edili-
yor. Öyle ilahiyatçılar var 
ki, sevgili peygamberimi-
ze salat-ü selam getirme-
meyi “tarafsızlık” olarak 
anlıyor. Bir kısımları ise 
salat-ü selam getirme-
yi “yağcılık” addediyor.  
Üzülerek ifade edelim ki, 
sevgili peygamberimize 
salat-ü selam getirmeyi “yağcılık” sayan 
ilahiyatçıların günümüzde devletin mü-
him kademelerinde etkili olduğu şayiası 
yaygındır. 

Diyanet teşkilatı devletimizin bir 
kuruluşudur. Bu yönüyle güvenilmesi 
gereken bir kuruluştur. Ama gerçekten 
Diyanet, Türk milletinin itimadına cevap 
verebiliyor mu? 

Bendeniz şahsen Diyanet teşkilatı-
nın Müslüman Türk milletinin güvenine 
layık olmaya çalıştığını göremiyorum. 
Görmek istiyorum ama göremiyorum.  

Maalesef durum  aynen böyledir. 
Gerçi namaz vakitleri için geçerlidir 

ama Ramazan ayı münasebetiyle temkin 
vakti yine gündeme geldi. Diyanet tem-
kinsiz vakitte ısrar etti ve etmeye devam 
ediyor.  1983’e kadar temkin vaktini 
kullanan Diyanet, ne oldu ki, bu tarihte 
bir anda temkin vaktini kullanmaktan 
vazgeçti?  Bu husus müstakil bir yazıyı 
gerektirdiğinden bu yazımda bundan 
bahsetmeyeceğim. 

Dedik ki, Diyanet teşkilatı devletimi-
zin bir teşekkülü olduğundan ona güven-
mek istiyoruz. 

Şimdi bakalım nasıl güveneceğiz? 
Diyanet teşkilatının bünyesinde olan 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınla-
nan Diyanet Ansiklopedisi var.  

Bütün camilerimizde bu ansiklopedi 
var.  Camiye gidenler görürler. 

Bu ansiklopedide “Deylem” madde-
sinde şu ifadeler yer alıyor; 

“Hasan el-Utruş’un çabaları ile 
Müslüman olan ve Şiiliği benimseyen 
Deylemliler, Abbasi Halifeliği dahil Müs-
lüman devletlerin ordularında büyük 
ölçüde yer aldılar. İslam dünyasının 
en adil hükümdarından biri olarak ta-
nınan Hasan el-Utruş 917’de  ölünce 
yerine Hasan b. Kasım ed-Dâi geçti….
Deylemlilerin kurdukları en güçlü ha-
nedan Büveyhilerdir. Büveyhiler 945’de 
Bağdat’ı zaptederek halifelerin dünyevi 
hâkimiyetine son verdiler. Ancak bir  
türlü yağmacılıktan kurtulamadıkları gibi 
Abbasi Halifeliğini de tamamıyla ortadan  
kaldıramadılar. Deylemlilere en büyük 
darbeyi Selçuklular vurdu. Tuğrul Bey 
Deylemlilerin Irak, Fars ve Huzistan’daki 
kollarına son verdi (1055)”. 

Verilen bilgide Deylemlireni Şiiliği 
benimsediği ifade edildikten sonra Şiiliği 
benimseyen Deylem hükümdarı Hasan 
el –Utruş’u “İslam dünyasının en adil hü-
kümdarlarından biri olarak tanındığını” 
söylüyor. 

Bir lise talebesi olsanız veya İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi olsanız bir Şii 
hükümdarını “İslam dünyasının en adil 
hükümdarlarından biri olarak tanımış 
olmaz mısınız? 

Ehl-i sünnet hassasiyetiniz yoksa 
hiç problem yok. 

Mezhebiniz çok geniş olabilir. Ama 
bir farkla; övgüler düzdüğünüz Şia sizin 
hakkınızda mezhebi o kadar geniş değil. 
Onlar sizi daimi ve ebedi düşman beller 
siz ise “ılıman İslam” adına veya “dinlera-
rası diyalog” adına ya da “çıplak Kur’an” 
olarak ifade edilen peygambersiz İslam 
adına herkese ve her inanışa “hoşgörü” 
bakabilirsiniz. TABİİ EHL-İ SÜNNET HA-

RİÇ .
Mesela Diyanet An-

siklopedisinde Deylem 
hükümdarı için “Şia tara-
fından en adil hükümdar-
lardan biri olarak tanınan” 
deseydi mesele yoktu. 
Ama öyle demiyor.  “İs-
lam dünyasının en adil 
hükümdarlarından biri” 
diyor. 

Daha tuhaf bir tespit 
var. Deniliyor ki, “Büveyhiler 945’de 
Bağdat’ı zaptederek halifelerin dünyevi 
hâkimiyetine son verdiler”. 

Lafa bak lafa…..
Halifelerin dünyevi hâkimiyetine son 

vermiş”. 
Bu cümleden “laiklik” iması mı an-

layacağız? 
Ne demekmiş, “dünyevi hâkimi-

yet”?  İslam anlayışında dünya-ahiret 
ayırımı mı var?  Dünya ahiretin tarlası 
değil mi? 

Dünyasız ahiret olur mu? İnsan bir 
bütün değil mi? İnsanın maddi tarafı 
olduğu gibi manevi tarafı yok mu? Hris-
tiyanlıkla İslam’ı karıştırmak değil midir 
bu? 

Üstelik bu kuruluş Diyanet Teşkilatı !
Bu cümleden merak ettiğim husus 

şudur; ”Büveyhiler (Şia), Ehl-i sünnet 
hilafetinin dünyevi hâkimiyetine son ver-
di” cümlesiyle 1922 yılında kabul edilen 
hilafet ile saltanatın tefrik edilmesine bir 
selam çakma mı var? Yoksa Türk mil-
letinin İslam ile şereflendikten sonra da-
ima musallat olan Şia’ya bir “güzelleme” 
iması mı var? 

Hangisi olursa olsun her iki ihtimal 
de Türk milletinin Diyanet’e güvenmesini 
engelleyen bir durumu ortaya koymak-
tadır. 

Bu güven buhranı kaldırılmalıdır. 
Türk milletinin bir ferdi olarak Diyanete 
güvenmek istiyoruz. 

Bir cümle daha var ki, dehşetengiz. 
Büveyhiler’in Bağdat’ı işgalinden  (an-
siklopedide zapt etmek diyor) sonra 
kullanılan cümle aynen şöyle; “Abbasi 
Halifeliğini de tamamıyla ortadan  kaldı-
ramadılar”.

Cümleyi tekrar okuyalım; Büveyhiler 
Abbasi Halifeliğini tamamıyla ortadan 
kaldıramadılar”. 

“Tamamıyla ortadan kaldıramadı-
lar” diyor.  Yani “Abbasi halifeliği” orta-
dan kalkmalıydı !.

