
Anne yemeği ile 
moral buldular

Jandarma Genel Komutan-
lığı ve Meram Belediyesi iş 
birliğiyle hazırlanan “Ana 
Kucağından Peygamber 
Ocağına Projesi” kapsamında 
Ağrı Eleşkirt’te vatani görevini 
sürdüren askerlere iftarda anne 
yemekleri ikram edildi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Tekstil pazarı yıkılıyor!
Yeni YHT Garı projesi kapsamında Tekstil pazarı olarak adlandırılan bölgedeki işyerlerinin yıkımına başlandı. Aynı 
zamanda Yeni YHT Garı, şehir içine yapılması planlanan Metro hattı ile de entegre edilecek. n HABERİ SAYFA 6’DA

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
n SAYFA 2’DE

MANEVİ 
MİMARLAR

n SAYFA 16’DA

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 3’TE

RAMAZAN 
İLMİHALİ
n SAYFA 7’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

n SAYFA 17’DE

En büyük çevre 
yatırımı açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından AB ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin 

metrekarelik alanda kurulan ve Türkiye’nin en büyük 
çevre yatırımlarından birisi olan Konya Katı Atık 

Yönetimi Projesi açıldı. n SAYFA 5’TE

Galerici esnafı 
notere kavuşuyor

Oto Galericiler esnafı uzun zamandır talep ettikleri 
notere kavuşuyor. Galericiler içine kurulacak noter ile 
işlerinin daha da hızlanacağını belirten galerici esna-
fı, noterin açılacak olmasını memnuniyetle karşıladı. 

n SAYFA 18’DE

• 5 HAZİRAN 2018 SALI  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

TÜVTÜRK rahatlattı
Artan araç muayene talebini 

karşılamak amacıyla 
yapılan ve uzun zamandır 

açılması beklenen Selçuklu 
TÜVTÜRK Muayene 

İstasyonu hizmete girdi. 
Yeni muayene istasyonu ile 

Konya rahat nefes alacak

YOĞUNLUĞU AZALTACAK
İl genelinde artan araç muayene ta-
lebini karşılamak amacıyla yapımına 
karar verilen TÜVTÜRK Muayene 
İstasyonunun ikinci şubesi nihayet 
sona ererek Selçuklu ’da hizmete 
girdi. İkinci muayene istasyonunun 
1. şubede yaşanan yoğunluğu azalta-
cağı tahmin ediliyor.  Yeni Muayene 
istasyonun resmi açılışı 19 Haziran 
Salı günü gerçekleştirilecek.

FAYDALI BİR YATIRIM OLDU
Oto Galericiler Komitesi Ticaret Oda-
sı Komite Üyesi Mustafa Akkese Yeni 
TÜVTÜRK istasyonunun Konya’ya 
faydası olacağını dile getirerek, “Ora-
da kamyonların muayenesi de yapı-
lacak. Böylece kamyonlar şehir içine 
girmeyecek. Bunun da Konya’ya çok 
faydası olacak. Şuanda sıkıntısız bir 
şekilde muayeneler gerçekleşecek” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 15’TE

Oyuncak sevinci

Sınava evinde girdi

Selçuklu Belediyesi 
ve Pınar Gençlik 
Derneği işbirliği 
ile gerçekleştirilen 
“Selçuklu’da 
Oyuncaksız Çocuk 
Kalmasın” projesi 
kapsamında yüzlerce 
çocuğa oyuncak 
dağıtımı gerçekleştirildi. 
n SAYFA 11’DE

Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın hasta 

öğrencilerin eğitimde 
geri kalmaması için 
başlattığı uygulama 

sayesinde, kanser 
hastası Nisa Yılmaz, 

sınav yapılacak okula 
gitmeden evinde 

sınavını gerçekleştirdi. 
n SAYFA 18’DE
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Me-
ram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan 
“Ana Kucağından Peygamber Ocağına” 
projesi, ilk olarak Şırnak’ta vatan savun-
masını sürdüren Mehmetçiğe, Bacıyan-ı 
Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’nde 
hazırlanan anne yemeklerinin ulaştırıl-
masıyla gerçekleştirilmişti. Çanakkale 
Zaferi’nin yıl dönümünde bölgedeki as-
kerlere yapılan ikramlarla devam eden 
projede son olarak Ağrı Eleşkirt Jandarma 
Komutanlığı’ndaki askerlerin iftar sevinci-
ne ortak olundu. İftar programına Eleşkirt 

Belediye Başkanı Sabahattin Sarı, Meram 
Belediyesi Meclis Üyeleri, Ağrı İl Jandar-
ma Komutan Yardımcısı Albay Gürgün De-
rilioğlu, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Mehmet Büyükhan, kurum mü-
dürleri, güvenlik korucuları, şehit aileleri 
ve Mehmetçikler katılım gösterdi. 

ANNE YEMEĞİ MUTLULUĞU
Proje kapsamında Meram Belediyesi 

Meclis Üyeleri Ağrı Eleşkirt’te vatani gö-
revini yerine getiren askerleri, iftar saa-
tinde anne yemeği ile buluşturdu. Meram 
Belediyesi bünyesinde bulunan Bacıyan-ı 

Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ndeki 
kadınlar, özenle ve anne şefkatiyle hazırla-
dıkları su böreği, kavurma, sarma, dolma, 
içli köfte, baklava, gibi yiyecekleri müba-
rek Ramazan Ayı’nda ana kuzusu Meh-
metçiklere gönderdi. Meram Belediyesi 
Meclis Üyeleri, karavanadaki yemekleri 
askerlere kendileri ikram ederken anne 
yemeklerini özleyen Mehmetçiğin mutlu-
lukları gözlerinden okundu. İftar yemeği-
nin ardından Meram Belediye Başkan Ve-
kili Hasan Küçükerkan tarafından Eleşkirt 
Belediye Başkanı Sabahattin Sarı, Ağrı İl 

Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gür-
gün Derilioğlu ve Eleşkirt İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükhan’a 
hediye takdiminde bulunulurken hep bir-
likte hatıra fotoğrafı çektirildi.

“İFTAR SEVİNCİNİ BERABER 
PAYLAŞTIK”

Jandarma Genel Komutanlığı ve Me-
ram Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 
Ana Kucağından Peygamber Ocağına 
projesinin farklı ziyaretlerle devam ettiğini 
belirten Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “İlk ziyaret Şırnak’a gerçekleşmişti. 

Ardından zaferin yıl dönümünde Çanakka-
le’de ikramlarımızı gerçekleştirdik. Üçün-
cü olarak da Ağrı’da Eleşkirt İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nda görev yapan askerleri-
mizle Ramazan vesilesiyle buluşmuş ol-
duk. Ağrı Eleşkirt’te İl Jandarma Komutan 
Yardımcımız, İlçe Jandarma Komutanımız 
ve Eleşkirt Belediye Başkanımızın da ka-
tılımlarıyla, Meram Belediyemizi temsi-
len dokuz meclis üyemizin iştirak ettiği 
programda iftar sevincini askerlerimizle, 
korucularımızla ve şehit ailelerimizle pay-
laşmış olduk” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Rengarenk
Tatlar...
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi” kapsamın-
da Ağrı Eleşkirt’te vatani görevini sürdüren askerlere moral ve motivasyonlarının artması amacıyla iftarda anne yemekleri ikram edildi

Konya Eczacı Odası ile Selçuk Ecza Depo-
su’nun organize ettiği iftar yemeğinde oda üyesi 
eczacılar biraraya geldi. Her  Ramazan ayında ge-
leneksel hale gelen Selçuk Ecza Deposu ile Konya 
Eczacılar odasının birlikte organize ettikleri iftar ye-
meği bu yıl Dedeman Otel’de çok sayıda eczacının 
katılımıyla gerçekleştirildi. İftar yemeğinde kısa 
bir konuşma yapan Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz, “Ramazan ayı münasebetiyle 
organize ettiğimiz iftar yemeğimize katılımın çok 
olması bizleri mutlu etmiştir. Bu tür etkinlikler mes-
leğimiz açısında büyük önem arz etmektedir. Çün-
kü birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Bu iftar 
yemeğinin verilmesinde katkıları olan ve Eczacıları 

biraraya getiren  Selçuk Ecza Deposu Konya Müdü-
rü Hidayet Çelik ve ekibine odam adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konya Selçuk Ecza Deposu Konya Müdürü Hi-
dayet Çelik, “Konya Eczacılar odası ile birlikte ter-
tip ettiğimiz iftar yemeğine eczacılarımızın yoğıun 
katılımı ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Bizler birlik ve beraberlik içinde çalışmaktan mut-
luyuz. İftar yemeğine katılan tüm eczacılarımıza 
katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
Protokol konuşmalarının ardından ezanın okunma-
sıyla birlikte toplu halde iftarlar açıldı.İftar sonras 
ı ise çay eşliğinde eczacılar arkadaşlarıyla sohbet 
etme imkanı buldular.  n HABER MERKEZİ 

Mehmetçiğe anne yemeği 

Eczacılar iftar yemeğinde buluştu
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Ulaştırma Er Ramazan Özmen, İzmir Merkez Komutanlığı emrinde görevliyken başka bir personel tarafından kazara vurularak 
şehit oldu. Askerleri görünce annenin dilinden gayri ihtiyari “innâlillâhi ve innâileyhirâciûn” ayeti dökülmüş daha haberi almadan

Gökkubbenin altında yatar, al kan içinde, 
Ey yolcu, şu toprak için can veren erler. 
Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez, 
Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.

Çanakkale Zaferi denince unutulmaz 
karelerden biridir üzerinde ‘Gönüllü 
Bombacı’ yazan fotoğraf. Bugünkü vatan 
evladımızın hayat hikayesine geçmeden 
önce bu Gönüllü Bombacının hikayesinden 
bahsetmek istiyorum. 

22 Ağustos 1915’te Almanya’da haftalık ya-
yın yapan bir derginin söz konusu sayısında 
Türk ordusunun bu en genç savaşçısının 
hikâyesine yer verilmiş. Gazetede anlatılan-
lardan öğrenildiğine göre çocuğun adı Ali 
Reşat. Dergide o yıllarda yayınlanan fotoğraf 
Genelkurmay Başkanlığı’nın 2007 yılında 
yayımladığı albümde yer almış. Kafasında 
oldukça büyük enveriyesi, görüntünün 
kalanı ise arazi üniformasının altında kaybol-
muş bir çocuktu.Ali’nin babası, Balkan Sa-
vaşı’nda bir Makedonya alayında yüzbaşıy-
mış ve Kumanova’da şehit düşmüş. Annesi 
ve kardeşleri, Sırplar tarafından katledilmiş. 
Bu katliamdan kurtulan Ali Reşat, kaçanların 
arkasına takılarak kendisini Trakya’ya atmış 
ve askerlerin arasına katılmış. On üç yaşında 
bir çocuk, bir birlikle nasıl kalırsa öyle bes-
lenmiş. Yaklaşık 20 ay o askerlerle kalmış ve 
yolu Çanakkale’ye düşmüş. On beş yaşına 
gelmiş ve savaşmak istiyormuş. Gecenin 
karanlığında siperden çıkan, düşman asker-
lerinin, özellikle subayların yerlerini bulan 
ve bombasını atan Ali, yaşının küçüklüğüne 
rağmen yüreğinin büyüklüğü, cesareti ve 
azmi ile bir destan yazmış. Cepheyi ziyarete 
gelen Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın huzu-
runa çıkmış ve savaşta göstermiş olduğu 
yararlılıklar dolayısıyla kendisine çavuş 
rütbesi verilmiş daha on beş yaşında.

Bu günkü kahramanımız, Semra-Gani 
Özmen çiftinin ilk göz ağrıları olan Şehit 
Ramazan Özmen’in hikayesini dinlediğimde 
aklıma ilk gelen bu hikaye oldu. Birazdan 
Şehidimizin hikayesini okuduğunuzda bu 
etki eminim sizde de uyanacak.

27 Ocak 1997 tarihinde, Ramazan ayında, 
pazarı pazartesiye bağlayan gece, Konya’da 
dünyaya gelmiş. Hem Ramazan ayında 
doğması hem de dedesinin adı olması 
dolayısıyla Ramazan ismini vermiş ailesi. Üç 
kardeşin en büyüğüymüş.

Masmavi gözlü, tombul yanaklı herkesin 
sevmek istediği bir bebekmiş. İlerleyen yaş-
larda oyun oynadığı arkadaşları içerisinde 
lider tabiatlı olmuş. Çocuk ruhlu, diye tasvir 
etse de anne ve babası o zaten bir çocuk.

Bir Ramazan hatıralarını anlatıyor anne 
Semra Hanım: “Ramazan ayında teravihe 
alışsın diye arkadaşıyla birlikte camiye 
gönderirdim. Cami evimizin hemen kar-
şısındaydı. Giderken de tembih ettim, siz 
camiye gireceksiniz ben de balkondan size 
bakacağım diye. Teravih bittikten sonra 
geldiler. Arkadaşı, Semra Teyze, Ramazan 
namazda bana baktı, diye şikayet etti. Ben 
de ona sen Ramazan’ın sana baktığını nere-
den bildin diye sorunca, ben de ona baktım, 
dedi. Namazda secdeye varınca kafalarını 
yan çevirir birbirlerine bakarlarmış meğer.”  

İlk ve orta okulu Mustafa Bülbül’de 
okumuş. Eğitim hayatına buradan sonra 

devam etmemiş. Askerlik yaşı geldiğinde 
de, 20 yaşında askere gitmiş. Ama askere 
gideceğim diye daha bir yıl öncesinden 
muayene olduğundan beri büyük bir 
sevinçle hazırlanmış, uçarak gitmiş 
vatani görevine. O kadar mutlu olmuş ki 
gideceğine. Komando olmak istediğini 
söylemiş babasına. 

3 Şubat 2017 tarihinde gitmiş. Vatani hiz-
metinde acemi birliğini Manisa Merkez’de 
yaptıktan sonra usta birliği eğitimi için İzmir 
Bornova’ya gönderilmiş. Burada 10-15 gün 
silah eğitimi aldıktan sonra, Emekli Korge-
neral Abdullah Cahit Sarsılmaz tarafından 
koruma birliğine seçilmiş diğer üç askerle 
birlikte. Seçildikleri sırada ailelerine sorma-
ları için kısa bir süre mühlet verilmiş. Baba-
sını arayan Şehidimiz, bu görev sırasında 
harcamalarının biraz daha fazla olduğunu 
söyleyince fedakar baba, “bir şekilde bulur 
buşurur ayarlarız sen merak etme kabul 
et görevi” demiş. İzmir Urla’da Emekli 
Korgeneral’in yakın koruması olarak devam 
etmiş askerliğine.

Yemin töreni sırasında yüzlerce asker ile 
birlikte oğullarını görmek ayrı bir gurur 
olmuş ailesine. Tören sonunda askerler ile 
ailelerinin kavuşmasını, tıpkı koyun ile kuzu-
nun kavuşmasına benzetmiş anne Semra 
Hanım.

Babasının “Sarım” diye sevdiği Şehidimiz, 
törenin ardından ailesinin yanına gelmiş ve 
babasına sımsıkı sarılmış. Anne ve babası o 
anda ellerinin üstünün tamamen soğuktan 
yara olduğunu fark ediyor. Evlat öyle bir 
şey ki bazen pamuklara sarıp sarmalamak 
istiyor insan yaşı kaç olursa olsun. İzne 
geldiğinde bütün yaralarını iyileştirmiş öyle 
göndermiş annesi İzmir’e.  

Anne Semra Hanım anlatıyor: “Babamız işçi 
bizim. Öyle çok bir kazancımız olmadı. Daha 
bir defa lokantaya gidip yemek yemiş değiliz 
biz. Orada yiyeceğimize mutfağımıza erzak 
alırız diye düşünürüz. Benim Ramazanım 
daha Meram’ı bilmezdi. Meram’a gitmek 
isterdi gidemeden, göremeden de şehit 
oldu. Paşanın koruması olarak askerdeyken 
öyle güzel bir Ramazan geçirdi ki. Biz ona 
burada o dünya nimetlerini veremezdik.”

Acemi birliği eğitiminin ardından yemin 
töreni için yanına giden ailenin gidişi çok 
zor olmuş. Yolda sürekli araba bozulmuş. 
İzmir’e vardıklarında kalan 30-35 km.lik 
yolu tamamlayıp evlatlarına ulaşmak bir 
türlü mümkün olmamış. İki defa oğullarını 
ziyarete gittiklerini anlatan Şehidimizin 
anne ve babası, belki bunları yaşadıklarında 
anlamadıklarını ama şehadetinden sonra, o 
zaman sıkıntılarının başladığını ifade ediyor. 
Kurban Bayramında ziyaretine gidecek-
lerinde de baba hariç hepsi hastalanmış. 
Manisa’da birer iğne vurulduktan sonra yola 
devam edebilmişler.  Daha önce de hatta 23 
yıldır İzmir’e gidip geldiklerini, arabayla da 
gittiklerini ama oğlu için gittiklerindeki hiçbir 
sıkıntıyı yaşamadıklarını ifade ediyorlar. 

Bayramda yaptıkları bu ziyarette oğulları 
bambaşka biri gelmiş anne ve babanın 
gözüne. Zayıf ve omzu düşük oğullarının 
yerine babasının ifadesiyle “Babayiğit” bir 
Ramazan gelmiş. Kilo almış, duruşu de-
ğişmiş, güzelleşmiş. Zaten fotoğraflarında 
da o değişikliği görebilirsiniz. Çocukluktan 

çıkmış, delikanlılık siması ve duruşu gelmiş. 
Takım elbise ile çekilmiş bir fotoğrafını 
göndermiş sonrasında kardeşine. Kardeşi 
ise abisini daha önce hiç böyle yakışıklı 
görmemiş. Ama zaten abisi hiç takım elbise 
görmemiş ve giymemiş ki. Yüzü öyle gü-
zelleşmiş ki bakmaya kıyamayacak kadar. 
Anne Semra Hanım da gözünden sakınmış 
kuzusunu. Görüştükleri dört saat boyuncu 
yalnızca bir defa göz göze gelebilmiş. Şehi-
dimiz, anne babası bir şey sorduysa cevap-
lamış, sormadıysa konuşmamış bile, öylece 
durmuş sadece.

Bu son görüşmeleri olmuş. Bir ay sonra 
şehadet haberi gelmiş. 

7 Ekim 2017 cumartesi günü telefonda 
görüşmüş ailesiyle. Annesine “Anne havalar 
serinlemeye başladı, benim örgü ceketimi, 
uzun kollu kazaklarımdan gönder” demiş. 
Annesi de zaten çok bir kıyafetinin olmadığı 
söyleyip eşiyle yeni kıyafetler alalım istemiş. 
Pazar günü yeni birkaç kıyafet almışlar ve 
evdeki eşyalarından bir çanta hazırlamış 
anne. Pazartesi sabah da gönderecekmiş. 
Ama oğlunun şehadet haberi gelmiş çanta-
sını gönderemeden.

Pazar akşamı gece 03.00’te zil çalmış. Yeri 
rahat olduğu için akıllarına hiç şehadeti gel-
memiş oğullarının. Komşu rahatsızlanmıştır 
onu doktora götüreceğiz galiba diye düşü-
nürken, dışardaki ambulansın ışığı içeriye 

yansımış. Askerleri görünce annenin dilin-
den gayri ihtiyari “innâlillâhi ve innâileyhirâ-
ciûn” ayeti dökülmüş daha haberi almadan. 
Sonra haberi vermek için gelenlerle dolmuş 
ev gecenin üçünde. O gece akıllarında hiç 
olmayan bir şeyi başlarına vermiş Rabbim. 

08 Ekim 2017 Pazar günü,İzmir Merkez 
Komutanlığı emrinde görev yapmakta 
iken, başka bir personel tarafından kazaen 
vurularak şehit olan, Ulaştırma Er Ramazan 
Özmen, İzmir’de yapılan törenden sonra 10 
Ekim 2017 Salı günü, Namazgâhta kılınan 
öğle ve cenaze namazına müteakip Konya 
Şehitliğine defnedilmiş. 

Baba İkani Özmen, “Sanki biz değil Urla 
şehit vermiş gibiydi. Ramazan’ın şehadetin-
den sonra, Cahit Paşa’ya, oğlun nerede diye 
sormuşlar. Paşa oğlu gibi sevmiş Rama-
zan’ı. Ona kızı ben isteyecektim, damatlığını 
bile ayırtmıştım dedi. Çok saf ve temiz bir 
çocuk yetiştirdiğimizi ifade ederdi. Benim şu 
odama Ramazan’dan başka asker girmedi 
derdi. Paşanın eşi de, biz o kadar şehit ver-
dik ama Ramazan bizim evimizden çıkan tek 
şehitti, dedi. Demek ki kendini sevdirmiş. Bu 
bize onur verir” diyor.

Daima savaşacak kadar genç, ölecek kadar 
yaşlıyız. İki ölüm olmadığına göre; bir ölüm 
yiğitçe olsun. 

Vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Baba İkani Özmen, “Sanki biz değil Urla şehit vermiş gibiydi. Ramazan’ın 
şehadetinden sonra, Cahit Paşa’ya, oğlun nerede diye sormuşlar. Paşa oğlu gibi 

sevmiş Ramazan’ı. Bu bize onur verir” dedi.

‘Bu bize onur verir’

 Şehit Ulaştırma Er Ramazan Özmen
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Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan 
Özgüven 5 
Haziran Dünya 
Çevre Günü 
vesilesiyle bir 
mesaj yayımladı. Şehir hepimizin 
evidir diyen Başkan Özgüven, 
çevreyi korumak gerektiğini 
vurguladı. 

Temiz bir Ereğli 
hepimizin görevi

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 
Altunyaldız, AK Parti Ereğli İlçe 
Koordinatörü Mehmet Ümütlü, 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe 

Başkanı Abdulkadir Düzen ve 
Teşkilat üyeleri, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Alhan Mahallesi sa-
kinleri yer aldı. Açılışın ardından 
spor tesislerini gezen heyet ço-
cuklarla eğlenceli vakit geçirdiler. 
Yapılan spor kompleksi hakkında 
açıklamalarda bulunan Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Al-
han Mahallemize yaptığımız spor 

kompleksini Milletvekilimiz Ziya 
Altunyaldız, İlçe Başkanımız, 
Mahalle sakinlerimiz ve Teşkilat 
Mensuplarımız birlikte açılışını 
gerçekleştirdik. Belediye olarak 
her Mahallemize hizmet etme 
noktasında yoğun bir çalışma 
gerçekleştiriyoruz. Bu kapsam-
da Ereğli’mizde Mahallelerimize 
yaptığımız Halı Saha sayısı 20’ye 

yaklaştı, hedefimiz her Mahalle-
mize birer halı saha yapmak. Bu 
noktada çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Samimi yaklaşımları ve 
destekleri için hemşehrilerimize 
teşekkür eder, açılışını gerçek-
leştirdiğimiz Spor Kompleksinin 
Alhan Mahallemize, Ereğli’mize 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim” 
dedi.

