
‘Ben oradan 
şehit döneceğim’

Hedef; lider 
ülke Türkiye

2002 yılında Kuzey Irak operas-
yonu sırasında şehit olan Piya-
de Onbaşı Veli Karakoç, sanki 
içine doğmuş gibi arkadaşları-
na; “Ben oradan şehit dönece-
ğim” demiş.  n SAYFA 3’TE

ZMO Konya Şubesi’nin 
düzenlediği iftarda konuşan 
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Türkiye inşallah 
cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle lider ülke Türkiye 
hedeflerine ulaşacak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Sabrın ustaları!
Konya’da farklı 

sektörlerde çalışanlar, 
sıcak havaya rağmen 

oruçlarını tutmaya devam 
ediyor. Kimi iftardan 

sonra çalışmayı tercih 
ederken kimi de normal 
mesaisine devam ediyor 

ORUCA RAĞMEN
İŞLER AKSAMIYOR

Ramazan ayının uzun yaz günlerine 
rastlaması nedeniyle birçok firma da 
çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. 
Kimisi iftardan sonra çalışmayı tercih 
ederken kimisi de normal mesaisini 
aksatmadan çalışmalarını sürdürü-
yor. Ramazan ayında oruç tutanlar 
işlerini aksatmamaya gayret göste-
riyor.

‘ALLAH SABRINI 
VERİYOR’ DİYORLAR

Sıcak havada oruç tutanlar  günde 16 
saatten fazla açlık ve susuzluğa kat-
lanarak, işlerine devam ediyor. Sıcak 
havaya rağmen sanayide ve inşaatta 
çalışanlar, oruç ibadetini yerine ge-
tirme mutluluğunu yaşıyor. “Allah 
sabrını veriyor” diyen esnaf ve işçi-
ler, zorluğa rağmen işlerini aksatma-
dıklarını belirtti.  n HABERİ SAYFA 4’TE

‘5. OSB’de parsel
tahsisi başladı’

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım 

Genişleme Alanında parsel tahsis 
sürecini başlattıklarını müjdeledi. 

Kütükcü, 6. bölgenin yer seçimi içinde 
talepte bulunduklarını söyledi.

n SAYFA 16’DA

Gönül dünyasını
iyi eden biriydi

İyi bir doktor olmasının yanında, 
yardımseverliği ve geniş gönül dün-

yasıyla da bilinen merhum Dr. Hulusi 
Baybal, insanların gönül dünyasını 

da iyi etmeyi amaç edinir, dini konu-
larda da toplumu bilgilendirirdi. 

n SAYFA 17’DE

7’den 70’e hizmet! 
Fiziki yatırımların yanında sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atan 

Selçuklu Belediyesi, kütüphane, emekliler konağı ve spor yatırımlarıyla her 
yaştan vatandaşın hizmet almasını sağlıyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

02 TÜRSİAD’dan 
geleneksel iftar 04 Uzmanlar uyardı;

dondurmaya dikkat! 06 Ameliyatla eski 
yüzüne kavuştu Beyşehir Belediyesi, 

ilçe sınırlarında 
yer alan camilerin 
bakım, onarım ve 
çevre düzenlemesini 
gerçekleştirerek örnek 
bir çalışmaya imza attı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Camiler unutulmadı
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Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya 
Şubesi, üyelerini geleneksel iftar yemeğin-
de biraraya getirdi. Bir otelde gerçekleş-
tirilen iftar programına Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Milletvekili Adayı Celil Çalış, MHP İl Baş-
kanı Murat Çiçek, Konya İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) İl Koordinatörü Hakan Doğan,  Me-
ram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, 
Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
Başkanı Aziz Hakan Altun, Mimarlar Odası 

Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Koru-
maz, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Öz-
kan Taşpınar, ZMO Konya Şubesi üyeleri ile 
aileleri katıldı. Programın açılış konuşma-
sını yapan ZMO Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, ZMO Konya Şubesi’nin 
1994 yılından bu yana hizmet verdiğini ha-
tırlattı. Kurulduğu günden bu yana, tarımın 
ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesinin 
yanında, sektörde insan unsurunu oluştu-
ran çiftçilerin ve mühendislerinin yaşama 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 
mücadele verdiklerine dikkat çeken Soylu, 
“Odamızda aktif olarak bin 900 dolayında 
üyemiz vardır. Küçük bir bürodan bugün çok 
teşekküllü üyelerimizin her türlü ihtiyacına 
cevap verebilecek bir fiziki yapıya kavuşmuş 
durumdayız. Odamıza kuruluşundan bugü-
ne kadar büyük katkı sağlayan eski başkan 
ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edi-
yorum” dedi. Oda faaliyetlerini artırarak 
sürdüreceklerini vurgulayan Soylu, şunları 
söyledi, “Önümüzdeki günlerde odamızı il-
gilendiren sektörlerle ayrı ayrı sektörel baz-
da toplantılar yaparak gerek meslektaşları-
mızın gerekse sektörlerin sorunlarını daha 
yakından takip edip, bununla ilgili hususları 
ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmayı planlı-
yoruz. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu zira-

at mühendisi ihtiyacı konusunda daha aktif 
bir ara yüz olmanın gayreti içinde olacağız. 
Yine üyelerimizin talepleri doğrultusunda 
ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve kursla-
rımız devam edecektir. Diğer STK ve kamu 
kurumları ile birlikte bölgemizi ilgilendiren 
tarımsal konularda panel, çalıştay ve orga-
nizasyonlar yapacağız.”

TÜRKİYE SÜPER GÜÇ HALİNE GELECEK 
Programda MHP Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da 
bir konuşma yaptı. Gündemi değerlendiren 
Kalaycı, Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ih-
tiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini söyle-
di. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekili seçimlerinin yapılacağını hatırlatan 
Kalaycı, “İnşallah 24 Haziran seçimleri ile 

bu hükümet sistemine geçilecek. Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemi cumhuriyet tari-
hinin en önemli yönetim reformudur. Güçlü 
devlet, güçlü yönetim ve demokratik istikrar 
sağlanacak. Ülkemizin içinde bulunduğu bu 
zorlu dönemde inşallah cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine geçilmesiyle inşallah 
bu zorlu dönemleri başarıyla geçeceğiz” 
diye konuştu. Son günlerde yaşanan kur 
dalgalanmaları ile ilgili de konuşan Kalaycı, 
“Şubat ayında uluslararası derecelendirme 
kurumu Türkiye’nin puanını düşürmedi aynı 
seviyede korudu ve Ağustos ayında tekrar 
rapor açıklayacağını söyledi. Ama ne ol-
duysa Türkiye erken seçim kararı aldıktan 
sonra bu malum kurum hemen bir değer-
lendirme yaptı Türkiye’nin notunu kırdı. Bu 

tamamen bir operasyon. Türkiye’yi darbey-
le ele geçiremediler, terör saldırılarıyla ele 
geçiremediler şimdi ekonomiden vurmak, 
ekonomik kriz çıkarmak yoluyla Türkiye üze-
rindeki emellere kavuşmak istiyorlar. Ama 
Allah’a şükür yaşananları milletimiz net 
görüyor. Dolarla Türkiye’yi yıkamazlar. Tür-
kiye dolarla kurulmadı. Başaramayacaklar, 
Türkiye’yi bölemeyecekler, Türkiye inşallah 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle lider 
ülke Türkiye hedeflerine ulaşacak ve süper 
güç haline gelecek” değerlendirmesinde 
bulundu. Konuşmaların ardından meslekte 
35 yılı dolduran üyelere emek ödülleri tak-
dim edildi.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

Rengarenk
Tatlar...
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‘Türkiye dolarla yıkılmaz’
ZMO Konya Şubesi’nin düzenlediği iftarda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Tür-
kiye inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle lider ülke Türkiye hedeflerine ulaşacak. Dolarla Türkiye’yi yıkamazlar” dedi 

Tüm Üretken Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (TÜRSİAD) geleneksel hale gelen 
Ramazan ayı iftar yemeği programını düzen-
ledi. Kurulduğu günden beri Konya Sanayisi 
ve iş adamlarını görüş ve ayrım yapmaksızın 
tek çatı altında birleştiren TÜRSİAD gelenek-
sel hale getirdiği Ramazan ayı iftar buluş-
masını düzenledi. TÜRSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Çınar ve dernek başkan yardımcıları 
misafileri karşılamak için hazır bulundu. Ön-

ceki gün Antalya Çevre Yolu üzerinde bulu-
nan ve aynı zamanda oda üyesi olan Şelale 
Düğün Salonu’nda düzenlenen geleneksel 
iftar buluşmasına dernek üyeleri, çok sayıda 
eş dost ve akraba katıldı. Programa evsa-
hipliği yapan ve aynı zamanda Dernek üyesi 
Şelale Düğün Salonu sahibi Nihat Göktuğ Ko-
çak, geleneksel olarak düzenlenen programa 
evsahipliği yaptığı için mutluluk duyduğunu 
belirtti. İftar yemeğinde misafirlere gelenek-

sel Konya Düğün Pilavı ve çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.  İftar programıda konuşan Dernek 
Başkanı Mahmut Çınar, Ramazan ayının ma-
nevi atmosferinde dernek üyeleri ile biraraya 
gelemenin mutluluğunu yaşadıklarını aynı 
zamanda programa katılan denek üyeleri ve 
ailelerine katılımlarından dolayı teşekkürleri-
ni iletti. Program yapılan duaların ve Dernek 
Başkanı Mahmut Çınar’ın teşekkürleri kabul 
etmesiyle son buldu.  n METE ALİ MAVİŞ

TÜRSİAD’dan geleneksel iftar 

 Prof. Dr. Süleyman Soylu Mustafa Kalaycı
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Piyade Onbaşı Veli Karakoç. 2002 yılında Kuzey Irak operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Usta birliği Şırnak-Silopi çıkan Kara-
koç, sanki içine doğmuş gibi arkadaşlarına; “Ben oradan şehit döneceğim” demiş. Anne Cemile Karakoç ise, “Biz de şefaatine nail oluruz” diyerek dua ediyor 

Ağlama Anam
Kuzey Irak’ta oldu bayram sabahı,
Neydi anam oğlunun günahı.
Çok arasam da bulamadım oraları,
Oğlum nerede diye ağlama Anam.

Eller her yerde bayram yapar,
Benim Anam yollara bakar.

Benimki gelmedi diye ellere sorar,
Oğlum nerede diye ağlama Anam.

Bu şiiri ben yazdım, ben ağladım.
Eller yuvasında, ben gurbette kal-

dım.
Anne, baba, kardeş yüzüne hasret 

kaldım.
Oğlum nerede diye ağlama Anam
***
Bir askerin, bir şehidin kaleminden 

dökülen dizeler bu dizeler. Askerliğinin 
ilk günlerinden itibaren tuttuğu bir ha-
tıra defterinde kaleme aldığı yüzlerce 
satırdan sadece birkaçı. 

Bugün, bu satırların sahibi Kahra-
manımız, Şehit Veli Karakoç’u anlat-
maya çalışacağız..

Şehidimiz, 26 Temmuz 1980 yı-
lında, Konya’da, Ramazan ayında üç 
kardeşin ortancası ve tek erkek evlat 
olarak dünyaya gelmiş. Baba Osman 
Karakoç, anne Cemile Karakoç.  İlkoku-
lu Şeker İlkokulunda, ortaokul ve liseyi 
Merkez İmam Hatip Okulunda tamam-
lamış. Okulunu bitirdikten sonra girdiği 
üniversite sınavlarında turizm ve otel-
cilik bölümünü kazanmasına rağmen 
gitmemiş. 

Daha önce ifade ettim ya bütün 
şehitlerin ortak özelliklerinden biri de 

çocuklukları, karakterleri diye. Anne Ce-
mile Hanıma çocukluğunu sorduğumda 
diğerlerinde de olduğu gibi ortak cevabı 
alıyorum: “O bir başkaydı.” Saygılı, sev-
gili, güvenilir ve yaşına göre olgun bir 
karaktere sahipmiş. Abdestinde, nama-
zında, daha 22’sinde bir fidan. 

Okulunu tamamladıktan sonra bir 
süre muhasebe elemanı olarak çalışmış. 
Ardından da tecilini bozdurup askere 
gitmeye karar veren Şehidimiz, 2000 
yılının Kasım ayında vatani hizmetini 
yerine getirmeye gitmiş. O yıllarda 18 
ay olan vatani görevinin acemi birliğini 
Piyade Onbaşı olarak İstanbul Tuzla’da 
yaptıktan sonra usta birliği için çekilen 
kurasında Şırnak-Silopi çıkmış. Kurayı 
çektikten sonra yanındaki arkadaşlarına, 
“Ben oradan şehit döneceğim” demiş. 
Dediği gibi de olmuş.

Şırnak’ta yaklaşık altı ay görev yap-
tıktan sonra özel bir birlik olarak Kuzey 
Irak’a görevli gitmiş. O yıl Ramazan 
ayında izinli olarak evine gelmiş. Oruçla-
rını tutup ailesi ile son bayramını da yap-
tıktan sonra vatan hizmetine dönmüş.
İzinli olarak geldiği bu dönemde anne-
sine, onu kaloriferli evlerde oturtacağını 
söylemiş hep. Askerden geldikten sonra 
çalışacağının, annesini rahat ettireceği-
nin hayallerini kurmuş. Hayalleri ebe-
di âleme kalmış. Bu gün hâlâ annenin 
gözünün önünden gitmemiş, oğlunun 
izinden mahzun, üzgün, boynu bükük 
gidişi. Bu yüzden Kurban Bayramları 
buruk geçmiş aile için. Onlar için Kur-
ban Bayramı, aynı zamanda evlatlarının 
vatan uğruna kurban edildiği bir bay-

ram olmuş.
Kurban Bayramının birinci günü 

arayan Şehidimiz babaanne ve dedeyle 
görüşmüş ama ne annesi onun ne de 
o annesinin son kez sesini duyamamış. 
Ara ara arkadaşlarından ailesini arayan 
Şehidimizden 45 gün haber alınamadığı 
da olmuş. Böyle zamanlarda onlara olan 
özlemini sayfalara anlatmış Şehidimiz. 

550 gün saydığı askerliğinin ter-
hisine 45 gün kalmış. Her gün sabırla 
tamamladığı günlerin üzerine çizdiği 
çizgiyi 45. Günde çizememiş.  22 Şubat 
2002 tarihinde, Kurban Bayramında 
şehadet şerbetini içmiş. Bayram saba-
hı komutanları ile sınır ötesi kontrolleri 
yaparken bindikleri ZMA aracının dev-
rilmesi sonucu yaralanan Şehidimiz, 
helikopterde şehit olmuş. Aynı gün gece 
şehidin baba ocağına gelen askeri ekip 
evde ışıkların yanmadığını görünce ya-
tıyorlar bari rahat uyusunlar diye haberi 
sabaha bırakmışlar. Ertesi gün, 23 Şubat 
sabah saat 07.00’de evin etrafına topla-
nan kalabalık ve askerleri görünce ana 
yüreğine ateş düşmüş bile. Haberi alan 
aile, perişan olmuş. Kuzey Irak’ta şehit 
düşen bedeni, cenazesi ancak birkaç 
günde gelebilmiş evine. Cemile Hanım, 
bu durumda insanı inancının ayakta tut-
tuğunu söylüyor. “Çünkü ondan geldik 
ona döneceğiz” diyebiliyor.

Şehit Piyade Onbaşı Veli Karakoç 
için Garnizon Şehitliğinde askeri tören 
düzenlendikten sonra Musalla Camii’n-
de dedesi tarafından kılınan cenaze 
namazının ardından cenazesi Şehitliğe 
defnedilmiş.

Cenazesi kabre koyulana kadar ta-
butundan mis kokular geldiğini anlatan 
anne, “Herkese sordum bana çok güzel 
bir koku geliyor siz de alıyor musunuz 
diye. Tabutu kabre koyuldu üzerine top-
rak atıldıkça koku azalmaya başladı. Ta-
mamen kapanınca kabri, koku da bitti.”

Ramazan ayında doğmuş, Kurban 
Bayramında şehit olmuş. Anne Cemile 
Hanım bugün tek tesellisini şöyle ifade 
ediyor; “Mekanı cennet olur inşallah da 
biz de şefaatine nail oluruz.” 

22 yaşında gencecik Mehmetçiği-
mizin, Kuzey Irak’ta vatani hizmetini 
yaparken tuttuğu defterine yazdığı sa-

tırlarla kapatmak istiyorum bugünü. Ba-
kalım neler söylemiş:

“Allah’ım bana değiştirebilecekleri-
mi değiştirmek için cesaret; değiştire-
meyeceklerimi kabullenmek için sükû-
net; ikisini birbirinden ayırt etmek için 
de akıl ver Yarabbi.” 

“Yakılmış Mektup
Sana bu mektubu Kuzey Irak’tan ya-

zıyorum. Adını çoktan unuttum. Bir şiir 
şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyo-
rum. Ah benim eski türküm! Ah benim 
hazin öyküm! Yanlışı, yanılışım! Ne yap-
tıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir 
silahım vardı bir de sen. Açmadın, ezdin 
beni. Üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna 
yanan bir baba gibi içime gömdüm dep-
remlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin 
derin iç çekişim bu yüzden. İnadına sus-
kundum oysa inadına vurgun. Geç us-
landım, sen görmedin ama altı mosmor 
gözlerimde ıslandım.”  

Anam
Oğlun yazdı bu sözleri,
Yazarken ağladı gözleri,
Asker oğlunun acı sözleri, 
Okuyup da ağlama Anam.
Kurtla kuzu gezer mi?
Toprak taşı hiç ezer mi?
Gelin görün halimi,
Eskisine hiç benzer mi?
Rüyamda gördüm ana kucağı,
Uyandım baktım asker ocağı.
Hasret vurdu kalbime bıçağı,
Resmime bakıp da ağlama Anam.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Piyade Onbaşı Veli Karakoç’un 
annesine yazdığı şiir.

Anne Cemile Hanım bugün tek tesellisini şöyle ifade ediyor; “Mekanı 
cennet olur inşallah da biz de şefaatine nail oluruz.”

‘Şehit döneceğim’
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7103 sayılı Kanonu’nun ge-
tirdiği teşviklerde son başvuru 31 
Mayıs. Teşviklerden yararlanmak 
isteyenler bu süreden önce SGK’ya 
başvurması gerekiyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan ERKONSİAD Başkanı Ali 
Süzgün, önemli teşviklerde başvu-
ruda geç kalınmaması gerektiğini 
ifade etti. Süzgün, “27 Mart 2018 
günü resmi gazetede yayınlanan 
7103 sayılı Kanundan, İşverenler, 
geçmişte yararlanamadıkları veya 
eksik yararlandıkları sigorta pirim 
teşviklerini geriye dönük olarak 
(2011 yılına kadar olan) alabilecek-
ler” dedi.

Teşvikler hakkında değerlen-
dirmelerde bulunan Süzgün, “Ku-
rum bugüne kadar geriye dönük 
yararlanılmayan teşvikleri sonra-
dan yararlandırmadı. Bunun üzeri-
ne çok sayıda dava açıldı ve dava-
ları kurum kaybetti. Aynen elektrik 
işinde olduğu gibi davaları kaybe-
den kurum 7103 sayılı kanunu çı-
kararak, bir defaya mahsus geriye 

dönük yararlanılamayan teşvikleri 
ödemeye karar verdi. Bunun için 
son başvuru günü 31 Mayıs olarak 
belirlendi. Bu bakımdan teşvikten 
yararlanmak isteyenler, 31 Ma-
yıs’a kadar dijital ortamdan dilekçe 
vermeleri ve yararlanamadıkları 
teşvik tutarlarını hesaplatarak bel-
gelerini kuruma teslim etmeliler” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’nun yeni basın 
müdürü Şahin oldu

Sağlığınız için yediğiniz
dondurmaya dikkat!

Geriye dönük teşviklerde 
son gün 31 Mayıs

Selçuklu Belediyesi, Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü görevini yürütürken, göre-
vinden ayrılan Ahmet Bilgiç’in 
yerine Selçuklu Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla ilişkiler Müdür-
lüğüne atama gerçekleştirildi.  
Selçuklu Belediyesi Basın Yayın 
ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’n-
de uzun yıllardır başarılı şekilde 

çalışmaları gerçekleştiren Zafer 
Kemal Şahin, Selçuklu Belediye-
si Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü oldu. Yenigün Gazetesi 
olarak Selçuklu Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü görevine getirilen Zafer Ka-
mil Şahin’e yeni görevinde başa-
rılar dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özellikle yaz aylarında yoğun 
olarak tüketilen, Ramazan ayının 
sıcak geçmesi ile birlikte iftar sof-
ralarında da kendisine yer edinen 
dondurma ile ilgili uzmanlardan 
uyarı geldi. Su ve ya sütle yapılan 
dondurmalar hakkında TMMOB 
Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi Başkanı Hulusi Ada uyarı-
larda bulundu.

DONDURMA ÜRETİMİNDE 
DONDURMA KARIŞIMININ 

PASTÖRİZE EDİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR

Özellikle yaz aylarında tüketimi 
artan dondurma, hijyen kurallarına 
ve soğuk zincire dikkat edilmedi-
ğinde sağlığı tehdit ettiğini ifade 
eden TMMOB Gıda Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi Başkanı Hu-
lusi Ada, “Özellikle yaz aylarında 
tüketimi artan dondurma, hijyen 
kurallarına ve soğuk zincire dik-
kat edilmediğinde sağlığı tehdit 
ediyor. Dondurma yaz ayları başta 
olmak üzere her mevsim sevilerek 
tüketilen protein, karbonhidrat ve 
yağın yanı sıra; A, D, E ve B gru-
bu vitaminler ile kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, sodyum, potasyum, 
demir ve çinko gibi mineralleri içe-
ren besin değeri yüksek bir ürün. 
Dondurma üretiminde süt veya 
çeşitli süt bazlı ürünler ile birlikte 
izin verilen katkı maddeleri, aro-
ma maddeleri, çeşni maddeleri, 
meyve, kakao ile salep, şeker kul-

lanılıyor.  Hijyenik koşullar altında 
üretilmeyen ve yeterli soğutma-
sı olmayan depolarda depolanan 
dondurmalar halk sağlığını tehdit 
etmektedir. Dondurma üretimin-
de dondurma karışımının pastörize 
edilmesi gerekmektedir, pastörize 
edilmediği taktirde hastalık yapıcı 
mikroorganizmalar gelişip gıda ze-
hirlenmelerine yol açabilir. Ayrıca, 
külaha dondurma aktarılmasında 
kullanılan kaşıkların sürekli te-
mizlenmesi, kaşıkların bekletildiği 
suyun sıklıkla değiştirilmesi, kulla-
nılan külahların toz vs. kirlenmeyi 
önleyecek şekilde kapalı kaplarda 
muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu 
sebeplerle dondurma satın alır-
ken tezgahlardaki dondurmaların 
kapalı kaplarda olmalarına dikkat 
edilmeli” diye konuştu.

YUMUŞAMIŞ AMBALAJLI 
DONDURMAYI ALMAYIN

Vatandaşlara yumuşamış don-
durma almamaları konusunda 
uyarıda bulunan Ada, “ Ambalajlı 
dondurmalarda etiket bilgisinin 
dikkatli okunması gerekir, don-
durmanın asla çözündürülüp tek-
rardan dondurulmaması gerek-
mektedir. Öte yandan yumuşamış 
ambalajlı dondurmaların alınma-
ması gerekir. Dondurma alışve-
rişte en son alınıp hızlı bir şekilde 
dondurucuya konmalı ya da hızla 
tüketilmeli” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da farklı sektörlerde çalışanlar, sıcak havaya rağmen oruçlarını tutmaya devam edi-
yor. Kimi iftardan sonra çalışmayı tercih ederken kimi de normal mesaisine devam ediyor

Ne oruçlarını ne de 
işlerini aksatıyorlar 

Ramazan ayının uzun yaz gün-
lerine rastlaması nedeniyle birçok 
firma da çalışma saatlerinde deği-
şikliğe gitti. Kimisi iftardan sonra 
çalışmayı tercih ederken kimisi de 
normal mesaisini aksatmadan ça-
lışmalarını sürdürüyor. Ramazan 
ayında oruç tutanlar işlerini aksat-
mamaya gayret gösteriyor. Sıcak ha-
vada oruç tutanlar  günde 16 saatten 
fazla açlık ve susuzluğa katlanarak, 
işlerine devam ediyor. Sıcak havaya 
rağmen sanayide ve inşaatta çalı-
şanlar, oruç ibadetini yerine getirme 
mutluluğunu yaşıyor. “Allah sabrını 
veriyor” diyen esnaf ve işçiler, zorlu-
ğa rağmen işlerini aksatmadıklarını 
belirtti. 

ZORDA OLSA ORUÇ TUTUYORUZ
Oto Kaporta işi ile uğraşan Ra-

mazan Aydın, Ramazan ayının sıcak 
ve uzun günlere rast gelmesi nede-
niyle büyük zorluklar yaşadıklarını, 
bütün zorluklara rağmen oruçlarını 
aksatmadıklarını belirtti. Aydın, “Sa-
bahları 8:3- 9:00 civarında işyerimizi 
açıyoruz. Günün temposu ve yor-
gunluk sebebi ile  iftara 1-1,5 saat 
kala dükkanımızı kapatarak evimize 
gidiyoruz.  Oruçlu olarak çalışmak-
tan zorlanıyoruz ama rabbim sabrını 
veriyor. Orucun birçok faydası var. 
Bunun farkındayız. İbadetimizi yeri-
ne getirmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Oruç tutana Allah güç veriyor. 
Bizim servisimiz büyük olduğu için 
araba tamirlerini ve bakımlarını içe-
ride yapıyoruz. Oruçlu olduğu halde 
güneşin altında çalışan inşaat ve ta-
rım işçileri de var. Bizim şartlarımız 
onlara göre daha iyi. İşlerimizde dur-
gunluk olsa da halimizden memnu-
nuz” ifadelerini kullandı. 

Bir diğer esnaf Yusuf Çetin de, 
“Ramazan ayı birlikte çalışma tem-
pomuzda düşüklük yaşanıyor. Ha-
vaların serin gitmesi orucumuzu 
rahatlıkla tutabiliyoruz. Ramazanda 
normalde 10 araç boyuyorsak, bu 
sayı ramazanda düşüyor. İftardan iki 
saat önce işyerimizi kapatıyoruz. Ra-
mazan ayında müşterilerimizi mağ-
dur etmemek için tüm enerjimiz ile 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.  
İşlerimizde yoğunluk olduğu takdir-
de sahura kadar da çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

Uzun yıllardır sanayide Oto ta-
mir ustalığı yapan Hüseyin Kıyak 
da, “Normal zamanımız nasıl geçiyor 
ise Ramazan ayımızın da o şekilde 
geçiyor. Ramazanda işlerimiz daha 
bereketli oluyor. Ramazan ayında 
birbirimizi daha iyi anlıyor. Kalp kır-
mamaya çalışıyoruz. İşlerimizde el-
hamdülillah olup gidiyor” dedi.

DUALARIMIZI MÜSLÜMAN 
KARDEŞLERİMİZ İÇİN

Bir diğer esnaf Kadir Çay ise, 
“Ramazan dolayısıyla işlerimiz ya-

vaşladı. Ramazan’da malum yor-
gunluk,açlık bir de susuzluk eklenin-
ce işlerimiz gayet zor oluyor ama çok 
şükür Cenab-ı Allah sabrını veriyor. 
Birde şükür gölgedeyiz biraz onun 
için ibadette sıkıntı yok. Dayanma-
ya çalışıyoruz.Ama Oruç tutmak ve 
oruçlu iken çalışmakta  zorlanmıyo-
ruz. Beden yoruluyor. Zorlansak da 
orucumuzu tutmak için büyük gay-
ret gösteriyoruz. Sanayide çalışanla-
rın büyük bir kısmı oruçlu. Ramazan 
ayı, insanlara yol gösterici, doğru-
nun ve doğruyu eğriden ayırmanın 
açık delilleri olarak Kur’an’ın indiril-
diği aydır. Ramazan ayının önemini 
hocalarımız ve ailemiz bize uzun 
uzun anlattı. Her yıl Ramazan ayının 
gelmesini dört gözle bekliyoruz. Al-
lahım bizleri ramazanlara tekrar tek-
rar kavuştursun. Allah şu mübarek 
günde Müslümanların  yar ve yar-
dımcısı olsun.  Ramazan ayı boyunca 
dualarımızda Filistin, Arakan, Suriye 
başta olmak üzere zor şartlarda ya-
şayan Müslüman kardeşlerimiz var”  
diye konuştu. Oto kaporta boyama 

işi yapan Adem Kök de, “Biz şimdi 
Ramazan ayındayız. Oruç ayındayız 
ibadetimizi yerine getirmeliyiz. Ama 
çalışmak da zorundayız yoksa geçi-
nemiyoruz.  60 derece sıcaklıkta bu-
lunan fırınımızda araçlarımızı boyu-
yoruz. Günde dört araba boyadıktan 
sonra vücudumuzdaki su bitiyor ve 
susuzluk başlıyor. Ama sorunsuz ve 
bereketli bir şekilde ramazan ayımız 
geçiyor.  Mesaimizi normal zamanda 
başlıyoruz ve bitiriyoruz. İşlerimizde 
ramazan dolası sebebi ile durgunluk 
var. İnsan isterse her durumda oruç 
tutabilir, sıcaklar oruç tutmamaya 
bahane olamaz” dedi.

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ORUÇ VE 
SICAKLA İMTİHANI

Ramazan’da güneşin altında ça-
lışan inşaatçılar ise verilen işi aksat-
madan gününde bitirmenin derdin-
de. İnşaat işçileri sahurdan hemen 
sonra işe başlayıp, saat 12’den önce 
bitiriyorlar. Böylece güneşin yakı-
cı ve bunaltıcı sıcağından çok fazla 
etkilenmiyorlar. Ramazan ayının  
sıcak yaz günlerine denk gelmesi 

nedeniyle çalışırken zorlandıklarını 
ifade eden inaat demiri ustaların-
dan Ümit Güçlü, özellikle susuzluğa 
dayanamadıklarını ifade etti.  Onun 
için sahurda çalışmaya başladıklarını 
ve saat 9-10 gibi işi çalışmayı bırak-
tıklarını belirten Güçlü, şunları söy-
ledi: “Sahuru yapar yapmaz inşaata 
geliyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. Öğ-
leden önce de çalışmayı bitiriyoruz. 
Çünkü güneşle birlikte ısınan demir 
susuzluğu artıyor. Susuzluğa çok 
fazla maruz kalmama adına sahur-
dan sonra çalışmayı tercih ediyoruz. 
İftarla sahur arasında ise dinleniyo-
ruz. Bu şekilde bile fazlasıyla yorulu-
yoruz. Ancak verilen işi de bitirme-
miz gerekiyor. Allah bir şekilde sabır 
veriyor. Bu şekilde oruç tutmak da 
güzel. İşimizin zor olduğunu biliyo-
ruz. Kış aylarında da işimizi yaparken 
orucumuzu tuttuk. Şimdi aşırı sıcak-
larda yine orucumuzu tutuyoruz. Bir 
şekilde sabrını veren Allah’ım, inşal-
lah bu zor şartlarda tuttuğumuz oru-
cun da sevabını verecektir.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

ERKONSİAD Başkanı Ali Süzgün 

 Hulusi Ada

 Zafer Kemal Şahin

Ramazan ayında oruç tutanlar işlerini aksatmamaya gayret gösteriyor. Sıcak havada oruç tutanlar  
günde 16 saatten fazla açlık ve susuzluğa katlanarak, işlerine devam ediyor.
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BEYSEHIR

Beyşehir Belediyesi’nin ra-
mazan ayı dolayısıyla düzenlediği 
mahalle iftarı programları devam 
ediyor. Beyşehir Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, gerçekleştirilen 
4’üncü mahalle iftarı programında 
ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde 
vatandaşlarla biraraya geldi.