Anlaşıldığı kadarıyla yazarın itirazı 
Abbasi Halifeliğine… 

Şia’nın dünyevi hâkimiyetine son 
verdiği Abbasi Halifeliği “tamamıyla” 
ortadan kalkarsa ehl-i sünnet İslam’ı da 
yok olacaktır. 

Ehl-i sünnet İslam’ı nedir? Sevgili 
peygamberimiz ve O’nun yıldız sahabe-
lerinin anlayışında olan İslam’dır. 

Şimdi söyleyin bakalım; Diyanet’in 
neşrettiği İslam Ansiklopedisine ne ka-
dar güveneceğiz? 

Öyleyse yapılması gereken nedir? 
Diyanet ansiklopedisi ciddi bir emek 

mahsulüdür. Tamam, fakat dikkatli 
okunmalıdır. Bu gerçeği milyonlarca 
liseli hangi öğrencimize anlatabileceğiz 
bilemiyorum. 

Esasen bu ve benzeri problem, 
sadece Diyanet Ansiklopedisi’ne mah-
sus değildir.  Ülkemizde veya dünyada 
müracaat kaynağı olarak görülen bütün 
eserlerde böyle bir risk vardır ve bu ka-
çınılmazdır. 

Çözüm, iman ettiğimiz hususların 
sahih bir şekilde öğretilmesi ve yaşatıl-
masıdır. 

BİZ BUNA EHL-İ SÜNNET ANLAYI-
ŞI   DİYORUZ. 

“TARAFSIZLIK”

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ



Süleyman Özkafa Hoca Efendi aldığı eğitimle büyük bir ilim adamı olarak Müslümanlara Allah kelamını öğretmek için çalıştı. Köy köy 
Allah rızası için Hakk’ı anlatan Süleyman Özkafa Hoca Efendi, sonraki yıllarda geçen çileli öründe bile bu güzel vazifesinden vazgeçmedi

Köy köy Hakk’ı anlattı
Konya’nın manevi önderlerin-

den Süleyman Özkafa Hoca Efendi, 
küçük yaşlarda ilimle haşır  neşir ol-
maya başladı. Türkiye’nin zorlu, ya-
saklı dönemlerinde, Kur’an-ı Kerim 
nöbeti tutarak başlayan ilim serü-
veni, ilerde Süleyman Özkafa Hoca 
Efendi’nin danışılan bir alim olma-
sını beraberinde getirecek. Özkafa 
Hoca Efendi, bir gurup hoca arkadaşı 
ile birlikte oluşturdukları İrşad ekibi 
ile yıllarca Cuma günleri fahri olarak 
köylere giderek, binlerce Müslüma-
na ulaşıp Hakk’ı anlattılar. 

SÜLEYMAN ÖZKAFA’NIN HAYATI
Süleyman Özkafa Hoca Efendi 

1935 yılında Konya merkez Arap-
lar Karakayış Mahallesi’nde doğdu. 
Babası Sofu Mustafa olarak anılırdı 
ve Kur’an öğrenme ve öğretmenin 
yasak olduğu o dönemlerde mahal-
lenin kız ve erkek çocuklarına evinde 
gizli gizli Kur’an öğretirdi.

DUT  AĞACINDA KUR’AN NÖBETİ
 Süleyman Özkafa Hoca çocuk-

luk yıllarında henüz 4-5 yaşında 
olup  babası içerde mahalle gençle-
rine gizli gizli Kur’an öğretirken evin 
önünde veya bahçedeki dut ağacına 
çıkarak nöbet tutar, sokaktan bir  
resmi görevli asker-polis vb görün-
ce hemen içeriye haber eder ve ço-
cuklar ellerinde mushaflarla arka 
kapıdan bağ ve bahçelere kaçarak 
evlerine dağılırdı.

HACIVEİSZADE’YE TALEBELİK
Şehid Sadık İlkokulu ve Konya 

İmam Hatip Okulu’nu bitiren Süley-
man Hoca bu okulda Hacıveyiszade 
Mustafa Kurucu Hocaefendi’den 
uzun yıllar ders okudu. Daha sonra 
Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün 
ilk dönem mezunu olarak tahsil ha-
yatını tamamladı. Askerliğini yedek 
subay olarak İstanbul’da yaptı.

VAZİFE HAYATI 
Dini hizmet alanlarının hemen 

hemen her kademesinde görev ya-
pan Hocaefendi ilk resmi görevine 
Kovanağzı Mahallesi’nde Deleğin 
Arif’in Camisi olarak bilinen cami-
de imam hatip olarak başladı.  Daha 
sonra Mersin-Erdemli ve Afyon-Bol-
vadin ilçelerinde müftülük yaptı.

HAPİS VE ÇİLELİ YILLAR
Bolvadin Müftüsü iken İslami 

konulardaki hassasiyeti ve tavizsiz 
tutumları nedeniyle mülki amirle 
mahkemelik oldu ve hapis cezasına 
çarptırıldı. Afyon Merkez ve Sultan-
dağı ilçelerinde 1.5 yıla yakın hapis 
yattı. Hapis hayatında gelen yoğun 
ziyaretçilerin getirdiği hediyeleri 
mahkumlara dağıtır, onlara İslam’ı 
anlatırdı.

Cezaevi arabasında Afyon’dan 
Sultandağı’na nakledilirken mah-
kum arabası içinde ellerindeki ke-
lepçenin açılmasını istediği halde 
görevlilerin emir kulu anlayışıyla 
açmadığını, arabadan inip cezaevine 
girerken yolda aynı vaziyette kendi-

sini görenlerin “Pek de babayiğitmiş, 
ne suç işledi ki...” diyerek bakışmala-
rını acıklı bir şekilde anlatırdı.

 Aldığı mahkumiyetten dolayı 
memuriyetten atıldı ve sıkıntılı gün-
ler geçirdi. Daha sonra 1974  CHP-
MSP hükümeti döneminde çıkan 
aftan yararlanarak Çumra’da vaiz 
olarak yeniden göreve başladı. Ar-
dından Konya Merkez Hacı Hasan 
Başı, Uluırmak ve Çayırbağı Kur’an 
Kurslarında hocalık yaptı ve uzun 
yıllar Merkez Vaizi olarak Kapu Ca-
mii’nde vaaz verdi.

KAPU CAMİİ VAAZLARI
Vaazlarında İslam tarihine geniş 

yer verir, sahabelerin birbiriyle olan 
akrabalık bağları ve örnek hayatını 
sanki günümüzde yaşayan birisinin 
hayatını anlatır gibi anlatırdı. Şu üç 
konuya çok fazla önem verir, Faiz yi-
yenlerin, Vakıf malına tamah eden-
lerin ve Kabristan üzerine ev-dük-
kan yapanların iflah olmayacağını 
söylerdi.