Belediye´den sivrisinek 
ve haşerelere önlem

Ereğli’de dilencilere 
göz açtırılmıyor

Ereğli Belediyesi, vatandaşların 
yaz dönemlerinde haşere ve siv-
risinek sorunuyla karşılaşmaması 
için erken önlem aldı. Havaların 
ısınmaya başlamasıyla beraber 
ilaçlama çalışmaları da hız kazandı. 
Çalışmalar hakkında değerlendir-
me yapan Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven: “Hemşehrilerimizin 
sağlığı açısından problem teşkil 
edebilecek sivrisinek ve haşerelere 
önlem almak için ekiplerimiz ilaç-
lama çalışmalarına devam ediyor. 
Havaların ısınmasıyla birlikte or-
taya çıkan bu sorunu çözmek için 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Va-
tandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve 

mutluluğu bizim hizmet noktasın-
da önceliğimizdir. Onların istek ve 
taleplerine kulak vererek hizmet 
politikamızı oluşturuyor, tabiri ca-
izse şehrimizi birlikte yönetiyoruz. 
Hemşehrilerimizden gelecek her 
türlü öneriye açığız. Biz bu şehre 
hizmet etmekle mükellefiz, Ereğ-
li’mize layıkıyla hizmet etmek için 
gayretle, samimiyetle ve sevgiy-
le çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Hizmetlerimize büyük bir özveri 
ile devam edeceğiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle bizlere her zaman 
destek veren hemşehrilerimize te-
şekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu 
günler diliyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri dilencilere göz 
açtırmıyor. Yapılan operasyonlar-
da dilencilere gerekli müeyyideleri 
uyguluyorlar. Bu konuda değerlen-
dirmelerde bulunan Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven: “Biz Millet 
olarak her zaman duygularıyla ha-
reket eden ve zor durumda olanla-
ra her zaman el uzatan bir yapıya 
sahibiz. Bu noktada hemşehrileri-
mizin duygularını kimsenin suisti-
mal etmesine izin vermeyiz. Zabıta 

Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 
titizlikle yürütülen çalışmalarda 
bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. 
Bu noktada hemşehrilerimizden 
de duyarlı olmalarını bekliyor, kar-
şılaştıklarında Alo Belediye (710 
07 07)’ye ihbarda bulunmalarını 
rica ediyoruz. Hizmetlerimizde 
hemşehrilerimizin desteği çok 
önemli bir yere sahiptir. Bu anlam-
da bizlere destek olan tüm vatan-
daşlarımızı en kalbi duygularla se-
lamlıyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle iftarda biraraya gelen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Şehit ailelerimizin, gazilerimiz ve ailelerinin her daim destekçisi ve hizmetkarı olduk” dedi

Şehit ailelerimizin 
hizmetkarı olduk

Ereğli Belediyesi tarafından şehit 
aileleri ve gaziler onuruna iftar ye-
meği verildi. İftar yemeğinde; Ereğli 
Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğ-
li Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan 
Ağcakale, Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Baş-
kanı Abdulkadir Düzen ve İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, 
Gaziler Derneği Başkanı Mehmet 
Emin Özyurt, STK Temsilcileri, Oda, 
Birlik ve  Dernek Başkanları, Belediye 
Meclis Üyeleri, Şehit aileleri, gazi ve 
aileleri yer aldı. Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven iftar sonrası yaptığı ko-
nuşmasında; “Vatanımız, milletimiz, 
devletimiz için canlarını feda eden 
kahraman Şehitlerimizin değerli ai-
leleri, saygıdeğer gazilerimiz iftar 
yemeğimize iştirak ederek bizleri çok 
mutlu ettiniz. Hepinize ayrı ayrı te-

şekkür ederim. Sizler için ne yapsak 
azdır. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in 
hayırlara vesile olmasını diler sizleri 
saygı ve muhabbetle selamlarım” 
şeklinde konuştu. “Özgüven, Ulu Ca-
mii Meydanı’nda güzel bir Şehit Ai-
leleri Derneği binası yapacaklarının 
müjdesini verdi” Özgüven: “Belediye 
olarak Şehit ailelerimizin, gazilerimiz 
ve ailelerinin her daim destekçisi ve 
hizmetkarı olduk. Onlar merkezli hiz-
metlerimizi yerine getirirken büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda 
Ulu Camii Meydanımızda güzel bir 
Şehit Aileleri Derneği binası yapa-
cağız, bunun da müjdesini vermek 
istiyorum. Ayrıca herhangi bir sı-
kıntınız, talebiniz olduğunda Beledi-
yemiz sizlerin emrindedir. Allah(cc) 
vatanımıza göze diken hainlere fırsat 
vermesin. Bu Millet geçmişte olduğu 
gibi bugünde vatan uğruna canları-

nı seve seve vermekten hiç imtina 
etmeyecektir. Bu duygu ve düşün-
celerle tüm Şehitlerimizi ve ahrete 
irtihal eden gazilerimizi rahmet ve 
minnetle anıyor, Şehit ailelerimi-
ze, gazilerimize ve onların ailelerine 
sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyo-
rum” dedi.
MAHALLE İFTARLARI DEVAM EDİYOR 

Geleneksel iftar programları Al-
han Mahallesi ile devam etti. Alhan 
Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, AK Parti Ereğli İlçe Koor-
dinatörü Mehmet Ümütlü, Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, AK 
Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir 
Düzen ve Teşkilat üyeleri, Belediye 
Meclis Üyeleri ve Mahalle sakinleri 
katıldı.

İftarın feyiz ve bereketi paylaş-
tıkça çoğalır diyen Belediye Başkanı 

Özkan Özgüven: “Mahalle iftar bu-
luşmalarımıza devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Ereğli’mizin merkezine 65 
km uzakta olan Mahallemiz Belka-
ya’da hemşehrilerimizle birlikte oru-
cumuzu açtık. Allah(cc) tuttuğumuz 
oruçları dergahında kabul ve makbul 
eylesin inşallah. Hizmette mesafe 
ve sınır tanımadan her Mahallemi-
ze eşit şartlar sunmaya çalışıyoruz. 
Merkez Mahallelerimizin yanı sıra en 
uzak Mahallelerimizde de Belediye-
mizin hizmetlerini sunmaya gayret 
gösteriyoruz. Bu noktada bizim için 
en önemli yardımcı hemşehrilerimi-
zin samimi desteğidir. Onların istek, 
talep ve önerilerini dikkate alarak, 
hizmet programımızı yapıyoruz. 
Hizmetlerimize durmaksızın devam 
edeceğimizi belirterek bizlere destek 
olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Alhan Mahallesi’ne spor kompleksi!
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Akabe Mahallesi Alaaddin 
Kap Caddesi üzerinde yer alan 
Karatay Belediyesi Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’n-
de 4 Haziran Pazartesi Günü 
başlayan yaz dönemi kurs ka-
yıtları, 8 Haziran Cuma Günü 
sona erecek. Kayıt yaptırmak 
isteyen 14-28 yaş aralığındaki 
gençler 1 adet vesikalık fotoğ-
raf ve nüfus cüzdanı fotokopisi 
ile Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’ne şahsen müracaat 
ederek ücretsiz kayıt yaptıra-
bilecekler.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’nde 
müzik atölyesi, bilgisayar la-
boratuvarı, kafeteryası, bilardo 
salonu, kütüphanesi, inter-
net-bilişim köşesi, fitness-a-
erobik salonu, etüt salonu 
gibi imkanları ücretsiz olarak 
gençlerin hizmetine sunduk-
larını dile getirdi. Başkan Han-
çerli 14-28 yaş aralığındaki 
tüm gençlerin Celaleddin Ka-
ratay Gençlik Merkezi’ne kayıt 
yaptırabileceğini söyleyerek; 
Gençlik Merkezinde, İngilizce, 
Resim, Solid Works, İşaret Dili, 
Hızlı Okuma, Bilgisayar, Auto-
cad, Diksiyon, Ney, Gitar, Bağ-
lama, Bay-Bayan Fitness eğiti-
mi verildiğini söyledi. Başkan 
Hançerli, öğrencilerin taleple-
rine göre farklı branşlarda da 
eğitim verilebileceğini belirtti. 
Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’nde belirli aralıklarla 
gençlerle bir araya geldikleri-
ni söyleyen Başkan Hançerli, 
gençlerin iyi yetişmesi, ülkesi-
ne ve milletine hayırlı bireyler 
olmaları için Karatay Beledi-
yesi olarak çalışmaya devam 
edeceklerini dile getirdi.

 Başkan Mehmet Hançer-
li, Celaleddin Karatay Gençlik 
Merkezi’nin eğitim faaliyetle-
rinin yanı sıra çeşitli yarışma-
lar, konferans ve seminerler, 
geziler, sosyal sorumluluk pro-
jeleri ve daha pek çok etkinlik 
gerçekleştirildiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

‘Staj ve çıraklık dönemi 
emekliliğe sayılmalı’

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
staj ve çıraklık dönemi çalışmaları-
nın emeklilik hizmetine sayılması-
nı sağlayacaklarını söyledi. 

Seçim çalışmalarını Konya’da 
sürdüren MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili adayı 
Mustafa Kalaycı, partisinin seçim 
beyannamesinde yer alan staj ve 
çıraklık dönemi çalışmalarının 
emeklilikte sayılmasına ilişkin va-
atleri hakkında bilgi verdi. Birçok 
kişinin çıraklık ve staj dönemine 
ilişkin hizmetlerini emeklilik hiz-
metine saydıramamanın mağduri-
yetini yaşadığını dile getiren Kalay-
cı, “MHP olarak stajyerlik dönemi 
ve çıraklık dönemi çalışmalarının 
emeklilik hizmetine saydırılması 
ve hizmet başlangıç tarihi ola-
rak da bu staj ve çıraklık tarihinin 
esas alınması gönünde düzenleme 
yapması konusunda taahhüdü-
müz var. Bu sigortalıların doğal 
hakkıdır. Sigortalılık süresi olarak 
mutlaka emeklilik hizmetine sa-
yılmalıdır. Bugün Sosyal Güvenlik 
Mevzuatına baktığımız zaman hiç 
sigortalılıkla alakası olmayan her-
hangi bir çalışmaya dayanmayan 
birçok konu borçlanılabiliyor. Hal-
buki staj dönemi ve çıraklık döne-
mi fiili bir sigortalılık içermekte. 
Bu açıdan anayasamıza da aslında 
aykırı bir durum söz konusu. O 
nedenle bu staj ve çıraklık dönemi 
çalışmaları mutlaka emeklilik hiz-
metine sayılacak. MHP bu konu-
daki gerekli düzenlemeyi Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 
inşallah önümüzdeki süreçte önce-
likli olarak verecek” dedi. 

Mustafa Kalaycı, esnaf ve çift-
çi içinde bir düzenleme olacağını 
ifade ederek, “Esnafımızın ve çift-
çimizin karşı karşıya kaldığı bir so-
run, geçmişteki çalışmalarını maa-
lesef zamanında tescili yapılmadığı 
için hizmetlerine saydıramıyorlar. 
Yani vergi mükellefi olarak iş yeri 
açmış, iş yerinde çalışmış, yada 
çiftçi olarak çalışmış Ziraat Odası-
na kaydı var diğer birliğe kayde-
dilmiş. Bunlar o dönem Bağ-Kur 
tescili yapılmadığı için o süreleri-
ni hizmetlerine saydıramıyorlar. 
Bununla ilgili de bir düzenleme 
yapılabilir. Düzenleme yapıp borç-
lanarak hizmetlerine saydırılması 
konusunda gerçekleşme sağlana-
bilir. Bu düzenleme konusunda da 
MHP önümüzdeki süreçte gerekli 
teklifi verecek. Geçmiş hizmetlerin 
emeklilik hizmetlerine sayılması 
konusunda gerekli düzenlemeyi 
yapacak” ifadelerini kullandı.  n İHA 

Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından birisi olan Konya Katı Atık Yönetimi Pro-
jesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete açıldı

Konya’nın en büyük 
çevre yatırımı açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından AB ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 
bin metrekarelik alanda kurulan ve 
Türkiye’nin en büyük çevre yatırım-
larından birisi olan Konya Katı Atık 
Yönetimi Projesi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre Projeleri Toplu Açı-
lış Töreni ile hizmete açıldı. 

BİZE DÜŞEN TÜM ATIKLARI 
KONTROL ALTINA ALMAK 

Ankara ATO Congresium’da 
düzenlenen açılışa katılan Başbakan 
Binali Yıldırım, “Bugün açılışını ya-
pacağımız yatırımların toplam tutarı 
yaklaşık 2,5 milyar lira. Bize düşen 

bütün atıkları kontrol altına almak. 
Onları geri dönüşümle tekrar kazan-
dırmak, kazanmak. İsraf inancımıza 
göre haramdır. Türkiye olarak bu 
konuda artık daha bilinçli adımlar 
atıyoruz. Son Başbakan olarak sı-
fır atıkla emaneti teslim etmek için 
canla başla çalışıyoruz” diye konuş-
tu. 
YATIRIMIN HAYATA GEÇMESİNDEN 
BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ 

Toplu açılış törenine katılan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Avrupa Birliği 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı des-
teğiyle 1 milyon 720 bin metrekare-

lik alanda kurulan Konya Katı Atık 
Yönetimi Projesi’nin hayırlı olmasını 
dileyerek, “Türkiye’nin en büyük 
çevre yatırımlarından biri olan pro-
jemizin hayata geçmiş olmasından 
dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 
Proje ile Aslım Katı Atık Depolama 
Sahasının rehabilitasyonu, düzenli 
katı atık depolama alanı yapımı, katı 
atık transfer istasyonu yapımı, katı 
atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı 
ve idari bina yapımı, laboratuvar ve 
atölye binası gibi yardımcı binaların 
yapımı gerçekleştirildi. Ben, proje-
nin hayata geçmesinde emeği olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım başta olmak 
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Sayın Mehmet Özhaseki’ye, önceki 
dönem Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Tahir Akyürek’e ve 
milletvekillerimize şehrimiz adına 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Törene Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti 
Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Par-
ti Genel Merkez Kadın Kolları Baş-
kanı Lütfiye Selva Çam ve belediye 
başkanları katıldı.  
n HABER MERKEZİ

Celaleddin Karatay’da  yaz 
dönemi kurs kayıtları başladı

 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 
1 milyon 720 bin metrekarelik alanda kurulan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi’nin hayırlı olmasını diledi.



5 HAZİRAN 20186 HABER 

Antalya’nın Alanya ilçesin-
den onlarca kilometre yol giden 
vatandaşlar Eğri Göl yaylasından 
kar topluyor. Alanya’da yaşayan 
vatandaşlar sıcak yaz aylarında 
biraz serinlemek ve kar götürebil-
mek için onlarca kilometre uzak-
ta bulunan Torosların yaylalarına 
gelerek burada bulunan karları 
keserek doldurdukları çuval ve 
poşetler ile Alanya’ya götürüyor. 

Kar toplamak için yaylaya ge-
lenlerden Fehmi Akman, “Burası 
Toros yaylaları bulunduğumuz 

bölge ise ince kum olarak geçi-
yor. Yaylaya geldik, kar götürelim 
dedik, bu karlardan aşağıya arka-
daşlarımıza götüreceğiz. Niyetliyiz 
yazın sıcağında, buralarda serinle-
mek amacı ile geldik” dedi. 

Yakup Yıldırım ise Alanya’dan 
geldiğini ve komşularına kar gö-
türeceğini söyleyerek, “Sıcak ha-
valarda komşuların faydalanması 
için, bu Ramazan gününde böyle 
bir nimeti bulmak, çok güzel bir 
nimet sıcakta ferahlatıyor” diye 
konuştu.  n İHA 

Kadınhanı ilçesinde yüzmek 
için gölete giren Suriye uyruklu 
Hüseyin El- Hüseyin (17), boğu-
larak can verdi. Olay, bugün saat 
15.00 sıralarında Beykavağı Ma-
hallesi’nde Kestel Gölet’inde mey-
dana geldi. Hüseyin El- Hüseyin, 
akrabası Ali Ramazan  ile birlikte 
yüzmek için gölete girdi. İddiaya 
göre El-Hüseyin suda takla attı, 
ardından dibe batmaya başladı. 

Durumu fark eden Ali Ramazan,  
kurtarmak istedi; ancak başarılı 
olamayınca jandarma ve sağlık 
görevlilerine haber verdi. Olay 
yerine itfaiye ekibine bağlı dalgıç 
çağrıldı. Dalgıçlar, yapılan arama 
sonucu El- Hüseyin’in cansız be-
denini sudan çıkarttı. El- Hüse-
yin’in cesedi  otopsi için Kadınhanı 
Devlet Hastanesi morguna kaldı-
rıldı.  n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN
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Logo Üzeri 350 TL + KDV
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Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Yüzmek için gölete 
giren kişi boğuldu 

Yeni YHT Garı projesi kapsamında Tekstil pazarı olarak adlandırılan bölgedeki işyerlerinin yıkımına baş-
landı. Aynı zamanda Yeni YHT Garı, şehir içine yapılması planlanan Metro hattı ile de entegre edilecek

Tekstil pazarı yıkılıyor!

Mevlana Kalkınma Ajansı, 
2018 Yılı Teknik Destek Programı 
2. Dönem Değerlendirme Sonuç-
ları’na göre destek almaya hak ka-
zanan kurumlarla sözleşme imza-
lamaya devam ediyor. Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
ajansa sunulan Endüstri 4.0 Odaklı 
Eğitmen Eğitimi Projesi’nin söz-
leşmesi, Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter V. Savaş Ülger ve 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar arasında imzalan-
dı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nce yürütülecek olan proje 
ile, ilçe sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren okullar arasında Endüstri 
4.0 odaklı yazılım, tasarım, kodlama 
ve simülasyon konusunda yeterli 
bulunan okulların kapasitelerinin 
arttırılması ve öğretmenlerin En-
düstri 4.0 odaklı projeler üretme-
lerinin sağlanması hedeflenmekte. 
Proje kapsamında Selçuklu İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Cahit 
Zarifoğlu İlkokulu, Şerife Akkanat 

İlkokulu ve Şerife Akkanat Ortao-
kulu’ndan 30’ar öğretmen, 15 kişi-
lik 6 grupta eğitime dâhil olacaktır. 
Bu sayede toplamda 90 öğretmene 
“Bilimsel Sorgulama, Matematiksel 
Modelleme, 3D Modelleme, Simü-
lasyon ve Akıllı Üretim Ekosistemi, 
Bulut, Nesnelerin İnterneti ve Siber 
Güvenlik, Mühendislik Çalışmaları 
ve Uygulamaları, STEM Eğitiminde 
Ölçme Değerlendirme, STEM En-
tegrasyonu, Etkinlik Tasarlama ve 
Uygulama Çalışmaları” konuların-
da 24 gün boyunca 96 saat eğitim 

verilecek. 
Hayata geçirilecek proje hak-

kında bilgiler aktaran MEVKA Ge-
nel Sekreter V. Savaş Ülger “Bilim 
ve teknolojide sürdürülebilir başa-
rı yakalamak istiyorsak, eğitimde 
kalitemizi daha da artırmak mec-
buriyetindeyiz. Ülke olarak, eğitim 
sistemimizi Endüstri 4.0’a entegre 
etmek, müfredatımızda bu eğitim-
lere yer vermek zorundayız. Ajan-
sımıza sunulan bu proje ile, yazılım, 
kodlama ve simülasyon konusunda 
ilk etapta 90 eğitmene gerekli eği-

timler verilerek ilerleyen dönemler-
de bu alanda eğitim alanların sayı-
sının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu sayede hem ilçe milli eğitim 
müdürlüğümüz hem de üç okulu-
muz, proje tecrübesi edinmiş ola-
caklar ve bundan sonra da bu min-
valde projeler üretme eğilimi içinde 
olacaklardır. Kurum olarak bu tür 
eğitimlere bundan sonra da destek 
vereceğimizi ve projenin takipçisi 
olacağımızı ifade etmek istiyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Eski Buğday Pazarı yerinde 
inşaatına devam edilen Yeni Hızlı 
Tren Garı’nın çevresinde de yıkım 
çalışmalarına başlandı. 

Bu kapsamda tekstil pazarı 
olarak adlandırılan bölgedeki iş-
yerlerinin yıkımları gerçekleştiri-
liyor. Konya için önemli bir yatı-
rım olarak görülen Yeni YHT Garı 
inşaatının bitmesi ile birlikte böl-
ge değer kazanacak. Eski Sanayi, 
Eski Buğday Pazarı, Eski Kundu-
racılar ve Tekstil pazarı olarak 
anılan bölgenin ortasına yapılan 
yeni garın inşaatı devam ederken 
trafik akışının yoğun olacağı bir 
bölgeye yapılması nedeniyle böl-
genin nasıl değerleneceği merak 
ediliyor.

 2018 yılı sonlarında tamam-
lanması planlanan YHT Garı;  An-
kara, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren 
hatlarının hem de Konya-Ka-
raman-Ulukışla-Yenice, Kayse-
ri-Aksaray-Konya-Seydişehir-An-
talya Hızlı Demiryolu hatlarının 
toplama ve dağıtım garı olacak. 
Aynı zamanda Yeni YHT Garı, şe-
hir içine yapılması planlanan Met-
ro hattı ile de entegre edilecek.
n HÜSEYİN MENEKŞE

MEVKA’dan Endüstri 4.0 Eğitimi Projesi’ne destek  

Kadınhanı’nda bir kişi tartıştığı kardeşini 
tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 
23.00 sıralarında Kadınhanı ilçesine bağlı 
Atlantı Mahallesinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Osman A. (55), kardeşi 
Orhan Atılgan’ın (48) evine gitti. İddiaya 
göre burada iki kardeş arasında belirlene-
meyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartış-
manın kavgaya dönüşmesiyle Osman A., 
yanında getirdiği tabancayla ateş ederek 
kardeşi Orhan Atılgan’ı öldürdü.  Zanlı 
Osman A’nın olaydan sonra jandarmaya 
gidip teslim olduğu öğrenildi.  n İHA 

Karapınar ilçesinde sürücüsünün el frenini 
çekmeyi unuttuğu otomobil Acıgöl’e 
düştü.
Alınan bilgiye göre, güzelliğiyle yerli ve 
yabancı turistin uğrak yeri Acıgöl bölgesi-
ne gelen 42 BHA 48 plakalı otomobil sü-
rücüsü Fırat E, aracını kıyıya park ederek 
gezintiye çıktı.
El frenini çekmeyi unutan Fırat E’nin aracı 
bir süre sonra göle doğru sürüklenmeye 
başladı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında 
göle düşen otomobil, bir süre sonra vatan-
daşların yardımıyla halatla kıyıya çekildi.
n AA

Tartıştığı kardeşini
tabancayla vurdu

Otomobil 
Acıgöl’e düştü

İki otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 7 kişi yara-
landı. Alınan bilgiye göre Ömer Yeşilkaya yönetimindeki 
06 GD 6160 plakalı otomobil, Konya-Karaman Karayolu 
Erentepe mevkisinde, aynı yönde seyreden Gökhan Dir-
gen’in kullandığı 42 AYY 75 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada, sürücülerden Gökhan Dirgen, araçlarda bulunan 
Sümeyye Dirgen, Mediha, İpek ve Esat Kızıltepe, Mert ve 

Yeliz Yeşilkaya yaralandı. 
Konya ve Karaman’daki farklı hastanelere kaldırı-

lan yaralılardan Mediha Kızıltepe ve Sümeyye Dirgen’in 
hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Kazaya karışan 
araçlar, polisin incelenmeleri sonrası olay yerinden çekici 
yardımıyla kaldırıldı.
n İHA 

İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı 



Allah’ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey 
göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey 

celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan! Ey 
her temiz nefse yönelen! Ey korkanların, gönlü temiz olanların 
korkusunu gideren! Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini 
yerine getiren! Ey Yusuf’u kölelik boyunduruğundan kurtaran! 

Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan! Her 
dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, 
karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! 
Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapında. Sen öyle bir 
Rab’sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen 
azalmaz, dileyenlerin çokluğu cömertliğini azaltmaz, bilakis 
yağmur gibi yağar, yağdırırsın. Ya Rabbi! Peygamberin Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.), O’nun ali ve ashabına sonsuz selam 
olsun. Duamı kabul et, istediğimi lütfet. Çünkü sen her şeye 

gücü yetensin!
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YARAMAZ ÇOCUK YOKTUR!

Çocukların ebeveynleri tarafından 
“yaramaz çocuk” olarak nitelendirilme-
leri, çocuklarda genellikle anne-baba-
ların istenmedik davranışlar gördüğü 
durumlarda olur. Evde kendi kendisini 
ebeveyninin istediği kadar meşgul ede-
meyen, usluca oturmayan, annesinin 
temizlediği evi dağıtan, koşturan ve her 
konuda uyumlu olmayan çocuklarımızı 
genelde yaramaz çocuk olarak isimlendi-
riyoruz. Hatta gitmiş olduğu misafirlikte, 
çerez tabaklarına uzanmasından sa-
ğa-sola hoplaması ve zıplamasına kadar 
tüm davranışları ile anne-babanın itibarı 
sarsılıyor ve onlara göre olmaması gere-
ken bir hâlin tezahürü oluyor yaramazlık.

Ancak sağlıklı bireyden bahsedebil-
mek için sağlıklı gelişim sürecinden ve 
bu süreç öncesinde de çocukluğun do-
ğasından bakmak gerekir olaya. Çocuk-
lar bir buçuk-iki yaşına kadar keşfetme 
dönemindedirler. Etrafı, çekmeceleri ve 
çevreyi karıştırırlar, dağıtırlar, her şeyi 
atarlar ve çeşitli denemeler yoluyla ya-
şadıkları ortamı tanırlar. Bu, sağlıklı ge-
lişimlerinin en temel ihtiyacıdır. Bu süreç 
sonrasında çocuğun fıtratına göre verilen 
eğitim ve terbiye dâhilinde ebeveynin 
çocuğa yaklaşım şekli, onun davranışla-
rıyla bu süreci ebeveynine yansıtma bi-
çimi olarak kendini göstermektedir. Zira 
çocuklar anne karnında dar ve korumalı 

bir bölgeden dünyaya merhaba dedikleri 
andan itibaren gerek kucağa alındığında 
gerekse yatağa konulduğunda bedenine 
yakın temas eden bir sınır ile beraber 
yaşarlar. Kocaman bir yatağa yatırılan 
bebeğe, çevresine havlu veya battaniye 
ile sınırlar koyup onun koca yatakta elini 
ve ayağını salladığında dokunma yoluy-
la sınırlarını belirlemiş oluyoruz. Hatta 
büyüklerimizin yıllardır uyguladığı ve 
modern eğitim dünyasının yeniden gün-
demine aldığı kundaklama yoluyla, çok 
ağlayan bebeklerimize anne karnındaki 
sınırlı ve güvenli ortamı anımsatarak on-
ların sakinleşmelerini sağlıyoruz.

Çocuklar iki yaş sonrası dönemde 
de aynı sınırlara farklı bir metot ile ihti-
yaç duymaktadırlar. Bu dönemde sınır-
ların çizilmesinde en temel kelime olan 
“Hayır!” ile tanışmaları önem arz eder. 
Burada anne-babaların çocuklarının 
her istediklerini yerine getirip sonra da 
“Neden bu çocuk yaramazlık yapıyor?” 
diye şikâyet etmeleri ne kadar tutarsız ise 
“Hayır!” dedikten sonra sözlerine uygun 
davranmamaları bir o kadar tutarsızdır.

Sınır ve kurallar çocuklar için hayati 
ihtiyaçtır. Bununla içinde yaşadığı dünya-
da hem kendileriyle hem diğer canlılarla 
hem de olaylarla baş etmeyi öğrenirler. 
Atalar “Boğaz dokuz boğumdur.” de-
mişler. Yani bir sözü söylemeden önce 

o sözü boğazın her boğumundan teker 
teker geçirerek ve söylediğimizin nasıl 
bir sonuç doğuracağını düşünüp uygunlu-
ğunu tartarak söylemeliyiz. Daha sonra-
sında ise “Evete dönüşecek bir hayır mı 
diyoruz, ya da hayırlarımız itiraz üzerine 
çok çabuk evete dönüşebiliyor mu?” so-
rusunu kendimize sormalıyız.

Ne Bu noktada diğer önemli bir konu 
da toplumumuzda birçok yetişkinin ve 
anne-babaların sessiz, sakin ve kuzu gibi 
oturan çocukları akıllı olarak tanımlama-
larıdır. Aslında bu durumun çocukların 
doğasına aykırı olduğunu vurgulamamız 
gerekir. Çocuklarla ilgili böyle bir bek-
lentiye girmek yanlıştır. Zira bu tür aşırı 
uyumlu çocuklar ebeveyne günü kolay 
kılsa da uzun vadede problemli çocuklar 
olarak da kendilerini gösterebilirler. “Ya-
ramaz” olarak adlandırılan çocukların 
ise yaptıkları hareketlerle yetişkinlerin, 
anne-babalarının isteklerinin ve beklen-
tilerinin dışına çıkmış olmakla damga-
lanmalarının yanlışlığını da belirtmeliyiz. 
Şayet bir çocuk yaşına uygun olmayan ve 
beklenenin aksine davranışlar sergiliyor-
sa aslında orada bulunan insanlara ciddi 
bir mesaj veriyor demektir.

 “Ben de buradayım!”, “Beni de gö-
rün ve benimle ilgilenin!” ya da “Bende 
bir şeyler yolunda gitmiyor!” çağrısı ile 
yardım talebinde bulunuyor demektir. Bu 

çocukları yaramaz olarak adlandırmak 
yerine verdikleri mesajı iyi anlayıp onla-
ra eğilmeli ve çözüme yardımcı olmaya 
yönelmeliyiz.

Bazen onları oyuncaklara ve hedi-
yelere boğmak, göstermemiz gereken 
ilgiyi bu şekilde tamamladığımız algısını 
oluşturabiliyor. Asıl olan, onlarla geçirdi-
ğimiz ve sadece onlara odaklandığımız 
vakittir ki ihtiyaçları olan da budur. Şayet 
çocuk, yaramazlık yaptıkça dikkat çekti-
ğini fark ederse bu hareketlerinin dozunu 
daha da artıracaktır. Böylelikle bu çocuk-
lar ilgi ve ihtiyaçlarını negatif motivasyon 
ile karşılamış olurlar.

Buradan hareketle vurgulamamız 
gereken nokta şudur: “Yaramaz çocuk 
yoktur! İhtiyaçları giderilmeyen çocuk 
vardır!” O hâlde, çocuklarımızın maddi 
ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiğimiz 
gibi duygusal ihtiyaçlarını da gidermeye 
gayret etmeli, onları olumsuz hareket-
lerinden ziyade olumlu hareketlerinde 
dikkate alarak davranışlarını pozitif yani 
olumlu motive edip bu davranışların 
karakter hâlini almasına yardımcı olma-
lıyız.

Gül koklamak için gül tohumu ekme-
li, suyunu ve güneşini eksik etmeyerek 
onu severek büyütmeliyiz. Deve dikeni 
veya kaktüs tohumu ekersek gül bitme-
yeceğini bilmeliyiz.

Kur’an’dan Mesaj

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız 
için oruç¸ sizden öncekilere farz kılındığı gibi, 

size de farz kılındı.
 (Bakara 183)

Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse 
onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir 

ihtiyacı yoktur. (Hadis-i Şerif)

Uygunsuz bir sözü terk etmek  ̧nefse bir gün 
oruç tutmaktan daha ağır gelir. 

(Yusuf b. Übeydullah)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN ATÎK (R.A.)

Ramazan Duası

İslam nurunun yayılması Mekke müşrikle-
ri yanında Yahudileri de endişelendi¬riyordu. 
Bilhassa Benî Nadîr Yahudileri bir türlü Re¬sû¬-
lul¬lah’ın peygamberliğini hazmedemiyorlardı. 
Re¬sû-lul¬lah’a karşı kin, haset ve adavet bes-
liyorlardı. İçle¬rindeki âlimleri Re¬sû¬lul¬lah’a 
göndererek zor durumda bırakmak istiyorlardı. 
Fa¬kat Kur’ân onları susturuyordu.

İşte, Beni Nadîr Yahudilerinin en azılısı ve 
Re¬sû¬lul¬lah’a karşı en çok düşman¬lık besle-
yeni Sellâm bin EbîHukeyk, Re¬sû¬lul¬lah’ı sık 
sık rahatsız ettiği gibi, Müslümanları da daima 
tehdit eder, etrafındakileri Re¬sû¬lul¬lah Efendi-
mizin aleyhine kışkırtarak onu öldürme teşebbü-
sünde bulunurdu.

Re¬sû¬lul¬lah’ınAshâbı, onun bu zulüm ve 
tehditlerine artık tahammül edemi¬yordu. Bir 
gün kendi aralarında konuşuyorlardı. Re¬sû¬-
lul¬lah’ın düşmanlarını sa¬yıyorlardı. En büyük 
düşmanları arasında şüphesiz Sellâm bin Ebî-
Hukeyk de vardı. Düşmanların en azılısıydı. Bu-
nun öldürülmesi şarttı. Çünkü o, Re¬sû¬lul¬lah’ı 
öldürmek için uğraşıyordu. Bu hususta geldiler, 
Re¬sû¬lul¬lah’tan izin istediler. Re¬sû¬lul¬lah 
da onlara izin verdi.

İşte bu azılı düşmanın katli, Abdullah bin 
Atîk’e nasip oldu. Sahabilerin kah¬raman¬la¬-
rından olan Abdullah bin Atîk, Hazreç kabilesine 
mensuptu. Bir gün yanına dört sa¬ha¬bi daha 
alarak, Yahudilerin kale şehri olan Hayber’e gitti. 
Bu peygamber düşmanını öl¬düreceklerdi. Beş 
kişiydiler: Abdullah bin Enis, EbûKatâde, Esved 
bin Huzaî, Mes’ud bin Sinan ve Hz. Abdullah’ın 
kendisi… Komu¬tanlığı Abdullah bin Atîk yapı-
yor¬du.

Gece vakti Hayber’e girdiler. Sellâm bin 
EbîHukeyk’in bulunduğu bölgedeki bütün evleri 
dışardan kilitlediler. Sellâm’ın bulunduğu ev yük-
sek bir yerdeydi. Ancak merdivenle çıkılıyordu. 
Yukarı çıktılar ve kapıyı çaldılar. Sellâm’ın ha¬nı-
mı onların kim oldu¬ğu¬nu sorunca, “Araplardan 
bir grubuz, ev sahibiyle görüş¬mek istiyoruz.” 
dediler. İçeri girdiler. Sellâm ile kavgaya tutuştu-
lar. Sellâm’ı öl¬dürdüler. Hanım ve çocuklarına 

dokun¬madılar.
Fakat Sellâm’ın gerçekten ölüp ölmediğin-

den emin değillerdi. Yaralı da kal¬mış olabilirdi. 
İçlerinden birisi geri döndü. Hadise üzerine topla-
nan kalabalık arasına girdi. Sellâm’ın hanımının 
“Öldü” dediğini duydu. Sevinçle geri döndü ve 
arkadaşlarını müjdeledi.

Abdullah bin Atîk, Re¬sû¬lul¬lah’a geldiğin-
de Peygamberimiz onu taltif etti. Sonra da mü-
barek elini yaralı ayağına sürdü. Hz. Abdullah’ın 
ayağı sanki hiç burkulmamış gibi iyileşti.

Hicret’in 9. senesinde Peygamber Efendi-
mizin (a.s.m.) Tayy kabilesinin put¬larını kırıp 
parçalamak için Hz. Ali kumandasında gönderdi-
ği 150 kişilik kuv¬vet içerisinde Hz. Abdullah da 
vardı. Peygamberimiz, onu birliğin silah ve teçhi-
zatını temin etmekle vazifelendirmişti.

Onun Yemâme Savaşı’nda gösterdiği kah-
ramanlık da dillere destandır. Bu savaş Hz. 
Ebû Bekir zamanında cereyan etmişti. Yalancı 
Peygamber Müseylime, Müslümanları rahatsız 
ediyordu. Hz. Hâlid bin Velid başkanlığında bir 
or¬du, üzerine gitti. Çünkü hem irtidat hareketini 
teşvik ediyordu, hem de Müslümanları rahatsız 
ediyordu. Artık Müslümanları onlardan kurtar-
mak bir zaruret hâline gelmişti. Hâlid bin Velid 
ile Mü¬sey¬limetü’l-Kezzâb kuvvetleri arasında 
şiddetli çarpışmalar oldu. Hz. Abdullah da bu sa-
vaşta büyük kahramanlıklar gösterdi. Ağır şekilde 
yaralandığı, vücudundan kanlar fışkırdığı hâlde 
kılıcını elinden bırakmadı. Sonunda şehitler ker-
vanına o da katıldı.

Böylece ömrünü İslam’ın hizmetinde sarf 
eden bu büyük sahabi, Hicret’in 12. senesinde 
en çok arzu ettiği şehitlik mertebesine nail olarak 
ebediyet âlemine göçtü.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

1- Oruç tutacak kimsenin sahur yemeği yemesi müstahabdır. Bunun 
vakti, gecenin sonudur. Alimlerden Ebu’l-Leys’e göre, gecenin son altıda 
biridir. Sahur yemeği, insana oruç için kuvvet verir. Sahurun geciktirilmesi 
müstahab ise de, ikinci fecrin doğup doğmadığından şübhe edilecek bir za-
mana kadar geciktirilmesi mekruhtur.

Sahur, seher vaktinde yenecek yemektir. Bu yemeği yemeğe “Sahur 
Yemek” denir. Seher de, ikinci fecirden biraz öncesine kadar olan vakittir.

2- İftarı acele yapmak, yani akşam namazından önce oruç açmak müs-
tahabdır. Böylece oruç hali, namazda kalbin huzuruna engel olmaz. Fakat 
hava bulutlu olunca, iftar için acele edilmez, ezan okunmuş olsa bile… 
Minare gibi çok yüksekte bulunan kimse, güneşin batışını görmedikçe iftar 
edemez. Aşağıda bulunanların güneşin batması ile iftar etmeleri ona tesir 
etmez.

3- Akşamleyin iftar ederken şöyle dua  yapılması sünnettir: “Allahum-
me leke Sumtü ve bike amentü ve aleyetevekkeltü ve alârızkıkeaftartü ve 
sevmelğediminşehriramazaneneveytü. Feğfirlîmakaddemtü ve maah-
hertü.” Anlamı: “Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, 
sana güvendim, senin rızkınla iftar ettim (orucumu açtım). Ramazan ayının 
yarinki gününü oruç tutmaya da niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek 
günahlarımı bağışla…”

4- Orucu hurma gibi tatlı bir şeyle açmak mendubdur.
5- Oruçlu kimsenin, yakınlarına ve fakirlere fazlaca yardımda bulunma-

sı müstahabdır.
6- Oruçlunun mümkün olduğu kadar gece ve gündüz Kur’an okumak, zi-

kir yapmak, Peygamberimize Salat ve Selam getirmek ve ilimle uğraşmak 
suretiyle meşgul olması müstahabdır.

7- Oruçlunun boş ve yararsız sözlerden dilini tutması da müstahabdır. 
Gıybetten, söz taşımadan kaçınmak ise her zaman vacibdir. Ancak bu ka-
çınmanın gerekliliği Ramazanda daha çok kuvvet kazanır.

8- Oruçlu için İtikaf da müstahabdır. İleride anlatılacaktır.
9- Ramazan orucunu tutmaya engel olacak derecede bedene takatsizlik 

verici işlerde bulunmak caiz değildir. Öğleye kadar çalışıp sonra dinlenme-
lidir. Mümkün bazı işleri, ücret karşılığında başkasına gördürmelidir.

Sonuç olarak denir ki, kesin bir zaruret bulunmadıkça, insanın kendisini 
pek ağır işlerle yorarak oruç tutamaz hale getirmesi caiz görülemez.

İnsanları hem bu dünyada hem de ahrette mutluluğa kavuşturmak için 
gönderilmiş bulunan Kur’ân-ı Kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır:

1. İtikad. Başta Allah’a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, 
kitaplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli 
meseleler, Kur’an’ın kapsadığı konuların başında gelir.

2. İbadetler. Kur’an’da Müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları 
namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardır. 

3. Muâmelât. Kur’an bir toplumun devamını sağlayan ve toplum fertle-
rinin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar. Kur’an’da 
alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi 
kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.

4. Ukubat. İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fert-
lerinin, İslâm’ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur. Toplu-
mun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı 
hak edecekleri için Kur’an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır.

5. Ahlâk. Kur’an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına 
yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği 
emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, mer-
hamet, sevgi... gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır.

6. Nasihat ve Tavsiyeler. İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı 
olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmeme-
lerini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koru-
yan nasihat ve tavsiyeler de Kur’an’ın içerdiği konular arasındadır.

7. Va‘d ve Vaîd. Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınan-
ların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını 
çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur’an’da pek çok 
âyet bulunmaktadır.

8. İlmî Gerçekler. Kur’an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve ta-
biat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır. 
Kur’an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine 
insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah’ın 
nimetlerini anarak O’nu yüceltmeye teşvik eder.

9. Kıssalar. Kur’ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin haya-
tından da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret 
alacakları bir üslûp ile anlatır.

10. Dualar. İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah’ın yardımına muhtaç 
olduğu için Kur’an’da çeşitli dualar da yer almıştır.

Oruç tutarken
yapılması gerekenler

İnsanlığın kurtuluşu 
Kur’an’ın muhtevasıMekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını 

içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almış-
tır. Sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten 
sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve 
bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklen-
mektedir. 
Mushaftaki sıralamada on birinci, iniş sırasına göre 
elli ikinci sûredir. Yûnus sûresinden sonra, Yûsuf 
sûresinden önce Mekke döneminin son bir yılı içinde 
nâzil olmuştur. 12, 17 ve 114. âyetlerinin Medine’de 
indiği yolundaki görüş müfessirlerin çoğunluğunca 
kabul edilmemiştir. Hûd sûresi hem üslûp hem de 
içerik bakımından bir önceki Yûnus sûresiyle büyük 
bir benzerlik göstermektedir. Bu sûrede de ağırlık-
lı olarak Allah’ın varlığı, birliği, O’nun iradesinin 
peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve 
peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlar-
daki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin 
kıssalarına Yûnus sûresinde özet olarak, burada ise 
daha geniş bir şekilde yer verilmektedir. Nûh, Hûd, 
Sâlih, İbrâhim, Lût, Şuayb ve Mûsâ peygamberle-
rin kıssaları anlatılmakta; Kur’an’ın mûcize oluşu, 
öldükten sonra dirilme, hesap ve âhiret hayatıyla 
ilgili konulara yer verilmektedir. 
Hz. Peygamber, “Cuma günü Hûd sûresini okuyu-
nuz” buyurarak sûrenin faziletine, “Hûd sûresi ve 
kardeşleri beni ihtiyarlattı” meâlindeki hadisiyle 
de ağır sorumlulukları hatırlatan bir içeriğe işaret 
etmektedir. Hûd sûresinin kardeşleri aynı hadisin 
devamında “Vâkıa, Hâkka, Mürselât, Nebe’ ve Tek-
vîr” sûreleri olarak belirtilmiştir. Bu sûrelerde çok 
etkileyici bir üslûpla daha önceki peygamberlerin 
tevhid mücadelesinden kesitler verilmiş ve kıyamet 
sahnelerinin tasvir edilmiş olmasının Resûlullah’ı 
kendi sorumluluğu ve özellikle ümmetinin geleceği 
açısından derinden düşündürmüş olduğu anlaşıl-
maktadır.

Hûd Suresi 
SURELER
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx
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	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

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

 

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

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Cuma ULUSOY ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

Mahmut ULUSOY’un 

babası’nın 
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Seyit Faruk ÖZSELEK
KONYA SMMM ODASI BAŞKANI

Basın 817942   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve

 3+1 daireler
0531 710

88 76

 CNC İşleme Merkezlerinde ve CNC Tor-
na Tezgahlarında Operatör Olarak çalışmak 
Üzere 18-30 Yaş Arası Elemanlar 

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

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjeksiyon 
Makinelerinde Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Allah c.c. bu gecenin önemini 
anlatmak için beş ayetli surede üç 
defa ‘Leyletü’1-Kadr’ ifadesini zik-
retmiştir. ‘Şüphesiz, o Kuran’ı Kadir 
Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir 
Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan 
daha hayırlıdır.O gecede melekler ve 
Cebrail Rablerinin izniyle her iş için 
arka arkaya iner. O gece, tan yerinin 
aydınlanmasına kadar bir selamettir.’ 
Kadir Suresi,1-5 Kadir suresinin nüzul 
sebebi olarak anlatılan birkaç hadise-
den birini zikretmek istiyorum. Pey-
gamberimiz s.a.v. Sahabilere İsrail 
Oğullarından dört kişinin seksen sene 
boyunca hiç günah işlemeden ibadet 
ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hay-
retle karşıladılar. Nasıl bir kişi seksen 
yıl hiç günah işlemeden yaşar dediler. 
Cebrail a.s. bir müddet sonra geldi. 
‘Ey Muhammed, ümmetin o birkaç 
kişinin seksen sene ibadetinde hay-

rete düştüler. Allah c.c. sana ondan 
daha hayırlısını verdi, indirdi’ diyerek 
Kadir Suresini okudu. ‘İşte bu senin 
ve ümmetinin hayran kalışından daha 
hayırlıdır’ buyurdu. Aynı zamanda 
Efendimiz s.a.v. e geçmiş ümmetlerin 
ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmeti-
nin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun 
olan ümmetlerin amellerini düşündü. 
Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde 
yaptıkları amellerle onlara ulaşama-
yacakları endişesi içerisinde üzüldü. 
Allah c.c. de Sevgili Peygamberimiz 
s.a.v. e Kadir Gecesini vererek diğer 
ümmetlerin bin yılından daha hayırlı 
kıldı. İşte Kadir Suresi bu olaylar üze-
rine nazil olmuştur. Kadir Gecesinin 
en önemli özelliği Kuran-ı Kerimin bu 
gecede indirilmesidir. Daha sonra ise 
ayetler veya sureler halinde Peygam-
berimiz Efendimiz s.a.v. e Cebrail a.s. 
vasıtasıyla vahiy yoluyla indirilmiştir. 