 İftara, TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız ile AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol ile partililer de katıl-
dı. Başkan Özaltun ve Milletvekili 
Altunyaldız, meydana kurulan iftar 
sofrasındaki masaları tek tek geze-
rek mahalle sakinlerinin ramazan 
ayını tebrik etti, çocukları ise uçurt-
ma hediye ederek sevindirdi. İftar 
yemeği öncesinde mahalle sakin-
lerine hitaben bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
av tüfeği üretim merkezlerinden 
Üzümlü’de hemşerileriyle yine bir 
ramazan gününde biraraya gel-
mekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Beyşehir Belediyesi olarak 
sorumluluk alanındaki 67 mahalle 
ile birlikte Üzümlü için de hizmet 

üretmeye devam ettiklerinin de 
konuşmasında altını çizen Özaltun, 
“Ama en önemlisi; üreten insana 
yardımcı olmaktır. Siz Üzümlülü 
sanayicilerimize ve üreten kardeş-
lerimize Belediye olarak sonuna ka-
dar destek veriyoruz ve bu desteği-
mizi de inşallah devam ettireceğiz” 
ifadelerini kulandı. AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, ko-
nuşmasında, Beyşehir’deki sanayi 
sitesi ziyaretlerine değinerek, “Sa-

nayide ekonomimiz için çok kat-
ma değerleri olan kardeşlerimizle 
görüştük. Şimdi ise Üzümlü’deyiz. 
Benim bürokrasi dönemimde de 
çok yakından takip ettiğim üreti-
min, özellikle son dönemdeki milli 
ve yerli silah sanayimizin ana mer-
kezlerinden biri olan Üzümlü’yü 
tekrar bir kez daha ziyaret etmek-
ten, sizleri burada görmekten mut-
luyuz. Sizleri bu anlamda yürekten 
tebrik ediyorum” dedi.

Beyşehir Belediyesi, merkez ve 
dış mahallelerde yürütülen yolları 
kilitli parke taşıyla kaplama çalış-
malarını ramazan ayında da sür-
dürüyor. Yollarda gerçekleştirilen 
çalışmalar akşam ve sahur vakti 
arasındaki saatlerde de kesintisiz 
olarak devam ediyor. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, kendisine eşlik eden 
bazı belediye meclis üyeleriyle bir-
likte ilçeye bağlı Çukurağıl Mahal-
lesi’nde iftardan sonra yürütülen 
yol çalışmalarını yerinde inceledi.  
Fen İşleri Müdürlüğü nezaretinde 
çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek 
çalışmalar hakkında bilgiler alan 
Başkan Özaltun, burada yaptığı 
açıklamada, Beyşehir Belediyesi 
olarak sürdürdükleri yol faaliyet-
lerinin ramazan ayı olmasına rağ-
men kesintisiz olarak devam ettiği-
ni söyledi. Yol çalışmalarında gece 
mesaisi yapan personelle biraraya 
geldiklerini vurgulayan Özaltun, 
“İftardan sonra gerçekleştirdiği-
miz mahalle ziyaretlerimizde hem 
vatandaşlarımızla bir araya geliyor, 
hasbihal ediyoruz. Hem de gece 

vardiyasında çalışan personelimizi 
ziyaret ederek onlara kolaylıklar 
diliyor ve çalışmalar hakkında bil-
giler alıyoruz” dedi.  Beyşehir’in 
halen 5 dış mahallesinde bu şekil-
de geceleri mesai yapan işçilerin, 
iftardan sahur vaktine kadar yol 
çalışmalarını sürdürdüğünü belir-
ten Özaltun, şunları kaydetti: “Bu 
mahallelerimizde akşam iftardan 
sonra başlayıp sabaha kadar süren 
yolların kilitli parkeyle kaplanması-
na yönelik çalışmalar sergileniyor. 
Hep dediğimiz gibi, kurum olarak 

7/24 saat esasına göre, gece gün-
düz demeden mesai mefhumu 
gözetmeden vatandaşlarımıza hiz-
met götürmenin gayretini gösteri-
yoruz. Durmak yok, çalışmalara ve 
hizmetlere devam diyoruz. Bizlere 
bu çalışma ortamını sağlayan, bu 
fırsatı ve imkânları sunan başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re ekipte çalışan tüm işçilerimize 
teşekkür ediyorum.  Hemşerileri-
mizden biz sadece bu hizmetleri 
yürütürken dualarını eksik etme-
melerini diliyoruz.” 

Şehit aileleri ve gaziler 
onuruna iftar yemeği

Beyşehir İlçe Belediyesi tara-
fından şehit aileleri ve gaziler onu-
runa verilen iftar yemeği, Beyşehir 
ilçe protokolünü biraraya getirdi. 
Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesis-
leri’nden Taşköprü Aile Çay Bah-
çesi’nde verilen iftar yemeğinde 
konuşan İlçe Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, birlik ve beraberlik 
vurgusu yaparken içerisinde bulu-
nan ayın paylaşma ayı olduğuna 
işaret etti, şehit aileleri ve gazilerin 
mübarek ramazan ayını tebrik etti. 

Gerek yurtiçinde, gerekse yurt-
dışında Türkiye’nin birlik ve bera-
berliğini bozmaya çalışan hainler 
ve şer odaklarının amaçlarına ulaş-
mak için her yolu denediğini vur-
gulayan Özaltun, “Allah’ım birlik 
ve beraberliğimizi bozmasın, bera-
berliğimize göz diken hainlere in-
şallah fırsat vermesin. Her zaman 
dediğimiz gibi Libya ile başladılar, 

Mısır’la ve Suriye ile devam ettiler. 
Şimdi de İran ve Türkiye’yi bölüp 
parçalamak istiyorlar. Ancak, biz 
şunu çok iyi biliyoruz, bir ve be-
raber olursak, bizi inşallah böle-
meyecekler, parçalayamayacaklar. 
Sizlerden isteğimiz, dua edin, çün-
kü dualarınıza çok ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Konya 
İl Müdürü Bilal Erdoğan da konuş-
masında, Konya merkezde ve farklı 
ilçelerde kurum olarak sürekli ola-
rak şehit yakınları ile gaziler, dev-
letin el uzattığı mazlum ve mağdur 
insanlarla beraber olmaya çalıştık-
larını vurgulayarak, “Onların her 
türlü problemi ile ilgilenmeye, der-
di ile dertlenmeye gayret sarf edi-
yoruz. Bunu da hiç zorlanmadan 
büyük bir aşk ve şevkle yapmaya 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan camilerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirerek örnek bir çalışmaya imza attı

Camiler unutulmadı

Beyşehir İlçe Belediyesi, Beyşe-
hir’de yine bir ilki gerçekleştirerek  
ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 
geçmişte yerel yönetimler tara-
fından hiç el atılamayan camilerin 
bakım, onarım, çevre düzenlemesi 
gibi pek çok çalışmayı hayata geçir-
di. Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçe 
sınırları içerisinde bulunan bakım 
onarım isteyen, çevre düzenleme-
si gereken camilerde birçok hiz-
met ve çalışmaya imza attıklarını 
söyledi. Beyşehir’de vatandaşların 
dini vecibelerini yerine getirmek 
ve ibadet için kullandığı camilere, 
mahalle muhtarlıklarından gelen 
talepler üzerine Belediye marife-
tiyle el uzattıklarını ve ihtiyaç olan 
hizmetleri yaptıklarını anlatan 
Özaltun, “Camilerimizde bu çer-
çevede  ibadethanelerimizin çevre 
duvar, şadırvan, tuvalet, peyzaj dü-
zenlemesi iç ve dış cephesinin boya 
badana yapılması, kazan ve güneş 
enerji paneli gibi ısıtma sistemi des-
teği, parke döşenmesi, parke tami-
ratı, kapı yapımı, çatı tamiratı,  baca 
yapımı, ferforje yapımı, bina içi tadi-
lat, cami içi laminant kaplaması, şa-
dırvan ve çeşme onarımları, mina-
reye malzeme yardımı gibi pek çok 
çalışmayı gerçekleştirdik, katkıyı 
sunduk. İlçemizde Belediye olarak 
el attığımız  sadece camiler değil, 
Kur’an Kursları da oldu. Öğrencile-

rimize Kur’an-ı Kerim’in öğretildiği 
kurslarımızın hizmet binalarında 
da ihtiyaç duyulan birçok destek 
ve katkıyı Belediye olarak sunmaya 
çalıştık. Bünyesinde Kur’an Kursu 
olan bir camimizin bahçesine ise 
oyun parkı kurduk. Ayrıca, cami-
lerimizin temizlik faaliyetlerine de 
Belediye olarak el attık. Camilerimi-
zin temizliği için oluşturduğumuz 
mobil temizlik ekibi ile özellikle ra-
mazan aylarında ve ihtiyaç duyulan 
zamanlarda vatandaşlarımızın dini 
vecibelerini daha temiz ve sağlıklı 
bir ortamda gerçekleştirebilmesi 
için ibadethanelerimizdeki bu te-
mizlik çalışmalarına da destek sağ-
ladık” dedi. Özaltun, bu çerçevede 
Belediye olarak katkı ve destek sun-
dukları ilçe merkezi ve dış mahalle-
lerdeki cami ve Kur’an Kurslarını şu 
şekilde sıraladı:

Bayat Mahallesi Camisi, Yunus-
lar Mahallesi Camisi, Gökçekuyu 
Mahallesi Camisi, Çiçekler Mahal-
lesi Camisi,Yukarı Esence Mahal-
lesi Camisi, Hacıakif Mahallesi Ca-
misi, Beytepe Mahallesi Camisi ve 
Kur’an Kursu, Avdancık Mahallesi 
Camisi, Çiçekler Mahallesi Camisi, 
İsaköy Mahallesi Camisi, Yeşildağ 
Mahalesi Camisi, Çiftlik Mahalesi 
Camisi, Emen Mahallesi Camisi, 
Hüseyinler Mahallesi Camisi, Kuru-
cuova Mahallesi Camisi, Sadıkhacı 
Mahallesi Kur’an Kursu.

Silah sanayicisine destek Gece de mesaiye devam

Nezaket ziyareti

AK Parti Beyşehir Kadın Kolları 
Başkanlığı görevine atanan Kaya, 
beraberindeki yönetim kurulu üye-
leri birlikte Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun’u makamında 
ziyaret etti.
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6552 
Sayılı Kanun gereği su borçlarının 
yeniden yapılandırılmasına dair 
yaptığı açıklamada bu imkânlar-
dan yararlanmak isteyen mükel-
leflerin, 1 Haziran2018 tarihinden 
itibaren müracaat edebileceklerini 
duyurdu.

KOSKİ Genel Müdürlüğü sağ-
lanan, bu imkanı çeşitli yollarla 
mükelleflere duyuracak. Konu ile 
ilgili bilgilendirme metni, KOSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün internet 
sitesinde yayınlanacak. Ayrıca 
mükelleflerin cep telefonlarına bil-
gilendirme SMS’leri ve su fatura-
larına ek olarak bilgilendirme me-
tinleri gönderilecek. Başvuru için 
son tarih ise 31 Temmuz 2018.

Konu ile ilgili KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada, “Bu Kanun’un 1, 2 ve 9. 
Maddeleri gereğince su ve atık-
su borcu bulunan abonelerimizin 
borçlarını yeniden yapılandırması 
hususunda imkân sağlanmıştır. 
Buna göre, müracaat edilmesi ha-
linde, 31 Mart 2018 tarihi öncesi 
su ve atıksu borçlarınız yeniden 
yapılandırılacaktır. Dilerseniz, ya-
pılandırılmış borcunuzu 36 ayda 
18 taksite kadar ödeyebilirsiniz. 
Yapılandırmaya müracaat edil-
mesi ve taksitlerin düzenli öden-
mesi halinde, herhangi bir idari 
ve hukuki işlem yapılmayacaktır. 
Yapılandırmadan yararlanılması 
durumunda, varsa hesaplanan 

gecikme cezası, gecikme zammı, 
zam ve cezaların yerine, ilgili dö-
nemlerde geçerli olan Yİ/ÜFE aylık 
değişim oranları uygulanacaktır. 
Bu şekilde hesaplanan borcunuzu, 
peşin ödeyebileceğiniz gibi, ikişer 
aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 
eşit taksitte de ödeyebilirsiniz” 
denildi.

Açıklamanın devamı şöyle: 
“Taksitli ödeme seçeneğini tercih 
ettiğinizde, borcunuza, 6 eşit tak-
sit (12 ay) için 1,045 ilave, 9 eşit 
taksit (18 ay) için 1,083 ilave, 12 
eşit taksit (24 ay) için 1,105 ilave 
ve 18 eşit taksit (36 ay) için 1,15 
oranında katsayı uygulanacak-
tır. Yapılandırılan borçların pe-
şin veya taksitli olarak ödenmesi 
mümkün olacaktır. 

Borçlarınızı 7143sayılı Kanu-
nun 1, 2 ve 9. maddelerinden ya-
rarlanarak yeniden yapılandırmak 
için, kimliğiniz ile birlikte size en 
yakın KOSKİ şubesine müraca-
at etmeniz yeterlidir. Birikmiş su 
ve atıksu borçlarının yapılandırıl-
masına yönelik büyük bir imkan 
sunan ve abone lehine pek çok 
uygulama getiren söz konusu dü-
zenlemeden faydalanmanız men-
faatinize olacaktır. Kanun’un ver-
diği bu imkanlardan yararlanmak 
için 1 Haziran 2018 tarihinden iti-
baren müracaat edebilirsiniz. Borç 
yapılandırma için son başvuru 
tarihi ise 31 Temmuz 2018 mesai 
saati bitimidir.”
n HABER MERKEZİ 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
30 Mayıs 2018 Çarşamba  • Yıl: 10 • Sayı: 3357

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

KOSKİ’de borç yapılandırma 
süreci 1 Haziran’da başlıyor 

Gittiği düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 
gence operasyon yapıldı. Yüzü, başarılı geçen operasyonların ardından önceki görünümüne kavuştu

Vücudundan parça alındı 
eski yüzüne kavuştu

PTT A.Ş, 24 Mayıs-31 Ağustos 
2018 tarihleri arasında bireysel 
kargo göndericilerine için  yüzde 
25 indirim  yaptı. Dünyanın dört bir 
yanına kargo taşımacılığı yapmakta 
olan Posta ve Telgraf Teşkilat (PTT) 
Yaz aylarında aile bütçesine katkı 
sağlanması için yeni bir kampanya 
düzenleyerek Kargoda yüzde 25 
indirim uygulamasını başlattı. PTT 

Kargo’da İndirim kampanyası 24 
Mayıs- 31 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında ve  bireysel kargo gönde-
ricileri yararlanabilecek. PTT Konya 
Başmüdürü  Akın Akıncı tarafından 
konu ile ilgili olarak şu açıklama-
yı yapıldı: “PTT AŞ. olarak vatan-
daşlarımızın kargo hizmetimizden 
daha çok faydalanabilmesi, yakla-
şan Ramazan Bayramı ve sonrası 

Kurban Bayramını da kapsayan 
vatandaşların kargo hizmetlerimiz-
den faydalanabilmesi amacıyla 24 
Mayıs 2018 Perşembe gününden 
başlamak üzere 31 Ağustos 2018 
Cuma günü mesai bitimine kadar 
vatandaşlarımız tarafından postaya 
verilecek olan tüm APS Kurye, Pos-
ta Kargosu ve Kargo gönderilerine 
mevcut Posta ve Telgraf Ücret Ta-

rifemiz üzerinden yüzde 25 oranın-
da indirim uygulanacaktır. PTT’nin 
yüzde 25 indirimli kargo gönderimi 
tarifesi 24 Mayıs 2018 tarihi itibari 
ile başladı ve 31 Ağustos 2018 ta-
rihine kadar devam edecek. Yüzde 
25 indirimli kargo gönderiminden 
sadece bireysel kargo göndericiler 
yararlanabilecektir.
n HABER MERKEZİ 

Bir düğünde silahtan çıkan 
kurşunun yüzüne isabet etme-
siyle yaralanan Sıtkı Gök, başarılı 
operasyonlar sonrası eski görünü-
müne kavuştu.

Henüz 16 yaşındayken gitti-
ği bir düğünde havaya ateşlenen 
silahtan çıkan merminin yüzüne 
isabet etmesi sonucu yaralanan 
Sıtkı Gök’ün dünyası o günden 
sonra adeta kabusa döndü.

Konya Selçuk Üniversitesin-
de aylar süren ölüm kalım savaşı 
sonrası hayata tutunmayı başa-
ran gencin yüzünde oluşan kalı-
cı hasar ise üniversitenin Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Bölümünde görevli Dr. Öğretim 
Üyesi Osman Akdağ ve ekibinin 
çabasıyla zaman içinde silinmeye 
başladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp 
Fakültesinde bir yıl boyunca vü-
cudunun çeşitli yerlerinden alı-
nan doku ve parçalarla burun, du-
dak, yanak, ağız ve göz bölgesine 
yapılan operasyonlar, Sıtkı Gök’ü 
adeta yeniden hayata bağladı.

Operasyonu gerçekleştiren, 
SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Este-
tik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Osman Akdağ, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, silah ya-
ralanmalarının ciddi problemler 
doğurduğunu, özellikle düğünler-
de eğlence amaçlı kullanılmasının 
kötü sonuçlara yol açabildiğini 
söyledi.

Ateşli silah yaralanmaları se-
bebiyle hayatını veya vücudunun 
çeşitli uzuvlarını kaybeden insan-
ların olduğunu anımsatan Akdağ, 
“Hastamız da gittiği bir düğünde 
yanında patlayan silah nedeniyle 
üst dudağını, gözünü, burnunun 
bir kısmını, yanağını ve dişlerin-
den bazılarını kaybetmiş. Sıtkı, 
o gün 16 yaşında genç bir hasta 
olduğu için, onu psikolojik olarak 

hayata adeta yeniden döndürmek 
adına kafa yorduk.” dedi.
VÜCUDUNUN ÜÇ YERİNDEN PARÇA 

ALINDI 
Akdağ, hastaya, yaptıkları 

muayeneler ve araştırma sonra-
sında, mikro cerrahi yöntemi ile 
burun, göz protezi için uygun bir 
göz kapağı ve ağız içi örtücü doku 
yapmayı planladıklarını anlattı.

Operasyonlar sayesinde psi-
kolojisi de düzelen hastanın yeni 
bir hayata başladığını belirten Ak-
dağ, “Hastamızın kolu, kaburgası 
ve alnından alınan doku ve parça-
larla burnuna başarılı bir operas-
yon yaptık. Göz boşluğu için ya-
pılan doku transferinin ardından 
yerleştirilen göz protezi sayesinde 
hastamız normal görünümüne 
kavuşmaya başladı. Şu anda bazı 
tedaviler devam ediyor, ancak bir 
gencin sosyal hayata adapte ola-
bilmesi için gereken operasyonlar 
yapıldı.” diye konuştu.

Akdağ, hastanın yaklaşık bir 
yıl boyunca ameliyat seanslarının 
devam ettiğini, şu anda bazı kü-
çük sorunlar için muayeneye gel-
diğini dile getirdi.

Hasta Sıtkı Gök ise yaklaşık 
iki yıl önce gittiği düğünde yanın-
daki bir kişinin silahından çıkan 
saçmaların yüzüne isabet etmesi 
sonrası, SÜ Tıp Fakültesi Hasta-
nesine kaldırıldığını aktardı.

Zor bir dönem geçirdiğini an-
cak Akdağ ve ekibinin kendisini 
hayata yeniden bağladığını vur-
gulayan Gök, şunları kaydetti: 
“Yaşanan olay sonrası fotoğrafı-
mı ilk gördüğümde kendimden 
vazgeçmiştim. Sevdiğim kızla 
nişanlanacaktık fakat yaşadığım 
olay sonrası ailesi buna pek sı-
cak bakmadı. Bu sırada ameliyat 
seanslarım da devam ediyordu. 
Yüzümün gittikçe düzeldiğinin 
farkına vardım. Şimdi sevdiğim 
kızla 4 aydır nişanlıyız. Sonunda 
mutlu olduk. Öz güvenim arttı. 
Ameliyatlarım çok başarılı geçti. 
Şimdi seanslarım devam ediyor. 
Yüzümün şekli eski haline gel-
meye başladı. Sosyal yaşantımda 
insanların içine karışma şansım 
arttı. Artık fazla bir sıkıntı yaşa-
mıyorum.”
n AA

PTT’den kargo hizmetine indirim 

Doku ve parçalarla burun, dudak, yanak, ağız ve göz bölgesine yapılan 
operasyonlar, Sıtkı Gök’ü adeta yeniden hayata bağladı.

Karapınar’da meydana gelen trafik 
kazasında 3 kişi yaralandı.  Alpaslan 
Güneş yönetimindeki 42 DM 596 plakalı 
otomobil, Karapınar - Konya karayolunun 
2’nci kilometresinde lastiğinin patlaması 
sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil-
de bulunan Ali Erdem Güneş(8), Ayşe 
Güneş(50) ve Saniye Pınar (50) yaralandı. 
Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.
n AA

Akşehir’de bir okulun bodrumundaki yav-
rularının yanına gitmek isterken pencere-
ye sıkışan kediyi zabıta kurtardı. Edinilen 
bilgiye göre, Akşehir Şehit Özden Çınar 
Kız Meslek Lisesi binasında bulunan yav-
rularına gitmek isteyen bir kedi, pencere-
ye sıkıştı. Kedinin sıkıştığını gören öğren-
ciler okul çevresindeki Akşehir Belediyesi 
Zabıta Ekiplerinden yardım istedi. Zabıta 
ekipleri kısa bir müdahalenin ardından 
anne kediyi ve okulda bulunan yavrularını 
kurtardı. Öğretmenler ve öğrenciler ise 
zabıta ekiplerine teşekkür etti.
n İHA

Karapınar’da 
kaza: 3 yaralı

Sıkışan kediyi 
zabıta kurtardı

Seydişehir Ümit Çocukları Engelliler Derneğince Kon-
ya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan bedensel engelli Me-
nevşe Palaz’a akülü araba hediye edildi.Ümit Çocukları 
Engelliler Dernek Başkanı Münevver Yalçınkaya, engel-
lilerin rahat yaşamasını sağlamak adına ellerinden geleni 
yaptıklarını söyledi.Engellilerin hak ettiği ortamı hazırla-
maya çalıştıklarını kaydeden Yalçınkaya, “Bizler engelli-
lerin yaşamını kolaylaştırmak anlamında çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Teslim ettiğimiz akülü aracımızın Me-
nevşe kardeşimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Artık o da yaşamın içerisinde olacak.” diye konuştu.Palaz 

(30) ise Değirmenci Mahallesi’nde yaşadığını dile getire-
rek, “İnsan ‘ne oldum?’ değil, ‘ne olacağım?’ demeli. Tüm 
ömrümü normal bir insan olarak sağlıklı bir şekilde geçi-
riyordum. 6 yıl önce at arabası kazası geçirdim. Hayatım 
karardı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, belden aşa-
ğım felç oldu, sakat kaldım. O günden bu yana, hayatımı 
eşim Mehmet ve 2 çocuğumun yardımıyla sürdürüyor-
dum. Dernekten akülü araç talep ettim. Onlar da da sağ 
olsun bu isteğimi kırmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.
n AA

Akülü araba ile mutlu oldu

PTT Konya Başmüdürü  Akın Akıncı
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Selçuk Üniversi-
tesi (SÜ) Yunak 
Meslek Yükse-
kokulu Sekreteri 
olarak atanan 
Bülent Keskin, 
görevine başladı.
Keskin, 1973’de Manisa’da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini Konya’nın Kadınhanı 
ilçesinde tamamladı. SÜ Fen Edebiyat Fa-
kültesi Biyoloji bölümününden mezun oldu. 
SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek 
lisansını tamamladıktan sonra 1996–2011 
yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarda yönetici ve şube müdürlüğü 
yaptı.
Evli ve bir çocuk babası Keskin, aynı za-
manda makale, şiir ve roman yazarlığı da 
yapıyor.  n AA

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Elektronik Bölümü öğrencileri, yaklaşık 
20 dakika havada kalabilen, 2 kilometre 
menzilli ve havada iken 4K çekim yapabi-
len İnsansız Hava Aracı (İHA) üretti. İHA, 
yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor ve 
çektiği görüntüleri kaydedebiliyor veya çe-
kilen görüntüleri anlık olarak aktarabiliyor. 
Öğrenciler robotik yazılım programlarını 
kendileri yazdı. Hafif malzemeler kullana-
rak İHA’yı imal ettiler. 
n İHA

Yunak MYO’ya
Keskin atandı

Lise öğrencileri 
İHA üretti

AYDER Anadolu İnsani Yardım Derneği’nin her Rama-
zan uyguladığı, ‘İftara Beş Kala’ iftariyelik çalışması bu yılda 
hız kesmeden devam ediyor. AYDER , ‘Ramazan Merha-
mettir’ sloganı ve Konyalı hayırseverlerin destekleriyle bu 
Ramazanda’da çalışmalarını sürdürüyor. AYDER’in gele-
neksel olarak her yıl iftarlarını yolda açmak zorunda kalan 
Müslümanlar için uyguladığı iftariyelik dağıtımı ise AYDER 
gönüllülerince yapılıyor. Konya trafiğinin yoğun olduğu 
bölgelerde dağıtılan iftariyelik paketlerinin içerisinde ise; 
hurma, zemzem, pasta ve şekerleme bulunuyor. Kardeşlik 
köprüsü olmaya çalışan AYDER, bu Ramazan’da da Gazze, 
Suriye, Çeçenistan, Bosna, Arnavutluk, Arakan, Afrika gibi 

bölgelere yardım gönderiyor.
Ramazan’da kumanya, su dağıtımı, un dağıtımı ve kar-

deş aile gibi projeleri yürüten AYDER, şehrimizde yaşayan 
yardıma muhtaç ailelere, gıda kolisi ve sağlık alanında hiz-
metlerine devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
“Bu Ramazan’da da AYDER eliyle ümmetin mazlumlarına 
el uzatmak isteyenler hemşehrilerimiz 0332.352 02 64 
No’lu telefondan dernek merkezine ulaşabilirler.Bu Rama-
zan’da belirlenen bir kişilik iftar-sahur 15 TL, 100 lt su 25 
TL, bir çuval un 60 TL, Ramazan Kumanyası 70 TL, Kardeş 
Ailem 150 TL, Bayramlık 100 TL” denildi. 
n HABER MERKEZİ

AYDER’den iftariyelik çalışması

Selçuklu Belediyesi “Daha ya-
şanabilir bir Selçuklu” anlayışıyla 
ilçede yaptığı çalışmalarla göz dol-
duruyor. İlçede başarıyla yürütülen 
fiziki yatırımların yanından Selçuk-
lu Belediyesi, sosyal belediyecilikte 
de örnek çalışmalara imza atmış 
durumda. İlçenin sosyal hayatına 
katkı sağlamak adına önemli yatı-
rımlara imza atan Selçuklu Beledi-
yesi, bu yatırımları gerçekleştirir-
ken 7’den 70’e tüm vatandaşların 
hizmet alabilmesini sağlamak adı-
na planlamalar yapıyor. Bu doğrul-
tuda kütüphaneler, spor merkez-
leri, emekliler lokalleri gibi önemli 
yatırımlara imza atan Selçuklu Be-
lediyesi, ilçenin her alanda gelişme-
sine katkı sağlıyor. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN 
58 KÜTÜPHANE

Tarih ve kültür şehri Konya, 
okuma oranlarında ilk sıralarda 
yer alıyor. Kitaba ulaşılabilirliği 
artırmak, okumaya teşvik etmek 
için Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı 
kütüphane yatırımları, hiç kuşku-
suz okuma oranlarına olumlu katkı 
sağlamış durumda. Kütüphanesi 
olmayan okullar olmak üzere il-
çeye bugüne kadar 58 kütüphane 
kazandıran Selçuklu Belediyesi, bu 
kütüphanelerin 29’unu 2017 yı-

lında kazandırdı. Selçuklu Beledi-
yesi’nin de ilçeye kazandırdığı bu 
kütüphanelerde toplam 365 binden 
fazla kitap bulunuyor. 98 binden 
fazla üyeye sahip olan kütüphane-
lerde yaklaşık 700 bin kitap hareke-
ti yaşanmış durumda. 

EMEKLİLER HOŞÇA 
VAKİT GEÇİRİYOR

7’den 70’e herkese hizmet 
etme anlayışıyla yola çıkan Selçuklu 
Belediyesi, yaşlıları da düşünüyor. 
Selçuklu Belediyesi tarafından ilçe-
nin farklı noktalarına kazandırılan 
lokaller, nezih ortamıyla emeklile-
rin vazgeçilmez mekanları arasın-
dan yer alıyor. Emeklilerin sosyal 
hayatını zenginleştiren ve birlikte 
hoşça vakit geçirmelerini sağlayan 
9 emekli lokalinden yaklaşık 13 bin 
emekli faydalanıyor.

SPORA VE SPORCUYA DESTEK
Selçuklu Belediyesi sportif faa-

liyetlere de verdiği desteklerle göz 
dolduruyor. Birçok spor yatırımla-
rına imza atan Selçuklu Belediyesi, 
ilçeden önemli sporcuların da ye-
tişmesini sağlıyor. Selçuklu, Türki-
ye’nin örnek alınacak amatör spor 
kulübü olarak hizmet verirken, 68 
tesiste, 20 branşta, yaklaşık 30 bin 
sporcuya hizmet veriliyor. Yine Sel-
çuklu Belediyesi 42 suni çim saha 
ve 500’den fazla oyun-fitness alanı 
ile ilçeyi spor merkezi haline getirdi. 
Spora yaptığı yatırım ve desteklerin 
meyvesini ise Selçuklu, milli takım-
lara gönderdiği sporcularla alıyor. 
Selçuklu Belediyesi  8 yılda spora 
83 milyondan fazla yatırım yaptı, 
50 bine yakın çocuk bu yatırım ve 
destekler sayesinde sporla tanıştı. 
Yeni dönemde de spor yatırımlarını 
sürdürecek olan Selçuklu Belediye-
si, Sporda Değerler Eğitimi, Spor 
Alt Yapı Merkezi, Hami Projesi, 
Sporcu Seçme Merkezi gibi proje-
lerle spora yeni soluk getirecek. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Fiziki yatırımların yanında sosyal belediyecilikte de örnek çalışmalara imza atan Selçuklu Belediyesi, 
kütüphane, emekliler konağı ve spor yatırımlarıyla her yaştan vatandaşın hizmet almasını sağlıyor 

7’den 70’e hizmet! 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı

İki gün önce bir cenaze merasimin-
deydik. Bir lisede iki genç birbirlerine aşık 
olmuşlar. Şimdi aşık olmak alabildiğine 
terviç ediliyor. 

Malum erken yaşta sevgili bulmak 
moda günümüzde. 

Liselerin  kapısının önüne yolunuz 
düşerse bir seyredin; her liseli gencimizin 
bir sevgilisi var.  

Liselilerin sevgili temin etmesine 
kimsenin itirazı yok ama evlenmesine 
gelince kıyamet kopuyor. 

Bazılarına göre genç kızlarımız sev-
gili olabilir fakat asla evlenemezler !

 Genç yaşta gelinlik nedense bazı 
çevreleri çok rahatsız ediyor. Fakat aynı 
çevreleri fuhuş asla rahatsız etmiyor. 

Sizce biraz tuhaf değil mi bu? 
Cenazesine iştirak ettiğimiz liseli 

genç, aynı okulda bir kıza aşık oluyor. 
Daha sonra aralarında bir münakaşa  
vukua geliyor  ve genç liseli intihar ediyor. 

Tahammülü zor bir vaziyet. Cenab-ı 
Hak ebeveynine sabr-ı cemil versin.  

 Acı büyük ve taze. Öğle namazı kılın-
dı ve cenaze namazı kılınmak üzere dışarı-
daki platforma gelindi. Namazdan çıkınca 
gördük ki, caminin çevresi liseli gençlerle 
dolmuş. Sadece camiinin çevresi değil 
kabristanın içi de liseli (kızlı-erkekli) tale-
belerle dolu.  