Bu arada İslam Hukuku’nun en 
zor konularından olan nikah-talak 
ve feraiz (Ölünün bıraktığı malların 
şer’i olarak dağıtımı) mevzuunda de-
rin vukufiyete sahip olup pek çok kişi 
resmi makamlar dururken kendisine 
fetva sormaya gelirdi. Fetvalarında 
İslam’ın esaslarından kesinlikle taviz 
vermez, acı da olsa doğruyu söyle-
mekten çekinmezdi.

PARSANALI MUSTAFA
12 Eylül darbe günü evinden 

alıp götürülür. Epeyce bir gözdağı 
verilir. Serbest bırakılır ama baskı-
lar bitmez. Hoca Efendi’nin morali 
bozuktur. Rahatça konuşamamakta, 
tatmin olamamaktadır. Bir ara Kapu 
Camii vaazlarını bırakmayı düşü-
nür. Nihayet bir Cuma günü içinden 
sanki son vaazmış gibi konuşmasını 
bitirip eve dönerken hala tereddüt 
içindedir. Bıraksam mı, bırakmasam 
mı diye düşünürken yolda karşısına 
Konya’nın meczuplarından Parsa-
nalı Mustafa çıkar. Aralarında bir 
konuşma, istişare vs olmadan Parsa-
nalı Mustafa, Hoca Efendinin direk 
karşısına geçer ve “Devam hoca de-
vam, it ürür kervan yürür!” der.

Hoca alacağını almıştır ve bırak-
maktan vazgeçer ve çok ta faydalı, 
bereketli  vaazları yıllarca devam 
eder.

KÖY İRŞAD EKİBİ
Bir gurup hoca arkadaşı ile birlik-

te oluşturdukları İrşad ekibi ile yıllar-
ca Cuma günleri fahri olarak köylere 
gittiler. Birisi hutbe, birisi vaaz vere-
rek binlerce Müslümana ulaşıp hak-
kı anlattılar. Bu işi yaparken prensip 
olarak köylerde yemek yemezler ve 
kimseye yük olmazlardı. Yolda bir 
çeşme başında kendi ceplerinden 
azık karıştırarak mütevazi bir şekil-
de karınlarını doyurur ve hizmete 
koyulurlardı. Süleyman Özkafa Hoca 
Efendi not almaya çok önem verirdi. 

Bu Köy İrşad Ekibi olarak hangi ta-
rihte, nereye gittiler, orada ana konu 
olarak neden bahsettiler, köyün ima-
mı, muhtarı, cemaatin tutumu vb. 
konuları özel bir deftere kaydederdi. 
Bu defterden aynı köye müteaddid 
defalar gittikleri, önceki ve sonraki 
gidişler arasındaki fark ve gelişmele-
ri görmek mümkündü.

SOSYAL  YÖNÜ
Hoca Efendi dini tahsil yapmış 

ve belli bir dünya görüşüne sahip 
bir ilim adamı, bir tebliğcidir. Ama 
bunun dışında bazı özellikleri daha 
vardır. Bağ-bahçe işleriyle uğraşır, 
ağaç ve çiçek yetiştirir, evcil hayvan-
larla meşgul olurdu. Mesela Konya 
ve çevresinde “Hüsn-ü Yösif” olarak 
bilinen yıldız çiçeğine çok meraklı 
olup bu çiçeğin geniş bir koleksiyo-
nuna sahipti. Bu işe meraklı avukat, 
bankacı, esnaf, bürokratlardan olu-
şan geniş bir arkadaş çevresi vardı 
ve bunlarla periyodik aralıklarla bir 
araya gelir, hoş sohbetler yaparlardı.

Şu anda halen hizmetlerine de-
vam eden Milli Gençlik Vakfı, Türk 
Anadolu Vakfı, Hayra Hizmet Vakfı, 
İlim Yayma Cemiyeti, Fatih Vakfı, 
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, İs-
lami Değerleri Tanıtma Vakfı... gibi 
pek çok kuruluşta Kurucu, Genel 
Kurul Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 

İdareci, Hatip... olarak çeşitli kade-
melerde hizmet yaptı.

“İslam’ın İlk Emri OKU Mec-
muası”nın çıkarılmasında ve yayın 
hayatına devam etmesinde hep işin 
içinde oldu.

Gençlik FM Radyosu’nda uzun 
yıllar konuşma yaptı.

MSP’den Milletvekili adayı oldu.
VEFATI VE CENAZESİ

Ömrünün son 10-15 yılında şe-
ker hastalığına müptela idi. Bundan 
dolayı gözlerinden ve ayaklarından 
rahatsızdı. 30 Mayıs 2004 tarihinde 
vefat etti. Sultan Selim Camii’nde 
kılınan cenaze namazı ardından Mu-
salla Mezarlığına defnedildi.

Vefatından bir gün önce 29 Ma-
yıs günü İstanbul’un Fethi dolayısıy-
la Milli Gençlik Vakfı’nın düzenlediği 
Fetih Yıldönümü Kutlamaları vardı. 
Her sene değişik illerde yapılan kut-
lamalar o sene Konya’da yapılmıştı 
ve bundan dolayı Türkiye’den ve 
yurt dışından pek çok önemli misafir 
Konya’da idi.

Hoca Efendi İslam aleminin 
dertlerini kendisine dert edinmiş 
ve hastane odasında son nefesini 
vermeden bir kaç dakika önce te-
levizyondan Filistin ve Irak’ta olan 
sıkıntılı haberleri dinlemiş ve hem 
üzülmüş, hem de onlara dua etmişti. 

Allah’ın takdiri ile cenazesine  Kon-
ya’da bulunan İslam aleminden pek 
çok misafir katıldı ve onlar da kendi-
sine dua ettiler.

Başta Eski Başbakan ve Milli 
Görüş Lideri Prof. Dr. Necmeddin 
Erbakan ve arkadaşları olmak üzere 
Sudan Eski Devlet Başkanı Mareşal 
Muhammed Şwarel ez-Zeheb, Pa-
kistan Cemaat-i İslami Genel Baş-
kanı Gazi Ahmed Hüseyin, Malezya 
İslam Partisi Genel Sekreteri Nas-
ruddin Mat ile birlikte pek çok devlet 
adamı, siyasetçi, ilim adamı cenaze-
sine iştirak etti. Muhteşem bir katı-
lımla cenazesi kaldırıldı.

Süleyman Özkafa’nın 4 erkek 
evladı olup hepsine yüksek tahsil 
yaptırdı ve çeşitli hizmetlerde bu-
lundular. Kendisi sağlığında pek çok 
gazete ve dergi yazıları yazmış, rad-
yo, televizyon ve kürsülerden binler-
ce konuşma yapmış ancak yazılı bir 
kitap telif işine fırsat bulamamıştı.

Vefatından sonra Anadolu 
Gençlik Derneği Konya Şubesi bazı 
konuşmalarından seçilen notlarla 
“Derya’dan Damlalar” ismi altında 
bir kitabını yayınladı.