‘Kadr’ kelimesinde mana ola-
rak ‘tazyik’ manası da vardır. 
Buna göre o gece yeryüzüne 
o kadar çok melek iner ki 
sayısızdır. Bir hadiste Pey-
gamberimiz s.a.v. ‘O gece 
yeryüzüne inen meleklerin 
sayısı çakıl taşlarının sayısın-
dan çok daha fazladır’ demiş-
lerdir. Fakat Kadir Gecesinin 
Ramazan-ı Şerifin hangi ge-
cesine rastladığı hususunda 
pek çok rivayet olmakla birlikte, Ra-
mazan’ın son on gününde aranması 
tavsiye edilmiştir. Bazı hadisler de 27. 
gecesine denk geldiği bildirilmektedir. 
Peygamberimiz s.a.v. ‘Kadir gecesini 
yirmi yedinci gecede arayınız’ de-
mişlerdir. Bu hadisten yola çıkarak 

İslam âlimleri Kadir 
Gecesinin Rama-
zan’ın yirmi yedinci 
gecesi olarak kabul 
etmiş ve böylece 
Müslümanlar o ge-
ceyi Kadir Gecesi 
niyetiyle ihya etmiş-
ler ve ihya etmekte-
dirler. İbn-i Abbas 
r.a. bir rivayetinde ‘ 
Ashab’ım. Siz leyle-i 

Kadr’i Ramazan’ın son on gününde 
arayınız. Leyle-i Kadir, Ramazan’ dan 
dokuz gece kala, ya da yedi gece kala, 
veya beş gece kaladır.’ Demektedir. 
Peygamberimiz s.a.v. in Hanımı ‘ Ra-
mazan’ın son on günü girince, Allah 
Rasulu s.a.v. ibadetlerini daha çok ar-

tırırdı. Gecesini ihya eder, ailesini de 
ibadet için uyandırırdı.’ Demişlerdir. 
Ashab-ı Suffeden olan Ebu Hüreyre 
r.a. Peygamberimiz s.a.v. den işittim. 
‘ Her kim, inanarak ve mükâfatını yal-
nız Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni 
ihya ederse, geçmiş günahları affe-
dilir.’buyurdular demiştir. Bazı Allah 
c.c. dostlarının ifadesiyle ‘Evet bir tek 
Ramazan, seksen sene bir ömür se-
meratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir 
ise, Kuran’ın bildirmesiyle bin aydan 
daha hayırlı olduğu bu sırra kat’i bir 
delildir. ’ Bunun için müminler imkan 
ve sağlıkları ölçüsünde Kadir Gecesini 
değerlendirmeye çalışmalıdırlar. Çün-
kü bu gecede her bir Kur’ân harfine 
otuz bin sevap verilmektedir. Diğer 
ibadetlerin sevabı da o nisbette aynı-
dır. Kadir Gecesini değerlendirmek ve 
o vaktin feyiz ve bereketinden istifade-
yi arttırmak için namaz kılınır, Kuran 

okunur, zikredilir, salavat-ı şerife geti-
rilir, dualar edilir, fakir ve kimsesizler 
doyurulur, bol bol sadaka verilir. Kar-
deşlerimize kısaca tavsiyemiz, hiçbir 
şey yapamasa bile en az iki rekât Allah 
için namaz kılıp dua etmelidirler. Haz-
ret-i Aişe r.a. bir gün Peygamberimiz 
s.a.v. sorar, ‘Ya Resulallah, Kadir Ge-
cesine rastlarsam nasıl dua edeyim? 
Resulullah s.a.v. ‘Allahümme inneke 
afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu anni’ 
Mealen, ‘Allah’ım, Sen affedicisin, 
affetmeyi seversin, beni de affeyle’ 
dersin’ buyurdu’demişlerdir. Allah 
c.c. Kadir Gecemizde bizlere, ailemize, 
ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve 
insanlık alemine hayırlar getirmesini 
ve Rahmetine dahil eylemesini niyaz 
ederim… Şimdiden kadir geceniz 
mübarek olsun.

Selametle kalın…

 KADİR GECESİ VE ÖNEMİ

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beşir Derneği’nden 
Ramazan yardımı 

Beşir Derneği tarafın-
dan Karapınar’da 650 aile-
ye ramazan yardımı yapıldı. 

Beşir Derneği Karapı-
nar Temsilcisi Mehmet Alp, 
yaptığı açıklamada, ilçede 
650 ihtiyaç sahibi aileye 
yardımda bulunulduğunu 
söyledi. Dernek üyelerinin 
ülke genelinde ihtiyaç sa-

hiplerinin sofrasına katık 
olmak için gece gündüz 
çalıştığını ifade eden Alp, 
“Karapınar’da yardıma 
muhtaç ailelerin yanında 
yer almaya, bir nebze de 
olsa dertlerine deva olma-
ya çalışıyoruz. Ayrıca top-
lanan zekat ve fitreler de 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl-

dı. Kampanyamızı bu sene 
‘Ramazan Paylaşmaktır’ 
olarak belirledik. Bu ça-
lışmaların artarak devam 
etmesi ve daha çok aileye 
ulaşılabilmesi için ilçemiz-
deki hayırseverlerin zekat, 
fitre ve bağış katkılarını 
bekliyoruz” diye konuştu.
n AA
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‘Yetimlere karşı büyük sorumluluklarımız var’
Bem-Bir-Sen Konya Şube-

si’nin Ramazan ayı etkinlikleri 
kapsamında belediye ve il özel 
idare çalışanları ve aileleri, iftar 
sofrasındayetim çocuklarla bir 
araya geldi. Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Levent Uslu 
ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Recai Karslı’nın da ka-
tıldığı iftar programı, Büyükşehir 
Belediyesi Akyokuş Restoran’da 
gerçekleşti.

Dayanışmanın zirveye ulaştığı 
Ramazan ayında yetimlerle birlik-
te iftar açmanın kıvancını yaşadık-
larını belirten Bem-Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Sait Közoğlu, “Bu 
güzel Ramazan ayında sizlerle bir-
likte iftar açmak istedik. Cenab-ı 
Hakk’a şükürler olsun, bizlere 
bunu nasip etti. Sizlerin masala-
rımızı onurlandırmanız, bize bu 
mübarek günlerde ödül gibi geldi 

adeta. Sizlerle iftar yap-
maktan dolayı kıvanç 
duyuyoruz. Kimsesizlik, 
yetimlik, fakirlik hiçbir 
zaman utanılacak bir du-
rum değildir unutmayın. 
Aksine Rasulullah da 
yetim olarak büyümüş-
tü. Biliyoruz, ülkemizde 
ve dünyada yetimle-
rin sayısı oldukça fazla. 
Ama bu sizi üzmesin. 
Siz milletin ve ümmetin 
evladısınız. Geleceğe olan ümitle-
riniz kırılmasın.Sizlerin şuurlu bir 
nesil olarak ülkemize hizmet ede-
ceğinize, sizler gibi yetim kalan 
kardeşlerinize destek olacağınıza 
inancımız sonsuz. Tekrar bu güzel 
buluşmayı gerçekleştiren yönetim 
kurulumuzdaki yol arkadaşlarıma 
ve katılımlarınızdan dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

USLU: BİZİM YETİMLERE KARŞI 
BÜYÜK 

SORUMLULUKLARIMIZ VAR
Daha sonra söz alan Me-

mur-Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Levent Uslu, “Yetimlerin ve 
kimsesizlerin sorumluluğu üm-
metin sorumluluğudur!” diyerek 
sözlerine başladı.‘Geçmişimize 
Hürmet, Geleceğimize Hizmet: 
Ramazan 2018’ temalı bir çalış-

ma başlattıklarını ve bu çalışmayı 
en öndeBem-Bir-Sen Konya Şube 
Başkanlığı’nın götürdüğünü ifade 
eden Uslu, Sait Közoğlu ve ekibi-
ne teşekkür etti. Uslu, “SaitBaşka-
nımızın da belirttiği gibi ümmetin 
evlatları, yetimlerimiz, bir şekilde 
büyüyecekler.Ama biz eğer Al-
lah’a sorumluluğumuzu, görevle-
rimizi yerine getirebilirsek, onları 
öğrenimleri,çocukluklarıve genç-

lik yıllarında yalnız bırakmazsak, 
yanlarında olursak, kendi evlatla-
rımız gibi büyütebilirsek işte biz o 
zaman imtihanımızı geçmiş ola-
rak kabul edeceğiz.Bu arada şunu 
da belirtmekte fayda var: Şehit ve 
gazilerimiz bize bu güzel günü 
armağan eden en değerli varlıkla-
rımızdır. Onları da bu günde ha-
tırlamamız gerekiyor.Ramazan’ın 
bu gününde tüm ahirete intikal 
etmiş şehitlerimizi rahmetle anı-
yor,tüm gazilerimize minnetleri-
mizi bildiriyorum.Allah onlardan 
razı olsun” diye konuştu. İftardan 
sonra tek tek masaları dolaşarak 
aileler ve yetimlerle hasbihal eden 
ve katılımlarından dolayı teşekkür 
eden Konya Şube Başkan Közoğlu 
ve Genel Başkan yardımcıları Uslu 
ve Karslı,misafirleri servislerle ev-
lerine uğurladılar.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da ilaçlama ekipleri 
çalışmalara başladı

Selçuklu Belediyesi ve Pınar Gençlik Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen “Selçuklu’da Oyuncak-
sız Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında yüzlerce çocuğa oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi

Oyuncak sevinci

Selçuklu Belediyesi Proje Des-
tek Programı kapsamında Pınar 
Gençlik Derneği işbirliği ile gerçek-
leştirilen  “Selçuklu’da Oyuncaksız 
Çocuk Kalmasın” Projesi ile yüzler-
ce çocuk hediye oyuncak sevinci 
yaşadı. 

Merkez Selçuklu Vakfı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen prog-
ram Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile 
başladı. Ak Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ak Parti Konya Mil-
letvekili Adayları Tahir Akyürek ve 
Mehmet Akif Yılmaz, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Pınar Eğitim Kültür Sanat ve 
Gençlik Kulübü Derneği Dernek 
Başkanı Mahmut Sami Şahin de 
programa katılarak bu mutlu gün-
lerinde çocukları yalnız bırakmadı.  

Pınar Eğitim,Kültür,Sanat ve 
Gençlik Derneği Başkanı Mahmut 
Sami Şahin, “ Pınar Gençlik Der-
neği olarak çocuklarımızın karakter 
gelişimiyle ilgili olarak eğitimler, 
programlar düzenliyoruz. Bugü-
ne kadar Selçuklu Belediyemizle 
birlikte ortaklaşa üç proje gerçek-

leştirdik. Bu projeler çerçevesinde 
çocuklarımızın milli ve manevi de-
ğerlerinin daha ileriye taşınması, 
vatanımıza hizmet edecek dona-
nımlı birer genç olarak yetişmeleri 
için projeler geliştiriyoruz. Bugün 
de “Selçuklu’da Çocuklar Oyun-
caksız Kalmasın” projesi kapsa-
mında bir aradayız. Proje ile dijital 
bir tehlike ile karşı karşıya olan 
çocuklarımızın ailesiyle birlikte oy-
nayıp sosyalleşmesi, zihni meleke-
lerini geliştirilmesini amaçlıyoruz” 
dedi. 

“BİZ HER ZAMAN BÖYLE 
PROJELERİN YANINDAYIZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı da Selçuklu’da 
çocuklara yönelik projelerin her 
zaman bir adım önde olacağına 
vurgu yaparak: “Üç yıldır yürüttü-
ğümüz proje destek programımız 
kapsamında Pınar Gençlik Derne-
ği ile olan 3. yılımız. Pınar Gençlik 
Derneği üyelerine  böyle bir çalış-
maya öncülük ettikleri ve Selçuklu 
Belediyesi’ni böyle bir projeye ara-
cı ve vesile kıldıkları için özellikle 
teşekkür ediyorum. Geleceğimiz 
olan çocuklar bizim için çok de-
ğerli ve her şeyin en iyisine layık. 

Selçuklu Belediyesi olarak  çocuk-
lar için yapılan her türlü çalışmada 
mutlaka var olacağız” dedi 

“EN GÜZEL İŞLERDEN BİRİ DE 
ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİRMEKTİR”

Selçuklu Belediyesinin,  Sivil 
toplum kuruluşları ile çok güzel 
bir işbirliğinin örneğini sunduğu-
nu ifade eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Ramazan ayında mükâ-
fatın kat kat olduğu bu günlerde 
en güzel yapılacak işlerden birisi 
de çocukları sevindirmektir” dedi.  
Başkan Altay,  “Oyuncaksız Çocuk 
Kalmasın başlığı altında güzel bir 
sloganla yapılan bu projeye emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Ço-
cuklarımızın geleceğine ışık tuta-
cak bir uygulama başarılı bir şekil-
de gerçekleştirilmiş” dedi. 

Ak Parti Konya Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek de konuşma-
sında; “Çocuklarımızın sevincine 
ortak olan Selçuklu Belediyemi-
zi ve yine böyle güzel bir projeye 
vesile olan Pınar Gençlik Derne-
ğimizi kutluyorum. Yarınlarımızın 
teminatı çocuklarımızın yüzünde-
ki tebessümler, sevinçler bizlere 
can veriyor, onların mutluluğu ile 
bizlerde mutlu oluyoruz. Çocuk-
larımız her şeyin en güzeline en 
iyisine layık. Onları küçük de olsa 
çeşitli hediyelerle sevindirelim. 
Yüzlerindeki tatlı tebessümlerine 
ortak olalım. Şimdiden Ramazan 
Bayramlarını kutluyorum. Nice 
bayramlara sağlıkla sıhhatle ulaş-
sınlar” dedi.

Çocukların tebessümlerinin 
önemine dikkat çeken Ak Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
da konuşmasında şunları söyledi; 
“Mübarek Ramazan ayının rahme-
tini, bereketini birlikte yaşıyoruz. 
Çok şükür ki, bu günlere birlikte 
yine huzur içerisinde kavuştuk. 
Cenabı Allah yine millet olarak, İs-
lam camiası olarak mübarek aylara 
günlere kavuştursun inşallah. He-
diyelerini alan yavrularımızı tebrik 
ediyorum. Böyle güzel bir proje-
nin gerçekleşmesine vesile olan 
Selçuklu Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı 
gözlerinden öpüyorum, başarılı ve 
sağlıklı bir ömürle, nice Ramazan-
lara ulaşmalarını temenni ediyo-
rum”  Konuşmaların ardından pro-
tokol üyeleri tarafından çocuklara 
hediyeleri takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü Ekipleri ULV 
(ince püskürtme) sistemli üç mo-
dern araçla sinek, sivrisineklere 
karşı bütün Karatay’ı periyodik 
olarak ilaçlıyor.

Karatay Belediyesi 2018 yılı 
ilaçlama çalışmasını başlattı. Vete-
riner İşleri Müdürlüğü kontrolün-
de yürütülen ilaçlama çalışması, 
insan ve çevre sağlığı göz önünde 
bulundurularak gerçekleştirilen 
ilaçlama çalışmasıyla karasinek, 
sivrisineğe karşı; hava şartlarına 
bağlı olarak Kasım ayına kadar 
Karatay’ın tamamında mücadele 
devam edecek. Karatay Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü yet-
kilileri, ilçe sınırları içerisinde bu-

lunan 82 mahallenin tamamında 
uzman kişiler tarafından haftalık 
olarak ULV cihazlı 3 araç ile ilaç-
landığı belirtti. Kullanılan ilaçların 
Sağlık Bakanlığından onaylı olup 
belli kontrollerden geçtikten son-
ra kullanıldığı belirten yetkililer; 
uluslararası standartlara uygun 
Cyfluthrine (Sayfutrin) etken mad-
deli ilacın, Sabah 06.00 – 10.00 ve 
akşam 18.00 – 22.00 saatleri ara-
sında uygulandığını söyledi.

Yetkililer, zararlılarla mücadele 
ederken doğal dengenin korunma-
sı konusunda son derece hassas ve 
modern bilimin yöntemleri çerçe-
vesinde hareket ettiklerini vurgu-
ladı.
n HABER MERKEZİ 

Bir yanda  demir çe-
lik krizi  bir yanda kendi 
yerli otomobiline hızla 
yürüyen Türkiye , bir 
yanda Kıbrıs  için çarpı-
şan Avrupa   bir yanda 
Akdeniz’de sondaj çalış-
malarını artıran  Türkiye 
, bir yanda  grevsiz gün 
geçiremeyen Fransa bir 
yanda  15 Temmuz des-
tanını yazan  Türk milleti 
Sanırım  birkaç örnek Orta doğu  krizin-
de neden Türkiye  üzerine gelindiğinin 
açıkça ıspatıdır. Karışıklıklar ve krizler  
döneminde Türkiye’nin bölgede  par-
laması  cevher dolu  coğrafyayı hedef 
tahtası haline getiriyor.

      Her ne kadar zorlu bir dış 
siyaset arenasında olsak da  avantaj-
larımız da yok değil. Tüm dünya zorlu  
enerji savaşına şahitlik ediyor. Biraz 
açalım klişeleşmiş de olsa  petrol diye 
haykıralım. Evet bütün gelişmiş dev tek-
nolojiler batıda bulunuyor olabilir ama  
petrol yatakları hala  Orta doğuda, dün-
yaya korku saldığınız nükleer silahlarınız 
olabilir ama  bu nükleer silahları hedefi-
nize taşıyacak uçaklarınız için petrole ih-
tiyacınız  vardır. Petrol yoksa silahlarını-
zın da bir önemi yok demektir. İşte orta 
doğu pastasını en cazip hale getiren  
enerji kaynaklarıdır. Gelelim avantajımı-
za; ABD dünyanın  enerji kaynaklarına 
hükmetmeyi istiyor hem de rakipsiz! 
Buda batıda ayrışmalara neden oluyor 
elbette ki bu gücü kontrol etmek isteyen  
tek güç ABD değil! İngiltere’de ABD’nin 
karşısında duruyor pastayı kendin yi-
yemezsin diyor! Bu restleşme   elbette 
her iki tarafın  gücünü kırıyor. Bu güç 
kırılmasında  bölgenin en etkili faktörü 
Türkiye’ye adım atma şansı doğuruyor. 
Daha da dik durmamız gerekiyor bu 
karmaşa anında ne kadar adım atarsak 
o kadar varız! 

    Varsın ana muhalefet  dün-
ya çapındaki  dev projeleri durduracağı-
nı vaad etsin, varsın bu yolla Türkiye’nin 
dış baskılarını azaltacaklarını söylesin-
ler. Her şeye rağmen şuan tamda Kanal 
İstanbul zamanı, Mersin  Akkuyu’nun 

devri,  3. Havalimanının  
tam zamanı. Orta doğu 
tarafları henüz belirlen-
memişken kendimize ne 
katarsak  Güçlü Türkiye-
yiz demektir, Güçlü Türki-
ye  demek  pastada  pay 
demek, anlaşamazlarsa 
senin ayağına gelecekler 
demek! İşte o zaman 
coğrafyamızda güçlü bir 
koltuğumuz olmalı. Buda 

elbette özgür ekonomiyle olur, yerli 
otomobille olur  enerji coğrafyasının 
göbeğindeki  Akkuyu Nükleer Enerji 
tesisiyle olur.

      Ana muhalefetten bu tür 
adımlar elbette bekleyemeyiz! Acaba  
Muharrem İnce’nin İpek Yolu’ndan, 
Baharat Yolun’dan haberi var mı? Aca-
ba bölgemizdeki konumumuzu idrak 
edecek kadar  coğrafya bilgisi bulu-
nuyor mu? Onların coğrafya bilgisi de 
millilikten uzak  kalmış maalesef bu gün 
çok rahat  bir şekilde haritamızın doğu 
kanadını tek kelimeyle gözden çıkartıp  
özerklik vaadi verebiliyorlar. Sonrasın 
da meydanlara çıkıp milli birlik, kucakla-
yıcı siyaset anlayışından bahsediyorlar. 
Acaba bu zihniyetten nasıl bir dış siyaset 
bekleyebiliriz?

     Yada her şeyi biliyorlar da   düş-
manlarımızla ittifak mı kuruyorlar? 
Daha önce bir çok kez şahit olmuştuk; 
Kemal Kılıçtaroğlu‘nu milli bir siyasetçi 
olarak görmediğimizi beyan etmiştik  
Sayın İnce’nin konuşmalarından sonra 
da  umutlanıp ‘’Acaba  bu adam  CHP’yi 
kendi çizgisine mi çekiyor  demiştik ‘’  
ama gördük ki bu zihniyetten  arenalara 
çıkan  hiç kimse milli siyasetçi  çizgisini 
koruyamıyor çünkü bunların kanında 
millilik diye bir şey yok. Bunların derdi 
hazır olanı yiyip içip bitirmek ve sonra 
da bırakıp gitmek vardır. Bunlar neden 
bize bir dört yılın verin yeter diyor. Türk 
Milletinin şimdiye kadar biriktirdiği, 
yaptığı yatırımları har vurup harman 
savurmak. Geçmiş dönemlerde bun-
ları hep gördük ve yaşadık. Ama necip 
milletimiz buna asla ve asla izin verme-
yecektir.

ORTA DOĞU, ENERJİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

 Uğur İbrahim Altay

Ahmet Pekyatırmacı

Hasan Angı

Tahir Akyürek

Mahmut Sami Şahin
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7 Nisan 2009. Belediye binası 
önünde devir teslim töreni yapıldı. 
Törende Eski Belediye Başkanı Na-
sır Ersöz görevi devretti ve bir tebrik 
konuşması yaptı. Ben bir teşekkür 
konuşması yaparak siyasetin bugün 
itibariyle bittiğini, hizmet dönemi-
nin başladığını bildirip, geçmiş hiz-
metleri için teşekkür ederek Bele-
diye Mührünü teslim aldım. MHP İl 
Başkanı Ali Yücel, bir bayrak ve bir 
Kur’an-ı Kerim hediye ederek, o gün 
itibariyle görevinin bittiğini, ancak 
ne zaman ihtiyacım olursa yanımda 
yer alacağını bildirerek başarılar di-
ledi. Bayrak ve Kur’an’ı öperek tes-
lim aldım ve Makam odasına geçtik. 
Odamda makam koltuğuna otur-
madan 2-3 adım kala durdum ve şu 
duayı ettim: “Yarabbim, alınan her 
nefesin muhakkak sahibi sensin. Se-
nin iznin olmadan kul, bir nefes dahi 
alamaz. Eğer bu koltuk benim kibir-
lenmeme sebep olacaksa, kul hakkı 
yememe sebep olacaksa, bireysel 
kızgınlıklarımda intikam aracı ola-
caksa, yetim hakkı yememe yada ye-
dirmeme sebep olacaksa, beni ada-
letten uzaklaştıracaksa, beni atalete 
itecekse Allah’ım ne olur benim bu 
koltuğa oturmama izin verme, canı-
mı şuan ve burada al. Almayacaksan 
benden yardımlarını esirgeme Ya-
rabbim. Hatalarıma izin verme, beni 
uyar, beni durdur. Şüphesiz sen her 
şeye kadirsin” dedim, besmele ile 
koltuğa oturdum.