Saf oluşturduk cenaze namazı kılına-
cak. Ebedi aleme gidecek olan ve canına 
kıymış olan liseli talebeye son vazifemizi 
yapacağız. 

Manzara şöyle; 
Camiinin etrafında kızlı-erkekli tale-

beler sigara içmeye devam ediyorlar.  Biz 
namaz kılarken de aynı kalabalık vardı. 
Şimdi cenaze namazı için biz saf tutarken 
aynı kızlı-erkekli liseli talebeler etrafımızda 
dolaşıyorlar ve sigara içmeye devam edi-
yorlar. 

Sigara içmek, bir kısım  çevrelere 
göre efkar dağıtırmış. Bazıları sigara içe-
rek streslerini giderdiklerini zannediyorlar. 

Birden aklıma Gezi vakası geldi. 
2013 yılında yaşanan Gezi vakasın-

da bir Cuma namazı sahnesi vardı. Ortada 
Cuma namazı kılan bir kısım insanlar ve 
etrafında onları seyreden ve aynı zaman-
da “muhafızlık” yapan “diğer” insanlar.  

Şimdi şu soruyu hep birlikte sorma-
lıyız ve cevabını aramalıyız; 

Ramazan ayındayız. Sigara içmek 
nasıl bir davranıştır? 

Cenaze namazı kılınacak; fakat si-
gara içen kızlı-erkekli liseli gençler safa 
gelmiyorlar.  Bu gençlere ramazan ayında 
sigara içilmemesi gerektiğini kim anlata-
cak? 

Ramazan ayında oruç tutmamak 
görüntüsü bir yana bir de sigara içmek 
gibi, kanunen toplu yerlerde yasak olan 
(kapalı veya açık mekan ne fark eder?) 
bir fiilin yanlışlığını bu liseli gençlere kim 
anlatacak? 

1930’larda değiliz. Bu yıllarda okul-
larımızda din ve ahlak dersleri yoktu ve 
İslamiyet, alabildiğine aşağılanıyordu. Do-
layısıyla 1930’lu ve 1940’lı yıllardaki liseli 
gençlerimizi mazur görmek mümkün. 

Peki bugün bu manzarayı nasıl izah 
edelim? 

Okullarımızda din ve ahlak dersleri 
var. İmam hatip okulları cumhuriyet tari-
hinin en yaygın dönemindeyiz. 

Liseli öğrencilerimize Ramazanda 
oruç tutulması gerektiğini kim anlatacak? 

Liseli gençlerimize cenaze namazı 
kılınarak mevtaya son vazifemizi yapma-
mız gerektiğini hatırlatacak kimse yok 
mu? 

Cenaze namazı kılınacak mekanda 
kızlı-erkekli liseli öğrenciler sigara içerek 
kendilerinin streslerini mi gidermiş olu-
yorlar yoksa cenaze yakınının acısını mı 
paylaşmış oluyorlar? 

Şairin dediği gibi; 
Bıçak soksan gölgeme sıcacık ka-

nım damlar; 
Gir de bir bak ülkeme başsız başsız 

adamlar. 

LİSELİ GENÇ

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

 Selçuklu Belediyesi kütüphaneler ile kitaba ulaşılabilirliği artırıyor.

 7’den 70’e hizmet anlayışı ile Selçuklu Belediyesi emeklileri de unutmuyor.

Selçuklu Belediyesi spora ve sporcuya verdiği destekle göz dolduruyor.
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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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;
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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

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

	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

	 Montaj Operatörü
           l   Otomotiv sektöründe deneyimli 
           l   Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

21 – 35 YAŞ ARASI BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARAMAKTAYIZ.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sok. No:7 Selçuklu / KONYA 

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

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.

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

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.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/562 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
İhale Tarihi : 16/07/2018 günü, saat 09:00 - 09:05 arası.
2.İhale Tarihi : 14/08/2018 günü, saat 09:00 - 09:05 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK OTOMOTİV DEPOCULUK FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEHİT HEKİM
                             GAZNEVİ SOK NO. 20/1 KARATAY / KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 87.500,00 1 %1

42 FIP 38 Plakalı, 2016 Model , VOLKSWAGEN cADDY 
KOMBİ 2,0 TDİ SCN COMFORLİNE DSG Marka , 
dfs409523 Motor No’lu , wv1zzzkzhx081717 Şasi No’lu , 
Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sati-
on Wagon , Motor Gücü 102HP , Motor Hacmi 1968cm3 
, Rengi Beyaz ,7 VİTES / ÖNDEN ÇEKİŞ Motor hacmi ve 
gücü     :1968 cm3 , 102 HP Max güç:102 HP ( 75 KW ) 
4200 rpm Max Hız:170km/saat:DİZEL- 4 SİLİNDİRLİ Koltuk 
Sayısı :4+1Renk   :BEYAZ:Kamyonetin Trafik Tescil Belgesi-
nin ( ruhsat ) ve kontak anahtarının araç üzerinde olmadığı 
yapılan incelemede görülmüştür. Kamyonetin şase numarası, 
ön cam sol alt köşesinde WV1ZZZKZHX081417 olarak tespit 
edilmiştir. Kamyonetin kat ettiği km bilgisi kontak anahtarı 
olmadığı için tespit edilememiştir. Kamyonetin iç donanımla-
rında orijinal olarak bulunması gereken bütün donanım

(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Basın 811862  - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Çocukça düşünmek için ço-
cuk olmak gerekmiyor. Çocukça 
düşünmek; riyadan, entrikadan 
arınmakla olur elbet. Dünyanın 
neresinde olursanız olun, rengi, 
dili, dini ve yaşantı biçimi ne olursa 
olsun ebeveyni tarafında kendisine 
yanlış bilgi empoze edilmeyen ço-
cuk, her haliyle dünya da hayatın 
idamesi için gerekli bir su gibidir. 
Zira su, yeryüzünün her yerinde 
küçük ayrıntıları bir tarafa bırakır-
sak aynı su dur. ‘Su’ nasıl hayat 
kaynağıysa asılda çocukta hayat 
kaynağıdır. Neslin idamesi için el-
zem ve ecberdir.

           Çocuk riyasızdır. Çocuk 
yağmur. Çocuk, henüz insanların 
kullanmış oldukları sahte ve yap-
macık yakıtlardan maada ateşlerin 
yandığı yerlerde donmuş yürekleri 
ısıtan ama yakmayan en güzel ha-
yat iksiridir. Doğayı ve geleceği na-
sıl çizmişse insan, derin kesitlerle 
kendi neslini de çizmiştir aslında. 
Bilerek yada bilmeyerek. Çocuk 
kavgacı değildir. Çocuk karnı doy-
duktan sonra arta kalanları sinsi 
hislerle kilerlere kapatan madrabaz 
hiç değil.  Ekmek yediği eli ısıran 
hiçbir canlı yoktur dünyada. Yara-
tanına baş kaldıran hiçbir asi bu-
lunmamıştır henüz. En yırtıcı canlı 
bile kendisiyle iyi geçinildiğinde 
zararsız ve uyumludur. İnsan yara-
tılışının sırrını çözme girişimlinden, 
yani evindeki bulgurun kıymetini 
öğrenmeden başkasının pirincini 
zulalama girişimine girdiği andan 
bu yana, hem kendini hem de ken-
dinden sonra gelecek olan nesilleri 
ipotek altına alınmıştır.

İnsanın hırsını yenmesi ge-
rekiyor. Başkalarının varlığından 
endişe duyan insan, ne zaman 
kendisinin varlığı da karışışında-
kinin varlığına eş değer olduğunu 
anlarsa o zaman yaratılışın sırrı-
nı çözecektir. Yaratılışının sırrını 
çözen insanda “yaratanı severim 
yaratandan ötürü” düsturunu ken-
disine ilke edinecektir.

          İnsanın dışındaki diğer 
canlılar, ihtiyaç kesp etmeyen hiç-
bir şeye ulaşmak için uğraş ver-
mezler. Belki bu insanla diğer can-
lılar arasındaki yaratılış dengesinin 
bir sonucudur ama insan olmanın 
da kendine has bir ayrıcalığı var 
elbet. İnsanda sorumluluk, hem 
beşeri hem de semavi yasalarda 

bazı kurallara bağlıdır. 
Bunların başında ‘Akil 
ve baliğ’ olma koşulu 
gelmektedir. Bu kural, 
insanının sorumluk 
üstlenebilmesi için; 
İyiyle kötüyü ayırt 
edebilecek yaşta, yaş 
olgunluğunda, birde 
kendini dereye atmaya-
cak kadar akıllı olmasını gerektirir. 
Sonuç itibariyle hiçbir yasa belli 
yaş gurubunun altındaki insanlar-
la, akli dengesi yerinde olmayan 
insanları yapmış olduklarından do-
layı cezalandırmaz.

            İnsanın dışındaki can-
lılar tüketimden çok üretim için 
uğraşırlar. Bir elma ağacının nes-
lini devam ettirebilmesi sadece bir 
adet elma vermesi yeterlidir. Oysa 
o bir bolluk abidesidir. O bunu ni-
çin neden yaptığının farkında bile 
değildir. Çünkü öyle emredilmiştir. 
Meyvelerinden hayvanlar insanlar 
hatta içinde yeşerdiği toprak bile 
istifade eder. Dünyadaki diğer 
canlılarda öyledir. Karavanaya atan 
ama isabetli atışlar sonunda eri-
şilmez menzile erişme kapasitesi 
olan tek canlı insandır. Çalışarak 
yükselen, yatarak, yaratılmışların 
en alt seviyesine inen, mizan köp-
rüsünün üstündeki İnsan…

            İnsan gelgitledir için 
yaratılmıştır. Durağan, hareketsiz 
değildir. Hele başıboş hiç değil. Bu 
olgu insanın başını hangi keskin 
taşa vuracağının bilinciyle hayatını 
geçirmesine hemen karar verme-
sini gerektirir. Yolun sonu-inana-
lar için başı- aslında son değil bir 
başlangıçtır. Hatta yolun başı, ba-
şın başıdır. Böyle olunca insanın 
neden yaratılmışların en şereflisi 
olduğu yaftası daha rahat yer ka-
nır kendine yaratılmışlar âleminde. 
Değilse insana yeryüzüne basar 
basmaz verilen mertebe ve ceza 
onunu için hürriyetten öte prangalı 
esarettir. 

           Şehvet ve rahmet ne kadar 
bir birinden uzak ise o kadar yararlı 
aynı zamanda bir o kadar Zararlı 
dır. Şehvet izin verilenin dışında 
kullanıldığı zaman yakıcılığı yük-
sek ateş kıvamında olduğu zaman 
kışın en keskin soğuğunda kuş 
tüyünden yorgandır. Rahmet ise 

ev kavurucu ateşin or-
tasında her zaman bir 
ilkbahar meltemidir. 
Zaman zaman Şeh-
vetten en vazgeçerek 
yaşansa da, rahmet 
olmazsa olmazdır. Hal 
böyleyken bu gerçeği 
anlamaktan hep uzak 

durmuştur insan. Hep 
kaçak oynamış kalleş oynamıştır. 
Bir birinin ayağını kaydırmada, 
dalaverede, dağdakiler kadar asil 
davranmamıştır. Bazı yazılı kâğıtlar 
üzerinde öyle olmadığını gösterse 
de birkaç aklı ermez zevata.

            Hz. Âdem’in oğullarıyla 
başlayan insanlığın kavgasında tek 
temel unsur vardır. ŞEHVET- açlık- 
mala, şana, şöhrete ve cinselliğe. 
İnsanın yapıp da yıkmasını bileme-
diği tek putu vardır aslında, o da 
yenemediği şehvetidir. Yapmasını 
nasıl akıl ettiyse bir de yıkmasını 
akıl edebilse zavallı, o zaman sela-
mete erecektir. İşte o zaman ‘âkil 
ama bâliğ’ olmadığı şatafatlı gün-
lerine dönecektir yeniden.

           İnsan, şehvetinin uğruna 
bu gün dünyanın birçok yerinde 
milyonlarca hemcinsini acımadan 
hunharca katletmektedir. Dün 1. 
dünya savaşında söylenen rakam-
lara göre 8,5 milyon insan hayatını 
kaybederken 21 milyon insan ya-
ralanmıştır. Bugün içinde bulun-
duğuz noktada insanlığın vahşeti 
daha da derindir. Bir yanda ekme-
ğin fiyatını dahi bilmeyen, yediğini 
çıkarmak için yeryüzün de fellik fel-
lik çare arayan yüzlerce obez, diğer 
tarafta daha dünyaya gözlerini açar 
açmaz aramızdan ayrılan binlerce 
insan nesli.

           Resmi kaynaklar, 6,5 
milyona ulaşan dünya nüfusunun 
yaklaşık 11 milyonunun her yıl 
açlık ve yetersiz beslenmeden öl-
düğünü belirtiyorlar. Yine resmi 
kaynaklara göre her 2,5- 3 saniye 
de bir insan açlık veya yetersiz 
beslenmeden ölüyor. Bu rakam 4 
yıl devam eden 1 Dünya devletle-
rinin bir birlerini yeryüzünden sil-
mek için tüm güçleriyle seferber 
oldukları bir ölüm kalım savaşında 
yitirilen insanların sayısında daha 
fazladır. Oysa tüm insanların emri-
ne amade edilen ‘Yeryüzü’nde adil 

ve hakkânî bir paylaşım olsa; -her 
insan rızkıyla yaratılmıştır- ilkesi 
doğrultusunda, açlıktan söz etme-
miz mümkün olmadığı gibi yara-
tılmışların en şereflisi olan İnsan, 
yaratılış sırrı doğrultusunda ‘asil’ 
saflığını ve berraklığını muhafaza 
edecektir. 

            Tüm bu gerçekleri ber-
taraf eden insan, yetmişinde, eline 
verilen değnekle saklanmaya baş-
layan sobe kaçkını çocuk gibidir. 
Kendini ebe yapan sobeci, elinde 
değneklerle kaçmaya çalışan diğer 
oyuncuları sobeleyecektir. Oyun-
culardan birinin gözleri bir mendil-
le bağlanarak oynanır. Gözleri bağ-
lanan kişi diğer kişiler tarafından 
oluşturulan dairenin içine alınır ve 
aşağıda belerttiğiz nakarat tekrar 
edilerek ebenin etrafında dönülür. 
Ebe gözlerini açmadan etrafında 
dönenen kişilerin ellerinden, yü-
zünden veya her hangi bir yerinden 
dokunduğu kişinin kim olduğunu 
tanımaya çalışır.

           Oyun, kuralına göre 12+1 
olarak oynanması gerekirken, bu 
kural değiştirilmiş 4+1 olarak oy-
namaya başlanmıştır. Yeni oyunun 
üyeleri değişmez oyunculardır. 
Çoğunlukla ebeyi kendi aralarından 
seçerler. Her ne kadar ebeyi kendi 
aralarından seçseler de arada bir- 
birleriyle oynamaktan sıkıldıkları 
için sırf fantezi, macera olsun diye- 
oyunun dışından da ebe seçerler. 
Bu ‘ebe’ kendilerinden olmayan 
zenci bir ebedir. Küçük bir değişik-
le, bu ebenin gözlerinin sonradan 
mendille bağlanmasına da gerek 
görülmez. Çünkü o, doğuştan kör 
olan bir ebedir. Yeni oyunun kuralı 
böyle konulmuştur. Ebe, eskiden 
olduğu gibi etrafında dönenleri 
eliyle çeşitli yerlerine dokunmakla 
tanıyamayacaktır. Onunun hafıza-
sında etrafındaki hiçbir oyuncunun 
eşkâli kayıtlı değildir. Oyunun dı-
şında kalanlar ise daimi seyirciler-
dir… 

           Günün birinde bizden 
de ‘ebe’ seçilir ümidiyle ısrarla ve 
hevesle; yağmur çamur, kış yaz, 
sene- yüzyıl, her ne ise yorulma-
dan bıkmadan beklemektedirler…

     Haydi! Beraber oynayalım: 
     Türkü söyler döneriz 
     Bil bakalım biz kimiz 
     Elindeki değnekle 
     Göster bizi körebe

KÖREBE 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Meram İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, himayelerinde Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 15 Temmuz Milli Birlik İl-
kokul,  Alakova İlkokulu, Ali İh-
san Dayıoğlugil İlkokulu, Gödene 
TOKİ Şehit Yunus Berber İlkoku-
lu, Mehmet Hasan Sert İlkokulu, 
Niyaz Usta İlkokulu veÜresinler 
İlkokulu tarafından yürütülen 
“Birlikte Daha İyie Daha Güzele 
Projesi”  kapsamında 2018 yılında 
7 etkinlik planlandı. Etkinliklerin 
yedincisi olan  “Mehmetçiğe Su 
Gönderiyorum Yardım Ve Farkın-
dalık Kampanyası” ile ülkemizin 
güvenliğini sağlamak için gerçek-
leştirilen Zeytin Dalı (Afrin) Ope-
rasyonu sonrasında, Mehmetçiğe, 
güvenlik güçlerine manevi destek 
verilmesi hedeflendi. Konuyla il-
gili şu açıklama yapıldı: "Ülkemi-
zin güvenliği için çalışan ve gittiği 
her yere barış ve huzuru götüren 
tüm güvenlik güçlerimize, yanla-
rında olduğumuzu hissettirmek, 

Sosyal sorumluluk duygusunu ge-
liştirmek, Milli birlik ve beraberlik 
ruhu ile yardımlaşma ve dayanış-
ma duygusunun gelişmesine kat-
kı sağlamak ve Öğrencilerimizde 
yardım etme duygusunun gelişti-
rilmesi amaçlanmaktadır. Su Gibi 
Aziz Ol Mehmemedim sloganıyla 
gerçekleştirilen kampanya Kon-
ya Valiliğinin izniyle ve Konya il 
genelindeki tüm okullarda öğren-
ciler, veliler, halk ve sivil toplum 
kuruluşlarının destekleriyle sür-
dürülmektedir. 31 Mayıs tarihine 
kadar devam edecek kampanya-
da, toplanan bağışlarla alınan su 
05 Haziran 2018 Salı günü saat: 
10.00’da Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde yapılacak törenle, Afrin 
Bölgesindeki Kahraman Mehmet-
çiklerimize (asker ve polisimize) 
gönderilecektir. Bağışlar İçin:  Zi-
raat Bankası Konya Şubesi IBAN 
No: TR86 0001 0001 6828 0536 
1450 06."
n HABER MERKEZİ 

‘Su gibi aziz 
ol Mehmedim”
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Tıbbi Patoloji AD Kit Karşılığı Tam Otomatik İmmunhisto Kimya Sistemi 
Alımı alımı 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 : 2018/238520
1-İdarenin
a) Adresi  : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Hastanesi Alaaddin Keykubad
   Kampüsü 42250 - SELÇUKLU/
   KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322244240 - 3322244802
c) Elektronik Posta Adresi  : selcuklutipsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
 internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 40000 Test Kit Karşılığı Tam
   Otomatik İmmunhisto Kimya
   Sistemi Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan
   ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
   Hastanesi Alaaddin Keykubad
   Kampüsü 42250
   Selçuklu KONYA Satınalma
c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra
   ihale konusu ilgili malzemeler
   hastanenin talebi doğrultusunda
    30/06/2020 tarihine kadar parti parti
   teslim edilecektir. Kargo ile 
   gönderilen malzemeler teslim
   alınmayacak olup, geri iade
   edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Hastanesi Alaaddin Keykubad
   Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA
   Satınalma 
   İhale Birimi
b) Tarihi ve saati  : 21.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili 
mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya 
belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin teklif edilmesi 
halinde İsteklinin, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( 
TİTUBB ) veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması 
zorunludur. Teklif verecek istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya 
ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının 
bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir 
belgeleri sunmak zorundadır. İsteklilerin imalatçı veya ithalatçı olması 
durumunda ilgili belge dosyada sunulacaktır. İsteklilerin ihale tarihi 
itibariyle teklif ettiği tıbbi cihaz/ ürünün TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 
Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ’ye kayıt 
bildirim işlemlerini yapmış olması zorunludur. Ancak teklif edilen 
ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında 
belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB 
veya ÜTS’ye kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici 
veya İthalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının 
sunulması yeterli olacaktır. 
4.1.2. Teklif  vermeye  yetkili  olduğunu  gösteren  imza  beyannamesi  veya 
imza 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- ) İstekliler teklif etmiş oldukları ürüne ait numune teslim edeceklerdir. 
Değerlendirme numune veya katalog üzerinden yapılacaktır. İhale 
tarihi itibari ile 3 (üç )  iş günü içerisinde numune  teslim edilmeyen 
kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmenin yeterli 
olmadığı durumlarda idare ek numune isteyebilecektir.
2- ) Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları 
ile ilgili orjinal dökümanların bir nüshasını teknik şartnameye 
cevaplarıyla birlikte ihale dosyalarında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar 
da dikkate alınarak belirlenecektir.
a-Teklif edilen cihazda, atıkların zararlı ve zararsız olmak üzere, ayrı 
kaplara pompalanması ve bu sayede hastanenin atık maliyetinin 
azaltılması (% 2)
b-Teklif edilen cihazda, reaktif ünitesinin (detection kit ve antikorlar) 
cihaz tarafından kontrol edilen soğutma sistemine sahip olması. Bu 
sayede, cihazda reaktiflerin ortam sıcaklığında uzun süre kalması 
durumunda bozulmasının önlenmesi ve her seferinde güvenilir 
sonuçların alınması (%10)
-Teklif edilen cihazda, Reaktif seviye sensörünün bulunması ve bu 
sayede, kit veya antikorların miktarının belirlenebilmesi, kit ve antikor 
kaybının önlenmesi, kullanıcı hatasından kaynaklanabilecek yalancı 
negatif boyamaların önüne geçilmesiyle laboratuvar iş yükünün 
azalması (% 3)
Hesaplama: çalışma süresince
Teklif edilen birim fiyat: 85 puan
En düşük fiyat: A
Teklif edilen fiyat: B
Hesaplama: (A / B * 85) + a + b + c 
En yüksek puan alan firma en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
6.  İhale  yerli  ve  yabancı  tüm  isteklilere  açık  olup  yerli  malı  teklif  eden 
istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve 100 TRY (Türk 
Lirası) karşılığı  Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık 
Müdürlüğü veznesine 100 TL yatırıldıktan sonra Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250 Selçuklu/
Konya adresi Satınalma/İhale Biriminden alınabilir. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler ise posta masrafı dahil 110 TL doküman 
bedelini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi VakıfBank Kampüs 
Bürosu Şubesi IBAN NO: TR 09 0001 5001 5800 7290 4824 35 nolu 
hesabına yatırdıktan sonra dekontunu (tebligat adresini, telefonunu, 
faksını açık ve net bir şekilde yazmak koşuluyla) Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250 Selçuklu/
Konya adresine teslim edeceklerdir. adresinden satın alınabilir. 
İhale  dokümanının  posta  yoluyla  da  satın  alınması  mümkündür.  Posta 
yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk 
Lirası) doküman  bedelini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
VakıfBank Kampüs Bürosu Şubesi IBAN NO: TR 09 0001 5001 5800 
7290 4824 35 nolu hesabına  yatırmak  zorundadır.  Posta  yoluyla  ihale 
dokümanı  satın  almak  isteyenler,  ihale  doküman  bedeline  ilişkin  ödeme 
dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC 
Kimlik/Vergi  Kimlik  numarası  bilgisi  ile  ihale  dokümanının  gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan 
faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün 
önce  göndermek  zorundadır.  İhale  dokümanı  iki  iş  günü  içinde  bildirilen 
adrese  posta  yoluyla  gönderilecektir.  İhale  dokümanının  posta  yoluyla 
gönderilmesi  halinde,  postanın ulaşmamasından  veya geç ulaşmasından 
ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya 
EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250 Selçuklu KONYA 
Satınalma İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi 
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden 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:
İhale,  Kanunun  38  inci  maddesinde  öngörülen  açıklama  istenmeksizin 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Sevgili kardeşlerim
Yaratılış itibari ile kainatın mutlak hakimi 

Mevlayı Mütealimizin en nazlı olarak yarattığı 
canlı insandır. İnsan denilen ulvi varlık yaratı-
lışlarında Kur’an tabiri ile;

- Ya en şereflisidir
- Ya da Esfeli Safilin olanıdır. 
Kişi bu iki yoldan birini kendi seçer. Rab-

bimiz bizleri birinci yoldan olanlardan eylesin. 
Mademki Cenab-ı Hakkın en nazlı ve en 

şerefli bir kuluyuz bu fani alemde neden ve 
nişin yaratıldığımızı çok iyi bilmeniz gerekir. 
Zira insan dünyaya gelirken başı boş yaratılan 
bir varlık olarak gelmemiştir. Yaratılışının bir 
gayesi vardır. İnsan için bu gayeyi bilmek-bul-
mak ve yaşamak en ulvi görevlerindendir. 

Hemen söyleyeyimki insanoğlunun yer-
yüzünde tek ve değişmeyen gayesi Kelime-i 
Tevhid anahtarıyla açılan islam saltanatıdır. 
Bu saltanatın hükümranlığını tanıyan herkes 
gayesini bilmiş ve bulmuştur. Ancak onu ya-
şamak ve yaşatmak lazımdır. Kelime-i Tevhid 
anahtarıyla kul islam sarayının içine girdikten 
sonra o sarayın kendine ait ve asla değişme-
yen beş temek esası, temel direği vardır. Biz 

bunlara islamın şartları diyoruz. 
Kul anne baba tarafından 

daha çocuk yaşta iken bu beş 
temel esası öğrenmeye başlar. 
Kimden öğreneceğiz hocam? 
diye sorduğunuzu duyar gibi-
yim. Sizler biliyorsunuz ama Ra-
mazan-ı Şerifin evvelinde tekrar 
bakımından maddeler halinde 
yazıverelim. 

Çocuk bu temel esasları;
1- Anne babadan evde göre-

rek
2- Okulda hocasından
3- Mahalle komşularından
4- Camide cemaatten öğrenecek.
Sonra bu öğrendiğini çocukken gördüğü 

ibadet şekillerini buluğ çağına erip mükellef 
olduktan sonra (dini emirler üzerine farz ol-
mak demek) sonra kendisi birer birer yerine 
getirecek.

Bu öğrenmenin ve yerine getirmenin 
fıkh-i hükmü Farz- Ayındır. Yani herkesin 
üzerine ayrı ayrı farzdır. 

Sevgili kardeşlerim,

İslam’ın beş temel 
esasından-temelinden biride 
Ramazan-ı Şerifte oruç 
tutmaktır. 

Şunu hemen söylemeliyimki 
islamın beş şartı olarak bilip 
kabul ve tasdik ettiğimiz emirler 
İNSAN İÇİN HAYATİ ÖNEM 
TAŞIR. 

Kelime-i Şehadet ayrı bir 
iman, aşk ve neşe, Namaz ayrı 

bir zevk ve huşu, Oruç ayrı bir hu-
zur ve mutluluk, Zekat ayrı bir sevgi ve şefkat 
ve merhamet, Hac ayrı bir tevekkül ve teslimi-
yettir. Biz bu yazımızda karında misali birazcık 
Ramazan-ı Şerif ve Oruçtan bahsedeceğiz. 

Cenab-ı Hak, Kur’an- Kerim’in Bakara Sü-
resin de şöyle buyuruyor.

183 / “Ey İman edenler! Sizden önce-
kilere oruç nasıl farz kılınmışsa sizin üzeri-
nizede farz kılınmıştır. Umulurki korunursu-
nuz”.

184 / “Size farz kılınan oruç sayılı gün-
lerdedir…”

185 / “Ramazan ayı ki insanların irşat 

için hak ile batılı ayıracak olan hidayet şer-
beti ve deliller halinde bulunan Kur’an bu 
ayda (Ramazan-ı Şerif) indirildi” buyuru-
yor. 

Amenna ve Saddekna
Lakin oruç yani Ramazan-ı Şerif ne de-

mektir.? Kendimizi nasıl hazırlamalıyız?
Her şeyden önce efendimiz, önder ve li-

derimiz, yol gösterinimiz, ağlayanı güldüren, 
düşeni kaldıranımız, Sevgili Peygamberimiz 
üç aylar denen Recep - Şaban - Ramazan için; 
“Recep  Allah’a ait olan, Şaban Resulul-
lah’a ait olan, Ramazan-ı Şerif Ümmetime 
ait olan aydır.”buyuruyor.

Öyleyse bu ay Ümmeti Muhammed’e 
aittir. Ramazan-ı Şerif manevi kıymetlerle dolu 
bir rahmet ve mağfiret ve gufran mevsimidir. 
Kulun üzerine farz olan beş vakit namazdan 
başka müekked bir sünnet olan teravih 
namazlarımız, bin aydan hayırlı olan kadir 
gecemiz vardır. Cümlesini oruçla, kur’anla,-
vaaz-ı nasihatla, mukabeleler, hayrat-ı ha-
sanatler, iftarlarında fakir bulunan davetlerle 
geçirdiğimiz tam bir kalb ve göz aydınlığıdır. 

Oruç; maddi ruhani gelişmeleri sağlayan 

ilahi dinlerin hepsinde mevcut bir ibadettir. 
Dini hayata katılan bütün insanlara öteden 

beri tatbik olunan bir ulviyet ve ilahi nizam ka-
nunudur. Oruç, riya ve gösterişten uzak, kalbi 
ve bir kulluk tezahürü olduğundan en güzel 
bir takva ve en güzel bir olgunluk nişanesidir. 

Oruç; insanı fenalık ve kötülük hislerini 
yok eden, öldüren sakır (hale rıza) iradeyi 
hak yolunda kullanmak, sebat, metanet gibi 
ahlaki güzelliklere erdiren, yoksulların halleri-
ni hatırlatan ve fiilen yaşatan nihayet ölümle 
beraber elden çıkancak olan fani nimetlerden 
sonra hangi nimetlerle başbaşa kalacağımızı 
düşündüren, bütün muhabbetlerin Allah’ın 
muhabbetinde toplanması ihtiyacını sezdiren 
ince bir ruh güzelliğidir. 

Oruç; insanda iyilik temayüllerini canlan-
dıran yaratılış mayamızda kudretullah eliyle 
ekilen fazilet, sevgi ve şefkat tohumlarını ye-
şerten, gönüllerde hakikat baharı açtıran, ce-
hennem kütüklerini cennet ağaçlarına çeviren 
özlü ve cezbeli bir ibadettir. 

Sevgili kardeşlerim,
İnsan denilen ulvi varlık bu fani alemde bir 

imtihan diyarındadır. Bu imtihan dünyasında 
insanın etrafında türlü türlü emel, istek ve 
arzular sarmıştır. 

Saadet zaferine ermek, mevlasını seven 
bir kul veya mevlasının sevdiği bir kul ola-
bilmek için etrafımızı saran bu emel, arzı ve 
isteklerimizle, heveslerimizle mücadele ede-
bilmek için oruç bir kalkan bir zafer bayrağı-
dır. Çünkü islamda ibadetler ancak ve ancak 
Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. 

Dünya gayeleriyle karıştırılmış, rüya ve 
gösteriş gibi bulaşıklarla kirlenmiş ibadetler-
den asla bir sevap alamayız. 

Şu halde Ramazan-ı Şerif gelmeden önce 
hazırlıklarımızı yapalım ve mutlaka hak rızasını 
kazanmak aşkıyla Ramazan-ı Şerif ibadetlere 
sarılalım. Özürsüz asla oruçlarımız bırakma-
yalım. Oruçlu olarak başımıza bir iş geldiği 
zaman mutlaka bir bilene soralım. Körü kö-
rüne ibadet etmeyelim. İftar ve sahur zaman-
larına dikkat edelim. Orucumuza leke getire-
cek nefsini arzu ve isteklerimizden şiddetle 
kaçalım. Oruçlu iken asla gıybet ve dedikodu 
yapmayalım ve dinlemeyelim. Fakir ve ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimizi asla unutmayalım. Her 
zamanki gibi kul hakkına dikkat edelim. Ağzı-
mızı yemin etmeye alıştırmayalım ve mutlaka 
Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışalım. 