Çilekeş ve dolu dolu bir ömür 
geçiren Hocamıza Allah’tan rahmet 
diliyoruz.

Bolvadin Müftülüğü esnasında Müftülük çalışanları ile. Kur’a Kursu hoca arkadaşları ile birlikte.

 Askerlik fotoğrafı, 1960’lı yıllar.

MSP Milletvekili Adayı 
olduğu esnada.

Gençlik yılları.

Prof. Dr. Osman Okka ve İşadamı Halil İbrahim Dağ ile birlikte.

 Viyana’da verdiği bir konferans sonrası.



Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması sebebiyle geldiği Konya’da eğitim hayatına devam eden Taylandlı Safaa Binarboot, “Tayland’daki 
Müslümanlar Türkiye’yi güçlü görüyorlar ve çok seviyorlar. Ben Türkiye’ye geldim ve bunu bizzat gördüm. Türkiye güçlü bir ülke” dedi 

Türkiye güçlü bir ülke
Türkiye her yıl farklı ülkelerden 

gelen yüzlerce misafir öğrenciye ev 
sahipliği yapıyor. Özellikle son yıllar-
da yapılan çalışmalarla Türkiye’nin 
daha fazla tanınması ve eğitim ka-
litesinin daha iyi seviyede olması, 
gelen misafir öğrencilerin sayısını 
da artırmış durumda. Misafir öğ-
rencilerden nasibini fazlasıyla alan 
iller arasında Konya da bulunuyor. 
Konya, bugün çok sayıda misafir 
öğrenciye ev sahipliği yaparken, 
Konya’nın misafirperverliği ve Hz. 
Mevlana’nın “Gel ne olursan ol yine 
gel” çağrısıyla yoğrulmuş bir şehir 
olması, misafir öğrencilerin Kon-
ya sevgisini artırıyor.  Tayland’dan 
eğitim görmek için Konya’ya gelen 
Safaa Binarboot, “Ben çok şehri gez-
dim Türkiye’de ama Konya gibisini 
görmedim. Konya daha güzel bir 
şehir” dedi.

BÜYÜK BASKILAR YOK ARTIK 
20 yaşındaki Taylandlı Safaa 

Binarboot, 1 buçuk yıldır bulundu-
ğu Konya’da Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nde İşletme öğrencisi. 
Tayland’la ilgili kısa bir bilgi veren 
Binarboot, Tayland’ın Budist bir 
ülke olduğunu söyledi. Ancak buna 
rağmen, ülkesindeki nüfusun yak-
laşık yüzde 10’unn Müslüman ol-
duğunun bilgisini veren Binarboot, 
“Ben Müslüman bir aileden geliyor. 
Doğuştan Müslümanım. Tayland’da 
daha önce Müslümanlara baskı ya-
pılıyordu ama şuan böyle bir sorun 
yok. Müslümanları sevmeyenler 
orada çok fazla. Bazı olaylar elbette 
çıkıyor. Ama eskisi gibi büyük baskı-
lar yok şuanda” dedi. 

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE
Eğitim görmek için yurt dışında 

bir ülkeye gitme kararı verdiğini bir 
süre sonra da Türkiye’yi tercih etti-
ğini dile getiren Binarboot, neden 
Türkiye’yi tercih ettiğini şu cümle-
lerle anlattı, “Türkiye’de insanlar çok 
sıcakkanlı. Misafirperver. Bu yüzden 
Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyo-
rum.  Tayland’dayken Türkiye’yi ta-
nıyordum ama sadece Kapadokya ve 
İstanbul’u biliyordum. Bir de Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
tanıyordum. Tayland’da Türkiye çok 
iyi görülüyor. Oradaki Müslümanlar 
Türkiye’yi güçlü görüyorlar ve çok 
seviyorlar. Benim Türkiye’ye gelme 
sebebim de buydu zaten. Türkiye 
Müslüman bir ülke. Güçlü ve geliş-
miş bir ülkeydi. Ben de burayı tercih 
ettim. Geldim burada eğitim haya-
tımı sürdürüyorum ve çok mutlu-
yum.”

KONYA GÜZEL BİR ŞEHİR 
Ramazan ayının Tayland’da na-

sıl geçtiği ile ilgili bilgiler de veren 
Binarboot, sözlerine şöyle devam 
etti, “Tayland’da Ramazan’da mü-
zik filan dinlemiyoruz. Saygısızlık 
olarak algılıyoruz ve Ramazan’da 
özel bir hale bürünüyoruz. Daha 
çok Kur’an-ı Kerim okuruz, namaz 
kılarız Ramazanlarda. Çok sessiz ve 
sakin bir ülke haline gelir Tayland. 
Daha çok ibadetle geçiriyoruz Ra-
mazan’ı. Türkiye’ye gelince bu ko-
nuda biraz hayal kırıklığına uğradım. 
Çünkü kültürel ve inanış anlamında 
bazı farklılıklar var. Burada arkadaş-

larım Ramazan’da ibadet yapmıyor, 
hep film izlemekle geçiriyorlar. Ama 
biz Tayland’da sürekli ibadetle ge-
çirir. Müzik dinleniyor mesela bu-
rada. Bunlara şaşırmıştım. Yemek 
kültürüm buradan çok farklı. Özel 
yemekler yapılır Ramazan’da. Ye-
meklerimiz çok acı olur. Baharatı 
çok kullanırız. Etli pilav, çorba, erişte 
yeriz. Buradaki yemekler bana çok 
yağlı geldi. Biz daha az yağ kulla-

nırız. O yüzden yemek konusunda 
alışmak biraz zor oldu.” Konya’da da 
Ramazan ayının güzel geçtiğini vur-
gulayan Binarboot, “Konya’nın Ra-
mazan atmosferi çok güzel. Ben çok 
şehri gezdim Türkiye’de ama Konya 
gibisini görmedim. Konya daha gü-
zel bir şehir. Bir de Konya’da misa-
firperverlik çok güzel. Yardımlaşma, 
dayanışma çok güzel” değerlendir-
mesinde bulundu. 

TAYLAND HAKKINDA
Tayland bir Uzak Doğu ülkesi-

dir. Ülkenin başkenti aynı zamanda 
en kalabalık şehri olan Bangkok’tur. 
1238 yılında kurulan Budist krallık,  
ilk Tay devleti olarak biliniyor. Tay-
land aynı zamanda Avrupa ülkeleri-
nin sömürgeleştiremedikleri tek Gü-
neydoğu Asya ülkesi olarak dikkat 
çekiyor. Ekonomisi daha çok tarıma 
dayansa da, zengin maden yatakla-
rı ve turizm de ciddi ekonomik gelir 
kaynağı olarak dikkat çekiyor. 