 Yıl 2010. Çumra’da Selçuk 
Üniversitesi Çumra Meslek Yüksek 
Okulu var. Mezuniyet törenlerine 
katıldım. Çumra dışından birçok 
aile çocuklarının mezuniyet töreni 
için Çumra’ya gelmiş. Araçları ile ile 
gelen bu aileler Çumra’nın hemen 
girişinden Mustafa Kemal Bulva-
rı’ından itibaren 1 km sonra sağa 
dönerek Selçuklu Sokak’ta 1 km’lik 
bir yolculuktan sonra Yüksekokul’a 
ulaşıyorlar. Ancak her iki yol da o 
kadar berbat ki, insanların aklında 
Çumra olarak ucube bir görüntü, 
kötü bir kasaba imajı kalıyordu. Hele 
Selçuklu Sokak tam bir rezaletti. 
Sokağın girişi 12 metre ile başlar 
yer yer 7 metreye hatta 3 metreye 
kadar düşer ve yol yarı stabilize yarı 
toprak. Telefon direkleri, aydınlatma 
ve elektirik direkleri evlerin avlu du-
varlarının içinde kalmış. Bazı avlular 
beton duvarlar ile yolun yarısına ka-
dar uzanmış, bazıları kerpiç, biriket 
duvarlarla, ahır, mutfak gibi müş-
temilatlarla, kavak, kayısı vb. ağaç-
larla yol, 50 metre sonra 2 şeride, 
150 metre sonra tek şeride düşmüş 
durumdaydı. Derhal bu yolu geniş-
letme kararı aldım ve bu yolu yüz 
akı olacak şekilde tanzim etmek için 
kolları sıvadım. Yolun adı Selçıklu 
Caddesi olacak ve genişliği her ye-
rinde 15 metre olarak sabitlenecekti. 
Gelin görün ki belediyenin imkanları 
da son sınırlı ve kaynakları kıt idi. Bir 
belediye için kabus, parasızlıktır ve 
ben bu kabusun tam ortasında idim. 
Ama ne yapıp yapıp bu sorunu çöze-
cek ve bu yolu da yapacaktım.

 Yolu genişletmeye ve yola 
taşan yapıları yıkmaya başladım. An-
cak yol genişletmek, hele hele duvar 
yıkmak, müştemilat yıkmak o kadar 
zordur ki küçük yerlerde; büyük tep-
ki toplarsınız. Ancak benim bir şan-
sım vardı, aynı zamanda da en bü-
yük şanssızlığım. Şöyleki;

Yolun ilk daraldığı yerde benim 
seçim boyunca beraber olduğum, 
çok da sevdiğim bir partilimin uzun 
avlu duvarı vardı. Gevezenin Musta-
fa’nın duvarı. O benim partili karde-
şimdi, onu ikna edebilir, duvarı yıkıp 
içeri almasını sağlayabilirdim ve ic-
raata onunla başlayacaktım. Şans-
sızlığım şu idi ki; Mustafa taş duvarı 
6 ay önce yıkmış, yerine dört dörtlük 
içi demirli kalın bir beton duvar yap-
mıştı. Duvarı da eski duvarın aynı 
yerine hiç içeri çekmeden yapmıştı. 
Yaparken belediyeden ekip uyarmış; 
“Başkan izinsiz inşaatlara çok kızı-
yor, yarın birgün yıktırabilir” diye. 
Mustafa “ Siz onu merak etmeyin, 
Başkan benim arkadaşım, onu ben 
hallederim” demiş ve duvarı yeni-
lemiş. Bir akşam Mustafa’nın evine 
gittim. Babası o zaman sağ  idi, bera-
ber konuştuk. Yolu genişleteceğimi, 
duvarın yolda kaldığını, yıkacağımı 

söyledim. “Bugüne kadar yolda de-
ğildi de sen gelince mi yolda kaldı 
Başkanım? Hem ben duvarı yeni 
yaptırdım” dedi. Sözü uzatmayalım, 
duvarın yolda olduğunu, bunun kul 
hakkı yemek olduğunu, öyle olmasa 
bile bu yolun genişlemesinin öne-
mini, ihtiyacı, evlerin değerini arta-
cağını, bu işe herkes itiraz etse bile 
Mustafa’nın benim dava arkadaşım 
olarak itiraz etmemesi gerektiğini vs 
anlatarak netice de ikna ettim. Du-
varı yıktık, yerine yapılacak duvar 
bedeline cüzi de olsa cebimden katkı 
yapabileceğimi bildirmeme rağmen 
Mustafa bunu kabul etmedi ve yeni 
duvarın bedelini de cebinden öde-

di. Mustafa’dan sonra diğerlerini de 
hızla yıkmaya başladık. Herkes itiraz 
etmeye başladı.  Onlara yolu yıllarca 
işgal ettiklerini, kul hakkı yediklerini, 
güçlük çıkarırlarsa yasal yollardan 
yine yıkacağımı, ancak hepsinden 
yolu işgal ettikleri için ceza ve ecri 
misil talep edebileceğimi söyledim. 
Çok gönüllü olmasalar da hepsi sesi-
ni kesti ve yol açıldı. Ekiplerin başın-
da bizzat durdum ve nezaret ettim.

 Yol açılmaya, duvarlar ve 
müştemilatlar yıkılmaya başlandı. 
Bazıları asık suratla izleseler de ça-
lışma sürüyordu. Bir gün yarısı yolda 
kalmış büyükçe bir mutfağı yıkmak 
zorunda kaldık. Selçuklu sokak üze-
rindeki yıkılan en büyük müştemilat 
zannederim o idi. Yıkım başladı. Ben, 
sahibinin zorluk çıkaracağını, en 
azından bağırıp çağıracağını bekler-
ken kimseden bir ses çıkmadı. Sahi-

bi yaşlıca bir teyze imiş, gösterdiler. 
Teyzem evinin kenarından sessiz, 
mazlum gözlerle yıkımı izledi. Zerre 
kadar kızgınlık ifadesi yoktu yüzün-
de. Yanına gittim halini hatırını sor-
dum. Kimi kimsesi olup olmadığını 
merak ettim. Oğulları varmış; Çum-
ra dışında çalışıyorlarmış. Teyzenin 
öyle bir vakarla durumu kabullenişi 
vardı ki, insanın içine dokunmaması 
mümkün değil. Sözü uzatmayalım 
mutfağın yıkımı  tamamlandı, deva-
mındaki yıkımlarla devam etti. Diğer 
işleri de kontrol ettikten sonra gece 
saat 01:30 gibi evime girebildim. 
Biraz Tv kanallarını gezip haberleri 
izledikten sonra kendimi birden bire 

Selçuklu Sokakta buldum. Teyzenin 
mutfağında oturuyordum. Teyze de 
ocağın başında güleryüzle bana yağlı 
şepit yapıp uzatıyor ben de afiyetle 
neşeyle yiyordum. O kadar güzel bir 
sahneydi ki şepitin tadını ağzımda 
hissedebiliyordum. Birden bir gü-
rültü oldu, kafamı çevirdim, TV’de 
bir filmde bomba patlamış, millet 
bağrışıyor. Meğer koltukta uyuya 
kalmışım. Gözlerimi bir daha ka-
pattım, ama ne rüya devam etti ne 
de teyzeyi görebildim. Saat sabahın 
5:30’u olmuş. Hanım uyanmış, kısa 
bir kahvaltı yaptım ve saat 7:00 gibi 
yola çıktık. Her zaman olduğu gibi 
Hanımı okuluna bıraktım ve İçeri 
Çumra’da makam aracına binerek 
saat 8:15’de Çumra’ya girdim. Ama-
cım direk teyzenin evine gidip, teyze 
ile helalleşmekti. Çünkü ben gece 
gördüğüm rüyayı, göreve başlarken 

ettiğim duaya bağlamış, çok etkilen-
miştim. Allah’ım beni uyarıyordu, 
kadın mağdur olacaktı. Tam Selçuk-
lu sokağa girmek üzereydim ki soka-
ğın başında oturan Meydan Mahal-
lesi Muhtarı (Selçuklu sokak Meydan 
mahallesindedir) Ali Yetişen aradı. 
Mahallede bulunan Saliha Onbaşı 
ilkokulunun müdürünün benimle 
görüşmek istediğini, benden rande-
vu istediğini iletti. Aracı muhtarın 
evinin tam önünde durdurdum. “ 
Muhtarın randevuya ne gerek var, 
biz müdürümüzü ziyaret edelim. 
O eğitimden geri kalmasın.” De-
dim. Muhtar “Sahi mi Başkanım?” 
derken ben ona nerede olduğunu 
sordum; evdeymiş. Kahvaltı yapıp 
yapmadığını, ne zaman çıkabilece-
ğini sorunca; “Hayırdır Başkanım, 
niye sordun?” dedi. Evinin önünde 
olduğumu, çıkabilirse okulumuza 
ve müdür beye hemen gidebilece-
ğimizi söyledim. Muhtarın telefonu 
kapatmasıyla kapının önünde belir-
mesi bir oldu. Muhtarı arabaya aldık. 
“Muhtarım şurada bir teyze var, ona 
bir uğrayalım sonra müdür beye gi-
deriz dedim. Muhtar meraklandı. Ta-
bii, kendi mahallesi ve üstelik kendi 
sokağıydı. Başkan kime uğrayacaktı, 
ne işi vardı? Sordu. Gece gördüğüm 
rüyayı, teyzenin halinin beni çok 
etkilediğini, yapabileceğim bir şey 
olup olmadığını sorup helalleşmek 
istediğimi söyledim. Bu arada araç 
teyzenin evinin önüne gelmişti. Bir 
baktım, teyze kapının önünde bek-
liyor. Arabadan indim teyzenin elini 
öptüm. Daha ben bir şey demeye 
fırsat bulamadan teyze konuşmaya 
başladı: “Oğlum yarım saattir bu-
rada seni bekliyorum gelirsin diye. 
Allah hayıra vardırsın gece rüyamda 
seni gördüm, ben mutfakta şepit ya-
pıyordum sen de yiyordun” derken 
benim gözlerimdeki yaş boşalıver-
di. Ellerinden bir daha öptüm ve “ 
O da olur inşallah teyzem. Sana şu 
içeriye yeni mutfak yaparız inşallah, 
şepiti de hakkederiz” deyince teyze 
“ Ben bana mutfak yapıver diye söy-
lemedim bunu başkanım. Ben sizi 
seviyorum, çok hoşuma gitti benim 
yaptığım şepiti yemen, istersen evde 
ocakta da yaparım ben o şepiti” dedi. 
“Teyzem mutfağını yıktık, şu arkaya 
yeni bir mutfak yapmak lazım. Ben 
bugün sana biriket, çimento, kum, 
kiremit göndereceğim. Yarın da 
adam ayarlar gönderirim, mutfağı da 
yaparız” dedim. Teyze ise “ Oğlum 
sen onları aldıktan sonra işçiliğini be-
nim oğullarım gelir yapar Allah’ın iz-

niyle. Allah senden razı olsun.” dedi 
ve ekledi “ Şepitimi yemezsen güce-
nirim ama!”. “Teyze mutfak bitsin 
beraber yeriz inşallah dedim. Teyze-
nin şepitlerini ve böreklerini o yıl yaz 
ortasında soğuk ayranla yemek de 
nasip oldu Allah’a şükür.

 O gün muhtarla beraber 
oradan ayrıldık ve Saliha Onbaşı İl-
kokulu’na gittik. Giderken şunu dü-
şündüm. Müdür bey muhtemelen 
okul için taleplerde bulunacak ama 
belediyenin durumu da çok kötü. İn-
şallah ağır bir şey istemez de diğer 
okulların da bir anda yüklenip biz de 
isteriz diyerek belediyeyi zora soka-
cağı bir durum olmaz diye düşünü-
yordum. Okula vardık. Müdür Bey, 
genç, idealist ve kanaatkar bir yapıya 
sahip birisi gibiydi. Yanılmamışım 
bir bardak çay ikramından sonra bizi 
bahçeye davet etti. Beraberce çıktık. 

Bizi okulun yan tarafındaki alana gö-
türdü. Orada bir kaydırak ile bir sa-
lıncaktan oluşan bir oyun alanı vardı. 
Müdür Bey “ Başkanım bizim çocuk-
larımız çok öyle kaydırak ve salıncak 
istemiyor, hepsi futbol düşkünü. Tek 
oynayabilecekleri müsait alan bura-
sı var, buranında tam ortasında bu 
oyuncaklar var. Çocuklarımız sık sık 
bunlara çarpıp yaralanıyorlar. Bunu 
buradan kaldırmak istiyoruz ama bi-
zim buna gücümüz yok. Bunları bu-
rada taşıyabilirseniz, hatta tamamen 
kaldırabilirseniz çok memnun olaca-
ğız” dedi. Evet, bu kolay birşeydi, he-
men yapabilirdim. Müdür Beye olur 
deyince “Başkanım aklınızda olsun 
da uygun bir zamanda iki kale direği 
yaptırabilirsek çok iyi olur ama acele-
si yok, olmasa da olur” dedi.  “Müdü-
rüm, bugün oyuncakları söktürelim 
hemen, kimse yaralanmasın, kale 
direği için de acele etmezsen birşey-
ler ayarlamaya çalışacağım” dedim 
ve oradan ayrıldım. Muhtarı dükka-
nına bıraktıktan sonra yine Selçuklu 
Sokağa doğru giderken yol üzerinde 
bir tarlanın ortasında bir çift demir-
den kale direği gördüm. Arazi ekili 
ancak ortasında biraz da eğilmiş kale 
direkleri duruyor. O alan belediyenin 
olmayıp şahıs arazisi niteliğinde bir 
yerdi. Şoföre sordum: “Bu direkler 
kimin?” Şoför, “ belediyenin” diye 
cevap verince hiç düşünmedim bile, 
hemen Fen İşleri Müdürünü arayıp; 
“ Ahmet, Saliha Onbaşı İlkokuluna 
git orada Müdür Beyle görüş, ora-
dan sökülecek salıncak ve kaydırağı 
yıpratmadan yerinden sök, sonra 
Meydan mahallesinde falanca yerde 
tarlanın ortasında 2 tane kale direği 
var onları da sök ve atölyeye getir 
hepsini düzelt ve güzelce boya, yarın 
da kale direklerini okulumuza götür, 
Müdür Bey nereye istiyorsa oraya 
montajını yap. Oyuncaklara gelince, 
bir isteyen olana kadar muhafaza et, 
ben seni arayacağım” dedim. De-
dim de telefonu kapatır kapatmaz 
beni Fethiye köyümüzün muhtarı 
Adnan Bakan aradı. Sanki olayları 
izliyormuşçasına; “ Başkanım, bi-
liyorsunuz bizim köyümüz yoksul 
bir köy. Burada çocuklarımız ne bir 
salıncak gördü ne de bir kaydırak. 
Eğer imkanınız olursa; çıkma falan 
da olur, bir kaydırak yadasalıncak 
denk gelirse okulumuzun yan tarafı-
na monte edersek çocuklarımız bay-
ram yapar.” Dedi. O kadar üst üste 
denk gelmişti ki; “Muhtarım aklımda 
olsun da bakalım gün doğmadan ne-
ler doğar” dedim ve telefonu kapat-

tım. Ahmet’i geri aradım; “ Ahmet, 
Saliha Onbaşı’dan sökülen salıncakla 
kaydırağı güzelce boyadıktan sonra 
Fethiye muhtarımızı çağır, onu da 
yanına alarak salıncakla kaydırağı 
kamyona yükle ve muhtarımızın ve 
Fethiyedeki ilkokul müdürümüzün 
görüşlerini de dikkate alarak oraya 
monte et. Yanına biraz da hediye çi-
kolata al, çocuklara dağıtırsın, birkaç 
da ağaç götür okula dikersin.” dedim 
ve ellerimi kaldırıp “Yarabbi sana şü-
kürler olsun şu parasız zamanımızda 
nereden neler verip, cebimizden bir 
lira çıkmadan bu kadar kulu nasıl 
da sevindirdin? Hikmetinden sual 
olunmaz, şükürler olsun” dedim. 
Dedim ama çok erken davranmışım, 
daha yaşayacaklarımız varmış. Ara-
dan 3-4 gün geçti. Fethiye muhtarı 
yanında çocuklarla ziyaretimize gel-
di. Ana kuzusu küçücük yavrular. 

Hepsi ellerimizden öptü, salıncak ve 
kaydıraklar için teşekkür ediyorlardı, 
gözlerinin içi gülüyordu. Çocuklara 
ikramlarımızı yaptık, muhtarla da 
kucaklaştık tam ayrılacakken muh-
tar; “Başkanım, bizi ve bu çocukları 
öylesine mutlu ettinki kelimelerle 
anlatamam. Allah senden razı olsun” 
dedi. “Allah büyük işte muhtarım, 
denk geldi” deim ve gülümsedim.  
Ertesi gün Saliha Onbaşı İlkokulu 
Müdürü ve öğretmenleri ziyarete 
geldiler. İzzet ikramda bulunduk, 
sohbet ettik, memnuniyetlerini iletip 
teşekkür ettikten sonra Müdür Bey; 
“ Başkanım, biz salıncakla kaydıra-
ğın sökülmesinden dolayı teşekkür 
etmeyi planlarken siz bizi mahcup 
ettiniz, birkaç ay sonra direk te bu-
labilirse başkanımızdan istedim diye 
öğretmen arkadaşlara anlatırken 
sizin ekip geldi ve direkleri nereye 
monte edelim Müdür Bey dediler. 
Vallahi Başkanım donduk kaldık. 
Allah’tan başka bir şey istesek o da 
mı gelecekti bilmem. Bizi ve öğren-
cilerimizi çok mutlu ettiniz, size min-
nettarız. Direklerimiz de çok güzel 
oldu” dedi. “Hayırlı olsun Müdürüm. 
Çocuklarımız herşeyin en güzeline 
layıktır. İnşallah durumumuz topar-
lanınca daha güzel şeyler de yapma-
ya çalışacağız” dedim ve onları da 
uğurladım. Ertesi gün, ikindi vakti 
idi; tam dışarı çıkacaktım, sekreter-
likte bir misafirin ille de beni gör-
mek istediğini söylediğini duydum. 
Sekreter çıkmak üzere olduğumu 
söylüyordu. “Ramazan al misafirimi-
zi içeri, bize de kahve söyle” dedim. 
Benden yaşça 8-10 yaş büyükçe bi-
riydi. Herhalinden çiftçi olduğu belli 
olan adam; “Başkanım, vaktinizi al-
mayayım, ben elinizi öpüp teşekkür 
etmeye geldim” dedi. “Estağfirullah, 
hayırdır abi? Ne yaptık ki?” dedim.

Adam gülümseyerek “Vallahi 
Başkanım, önceki dönem benim ar-
sanın ortasına belediye iki kale direği 
dikti. Arsamı ekemez oldum. Ben 
ekiyorum, çocuklar top oynayacağız 
diye ekinleri çiğniyorlardı. Beledi-
yeye kaç defa gittim, sökmediler. 
Etrafını sürdüm ama başedemedim 
ve ekmemeye başladım, çocuklar 
çiğneyecek diye. Siz, Allah razı olsun 
onları oradan kaldırmışsınız, şimdi 
yeniden ekebilirim. Sevincimden eli-
nizi öpmeye geldim” dedi.

Kahvemizi içtik, mutlu vatan-
daşımızı uğurladık, odada yalnız 
kaldım. Ellerimi kaldırdım: “Yarab-
bim sen çok büyüksün, bir rüyayla 
başladık, bu kadar insanı arka ar-
kaya nasıl mutlu ettik. Hepsi senin 
hikmetin, hepsi senin nimetin. Beni, 
senin uyarılarını farketmeyecek hale 
getirme Allah’ım. Beni senin yolun-
dan uzaklaştırma, sana inanır, sana 
güvenir senden yardım dilerim. Sen 
bu aciz kulunu her zaman bugün ol-
duğu gibi sevindir Yarabbim, ben de 
senin yolunda diğer kulların için ge-
cemi gündüzüme katmaya hazırım” 
dedim.

Cenab-ı Mevla’nın hikmetlerin-
den sual olmaz. Bizim hayır bildik-
lerimiz şer, şer bildiklerimiz hayır 
olabilir. Baldan zehir, zehirden ilaç 
yapan kudret, ateşin içine suyu, su-
yun içine de ateşi gizlemiştir. Gizle-
miştir de suya eteşisödürtmüş, ateşe 
de suyu yokettirmiştir. Allah’ın he-
sapları her türlü hesabın üzerinde-
dir. Bize düşen O’na güvenmek ve 
temiz bir kalple O’nun hesaplarının 
yanında olmaktır. Bir Dua’dan Bir 
Rüyaya, Bir Rüyadan Bin Şüküre…
n YUSUF  ERDEM 

Çumra Belediyesi eski Başkanı Yusuf  Erdem, başkanlık koltuğuna oturmadan önce kul hakkı yememek için Allah’a dua etti. Çum-
ra’da insanlarla yakın ilişki kuran Erdem,  başkanlık görevi boyunca yaşadığı bazı olayları ve durumları anlatarak, önemli mesajlar verdi 

Kul hakkı ve şepit

Çumra Belediyesi eski Başkanı 
Yusuf  Erdem

Selçuklu Sokak tam bir rezaletti. Sokağın girişi 12 metre ile başlar yer yer 7 metreye 
hatta 3 metreye kadar düşer ve yol yarı stabilize yarı toprak. Ama ne yapıp 

yapıp bu sorunu çözecek ve bu yolu da yapacaktım.

Daha önce tarlasının ortasına kale direkleri dikildiği için ekim yapamayan yaşlı 
amca, direkleri kaldırdığı için Yusuf Erdem’e teşekkür etti ve dua etti.

Yarabbim sen çok büyüksün, bir rüyayla başladık, bu kadar insanı arka arkaya nasıl mutlu ettik. 
Hepsi senin hikmetin, hepsi senin nimetin. Beni, senin uyarılarını farketmeyecek 

hale getirme Allah’ım.
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Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Özgür Kubuş, 8 binden fazla vergi müfettişinin görev 
yaptığı Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) Cumhurbaşkanlığı’na bağlı görev yapması gerektiğini söyledi

‘Cumhurbaşkanlığı’na 
bağlı görev yapmalıyız’

24 Haziran seçimlerinden he-
men sonra oluşacak Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemiyle birlik-
te VDK’nın hangi kurum bünyesine 
gireceği tartışmalarıyla ilgili görüş-
lerini açıklayan VMD Genel Başka-
nı Özgür Kubuş, Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde doğrudan Cumhurbaş-
kanı’na bağlı görev yapmasının 
uygun olacağını düşündüklerini 
söyledi. 