Şunu asla unutmayınız ki; Allah 
müminlerin dostu, imansız ve amelsizlerin 
ebedi düşmanıdır. 

Ramazan-ı Şerif; Kendimiz (nefsimiz), 
evlatlarımızı, aile efradımız, eşimiz-dostumuz, 
ahbap-dostlarımız, aziz milletimiz ve islam 
alemi için hayırlara vesile olsun. 

Hak değişmeyen idealimiz, İslam şaş-
mayan hedefimiz, Kur’an sönmeyen güne-
şimiz olsun.

Vesselam. 

RAMAZAN-I ŞERİF VE ORUÇ

Konya Sağlık Turizmi Derneği adına Baş-
kan Uzm. Dr. Mehmet Portakal ve üyeler 
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti. Konya Sağ-
lık Turizmi Derneği adına Başkan Uzm. Dr. 
Mehmet Portakal, Üyeler İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yasin Bilim, 20-23 Eylül 2018 
tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan 
İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi orga-
nizasyonuyla ilgili bilgilendirme yapmak ve 
organizasyon için destek almak üzere NEÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile görüş-
tü.  Ziyarette, İslam Dünyası Sağlık Turizmi 
Konseyi hakkında bilgi paylaşımında bulunu-
larak, dernek yetkilileri tarafından yaklaşık 
300 civarında yabancı delege ve 200’den faz-
la akademisyenin konsey çalışmasına katılım 
sağlayacakları ifade edildi. Organizasyonun 
Konya açısından önemli olduğu, Konya ve 
Türkiye’ye sağlık turizmi alanında ikili anlaş-
malarla katkı sağlama hedeflerinin bulundu-
ğu da ziyarette ifade edildi. Rektör Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker de, sağlık turizminin önemini 
vurgulayarak, bu organizasyonun başta Kon-
ya olmak üzere tüm Türkiye’de reel sektöre 
önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Rek-
tör Şeker, Üniversite olarak organizasyona 
başta akademik katkılar olmak üzere, maddi 
ve manevi her türlü desteği vermeye hazır ol-
duklarını da sözlerine ekledi.
n İHA 

NEÜ’den sağlık 
turizmine destek 
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Türkiye’nin kaderini belirleyecek 
olan seçimlere artık sayılı günler 
kaldı. Nefesler tutuldu ve herkes 24 
Haziran’da yapılacak Milletvekili Ge-
nel Seçimlerine ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimine kilitlendi. 24 Haziran Pazar 
günü kelimenin tam anlamıyla Tür-
kiye geleceğini oylayacak. Bu seçim 
birçok açıdan önem taşıyor. Bu se-
çimlerle birlikte geçen yılki referan-
dumda kabul edilen anayasa değişik-
likleriyle getirilen “Cumhurbaşkanlığı 
Sistemine” geçiş tamamlanmış ola-
cak. Mart ayında kabul edilen ve kı-
saca “ittifak yasası” olarak da bilinen 
kanun değişikliği de ilk kez bu seçim-
de uygulamaya girecek. Bu düzenle-
me ile seçimde ittifak kuran partiler, 
yüzde 10’luk seçim barajından da 
muaf olacak. Milletvekili Seçimle-
rinde ittifak grupları arasında; iktidar 

kanadında “Cumhur İttifakı (AKP-M-
HP- BBP )”, muhalefet kanadında ise 
“Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-Saadet 
Partisi, Demokrat Parti” yer alıyor.
Seçimlere kısa süre kalırken partiler 
ve adaylar sahada çalışmalarına baş-
ladı. Adaylar gece gündüz seçmen-
lerle buluşarak partilerin seçim vaat 
etlerini aktarıyor ve illerin milletvekili 
olabilmek için destek istiyor. Ancak 
seçimler yaklaşırken sosyal medya 
adreslerinde, arkadaş topluluklarında 
siyaset konuşulması sebebi ile şu ko-
nuşmalar gerçekleşiyor.  Seçimlerde 
ipi kim göyüsler? Cumhurbaşkanı 
kim olur? Meclise kaç siyasi parti 
girer? Milletvekili dağılımı nasıl olur?. 
Tüm bu soruların cevabını 25 Haziran 
sabahı alacağız…  Fakat benim belir-
mek istediğim konu sosyal medya 
adreslerinde arkadaşların, akrabala-

rın birbirlerin görüşleri-
ne yönelik kullandıkları 
üsluplar.

Gelin Bu seçim 
Yaratılanı severim 
yaratandan ötürü an-
layışıyla şehit lider 
Muhsin Yazıcıoğlu’nu 
örnek alalım. Ne diyor-
du Muhsin Başkan; Be-
nim için Kürt, Türkmen, 
Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Boşnak 
yok! Benim için Yaratılanı severim 
yaratandan ötürü anlayışıyla insan 
var karşımda. Yine cennet mekan 
Muhsin Başkan seçimler için ne di-
yordu; Seçimler kavga aracı olmasın! 
Sel gider kumu kalır. Bu seçimde gi-
der ama;  Siz akraba olarak, komşu 

olarak birlikte yaşamak 
zorundasınız. Hiçbir 
zaman üslubunuz yüz 
yüze bakmaya engel ol-
mamalı... 24 Haziran se-
çimleri ülkemiz ve mille-
timiz için hayırlara vesile 
olsun. Gelin 24 Haziran 
seçimlerini insana yakışır 
bir üslupla kırıcı ve öte-
kileştirici olmadan barış 

içerisinde geçirelim. Ramazana denk 
gelen bu propaganda sürecinde her 
şeyden önce kul hakkını önceleyelim, 
kendimize yapılmasını istemediğimiz 
davranışları karşımızdaki insanlara 
da göstermeyelim

TEBRİKLER KONYA 
SMMM ODASI

Hafta içerisinde gazetemizin 
mail adresine Konya Serbest Muha-
sebeci Mali Müşavirler Odası (SM-
MMO)’dan bir mail düştü. Bizlerde 
işimizi gereği maili inceledik. Gelen 
mailde Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
her yıl düzenlendiği geleneksel iftar 
yemeği organizasyonunu bu yıl yap-
mama kararı aldı. İftar yemeği yerine 
bu Ramazan’da üyeler adına şehit 
aileleri ile muhtaçlara yardımda bu-
lunulanacağı ifade ediliyordu. Konya 
SMMMO bu Ramazan ayında anlam-
lı bir kararın altına imza attı. Başkan 
Seyit Faruk Özselek, toplam 2 bin 
350 üyeye yönelik her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen iftar yemeği orga-
nizasyonunu bu yıl yapmama kararı 
aldı. İftar daveti yerine üyeler adına 
şehit aileleri ile muhtaçlara yardımda 

bulunulması kararlaştırıldı. Karar cep 
telefonu mesajlarıyla üyelere bildiril-
di.

Üyelere gönderilen 
mesajda, «Mübarek Ramazan 
ayı münasebetiyle her yıl 
düzenlediğimiz geleneksel iftar 
yemeği organizasyonumuzu şehit 
aileleri ve ihtiyaç sahibi Müslüman 
kardeşlerimize destek olmak 
amacıyla bu yıl düzenlemiyoruz. 
Bunun yerine sizler adına, ilgili 
yardım kuruluşları aracılığıyla yardım 
yapılacaktır. Bu vesile ile Ramazan 
ayının ülkemize ve İslam Alemine 
barış, huzur ve mutluluk getirmesini 
dileriz» denildi. Bu anlamlı karar ile 
başta Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek ve Yönetim Ku-
rulu üyelerini tebrik ediyorum.

Selametle kalın…

SEÇİM KAVGA ARACI OLMASIN

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MEVKA’dan savunma 
sanayisine destek 

Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 yılı Teknik 
Destek Programı kapsamında Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi tarafından ajansa sunulan “Savun-
ma Sanayine Yönelik Mühendislik Hizmetlerinin 
Yaptırılması” başlıklı projesi destek almaya hak 
kazandı. Proje sözleşmesi Huğlu Av Tüfekleri Ko-
operatifi Başkanı Naci Tanık ve Mevlana Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger tarafın-
dan imzalandı. 

İmzalanan teknik destek projesi ile hali ha-
zırda 17.000 m2’si kapalı olmak üzere toplamda 
25.000 m2 alanda av tüfekleri üretimi yapan ko-
operatifin, mevcut üretim tesisine 6.400 metre 
kare daha eklenmesi için gerekli mimari, statik, 
elektrik, aydınlatma ve sıhhi tesisat projelerinin 
ve zemin etüdünün yapılması projenin ana ama-
cını oluşturmaktadır. Hayata geçirilecek proje 
sayesinde kooperatifin üretim kapasitesi artırı-
larak hem ortaklarına hem de ülke ekonomisine 
katkısının artırılması da nihai hedef olarak belir-
lenmiştir. Mühendislik hizmetlerinin alınmasının 
ardından yeni üretim tesisi inşaatına başlanması 
ve yaklaşık on ay sonunda tamamlanması plan-
lanmaktadır.

Atlan imzaların ardından proje hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekre-
ter V. Savaş Ülger “Kurum olarak iki yıldan fazla 
süredir saha çalışması yürüttüğümüz ve çalış-
malarını yakından takip ettiğimiz Huğlu Bölgesi, 
ürettiği tüfeklerin %80’ini başta Amerika Birleşik 
Devletleri olmak üzere Fransa, Norveç, Lübnan, 
Botswana, Şili ve Filipinler gibi 50’nin üzerinde 
ülkeye ihraç etmekte ve bu sayede şehrimiz ve 
ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sunmak-
tadır. Devletimizin, özellikle son yıllarda izlemiş 
olduğu yerli ve milli savunma sanayi politikası 
doğrultusunda ülkemizde önemli gelişmeler ya-
şanmaktadır. Şehrimizde yer alan bu bölgemiz de 
milli savunma sanayimize ürün üretebilme kapa-
sitesi açısından bakıldığında büyük bir potansiye-
le sahiptir. Ajans olarak, bu potansiyelin harekete 
geçirilmesi, bölgenin mevcut imkânlarının ge-
liştirilmesi, gerekli teşvik ve desteklerin sağlan-
ması noktasında çalışmalarımız hızlı bir şekilde 
sürmektedir. 2018 Yılı Mali Destek Programımız 
kapsamında savunma sanayisine yönelik olarak 
vereceğimiz destekle şehrimizdeki silah ve av tü-
fekleri üretimi yapan firmalarımızı milli savunma 
sanayiine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu proje-
ye verdiğimiz destekle de üretim alanının geniş-
letilmesi ile birlikte daha fazla üretim, ihracat ve 
istihdam oluşturulmasını amaçladık. Bu alandaki 
çalışmalarımızın artarak devam edeceğini özel-
likle belirtmek istiyor, projenin ülkemiz ve şehri-
miz adına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” 
dedi.   
n HABER MERKEZİ 
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Selçuklu’da birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan’ın bereketi 
Selçuklu Belediyesi’nin düzenlediği mahalle iftarlarında yaşanıyor

Ramazan’ın bereketi 
mahallelerde yaşanıyor 

Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın 
bereketi her gün iki farklı mahalle-
de kurulan iftar sofralarında yaşa-
nıyor. Selçuklu’da birlik, beraberlik 
ve paylaşma ayı olan Ramazan’ın 
bereketi mahalle iftarlarında yaşanı-
yor.  Her gün iki mahallede binlerce 
insanı buluşturan iftar sofraları ilçe-
ye bağlı Musalla Bağları, Feritpaşa, 
Akıncılar, Erenköy, Aydınlıkevler 
ve Hüsamettin Çelebi Mahallerinde 
kuruldu.  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Kon-
ya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özde-
mir ve  Leyla Şahin Usta, Ak Parti 
Konya Milletvekili Adayları Orhan 
Erdem ve Gülay Samancı, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatı 

Yöneticileri, belediye meclis üyele-
ri, başkan yardımcılarının yanı sıra 
mahalle muhtarlarının da yer aldı-
ğı iftarlarda binlerce ilçe sakiniyle 
buluştu.  Ramazan Ayı’nın rahmet, 
bereket ve paylaşma ayı olduğunu 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı,” Ramazan 
Ayı içerisinde her gün iki mahalle-
mizde iftar yemeği düzenliyoruz. 
Bu iftar yemeklerimizde hem ma-
halleliler birbirleriyle, komşularıyla 
birlikte oluyorlar, birlikte iftar ediyor 
hem de biz mahallelilerimizle has-
bihal etmiş, selamlaşmış oluyoruz. 
Ramazan’ın rahmeti ve bereketi de 
bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. İftar 
yemeğine katılımlarınızdan dolayı 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-

rum” dedi. 
İftar organizasyonları için Sel-

çuklu Belediyesi’ne teşekkür eden 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer de, 24 Haziran se-
çimlerinin önemine değindi. Özer, 
“Ülkemiz açısından çok kritik bir 
zaman dilimine yaklaşıyoruz. Ak 
Parti bugüne kadar sizlerin desteği 
ile  ülkemizin 15 yılda büyük me-
safeler kat etmesine vesile oldu. 
Bundan sonra da inşallah sizlerin 
desteği ile Selçuklumuza, şehrimize 
ve ülkemize hizmet etme gayretin-
de olacağız.  Rabbim milletimizin 
ve ümmetimizin yolunu açık etsin, 
Rabbim hepimizi her türlü musibet-
lerden korusun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, mahalle iftarları 
programında Taşağıl Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya geldi

CHP İl Başkanlığı, milletvekilli adaylarıyla birlikte seçim startını Ortakaraören’de 
verdi. CHP Konya milletvekili Adayı Abdullatif Şener, “Hükümet yoruldu” dedi

Taşağıl Mahallesi’nde 
iftar coşkusu yaşandı

CHP İl Başkanlığı 
seçim startını verdi 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, mahalle iftarları 
programında Taşağıl Mahallesi’n-
de vatandaşlarla biraraya geldi.  
İftar programına Ak Parti Konya 
Milletvekili Adayı Mehmet Akif Yıl-
maz, Kaymakam Aydın Erdoğan, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Ko-
nurer ile partililer ve vatandaşlar  
katıldı. Seydişehir’i ziyaret eden 
Konya Milletvekili Adayı  Mehmet 
Akif Yılmaz, Taşağıl Mahallesinde 
düzenlenen  iftar öncesi  Seydi-
şehir’de esnafları ziyaret ederek 
24 Haziran Seçimleri için destek 
istedi. Ramazan ayının birliğin, 
dirliğin, beraberliğin, kardeşliğin 
yoğun yaşandığı, paylaşma duy-

gusunun daha fazla öne çıktığı bir 
ay olduğunu ifade eden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “Daya-
nışmanın ve hoşgörünün arttığı 
Ramazan ayı boyunca farklı kırsal 
mahallelerimizde iftar sofralarımızı 
kurarak vatandaşlarımızla ramazan 
ayının ruhunu en güzel şekilde ya-
şıyoruz. Mahalle sakinlerimizle bir 
araya gelerek sohbet ediyoruz ay-
rıca talep ve isteklerini dinliyoruz.
Ramazan ayının manevi atmosfe-
rini birlikte yaşıyoruz. İnşallah nice 
Ramazan aylarında yine hep birlik-
te olmayı Allah bizlere nasip etsin. 
Allah dualarımızı ve tuttuğumuz 
oruçları kabul etsin” dedi. 

Türkiye’nin 24 Haziran’da çok 
önemli bir seçimle karşı karşıya 

olduğunu ifade eden Konya Millet-
vekili Adayı  Mehmet Akif Yılmaz 
da, “2002 yılından bu yana mille-
tin teveccühüyle tek başına iktidar 
olan AK Parti, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğinde bir zamanlar hayal bile 
edilemeyen hizmetleri ülkemize 
kazandırarak milletimizin hizmeti-
ne sunmuştur. Milletimizin oluruy-
la Türkiye 24 Haziran’dan sonra 
yeni bir sistemle yönetilecek ve 
belirlediği hedeflere bütün engel-
lemelere rağmen emin adımlarla 
hızla ilerleyecektir. Şimdi vakit 
Türkiye vaktidir. Şimdi vakit mille-
timizin onayıyla şaha kalkma vak-
tidir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

CHP Konya Milletvekili Adayı 
Eski Bakanlardan Abdullatif Şener 
ile CHP Milletvekili adaylarından 
Hasan Sarımehmetoğlu, Orhan 
Kaya, Hasan Pektekin, Nazife De-
mirhan, İsmail Ünsal, Şeniz Kurtu-
luş, Hikmet Balcı, İl Başkanı Barış 
Bektaş, il yönetim kurulu üyeleri, 
ilçe başkanları, Kadın Kolları Başka-
nı Şerife Tunç ve partililerle birlikte 
Seydişehir Ortakaraören’de seçim 
startı verdi. Seçim gezilerine Baş-
layan CHP, İl Başkanı Barış Bektaş 
ve beraberindeki Milletvekili aday-
larıyla birlikte Akören ilçesine ge-
çerek burada esnaf ziyaretleri yaptı. 
Ardından Ahırlı ilçesi Akisse mahal-
lesinde de esnaf ziyareti edildi. Bu-
rada halka hitap eden CHP Konya 
milletvekili Adayı Abdullatif Şener, 
hükümetin ülkeyi yönetemez hale 
geldiğini belirterek, “İki seçimi bir-
likte yapıyoruz. Cumhurbaşkanı ve 
milletvekillerini seçeceğiz. Yasama 
ve yürütme organını belirleyen bu 
seçimlerde uzun uzun düşünüp 
oyumuzu ona göre kullanmalıyız. 
2002 yılında iktidara gelen bu hükü-
met 16 yıla geldi. Yorulmuştur. Yo-
rulan bu hükümet faydalı olmaktan 
öte zararlı olmaya başladı. Verdiği-
niz vergiler hazine toplanır. Önce 
cumhurbaşkanı sonra da bakanlar 
kullanır. Yıllık kazancınızın üçte bi-
rini teşkil eden bu vergilerin nerede 

ve doğru harcanıp harcanmadığını 
sormuyorsunuz? Yoksulluk, yol-
suzluk ve yasaklarları kaldıracağız 
diyordu. İşte her şey yasaklanmış 
OHAL var. Siyasetçinin morali bo-
zulunca bolluk ve berekette bitiyor. 
Sayın Erdoğan’ın milletvekilliğinde 
ve başbakanlığında hakkım var. 
Hakkımı helal etmiyorum. Her şey 
benim için diyor. Böyle bir şey ola-
maz. Artık bu iktidarı değiştirmek 
lazım” dedi. Seydişehir Ortakara-
ören’de seçim startı veren CHP 
Konya il başkanı Barış Bektaş, “Se-
çim startını buradan başlatıyoruz. 
Burası Mustafa Üstündağ’ları, Oğuz 

Altay’ları gibi siyasetçileri ve vata-
nımıza hizmet edenleri çıkardı. Her 
zaman siyasetin içinde olmuş ente-
lektüel bir yerden start verdik. SP’ 
ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Genç-
lik kollarımızın astığı bayrakları ve 
afişleri yırtılan bir süreçteyiz. Bizi 
yok gören ve eleştirilere katlamayan 
bir iktidar var. Ülkemiz ciddi bir teh-
dit altındadır. Sizler memleketimiz 
ve geleceğimiz için doğru tercih ya-
panlarsınız. Burada boş bir belediye 
binası var. İktidar olursak burayı 
tarım amaçlı bir yer haline getire-
ceğiz. Belediyenizi geri getireceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ramazan’ın ruhuna 
uygun ekmeğimizi, suyumuzu, mutluluğumuzu paylaşıyoruz” dedi

Mahalle iftarları güzel 
bir Ramazan geleneği
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından düzenle-
nen mahalle iftarlarına katılarak 
vatandaşlarla birlikte iftarını yaptı. 

BİRLİK, BERABERLİK VE 
KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞİYOR 

Meram İlçesi Zafer, Gazanfer, 
Fahrunnisa, Dr. Ziya Barlas, Çay-
başı, Uluırmak Ali Hoca ve Uluır-
mak Saka Mahallelerini buluşturan 
iki ayrı iftar programında mahalle 
sakinleriyle tek tek selamlaşan ve 
Ramazanlarını tebrik eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Mahalle İftarları 
çok güzel bir Ramazan geleneği. 
Genciyle, yaşlısıyla, çocuklarımızın 
özellikle zihninde hatıra kalacak bir 
organizasyonu oluyor. Zenginiyle, 
fakiriyle hep birlikte iftar yapıyoruz. 
Ramazan’ın ruhuna uygun ekme-
ğimizi, suyumuzu, mutluluğumuzu 
paylaşıyoruz. Konya, Ramazan’ın en 
güzel yaşandığı şehirlerden birisi. 
Şehrimiz adeta her mekânıyla, her 
sokağıyla oruç tutuyor. Bu organi-
zasyonlar da birlik, beraberlik ve 
kardeşliğimizi pekiştiriyor” dedi. 

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Haziran 
Cumartesi günü Konya’da olacağını 
belirten Başkan Altay, “Cumartesi 
günü saat 14:30’da Kılıçarslan Şehir 
Meydanı’nda Sayın Cumhurbaş-

kanımızı karşılamak üzere hepinizi 
bizzat davet ediyorum. İnşallah onu 
coşkuyla karşılayıp coşku ile uğurla-
yacağız. Konya zaten her zaman çok 
yoğun bir destek veriyor. İnşallah 
bu seçimlerde de gereğini yapacak-
tır” diye konuştu. 

GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUZ 
Meram Belediye Başkanı Fat-

ma Toru da iftar programları için 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ederek, 
“Şu anda Türkiye olarak çok büyük 
bir mücadelenin içinden geçiyoruz. 
24 Haziran en kritik tarihlerden bir 
tanesi. Şu anda Türkiye 7 düvele 

karşı var olma mücadelesi veriyor. 
Sizlerden bir kez daha 24 Haziran’da 
büyük ve güçlü Türkiye için, gelece-
ğimiz için, çocuklarımız için, dev-
letimiz için destek istiyoruz” dedi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, iftar programla-
rının ardından Yazır TOKİ Camii’nde 
teravih namazı sonrası cami cemaa-
ti ve mahalle sakinleriyle buluştu. 
Başkan Altay, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Büyükşehir Belediye Meclisi Üyele-
ri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte 
mahalle sakinlerinin Ramazanlarını 
tebrik etti. n HABER MERKEZİ



Ey Rabbimiz! Bizleri, kalplerimiz arasında iyilik ve merhamet köprüsü 
kurabilen bahtiyar kullarından eyle!  Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette 
iyilikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından koru!5 Rabbimiz! Hesap gününde 
bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla!

30 Mayıs 2018
Hicri: 15 Ramazan 1439

Sahur:
03:40

İftar:
20:12

BÜYÜK GÜNAHLAR
Abdullah b. Amr’dan (r.a.) rivayet 

edildiğine göre Peygamber (s.a.s.) şöy-
le buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: 
Allah’a ortak koşmak, ana babaya karşı 
gelmek,  adam öldürmek ve yalan yere 
yemin etmek.”   Hadisin başka bir ri-
vayetinde, bir kişinin Hz. Peygamber’e 
(s.a.s.) gelerek “Büyük günahlar (kebair) 
nelerdir?” diye sual sorduğuna dair kayıt 
(vürud sebebi) mevcuttur. Yine başka bir 
rivayette “günahların en büyüğü (ekbe-
ru’l-kebair)” diye geçer. Bu hadiste kas-
tedilen de budur.

Yüce Kur’an’ın, tevhit bilinci ve şir-
kin her türlüsünden kaçınıp herhangi 
bir varlığın Allah’ın uluhiyetine ortak 
koşulmaması gerektiğine dair pek çok 
beyanı vardır. Onlardan birisi şudur: 
“Allah kendisine ortak koşulmasını asla 
bağışlamaz; bundan başkasını dilediği 
kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak 
koşan kimse büyük bir günah işleyerek 
iftira etmiş olur.” (Nisa, 4/48.) Rasulül-
lah’ın (s.a.s.) “Seni yaratmış olduğu hâl-
de Allah’a ortak koşmandır.” hadisinin 
de,“Allah katında en büyük günah hangi-
sidir?” sualine cevap teşkil ettiği görülür. 
Ana babaya karşı gelmek Hadisin ravisi 
Abdullah b. Amr (r.a.), Rasul-i Ekrem’in 
kendisine “Hayatta olduğun müddetçe 
babana itaat et, sakın ona karşı gelme.” 
dediğini nakleder. Zira ana baba, evladın 
dünyaya gelip hayatını sürdürebilmesin-
de birer 

sebep teşkil eder. Yüce Rabbimiz 
şöyle buyurur: “İşte onun için insana 
şöyle emrettik: Bana ve ana babana şük-
ret, dönüş banadır.” (Lokman, 31/14.) 
Bu demektir ki, ana babaya minnet ve 
teşekkürü unutan bir evlat Allah’a da şük-
retmemiş olacağından iki günahı birden 
işlemiş olur. Haksız yere adam öldürmek 
Haksız yere adam öldürmek, maşer-i vic-
danı son derece rahatsız eden ve sosyal 
kargaşaya sebep olan büyük bir suç ve 
günahtır. Yüce Rabbimiz, haksız yere 
cana kıyan kimsenin bütün insanları 
öldürmüş sayılacağını belirtir. (Maide, 
5/32.) Bundan dolayı kasten adam öl-
dürüp yeryüzünde bozgunculuk yapan 

katillere en ağır cezai müeyyide (muka-
bele bi’l-misl) uygulanır. Şu hadis-i şerif, 
böylesine ağır cinayet işleyen bir kimse-
nin, Allah’ın rahmetinden ümidini kesen 
talihsizler arasında bulunduğuna işaret 
eder: “Haram kan dökmediği müddetçe 
mümin, Allah’ın rahmetini ummaya de-
vam eder.” Ayrıca çok ağır bir suç oldu-
ğundan kasten adam öldürme cezasının 
“kesb-i istihkak” anlamında cehennem 
olduğu bizzat Yüce Kur’an tarafından ha-
ber verilir: “Her kim bir mümini kasten 
öldürürse onun cezası içinde ebedî (uzun 
süre) kalmak üzere cehennemdir. Allah 
ona gazap ve lanet etmiş ve onun için bü-
yük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa, 4/ 93.) 
Dünyevi bir kazanç uğruna Allah’ın adını 
istismar ederek muhatabın malını haksız 
yolla elde etmek için yapılan bu yemin 
türü, yalan söylemek ve yalancı şahitlik 
yapmak gibi çok büyük bir günahtır. Bu 
yemin, insanı günaha daldırıp cehen-
nemlik olmasına yol açtığından “yemin-i 
gamus” diye adlandırılır. Şüphesiz bü-
yük günahlar (kebair, fevahiş, mubikat, 
ekberu’l-kebair, azamü’z-zünub), bu 
hadiste geçen suç ve günahlardan iba-
ret değildir. Mesela şu hadis-i şerifte de 
insanoğlunu felakete sürükleyen, Allah 
nezdinde ve maşer-i vicdanda itibarsız 
duruma düşüren yedi büyük günah sa-
yılır: “Yedi helak edici şeyden sakının: 
Allah’a şirk koşmak, büyü yapmak, haklı 
bir sebep olmadıkça Allah’ın dokunul-

maz kıldığı bir cana kıymak, yetim malı 
yemek, faiz yemek, düşmana toplu hü-
cum yapılacağı sırada savaş meydanını 
terk etmek ve dürüst kadınları iffetsizlik-
le suçlamak.” “Birbirinizi ayıplamayın 
ve birbirinizin ayıplarını araştırmayın” 
(Hucurat, 49/11-12.) gibi ayetlerden, 
insanları ayıplayıp alaya almanın, özel 
hayatlarına ilgi duyup onların mahrem 
meselelerini ve gizli hâllerini ifşa etme-
nin büyük birer günah olduğu anlaşılır. 
İbadet için gerekli temizliği umursama-
mak, yalan söylemek, kovculuk yapmak, 
içki içmek, hırsızlık yapmak, zina veya 
ona aracılık etmek, yalancı şahitlikte bu-
lunmak ve yüklü miktarda borçlu olarak 
ölmek büyük günahlar arasında zikredi-
lir. Kasten namazı terk etmek, oruç tut-
mamak veya zekât vermemek de büyük 
günahlardandır. Büyük günahlar listesini 
yetmişe, hatta yedi yüze çıkaran âlim-
ler vardır. Bilindiği üzere büyük günah, 
mümin insanı iman dairesinden çıkarıp 
küfre dâhil etmez. Ne var ki işlenen her 
günah, “beyaz bir kâğıt üzerindeki siyah 
mürekkep damlası gibi” kalpte manevi 
birtakım siyah noktalar oluşturur. Bu 
gerçeği Rasul-i Ekrem şöyle ifade eder: 
“Şüphesiz mümin günah işlediği zaman, 
kalbinde siyah bir leke meydana gelir. 
Şayet tövbe eder, kendini o günahtan 
çekip çıkarır ve Allah’tan af ve mağfiret 
isterse kalbi cilalanır.” Ayrıca bilinmeli-
dir ki, âlimler arasında ağır basan görü-

şe göre ısrarla işlenen küçük günah da 
büyük günaha dönüşür. Nitekim Yüce 
Kur’an, hesap günü insanlara verilecek 
olan amel defterinde küçük büyük bütün 
günahların kayıt altına alınmış olduğu 
gerçeğini haber verir. (Kehf, 18/49.) Di-
ğer taraftan Yüce Rabbimiz, şu rahmet 
esintisiyle de mümin gönüllere ferahlık 
verir: “Eğer size yasaklanan büyük gü-
nahlardan kaçınırsanız sizin küçük gü-
nahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere 
koyarız.” (Nisa, 4/31.)

Hâsıl-ı kelam her mümin, hangi şart-
larda olursa olsun, Rahman’ın iyi kulları-
nın şu özelliklerine her daim odaklanma-
lıdır: “Onlar, Allah ile birlikte başka bir 
ilaha da tapmazlar; haksız yere, Allah’ın 
dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıy-
mazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) 
bunları işleyen kimse cezasını bulacak. 
Kıyamet gününde ona azabı kat kat veri-
lecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde 
ebedî kalacaktır. Ancak tövbe edip ina-
narak salih ameller işleyenlerin durumu 
başkadır; Allah böylelerinin kötü hâllerini 
iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, 
çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip 
erdemli davranırsa bu durumda gerek-
tiği şekilde Allah’a yönelmiş olur. Yine 
anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik 
etmezler; boş ve manasız davranışlarla 
karşılaştıklarında onurluca çekip gider-
ler.” (Furkan, 25/68-72.)

Hadisten Öğrendiklerimiz
• Büyük günahlar, kesin bir delille 

yasaklanan ve hakkında dünyevi veya 
uhrevi ceza terettüp eden fiil ve davranış-
lar demektir.

• Felakete sürükleyen suç ve günah-
lardan son derece kaçınılmalı, hevaya 
uyup işlenmesi hâlinde ise içten pişman-
lık duyulmalı ve tekerrür etmemesi için 
kararlılık gösterilmelidir.

• Bireysel ve toplumsal sorumluluk-
ların bilincine varılmalı; Allah’a şükür ve 
ana babaya teşekkür edilmeli, cinayetten 
uzak durulmalı ve yalan yere yemin edil-
memelidir.

KAYNAK: DİYANET AYLIK DERGİ, 
MAYIS 2018

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı 
(ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya 
koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, 

elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. 
(Cuma 9)

Sakın ashabıma dil uzatmayın  ̧aman onlar hakkında 
kötü konuşmayın! Ashabım zikredilince ya hayır 
konuşun veya susun. Onlara kızıp beni üzmeyin. 

(Hadis-i Şerif)

İnsanı gıybetten ve başkasını kötülemekten 
iki şey alıkoyar: Kendi kusurlarını düşünmek 
ve zikrullah ile arkadaş olup dilini tutmak. 