Ülke son yıllarda büyük atılım 
sağlamış ve ihracat noktasında bü-
yük ilerlemeler kaydetmiştir. Dün-

yada ekonomik anlamda ilk 20 ülke 
arasında yer almıştır. Tayland’ın 
tarihi oldukça köklüdür. Başta Hin-
distan olmak üzere diğer Uzak Doğu  
ülkeleri ile etkileşim sonucu Budizm 
toplumda hakim din olmuştur ve 
toplum yapısının şekillenmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Din ve 
kültür yönünde Uzak Doğu Asya’nın 
farklı özelliklerini bünyesinde ba-
rındıran Tayland’da farklı dini ve 
kültürel öğeler harmanlanmış halde 
bulunur. 

Ülkede genel anlamda kültürler 
arasında bir uyum söz konusudur. 
Bu da ülkenin sorunsuz bir ülke ol-
masında önemli bir katkı sunmak-
tadır. Tayland halkı oldukça güler 
yüzlü ve misafirperver olmasıyla da 
bilinir. Özellikle ülkeye her yıl giden 
milyonlarca turiste karşı oldukça 
sıcakkanlı davranan Tayland halkı, 
turistleri oldukça etkilemektedir. 
Tayland, Türkiye’den gidecek tu-
ristlerden 30 güne kadar vize iste-
memesi nedeniyle son yıllarda ilgi 
çeken bir ülke haline gelmiştir. 

 Safaa Binarboot

Budist bir ülke olmasına rağmen Tayland nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u Müslüman. Tayland’daki Müslümanlar Ramazan aylarını genellikle ibadetle geçiriyorlar.

Tayland’ın yemek kültürü oldukça zengin.



24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
olan 27. Dönem Milletvekili seçim-
lerinde partilerin Yüksek Seçim Ku-
rulu (YSK)’na aday listelerini teslim 
etti. AK Parti, MHP, CHP, SP, İyi Par-
ti milletvekili aday listelerini Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK)’ya teslim etti. 
Milletvekili aday listelerini YSK’ya ilk 
teslim eden parti ise MHP oldu. 18 
Mayıs’ta listelerini teslim eden MHP, 
aday belirleme sürecinde oldukça 
hassas davranmıştı. Dün itibariyle 
ise tüm partiler listelerini YSK’ya 
teslim etmiş oldu. 

AK Parti’de Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun, CHP’de Parti 
Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP’de 
Genel Başkan Yardımcıları Semih 
Yalçın ve Feti Yıldız, SP’de Genel 
Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, 
İyi Parti’de Genel Başkan Yardım-
cısı İsmail Koncuk ve beraberindeki 
heyetler milletvekili aday listeleri-
ni YSK teslim etti. Listelerin teslim 
edilmesinin ardından milletvekili 
adaylığı heyecanlığı yaşandı. Liste-
lerde ismini görenler büyük sevinç 
yaşadı. 

Konya’da milletvekili listelerinde 
en dikkat çeken isim Abdüllatif Şe-
ner oldu. CHP’den birinci sıraya ko-
nan Şener, CHP’liler tarafından şaş-
kınlıkla karşılandı. Konyalı bir ismin 
listeye konması gerektiğini belirten 
partililer düşüncelerini hem sosyal 
medyada hem de genel merkeze ak-
tararak gösterdi. AK Parti tarafından 
Konya Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Tahir Akyürek’in 2. sıraya 
konması ise beklenilen bir durum 
oldu. İlk 3’te yer alacağı söylenen 
Akyürek’in 2. sırada olması partilileri 
şaşırtmadı. 

MHP’de ise Mustafa Kalaycı’nın 
ilk sıraya konması partililer tarafın-
dan olumlu karşılanırken, ikinci sı-
rada Esin Kara yerine Celil Çalış ol-
malıydı düşüncesi ağırlık kazanıyor.  
Tarım ve çiftçi kesimi tarafından ol-
dukça sevilen Celil Çalış’ın seçim sü-

recinde partiye önemli oranda sinerji 
katacağı ve MHP’nin 3 milletvekili 
çıkarabileceği öngörülüyor.  

SP’de ise liste geçtiğimiz se-
çimdeki listeye bakıldığında benzer 
isimler yer aldı. Millet İttifakı’na da-
hil olan SP’nin 24 Haziran’da Kon-
ya’dan milletvekili çıkarıp çıkarama-

yacağı ise merak konusu. 
Listeler içinde en dikkat çeken 

parti ise İyi Parti. 24 Haziran’da 
millet tarafından ne kadar destek-
leneceği merak ediliyor. Milletvekili 
listesi Konya’da ne kadar oy kazan-
dırıp kazandırmayacağını ise 24 Ha-
ziran’da sandık belirleyecek. 

AK PARTİ’NİN KONYA 
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:  

1  - Ahmet Sorgun
2  - Tahir Akyürek
3  - Orham Erdem
4  - Leyla Şahin Usta
5  - Ziya Altunyaldız
6  - Hacı Ahmet Özdemir
7  - Gülay Samancı

8  - Abdullah Ağralı
9  - Selman Özboyacı
10  - Halil Etyemez
11  - Ali Sürücü
12  - Mehmet Akif Yılmaz
13  - Zerrin Özel
14  - Osman Seçkin 
15  - Muhammet Zeren

MHP’NİN KONYA 
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

1- Mustafa Kalaycı
2- Esin Kara
3- Celil Çalış
4- Ahmet Fatih Satılmış
5- Sefa Lök
6- Yunus Emre Tekinsoy
7- İsmail Öğütçü
8- Faruk Sonkaya
9- Özlem Sarıoğlu
10- Sedat Göncü
11- Mustafa Aygün
12- Salih Akça
13- Türker Aydoğdu
14- Aytekin Mart
15- Bilal Yiğit

CHP’NİN KONYA 
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 

1-Abdüllatif Şener
2-Abdülkadir Karaduman
3-Hasan Sarımehmetoğlu
4-Saim Sezen
5-Nihal Eken
6-Ali Sayar
7-İsmail Ünsal
8-Orhan Kaya
9-Nazife Demirhan
10-Memduh Erden Kökbudak
11-Sefer İpek
12-Hikmet Balcı
13-Şeniz Kurtuluş
14-Mehmet Yurtseven
15-Hasan Pektekin

SP’NİN KONYA 
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

1-Mustafa Özkafa
2-Hasan Hüseyin Uyar
3-Mustafa Derbentli
4-Sinan Toprak
5-Muhammet Uzun
6-Ahmet Büyüktermiyeci
7-Yavuz Aydın
8-Kenan Özcan
9-İsmail Hakkıbacak
10-İsmail Aydilek
11-Mahmut Sami Büyükyılmaz
12-İsmail Bulut
13-Ömer Mücevher
14-Sefa Yılmaz
15-Kerim Şenel

İYİ PARTİ’NİN KONYA 
MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: 

1- Fahrettin Yokuş
2- Orhan Tulukçu
3- Sevil Sargın, 
4- Mehmet İlker Yiğit,
5- Şakir Berber
6- Süleyman Şenol
7- Gökhan Tozoğlu
8- Osman Fedai
9- Mustafa Rıdvan Peker
10-  Nazmi Sırıt
11- Rana Erarslan
12- Mehmet Ali Önal
13- Nazan Kaya
14- Hulusi Koçak
15- Faruk Çöklü

n EMİNE ÖZDEMİR 
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24 Haziran’da gerçekleştirilen genel seçimlerde parti listeleri belli oldu. AK Parti, MHP, CHP, SP, İyi Parti milletvekili aday listelerini 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya teslim etti. Listelerin teslim edilmesinin ardından milletvekili adaylığı heyecanlığı yaşandı

Milletvekili adayları
belli oldu, sıra seçimde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun listeleri teslim etti. 