Önümüzdeki günlerde çıkması 
beklenen uyum yasaları çerçevesin-
de Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) 
kime bağlı olacağı konusundaki 
tartışmaları değerlendiren Kubuş, 
“Vergi Denetim Kurulu’nun yeni 
sistemde yönetimin bir parçası ola-
rak, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı 
olarak görev yapması, seçimle gelen, 
millete karşı sorumlu ve hesap ver-
me durumunda olan Cumhurbaşka-
nı’nın vergi politikalarını belirleme 
hakkı çerçevesinde uygun olacağı 
kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Vergi Müfettişleri Derneği 
(VMD) Konya Temsilciliği ve VDK 
Konya Grup Başkanlığı tarafından 
düzenlenen iftar programına; KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İh-
san Bostancı, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İb-
rahim Tongur, Adli Yargı ve Ada-
let Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, 
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 
Başsavcısı Ali Gökpınar, Konya Böl-
ge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal 
Kuku, Konya Küçük ve Orta Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanı Göksel 
Erdem, Konya Vergi Dairesi Başka-
nı Musa Kazım Ünver, Konya Def-
terdarı V. Şahin Özmertyurt, VMD 
Konya Temsilcisi Yusuf Güler katıldı. 

VMD Konya Temsilciliği tarafın-
dan Konya’da bir otelde düzenlenen 
iftar programında konuşan VMD 
Genel Başkanı Özgür Kubuş, vergi 
müfettişlerinin taleplerine ve yaşa-
dıkları problemlere de değindi. Mali-
ye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim 
Kurulu’nda (VDK) 8 bin 244 vergi 
müfettişi görev yapıyor. 

“VERGİ MÜFETTİŞLERİ 
4 BİN 800 EK GÖSTERGE İSTİYOR” 

VMD Genel Başkanı Özgür Ku-
buş, vergi müfettişlerinin yetki ve 
sorumlulukları göz önünde bulun-
durularak ek göstergelerinin 4 bin 
800’e çıkarılmasını talep ettiklerini 
söyledi. 

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın öğretmen, polis, hem-
şire ve din görevlilerine 3 bin 600 
ek gösterge verileceğini açıklaması 
üzerine vergi müfettişleri de büyük 
beklenti içine girdi. Müfettişlerin ek 
gösterge beklentisine değinen VMD 
Genel Başkanı Özgür Kubuş, “Cum-
hurbaşkanımız öğretmen, polis, 
hemşire ve din görevlilerine 3600 ek 
gösterge verileceğini açıkladı, yapıla-
cak düzenlemenin kesinlikle doğru 
olduğunu düşünüyoruz. Ancak üc-
ret politikalarının yetki ve sorumlu-
luk kapsamında belirleneceği tabi-
dir. Halen 3600 ek göstergeye haiz 
müfettişlere 4 bin 800 ek gösterge 
verilmesinin uygun olacağını dü-
şünmekteyiz” dedi. VDK’nın kurul-
duğu 2011 yılından itibaren her yıl 
inceleme rekorları kırdığını belirten 
Kubuş, 2017 yılında 119 bin 26 ver-
gi incelemesinin yapıldığını söyledi. 
Kubuş, “Bu incelemeler sonucunda 
tarhı istenilen toplam vergi tutarı 5 
milyar 878 milyon 506 bin 580 TL, 
kesilmesi önerilen toplam ceza tuta-
rı ise 14 milyar 370 milyon 585 bin 
724 TL olmuştur” diye konuştu. 

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MALİ 
KAYNAKLARINI KESİYOR” 

VDK bünyesinde görev yapan 
8 bin 244 vergi müfettişi ve yar-
dımcısının terör örgütlerinin mali 
kaynaklarının kesilmesinde de etkin 
çalıştıklarını vurguladı. Kubuş, vergi 
müfettişlerinin çalışma alanlarıyla il-
gili olarak şunları söyledi: 

“Vergi Müfettişleri ayrıca te-

rör örgütlerinin mali kaynaklarının 
kesilmesinde etkin rol almaktadır. 
FETÖ soruşturmaları kapsamında 
komisyonlara Başkanlık yapan vergi 
müfettişleri aynı zamanda, kayyum 
atanan tüm belediyelerde görev al-
mış, halen kara paranın aklanma-
sının önlenmesine ilişkin pek çok 
inceleme yürütmektedir. Vergi Mü-
fettişleri ayrıca; Kayıt dışı ekonomi-
nin azaltılması, Ulusal Tütün Kontrol 
Programı, Akaryakıt Kaçakçılığı ile 
Mücadele Eylem Planı, Terörün Fi-
nansmanı ile Mücadele Eylem Planı, 
Organize Suçlarla Mücadele Eylem 
Planı, Saydamlığın Artırılması ve 
Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendi-
rilmesi Eylem Planı gibi birçok alan-
da görev yapmaktadır.” 

VDK’nın 10 Temmuz 2011 ta-
rihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
öngörü ve kararlılığı ile kurulduğunu 
ifade eden Kubuş, Kurul’da görev 
yapan vergi müfettişlerinin görevle-
rini layıkıyla yerine getirdiğini söyle-
di.  Vergi müfettişlerine uygulanan 
zorunlu yer değiştirmenin moral ve 
motivasyonu düşürdüğüne dikkat 
çeken Kubuş, “Uygulanan rotasyon 
nedeniyle özellikle İstanbul gibi ülke-
mizin lokomotifi olan şehirlerimizde 
ciddi müfettiş sıkıntısı yaşanmakta-
dır. Kamu hizmetinin etkin, verimli 
ve kesintisiz verilebilmesi açısından 
önümüzdeki günlerde zorunlu yer 
değiştirme konusunda düzenleme-
ler yapılacağına inancımız tamdır” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘3600 ek gösterge tüm 
memurlarımızı kapsamalı’

Polis, Öğretmen, Hemşire ve 
Din görevlilerinin ek göstergele-
rinin 3600’e çıkarılacağı yönünde 
atılan adımın olumlu olduğuna 
vurgu yapan Kamu-Sen İl Tem-
silcisi Veli Doğrul, diğer memur-
larımız içinde bu adım atılmalı, 
bayram ve seçim öncesi bu karar 
hayata geçirilmelidir” dedi. 

 Doğrul, “Siyasi iktidarın se-
çim beyannamesinde yer alan 
Polis, Öğretmen, Hemşire ve Din 
görevlilerinin ek gösterge rakam-
larının 3600’e çıkarılacağı yö-
nündeki vaadi son derece olumlu 
karşıladığımız bir adımdır. Ancak, 
Türkiye Kamu-Sen olarak yıllar-
dır ek gösterge rakamlarının tüm 
memurlar için artırılması talebi-
miz tam anlamıyla karşılık bulma-
mıştır.

 Kamuda ek gösterge alama-
yan yardımcı hizmetler sınıfı dahil 
olmak üzere tüm memurlar için 
yeni bir düzenleme yapılmalı, bu 
karar tekrar gözden geçirilmeli ve 
bütün ek gösterge rakamları 800 
puan artırılmalıdır. Alınan karar-
da bu yönde bir düzenleme yapıl-
mazsa eksik kalacak ve kamuda 

çalışma barışına darbe vuracaktır.
 Türkiye Kamu-Sen olarak 

yaklaşan Ramazan bayramı ve 24 
Haziran seçimleri öncesi bu adı-
mın tüm memurlar için atılmasını 
ve seçimler beklenmeden hayata 
geçirilmesini bekliyoruz” dedi. 

MEMURLARIMIZDA BAYRAM 
İKRAMİYESİ MÜJDESİNİ 

BEKLEMEKTEDİR
Emeklilere verilen  bayram 

ikramiyesi konusunda da değer-
lendirmelerde bulunanKamu-Sen 
Konya İl temsilcisi Veli Doğrul, 
“12 milyon emeklimize her iki dini 
bayramda Bin TL bayram ikrami-
yesi verilmesi konfederasyonu-
muzun yıllardır Toplu Sözleşme 
masasına taşıdığı en önemli ta-
leplerden birisiydi. Siyasi iktidarın 
emeklilerimize yönelik aldığı bu 
kararı memnuniyetle karşılarken, 
2 milyon 600 kamu çalışanın ise 
kapsam dışı bırakılması bizleri üz-
müştür. Emeklilerimiz için alınan 
bu kararın kamuda görev yapan 
memurlarımız için de alınması za-
ruridir. Bu müjdeli haberi en kısa 
zamanda bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Veli Doğrul 

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD)
Genel Başkanı Özgür Kubuş
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Vatandaşlarla iftarda biraya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Öğrencilerimizi de Ramazan’da unutmayalım” dedi

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif 
Şener, “Başörtüsü yasağında CHP iktidarda bile değildi” dedi 

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, seçim çalışmaları kap-
samında Gödene Semt Pazarında esnafla biraraya geldi

AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, Mimarlar Odası Konya 
Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz’ı ziyaret etti

‘İftarlarda öğrencileri 
ihmal etmeyelim’

‘Başörtüsü yasağında 
CHP iktidarda değildi’

‘Konya her zaman en
 güçlü desteği verdi’

‘Kent kimliğine önem 
veren çalışmalar yaptık’
Seçim çalışmaları kapsamında 

Meram ilçesinde Zafer ve Atatürk 
Caddesi esnaflarını ziyaret eden AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, Konya Büyük Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular ile birlikte Mimarlar Oda-
sı Konya Şube Başkanı Armağan 
Güleç Korumaz’ı da ziyaret etti. 
Akyürek, Konya’da kent kimliğinin 
oluşturulması konusunda meslek 
odaları ve üniversiteler ile işbirliği 
içerisinde yürütülen çalışmaların 
bundan sonraki süreçte de devam 
edeceğini ifade etti. 

Önceki dönem Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı ve 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek, seçim çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Zafer bölgesi 
ve Atatürk Caddesi’nde esnafları 
ziyaret eden Tahir Akyürek, ziya-
retlerde kendisine eşlik eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile bir-
likte Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Korumaz’ı 
da ziyaret etti. 

14 yıllık Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı döneminde şehrin 
projelerinin hayata geçirilmesinde 
meslek odaları ve üniversite işbirli-
ğine önem verdiklerini vurgulayan 
Akyürek, “Özellikle Konya’da kent 
kimliğinin oluşturulmasın konu-
sunda yapılan çalışmalarda bugüne 
kadar önemli katkılarını aldığımız 
Mimarlar Odamız ile bundan son-
raki süreçte de yine uyum içerisinde 
çalışarak Konya’mıza hep birlikte 
değer katmayı arzu ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin şehrin tarihi dokusunu da ko-
rumak suretiyle uluslar arası alan-
da ödüllere layık görülen projeler 
geliştirerek hayata geçirdiğini ifade 

eden Tahir Akyürek, “Tarihi mima-
risiyle dünyanın en önemli yerleşim 
merkezlerinden biri olan Konya’da 
bir taraftan tarihi dokuya sahip çı-
karak değerlerimizi korurken diğer 
taraftan kent kimliği ve estetiğine 
de önem veren çalışmaları hayata 
geçirdik. Yeni yapılan meydanlar, 
yollar, yeşil alan çalışmaları, spor 
tesisleri ve farklı düzenleme alanları 
şehrimizin sadece fziki görüntü-
sünü değil, aynı zamanda modern 
şehir havasını ve yaşanabilir şehir 
karakterini de güçlendirmiş oluyor. 
Milletvekili seçildikten sonra da yine 
meslek odalarımız ve üniversitele-
rimizle işbirliği ve uyum içerisinde 
bu tür çalışmaları devam ettirmeyi 
arzu ediyoruz” dedi.

Konya’nın en son geçtiğimiz 
günlerde önemli bir kazanım elde 
ettiğini ifade eden Tahir Akyü-
rek, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
devrine ilişkin imzalan protokol ile 
Meram ilçesinde Ağır Bakım olarak 
bilinen alanın 650 bin metrekarelik 

bölümünün şehrin yeşil dokusuna 
katkı sağlayacak bölge parkı olarak 
değerlendirileceğini, Sille Cephane-
lik’teki 1 milyon 895 bin metrekare-
lik alanın da yeni şehircilik ve imar 
anlayışına göre değerlendirileceğini 
belirterek, bunun gibi şehre değer 
katacak her türlü çalışmaya meslek 
odalarının da katkı vermesini bekle-
diklerini kaydetti.

Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Korumaz 
da ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirererk, “Özellikle son 
dönemde Konya’da nitelikli ça-
lışmaların arttığını görüyoruz. Bu 
bağlamda üretilen bazı projelerden 
uluslararası düzeyde yarışma pro-
jelerinin takip edildiği ortada. Bu, 
ilimiz için önemli bir gelişme. Bizler 
bu tür çalışmalar yapılırken kent 
kimliğinin de kesinlikle göz ardı 
edilmemesi gerektiğin düşünüyo-
ruz. Mimarlar Odası olarak şehrimi-
ze değer katacak her türlü projeye 
katkı vermeyi isteriz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından düzenlenen 
mahalle iftarlarına katılarak vatan-
daşlarla bir araya geldi. 

Meram İlçesi Alavardı, Dedekor-
kut, Armağan, Melikşah, Necip Fazıl 
ve Aşkan Mahallelerini buluşturan 
iki ayrı iftar programında mahalle 
sakinleriyle tek tek selamlaşan ve 
Ramazan aylarını tebrik eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Mahalle iftarları, 
Konya’nın çok güzel geleneklerinden 
birisi. Bizler de devam ettiriyoruz. Bu 
manzara hakikaten hem Ramazan’a 
hem de Konya’ya çok yakışıyor. Kon-
ya Ramazan’ın en güzel yaşandığı 
şehirlerden birisi. Adeta şehir olarak 
oruç tutuyoruz. Ramazan’ın birlik ve 
beraberliğini de mahalle iftarlarında 
aynı sofralarda paylaşıyoruz. Ne gü-
zel çocuklarımız, babaanneler, anne-
anneler, teyzeler ve komşularımızla 
birlikte hep beraber iftar ediyoruz. 
İnanıyorum ki Ramazan denince ço-
cuklarımızın zihinlerinde Büyükşehir 
Belediyemizin mahalle iftarları da 
çok önemli bir yer tutacak. Çünkü 
bu manzara ve bu güzellik, Konya 
özelinde ve Konya’ya çok yakışan bir 
güzellik” dedi.  2 Haziran’da Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
gelişi ile Konya’nın çok güzel bir gün 
geçirdiğini dile getiren Altay, “Konya-
lılar Cumhurbaşkanımızı çok büyük 
bir coşku ile karşıladı. O da buradan 
çok mutlu ayrıldı. Hepinize ayrıca te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Mahalle iftarına katılan öğren-
cilerle de yakından ilgilenen Başkan 
Altay, “Bu mahalle iftarında öğren-
cilerin çok olduğunu gördüm. Ma-
halle sakinlerinden ricam, evde bir 
kap yemek pişerse öğrencilerimiz de 
bundan nasiplenir ve bereketlenir. 
Ramazan’da herkese yetecek kadar 
nimet var. Onun için öğrencilerimizi 
de Ramazan’da unutmayalım. Kon-
yalıların öğrencileri sevdiğini ve onla-

ra sahip çıktığını biliyorum” ifadeleri-
ni kullandı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar 
programlarının ardından Selçuklu 
Süleyman Çelebi Camii’nde teravih 
namazı sonrası cami cemaati ve ma-
halle sakinleriyle buluştu. Başkan Al-
tay’ın yanı sıra önceki dönem Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Mehmet Akif Yılmaz, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı ile AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, mahalle sakin-
lerinin Ramazanlarını tebrik etti.  
n HABER MERKEZİ 

Seçim gezilerine devam eden 
CHP,  Milletvekili adayı Abdüllatif 
Şener, Sarayönü ilçesi ve Başhö-
yük ile Ladik Mahallerinden sonra 
Kadınhanı ilçe merkezi ile Atlantı, 
Saçıkara mahallerinde de esnaf zi-
yaretlerinde bulunarak, vatandaşla-
ra CHP iktidarında yapacaklarını an-
lattı.  İlçelerdeki seçim çalışmalarına 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
Milletvekili Adayları Abdüllatif Şe-
ner, Hasan Pektekin ve Yaşar Narin 
ile birlikte il yönetim kurulu üyeleri 
ve partililer katıldı. 

Sarayönü Başhöyük’te vatan-
daşlarla bir süre sohbet eden CHP 
Konya Milletvekili Adayı Abdülla-
tif Şener, “Bu hükümetten herkes 
şikâyetçidir. Böyle bir ortamda mu-
halefet yükselir. Vatandaşımızda oy 
verirse CHP iktidar olur. Partimizin 
iktidarı için oylarınıza talibiz. Tarım 
ve hayvancılık bu bölgenin geçim 
kaynağıdır. Ülkemizin içinde bulun-
duğu yapıda hiçbir çiftçinin mutlu 
olması mümkün değildir. Çiftçinin 
buğdayına yüzde 10 zam yaparken, 
mazota da yüzde 30 zam yapılıyor. 
Benim bakanlığım döneminde 4 
milyar lira olan çiftçinin kredili bor-
cu 83 milyar lira olmuştur. Tarımsal 
girdilerin ve yem fiyatlarının arttığı 

bir durumda tarlasını ekip, biçen ve 
hayvan besleyen nasıl mutlu olur. 
Tarımda çiftçimizi her yönüyle des-
tekleyip, Onları refaha kavuşturarak 
tarımda ihracatçı bir yapıya kavuş-
turacağız.  Son 10 yılda 20 milyar 
dolar tarımsal ürün ithalatı fazlası 
var.  Kendi çiftçimiz yerine ithal edi-
len ülkelerin çiftçilerini besliyoruz. 
Dünyanın neresine giderseniz gidin 
Karaçaylılara rastlarsınız. Tek Kara-
çaylı tek belediye burası idi. Başhö-
yük belediyesi önemliydi. Belediye 
olan bir beldeye mahalle denilir mi? 
Belediyelerin kaldırılmasının siya-
si ve ekonomik olarak bir kazancı 
yoktur. Niçin kaldırıldı?  Kentlerdeki 
rant alanları daraldığından beledi-
yeleri ve beldeleri ve köylere bü-
yükşehir’e bağladılar. Belediyenizi 
de desteklerinizle iktidar olursak, 

yeniden açacağız” dedi.  CHP’de 
ne işin var diyenlere de cevap ve-
ren Şener, “Bütün partiler ana-
yasaya göre kurulmuş olup, buna 
göre faaliyet gösteriyor.  CHP’de bu 
partilerden birisidir. Başörtüsü ya-
sağında CHP iktidarda bile değildi. 
Başörtüsü yasağının kaldırılmasına 
da destek verdi. CHP’nin Kurucu-
su Mustafa Kemal Atatürk Kuranın 
tefsirini Elmalı’lı Hamdi Yazır’a yap-
tırdı. Bugüne kadar bu tefsir kadar 
İslamiyeti en güzel anlatan bir tefsir 
yoktur. İmam Hatipleri ve İlahiyat 
fakültelere yine CHP açmıştır. Di-
yanet İşleri Başkanlığını da kurmuş-
tur. Peki, bunlar 16 yıllık iktidarları 
döneminde ne yaptılar. Tek bir oyu-
nuza eksik olmamaksızın oylarınızı 
talibiz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili ve 
27. Dönem Milletvekili Adayı Ab-
dullah Ağralı, seçim çalışmaları 
kapsamında Gödene Semt Pazarın-
da esnafla bir araya geldi.  AK Parti 
İl Teşkilatı Konya’da seçim çalışma-
larına ara vermeden devam ediyor. 
AK Parti Konya Milletvekili ve mil-
letvekili adayı Abdullah Ağralı Me-
ram ilçe Teşkilatı ile birlikte, Göde-
ne Mahallesi Semt Pazarı esnafına 
ziyarette bulundu. Semt pazarını 
gezen Ağralı, esnaf ve vatandaşların 
istek ve taleplerini dinledi. 

Konya’nın her zaman AK Par-
ti’ye en güçlü desteği verdiğini be-
lirten Ağralı, “Bugün Meram teş-
kilatımızla beraber Gödene Semt 
Pazarındayız. Pazar alışverişi yapan 

hemşehrilerimizle, pazarcılarımız 
ile bir aradayız. Cumhurbaşkanımı-
za ve partimize destek için dolaşı-
yoruz. Gerçekten Konya her zaman 
AK Partiye en güçlü desteği verdi. 
Dün Konya mitingi vardı. Konyalı 
hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanı-
mızı büyük bir coşkuyla, katılımla 
karşıladılar. Bundan dolayı da tüm 
hemşehrilerimize, teşkilatlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Dün çok yoğun 
güzel bir program miting düzenle-
melerine rağmen bugün yine tüm 
teşkilat mensuplarımızla sahada-
yız, çalışıyoruz. Durmak yok yola 
devam diyoruz. Ben inanıyorum ki 
Konya’dan en güçlü desteği alacağız 
inşallah. Vatandaşlarımız, Türkiye 
ile ilgili oynanan oyunun farkında. 