(İmam Gazalî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN
 EBÎ BEKİR (R.A.)

Ramazan Duası

Hz. Abdullah, Hz. Ebû Bekir’in oğlu, 
Peygamberimizin de kayın biraderi idi. 
İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman ol-
muştu. Zeki ve maharetli bir insandı. Pey-
gamberimi¬zin hicretinde mühim hizmeti 
oldu. Peygamberimiz, Hicret esna¬sında 
üç gün Sevr Ma¬ğarası’nda kalmıştı. Hz. 
Abdullah hem onlara yiyecek ge¬tiriyor, 
hem de babasının tembihi üzerine müş-
riklerin arasında dolaşarak topla¬dığı 
haberleri geceleyin Peygamberimize 
ulaştırıyordu. Orada koyun güden Hz. Ebû 
Bekir’in hizmetçisi de, Abdullah’ın (r.a.) 
izlerini kaybediyordu.

Hz. Abdullah, Mekke’den hicret ede-
rek “Muhacir” olma faziletini kazandı. 
Mekke’nin Fethi’nde bulundu. Huneyn 
Savaşı’na ve TâifMuhasarası’na katıl-
dı. Bu muhasarada isabet eden bir okla 
yaralandı. Yarası iyileşmedi. Babasının 
ha¬lifeliğinin ilk yılında yarası açıldı. Kur-
tulamayarak vefat etti. Cenaze namazını 
Hz. Ebû Bekir kıldırdı.

Ebû Bekir (r.a.), Abdullah’ın yaralan-
dığı oku saklamıştı. Sonradan Müslüman 
olarak Medine’ye gelen Sakîf heyetine 
oku gösterdi ve:“Bunu tanıyanınız var 
mı?” diye sordu. Sâid bin Übeyd (r.a.):“-
Bu oku ben yonttum, ucunu da ben siv-
rilttim. Tüyünü ben taktım ve ben attım.” 
dedi.

Hz. Ebû Bekir, bir insanın müşrik 
olarak ölüp cehenneme gitmesini asla 
iste¬mezdi. Eğer oğlu Sâid bin Übeyd’i 
öldürseydi o cehenneme giderdi. Fakat 
onun eliyle ölen oğlu şehitlik makamını 
kazanmıştı. Bu sebeple Sâid bin Übeyd’e 
şöyle dedi:

“Bu ok Ebû Bekir’in oğlunu şehit eden 
oktur. Ona senin elinle şehitlik veren, seni 
onun eliyle küfür üzere öldürmeyen Al-
lah’a hamd olsun! Onun rahmeti ve ik¬ra-
mı ikinizi de kuşattı.”

Hz. Said de o savaşta müşrik olarak 
öldürülmediğine sevindi, Allah’a şükret¬-
ti. Allah onlardan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Dua, acizliğinin bilincinde olarak Allah’a el açıp, her durumda 
hâlini O’na arz etmektir. Yüce Mevlâ; “Kullarım sana, beni sordu-
ğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua 
edenin dileğine karşılık veririm...” âyeti ile bu fırsatı kullanmamızı 
istiyor. Duâ kapısının her zaman herkese açık olduğunu ilan ediyor.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), bize işin özünü öğretiyor. “Ku-
lun Rabbine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir. Bu sebeple secde-
lerde çok dua etmeye bakın.” diye tembih ediyor. Yine o (s.a.v.); 
dualarının kabul olunması için kendisine dua edivermesini isteyen 
Sa’dibn-i Ebî Vakkas (r.a.)’a; “Helâl ve temiz şeyler ye, duaların 
makbul olunsun.” gibi umumî bir kaideyi hatırlatıyor. Başka bir 
hadis-i şerifte “mazlumun ve misafirin duası ile babanın evlâdına 
duasının reddolunmayacağını” bildirmekle, dua ederken hususî 
durumları değerlendirmenin gereğine işaret ediyor.

Bir defasında Efendimizin okuduğu duaları ashâb-ı kirâm hatı-
rında tutamamışlardı. “Yâ Rasûlallah, pek çok dua okudun. Onları 
ezberleyemedik.” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) onla-
ra; “Allahım, Peygamberin Muhammed (a.s.)’ın senden dilediği 
hayırları ben de dilerim. Onun sığındığı şerlerden ben de sana sı-
ğınırım...” demelerini buyurdu.

İslâm, müminlerini hem duaya çağırıyor hem de duaların nasıl 
makbul olacağını öğretiyor. Bugünkü soru şu olmalı; “Rabbime hâ-
limi arz etmek gibi bir nimeti, ne kadar değerlendiriyorum?”

İyilik, yaratılışın temel gayesidir. İnsanı yaratan, nimetlerle 
buluşturan, koruyan, bağışlayan ve rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, 
hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı 
yaratmıştır.

Yaşadığımız hayat bir iyilik yolculuğudur. İnsan, bu dünyaya 
inanmak ve iyi işler yapmak için gelen bir yolcudur. İnsan bu dün-
yada iyi, hayırlı ve faydalı işler yapmak, doğru ve güzel davranışlar 
ortaya koymak için vardır. Kötü, yanlış, çirkin ve zararlı işlerden ka-
çınmak ve bunlara engel olmak insanın en temel görevidir. 

Muhterem Müminler! İmanın ve bütün ibadetlerin bize kazan-
dırmak istediği hasletin adıdır iyilik. İyilik, insanı insan kılan de-
ğerlerin tamamıdır. İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi birer anne-baba, iyi 
bir komşu, iyi bir dost, kısaca iyi bir insan olmak dinimizin bizlerde 
görmek istediği en mühim özelliktir.  

İyilik bir iman ve İslam davetidir. Kimi zaman güzel ahlak, er-
dem ve fazilettir. Kimi zaman da hayır-hasenat, sadaka ve zekâttır. 
İyilik, bazen de bir tebessüm ve kucaklama, tatlı bir söz ve güler 
yüzdür. İyilik, iyi olma, iyilerle beraber iyiliği yayma çabasıdır. İman 
ve ibadetin en yüksek makamıdır.  

İyilik yalnıza arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak olmaktır. 
Mülteciyi bağrına basmak, yetime kol kanat germek, yaşlının elin-
den tutmaktır. İyilik karşılık beklemeden vermek; gücünü, tecrübesi-
ni, malını, sevgisini ve merhametini, dünyevî bir karşılık düşünme-
den paylaşmaktır.  

İyilik insaftır, fedakârlıktır, adalettir, şefkattir. Mazlumun yanın-
da, zalimin karşısında olmaktır. İyilik duadır, niyazdır, selamdır. 
Sıkıntılı bir anda âminlere açılan bir çift eldir iyilik. İyilik bir defasın-
da ağaç dikmek, öbür defasında aç kalan bir hayvanı doyurmaktır. 
Komşuya götürülen bir kap yemek, yol sorana yolunu tarif etmektir.  

İslam medeniyeti hayır ve iyilik hareketlerini asırlardır yaşat-
maktadır. Bu amaçla birçok vakıf kurmuştur. Milletimiz, kurduğu va-
kıflar aracılığıyla mazlumlara sığınak, muhacirlere ensar olmuştur.  

Ne hazindir ki günümüzde iyilik; kötülük kadar insanlığın gün-
deminde yeterince yer bulamıyor. Kötülük gün geçtikçe dünyamızı 
kuşatıyor. İnsanoğlu her geçen gün vicdan, adalet, şefkat ve merha-
met gibi yüce değerlerini yitiriyor.  

Böylesi bir dünyada iyiliği hâkim kılmak ve kötülüğe engel olmak 
hepimizin ideali olmalıdır. Zira elimizle, dilimizle ve kalbimizle kö-
tülüğe dur diyebilmek imanımızın gereğidir. Unutmayalım ki;  “İyi-
likler kötülükleri yok eder.” İhmal ettiğimiz her bir iyiliğin yerini ise 
kötülük işgal eder.

İslâm, müminlerini 
duaya çağırıyor

Paylaşıldıkça artan 
değer: iyilik 

Ayetel Kürsi, Kur’ân-ı Kerim’in Seyyi-
di ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 
255. Ayet-i’dir ve Tevhid ilmiyle ala-
kalı en büyük Ayet-i kerimedir. Aye-
tel Kürsi namaz içinde sure şeklinde 
okunduğu gibi, namazda tesbihden 
önce de okunur. Allah’ı tanıtır ve 
onun yüce ismini içerisinde barındı-
rır. Allah varlığı ezelî, ebedî, zaruri 
ve kendinden olan, her şeyi yaratan, 
her şeyin mâliki ve mukadderatının 
hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye ka-
dir olan... yüce mevlânın öz ismidir. 
Bu öz isim zikredildikten sonra hem 
O’nun vahdâniyeti (birliği, tekliği) 
hem de İslâm’ın getirdiği imanın tev-
hid (Allah’ı birleme, bir bilme) özel-
liği açıklanmak üzere “O’ndan başka 
tanrı yoktur” buyurulmuştur. Surede 
O’nun izni olmanda hiçbir şeyin ol-
mayacağı ve ne kadar koruyucu oldu-
ğu anlatılır. Yüce Rabb’in kullarına 
bahşettiği bu sure özellikle yatmadan 
önce kazadan, beladan korunmak 
için okunur ve bir işe başlamadan 
önce Rabb’e sığınmak için okunur. 
Uzun olması ile birlikte derin mana-
lar barındırmaktadır ve bu manaların 
hepsi de O’nun ilmini içerir. O’nun 
ilminden hiçbir şeyi bilmeyeceğimiz 

ve O’nun yüce olduğu belirtilir. Her 
müslümanın ezberlemesi ve hatta 
anlamını da çok iyi bilmesi gerekir. 
Ayetel Kürsi diğer surelerden farklıdır 
ve daha fazla şey anlatır. 
Okunuşu: 
Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kay-
yûm(u) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ nev-
m(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-
l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu 
illâ bi-iżnih(i) ya’lemu mâ beyne ey-
dîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne 
bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) 
vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ar-
d(a) velâ yeûduhu hifzuhumâ vehu-
ve-l’aliyyu-l’azîm(u)
Anlamı: 
O’ndan başka ilah olmayan Allah, 
hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). 
O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Gök-
lerde ve yerlerde olan şeyler O’nun-
dur. İzni olmaksızın O’nun yanında 
şefaat eden yoktur. Halkın önünde 
ve arkasında olanı (istikbal ve ma-
ziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, 
O’nun isteğinden başkasını ihata 
edemezler. Kürsisi semaları ve yeri 
içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı 
Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek 
ve büyüktür.

Ayetel Kürsi
SURELER
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Beyşehir’den New York’a mermer
Beyşehir ilçesinde üretilen, 

ABD ve Suudi Arabistan başta ol-
mak üzere 20 ülkeye ihraç edilen 
mermerler, yenileme çalışmaları 
devam eden New York metrosun-
da da kullanılıyor.

Beyşehir Organize Sanayi Böl-
gesi’nde (OSB) mermercilik sek-
töründe 13 yıldır faaliyet gösteren 
Selçuklu Mermer AŞ, üretiminin 
yüzde 90’ını yurt dışına gönderiyor.

Yıllık 300 bin metrekare üretim 
kapasitesine sahip firmanın ürettiği 
malzemeler, ABD ve Suudi Arabis-
tan’daki önemli projelerde de tercih 
ediliyor. Selçuklu Mermer Yönetim 
Kurulu Başkanı Nuh Gün, bölgede-
ki mermer kaynaklarını değerlen-
dirmek üzere 2005 yılında sektörde 
faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Üretimlerinin önemli bir bö-

lümünü ihraç ettiklerini belirten 
Gün, “Pazarımızın büyük bölümü-
nü ABD ve Suudi Arabistan oluş-
turuyor. Bu pazarlarda hakimiz ve 
büyüyerek devam ediyoruz. Avru-
pa ülkelerinin haricinde Avustral-
ya’ya kadar ürün satıyoruz. Çin ve 
Hindistan’ın yanı sıra haritada zor 

bulacağımız Porto Riko da ciddi bir 
müşterimizdir. Firma olarak yurt 
dışına ürün gönderdiğimiz ülke sa-
yısı 20’yi buluyor.” diye konuştu.

Yurt dışında iş yapan Türk fir-
maları sayesinde önemli projelere 
de malzeme gönderdiklerini anla-
tan Gün, şöyle devam etti: “New 

York metrosunun restorasyonu 
yapılıyor ve bu çalışmalar için ham 
madde bizden gidiyor. Çalışmalar-
da bizim ürünlerimizi uyguluyor-
lar. Bunun hem bölgemiz hem de 
fabrikamız için gelecek adına iyi bir 
referans olacağını düşünüyoruz. 
İlerleyen dönemlerde bu projenin 

bize başka kapıları açabileceğinin, 
daha flaş projelerde olacağımızın 
bir ispatıdır. Onun için de çok he-
yecanlıyız. İlave yatırımlarla sürekli 
büyüyen bir trend içerisindeyiz. Yıl-
lık 300 bin metrekare üretim kapa-
sitesine sahibiz. Hedefimiz sektör-
de ilk 10’a girebilmek. İnşallah onu 

da başaracağımızı ümit ediyoruz. 
Onun için gerekenleri yapıyoruz. 
Yurt dışında pazar payımızı daha 
da artırabilmek için sürekli ulusla-
rarası fuarlara katılıyoruz. Tekno-
lojimizi yeniliyoruz, bilgi, beceri ve 
pazarlama tekniğimiz biraz daha 
yükseliyor. İnşallah hedeflere ileriki 
yıllarda ulaşacağımızı düşünüyo-
ruz.” Tesislerinde 95 kişiyi istihdam 
ettiklerini, sezon içinde de 40’a ya-
kın kadın personel çalıştırdıklarını 
aktaran Gün, “Kadınların istihdamı 
önemli. Mermer dediğimiz zaman 
sert, soğuk, ağır bir iş gibi görülür. 
Ama teknoloji ile çalışıyoruz. Öyle 
çok fiziki güç gerektirmeyen maki-
nalarda kadınlar görev alıyor. Çalış-
malarından çok memnunuz, sayıyı 
daha da artırmayı planlıyoruz” ifa-
delerini kullandı. n İHA

Alhan’da spor 
kompleksi açıldı

Yunaklı muhtarlardan 
Vali Canbolat’a ziyaret

Ereğli Belediyesi, Alhan Ma-
hallesi’nde yapımı tamamlanan 
Spor Kompleksi’nin(Halı Saha, 
Voleybol ve Basketbol Sahaları) 
açılışını gerçekleştirdi. Açılışta AK 
Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, AK Parti Ereğli İlçe Ko-
ordinatörü Mehmet Ümütlü, Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdul-
kadir Düzen ve Teşkilat üyeleri, 
Belediye Meclis Üyeleri ve Alhan 
Mahallesi sakinleri yer aldı.

Açılışın ardından spor tesisleri-
ni gezen heyet çocuklarla eğlenceli 
vakit geçirdiler. 

Yapılan spor kompleksi hak-
kında açıklamalarda bulunan Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Alhan Mahallemize yaptığımız 

spor kompleksini Milletvekilimiz 
Ziya Altunyaldız, İlçe Başkanımız, 
Mahalle sakinlerimiz ve Teşkilat 
Mensuplarımız birlikte açılışını 
gerçekleştirdik. Belediye olarak her 
Mahallemize hizmet etme nokta-
sında yoğun bir çalışma gerçekleş-
tiriyoruz. Bu kapsamda Ereğli’miz-
de Mahallelerimize yaptığımız Halı 
Saha sayısı 20’ye yaklaştı, hede-
fimiz her Mahallemize birer halı 
saha yapmak. Bu noktada çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Sami-
mi yaklaşımları ve destekleri için 
hemşehrilerimize teşekkür eder, 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Spor 
Kompleksinin Alhan Mahallemize, 
Ereğli’mize hayırlı uğurlu olmasını 
dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan ilçeye bağlı 
Turgut Mahalle Muhtarı Muhiddin 
Arslan ve Hursunlu Mahalle Muh-
tarı Osman Davraz  ile Konya Valisi 
Yakup Canbolat’ı makamında ziya-
ret etti.

İlçede yapılan çalışalar hak-
kında Vali Canbolat’a bilgi veren 
Yunak Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan’dan sonra söz alan 
Turgut Mahalle Muhtarı Muhiddin 
Arslan ve Hursunlu Mahalle Muh-

tarı Osman Davraz; Kızılkuyu-Ku-
zören-Eskikışla-Turgut-Hursunlu 
Yolunun Genişletilmesi, Turgut ve 
Hursunlu Gölcük Yayla Bölgesi-
nin Yolunun Yapılması ve Gölcük 
Yaylaları ile Diğer Yaylalara Elekti-
rik Çekilmesi konusunda mahalle 
halkının sorunlarını dile getirerek 
sorunların ivedilikle çözülmesi ko-
nusunda Vali Canbolat’dan söz al-
dılar. Ziyaret günün anısına çekilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi
n HABER MERKEZİ

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım Genişleme Alanında parsel 
tahsis sürecini başlattıklarını müjdeledi. Kütükcü, 6. bölgenin yer seçimi içinde talepte bulunduklarını söyledi 

‘5. OSB’de parsel
tahsisi başladı’

Konya Sanayi Odası (KSO)’nın 
Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 
sanayicilerin yoğun katılımıyla ger-
çekleştirildi. KSO’da geçtiğimiz dö-
nem görev yapan meclis ve yönetim 
kurulu üyelerine hizmetlerinden do-
layı plaket takdim edilen meclis top-
lantısına AK Parti Konya Milletvekili 
adayı Tahir Akyürek konuk oldu. 

Toplantının açılışında konuşan 
KSO Başkanı Memiş Kütükcü ise, 
Konya OSB’nin 5. Kısım Genişleme 
Alanında parsel tahsis sürecini baş-
lattıklarını müjdeledi. Kütükcü, ko-
nuşmasında KSO meclisine konuk 
olan Konya Büyükşehir Belediyesi 
önceki Başkanı, AK Parti Konya Mil-
letvekili adayı Tahir Akyürek’e de 
Konya sanayisine katkılarından do-
layı teşekkür etti. Akyürek’in özellik-
le Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne 
yeni genişleme alanları kazandırıl-
ması konusunda Konya sanayisine 
önemli destekler verdiğini anlatan 
Kütükcü, “Kendilerinden genişleme 
alanının plan ölçeğinde mutlaka iş-
lenmesi, OSB’nin genişleme alanı 
diye sorunu kalmamasını talep et-
miştik. Kendilerinin büyük emeğiyle 
yeni çevre yolu güzergahına kadar 
OSB’nin genişleme alanı, sanayi ala-
nı olarak çevre düzeni imar planına 
işlendi. Biz de 6. bölgenin yer seçi-
mi talebini bakanlığa hemen yaptık. 
Bakanlık da yer seçim sürecini baş-
lattı. Bu konuda başkanımızın emeği 
ve katkısı çok büyük” dedi. 

KOS 5. GENİŞLEME ALANI’NDA 
TAHSİS BAŞVURULARI BAŞLADI 
Konya Sanayi Odası ve Konya 

Organize Sanayi Bölgesi’nin faa-
liyetleri hakkında da bilgi veren 
Kütükcü, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 5. Kısım Genişleme Ala-
nında parsel tahsis sürecini başlat-
tıklarını müjdeledi. 5. Kısım Geniş-
leme Alanında, üretici vasfı bulunan 
yatırımcılara 139 adet farklı büyük-
lükte sanayi parseli tahsis edileceği 
bilgisini paylaşan Kütükcü, “Tahsis 
hakkından yararlanmak için sanayi-
cilerimizin, Konya Organize Sanayi 
Bölgemizin banka hesaplarına 600 

TL dosya bedeli yatırarak, başvuru 
formu ile birlikte Konya Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün 
tahsis birimine başvurmaları gere-
kiyor. Tahsis Başvurusu ve Dosya 
Teslimi için son tarih 6 Temmuz 
2018” ifadelerini kullandı. 

Kütükcü, bölgede yapılacak yeni 
yatırımlarla birlikte Konya’nın daha 
güçlü üretim ve ihracat kapasitesine 

kavuşarak, hedeflerine daha da yak-
laşmış olacağına vurgu yaptı. Kü-
tükcü, “Konya yeni yatırımlarla ül-
kemizi döviz ve faizle kıskaca almak 
isteyenlere en güçlü cevabı verecek. 
Mücadeleyi bırakmayız, umutsuzlu-
ğa asla prim vermeyiz” dedi. 

“DÜNYA ŞEHİRLERİ İLE 
YARIŞABİLMENİN YOLU 
ÜRETİMDEN GEÇİYOR” 

Konya Sanayi Odası’nın meclis 
ve meslek komitesi üyesi sanayici-
lerle bir araya gelen AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Tahir Akyürek de, 
belediye başkanlığı dönemi içerisin-
de Konyalı sanayiciler ile hep birlikte 
olduklarını, sanayicilerin şehre bü-
yük katkısı olduğunu söyledi. Şeh-
re gelen paranın artması ile şehrin 
gelişeceğini ve dünya şehirleri ile 
yarışmanın mümkün olacağını ak-
taran Akyürek, sanayicilerin burada 
büyük rol üstlendiğini vurguladı. 
Dünya şehirleri ile yarışabilmenin 
yolunun üretimden geçtiğinin altı-
nı çizen Akyürek, “Yurt dışında şe-
hirlere gittiğimiz zaman bize siz ne 
üretiyorsunuz, enerji tüketiminiz ne 
kadar, gayri safi milli hasılanız ne 
kadar diye soruyorlar. Bunlar da sa-

nayicilerimizin ortaya koyduğu ba-
şarı ile güçlenmiş oluyor. Ben tüm 
sanayicilerimize teşekkür ediyorum. 
Allah daha büyük işler yapmaya ve-
sile kılsın. Sanayiciler aslında kendi-
si için çalışmıyor. Bunu hep gördük. 
Yanında çalıştırdıkları insanlar için 
çalışıyor, şehri için çalışıyor, ülkesi 
için çalışıyor. Allah hepinizden razı 
olsun” şeklinde konuştu. n İHA

Memiş Kütükcü Tahir Akyürek



İyi bir doktor olmasının yanında, yardımseverliği ve geniş gönül dünyasıyla da bilinen merhum Dr. Hulusi Baybal, tam bir vakıf insa-
nıydı. İnsanların gönül dünyasını da iyi etmeyi amaç edinen merhum Baybal, dini konularda da toplumu bilgilendirir, vaazlar verirdi 

Konya’nın gönül ve hizmet 
erlerinden merhum Dr. Hulusi 
Baybal, doktorluğunun yanı sıra, 
hayatı boyunca kendisini mane-
vi yönden de geliştirip insanla-
rın gönül dünyalarına da derman 
olma gayreti içinde oldu. Birçok 
dini konuda konferanslar vermiş, 
camilerde vaazlara sohbetlere ka-
tılmıştı. Sürekli halkla iç içe olan 
merhum Baybal, insanları bil-
gilendirmeye çalışır, bu durum 
onun en büyük tutkusu olarak bi-
linirdi. Toplumun dertlerini dert 
edinen merhum Baybal, sosyal 
çalışmalarda da geri durmaz, tam 
bir vakıf insanı olarak anılırdı. 
Merhum Baybal,  zenginden alır 
fakire verir, ne zengin kime verdi-
ğini görür ne de muhtaç kimden 
aldığını bilirdi. Zekât ve sadaka 
sahipleri özellikle ona ulaştırırlar-
dı ki; O’nun bunları tam yerlerine 
ulaştırmadaki mahareti tartışıl-
mazdı. Mehmet Dolular, merhum 
Dr. Hulusi Baybal’ı anlattı. 

DR. HULUSİ BAYBAL
Dr. Baybal 1928 yılında Konya 

da doğmuştur. Sülalesi Kırım Göç-
menlerinden olup Konya’ya yer-
leşmiştir. Muhterem dedesinin at 
arabası imalatı yaparak maişetini 
sağladığı bilinmektedir. Babaları 
ise mütevazı bir devlet memuru-
dur. Valideleri ise çok asil bir ev 
hanımıydı. Validesini tanıyanlar 
“bir ömür Kur’an-ı Kerimi elin-
den düşürmeyen cefakâr bir ha-
nımefendiydi” derler. Dr. Baybal 
küçük yaşlardan itibaren annesine 
hizmeti hiç eksik etmeyen ve an-
nesinin en büyük yardımcısı olan 
bir evlattı. Hünerli ve eli her türlü 
işe yatkın bir yapısı vardı. Nasıl ya-
pıldığını bilmediği bir yemeği izler 
onu öğrenir ve bunu pişirip başka-
larına yedirmekten çok hoşlanırdı.

Ölenle hariç olmak üzere iki 
kardeşi vardı. Ailesi dindardı. Aile 
fertleri namazında niyazında şuur-
lu insanlardı. O bu aile içerisinde 
daha çok küçük yaşta iken namaza 
başlamıştı.

Ailesi fakir olduğundan tah-
silini çok sıkıntılı şartlarda sür-
dürmüştür. İlk ve orta tahsilini 
Konya’da tamamladıktan sonra 
Gazi Lisesinde de lisen eğitimini 
tamamlamıştır. O zamanlar üni-
versite giriş sınavı olamadığından 
diploma notuna göre üniversi-
te tercihi yapılabiliyordu. Genç 
Hulusi’nin gönlünde ise doktor 
olmak vardı. Lakin bu hayalinin 
önünde adı para olan ciddi bir en-
gel vardı. Tıp tahsili hayli masraflı 
olduğu için ailesinin de mütevazı 
bir memur maaşıyla bunu karşıla-
ması neredeyse imkânsızdı. Ama 
gönlüne halis niyetle yerleşen bu 
hayal eş dost ve akrabalarının da 
katkılarıyla gerçekleşebilecekti. 
Ardından da Genç Hulusi için İs-
tanbul da tıp tahsilinin yolu açıl-
mış oluyordu.

Hulusi Baybal İstanbul’daki 
tahsiline ciddiyet ve ihlâsla sarıldı. 
Derslerine çok çalıştı ve fakülte-
deki hocalarıyla çok iyi diyaloglar 
geliştirdi. O İstanbul da tek başına 
bir dernek ve vakıf oldu. Anado-
lu’dan, özellikle Konya’dan gelen 
gençlerle irtibata geçip onlara ön 
ayak olurdu.

Ailesinden gelen harçlık ken-
disine yetmediğinden çeşitli işler-
de çalışarak para kazanmaya baş-
ladı. Simit sattı, lokantalarda aşçı 
yamaklığı yaptı. Kendisine yettiği 
gibi para da biriktirebiliyordu. 
Hatta biriktirdiği bu paralarla soh-
betten sohbete hizmetten hizmete 
koştu ve hiçbir hizmetten kaçma-
dı. Bu hizmet anlayışı en müte-
vazı olanından, sohbetlerdeki çay 
işleri ile ilgilenmesinden dolayı 
arkadaşları arasında “Çaybal” diye 
anılmasına vesile oldu.

Tüm hayatı boyunca olduğu 
gibi öğrencilik yıllarında da insa-
na verdiği değer hep had safhada 
olmuştur. Naif bir ruha sahip olan 
Mehmet Hulusi 1950’li yıllarda 

talebelik yaptığı zamanlar İstan-
bul Konya yolculuklarından bir 
tanesinde yol arkadaşı ona, açtır 
düşüncesiyle yanındaki ekmekten 
bir parça koparır verir. O sevgiden 
kaynaklanan bu paylaşımı büyük 
bir hassasiyetle kabul eder, ekme-
ği yemez otuz parçaya böler. Ra-
mazan ayı boyunca otuz gün sü-
reyle oruçlarını bu ekmekle açar. 
Böylece o arkadaşının her gün 
oruç açtırma sevabına ermesine 
vesile olur.

Başarılı bir eğitim hayatından 
sonra 1958 yılında acemiliğini 
İzmir’de, geri kalanını da Van’ın 
Gürzap ilçesinde yedek subay ola-
rak yapar. Burada kısa zamanda 
O’na karşı bir sevgi seli oluşur ve 
yöre halkının gönlünde taht kurar.

Çok geçmez bölge halkı As-
teğmen Hulusi Baybal Efendiden 
vaaz-u nasihat etmesini rica eder-
ler. Ancak asker olduğu için önce 
çekinir, fakat yöre halkı gerekli 
yerlerden resmi müsaadeleri ala-
rak Onun merkez camiinde vaaz 
etmesini sağlar

Vatani görevini tamamladık-
tan sonra memleketi olan Kon-
ya’ya döner. 1960 yılı dolaylarında 
uzun yıllar hizmet edeceği muaye-
ne hanesini açar ve göreve başlar. 
Kiraladığı muayenehane küçük bir 
ofis olmasına rağmen sadece has-
ta muayene elden bir yer değil gö-
rünmeyen bir üniversite, ilim irfan 
ve aşk meclisine dönüşür. Kısa sü-
rede Konya’da tanınan ve sevilen 
birisi olur. İslama ve memleketine 
çok büyük hizmetleri dokunur. 
Yeni açılan İmam Hatip Okuluna 
Mehmet Hulusi Bey’de fizik, kim-
ya, astronomi, sağlık bilgisi gibi 
dersleri fahri olarak okutur.

Dr. Mehmet Hulusi Baybal bir 
taraftan resmi kurumlarda doktor-
luk yaparken bir taraftan da özel 
muayenehanesinde hastalarıyla 
ilgilenmekteydi. Daha sonra dok-
torlar için hem resmi görev hem 
de özel muayenehane olamaz şek-
linde bir kanun çıkınca tercihini 
özel çalışmaktan yana kullandı. 
Fakirlerden muhtaçlardan para 
almayan idealist bir doktordu. 
Doktorluğunun yanı sıra kendi-
sini manevi yönden de geliştirip 
insanların gönül dünyalarına da 
derman olmanın gayreti ile meş-
gul oldu. Dini konularda konfe-
ranslar vermekte, camilerde va-
az-u nasihatler etmekte hutbeler 
okumaktaydı.

Evinde çok fazla durmaz halkla 
iç içe olurdu. Sohbetler yapar in-
sanları bilgilendirmeye çalışırdı. 
Halkın yetişmesi, olgunlaşması, 
bilgilenmesi, felah bulması O’nun 
en büyük tutkusuydu. Kendi dert-
lerini unutur toplumun dertlerini 
kendine dert edinirdi. Kimseden 
hizmet beklemez herkese hizmet 
ederdi.

Tam bir vakıf insanı olan Dr. 
Baybal sosyal çalışmalarda da o 
kadar ehildi ki; zenginden alır fa-
kire verirdi. Ne zengin kime ver-
diğini görür ne de muhtaç kimden 
aldığını bilirdi. Zekât ve sadaka 
sahipleri özellikle ona ulaştırır-
lardı ki; O’nun bunları tam yerle-
rine ulaştırmadaki mahareti tar-
tışılmazdı. İstanbul’da öğrencilik 
yıllarında Mahmut Sami Rama-
zanoğlu efendiye intisap ederek 
manevi eğitim almıştır. Mahmut 
Sami efendinin Konya halifesi 
Dişçi Mehmet efendinin 1981 yı-
lında vefatından sonra kendisine 
hilafet görevi verilmiştir. Mah-
mut Sami efendinin 1984 yılında 
vefat etmesinden sonra, manevi 
yoldaki hizmetine merhum Musa 
Topbaş (SadıkDana) efendinin 
halifesi olarak devam etmiştir. 
Dr. Mehmet Hulusi Baybal tam 
anlamıyla hayatını sohbetle bü-
tünleştirmiş, bakışlarıyla karşı-
sındakinin birçok özelliğine vakıf 
olan bir büyük manevi önder idi. 
Etrafındaki gönül dostlarının da 
işini, misafirliğini, yemeğini kısa-

cası her şeylerini sohbete endeks-
lemelerini isterdi. Yani sohbeti işe 
göre ayarlamayı tasvip etmezdi. 
Ayrıca bir hafta boyunca sohbeti 
özlemle beklemek gerekir derdi. 
Sohbet hususunda sıklıkla şöyle 
söylerdi: “sohbet yolu, Peygamber 
Efendimizin tasvip ve tatbik ettiği 
bir yoldur ashap O’nu dinlerken, 
sanki başlarında bir kuş varmış 
da, kıpırdanırlarsa uçuverecekmiş 
gibi pür edep ve pür dikkat dinler-
lerdi. Sohbeti bu şekilde dinlemek 
lazım ki istifade edilebilsin” Bay-
bal Efendi hemen hemen her türlü 
hastalığı geçirmiş tatmış ancak bir 
gün dahi olsa şikâyetçi olmamış-
tır. Etrafındakiler O’nun şuram 
ağrıyor buram ağrıyor dediğini 
duymamışlardır. Kronik bir şeker 
hastası, böbreğinde taş bulunan, 
safra kesesinden sıkıntılı, sıkça 
mide kanaması geçiren ve son 
olarak da ayağı kesilecek kadar bir 
hastalıklar silsilesi vardı. Mevsim-
lerden güz. Havaların soğumasıy-
la birlikte yaprak dökümü başladı. 
Günler iyice kısaldı geceler de bir 
o kadar uzadı.