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan listeleri teslim etti 

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız listeleri teslim etti

SP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez listeleri teslim etti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk listeleri teslim etti.
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Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk senesinde ligi 
4.sırada bitiren ve önemli bir başarı elden eden 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off 
çeyrek finalinde Bandırma Kırmızı’yı elemiş ve 
yarı finalde Afyon Belediyesi’nin rakibi olmuştu. 
Mavi beyazlılar, evinde konuk ettiği Afyon’a 74-
85 mağlup oldu ve seride durum 3-1’e geldi. Bu 
sonuçlar ile Selçuklu Belediyesi elendi ve  Süper 
Lig’e lige çıkma şansını yeni sezona bıraktı. İlk 
sezonun önemli başarılar elde eden Selçuklu 
Belediyespor’a Konya halkının gereken desteği 
vermemesi ise dikkat çekti.

SELÇUKLU İLK YARIDA ETKİLİ 
OLAMADI

Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Afyon 
Belediyespor ile oynadığı Play – Off yarı final 
4.maçına kötü başladı. Hücumda is-
tediği oyunu ortaya koyama-
yan mavi beyazlılar, sık sık 
oyuncu değişikliğine git-
mesine rağmen rakibinin 
sayılarına karşılık vermekte 
zorlandı. Karşılaşmanın ilk bölümünde Afyon 
Belediyesi 3’lük atışlarla etkili oldu. Maçın ilk 
bölümü 24-21 konuk takımın üstünlüğü ile ge-
çildi. İkinci 10 dakikalık bölümde mavi beyazlı 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, yine hücum-
da etkisiz bir oyun ortaya koydu. Serbest atışlar-
dan da verim alamayan Konya ekibi, farkın açıl-
masına engel olamadı. Selçuklu Belediyespor 
ile Afyon Belediyesi arasındaki mücadelenin ilk 
yarısı 42-35 misafir takımın üstünlüğü ile bitti. 

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuk-

lu Belediyespor, Afyon Belediyesi ile oynadığı 
Play – Off maçının üçüncü periyoduna daha diri 
başlamasına rağmen rakibinin sayılarına engel 
olamadı. Hücumda ilk yarıya göre daha etkili 
olan mavi beyazlılar, savunmada zaaflar verdi. 
Karşılaşmanın üçüncü bölümü 51-62 Afyon 
Belediyesi’nin üstünlüğü ile bitti. Ma-
çın son bölümünde maçtan iyice kopan 
Selçuklu Belediyespor farkın açılmasına 
engel olamadı. Rakibine üçlüklerine kar-
şılık veremeyen mavi beyazlı temsilcimiz 
mücadeleyi 74-85 yenildi.

AFYON FİNALE YÜKSELDİ
Selçuklu Belediyespor’un Afyon Beledi-

yespor’a yenilmesi ile birlikte Play – Off yarı 
finalinde durum 3-1’e geldi ve mavi beyazlı tem-
silcimiz elendi. Çeyrek final serisinde Bandırma 
Kırmızı’yı geçen Selçuklu, Afyon’u ilk maçta 
deplasmanda mağlup etmesine rağmen evinde 
iki maçı da yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. 
Afyon ekibi toplamda 3 galibiyete ulaşarak Play 
– Off’ta finale yükseldi.
n SPOR SERVİSİ

İlk sezonunda muhteşem bir başarı ortaya koyan ve Play – Off’ta yarı finale kadar yükselen 
temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, bu turda Afyon Belediyesi’ne elendi. Evinde oynadığı iki 
maçta da yenilen mavi beyazlılar, serinin 3-1’e gelmesi ile Süper Lig’e çıkma şansını yitirdi

Konya’da, Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği 3. sınıf öğrencileri, Ya-
şam Boyu Egzersiz dersi kapsamında 
düzenledikleri “Ben de varım” et-
kinliğinde görme engelli çocuklarla 
golbol maçı yaparak farkındalık oluş-
turdu. Renkli görüntülere sahne olan 
karşılaşmayı, bu yıl Türkiye şampiyo-
nu olan Mediha Hasan Tahsin Görme 
Engelliler Ortaokulu golbol takımı 
öğrencileri 5-3 kazandı.Üniversiteli-
ler, kazanan öğrencileri tebrik edip 
madalya verdi.

‘SAHADA UYGULAMA 
FIRSATI BULDUK’

SÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor 
Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Havva Demirel, öğrencilerinin bu-

güne kadar teorik işledikleri Yaşam 
Boyu Egzersiz dersini, bugün sahaya 
taşıma imkanı bulduklarını söyledi.
Daha önce ders kapsamında birçok 
faaliyet düzenlediklerini belirten 
Demirel, “Görme engelli öğrenciler 
bizim için çok özel. Bu kapsamda 
biz de onlarla beraber hem projemizi 
gerçekleştirdik hem de sahada uy-
gulama fırsatı bulduk. Bugün onlarla 
yakından tanıştığımızda inandık ki ya-
pamayacakları hiçbir şey yok.” diye 
konuştu.

‘NE YAŞ NE ENGEL, HAYAT 
BİRLİKTE GÜZEL’

Fakülte öğrencilerinden Ahmet 
Keleş ise dersi sahada uygulama 
fikrini çok faydalı bulduğunu dile ge-
tirerek, “Uygulamayı görme engelli 

çocuklarla yapmak istedik. Bu yıl Tür-
kiye şampiyonu olan çocuklar ile maç 
yaptık. Çocuklara, ‘Ne yaş ne engel, 
hayat birlikte güzel’ diyerek destek 

olduk. Onlardan da olumlu geri dö-
nüşler aldık. Çok keyif aldılar. Onlara 
hepimiz destek olmalıyız.” ifadelerini 
kullandı.  n AA