Yani bize söylenen şu ‘Buralarda 
çok zaman kaybetmeyin, daha sı-
kıntılı yerler varsa oralara uğrayın’ 
diye. Onun için gerçekten biz va-
tandaşlarımızın aslında Türkiye’ye 
karşı olup biteni bu kadar yakından 
takip etmelerini, bu süreci bu kadar 
iyi takip etmelerinden de son derece 
memnunuz. İşin doğrusu bize çok 
söyleyecek bir şey kalmıyor. Bizim 
ki gönül alma babından dolaşıyoruz. 
Çünkü vatandaşlarımız hem kamu-
oyunu hem siyaseti iyi takip ediyor 
ve o açıdan da yaptığımız iş varsa 
taleplerini onları almak, gönül alma 
babında dolaşıyoruz. Biz vatan-
daşlarımızın desteğinden oldukça 
memnunuz” ifadelerini kullandı.
n İHA 
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Başkan Tutal’dan birlik ve kardeşlik iftarı
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, ilçe protokolü ile 
birlikte iftar açtı.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, ilçe protokol üyeleri, STK Baş-
kanları, ve ilçede görev yapan   ba-
sın mensupları ile birlik ve kardeşlik 
iftar yemeğinde buluştu. Adile 
Baysal Kültür ve Sanatevinde Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal’ın  ev 
sahipliği yaptığı iftar yemeğine Or-
man ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci, Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı 
Üsteğmen Burak Çelik, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK 
Başkanları ve ilçede görev yapan 
basın mensupları, davetliler  katıl-
dı. Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, birlik ve kardeşlik yemeğinde 
katılan misafirleri kapıda karşıladı. 
Ramazan ayı rahmet ayı, kardeşlik 

ayı, birlik , beraberlik ayı diyerek 
sözlerine başlayan Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal; Seydişehir’e şekil 
veren, yön veren Seydişehir’e hiz-
met eden kardeşlerimiz olarak bir 
araya gelelim, bu rahmet ayında 
,kardeşlik ayında birlikte iftar aça-
lım istedik. Kalan günlerimizin hu-
zurlu bir şekilde geçmesini  ve yak-
laşan bin aydan daha hayırlı olan 
Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı-
nı tebrik ediyorum. Hepinize sağlık 
sıhhat, hayırlı akşamlar diliyorum 
“dedi. Başı rahmet, ortası mağfiret, 
sonu Cehennemden kurtuluş olan 
Ramazan ayının idrak edildiğini be-
lirten Kaymakam Aydın Erdoğan, 
“Ramazan ayının başta ülkemiz 
olmak üzere, mağdur ve mazlum  
ülkelere hayır, güzellik, bolluk, be-
reket, barış ve huzur getirmesini 
temenni ediyorum. Başkanımıza 

bizleri biraraya  getirdiği için teşek-
kür ediyor, tüm katılımcılara sevgi 
ve saygılarımı  sunuyorum” diye 
konuştu. Ramazan ayını insanlar 
açısından kalplerin yumuşaması , 
birlik ve beraberliğe vesile olma-
sı anlamında büyük önem taşıyor 
diyen Orman ve Su İşleri Bakan 
Yardımcısı Harun Tüfekci, bunu 
doyasıya yaşıyoruz . Seydişehir’in 
yöneticileri, idarecileri, başkanları 
biraradayız, birlikte iftarımızı açtık. 
Ben Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Memlekete hizmetler 
yaparken elbette her birimiz kendi 
ölçümüzde, bulunduğumuz alan-
da bir şeyler yapıyoruz. Bu yapılan 
hizmetler kesinlikle boşa gitmiyor. 
Birbiriyle birleştirildiği zaman çok 
güzel eserler ortaya çıkıyor. Buna 
benzer çalışmalarda Ankara’da biz-
ler sizlerin emrinizdeyiz. Hiç çekin-

meden arayıp , ulaşmanızı isterim. 
Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi 
var diyerek biz memleketimize hiz-
met ederken eğer, aynı noktaya, 
aynı hedefe kilitlenirsek mutlaka o 

hizmetler daha da artarak devam 
edecektir. Bunun için hiçbir siya-
si ayrım gözetmiyoruz. Hepimiz 
memlekete hizmet etmek için bu-
radayız. Yaklaşan Kadir Gecemizi 

ve Ramazan Bayramımızı tebrik 
ediyor, hepinize saygı ve hürmet-
lerimi arz ediyor, hayırlı akşamlar 
diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, 
seçim çalışmalarında gördükleri 
destek ve ilginin kendilerini güçlen-
dirdiğini söyledi. 24 Haziran seçim-
leri öncesi çalışmalarını sürdüren 
MHP Konya Milletvekili Adayları 
Esin Kara ve Faruk Sonkaya, merkez 
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Ma-
hallesinde halk pazarında seçmenle 
buluştu. MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan ile partililerinde katıl-
dığı ziyarette pazarcı esnafı ve va-
tandaşlardan Cumhur İttifakına des-
tek istendi. 2. sıra milletvekili adayı 
Esin Kara, “Esnaftan çok büyük bir 
teveccüh gördük. Bu bizi ziyadesiyle 

mutlu etti. İnşallah Konya’da MHP 
az vekille değil çok vekille temsil 
edilecek. Bizim inancımız bu yönde, 
halkımızın da desteği ve duaları bizi 
güçlendiriyor” dedi 

Milletvekili adayı Faruk Sonka-
ya’da seçimlerde MHP’nin Konya’da 
en üst seviyede destek göreceğini 
söyledi. Sonkaya, “Semt pazarında 
halkımızla kucaklaştık. Halkımızdan 
güçlü bir Cumhur güçlü bir MHP 
için destek istedik. Bize olan tevec-
cühleri çok güzel. Bu ilgi ve alaka 
sandığa da yansıyacak ve en üst 
seviyede Konya’yı TBMM’de temsil 
edeceğiz” diye konuştu.
n İHA 

‘Tarımsal ihracatımızı 40 
milyar dolara çıkaracağız’

Milletvekili Altunyaldız
Çumra’da destek istedi

Ak Parti Konya Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Halil Etyemez, 
24 Haziran seçimleri kapsamında 
çalışmalarını sürdürüyor. Karatay 
Şatır Köyü ile Hayıroğlu, Ovaka-
vağı, İsmil ve Yarma Mahallelerini 
ziyaret eden Milletvekili Halil Etye-
mez, çiftçilerle buluştu. Milletvekili 
Etyemez’e Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, Ak Parti Kara-
tay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İl ve 
İlçe Yönetimleri eşlik etti. Yaptığı zi-
yaretlerde konuşan Halil Etyemez, 
Konya’nın tarımın merkezi olduğu-
nu vurgulayarak çiftçilere verilen 
desteklere değindi. Etyemez, 2002 
yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal 
destek miktarını 2017 yılında 12.9 
milyar liraya çıkarttıklarını, son 15 
yılda ise çiftçilere toplam 105 mil-
yar lira destek verdiklerini söyledi. 
Konya’nın verilen desteklerden 
önemli bir pay aldığının altını çizen 
Etyemez, son 16 yılda Konya’ya 
yaklaşık iki milyar lirası hayvancılık 
için olmak üzere toplamda 7 milyar 
lira tarımsal destek sağladıklarının 
altını çizdi. Çiftçilere bu yıl toplam 

14 buçuk milyar destekleme öde-
mesi yapacaklarını kaydeden Et-
yemez, bu güne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da çiftçilerin yanında 
olmaya devam edeceklerini söyledi. 
Tarımsal alanda daha etkin bir des-
tekleme politikası izleyeceklerini 
ifade eden Etyemez, “2023 yılında 
Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla-
mızı 150 milyar dolara, tarımsal 
ihracatımızı 40 milyar dolara çıka-
racağız. Tarımsal destekleri asgari 
3 yıllık dönemler için açıklayacağız. 
Ülkemizin hayvan varlığını artır-
mak amacıyla, Ziraat Bankası kre-
di olanaklarıyla şartları uygun olan 
yetiştiricilere 250 bin damızlık gebe 
düve, toplam 500 bin baş damız-
lık koyun vereceğiz. Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini 
hayata geçireceğiz. Kurulma aşa-
masındaki 17 Araştırma ve Eğitim 
merkezimiz ile AR-GE çalışmala-
rına hız vereceğiz. Yaptığımız ve 
yapacağımız çalışmalarla 2023 he-
deflerini yakalayacağız.” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız 24 haziran seçimleri 
kapsamında Çumra’yı ziyaret etti. 
Çumra ziyareti sırasında Çarşı es-
nafını, Bağkur ve çevre esnafını, 
İçeriçumra Mahallesi esnafını zi-
yaret etti. Altunyaldız ziyaretlerin 
yanı sıra Seçme Mahallesinde ve 
İçeriçumra mahallesinde Çumra 
Belediyesi tarafından düzenle-
nen iftar programlarına katıldı. 
Ak Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız’a Ak Parti Çumra İlçe 
Koordinatörü Yaşar Köklü, Ak Parti 
Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz, İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri 
refakat etti. 

Altunyaldız, vatandaşlarımızın 
desteğiyle inşallah 24 haziran se-
çimlerinde yine hizmet eden mille-
ti için çalışan dünya lideri Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Edoğan’ı 
yeniden daha güçlü bir şekilde 
Cumhurun başkanı yapacaklarını 
ifade etti. Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz ise konuşmasın-
da İçeriçumra mahallesine yapılan 
yatırımları anlattı. Oğuz, “Çum-
ra-İçeriçumra yolumuz genişle-
tilerek sıcak asfalt yapıldı. Pazar 
yerimiz içerisinde düğün salonu ile 
yapıldı. Parklarımız yapıldı, yolları-
mız yapılıyor, kantarımız yenilendi, 
Soğuk hava deposu yenilendi, halı-
sahamız yapıldı, 300 bin m² fidan-
lığımız kuruldu. Son olarak önceki 
dönem Konya büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek tara-
fından toplam bedeli 3 milyon lira 
olan İçeriçumra prestij caddemiz 
yapılıyor ve daha bir çok hizmet 
İçeriçumra mahallemizle buluştu” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Artan araç muayene talebini karşılamak amacıyla yapılan Selçuklu TÜVTÜRK Muayene İstasyo-
nu hizmete girdi. Havalimanı’nın ilerisine yapılan istasyonun sürücüler rahatlatması bekleniyor

TÜVTÜRK’ün ikinci 
şubesi hizmete girdi

İl genelinde artan araç mua-
yene talebini karşılamak amacıyla 
yapımına karar verilen TÜVTÜRK 
Muayene İstasyonunun ikinci şube-
si Selçuklu ’da hizmete girdi. 2 Ha-
ziran Cumartesi gününden itibaren 
hizmet vermeye başlayan muayene 
istasyonunun 1.şubede yaşanan yo-
ğunluğu azaltacağı tahmin ediliyor.
Selçuklu ilçesinde havalimanına 6 
kilometre uzaklıkta inşası gerçek-
leştirilen Yeni Muayene istasyonun 
resmi açılışı 19 Haziran Salı günü 
gerçekleştirilecek.Bugün itibariy-
le ise Konya’da; Selçuklu, Karatay, 
Ilgın, Karapınar, Çumra, Ereğli, 
Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir il-
çelerinde muayene istasyonları bu-
lunuyor. Yeni istasyonun vatandaş-
ları rahatlatacağını dile getiren Oto 
Galericiler Komitesi Ticaret Odası 
Komite Üyesi Mustafa Akkese, yeni 
istasyonda büyük araçların muaye-
nelerinin gerçekleşeceğini söyledi. 

 “YENİ MUAYENE İSTASYONU 
KONYA’YI RAHATLATACAK”

Oto Galericiler Komitesi Ticaret 
Odası Komite Üyesi Mustafa Akke-
se Yeni TÜVTÜRK istasyonunun 
Konya’ya faydası olacağını dile ge-
tirerek, yeni istasyonda büyük araç-
ların muayene edileceğini açıkladı. 
Bunun eski istasyonda ki yoğunlu-
ğu azaltacağını ifade eden Akkese, 
“TÜVTÜRK muayene istasyonu 

Konya’da çok yetersiz bir durum-
daydı. Biz 4 yıldan beridir Ticaret 
Odası kanalıyla dile getirdik. Resmi 
olarak yazmış olduğumuz cevaplar-
da olumlu veya olumsuz cevaplar al-
dık. Yetkililerle yapmış olduğumuz 
çeşitli temas ve görüşmelerle de, 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk’ün de sayesinde yapım kararı 
alındı. Şuanda da çok şükür hizme-
te girdi. Konya’mıza hayırlı olmasını 
diliyoruz. Orada kamyonların mua-
yenesi yapılacak. Böylece kamyon-
lar şehir içine girmeyecek. Bunun 
da Konya’ya çok faydası olacak. 

Bayram’dan sonra Yeni TÜVTÜRK 
Muayene istasyonunun resmi açılışı 
gerçekleşecek. Eski istasyonun iki 
peronu ağır vasıtaya aitti. Ağır va-
sıtalar otomobillere göre daha geç 
bittiği için kuyruğa neden oluyordu. 
Ancak şuanda sıkıntısız bir şekilde 
muayeneler gerçekleşecek. Destek-
lerinden dolayı İbrahim Koyuncu’ya 
da teşekkür ediyoruz” dedi. 

“VATANDAŞLARIMIZIN İŞİ 
KOLAYLAŞACAK”

Daha önce Yeni TÜVTÜRK Mu-
ayene İstasyonu ile ilgili açıklama-
larda bulunan AK Parti Konya Mil-

letvekili, Sanayi, Ticaret ve Enerji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyal-
dız da, “Bugün itibariyle Karatay, 
Ilgın, Karapınar, Çumra, Ereğli, 
Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir il-
çelerinde 8 noktada araç muayene 
istasyonu bulunuyor. Konya’da araç 
muayene istasyonları 2008 yılında 
hizmete girdi. O gün itibariyle Kon-
ya’da tescilli araç sayısı 320 bindi 
ve bu araçların yarısı yıllık muaye-
ne edilmekteydi. Bugün geldiğimiz 
noktada şehrimizde tescilli araç sa-
yısı 750 bini geçti ve yıllık 285 bin 
araç muayene istasyonlarında mu-
ayene oluyor. Artan ihtiyacın karşı-
lanması anlamında özellikle merkez 
ilçemiz Karatay’da sıkıntılar yaşa-
nıyordu. Bugün itibariyle Karatay 
araç muayene istasyonu yüzde 120 
kapasite doluluk oranı ile hizmet 
veriyor. Tabii durum böyle olunca 
zaman zaman kuyruklar yaşanıyor, 
bazı araç sahipleri Çumra ilçemize 
gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi 
Selçuklu ilçemizde yapılacak yeni 
istasyon vatandaşlarımızın işlerini 
kolaylaştıracak. Başlangıçta yeni is-
tasyonumuzda tüm araç sınıfları 
dahil günlük 600 araç muayenesi 
gerçekleştirilecek, ilerleyen süreç-
te ise günlük 1000 araç muayenesi 
yapılarak araç kuyruklarını ortadan 
kaldıracak” diye konuşmuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Halkımızın duaları  bizi güçlendiriyor’

 Mustafa Akkese



Çayırbağı yatılı Kur’an Kursu’nda yaptığı hizmetlerle bilinen merhum Fahrettin Kılınç Hoca, ayaklı bir vakıf olarak anılıyor. Fahrettin Kılınç 
hoca köyünde, çevre köylerde ve Konya’da fakiri tespit edip, kapısına kadar ihtiyaçlarını gidermesiyle de gariban babası olarak anılıyor   

Fahrettin Kılınç Hoca yaptığı ça-
lışmalar ve hizmetleri ile ayaklı bir 
vakıf olarak biliniyor. Fahrettin Kılınç 
hoca hayatını İslam dininin yaşaması 
ve vakıf hizmetlerine adadı. Fahret-
tin Kılınç hoca yaptığı hayır çalışma-
ları ile ayaklı bir vakıf olarak anılıyor. 
İhtiyaç sahiplerin ayağına giderek 
ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını 
bire bir kendi karşılıyordu. Fahrettin 
Kılınç hoca Bulgur tekkesinde Çinili 
Hakkı Efendi ve Azade Osman Efen-
diden ders aldı.

FAHRETTİN KILINÇ HOCA 
AYAKLI BİR VAKIF İDİ

Merhum Fahrettin Kılınç hoca 
efendiyi yeğeni Nuh Yeniay Yeni-
gün Gazetesi okurları için anlattı. 
Fahrettin Kılınç Hoca 1934 yılında 
doğduğunu ifade eden Nuh Yeniay, 
“Fahrettin Kılınç Hoca 1934 yılın-
da doğdu. Bir evin bir oğlu. Küçük 
yaşlardan itibaren Bozkır Alaköy’de 
köy mekteplerinde tahsilini bitirmiş. 
Fahrettin Kılınç hocanın aslı Bozkır 
Alaköylü. Fahrettin Kılınç hocanın 
kökü alan, dalları bayat meyvesi 
Konya. Bulgur tekkesinde Çinili Hak-
kı Efendi ve Azade Osman Efendi-
den  ders almış. Bir müddet hafızlıkla 
meşkul olup o zamanki şartlar sebebi 
ile tahsiline hayat şartlarından dola-
yı devam edemeyerek, genç yaşla-
rından itibaren köyün hatibi olarak 
görev yapıp, bu arada da toprakla 
meşkul oluyor. Fakat burada da o 
kadar hayırseverdi ki köyde 45-50 
haneli köyde 5 tane köy  odası var-
dı. Bu odaların en eli açığı dayımgi-
lin misafirlerin ağırlandığı dededen 
kalma harciye dediğimiz Fahrettin 
Kılınç Hoca’nın yeri idi.  Haftanın 5 

günü Köye gelen misafirleri ağırlardı 
ve gücü yettiği kadar en az haftada 
yada ayda  bir hayvan kesilip misa-
firlere ikram ederdi. Fahrettin Kılınç 
hoca bir güzel yönü de köyünde, çev-
re köylerde ve Konya’da fakiri tespit 
edip, kapısına kadar ihtiyaçlarını gö-
türmesi idi.  Fahrettin Kılınç ayaklı 
bir vakıftı.  Gerçek zengin öldüğü za-
man arkasında çoluk çoğunun değil, 
arkasında  fakir fukaranın ağladığı 
kişidir.  Dayımın vefatında en çok fa-
kirler ağladı.  Dayım en ücra köşeler-
de bulunan fakirlerin ihtiyacını karşı-
lamak için  dayıma müracaat ederler,  
Dayım bulduğu odun, kömür, ihtiyaç 
malzemelerini nerede bir fakir var 
ise kendisi götürürdü. Dayım fakirle-
re gelin alın değil, fakirlerin ayağına 
kendi götürürdü. Bu bir maharettir” 
dedi.

DAYIM BİZLERE MADDİ VE MANEVİ 
DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİ

 Fahrettin Kılınç Hoca’nın yeğeni 
Nuh Yeniay bu zamana gelmesin-
de dayısı Fahrettin Kılınç’ın büyük 
emekleri olduğunu ifade ederek, 
“Dayım bizlere yetişmesinde büyük 
katkıları oldu. Dayım bizlere sahip 
çıkarak kuran kurslarına ve imam 
hatip okullarına gitmemize sebep 
olan ve bizim bu halleri gelmemizde 
katkı sağlayan dayım idi. Dayım biz 
hizmet ederken maddi ve manevi 
desteğini esirgemeyen bir duyguya 
sahipti.  18 sene Çayırbağı kuran 
kursunda binaların yapılmasında bü-
yük katkı sağladı.  Çayırbağı Kuran 

Kursunda yaptığı hizmetlerin ardın-
dan Veysel Karani Kız Kur’an Kursu 

ve ona bağlı kurslarda hizmetine de-
vam ederken 20 Ağustos 2008 yılın-
da yaşanan trafik kazası ile vefat etti. 
Cenabı Allah herkese onun yolunda 
gitmeyi nasip etsin” diye konuştu. 

FAHRETTİN KILINÇ HOCA BİR DİN 
HİZMETKARI İDİ 

Fahrettin Kılınç Hocanın ömrünü 
kuran yoluna adadığını ifade eden 
Yeniay, “Fahrettin Kılınç Hoca kuran 
yolunun gelişmesi , kuran hadimle-
rin çoğalması için ve İslamlı bir gen-
cin yetişmesi için hayatını vakfeden 
ayaklı bir vakıftı. Köyde ilk traktörü 
alarak, traktörü ile kasaba kaba do-
laşıp, Nerde bir hayır hizmeti var ise 
bütün ihtiyaçları görmek için kendini 
bedeni ve ruhu ile malıyla, canıyla 
hizmete adamış bir din hizmetkârı 
idi.  Fahrettin Kılınç hoca sert mısajı-
na   rağmen, din hususunda güneşin 
karşısında kar gibi eriyen mütevazı, 
ince ruhlu. İslam için canını vermeye 
hazır olan bir kişi idi. Dayımı rahmet-
le minnetle anıyorum” dedi. Fahret-
tin Kılınç Hocanın arkadaşı Sahip Eke 
de Fahrettin Kılınç Hocayı şu şekilde 
anlattı; “ Fahrettin Hocanın gizemli 
yönleri vardır. Fahrettin Hoca ve aile-
si çok misafirperverdir. Eski dönem-
lerde günümüze göre imkanlar çık 
kısıtlıdır. Birgün bir otobüs misafirin 
evlerine geleceğine haber alan hoca 
bu kadar insanı nasıl doyuracağına 
telaşına katılır. Annesi Emine hanım 
çok maharetli bir kadındır. Oğluna 
ben misafirlerini ağırlarım. Sen sa-
kin ol der. Hemen bir tekne hamur 

yoğurup tandır böreği yapmaya baş-
lar. Bu arada Fahrettin Hoca oturup 

rüya görür. Rüyasında hocayı üzüm 
bağına götürürler. Oradan bir sepet 
dolusu üzüm toplar, mevsim bağ ve 
üzüm zamanı değildir. Uyandığına 
gerçekten yanında büyük bir sepet 
üzüm var. Onu tandır böreği ile ge-
len misafirlere ikram ederler. Misa-
firler merakla hocaya bu mevsimde 
üzümü nereden bulduğunu sorarlar. 
Verdiği cevap yahu siz ne yapacak-
sınız üzümü yiyin bağını sormayın 
cevabını verir.  Fahrettin hoca bir ta-
raftan toplayıp diğer taraftan dağıtan 
kimsedir. Sürekli fakiri yoksulu arar 
bulur. Onların ihtiyaçlarını karşıla-
mak için çoğu zaman gecelerini bu 

işe ayıran kişi idi. Arabasından da-
ğıtmak için mutlaka bir şeyler bulun-

durur. Evine varıncaya kadar bunları 
ihtiyaç sahiplerine dağıtarak giderdi.  
Kalp krizini nedeniyle rahatsızlığı 
yolda direksiyonda kalp krizi geçirip 
vefat ettiğinde arabasında dağıtmak 
için aldığı erik kasaları vardı” dedi.

HAYIRSEVERLERE 
SÜREKLİ DUA EDERDİ 

Hayırsever vatandaşlara sürekli 
dua ettiğini ifade eden Eke, “ Fah-
rettin hoca Çayırbağı Kuran Kursu 
faaliyetlerini sürdürürken diğer ta-
raftan Konya’mızın manevi önder-
lerinden rahmetli Süleyman Özkafa 
hoca, Halit Zıvlak Hoca, Seyit Ah-
met Gültekin hoca, İbrahim Dağ e 
kendisi Konya’nın bütün ilçelerini 
nahiye ve köylerinde uzun süre in-
şaat faaliyetlerinde bulunurlar. Bu 
çalışmalar sırasında Süleyman Özka-
fa hoca İslam’ın bütün ölçülerini ve 
gördüğü yanlışları keskin sınırlarıyla 
ok gibi dost doğru anlatan kişiliği 
bazılarını rahatsız edip, gerektiğinde  
işte orada Fahrettin hoca nüktedan 
kişiliği ile devreye ortaklığı yumu-
şatıp herhangi bir kargaşaya fırsat 
vermezdi. Vakıf dernek faaliyetleri 
birbirinden toplayıp ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırmak şekliyle yürütülür. İşin 
en zor yanı ise nefsini ayaklarının 
altına paspas edip istemektir. Çoğu 
zaman yine Konya’mızın manevi 
mimarlarından Tahir Büyükkörükçü 
hocamızın yardımına başvurulurdu. 
Çalışmalarında kendisine en büyük 

maddi desteği veren Konya’mızın 
hayırseverlerinden Nihat Akpınar 
beyi ve Kemal Akpınar beyi hiç dilin-
den düşürmez. Onlara yardımların-
dan dolayı sürekli dua ederdi” diye 
konuştu.