Dr. Baybal yine her zaman ki 
gibi kendisi ile görüşmek isteyen-
lerle görüşmekte görevinin ba-
şından ayrılmamaktadır. Bir gün 
yanında ki yardımcısına “iğnemi 
hazırla da ya vuruluruz ya vurula-
mayız belki” der. O sıra da yanına 
iki erkek bir kadın ve bir çocuk ge-
lir. Yardımcısına dönerek “hasta 
var içeri al” der. Fakat onlar has-
ta olmadıklarını, Baybal Efendi ile 
görüşmek istediklerini söylerler. 
Görüşme yapılır. Onlar gittikten 
sonra yardımcısı içeri girer. Bakar 
ki Hulusi Ağabey başını kalbinin 

üzerine eğmiş, öyle duruyor. Ha-
linde ki farklılığı görüp hemen ya-
nına varır. Acaba kalbi mi sıkıştı 
diye hafifçe kollarından tutar. O 
esna da yavaşça dili oynayan Dr. 
Ağabey derince bir nefes verir: 
“Huuu!”

19 Kasım 1996... Bu dünya da 
ki zamanını tamamlamış ve Rah-
met-i Rahmana ulaşmıştır gönül-
ler doktoru Dr. Ağabey. Allah me-
kanını cennet eylesin...

BAYBALIMIZ GİTTİ (AHMET 
TAŞGETİREN 1996 - Aralik, Sayı: 

130, Sayfa: 002)
Derin bir muhabbetle bağlı 

bulunduğu Üstadının onun vefat 
haberini aldığında ilk sözü “Bay-
balımız da gitti demek oldu.” Dr. 
M. Hulusi Baybal o güzel yürekte 
güzel bir köşe idi. 

Altınoluk’un Doktor Ağabeyi 
idi. Sevgileri heyecanları saadet-
leri paylaştığımız bir mübarek in-
sandı. Sırtımızı ona dayadığımızda 
sanki bir dağa dayanmış gibi his-
sederdik. Altınoluk sanki evlad-
larından birisi idi. Öylesine müş-
fik öylesine kendi parçası bilirdi 
Altınoluk’u. Her sayısını sevdiği 
iklimlerden gelen bir mektub gibi 
aldığını, kokladığını hemen okut-
maya başladığını adımız gibi bi-
lirdik. Altınoluk eline sıcak sıcak 
ulaşmazsa, yani matbaa kokusu-
nu taşımazsa gönül koyacağından 
emindik. Onun için ilk nüshalar-
dan birisi Doktor Ağabey’e ulaş-
tırılırdı. Hediye kitaplarımız öyle... 

Hediye kampanyalarımız 
Konya’dan başlardı. Bunun anla-
mı Doktor Ağabey’in heyecanını 
yüklenerek yola çıkmasıydı. Altı-
noluk’un... Meram Dere’de Ana-

dolu’nun değişik bölgelerinden 
gelmiş Altınoluk sevdalısı bin ki-
şiye birden yemek ikram ederken 
onun yüzündeki saadet parıltısı 
nasıl unutulur! İsmail Lütfi Bey’in 
“Şeyh Şamil” benzetmesi her hal-
de en çok orada bir baba şefkatiyle 
sofralar arasında dolaşırken, genç 
gönül dostlarına emirler yağdırır-
ken hissedilirdi. 

Gönlüne girseniz, orada bir 
ummam bulurdunuz muhakkak. 
Aşkı hizmeti teslimiyeti böylesine 
biraraya derlemiş bir insan gön-
lüydü onunkisi. Bir derviş gönlüy-
dü... 

“Üstadım” derken teslimiyet-
te adanışı anlardınız. “Kardeşim” 
derken muhabbette sınırlanamaz-
lığı hissederdiniz. Yeter ki çağırıl-
dığı “hizmet” olsun, iki eli kanda 
olsa orada olurdu Doktor Ağabey. 

Cenazesi onbinlerce kişinin el-
leri üstünde ebedî istirahatgahına 
doğru yol alırken, Konya’nın her 
kesiminden insan, Doktor Bay-
bal’la bir duada, bir selamda, bir 
vedada, bir “Ahirette buluşma 
dileğin”de beraber olabilmenin 
gayretini ortaya koydu. Omuzuna 
aldığı beş altı yaşlarındaki çocu-
ğuna, tabutun bir uçundan tut-
turabilmek için çırpınan babanın, 
muhabbetinin tercümesi neydi ki 
acaba? 

Yaşar Kandemir Hoca, “Se-
vilmek kolay değil” dedi. O’nun 
arkasından bir kaç kelimecik eder-
ken... “Gönüllere girmek kolay 
değil.” Yaşar Kandemir Hoca, bir 
kerecik bulunmuştu Konya’daki 
Altınoluk toplantısında... Hocamız 
Sahabenin Hazreti Peygamber’e 
aşkından bahsederken, ağaçlar 
altında toplanan bini aşkın insan, 
nasıl da göz yaşlarına boğulmuştu 
Rabbim! Bir hasret rüzgarı nasıl 
da yalayıp geçmişti gönülleri! “Ya-
şar Bey Hocamı getirmeyi unut-
mayın” derdi ısrarla... İsmail Lütfi 
Çakan’dan vazgeçemezdi. 

Dünyası vermek üzerine ku-
rulmuştu, son nefesine kadar da 
hep verdi... Kardeşlerine verdi, 
manevi evladlarına verdi, Çeçe-
nistan’a, Bosna’ya, Azerbaycan’a, 
ümmete verdi, Konya’ya verdi...”-
Dervişlik vermekle” idi onun ki-
tabında...”16 yaşından beri hep 
kendinden veriyor Ağabey” di-
yordu İsmail Öksüzler Bey... 16 
yaşındayken bir yurtta müdürlük 
yapmış, yemeklerini kendisi pişir-
miş, bulaşıkları kendisi yıkamış... 
Üniversite yıllarında Abdurrah-
man Şeref Güzelyazıcı Hoca’nın 
sobhet mekanında çayları demle-
mek, sunmak, bardakları yıkamak 
onun gönüllü işi olmuş... Bir yaz 
akşamı, devlethanesinin terasında 
içlerinde Altınoluk ekibinin de bu-
lunduğu misafirlerine kuzu ikram 
ederken sağnak yağış boşanmıştı 
da... Herkesin üzerine battaniye-
ler yetiştirmişti de, yemeğin böyle 
devam etmesini sağlamıştı da... 
O andaki keyfini görmeliydiniz 
Doktor Ağabey’in...Yaşı 68 olmuş-
tu, bir ayağı kesilmişti, tekerlekli 
sandalyede hareket edebiliyordu; 
ama kendine ait örflerinden zerre-
ce taviz vermeyi düşünmüyordu. 
Altınoluk toplantıları gene Kon-
ya’da olacak, gene bütün Türki-
ye’den misafirler çağırılacak, gene 
Dere’de Özbek pilavlı sofralar ku-
rulacak, gene onun, kardeşleriyle 
beraber olmaktan gönlü pır pır 
uçacaktı... Ayağının ağrısı dayanı-
lası değildi, bunu biliyorduk. İlaç-
lar vücudu yıpratıyordu, biliyor-
duk. Ama “Derviş bağrı taş gerek” 
diye öğrenmişti bir kere, üf de-
diğini duyurmadı kimseciklere... 
Göz göze gelseniz mutlaka orada 
gülen bir gözle karşılaşırdınız. Acı 
da karışık olsa gülen bir göz... 

Sevilmek bedel ister, gönülle-
re girmek de öyle... Bedeli ödersi-
niz, Allah da, sizi gönüllere sultan 
eder. Sevgiyi ikram eden Allah’tır. 
Konya’da her gönülde biraz “Bay-
bal Sultan” varsa bu, bedeli öden-

mişliğin dünyevi ödülüdür. Öte 
dünyada kimbilir daha ne güzel-
likler vardır... 

Konyalıları konuşturur, her 
birinden Doktor Baybal’la ilgili 
bir hatıra dinlersiniz. Binlerce in-
sanla tuz ekmeği vardır, hukuku 
vardır. Yukardan aşağıya aşağıdan 
yukarıya... O’nu valileri de sev-
di, belediye başkanları da, isim-
siz garibi, yetimi de... Konya’nın 
doktorları sanki söz leşmişçesine, 
fukara hastaları Doktor Baybal’a 
gönderirler, o da onları muayene 
etmekle kalmaz bir de ilaç parala-
rını denkleştirmeye gayret ederdi. 
Dervişler de bulunmasa bu fakir 
fukaranın halı nice olacak? 

“Murat Bey, sen misafirleri 
evine götüreceksin. Bayram Bey, 
sen filanı garajdan alacaksın Ta-
hir, İbrahim, Ziya, Niyazi, Kemal 
siz sofralarla ilgilenin. Sen mik-
rofon tertibatını kur, sen dergileri 
düzenle, sen hediye kitapları yer-
leştir, senin evine akşam misafir 
göndereceğim. Sen, sen, sen ...” 
ve “Peki Abi, peki abi, peki abi..” 
Gözlerinin içine bakardı kardeşle-
ri bir hizmet üstlenmek için... İşte 
önderlik bu... Bir gönül önderli-
ği.. Kaç Konyalı dostun gönlün-
den “Bugün doktor abi bana bir 
kızsa...” dileği geçmiştir bilmem. 
Çünkü kızması bir lütuftu müba-
reğin. Bir iltifatlı...  Dolu dolu dua-
ları vardı. Kollarını gökleri kucak-
layacakmış gibi açar, “Ya Rabbiii” 
diye başlardı. Sanki sağardı gökten 
rahmetleri. Hazreti Peygamberi 
anarken nasıl coşardı. Üstadlarını 
anarken nasıl heyecanlanırdı! 

Her hayırlı cemiyette vardı; 
düğünde vardı taziyede vardı. Ge-
lir hüzünlü kalbleri şefkatiyle sa-
rardı. Gelir sevinçleri büyütürdü. 
Gelir hem sanki Konya’yı birlikte 
getirmiş gibi gelirdi. İhvanlıkta 
gürül gürüldü, evlâdlıkta gürül 
gürüldü, ağabeylikte gürül gürül-
dü. 

İsmail Öksüzler Bey “Her insa-
nın bir yaratılış gayesi varsa eğer, 
Doktor Ağabey hizmet için yaratıl-
mıştır dense yeri” diyordu Baybal 
Ağabey’ı anlatırken... 

Sami Efendi Hazretlerinin 
kapısına gelirken gönülden tesli-
miyeti şiar edinmişti... O gün bu-
gündür teslimiyetinde fütur gös-
termedi... Safra kesesi ameliyatı 
için son izni, Üstadı Sadık Dânâ 
Hazretlerinden aldı. “Baybalımız 
da gitti demek” iltifatı boşuna 
olmaz herhalde... Ne güzel sahi-
biyyet ifadesi o. Bir aileye katılı-
yorsunuz ki orada herkes birbiri 
için şahidlik ediyor: “O bizdendi” 
diye... Hani Kutlu Önderimiz de 
Selman için “Selman bizdendir” 
buyurmuş da Selman’ın gözlerin-
de güller açmış... Bir şehadet zin-
cirine halka oldu da “gitti Bayba-
lımız...” 

Gül kokulu dostlar diyarına 
gitti. Gurbetini tamamladı. Bizi 
gurbette bıraktı da gitti. “Bizler de 
onlara iltihak edeceğiz Allah diler-
se...” 

Doktor Ağabey, bütün hayatını 
bir “İnna lillahi ve inna ileyhi ra-
ciûn” dairesinde yaşayanlardandı. 
Sözüne uydu da gitti. Bize bir şey 
söylemesi gerekse, herhalde, “Siz 
de Allah’a ait olduğunuzu ve O’na 
döneceğinizi unutmayın” derdi. 
Yaratılış sırrı burada; buradaki ha-
yatı bu sırrın etrafında örebilenler, 
göçerken mutlu olmalılar... 

Doktor Ağabeyimize Cenabı 
Hak’tan sonsuz rahmetler niyaz 
ediyoruz. Kabirleri cennet bahçe-
lerinden bir bahçe olsun inşaallah. 
Ğufran-ı ilahî ona yoldaş olsun. 
Şehadet ederiz ki, güzel yaşadı, 
güzel öldü. Güzel dostlara kavuş-
tu. Rabbimizden niyazımız, tüm o 
güzel dostlarla Livaü’1-Hamd al-
tında buluşmak... “Kişi sevdiği ile 
beraberdir” buyurulmuştur. İnşal-
lah yüreklerimizdeki sevgi kırın-
tıları, bizleri de o kutlu dostların 
komşuluklarına yakın eyler... 

 Merhum Dr. Hulusi Baybal Merhum Baybal’ın kabri.

 Merhum Baybal anısına Naim Avan tarafından 
kaleme alınan kitap.

O bir vakıf insanıydı
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AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip 
Erdoğan’a destek için başlatılan bağış kampanyasına Karatay da destek verdi

Karatay’dan Erdoğan’a 
destek için seçim bağışı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 
ilgili kararınca Cumhurbaşkanı 
adayları, adaylığın kesinleşmesin-
den seçim sonuçlarının kesinleşme-
sine kadar geçen dönemde bağış 
alabilecek. Bu kapsamda AK Parti 
26. Dönem Milletvekili ve 27. Dö-
nem Milletvekili adayı Hacı Ahmet 
Özdemir, AK Parti 27. Dönem Mil-
letvekili adayları Tahir Akyürek, 
Gülay Samancı ile Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, AK Parti Karatay İlçe Teşkilat 
Üyeleri ve Karatay Belediyesi Meclis 
Üyeleri Ziraat Bankasının Mevlana 
Şubesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan için bağış yaptı. 

 Başkan Hançerli’den vatandaş-
lara çağrı

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, “Cumhurbaşkanlığı 
seçim sürecinde adaylara dönük bu 
çalışmalarda biz de Cumhurbaşka-
nımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
her anlamda desteğimizi vermek 
istiyoruz. Artık yeni bir dönem baş-
lıyor. Dünya lideri olan Cumhurbaş-
kanımızın bu yürüyüşünde her daim 
yanındayız. Tüm Konyalı hemşerile-
rimizi de destek vermeye bekliyo-
ruz” dedi. 

24 Haziran’ın yeni bir dönem, 
kırılma noktası olacağına dikkat 
çeken Başkan Mehmet Hançerli; 
“Daha da güçlü, müreffeh ve özgür 
bir Türkiye için Konyalı vatandaş-
ların da üzerine düşeni yapacağını 
dile getirerek; Türkiye’nin güçlü yü-
rüyüşünü durdurmak isteyenlerin 
oyununu vatandaşlarımız ‘DEVAM’ 
diyerek bozacaktır” ifadelerine yer 
verdi. 

Başkan Hançerli’den sonra söz 
alan Mehmet Genç; “24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çor-

bada bizim de tuzumu olsun diye 
burada buluştuk. Karatay olarak 
tüm seçimlerde Partimize, Cumhur-
başkanımıza güçlü bir destek verdik. 
24 Haziran’da yine oy oranlarımızı 
yüksek tutarak yine rekor kıracağız. 
Karataylı hemşehrilerimize de te-
şekkürü borç bilirim. Bugüne kadar 

hiçbir seçimde bizim boynumuzu 
bükmediler. Her zaman davalarına 
sahip çıktılar” dedi.  

ÖZDEMİR: BU KAMPANYA
MİLLETE VERİLEN DESTEKTİR
Hacı Ahmet Özdemir ise yapılan 

desteklerin hayırlara vesile olması-
nı temenni ederek; “Cumhurbaş-

kanımız millete, memlekete uzun 
zamandır canla başla çalışan, emek 
veren, gecesini gündüzüne katan 
önemli bir şahsiyet, milletin adamı, 
halkın adamı. Dolayısıyla, bu kam-
panya millete yapılan da destektir” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘24 Haziran’ın gençlik için ayrı önemi var’

Saadet’ten Karamollaoğlu’na bağış 

Seçim çalışmaları kapsamın-
da Meram İlçesinde ziyaretlerde 
bulunan AK Parti Konya Milletve-
kili Adayı Selman Özboyacı, “24 
Haziran seçiminin birçok önemi 
var. Özellikle Türkiye’de her seçim 
önemli diye nitelendirilebilir ama 
belki 24 Haziran’da yapılacak seçim-
ler Cumhuriyet tarihinin en önemli 
seçimidir”  dedi. AK Parti Konya’da 
seçim çalışmalarını devam ettiriyor. 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Selman Özboyacı, AK Parti Konya 
İl ve AK Parti Meram İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleriyle Meram ilçesinde 
esnaf ziyaretinde bulundurlar. 24 
Haziran seçiminin birçok önemi var 
diyen AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Selman Özboyacı; “Özellikle 
Türkiye’de her seçim önemli diye 
nitelendirilebilir ama belki 24 Hazi-
ran’da yapılacak seçimler Cumhu-
riyet tarihinin en önemli seçimidir. 

Cumhurbaşkanımız bu dönemi 
büyük ustalık dönemi olarak nite-
lendirmektedir.  Dolayısıyla bizlerde 
bu ustalık döneminin hemen arife-
sindeyiz inşallah elimizden gelen 
bütün gayreti göstereceğiz. Ben 29 
yaşında genç bir vekil adayı olarak 
24 Haziran gençlik için ayrı bir yeri 
olduğunu düşünüyorum. Cumhur-
başkanımızın gençliğe en büyük de-
ğeri, en büyük kıymeti vermektedir. 
Dolayısıyla bu seçimlerde ilk defa 
1,6 milyon genç kardeşimiz oy kul-
lanacaklar. 18 – 30 yaş arası yaklaşık 
16 milyon 500 bin seçmenimiz var. 
Dolayışla bu seçim gençlerin seçimi 
dersek yanlış söylemiş olmayız. Do-
layısıyla bizde bütün gençlerimizin 
Türkiye’nin en büyük potansiyeli en 
büyük güçü olan genç kardeşimizin 
desteklerini 24 Haziran’da Cumhur-
başkanımıza ve AK Partimize bekli-
yoruz” dedi. n HABER MERKEZİ 

Saadet Partililer Cumhurbaşka-
nı adayı Temel Karamollaoğlu için 
açılan banka hesaplarına destek 
vermek için bir araya geldi. 8 ve 9 
yaşlarındaki iki çocuk da harçlıkla-
rı ile oluşturdukları kumbaralarını 
Karamollaoğlu’na bağışladı. Saadet 
Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı 
Temel Karamollaoğlu için seçim he-
sabı açıldı.24 Haziran’da yapılacak 
cumhurbaşkanı seçiminde yarışa-
cak adayların seçim kampanyaları 
için önemli finans kaynaklarından 
biri bağış ve yardımlar olacak. Bir 

kişi tarafından bir adaya en fazla 13 
bin 916 lira yardım yapılabilecek. 
Saadet Partisi Konya Milletvekilli 
Adayları ile İl Başkan Vekili Hüseyin 
Saydam’ın da bulunduğunu Saadet 
Partililer, Konya’da Cumhurbaşkanı 
Adayı Temel Karamollaoğlu’na des-
tek için, Karamollaoğlu adına açılmış 
hesaplara para yatırdı. Kuveyt Türk 
Alaeddin Şubesi önünde bir araya 
gelen topluluk, Genel Başkan Kara-
mollaoğlu’na destek paralarını yatır-
mak için uzun kuyruk oluşturdu. 

Saadet Partisi Konya İl Başkan 

Vekili Hüseyin Saydam da konuş-
masında, “Biz şuna inanıyoruz. Hem 
siyasi parti olarak, hem Cumhurbaş-
kanı adaşımız olarak, arkamızda bir 
sermaye desteği yok, medya des-
teği yok. Bugüne kadar yaptığımız 
tüm çalışmaları, emeklilerimizin, 
çocuklarımızın harçlıklarından, ha-
nımlarımızın el işlerinden ayırdıkları 
paralar ile yaptık. Biz bereketin bun-
dan hasıl olduğuna inanıyoruz. Bu 
bereketin de sandığa yansıyacağını 
umuyoruz. Sandıktan Saadet Partisi 
ve Cumhurbaşkanı Adayımız Temel 

Karamollaoğlu galip çıkacaktır. Bu 
bereket inşallah tüm Türkiye’ye ya-
yılacak.”

Konuşmaların ardından parti-
liler Cumhurbaşkanı Adayı Temel 
Karamollaoğlu’nun seçim kampan-
yası için açılan banka hesabına para 
yatırdı. 9 yaşındaki İsa Yağız Özcan 
ve 8 yaşındaki Berin Nisa Karagül de 
cep harçlıkları ile topladıkları kum-
baralarını banka vezne görevlisine 
teslim ederek Karammollaoğlu’na 
destek oldu. 
n HABER MERKEZİ 

Uzaklarda bir yer-
lerde beni bekleyen 
sevgi umutları var. 

Benim ulaşmamı, 
çaba sarf etmeni ar-
zulayan… Bir kuşun, 
soğuk iyiden iyiye ken-
dini hissettirdiği zaman, 
sıcak diyarlara göç et-
tiği gibi bir ihtimal yok 
elimde… Gerektiğinde 
heybetiyle tüm dünya-
ya meydan okuyan, doruklarındaki 
karlarla, sıcacık hayallerimi üşüten o 
dağı, yalın ayak tırmanarak geçmem 
gerekiyor.

Hangi güzellik önümüze sıcacık 
bir anne yemeği gibi gelmiş ki?.. Bu 
da bize hayatın cilvesi olsa gerek. 
Kendinden vereceksin ki, oda bağ-
rından koparıp sana sunsun güzel-
liklerini…

İp baskısını anımsatıyor hayat-
larımız… Hani küçükken; bir parça 
patik ipini rengârenk boyayıp, ikiye 
katladığımız kâğıdın içine zikzak yer-
leştirdikten sonra üzerine baskı uy-
gulayıp, dışarıda bıraktığımız küçük 
bir parçasından tutup hızlıca çekerek; 
ebrulî, değişik desenler oluşturduğu-
muz ve buna hayranlıkla baktığımız 
o ip baskısı var ya hah onu diyorum 
işte…

Bin bir renkle bezeli hayallerimi-
zi: Hz. İsmail gibi; gönülden, tereddüt 
etmeden kendimizle adamalıyız ki 
Rabbe, O’da; o keskin bıçağın ağzını 
köreltip bize nimet sunsun. Sevdiği-
miz şeyler er ya da geç bir gün eli-
mizden kayıp gidecek. Umudumuz-
dur bize daima yoldaşlık edecek... 

Bir hikâye de şöyle anlatılır; 
“Günün birinde Franz Kafka rutin 
yürüyüşlerini yaptığı parkta küçük 
bir kıza rastlamış. Kız ağlıyormuş. 
Oyuncak bebeğini kaybetmiş ve bu 
onu oldukça üzmüş. Kafka bebeği 
onun yerine aramayı önermiş ve 
ertesi gün aynı noktada buluşmak 
üzere sözleşmişler. Bebeği bula-
maması üzerine Kafka küçük kıza 
bebeğin ağzından bir mektup yaz-
mış ve buluştuklarında kendisine 
okumuş: “Lütfen benim için keder-
lenme, dünyayı görmek için uzun 
bir yolculuğa çıktım. Sana başım-
dan geçenleri anlatacağım.” Bu 
birçok mektubun ilkiymiş. Kafka 
küçük kızla her buluştuğunda sev-
gili oyuncak bebeğin hayali mace-
ralarını özenle yazdığı mektuplar-
dan ona okurmuş. Küçük kız da bu 

şekilde avunurmuş. 
Derken gün gelmiş, 
görüşmelerin artık 
sona ermesi gerek-
miş.  Kafka son görüş-
mede kıza bir oyuncak 
bebek getirmiş. Küçük 
kız, aslında oldukça 
farklı olan oyuncak 
bebeğe şaşkınlıkla 
bakakalmış. Bebeğe 
iliştirilmiş bir not kızın 

şaşkınlığını gidermiş: “yolculu-
ğum beni çok değiştirdi.” 

Uzun yıllar sonra artık yetişkin 
olmuş olan küçük kızımız, gözü gibi 
baktığı bebeğinin, gözünden kaçır-
dığı bir çatlağının içine sıkıştırılmış 
bir mektup bulur. Kısaca şöyle 
yazmaktadır: “Sevdiğin her şeyi er 
ya da geç kaybedeceksin ama so-
nunda sevgi başka bir surette geri 
dönecek.”

Allah-ü Teâla buyurmuyor mu? 
“Olur ki hoşlanmadığınız bir şey 
sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip 
arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli 
olur. Gerçeği Allah bilir, siz bil-
mezsiniz.”(Bakara suresi, 216)

Kim bilir belki de kaybetmek, 
başka bir şeyi kazanmaktır. İsteğini 
Rabbine adamadıktan, tamamen 
teslim olmadıktan sonra, tevekkül 
etmedikçe bizim için hazırlanan gü-
zelliklere de sahip olamayız. 

Orucu düşündüğümüzde, bizim 
elimizin altında olan nimetlerden 
mahrum bırakılmamız belki kötü 
bir şey gibi anlaşılabilir. Fakat oruç, 
başta mide olmak üzere, kalp ve 
damarları, dolaşım ve sinir sistemini 
korumamızı sağlayan bir dönemdir. 
Bütün vücudu yorup hastalamak mı, 
yoksa dinlendirip sıhhate ulaşmak 
mıdır doğru olan?

Çıktım yine yollara Anka gibi... 
Sıralandı birbiri ardına vadiler. Hedef 
Kaf Dağıydı. Yoldaşların kimi düştü, 
kimi dayanamadı. Bilmem ne kadar 
gittiğimi, Şaşkınlık Vadisine varınca 
anladım. Son vadi olan Yokoluş’ta 
kendimi aradım. Ve anladım ki şaş-
kınlık ve yok oluşu da yaşadıktan 
sonra yollara devam etmek, umut 
ile uçmayı sürdürmek; kendi kül-
lerimizden doğmak için tüm ha-
yallerimizi yakmadıkça, her birimiz 
birer Anka olmayı göze alamadıkça 
bataklığımızda, tüneklerimizde ve ka-
feslerimizde yaşamaktan kurtulama-
yacağız. Amaç vadiler aşmak değil 
kendini feda etmek imiş. Vesselam.

YOK OLUŞTAKİ TEVEKKÜL

Ramada Plaza Konya,düğünle-
rini gerçekleştirmek isteyen çiftlerin 
hayallerini gerçeğe dönüştürme-
ye devam ediyor.   Ramada Plaza 
Konya Satış ve Pazarlama Müdürü 
Serdar Üste, “‘Hem maddi hem de 
manevi olarak yoğun ve yorucu bir 
süreç olan düğün serüveni aşk dolu 
çiftlerimizin en mutlu anına şahitlik 
edecek son ve asıl noktadır. Birkaç 
saat sürecek olan bu organizasyon 
için aylar öncesinden hazırlıklar 
yapılmaya başlanır. Bu serüvenin 
başlangıç aşamasın da en çok ya-
pılan hataların başında düğün veya 
nikahın gerçekleşeceği salonun 
ayarlanması aşamasının sona bıra-
kılmasıdır. Bu en çok rastlanılan ve 
neredeyse tüm çiftlerimizin yapmış 
olduğu bir hatadır. Evlilik kararı alan 
çiftlerin ilk önce düğünlerini veya 
nikahlarını gerçekleştirecekleri sa-
lona karar vermeleri gerekmektedir 
zira hızla gelişmekte olan huzurun 
başkenti güzel şehrimiz Konya da 
düğün organizasyonu için istenilen 
tarihleri bulmakta durum gittikçe 
zorlaşmaktadır. Düğün talepleri-
nin %80 ‘i Cumartesi, %5 ‘i Cuma, 
%10 ‘i Pazar, %5 Diğer olarak sı-
ranlanmaktadır. Bu rakamlardan 
da anlaşılacağı gibi yüksek talep ve 
en çok tercih edilen günlerden olan 

Cumartesi günü etkinlik oluşturul-
mak isteyen bir çift elini hızlı tutmak 
zorundadır.  Yeni evlenecekçiftle-
re erken rezervasyonlarda ise çok 
özel indirim imkanları sunuyoruz.  
Birbirinden farklı düğün konsepti 
ile efsanevi düğün ve davetlere ev 
sahipliği yapan Ramada Plaza Kon-
ya, düğün töreninizi sizinle birlikte 
organize ediyor. Düğün pastasın-
dan, orkestra düzenlemesine, özel 
dizayn edilmiş balayı süiti  odaların-
da konaklama imkanından, düğün 
sonrası ilk sabah kahvaltısına kadar 
her detayın düşünüldüğü düğün 
paketi Ramada Plaza Konya’da çift-
leri bekliyor.Gerçekleştirmeyi plan-
ladığınız düğün töreninizde, 100 
kişiden 1000 kişiye kadar davetlini-
zi ağırlayabilirsiniz. Süslemelerden 
servis tabağına, demo yemeğinden 
düğün provalarına kadar her ayrın-
tınızda yanınızda olan Ramada Plaza 
Konya’nın  profesyonel ziyafet satış 
ekibi, sizi hiç yalnız bırakmıyor. Al-
ternatif düğün mönüleri ve kokteyl 
prolange gibi çok seçeneklerinin de 
yer aldığı paketlerimizde; evlenme 
kararı alan çiftlerimize düğün he-
diyesi olarak Ramada Plaza Konya 
otelçok özel indirimler uyguluyor” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Ramada’dan düğünlere 
özel indirim fırsatı

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Serdar Üste

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Tüm Konyalı hemşerilerimizi de destek vermeye bekliyoruz” dedi.
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24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
2 Haziran’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 8 Haziran’da Konyalılarla buluşacak

Erdoğan ve Bahçeli 
Konya’ya geliyor

24 Haziran’da gerçekleştirecek 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği 
Genel Seçimleri öncesinde liderler 
sahada çalışmalarına hız verdi. Bu 
kapsamda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran se-
çimleri öncesinde 2 Haziran Cumar-
tesi günü saat 14:30’da Kılınçarslan 
Şehir Meydanı’nda Konyalılar ile 
buluşacak. 24 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi çalışmalarına 
hız veren Bahçeli de bölge istişare 

toplantıları düzenleyecek. MHP Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Hazi-
ran seçimleri öncesinde merkez ola-
rak belirlenen 5 yerde bölge istişare 
toplantıları gerçekleştirecek. 30 ili 
kapsayan programlara, söz konusu 
illerin milletvekili adayları ve teşkilat 
yöneticileri katılacak. 