Görme engelli çocuklar üniversite öğrencileri ile maç yaptı

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramı çerçevesinde 
Gençlik Kupası Halter İl Birinciliği yapıldı. Taşkentspor Halter Takımı 
kupanın sahibi oldu. Gençlik Kupası Halter İl Birinciliği geçtiğimiz hafta 
sonu 4 kulüpten 41 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Taşkentspor 
Halter Takımı Gençlik Kupası Halter İl birinciliğinde başarılı müsabaka-
lar çıkartarak, şampiyonada 4 sporcusu birinci, 3 sporcusu ikinci ve 1 
sporcusu 3 olarak kürsüye çıkama başarısını gösterdi. Taşkent toplam 
sonuçlarda Gençlik Kupasını alarak müzesine götürdü. Taşkentspor 
Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı, “Gençlik Kupası Halter İl birinciliğinde 
mücadele eden takımımız başarılı müsabakalar çıkartarak tüm rakipleri 
geride bıraktı. Ve Gençlik Kupası alarak bir başarıya daha imzası attı. Bu 
başarıya imza atan antrenör ve sporcularımızı kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Halterde kupanın 
sahibi Taşkentspor

Wushu’da 
Meram farkı

Selçuklu’ya beklenen 
destek gelmedi

Rusya’da yapılan Avrupa Wushu Şampiyonası’nda Meram Beledi-
yesporlu Hatice Nur Küçüktanık Avrupa şampiyonu olurken Melek Kü-
çüktanık da gümüş madalya kazandı. Bu yıl 17.’si düzenlenen Avrupa 
Wushu Şampiyonası’nda Türkiye, takım olarak Avrupa ikincisi oldu. 
Rusya’nın başkenti Moskova’da 16-20 Mayıs tarihleri arasında düzen-
lenen 17. Avrupa Wushu Şampiyonası’nda 27 ülkeden 430 sporcu mü-
cadele etti. 

Meram Belediyespor’lu Hatice Nur Küçüktanık gençlerde ChaChuan 
(Açık el) formunda Avrupa 1.’si olurken bir diğer sporcumuz Melek Kü-
çüktanık ise DaoShu(Kılıç) formunda Avrupa ikincisi ve GunShu (Uzun 
Sopa) formunda da Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada Milli Takımı-
mız,  15 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya olmak üzere toplam 44 
madalyayla takım halinde Avrupa ikinciliği unvanını aldı. Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru, Avrupa Wushu Şampiyonası’nda derece elde 
eden Meram Belediyesporlu wushucuları tebrik etti. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde katıldığı ilk sezonda geç kurulmasına rağ-
men önemli bir başarı elde eden Selçuklu Belediyespor, sezonu 4.sıra-
da tamamladı ve Play – Off oynama hakkı kazanmıştı. Sezon içinde mavi 
beyazlı takım, Konyalı sporseverlerin yeterli ilgisini görmedi. Az sayıda 
taraftara oynayan temsilcimize, Play – Off maçlarında da beklenen des-
tek gelmedi. Selçuklu Belediyespor’un Play – Off maçlarını az sayıda 
basketbolsever takip ederken, mavi beyazlı takım taraftar desteğinden 
yoksun çıktığı maçlarda mağlup olarak Play – Off yarı finalinde elendi.
n SPOR SERVİSİ

Bizden bu kadar!

Müzesinde 2 kupa, kasasında 50 milyon 
lira olan bir kulüp olarak sezona başlayan 
Konyaspor, çok kısa bir süre içinde 50 mil-
yon lira üzerinde borcu olan, takım içindeki 
ücret dengesi dağılmış, sürdürülemez bir 
mali yapının içine yuvarlanmış bir kulüp ha-
line geldi.

Yönetiminin akıbeti belirsiz, hocası yok, 
dengesiz kadro yapısı ile de alarm veriyor. 
Bu ağır tablo karşısında yönetim söz verdi-
ği genel kurul kararını almakta nazlanırken, 
taraftar ise işin ciddiyetine henüz vakıf değil. 

*** 
Konyaspor’un en acil çözülmesi gereken 

sorunu mevcut yönetim krizi. Ancak orada da 
henüz ciddi bir adım atılmadı. Şehri yöneten 
iradenin, Konyaspor’un siyasete mahkumiye-
tini ortadan kaldıracak, kulübü taraftara aça-
cak, vizyonlu ve harici bir liste için hazırlıkta 
olduğu bilgileri geliyor. 

Yanı sıra daha önce yönetimlerde yer 
almış bazı isimlerin de adaylığı dillendirdiği 
kulaktan kulağa yayılıyor.

*** 
Tabi bir de Ah-

met Şan gerçeği 
var. ByLock iddiası ile başkanlığı 
bırakmak zorunda kalan, daha 
sonra kumpas mağduru oldu-
ğu açıklanan ve sezon boyunca 
perde arkasından kulübü yönet-
meye devam eden eski başkanın, 
‘iade-i itibar’ beklentisi içinde ol-
duğu, yeni bir liste için büyük bir 
mücadele verdiği gelen bilgiler 
arasında. 

Elbette demokratik bir yarış-
ta var olmak, başkanlığı yeniden 
talep etmek herkesin olduğu kadar Ahmet 
Şan’ın da hakkı.

*** 
Lakin bunu ‘iade-i itibar’ gibi süslü ve 

‘başkanlık en çok benim hakkım’ minvalinde 
sloganlarla yapmaya kalkarsanız çeşitli itiraz-
lara da hazır olmanız gerekir. 

-Aykut Kocaman döneminde saha içi ve 

saha dışında sağlıklı bir yapıya 
kavuşan Konyaspor, Ahmet 
Şan’ın resmi ve gayrı önderli-
ğini yaptığı çok kısa bir sürede 
baş döndürücü bir hızla enkaza 
döndü. 

-Bütün itirazlara rağmen 
son genel kurulda eş-dost-or-
tak-oğlanın arkadaşı kontenjan-
ları ile zayıf bir yönetim kurulu 
oluşturdu ve sezon boyunca 
yaşanan yönetim krizinin fitilini 

ateşledi. 
-İzmir marşı çıkışı, Bylock konusu ile 

ulusal arenada Konyaspor’un itibari yerle bir 
edildi. Yanlış transferler, tutarsız planlamalar 
ile Konyaspor’un milyonlarca lirası çöpe atıl-
dı.

*** 
Bütün bunlara rağmen Konyaspor baş-

kanlığında ısrar sürecek mi? 
Kim yapacak peki bunu? Hangi 
gücün üstünde yükselecek Ah-

met Şan listesi?
Ulusal yayın organlarına çıkıp “Alkolik, 

uyuşturucu bağımlısı, serseri” ilan ettikleri 
taraftar mı?

Her fırsatta “Hain, münafık, fitneci” ilan 
edilen yerel basın mı?

-Her genel kurulda parça parça tasfiye 
edilen, sırf futbolu bildiği ve Ahmet Şan’a biat 
etmediği için kulüpten uzaklaştırılan camia-
nın güçlü figürleri mi?

-Devre arası transfer döneminde ‘Bizim 
işimize karışma’ diyerek oyunun dışına itilen 
genel müdürlük kanadı mı?