6 Haziran Çarşamba günkü Si-
vas merkezli Bölge İstişare Toplan-
tısı Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, 
Amasya il teşkilatları ve milletvekili 
adaylarının katılımıyla; 7 Haziran 

Perşembe günkü Kayseri merkez-
li Bölge İstişare Toplantısı Kayseri, 
Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, 
Nevşehir, Kırşehir il teşkilatları ve 
milletvekili adaylarının katılımıyla; 
8 Haziran Cuma günkü Konya mer-
kezli Bölge İstişare Toplantısı Konya, 
Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, 
Afyon il teşkilatları ve milletvekili 
adaylarının katılımıyla; 9 Haziran 
Cumartesi günkü Bursa merkezli 
Bölge İstişare Toplantısı Bursa, Ba-
lıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, 

Kütahya, Eskişehir il teşkilatları ve 
milletvekili adaylarının katılımıyla 
ve 10 Haziran günkü İzmir merkezli 
Bölge İstişare Toplantısı İzmir, Ma-
nisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il 
teşkilatları ve milletvekili adayları-
nın katılımıyla düzenlenecek. 

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, 8 Haziran Cuma günü saat 
15.00’te Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Spor ve Kongre merkezinde 
Konyalılar ile buluşacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONMUHDER’den geleneksel iftar 

Mehir Vakfı ‘Afrika’da Kur’an Kardeşliği’ projesi kapsamında 15 Afrika ülkesinde Afrika’da Kur’an 
Kardeşliği -2- ‘’ projesi ile 40 bin  Afrikalı çocuğa  umut olacak, kardeşlik köprüsü oluşturacak

Afrika ile Kur’an kardeşliği

Konya Muhasebe Hukuk Eği-
tim ve Kültür Derneği (KONMUH-
DER) Yönetim Kurulu ve üyeler, 
iftarda bir araya geldi. Her yıl gele-
neksel olarak düzenlenen etkinlik, 
Muhasebe Hukuk Eğitim ve Kültür 
Derneği üyelerinin kaynaşmasına 

vesile oldu. 
Ramazan-ı şerefin önemine 

dikkat çeken Muhasebe Hukuk 
Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı 
Celal Emiroğlu, “Her yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz iftar yeme-
ğinde bir aradayız. Üyeler olarak 

bir taraftan ramazanın feyzinden 
yararlanmak diğer taraftan ise bir-
lik ve beraberliğimizin pekişmesi 
bakımından bu tür etkinlikler son 
derece önemli. Böyle güzel günler-
de ülkemizin huzuru, birlik ve be-
raberliği için dua ediyoruz. Çünkü 

zaman birlik ve beraberlik zamanı. 
Zaman Ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunları bozma zamanı. Zaman 
dua zamanı. Bizlerde bu mübarek 
günlerde bir araya geliyor  dua edi-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mehir Vakfı ‘Afrika’da Kur’an 
Kardeşliği 2 ‘ projesi başlattı. Me-
hir Vakfı Genel Müdürü Aygül Er-
dem düzenlenen basın toplatışında 
projeyle alakalı bilgiler verdi. İslam 
Dünyası STK’ları Birliği (İDSB), Türk 
Kızılayı, Hayrat İnsani Yardım Der-
neği ve Mehir Vakfı işbirliğiyle ‘Afri-
ka’da Kur’an Kardeşliği’ isimli proje 
başlattıklarını ifade eden Aygül Er-
dem, “ Afrika’da bulunan mevcut 
okulların misyoner tutumları ve 
sömürgecilere karşı vermiş olduk-
ları tepkiler sebebi ile Afrikalı kar-
deşlerimiz kendi eğitim sistemlerini 
geliştirmişlerdir. Çocuklar sabahları 
medrese dersine, öğleyin okullarına 
gidiyor, akşam ise tekrar medreseye 
gelip eğitimlerine devam ediyorlar. 
Ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz 
minik ellerin kalem defter tutmasına 
izin vermemektedir. Çocuklarımız 
olmayan defter ve kalemler yerine 
tahta levhalar üzerine kömürle yazı 
yazmak zorunda kalıyorlar. Hiçbir 
şekilde defter ve kalem kullanma-
dan sadece ve sadece öğretmenle-
rin söyleyerek çocuklarında tekrar 
ederek öğrenmesi ve ezberlemesi 
yöntemine dayanan şifahi eğitim 
sistemi, imkânsızlıklardan ve yok-
sulluktan dolayı Afrika ülkelerinde 
vazgeçilmez bir yöntem haline gel-

miştir. ‘Luh’ adı verilen 
tahta levhalar yaşanan 
bu zorlukların nasıl 
aşıldığına dair güzel bir 
örnektir. Luh üzerine 
yazılan her bilgi ve ayet 
ezberleninceye kadar 
silinmeden bekletilir, 
ezberleme tamamlanın-
ca levha silinir ve yeni 
dersler levhaya yazı-
lır. Öğrencilerin ezber 
yapacağı Kur’an-ı Kerim olmadı-
ğından bu yöntem halk tarafından 
geliştirilmiştir.  Müslüman Afrikalı 
kardeşlerimiz karşılaştığı her türlü 
zorluğa rağmen çocuklarının eğiti-

mine önem vermiştir. 
Neredeyse her aileden 
bir hafızın yetiştiği bu 
ülkelerde eğitim için 
örnek bir mücadele ser-
gilenmektedir” diye ko-
nuştu.

40 BİN AFRİKALI 
ÇOCUĞA UMUT OLACAK

Kampanyada 40  
bin Afrikalı çocuğun 
eğitimin kolaylaştırmak 

ve kardeşlik köprüsü oluşturmak 
için tüm hayırseverlerin desteklerini 
beklediklerinin altını çizen Erdem,    
‘’Afrika’da Kur’an Kardeşliği ‘’ adı al-
tında yapmış olduğumuz projemizin 

ilkinde hayırseverlerimizin destek-
leriyle 21.500 Afrikalı çocuğumuza 
Kur’an-ı Kerimlerimizi ulaştırdık. 
‘’Afrika’da Kur’an Kardeşliği -2- ‘’ 
projemizde ise 40.000 Afrikalı ço-
cuğumuza umut olmak, eğitimini 
kolaylaştırmak, kardeşlik köprüsü 
oluşturmak istiyoruz.1 adet Kur’an-ı 
Kerim fiyatı 15 TL’dir.1 adet Elif-
ba fiyatı 2 TL’dir.  Göndereceğimiz 
Kur’an-ı Kerim’ler ve Elifba’lar So-
mali, Sudan, Yemen, Gana, Kenya 
ve Fildişi başta olmak üzere 16 ül-
kede proje ortaklarımız Türk Kızılayı 
ve Hayrat İnsani Yardım Derneği 
tarafından dağıtılacaktır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ramazan, sabır 
ayı... Nitekim Rama-
zanda tutulan oruç 
Efendimiz tarafından 
sabrın yarısı olarak 
değerlendirilmiştir. 
Zira oruç, asr sure-
sinin ibadete bürün-
müş halidir. Bu ay dı-
şında başımıza gelen 
zorluklara dayanma 
gücümüzün oluşma-
sı için bu ayda oruç ile sabrı öğ-
renmeliyiz.

Sevgili Peygamberimiz kutsi 
bir hadiste oruç hakkında şöyle 
buyurmakta ve sabırlı olmamızı 
tavsiye etmektedir.

“Aziz ve celîl olan Allah “İnsa-
nın oruç dışında her ameli ken-
disi içindir. Oruç benim içindir, 
mükâfatınıda ben vereceğim” 
buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç 
tuttuğu gün kötü söz söylemesin 
ve kavga etmesin. Şayet biri ken-
disine söver ya da çatarsa: ‘Ben 
oruçluyum’ desin. Muhammed’in 
canı kudret elinde olan Allah’a 
yemin ederim ki, oruçlunun ağız 
kokusu, Allah katında misk koku-
sundan daha güzeldir. Oruçlunun 
rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: 
Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de 
orucunun sevabıyla Rabbine ka-
vuştuğu andır.” (Riyazü’sSalihin, 
1218 Buhari, Müslim)

Sabır kolay bir şey değildir. 
Efendimiz (SAV)’in buyurduğu 
üzere birsi bize kötü bir şey söy-
leyecek ve biz ona kötü bir şey-
le cevap vermeyeceğiz ve “ben 
oruçluyum” diyeceğiz. Bu kolay 
bir şey değildir. Ancak kötülüğe 
karşılık hemen kötülük gerçekleş-
tirmek işin en kolayıdır. Zor olan 
ise kötülüğü iyilikle karşılık verip 
kötülüğü büyümeden bertaraf et-
mektir. Bu ise zor, meşakkatli ve 
sabır isteyen bir durumdur. Pey-
gamber Efendimiz (SAV)’in bir 
hadisini beraberce hatırlayalım. 

“Gerçek babayiğit, güreşte 
rakibini yenen değil, öfkelendiği 
zaman nefsine hâkim olan kimse-
dir.” (Riyazü’sSalihin, 46 Buhari, 
Müslim) 

Sabır hayatımızın vazgeçil-
mezleri arasındadır. Sabır ahla-
kımızın olgunlaşması için gerekli 
olan prensiplerdendir. Sözlükte 
“dayanma, dayanıklılık” gibi an-
lamlara gelen sabır, ahlâkî bir 
kavram olarak, başa gelen mu-
sibetlerden dolayı Allah’tan baş-
ka kimseye şikâyetçi olmamak, 
yakınmamak, sızlanmamak; nef-
se ağır gelen ve hoşa gitmeyen 
şeyler karşısında dünya ve âhiret 
yararını düşünerek, ruhi dengeyi 
bozmamak için insanın kalbinde 
bulunmakta olan sükûnet ve da-
yanma gücü demektir.

Oruç, dinimizin temel esas-
larından biridir. O aslında şekil 
ve süresi farklı da olsa, geçmiş 
ümmetlere de emredilmiş bir 
ibadettir. Kazandırdığı birçok fay-
daya rağmen, insan nefsine ağır 
gelen ilâhî bir emirdir. Bu sebeple 
olmalıdır ki, önce ibadetlerin en 
hafifi namaz, sonra orta zorlukta 
olan zekât, daha sonra da belki 
en zoru olan oruç emredilmiştir. 
Böylece mükellefler kolaydan 
zora doğru bir alıştırmaya tâbi 
tutulmuşlardır. 

Oruç, Medine´de hicretten bir 
buçuk yıl sonra Şaban ayında farz 
kılınmıştır. Ayette, bu meşakkatli 
ve zorlu ibadetin sadece Müslü-
manlara farz kılınmadığı, daha 
önceki ümmetlere de farz kılın-
dığı bildirilmek suretiyle, orucun 
hem öteden beri uygulanan ilâhî 
bir kanun olduğu vurgulanmış 
hem de ümmet-i Muhammed ín 
yanlış bir değerlendirme yapması 
önlenmiştir. Oruç, lügatte nefsi 
meylettiği şeylerden alıkoymak 
yani kendini tutmak demektir. Di-
nimizdeki anlamı ise, nefsin belli 
başlı istekleri olan yeme, içme ve 
cinsel ilişkiden bütün gün kendini 
tutmaktır. “Umulur ki korunursu-
nuz”ayeti, oruç sayesinde nefsi-
nize ve şehvetlerinize hâkim olma 
alışkanlığını elde edip, günahlara 
karşı kendinizi tutarak takvaya 
erersiniz, anlamındadır. Orucun 
kalkan olduğunu bildiren hadis 
de aynı gerçeği pekiştirmektedir.

Orucun farz kı-
lınmasının hikmeti, 
Allah ı́n emrine bo-
yun eğmekle, kulluk 
zevkini tatmak; ruhu, 
riya ve gösteriş has-
talıklarından arındı-
rarak ihlâsı arttırmak 
ve kendisini Allah ı́n 
korumasına teslim 
etmek için nefis ile 
mücadele etmektir.

Hasta veya yolcuya oruç tut-
mayıp yeme konusunda ruhsat 
verilmiştir. Bizim yolculuk dedi-
ğimiz sefer, aslında kelime olarak 
keşif ve açmak anlamındadır. 
Yolculuk, yolcunun her türlü hal 
ve ahlâkını meydana çıkardığı için 
ona da sefer denilmiştir. Bu ise, 
en az üç günlük bir yolculuk de-
mektir.

İhtiyarlık veya iyileşme umu-
du kalmamış hastalık gibi de-
vamlı mazereti olanlar, bir fakiri 
sabahlı - akşamlı günde iki öğün 
doyuracak kadar bir şeyi fidye 
olarak verirler. Fidyenin gönül 
rızâsıyla arttırılması iyidir. Ancak 
sabredip oruç tutmaya çalışmak 
daha iyidir.

Oruç, ramazan ayında tutulur. 
Ramazan ayı, hidayet rehberimiz 
Kur’an-ı Kerîm ín indirilmeye 
başladığı mübarek bir aydır. Oruç 
ibadetine tahsis edilen sayılı ve sı-
nırlı günler işte bu kutlu günlerdir. 
Kim bu günlere sağlıklı ve mukim 
olarak erişirse, bu günleri oruçlu 
geçirmelidir. Hasta veya yolcu 
olanlar için ramazan dışında diğer 
günlerde kaza etme imkânı tanın-
mıştır. Bunu yapmaları halinde 
günahkâr olmazlar. Bu da yüce 
Rabbimizin, bizler için kolaylık 
murat ettiğinin bir göstergesidir.

Ayrıca bir nimettir. Ancak 
mukim ve sağlıklı olanlar için 
böylesi bir ruhsat yoktur. Onlar 
orucu kazaya bırakırlarsa, farzı 
terk ettikleri için günahkâr olurlar. 
Allah Teâlâ, orucu farz kılmakla 
bizleri zora ve sıkıntıya sokmayı 
asla istemez. Tam aksine bizler 
için kolaylık murat eder. Oruçla 
ilgili hükümler bunun böyle oldu-
ğunu gösterdiği gibi dinimizdeki 
bütün yasakların amacı da bizleri 
olgunlaştırmaktır. Yoksa asla sıkı 
bir yönetime tâbi tutup bunalt-
mak değildir.

Oruç, hastalık, yolculuk ve 
ihtiyarlık gibi durumlarda iyice 
zorlaşabilir. İşte onun için de kaza 
ve fidye kolaylıkları getirilmiştir. 
Eda ederken de kaza ederken de 
sayının tamamlanması esastır. 
Nitekim bu husus ayette açıkça 
belirtilmiştir: “...Bütün bunlar, sa-
yıyı tamamlamanız ve size doğru 
yolu göstermesine karşılık, Al-
lah ı́ tazim etmeniz, şükretmeniz 
içindir.”

Oruç, Allah razı için yapılan 
çok yönlü bir ibadettir. Oruç tu-
tuyorum sinirlerim gergin diye 
sağa sola sataşmayın. Oruç tutan 
demek, bütün insanlık adına aç 
kalan kahraman demek değildir. 
Oruçlusunuz diye dünya size 
taviz vermek zorunda da değil. 
Bilakis siz oruçluyken daha to-
leranslı olmalısınız. Müslüman, 
unutma; Oruç sadece Allah rıza-
sı için tutulur ve hiç kimse size 
oruç tuttunuz diye borçlanmaz. 
Oruç tutarken bütün dünya adına 
fedakârlık yapan kahramanlar ol-
muyoruz. Kabul olup olmadığını 
meleklerin bile bilmediği, sadece 
Allah rızası gözeten bir sakınma 
ve mahrumiyet ibadeti yapıyoruz. 
Yani biz oruç tutarız, oruç, elimizi, 
dilimizi, belimizi…

Oruç, vücudumuzu maddî ar-
tıklardan temizlediği gibi benliği-
mizi de manevî kirlerden arındırır, 
paklaştırır. Oruç, niyete dayanan 
kalbî bir ibadettir. Yani oruç iba-
detinin içine riya giremez. Çünkü 
orucun dışa yansıyan yönü yok-
tur.

Oruç tutmayanlar mı? Boş 
verin! Hiç bir İslami kaynakta, 
oruç tutmayanlara sataşarak 
takva ve sevap kazanacağımıza 
dair bir bilgi yok. Aksine Oruç 
tutmayanlara sataşan, sinirli, 
gergin, etrafına hayatı zehir eden 
oruçluların kendilerini nasıl gü-
naha soktuklarına dair yüzlerce 
içtihat var.

ORUÇ, ASR SURESİNİN İBADETE BÜRÜNMÜŞ HÂLİDİR

haber@konyayenigun.com
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Akşehir’de dün gece yağan yağmur sıra-
sında yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı evde 
yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Akşehir’e bağlı Ortaköy 
Mahallesi’nde dün gece başlayan şiddetli 
yağmur ile birlikte 2 katlı bir evin çatısına 
yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çıkan 
yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale 
edildi. Yıldırım düşen evde kimsenin olma-
masından dolayı can kaybı yaşanmazken, 
ev sahibi Mevlüt Cüzdan’ın Hollanda’da 
işçi olarak çalışmakta olduğu öğrenildi. 
Çıkan yangında evin kerpiç bina olduğu için 
tamamen yandığı eşyaların ise kullanılamaz 
duruma geldiği öğrenildi.  n İHA

Karaman’da kontrolden çıkan kamyonetin 
devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 
kişi yaralandı. Kazada kamyonetin ka-
sasındaki süt yola döküldü.  Kaza, Kara-
man-Ereğli karayolunun 28. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Abdullah I. yönetimindeki 70 AAC plakalı 
süt dolu kamyonet, Ayrancı ilçesinden Ka-
raman istikametine gelirken, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yola devrildi. Kazada kamyonette yolcu 
olarak bulunan Bünyamin S. hafif şekilde 
yaralandı. Kamyonetin kasasında bulunan 
süt ise yola döküldü.   n İHA

Yıldırım düşen
iki katlı ev yandı

Kamyonet devrildi,
süt yola döküldü

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’in 
av tüfeği üretimi ile ünlü mahallesi olan Huğlu’ya bir kültür 
merkezi kazandıracaklarını söyledi. Başkan Özaltun, ziya-
ret ettiği Huğlu Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, Beyşe-
hir’deki kültür merkezinin bir küçüğünü Huğlu Mahalle-
si’ne kazandırmak istediklerini belirtti.

“Buradaki kooperatifimizin ve diğer derneklerimizin 
kullanabilecekleri bünyesinde 150-200 kişi kapasiteli bir 

konferans salonu bulunan kültür merkezini inşallah Huğ-
lu mahallelerimize de inşa edeceğiz” diyen Özaltun, Huğ-
lu’da kültür merkezini inşa edecekleri yer arayışı içerisinde 
olduklarını ve bu konuda bir anket çalışması yaptıklarını 
kaydetti.

Özaltun, yerleşim merkezinde yapının inşa edilebilece-
ği iki farklı alan belirlediklerini söyledi.
n AA

Huğlu’ya kültür merkezi yapılacak

Seçim çalışmaları kapsamında Seydişehir’de hemşerileriyle buluşan AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Mehmet Akif Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinde hemşerilerinden partilerine destek istedi

Halk seçimin önemini
bizden daha iyi biliyor

AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Mehmet Akif Yılmaz seçim 
çalışmalarına memleketi Seydi-
şehir’den başladı. Seçim çalışma-
ları kapsamında Seydişehir ilçe-
sine yapılan ziyarette Milletvekili 
Adayı Mehmet Akif Yılmaz’a AK 
Parti Sedişehir İlçe Başkanı Mus-
tafa Konurer ile birlikte çok sayı-
da partili de eşlik etti. 

Seydişehir’de esnafı ve va-
tandaşları ziyaret eden Yılmaz, 
24 Haziran seçimleri için hem-
şerilerinden destek istedi. Gün 
boyu devam eden ziyaretlerin 
ardından AK Parti Konya Mil-
letvekili Mehmet Akif Yılmaz ve 
beraberindeki heyet, Seydişehir 
Belediyesi’nin geleneksel mahal-
le iftarları kapsamında Taşağıl 
Mahallesi’nde düzenlenen iftar 
programına katıldı. Ramazan 
ayının rahmet ve bereket ayı ol-
duğunu ifade ederek, iftar prog-
ramlarının birlik ve beraberlik 
açısından önemine dikkat çekti. 

DURMAYACAĞIZ, 
YIKILMAYACAĞIZ, YOLUMUZA 

DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti’ye yönelik vatandaş-

ların büyük bir teveccühünün 
olduğunu kaydeden Yılmaz, “Şu 
ana kadar ziyaretlerimizde izle-
nimlerimiz, vatandaşımızın bü-
yük bir teveccühü var. Seçimin 
önemini vatandaşımız bizden 

daha iyi anlamış bir durumda. 
Onların teveccühü bizleri son 
derece mutlu etti. Bu sürecin 
bundan sonra daha güzel olaca-
ğına inanıyorum. 2002 yılından 
bu yana milletin teveccühüyle 
tek başına iktidar olan AK Par-
ti, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın lider-
liğinde bir zamanlar hayal bile 
edilemeyen hizmetleri ülkemize 

kazandırarak milletimizin hizme-
tine sunmuştur. Ama diğer par-
tilerin adaylarının söylemlerine 
bakıyoruz, yapılan bunca güzel 
hizmetleri içlerine sindirememiş 
olacaklar ki kimisi, durdurmak-
tan, kimisi de yıkmaktan bah-
setmektedir. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan 
ülkemizi 2023 hedefine ulaş-
tırmanın gayreti içerisindeyken 

diğer adaylarda Türkiye’yi eski 
günlerine döndürmenin çabası 
içerisindedir. Ama inanıyorum ki 
milletimiz bunlara fırsat verme-
yecek, gereken cevabı sandıkta 
verecektir. Milletimizin oluruyla 
Türkiye 24 Haziran’dan sonra 
yeni bir sistemle yönetilecek ve 
belirlediği hedeflere bütün en-
gellemelere rağmen emin adım-
larla hızla ilerleyecektir. Şimdi 
vakit Türkiye vaktidir. Şimdi 
vakit milletimizin onayıyla şaha 
kalkma vaktidir” diye konuştu. 

İftar programında konuşan 
Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal da, Ramazan ayı-
nın birliğin, dirliğin, beraberliğin, 
kardeşliğin yoğun yaşandığı bir 
ay olduğuna vurgu yaparak, “

Dayanışmanın ve hoşgörü-
nün arttığı ramazan ayı boyunca 
farklı kırsal mahallelerimizde if-
tar sofralarımızı kurarak vatan-
daşlarımızla ramazan ayının ru-
hunu en güzel şekilde yaşıyoruz. 
Mahalle sakinlerimizle bir araya 
gelerek sohbet ediyoruz ayrıca 
talep ve isteklerini dinliyoruz. 
Ramazan ayının manevi atmos-
ferini birlikte yaşıyoruz. İnşallah 
nice Ramazan aylarında yine hep 
birlikte olmayı Allah bizlere nasip 
etsin. Allah dualarımızı ve tuttu-
ğumuz oruçları kabul etsin” dedi. 
n HARUN YILMAZ

Trump önce kriz 
çıkarıyor ardından ope-
rasyon yaptığı ülkeler-
den çuvalla para toplu-
yor. İran krizi hortlatıyor, 
korkudan ödü patlayan 
Suudiler’den, Ortadoğu 
ülkelerinden 1 trilyon 
doları hüplüyor.

“K.Kore’yi vuraca-
ğız” diyor, Japonya’dan 
Avustralya’ya, Güney 
Kore’ye kadar önüne gelene 1 trilyon 
dolarlık silah satıyor.

Hortumlanan paralar öyle böyle 
değil...

Trilyonlarca dolardan bahsediyo-
ruz. Trump küçük hamlelerle ülkesine 
en çok kazandıran başkan olarak tarihe 
geçmeye hazırlanıyor.

İktidara geldiği ilk günden beri 
Trump’a saldıran bir adam var. New 
York Times’da başyazar... Adı Paul 
Kruger... Paul, Trump para kazandıkça 
çıldırıyor, “Amerika’yı batırıyor” diye 
ağlıyor. Trump Twitter’dan “Dünya 

Yalan Habercilik Ödülleri” 
dağıttı. “Yalan haberci-
lik”de 1. sıraya oturttuğu 
kişi Paul Kruger’di. İşte 
bu Paul, dünyada kaos-
lardan beslenen, faizden, 
döviz oyunlarından kaza-
nan ailelerle sıkı bağları 
olan patronunun gaze-
tesindeki son yazısında 
Cumhurbaşkanımız Er-
doğan’a saldırdı. “Erdo-

ğan ile Trump birbirine çok benziyor” 
diyerek başladığı yazısındaki saldırıları 
okudukça gülmeye başladım.

ABD Başkanı’ndan “Yalan Haber-
cilik Ödülü” alan Paul’un kudurmuş 
vaziyete geldiğini görünce ferahladım. 
Onların delirip ağızlarından köpükler 
saçarak saldırması Türkiye’nin doğru 
yolda olması demekti. Dünyada bir-
çok sorun varken, New York Times 
başyazarı işi gücü bırakmış, Türkiye’ye 
saldırıyordu.

Adamın birinci gündem maddesi 
buydu..

KRİZCİ TRUMP

Konya Gazi Lisesi önünde basın 
açıklaması yapan Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Genç, Kon-
ya’da 129 yıldır eğitim ve öğretime 
devam eden Gazi Lisesi’nin nitelik-
li okullar listesinden çıkarılmasını 
eleştirerek, bu okulun nitelikli okul-
lar listesinden çıkarılmaması gerek-
tiğini söyledi. Basın açıklamasına, 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Genç, yönetim kurulu, sendika 
üyeleri, CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, CHP Konya Milletvekili Ada-
yı Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener, 
sendikalar ve STK temsilcileri katıldı.

Gazi Lisesi’nin nitelikli okullar 
listesinden çıkarılmasını eleştiren 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Genç, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
Teog sisteminde bir gecede yaptığı 
değişikliğin faturasını öğrencilerimi-
ze, öğretmenlerimize ve velilerimize 
kesmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
plansızlığı, 1889 yılında Konya İda-
disi adı ile eğitim öğretim hayatına 
başlayan ve 129 yıldır eğitim öğreti-
me devam eden Konya Gazi Lisesini, 
Milli Eğitim Bakanın tabiri ile “nite-
likli okullar” listesinde yer almaması 
kabul edilir bir durum değildir. Teog 
sınavı ile her yıl 280 öğrenci alan ve 
tekli eğitime devam eden Konya Li-
sesine, önümüzdeki eğitim öğretim 
yılında sınavsız 800 yeni öğrenci 
kontenjanı belirlenmiştir. Başbakan 
ve Milli Eğitim Bakanının her fırsat-
ta 2019 yılı sonunda tüm okullar-
da tekli eğitime geçilecektir ifadesi 
Konya’da tekli eğitim yapan tarihi 
Konya Lisesinin ikili eğitime geçmesi 
ile plansızlığın, yeni okul ve derslik 
yapılamadığının en açık gösterge-
sidir. Milli Eğitim Müdürlüğü liseye 
devam edecek öğrencilerimize okul 
bulamamaktadır. Şuan tekli eğitim 
yapan okulumuz seneye ikili eğitime 
geçirilerek, öğrencilerimizin sabah 
çok erken saatte derse başlamasına, 
akşam geç saatte karanlıkta derslerin 
bitmesine ve evlerine giderken gü-
venlik risklerinin oluşmasına neden 
olabilecektir” dedi.

Son olarak Konya Gazi Lisesinin 
ülkemize sayısız değerler katan bir 
okul olduğuna dikkat çeken Özgür 
Genç, “Konya Lisesinin devlet adam-
larından, bilim adamlarına, yazarlar-
dan sanatkâra birçok mezunu ver-

miştir. Sizlere isimlerini hatırlatmak 
isterim; 8. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, Eski Başbakan Sadi Irmak, 
Bakanlar; Vecdi Gönül, Sami Güçlü, 
Mehmet Keçeciler, Işın Çelebi, Agah 
Oktay Güner, Turan Bilge, Hasan 
Dinçer, Faruk Sükan, Abdullah Tene-
keciler,  Milletvekilleri; Remzi Birand, 
Haydar Koyuncu, Saffet Sert, Eski 
Yargıtay Başkanları; İsmet Ocaklıoğ-
lu, Sami Selçuk, Vali; Mehmet Uz, 
Eski Konya Belediye Başkanı A. Hil-
mi Nalçacı, Bilim Adamları; Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Profesör Saim Sakaoğlu, Profesörler 
Doktorlar; Cihat Abaoğlu, Hikmet 
Birand, S. Hayri Bolay, Erkmen Böke, 
Selçuk Üniversitesi Eski Rektörü Sü-
leyman Kadayıfcılar, Tahsin Kesici, 
H. Nail Kubalı, F. Nafiz Uzlu, Mustafa 
Öz, Sedat Gürbüz Ersoy, Yazar Ve 
Sanatkarlar; Fevzi Halıcı, Tarık Buğ-
ra, Cahit Külebi, Recep Bilginer, Suat 
Abanazır,  Alaaddin Yavaşca, Meh-
met Önder, Altan Günbay, Ahmet 
Hamdi Tanpınar gibi, ülkemize bu 
kadar önemli isimler yetiştirmiş bir 
liseye bugün yapılmak istenen du-
rum kabul edilebilir değildir. Eğitim- 
İş olarak diyoruz ki, Türkiye’nin sayılı 
eğitim kurumlarından olan, mezun-
ları ile ülkemize çok önemli değerler 
katan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı 
yıllarında öğrencileri ile ülkemizin 
Kurtuluş Mücadelesini veren, adını 
Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Ke-
mal’den alan, ülkemizin ve ilimizin 
tarihi ve kültürel simgelerinden olan 
Konya Lisesinin hak ettiği değeri al-
ması için öğretmenlerimizin, öğren-
cilerimizin ve velilerimizin yanında 
olmaya, gençlerimize ve geleceği-
mize sahip çıkmaya devam edeceği-
mizi yapılan yanlıştan dönülmesi için 
mücadele edeceğimizi kamuoyuna 
saygılarımızla duyuruyoruz” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ 

‘Konya Gazi Lisesi, nitelikli 
okullar listesinde olmalı’

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



Bir zamanlar Filistin’in Osmanlı toprağı olduğunu hatırlatan Filistinli Fatma Khwaireh, tarihi bağlara dikkat çekti. “Filistin nasılsa Tür-
kiye bizim gözümüzde odur” diyen Khwaireh, Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi

Filistin neyse Türkiye o!
Bir zamanlar Osmanlı Devleti 

toprağı olan Filistin, bugün Siyonist 
İsrail’in işgaline maruz kalmış bir 
şekilde hüznü yaşıyor. İslam için 
mukaddes bir şehir olan Kudüs, Fi-
listin’de olmasına karşın, İsrail tara-
fından işgal edilmiş ve İsrail’in kont-
rolünde bulunuyor. İsrail’in zulmü, 
baskısı ve işgaline rağmen Filistin-
liler, orada yaşam mücadelesi veri-
yor. Yaşanan bu zorlu dönemlerde, 
Osmanlı’nın mirası olan Filistin’e 
Türkiye her zaman destek veriyor. 
Geçmişten kalan güçlü bağlarla bir-
likte bu destek kimi zaman maddi 
kimi zaman manevi şekilde yaşana-
biliyor. Bugün tüm olumsuzluklara 
rağmen hala kaybolmayan bu tarihi 
bağ, gelecek adına umut veriyor. 
Bu tarihi bağı Filistinlilerden duy-
mak da ayrı bir mutluluk vesilesi 
oluyor. Türkiye’ye eğitim görmek 
için gelen Filistinli Fatma Khwai-
reh, Filistin’i anlattı. Türkiye-Filistin 
arasındaki tarihi bağa dikkat çeken 
Khwaireh, “Filistin nasılsa Türkiye 
de bizim için öyle” dedi.  

GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ
Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Gazetecilik bölümünde 
yüksek lisans eğitimi gören Filistinli 
Fatma Khwaireh, Filistin’i anlattı. 
“Filistin güzel bir ülke” diyen Khwa-
ireh şunları söyledi, “Filistin çok 
manevi bir ülkedir. Bu maneviyatını 
tarihten alıyor. Çünkü orada birçok 
peygamber yaşam sürmüş ve ka-
birleri bulunuyor. Ayrıca Mescid-i 
Aksa da Kudüs’te. İsrail’in işgaliyle 
başlayan bu karışık ortamdan dolayı 
insanlar Filistin’den korkuyor. Ama 
tam tersine Filistin böyle değil, Filis-
tin’de hayat var, kültür var. Türki-
ye’den çok farklı bir tarafı yok Filis-
tin’in.  Çünkü Osmanlı Devleti’nin 
parçasıydı bir zamanlar. Bu nedenle 
çok benzer kültürler, adetler var. 
Kına gecesi mesela Türkiye’deki 
gibi bizde de var. Biz geleneklerimi-
ze daha sıkı sarılıyoruz İsrail’e inat. 
Özel danslarımız, kıyafetlerimiz var. 
Bu tür adet ve gelenekleri hiç değiş-
tirmedik, aynen devam ettiriyoruz.”
‘TÜRKİYE BİZİM İÇİN FARKLI DEĞİL’ 

Eğitim görmek için isteyerek 
Türkiye’yi tercih ettiğini belirten 
Khwaireh, Türkiye’nin kendilerine 
yabancı olmayan bir ülke olduğunu 
dile getirdi. Tarihten bu yana Filis-
tin ile Türkiye-Türklerle sıkı bir bağ 
olduğuna işaret eden Khwaireh, 
“Benim 3. Kuşak dedem Türk. Ba-
bam çok istiyordu Türkiye’de oku-
mamı. Türkiye Müslüman bir ülke. 

Güvenilir bir ülke. Biz Türkiye’yi 
farklı bir ülke gibi görmüyoruz. Fi-
listin nasılsa Türkiye bizim gözü-
müzde odur. Türkiye her zaman 
bizim yanımızda durdu, durmaya 
da devam ediyor. Bize hep destek 
veriyor. Biz burada hiçbir zaman 
yabancılık çekmiyoruz. Türkiye’nin 
eğitimi de kaliteli. Bunu hep duyu-
yorduk . Biliyorduk. Tüm bu neden-
lerden dolayı Türkiye’yi tercih ettim 
ve eğitim için buraya geldim” ifade-
lerini kullandı. 

KONYA DİNGİN BİR ŞEHİR 

Konya’ya ayrı bir sevgi besledi-
ğini anlatan Khwaireh, “Konya’yı 
çok seviyorum. İnsanlar burada çok 
iyiler. Benim Türk arkadaşlarım var 
sürekli beni evlerine davet ediyor-
lar. Sürekli yardım ediyorlar. Filistin 
hakkında her şeyi bilmek istiyorlar. 
Bana soruyorlar. Filistin’i tanımak, 
öğrenmek istiyorlar. Filistin’in dans-
larını, kültürünü, yemeklerini her 
konuda bilgi sahibi olmak istiyorlar. 
Bu da benim hoşuma gidiyor. Tür-
kiye’de bir çok ili gezdim. Ama en 
çok beğendiğim şehir Konya. Çün-
kü Konya çok İslami bir şehir, çok 
dingin bir şehir” şeklinde konuştu. 

RAMAZAN HAVASI BİR BAŞKA 
Filistin’de Ramazan ayının ol-

dukça renkli ve güzel geçtiğinden 
bahseden Khwaireh, şu bilgilere 
yer verdi, “Bizim Filistin’de iftarlar 
birlikte yapılır. Her akşam, her gün 

akrabalarla, komşularla toplanılır ve 
birlikte iftar yapılır. Filistin’de güzel 
bir Ramazan havası vardır. Akşam 
ezanı okunmadan önce sokaklarda 
hurma, su ikramları yapılır. Rama-
zan topu hala vardır Filistin’de. Her 
akşam atılır. Kudüs’te Mescid-i Ak-
sa’da  teravih kılmak bambaşka bir 
şeydir. Bize yasak normalde ama 
izin alarak girebiliyoruz Mescid-i 
Aksa’ya. Kudüs’te Kanuni Sultan 
Süleyman Caddesi var. Bizim tarihi 
anlamda büyük bir geçmişimiz var 
ve bu geçmiş bizi birbirimize bağ-
lıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.”

FİLİSTİN HAKKINDA
İslam Coğrafyasının en önemli 

parçalarından biri olan Filistin, ül-
ke-harita-toprak olarak özellikle ül-
kemizde çok az bilinmekte ve yanlış 
tanınmaktadır. Çağdaş emperyaliz-
min hizmetindeki basın yayın or-
ganları, Filistin topraklarının önemli 
bir kısmını “İsrail” olarak tanıttığın-
dan İslami camiada da Filistin’in 
neresi olduğu tam ve net olarak 
bilinmiyor.

Aslında bu bölgede “İsrail” diye 
bir toprak parçası yoktur. İsrail, Si-
yonistlerin kurmuş olduğu bir işgal 
devletidir ve 1099-1187 arasında 
devam eden Haçlı işgalinden farklı 
değildir.

 Sonunun da farklı olmayaca-
ğını Yüce Kur’an haber vermekte-
dir. Bunun yanı sıra Filistin sadece 
özerk yönetimin kontrolüne verilen 
topraklardan ibaret değil, Siyonist-
lerin işgalindeki topraklarla birlikte 

bir bütündür. Ama bugün statü iti-
bariyle Filistin toprakları üç parçaya 
ayrılmıştır: Birincisi: BM kararla-
rında “İsrail” olarak gösterilen ve 
1948’de işgal edilmiş bölge. Top-
lam 20 bin km2’den ibaret olan bu 
bölge Batı Kudüs’ü de içine alır. An-
cak İsrail, Mescidi Aksa’nın bulun-
duğu Doğu Kudüs’ü de bu bölgeye 
ilhak etmiştir. İşgal devleti bu böl-
genin etrafına çizdiği sınırını “yeşil 
hat” olarak adlandırır. Filistin halkı 
arasında da bu bölge “1948’de iş-
gal edilmiş topraklar” kısaca “1948 
toprakları” diye zikredilir.

İkincisi: Siyonistlerin 1967’de 
işgal ettikleri ve “yeşil hat”tın dı-
şında kalan ancak özerk yönetimin 
kontrolüne vermemiş oldukları 
bölgelerdir. Bu statüdeki topraklar 
Gazze’de ve Batı Yaka bölgesinde 
yer almaktadır.

Üçüncüsü: Özerk yönetime ve-
rilmiş topraklardır. Bu topraklar da 
yine Gazze ve Batı Yaka’da yer alır. 
İkinci ve üçüncü statüye giren top-
rakların toplamı 8 bin km2 civarın-
dadır.

Filistin’le ilgili önemli bir nokta 
da şudur: Bu konu bir dava olarak 
sıkça gündeme getirilse de Türki-
ye’deki İslami camiada bile Filistin 
çok az tanınmaktadır. Bu yüzden 
Filistin’in net olarak neresi olduğu 
bile bilinmiyor. Bazıları da Filistin’in 
sadece Kudüs, Batı Yaka ve Gaz-
ze’den ibaret olduğunu işgalci Siyo-
nistlerin de buraları işgal ettiklerini 
sanıyorlar.

Fatma Khwaireh

 Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş adamları tarafından Gana’nın başkenti Akra’da inşası tamamlanmak üzere olan Gana Milli Cami Kompleksi’nde, ülkenin Müslüman önderleri iftarda bir araya geldi.

Filistin-Türkiye arasında kültürel anlamda büyük benzerlikler bulunuyor. Bu kapsamda 
Filistin yemekleri de Türk yemeklerinden çok farklı değil.
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Salih Hafız’dan 
bir rekor daha

Türkiye birincileri 
Konya’da belli oldu

Dağcılar Gevenli’nin 
zirvesinde iftar yaptı

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takvi-
minde yer alan Okullararası Trampolin Cimnastik Küçük-
ler, Yıldızlar ve Gençler (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği Mü-
sabakaları 25-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya’da 
yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Yunus Emre Uyar Cimnastik Salonunda yapılan yarışma-
lar sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; 
Küçük Kızlarda; 1.Ecem Nisa Esen, 2.Havva Esin Ergün, 
3.Ceren Uysal, 4.Azra Özdemir. Küçük Erkeklerde; 1.Fah-
reddin Duman, 2.Arda Çınar Sargın, 3.Atakan Özmen, 
4.Doruk Aksüt. Yıldız Kızlarda; 1.Elif Deren Çolak, 2.Sena 
Elçin Karakaş, 3.Buse Uyar, 4.Defne Ekinci. Yıldız Erkek-
lerde; 1.Emirhan Danış, 2.Utku Yılmaz, 3.Barış Bostancı, 
4.Çağrı Humaoğlu. Genç Kızlarda; 1.Sude Aydın, 2.Cansın 
Tosuner, 3.Neval Kağnıcı, 4.Sıla Musluk. Genç Erkekler-
de; 1.Mert Gürer, 2.Bahtiyar Kılıç, 3.Berkay Şahin, 4.Fur-
kan Tekpınar.   n SPOR SERVİSİ

Mevlana Dağcılık Kulübü’nün her yıl Ramazan ayında gele-
nek hale getirdiği iftar yemeği bu yıl Gevenli Dağı zirvesinde ger-
çekleştirildi.  Yaz-kış demeden tırmanışlarını sürdüren 
Mevlana Dağcılık Kulübü, her yıl gelenek olarak organize ettiği iftar 
yemeği tırmanışını ve iftar yemeğini bu yıl Konya’ya 9 km ve 1910 
metre yükselliğinde bulunan Gevenli Dağı’nın zirvesinde yaptı. 2 
bayan ve 12 erkek sporcu olmak üzere toplamda 14 sporcu Sulu-
taş tarafından tırmanışa başladı. Dağcılar tırmanışların yanlarında 
getirdikleri yiyecek malzemeleri ve zirvede yemek pişirmek için 
odun ve malzemelerle birlikte gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren 
tırmanış sonunda zirve yapan sporcular, daha sonra iftar yemeği 
hazırlığı yaptı. Sille ve Sulutaş’tan okunan ezan sesleriyle birlikte 
zirvede iftar yapıladı.  n SPOR SERVİSİ

TED Konya Koleji Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Salih 
Hafız, Konya’da düzenlenen Genç Erkekler Skeet Atıcılık 
Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak bir başarıya daha 
ismini yazdırdı. Atıcılık Federasyonu tarafından Milli takı-
ma davet edilen ve Dünya Kupası’na hazırlanan TED Kon-
ya Koleji 12. Sınıf öğrencilerinden Milli sporcu Salih Hafız, 
daha önce Türkiye Büyük Erkekler Şampiyonası’nda ken-
disine ait rekoru kırma başarısını göstermişti. Milli Sporcu 
Salih Hafız son olarak Konya’da yapılan Genç Erkekler Ske-
et Atıcılık Türkiye Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride 
bırakırken, aynı zamanda kendi rekorlarını egale ederek 
büyük bir başarıya daha imzasını attı. TED Konya Koleji 
Lise Müdürü Erdoğan Özmen yaptığı açıklamada, “Öğren-
cimiz ve Milli Sporcumuz Salih Hafız’ın elde ettiği başarı 
bizleri mutlu etmiştir. Kendisine hem eğitim, hem de spor 
hayatında başarılar diliyorum” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Tekvando Federasyonu Başkanı 
Metin Şahin, çok iyi sporculara sa-
hip olduklarını belirterek, “Alınan 
başarılarla birlikte Olimpiyat kotası-
nı 5’e hatta 6’ya çıkarabiliriz” ifade-
lerini kullandı. 

Türkiye Tekvando Federasyonu 
Başkanı Metin Şahin önemli açık-
lamalarda bulundu. Avrupa Şampi-
yonası’nda 10 madalya aldıklarını 
hatırlatan Şahin, “Avrupa Şampiyo-
nası’nı 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz 
madalyayla tamamladık. Buradaki 
başarı, 2 yıl sonra yapılacak olan 
Olimpiyatlar’a yansıyacak. 2016’nın 
bitiminden başlayarak, Dünya Şam-
piyonası’nda, Grand Prix ve Avrupa 
Şampiyonası’nda Olimpiyatlar’daki 
4 kotayı almış gibiyiz. Ben inanıyo-

rum ki 6 kotayla Olimpiyat’a gitme 
ihtimali var. Çok iyi işler yaparız. 
Kutluyorum millilerimizi. Bugün 
burada iftarda arkadaşlarımızla bir 
araya geldik, birlik ve beraberlik 
mesajları verdik. Çok mutlu olduk. 
Amacımız ve hedefimiz Türkiye’yi 
temsil etmek, İstiklal Marşı’nı çaldır-
mak ve bayrağı göndere çektirmek-
tir. Bizlere destek veren Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşek-
kür ediyoruz. Bütün spor branşları-
mız, hem Avrupa hem dünya hem de 
Olimpiyatlar için çalışıyorlar. Bera-
ber başaracağız. Eksiklerimiz varsa 
gidereceğiz. Başarılı olarak ülkemi-
zi temsil etmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

“MANEVİYAT OLMADAN OLMAZ” 
Sporculara bedensel çalışmanın 

yanı sıra manevi destek de verdikle-
rini söyleyen Metin Şahin, “Sadece 
bedensel çalışma bizi güçlü kılmaz. 
Geçmişten, tarihten aldığınız ma-
nevi güç, İslam inancı içinizdeki o 
güçle ringe çıktığınızda, kenardan 
‘Ya Allah, Bismillah’ denildiğinde, 
rakiplere karşı gücünüz milyonlarca 
kat artıyor. Biz bunu sporcularımıza 
aşılıyoruz. Bunun da olması gere-
kiyor. Ruhu güçlü olmayan, imanlı 
olmayan insanın, kuru bir güçten 
başka bir şeyi olmaz. Sporcularımı-
zı manevi şekilde de güçlendirmeye 
devam edeceğiz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n İHA

Konya ASKF’den Filistin’e destek
Filistin’de zulüm gören Müs-

lümanlara ulaştırılmak üzere tüm 
Türkiye genelinde başlatılan “Fi-
listin’e Umut Ol” insani yardım 
kampanyasına Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu’da 
duyarsız kalmadı. Konya ASKF 
spor camiasına her yıl geleneksel 
olarak verdiği iftar davetini bu yıl 
vermeyerek 10.000.00 TL’yi Filis-
tinli kardeşlerimize insani yardım 
olarak gönderdi. Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu Baş-
kanı Remzi Ay ve Mali Sekreteri 
Faruk Hatipoğlu ile beraber Vakıf-
lar Bankası Konya Şubesi’nden, 
T. C. Başbakanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı, Filistin 
İnsani Yardım Merkezi hesabına 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu adına gönderdi.

BİR DAMLA DA OLSA SU 
SERPMEK İSTEDİK

Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Remzi Ay 
yaptığı açıklamada, “Filistin’de 
yaşayan kardeşlerimizin, beslen-
me, elektrik, su, sağlık açısından 
büyük sıkıntılarının olduğu şu 
mübarek günlerde bizlerde iftar 

davetimize bu yıl ara verdik. Ade-
ta açık yaraya tuz serpen İsrail’in 
zulmü ile sıkıntıları iyice artan din 
kardeşlerimize bu yardımla bir 
damla da olsa su serpmenin mut-
luluğu ile sivil toplum kuruluşu 
olarak görevimizi yerine getirme-
nin hazzını yaşıyoruz.  Allah kabul 
etsin” dedi.  n SPOR SERVİSİ 

‘Bas emmi bas!’
Konya’nın Beyşehir ilçesinde ikamet eden ve Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde değişik zamanlarda düzen-

lenen off-road yarışlarına katılan Haceli Şam’ın ‘co pilot’ olarak adlandırılan yardımcı pilot yeğeni Gürol 
Şam, amcasına araç içerisinde verdiği müthiş destekle birincilik kazanmasında önemli rol oynadı

Bir süre önce Osmaniye’de düzenle-
nen off-road yarışında da ‘co pilot’ yeğe-
ninin araç içerisindeki desteği sayesinde 
kategorisinde yine birincilik kupasını kal-
dıran off-road tutkunu Haceli Şam, araç 
içi kamerasıyla kaydedilen ve kendisine 
bu başarıyı sağlayan ilginç performansı 
sosyal medya hesabından paylaşınca 
izlenme rekoru kırdı. Yoğun beğeni alan 
paylaşımdaki kayıtta, “bas bas emmi 
bas” diyerek off-road pilotu amcasının 
ipi göğüslemesi için büyük bir heyecanla 
destek veren ‘co pilot’ Gürol Şam, ya-
rışta girdiği çukurlar sebebiyle yaşanan 
sarsıntılar arasında ilerleyen aracın içe-
risinde sergilediği performans esnasında 
bir süre sonra adeta kendini kaybediyor. 
Araç içerisinde sadece önüne bakarken 
görmeden verdiği vites değiştirme ko-
mutları arasında “Bas emmi, bas emmi” 
sözleriyle pilot amcasına desteğini hiç 
ara vermeden sürdüren Şam, girilen 
çukurlarda gerekli uyarıları da yaptıktan 
sonra, ses tonunun şiddetini daha da ar-
tırarak adeta kendinden geçiyor. 

YARIŞMANIN HEYECANIYLA 
PARMAĞI ÇATLADI 

Yaşanan heyecan içerisinde el kol 
hareketleriyle desteklenen, “Bas emmi 
bas. Bas bir şey yok” sözlerinin bağırtıya 
dönüşmesinin ardından yarış mutlu sonla 
noktalanıyor. Amcasına yarışta müthiş 
performansıyla birincilik kazandıran co 
pilot Gürol Şam’ın ise bir süre sonra araç 
içerisindeki el kol hareketleri sırasında sağ 
küçük parmağında çatlak oluştuğu doktor 
kontrolü sırasında ortaya çıktı. Tedavinin 
ardından parmağı iyileşen Şam, co pilot 
olarak amcasına daha sonra da katıldığı 
yarışlarda benzer performanslarla destek 
vermeye devam ediyor. 

Off-road yarışçısı olan amcasına yar-
dımcı pilotluk yapan 24 yaşındaki Gürol 
Şam ise co pilotluğun yarışlarda önemli 
bir görev olduğunu belirterek, “Co pilot-
luk araç içerisinde sürüş esnasında pilota 
yardım etmektir. Cam ve silgeçlerin takibi 
yol tarifi, virajlarda takip, çukurlara girip 
çıkarken hatırlatma yapmak, yavaşlana-
cak ve hızlanılacak yerlerin hatırlatılması 
gibi görevlerimiz vardır” dedi. 

Sosyal medyada ilgiye neden olan ya-

rışta biraz kendini fazla kaptırmış olduğu-
nu gördüklerini anlatan Şam, “Biraz fazla 
hırslanmışız. 

Görüntüleri izleyince anladık bunu. 
Her yarışta kaskı taktığımızda dünya ile 
bağlantımız kesiliyor. Yarıştan sonra araç-
tan indiğimde parmağımda bir ağrı vardı. 
Ambulansa gittiğimde çatlak oluştuğunu 
söylediler, anlam veremedik, nereye vur-
duk diye düşünürken, videoyu görünce 
gerçek ortaya çıktı” diye konuştu. 

KAZANDIĞI KUPALARIN 
SAYISINI BİLMİYOR 

Off-road pilotu olan amcasıyla birlikte 
elde edilen başarıların anlatılmaz bir duygu 
olduğunu, birlikte kürsüye çıkmanın verdiği 
hazzı çok yaşadıklarını anlatan Şam, “Os-
maniye’deki yarıştan sonra video payla-
şımı amcam sosyal medyada paylaşmış. 
Bu camiada bayağı bir çevremiz olduğu 
için tıklanma rekorları kırdı paylaşım. Hatta 
klipler yapıldı, gittiğimiz yarışlarda böyle 

‘bas emmi bas’ diye söylüyorlar. Diğer 
yardımcı pilotlara örnek olması için etiket 
yapıyorlar, ‘işte böyle yapman lazım, böyle 
bir co pilot olamadın’ diyorlarmış” ifadele-
rini kullandı. 

Uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin 
birçok il ve ilçesinde düzenlenen off-road 
yarışlarına katıldığını vurgulayan off-road 
pilotu Haceli Şam ise kazandığı kupa ve 
madalyaların sergilendiği ofisinde yaptığı 
açıklamada, “S-3 kategorisinde yarışıyo-
ruz. Bu kategoride çok sayıda birincilik ve 
ikincilik derecelerimiz var. Ofisimizdeki 
kupalardan hariç evde ve temsil ettiğimiz 
Beyşehir Belediyesinde de ayrıca kupaları-
mız var. Daha önceki yarışlarda co pilotum 
diğer yeğenimdi, şimdi yerini Gürol aldı. 
Co pilotluk yarışlarda çok önemli. Elde etti-
ğimiz bunca kupayı ve madalyaları onların 
yardımcı pilotluğu sayesinde aldım. Sosyal 
medyada izlenme rekorları kıran videoyu 
ise biz de izleyince gülüyoruz. İzleyen bir 
daha, bir daha izlediğini hala güldüğünü 
söylüyor. Off-road yarışları güzel bir spor. 
Güzel arkadaşlık, dostluklar, muhabbet 
ve adrenalin eğlence bunlar güzel şeyler. 
Ayrıca, bu yarışlar sayesinde elde ettiğimiz 
başarılarla Beyşehir’in adını da duyurmuş 
oluyoruz” şeklinde konuştu.   n İHA

Konyalı Federasyon Başkanı Şahin:
Çok iyi ve karakterli sporcularımız var

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet tak-
viminde yer alan Okullararası Yıldızlar Tekvando Tür-
kiye Şampiyonası 25-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Alanya’da yapıldı. Okullararası Yıldızlar Tekvando Tür-
kiye Şampiyonası’nda Konya sporcularından 37 kiloda 
Emin Efe Göz ile 45 kiloda Abdullah Dönmez ikinci 
olarak gümüş madalya kazandı. 44 kiloda mücadele 
eden İkra Batmaz ise üçüncü olarak bronz madalyanın 
sahibi oldu. Yakalan başarıların ardından sporcular ve 
eğitmenleri büyük sevinç yaşadı.
n SPOR SERVİSİ 

Konyalı sporcular 
3 madalya kazandı



RPS

Zeki Çimen: Hedef 10 bin delege
Atiker Konyaspor başkan adaylarından 

Zeki Çimen hedeflerinin 10 bin delege ol-
duğunu söyledi. Konyaspor’da daha önce 
yöneticilik de yapmış olan başkan adayı 
Zeki Çimen, kendi dönemlerinde delege 
sisteminin değişeceğini ifade etti. 10 bin 
üyeli bir Konyaspor hedeflediklerini belir-
ten Çimen, “2006 yılından bu yana Kon-
yaspor’un içindeyiz. Şimdi de Konyaspor 
yönetimi bir kongre kararı aldı. Bu sezonki 
kötü gidişin ardından biz de arkadaşları-
mızla göreve talip olduk. Biz görevdeyken 
kulüpte delege sayısı 850 idi. Şimdi 180 
olduğu söyleniyor. Konyaspor, Konya’nın 
takımı. Bizim ilk hedefimiz 10 bin dele-
gesi olan bir Konyaspor. Gönül isterdi 
ki 4-5 bin kişi ile seçim yapalım. Herkes 
projesini anlatsın. Ama mümkün değil. 
Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ücretini 

ödeyen herkes kulübe üye olabilecek. 
Konyaspor, Konyalının sevdiği bir takım. 
2,5 milyonluk şehirde 150-200 delege mi 
olur? Bunun çözülmesi gerekiyor. İnsanlar 
Konyaspor’dan uzaklaştırıldı” dedi. 

YILDA İKİ KEZ MALİ
 GENEL KURUL 

Konyaspor’un şeffaf bir mali yapıya 
sahip olması gerektiği sözlerine ekleyen 
başkan adayı Zeki Çimen, kulübün sürekli 
denetleneceğini belirterek, “Yılda iki kere 
mali genel kurul yapacağız. Sürekli kulü-
bümüz denetim içinde olacak. Kulübe üye 
olan herkes Konyaspor’un mali durumunu 
bilecek. Bunu bilmeye hakkı var herkesin. 
Kendi şirketimizi nasıl yönetiyorsak, Kon-
yaspor’u da o şekilde yöneteceğiz. Pro-
fesyonel anlamda çalışmalarımız olacak” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor başkan adaylarından Mustafa Oral’ın listesin-
deki önemli isimlerden Ömer Korkmaz, Aykut Kocaman için 
“Neden olmasın” diyerek yeşil ışık yaktı. Son dönemde sıkça 
tartışılan kulübün delege yapısına değinen Ömer Korkmaz, 
bu yapının değişeceğini belirterek, “Konyaspor’un sahipsiz 
olmadığını, sahip çıkan insanların olduğunu görmüş olduk. 
Gönül isterdi ki farklı delege yapısı ile seçime gidilsin. Mus-
tafa Oral başkanlığında yakın zamanda bütün basın mensup-
ları ile toplantı yapıp vizyon sunumu yapacağız. Konyaspor 
taraftarının istediği ilk şey delege yapısının değişmesi. Bütün 
adaylar için bu problem zaten. Adayların projelerini anlattığı 
bir kongre isterdik. Bu kongrede toplumun iradesi gün yüzüne 
çıkacakmış gibi görünüyor. Bundan sonraki ilk seçimde kulü-
be üye olmak isteyen herkes delege olabilecek. İlk hedefimiz 
bu. 17-18 kişilik bir yönetim listesi tamamladık. Yapılacak 
olan toplantıda listemizde bulunan herkes kendisini tanıta-
cak. Hepsi Konyaspor sevdalısı arkadaşlar. Hepimizin derdi 
Konyaspor’un başarısı. Listelerde kulübe neler katılabilir bu-
nun yarışması olacak. Hedefimiz, başarılı olan Konyaspor’a 
geri dönmek” ifadelerini kullandı. 

KOCAMAN’IN YARIM KALAN İŞLERİ VAR 
Teknik direktör ve oyuncu grubu hakkında da açıklama-

larda bulunan Ömer Korkmaz, şartların uygun olması halinde 
Aykut Kocaman ile çalışmak istediklerini ifade ederek, “Ön-
celikle oyuncu grubunun içindeki dengeyi gözeteceğiz. Oyun-
cu grubunun içindeki denge sağlandıktan sonra bu yapıya uy-
gun teknik direktör ile anlaşacağız. Şu an kafamızda oyuncu 
grubu ve teknik direktör var. Konyaspor’da çok iyi bir kadro 
var ama yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Aykut Koca-
man’ın burada yarım kalan işleri var. Biz onunla çalışmak 
isteriz. Şartlar uygun olursa, gelmek isterse neden olmasın” 
şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

İran ile oynana özel maçta A Milli 
Takımımızın kalesini koruyan ve ilk kez 
ay-yıldızlı formayı giyen Konyaspor ka-
lecisi Serkan Kırıntılı, uzun zamandır 
beklediği bir durumun sahaya yansıyan 
mücadelesi ile büyük bir gurur yaşadığını 
söyledi.

İlk kez A Milli Takım formasını giy-
diği ve 2-1 kazanılan İran özel maçının 
ardından açıklamalarda bulunan Ser-
kan Kırıntılı, “Benim için gurur verici 
bir olay. Açıkçası uzun zamandır bunu 
bekliyordum. Bugüne nasip oldu. Volkan 
Babacan’ın sakatlığında hocam bana gö-
rev verdi. Bende bunu değerlendirmeye 

çalıştım. Eğer değerlendirebildiysem ne 
mutlu bana. Tabi bizim takımımız yeni 
bir oluşum içerisinde. İran takımı uzun 
zamandır beraber oynuyor ve yine uzun 
zamandır beraber çalıştıkları bir hocaları 
var. Buradan Dünya Kupası’na katılacak-
lar. Gruplarında hiç mağlup olmayan ve 
çok zor gol yiyen bir takım. Galip geldik. 
Bizde yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bu 
oluşum içerisinde kadroda yer bulduy-
sam ne mutlu bana. Maçta bazı ufak-tefek 
hatalarım oldu. Ama bunu da ilk maçımın 
olması nedeniyle mazur görülmesini isti-
yorum” diye görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Serkan Kırıntılı: Gurur verici

‘Emeklerimizin 
karşılığını aldık’

Atiker Konyaspor’un yıldız futbolcusu Mehdi Bourabia Avrupa Ligi’nde mücadele etmelerinin 
ligdeki başarısızlığa neden olduğunu söyledi. Devre arası transferleri ile daha da güçlendiklerini 

söyleyen Mehdi, emeklerinin karşılığını alarak ligde kaldıklarını söyledi
Atiker Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Mehdi Bourabia, 

sezon içerisinde üç kulvarda birden mücadele etmelerinin ve 
özellikle de UEFA Avrupa Ligi’nin takım yapılarını bozduğunu be-
lirtirken, sezonun son haftalarında ortaya koydukları mücadelenin 
karşılığında ligde kaldıklarını ifade etti.

GELENLERLE DAHA DA GÜÇLENDİK
 Mehdi Bourabia, ‘Duygularımızın çeşitli ve zengin olduğu bir 

sezon yaşadık’ sözleriyle başladığı sezon değerlendirmesinde 
şunları söyledi: “Süper Kupayı kazandığımız zamana kadar çok iyi 
bir hazırlık dönemi yapmıştık. Sezon başında da hedeflerimiz var-
dı ve bunları çok iyi biliyorduk. Bazı zorlukları yaşayarak sezona 
başladık. Çok kötü bir başlangıç değildi ama sezonun başları bi-
zim adımıza istediğimiz gibi geçmedi. Kafamızda biraz daha fazla 
olarak UEFA Avrupa Ligi’ne odaklanmıştık. Herkes bu konuda he-
yecanlıydı ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynamak istiyordu. Çok iyi sa-
vaştık, iyi işler yaptık. Açıkçası daha iyisini de yapabilirdik. UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynadığımız maçlarda zihinsel ve fiziksel olarak 
gerçekten çok yıprandık. Bu durum bizi zor bir duruma soktu ve 
sezonun ortasında ligde kendimizi kötü bir pozisyonda bulduk. 
Devre arasında takımımıza yeni arkadaşlarımız transfer oldu ve 
gelen transferlerle daha da güçlendik. İkinci yarıya ligin en iyi ta-
kımlarıyla peş peşe oynadığımız maçlarla başladık. Bakıldığında 
kötü sonuçlar aldık diyemeyiz. Ama bizi bir türlü yukarılara atacak 
sonuçları alamadık. Bu da bizim üzerimizde baskıya neden oldu. 
Daha sonra ligde bulunduğumuz konumdan dolayı medyada, ta-
raftarlarımızda bir hoşnutsuzluk oluştu. Bu istenmeyen durumdan 
kurtulmak için bizimde maçlarda iki kat daha fazla efor sarf etme-
miz gerekiyordu. Sergen Hocamızın gelişi takımımızın üzerinde 
bir şok etkisi yarattı. Bu durum oyuncularımızın gösterdiği müca-
dele ve kazanma hırsı ile çalışanlarımızın göstermiş olduğu efor 
ile takımımız bir anda şahlandı. En sonunda da emeklerimizin 
karşılığını alarak ligde kalmayı garantilemiş olduk…”
 AVRUPA LİGİ’NDE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMIYORUM

Sezon içerisinde unutamadığı maç ile ilgili de düşünceleri-
ni aktaran Mehdi Bourabia, “Aslına bakarsanız birçok maç var. 
UEFA Avrupa Ligi’nde gol attığım deplasmandaki V.Guimares 
maçı, ligde ilk golümü attığım Sivasspor maçı, deplasmanda 
zorlu bir oyundan sonra ilk dış saha galibiyetini aldığımız A.Alan-
yaspor maçı gibi. Ama benim açımdan en kritik maç Kayserispor 
ile sahamızda oynadığımız maçtı. Çünkü gerçek anlamda bir kı-
rılma noktası niteliğindeydi. Alacağımız galibiyet bize hedefimize 
ulaştırma anlamında büyük bir adım attıracaktı. 1-0 öndeydik. 
Kırımızı kart ile oyun dışı kaldım. Ama maçı uzatmalarda buldu-
ğumuz golle 2-0 kazanmıştık. Bu da bize ligde kalma adına büyük 
bir avantaj getirmişti” şeklinde görüş belirtti. 
n AA

Korkmaz: Aykut Kocaman 
neden olmasın?
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