-Sezon içinde defalarca yönetimin istifa-
sını isteyen ancak restleşmeyi tercih ettikleri 
siyasi irade mi?

*** 
Taraftarla, basınla, siyasetle, bürokrasi ile 

hatta neredeyse camianın bütün dinamikleri 
ile kavgalı olup da bu kadar rahat başkanlık 

kampanyası yürütmek normal şartlarda nasıl 
açıklanır? İade-i itibar bekleniyor ama sanki 
artık kimse bu yapıya itibar etmiyor gibi gö-
rünüyor.

En azından beklenti, “Bu şehir Ahmet 
Şan’ı neden yeniden başkan seçmeli” soru-
sunun cevabını kendisinden duymak değil 
mi? Kamuoyunun önüne çıkılıp ‘ne oldu ne 
bitti, nerede yanlış yapıldı, nerede doğrular 
vardı’ anlatması. Ancak bu da yapılmıyor ve 
alışılagelmiş bir şekilde kulislerle başkanlık 
kovalanıyor.

*** 
Mevcut delege yapısı ile Ahmet Şan’ın 

girdiği bir seçimi kaybetmesi mümkün değil. 
Gece yarısı operasyonları ile delege sistemi 
çok önceden şekillendirildi. Peki camia bu 
kadar karşı çıkarken Ahmet Şan herkese rağ-
men gelip o koltuğa oturur mu? 

Burası Türkiye ve hiçbir şeyden emin ol-
mamak gerekir.  

İADE-İ İTİBAR 

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ



RPS
Verim alamadık!

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Süper Kupa maçında alınan 5 maçlık 
cezanın kendilerini olumsuz etkilediğini, o süreçten sonra üst üste puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Baydar, 

ayrıca ligin ilk yarısında üçüncü bölgeye alınan oyunculardan istedikleri verimi alamadıklarını ifade etti
Sezona Süper Kupa’yı kazanarak 

başladıklarını ancak o maçta alınan 
5 maçlık cezanın kendilerini olumsuz 
etkilediğini belirten Ahmet Baydar, 
“Bir önceki sezonu Türkiye Kupası’nı 
kazanarak kapattık. Yeni sezona ise 
Süper Kupa ile başladık. Beşiktaş 
maçı hepimize gelecek adına umut 
vermişti.

Ardından Trabzon’da oynadığımız 
ama son dakika golüyle mağlup oldu-
ğumuz müsabakada da ortaya koydu-
ğumuz üst düzey futbol Gençlerbirliği 
maçında zirve yaptı. Ancak Süper Ku-
pa’dan dolayı aldığımız 5 maç ceza ta-
kımı olumsuz etkiledi ve üst üste puan 
kayıpları ve üçüncü bölgeye transfer 
ettiğimiz futbolculardan istediğimiz 
verimi alamamamız neticesinde hem 
camianın hem de oyuncularımızın 
moral motivasyonu etkilendi. 

Kazanabileceğimiz maçlarda 
dahi puan kayıpları yaşamaya baş-
ladık. Bunun üzerine UEFA Avrupa 
Ligi’nde son maça kadar iddiamızın 
devam etmesi oyuncularımızın hem 
Süper Lig’de hem de Avrupa’da maç-
lara konsantre olmaya çalışması den-
geleri alt üst etti” dedi.

“HOCA DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK”
Alınan sonuçlar nedeniyle hoca 

değişikliğine gittiklerini belirten Bay-
dar, “Mustafa Reşit Akçay ile başladı-
ğımız lige Mehmet Özdilek ile devam 
ettik. Bu süreçte rakip ceza sahası 
içine topu en çok indiren dolayısıyla 
önemli pozisyonlar üreten bir takım 
olmamıza rağmen ne yazık ki son vu-

ruşlardaki etkisizliğimiz bize pahalıya 
mal oldu. Sezonun ikinci yarısında bu 
açığı giderebilmek için yoğun mesai 
harcadık. 

Aklımızdaki bazı isimlerle temasa 
geçtik. Bu isimlerden bir iki tanesi ha-
riç hepsi ile anlaştık. Bu dönemde Sa-
muel Eto’o, Adis Jahovic, Mustaphe 
Yatabare, Volkan Şen, Orkan Çınar ve 
Emrullah Şalk ile kadro derinliğimizi 
artırdık. Özellikle üçüncü bölgede ya-
şadığımız sıkıntıyı bu şekilde aşmaya 
gayret ettik” diye konuştu.

“KENDİ EVİMİZDE HİÇ 
BEKLEMEDİĞİMİZ 

PUAN KAYIPLARI YAŞADIK”
Özellikle kendi sahalarında bek-

lenmedik puan kayıpları yaşadıklarını 

belirten Ahmet Baydar, “Bu dönem-
de Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir 
gibi takımlarla iç sahada oynadık, 
hiç birine mağlup olmadığımız gibi 
bir çok tartışmalı karara rağmen ra-
kiplerimizden üstün oynayıp puan 
toplayarak sıkıntılı fikstür dönemini 
en az hasarla atlattık. Ancak özellikle 
kendi evimizde hiç beklemediğimiz 
hesaba katmadığımız puan kayıpları 
yaşadık. Genel anlamda düşme ile 
ilgili bir sorun yaşayacak takım olma-
mamıza rağmen özellikle Evkur Yeni 
Malatyaspor maçında son dakikada 
yediğimiz gol bütün planları alt üst 
etti. Durum böyle olunca yeni bir kan 
değişikliğine daha gitmek zarureti 
oluştu” dedi.

“BAMBAŞMA BİR ATİKER 
KONYASPOR İZLEMEYE BAŞLADIK”

Sergen Yalçın’ın gelmesiyle 
bambaşka bir Atiker Konyaspor iz-
lettirmeye başladıklarını belirten 
Baydar, “Özellikle sezon sonlarında 
bilgi ve tecrübesiyle takımları ayakta 
tutmayı başaran Sergen Yalçın ve eki-
biyle anlaştık. Deplasmanda oynadı-

ğımız Galatasaray maçında başlayan 
sistem değişikliği ile bambaşka bir 
Atiker Konyaspor izlemeye başladık. 
Nitekim bu anlayış sezon sonuna 
kadar devam etti ve sonuç itibariyle 
bugün Süper Lig’de yolumuza devam 
ediyoruz. Atiker Konyaspor her en ka-
dar sıralamada alt sırlarda olsa da oy-
nadığı futbol 3-4 maç dışında hep üst 

düzey olmuş ve rakiplerine zor anlar 
yaşatmıştır. Bugün elimizdeki kadro 
yapısı nokta atışı transferlerle gelecek 
sezonu son derece iyi bir yerde bitire-
cek durumdadır” ifadelerini kullandı. 
Ahmet Baydar, sözleşmesi biten Ser-
gen Yalçın ile de yönetim kurulunun 
önümüzdeki günlerde görüşeceğini 
kaydetti. n DHA
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