FAHRETTİN HOCA GÜNÜMÜZ 
İNSANINA ÖRENEK BİR YAŞANTISI 

VARDI
Fahrettin Hoca’nın günümüz in-

sanına örnek yaşamı olduğunu ifade 
eden Eke, “ Uzun Yıllar müşterek 
çalışmalarda bulunan ve ölümünden 
önce 2 yıla yakın Veysel Karanı  Ku-
ran Kursunda birlikte görev yapan 
dernek başkanı Hayri hizmetlerine 
tamamen kendini vakfetmiş, bütün 
varını yoğunu ve bütün benliğini bu 
uğurda sarf  etmiş kişi olarak birlikte 
çalıştım. Fahrettin Hoca bayat köyü-
ne yaptırdığı un fabrikasını Çayırbağı 
Kuran Kursuna bütün zamanını sarf 
ettiğinden batırmıştır. Bu işler tama-
men gönül işi. Para vererek bu kişile-
rin gösterdiği fedakarlık yaptıramaz-
sın diyor. Yaptıklarınızı unutulmaz. 
Kendilerini sürekli hayırla yad eder-
dik. Fahrettin Hocamızı ölüm yıldö-
nümlerinde hatim okuyup hocamızı 
anıyoruz. Fahrettin hoca gerek ilmi 
ile öğrencilerine çevresine anlatarak 
çoğu zaman yaşına rağmen bedenini 
çalışarak, günümüz insanına örnek 
bir yaşam sergileyerek ömrünü ta-
mamlayıp hakkı rahmetine yürüdü” 
diye konuştu.

Nuh Yeniay

Merhum Fahrettin Kılınç hoca efendiyi yeğeni Nuh Yeniay Yenigün Gazetesi okurları için anlattı.

Fahrettin Kılınç Hoca, Çayırbağı yatılı Kur’an 
Kursu’nda yaptığı hayırlı çalışmalarla biliniyor. 

Fahrettin Kılınç Hoca, Bulgur tekkesinde Çinili Hakkı Efendi ve Azade Osman Efendiden ders aldı.

Merhum Fahrettin 
Kılınç Hoca

Ömrünü hayra vakfetti 



Eğitim görmek için geldiği Konya’da 2 buçuk yıldır hayatını sürdüren Kırgızistanlı Orozbek Akun Uulu, “Konya çok sakin bir şehir, sıcak-
kanlı bir şehir. Hz. Mevlana beni çok etkilemişti. Sema gösterisini izleyince oradan manevi bir haz alıyorum” diyerek Konya sevgisini anlattı

Konya maneviyat şehri
Ata yurdu olarak anılan Orta 

Asya’dan Türkiye’ye birçok mi-
safir öğrenci geliyor, burada eği-
tim görüyorlar. Tarihi bağlardan 
dolayı Türkiye’de yabancılık çek-
meyen Orta Asya Türkleri, bu 
anlamda Türkiye’yi çok seviyor. 
Konya’da eğitim gören misafir öğ-
rencilerden Kırgızistanlı Orozbek 
Akun Uulu da Konya severler ara-
sında yerini alıyor. 2 buçuk yıldır 
Konya’da bulunan ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi yüksek lisans öğrencisi 
olan Uulu, Türkiye’deki bazı şe-
hirleri gezmesine rağmen en çok 
Konya’yı beğendiğini söyledi Uulu 
ayrıca Hz. Mevlana’dan dolayı 
Konya’nın maneviyat dolu bir şe-
hir olduğuna dikkat çekti. 

SOVYET DAĞILDI, 
ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ 

Kırgızistanlı Orozbek Akun 
Uulu, yaptığı açıklamada, ülkesi 
ile ilgili bilgiler verdi. Kırgızis-
tan’ın Orta Asya’nın tam ortasında 
olduğunu belirten Uulu, “Kırgızis-
tan Orta Asya’nın kalbi diye nite-
lendiriliyor. Kazakistan, Özbekis-
tan, Tacikistan ve Çin’le sınırımız 
var. Kırgızistan dağlık bir ülke. 
Bu nedenle et tüketimi oldukça 
fazla. Biz atı çok severiz, atla ya-
şarız. Sadece at değil hayvanlarla 
iç içeyiz hep. Kırgızistan’da düz 
araziler yok, yüzde 97’si dağlık-
tır” dedi. Kırgızistan’da Sovyetler 
Birliği döneminde büyük baskı-
lar olduğuna dikkat çeken Uulu, 
Sovyetler’in dağılmasıyla rahatla-
dıklarını söyledi. Bu durumun İs-
lam’ı daha güzel ve iyi bir şekilde 
yaşamak için fırsat olduğunu dile 
getiren Uulu, “Kırgızistan Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasıyla ba-
ğımsızlığını kazandı. 70 yıl kadar 
Sovyetler Birliği’nde kalmıştık. O 
dönemde baskı, zulüm vardı. Öz-
gürce yaşamak biraz zordu. Ama 
Sovyetler dağıldıktan sonra öz-
gürlük arttı ve dolayısı ile İslam’ı 
daha iyi yaşamaya başladık. Son 
yıllarda muhafazakar kesim daha 
da arttı Kırgızistan’da” ifadelerini 
kullandı. 

TOPLU İFTARLAR ARTIYOR 
Kırgızistan ve Konya’da Ra-

mazan ve yemek kültürü ile ilgili 
de değerlendirmelerde bulunan 
Uulu şöyle devam etti, “Kırgızis-
tan’da Ramazan’lar Türkiye’ye 
benziyor. 2-3 sene öncesine kadar 
toplu iftarlar yoktu. Ben Türki-
ye’ye geldiğimde görmüştüm bu 
tür iftarları. Ama bizim orada da 
artık toplu iftarlar artmaya baş-
ladı. Meydanlarda, sokaklarda, 
caddelerde toplu iftarlar yapılıyor 
artık. İnsanlar birbirini iftara çağı-
rıyor. Herkes sıraya giriyor, koyun 

kesiyor, davetlilerine ikram edi-
yorlar. Güzel oluyor bu tür orga-
nizasyonlar. Türkiye’de ise Rama-
zan ayını hep Konya’da geçirdim. 
Düğün pilavı olmadan Ramazan 
olmaz Konya’da. Pilavıyla, çorba-
sıyla, bamyasıyla, şerbetiyle, hel-
vasıyla düğün pilavı Ramazan’ın 
olmazsa olmazı. Bir de evlerdeki 
davetlerde gördüğüm su böreği 
var. Su böreğini de çok seviyo-
rum.”

‘KONYA’DAN BÜYÜK HAZ 
ALIYORUM’

Kırgızistan hakkında bilgi al-
mak isteyenlere anlattıklarının 
Konya’dakileri şaşırttığını dile ge-
tiren Uulu, “Konya’ya geldikten 
sonra Kırgızistan hakkında bilgi 
almak isteyenler oluyor. Onlara 
anlatıyorum Kırgızistan’ı. Biz kı-
mız içiyoruz mesela bazıları şa-
şırıyor. Ya da at eti yiyoruz buna 
şaşırıyorlar. At etini domuz gibi 
haram zannediyorlar. Ama İmam 
Hanefi’ye göre mekruh, öğrencile-
rine göre ise caiz. Haram olmadığı 
için at eti yeniyor Kırgızistan’da. 
Buna baya şaşırıyorlar” dedi. Kır-
gızistan’da Türkiye’nin çok merak 
edildiğini anlatan Uulu, sözlerini 
şöyle sürdürdü,  “Türkiye’de çok 
güzel yerler var. Bir de Kırgızis-
tan’da son yıllarda Türkiye’den 
diziler izleniyor. Oradan görünce 
Türkiye’nin güzel yerlerini “Biz 
de gitsek görsek” diyenler oluyor. 

Türkiye oldukça beğeniliyor ve 
dikkat çekiyor. Arkadaşlarımızdan 
bazıları “Sen o köprülü şehir de-
misin (İstanbul)” diye soruyorlar. 
Türkiye çok merak ediliyor yani.  
Konya çok sakin bir şehir, sıcak-
kanlı bir şehir. Hz. Mevlana beni 
çok etkilemişti. Sema gösterisini 
izleyince oradan manevi bir haz 
alıyorum.”

KIRGIZİSTAN HAKKINDA
Kırgızistan. Atalarımızın top-

rakları. Meşhur Orta Asya‘nın 
kalbi. 7 Bağımsız Türk devletle-
rinden birisi. Manas destanının 
doğduğu, güler yüzlü insanların 
yaşadığı, Tanrı Dağları’nın nefes 
verdiği ülke. Kırgızistan nüfusu 5 
milyondan biraz fazla. En büyük 
şehri ve Başkenti Bişkek’te, ülke 

nüfusunun yüzde  20’si yaşıyor. 
Kırgızistan ekonomisi ise, genel-
de hayvancılık ve tarım ağırlıklı. 
Kişi başı gelir, yıllık 2,200 dolar 
civarında. Yani, bize göre oldukça 
ekonomik bir destinasyon. Kırgı-
zistan demek, Cengiz Aytmatov 
demek. Kırgızistan demek Manas 
destanı demek. Kırgızistan dini ise 
% 76 İslam olarak biliniyor. Rus-
ya’nın egemen olduğu dönemler-
de ise, genellikle Devlet Ateizm 
içerisinde yaşamış bir toplummuş 
Kırgızlar. Kırgızistan’da yaşam, 
genelde doğa ile içe içe aslında. 
Ülkenin topraklarının büyük bir 
çoğunluğu dağlarla kaplı olunca, 
özellikle keçe çadırları içerisinde 
yaşan Kırgızistan kadınları evin 
hanımı ve düzeni sağlayıcı olarak 
biliniyor. Bu arada, çok güzel de 
ata biniyorlar. Kırgızistan erkekle-
ri ise, genellikle çekik gözlü, güler 
yüzlü insanlar. Kırgız erkekleri, 
özellikle hayvanları gün içerisin-
de yaylalarda yetiştiren evin rei-
si olarak biliniyor. Orta Asya’nın 
İsviçresi deniyor Kırgızistan’a. 
Çünkü, meşhur Tanrı Dağları Kır-
gızistan’da bulunuyor ve ülkenin 
yüzde 65’inden fazlasını sarmalı-
yor, ki bu da yaklaşık 1.000.000 
km karelik bir alan demek. Bu 
dağlarda ise Issık Gölü gibi muh-
teşem göller bulunuyor. Hatta Is-
sık Gölü, dünyanın en büyük dağ 
gölü olarak biliniyor.

Konya’daki misafir öğrenciler çeşitli etkinliklere katılıyorlar.

Orozbek Akun Uulu 
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ATM Ateş Madeni Eşya’dan geleneksel iftar
Her yıl geleneksel olarak dü-

zenlediği iftar programında tüm 
akrabaları, dostları ve çalışanları ile 
bir araya gelen ATM Ateş Madeni 
Eşya, geleneği bozmadı.

ATM Ateş Madeni Eşya, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da çalışanlarını, 
dostlarını, akrabalarını ve çözüm 
ortaklarını iftar sofrasında buluş-
turdu. 

Geçtiğimiz haftasonu gerçek-
leştirilen iftar programında Ateş 
Madeni Eşya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Ateş, katılımcılarla tek tek 
ilgilenerek Ramazan’ın hayırlı ve 
bereketli olmasını diledi. “Bizim 
kültürümüzün temelinde ikram 
vardır” diyen Ali Ateş, “Biz, paylaş-
manın bereketine inanan, paylaşı-
lanın çoğalacağını bilen ve inanan 
bir milletiz. Bizim birlikteliğimizi 
güçlü kılan da inancımızdır. Rama-

zan ayı ve iftar sofraları da bir olma-
ya, birlikte olmaya ve birlikteliğin 
rahmetinden istifade etmeye bir 
vesiledir. Bu vesile ile biz de iftar 
sofralarımızda birlikte olmayı düşü-

nerek bu organizasyonu gerçekleş-
tirdik. Davetimize icabet eden tüm 
dostlarımıza şükranlarımı sunuyor, 
tekrar herkese hayırlı Ramazanlar 
diliyorum” diye konuştu. 

İftar yemeğinin ardından da-
vetliler edilen duaya hep bir ağız-
dan amin dedi. Çay eşliğinde otu-
rup uzun süre sohbet edildi.
n HARUN YILMAZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, TÜİK Baş-
kanlığı tarafından 2018 yılı Mayıs 
ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketi-
ci Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim 
oranlarından yararlanarak TR52 
Konya, Karaman bölgesi için bir 
basın bülteni hazırladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
yapılan açıklamaya göre Tüketici 
Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık de-
ğişim oranı Konya, Karaman bölge-
sinde   yüzde 1,76 olarak gerçekleşti. 

Bedlek, şu bilgileri verdi: “2018 
yılı Mayıs ayında İstatistiki Bölge Bi-
rim Sınıflaması (İBBS) TR52 Konya, 
Karaman Bölgesinde 2003=100 
Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) 
Genel Endeksi’nde bir önceki aya 
göre yüzde 1,76, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre yüzde 6,21, bir önce-
ki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
12,57 ve on iki aylık ortalamalara 

göre yüzde 11,94 oranında artış ger-
çekleşmiştir. Aynı dönemde Türkiye 
geneli için, TÜFE’de (2003=100) 
2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
11,10 artış gerçekleşti.

Konya, Karaman Bölgesinde ay-
lık bazda en yüksek artış Giyim ve 
Ayakkabı ana harcama grubunda 
gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs ayında 
Ana harcama gruplarına göre; TR52 
Konya, Karaman İstatistiki Bölge-
sinde aylık bazda en yüksek artış 
yüzde 7,04 ile “Giyim ve Ayakkabı” 
grubunda gerçekleşmiş olup, bunu 
yüzde 2,70 ile “Ulaştırma” grubu ve 
yüzde 2,29 ile “Çeşitli Mal ve Hiz-
metler” grubu izlemiştir. Aylık ola-
rak en az artış gösteren grup ise yüz-
de 0,02 ile “Sağlık” grubu olmuştur. 

Konya, Karaman Bölgesinde fiyatı en 
çok artan ürün; Havuç oldu.

TR52 Konya, Karaman İstatistiki 
Bölgesinde 2018 yılı Mayıs ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Havuç 
(yüzde 49,62), Limon (yüzde 40,93) 
ile Patates (yüzde 38,58) olup, fiya-
tı en çok düşüş gösteren ürünler; 
Sivri Biber (yüzde 28,34), Taze Fa-
sulye (yüzde 25,18) ve Domates 
(yüzde 21,50) olmuştur. TÜFE’de 
Türkiye geneline bakıldığında 2018 
yılı Mayıs ayında fiyatı en çok artan 

ürünler Havuç (yüzde 41,98), Kuru 
Soğan (yüzde 35,14) ve Patates (yüz-
de 34,65) olup, fiyatı en çok düşüş 
gösteren ürünler; Sivri biber (yüzde 
34,39), Taze Fasulye (yüzde 19,43) 
ve Domates (yüzde 13,78) olmuştur. 
Mayıs 2018’de endekste kapsanan 
407 maddeden; 58 maddenin orta-
lama fiyatlarında değişim olmazken, 
279 maddenin ortalama fiyatlarında 
artış, 70 maddenin ortalama fiyatla-
rında ise düşüş gerçekleşti.”
n HABER MERKEZİ

Hastalığına rağmen 
LGS’ye evinde girdi

Kanser hastası 14 yaşındaki 
Nisa Yılmaz, geçtiğimiz hafta sonu 
gerçekleştirilen Liselere Giriş Sı-
navına (LGS) evinde girdi.  Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın hasta öğren-
cilerin eğitimde geri kalmaması 
için başlattığı uygulama sayesinde, 
kanser hastası Nisa Yılmaz, sınav 
yapılacak okula gitmeden evinde 
sınavını gerçekleştirdi. Sınavda 2 
gözetmen yer aldı ve sorular polis 
tarafından gözetmenlere teslim 
edildi. Açıklamalarda bulunan Nisa 
Yılmaz’ın babası Erkan Yılmaz, 
3,5 yıldır tedavi gören kızının aynı 
zamanda evde eğitim sistemin-
den de yararlandığını belirterek, 
“Sağ olsunlar kızıma hiçbir baskı 
uygulamadan ‘Süre bitiyor, sağa 
dönme, sola dönme’ gibi kelime-
ler kullanmadan sınav gerçekleşti. 
Sınavda güzel ama bundan daha 
da güzel olanı evde eğitim sistemi. 
Evde eğitim gören öğrencilere hiz-
met veren öğretmenlerin kesinlik-
le hakkı ödenmez. Çocuklarımıza 
birebir özel ders veriyorlar. Kızımın 
sınavı da çok iyi geçti. Destek olan 
herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi. 

“KIZIM ÇOK GÜZEL BİR 
SINAV GEÇİRDİ”

14 yaşındaki Nisa Yılmaz’ın 
babası Erkan Yılmaz evde eğitim 
ve sınav sisteminin çok güzel bir 
uygulama olduğunu ve kızının hiç-
bir baskı altında kalmadan sınavını 
rahatça gerçekleştirdiğini dile ge-
tirerek, “Kızım kanser hastası ve 
yaklaşık 3,5 yıldır tedavisi devam 
ediyor. Kemoterapi aldığı için dola-
yısıyla okula gidemiyor. Okula git-
mekte zorluk çeken, toplum ara-
sına girmekte sakıncası olan veya 
engeli olan öğrenciler için tanına 
evde eğitim sistemini kızım, alma-
ya başladı. Çocuğun yaşına ve oku-

luna göre öğretmenlerde temin 
ediliyor. Öğretmenlerde eve gelip 
evde çocuğun eğitimini veriyorlar. 
Tabi bu süreç içerisinde farklı sı-
navlarda gündeme gelebiliyor. Sı-
navlar içinde aynı sistemin geçerli 
olduğunu öğrendik. Yani rahatsız 
olan öğrencilerin evde sınava gire-
bildiğini öğrendik. Evde öğretmen-
ler gözetiminde çocuğu fazla strese 
ve bunalıma sokmadan, engelini 
ortadan kaldırıp ona o olumsuzlu-
ğu yaşatmamak adına evde sınav 
sistemi sunuldu. Bunun anlatıl-
mayacak kadar güzel bir hizmet 
olduğunu söyleyebiliriz. Yaşayan 
aileler daha iyi anlarlar. Kızım evde 
2 öğretmenin gözetiminde sınava 
girdi. Sorular ise polis gözetiminde 
öğretmenlere teslim edildi. Öğret-
menlerde kızımla beraber maske 
takarak aynı oda da sınava girdiler. 
Çocuğum, sınavda en ufak bir bas-
kı dahi hissetmedi. Herhangi bir 
suiistimalde yapılmadı.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Oto Galericiler esnafı uzun zamandır talep ettikleri notere kavuşuyor. Galericiler içine kurulacak noter ile 
işlerinin daha da hızlanacağını belirten galerici esnafı, noterin açılacak olmasını memnuniyetle karşıladı

Galerici esnafının
noter mutluluğu

Konya Oto Galericiler Sitesi’nde 
bulunan esnafların uzun zamandır 
yetkililerden istedikleri ve önemli bir 
eksik olarak ifade ettikleri, noter açıl-
ması konusunda sona gelindi. Geç-
tiğimiz yıl da galerici esnafı ile bira-
raya gelen AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun da bu ta-
lebi dikkate almış ve noter açılması 
için gerekli girişimlerde bulunmuş-
tu. Girişimler neticesinde bölgeye 
14. Noter’in açılması kararlaştırıldı. 
Bu kapsamda noter kısa zamanda 
hizmete açılacak. Noterin açılması 
ile birlikte esnaf işlerini daha hızlı 
şekilde yapacaklarını ifade ediyor.

İŞLERİMİZ DAHA HIZLI OLACAK 
 Konya Ticaret Odası Oto Gale-

ri ve Oto Acente Hizmetleri Komi-
tesi Meclis Üyesi Mustafa Akkese, 
“İstanbul ve Ankara başta olmak 
üzere birçok şehirde oto galeciler 
sitesinde noter mevcut. Konya’da 
oto galericiler sitesinde noter ihti-
yacı vardı. Bu konu için oto galeciler 
esnafımız, hem Konya Ticaret Oda- sı Başkanımız Selçuk Öztürk hem 

de komitemiz bu konuda ciddi bir 
çalışma gerçekleştirdi. Bu konu ile 
ilgili Adalet Bakanlığına, Türkiye 

Noterler Birliği’ne gerekli yazışmala-
rı gerçekleştirdik. Üç yıldan beri no-
terin oto galericiler sitesine kazan-
dırılması için çalışıyorduk. Gerekli 
çalışmalarımız sonucunda noterler 
birliğinde karar çıktı.  Kararın çıkma-
sı ve noterin ota galericiler sitesine 
kazandırılmasında AK Parti Seçim 
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun’un da büyük bir des-
teği ve gayreti oldu. Şu an noterin 
yeri tutuldu. 14. Noter yetkili kılındı. 
Noterin açılmasında esnaflar olarak 
oldukça mutluyuz. Dışarıdan Kon-
ya’ya oto galericiler sitemize olduk-
ça fazla müşteri geliyor. Noter olma-
dığından dolayı daha önceden hem 
müşterimiz hem de bizlerin zaman 
kaybı meydana geliyordu. Ancak 
noter ile birlikte işlerimiz daha hızlı 
ilerleyecek.  Noterin açılması prestij 
açısında da oldukça önemli oldu. Şu 
an noterin yeri hazırlanıyor. En hızlı 
şekilde noter açılacak.  Noterin ka-
zanılmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mayıs’ta fiyatı en çok artan ürün havuç oldu

3,5 yıldır kanser tedavisi gören 14 
yaşındaki Nisa Yılmaz,
 LGS’ye evinde girdi.

Konya Ticaret Odası Oto Galeri ve Oto Acente Hizmetleri 
Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Akkese
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Türkiye finalleri 
Konya’da başladı

Konya’da düzenlenen ve 16 takımın mücadele ettiği 
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde final grubu heyeca-
nı dün başladı. Final Grubu müsabakaları Selçuklu Be-
lediyesi Uluslararası Spor Salonu ve Selçuk Üniversitesi 
19 Mayıs Spor Salonunda oynanıyor. Dün büyük heyecan 
sahne olan mücadelelerde 4 grupta 8 karşılaşma oy-
nandı. Türkiye finalleri bugün ve yarın oynanacak olan 
grupların diğer maçları ile devam edecek. Daha sonra 
gruplarda çıkan takımlar 2. Tur mücadelelerinde çeyrek 
finale yükselmek için çaba sarf edecek.
n SPOR SERVİSİ

Elif Ceren Çolak 
şampiyon oldu

Bursa’da düzenlenen Trampolin Jimnastik Türkiye 
Şampiyonası’nda, Selçuklu Belediyespor Kulübü spor-
cusu Elif Ceren Çolak Yıldızlar kategorisinde Şampiyon 
oldu. Selçuklu Belediyespor minikler kategorisinde ise 
takım halinde 2. oldu. Önceki yarışmalarda da birçok kez 
derece yapan mavi beyazlı takımın başarılı sporcusu Elif 
Ceren Çolak, şampiyonluğunun ardından büyük sevinç 
yaşadı. Selçuklu Belediyespor, yaptığı açıklamada spor-
cusunu tebrik etti. Açıklamada, “Sporcumuzu ve Jimnas-
tik takımımızı tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Tour Of Bihor’da 
Batuhan Özgür kürsüde

Romanya’da düzenlenen Tour Of Bihor - Bellotto 
2018 yarışlarında Konya TOHM sporcusu Batuhan Özgür 
gümüş madalya kazandı. Tour Of Bihor - Bellotto 2018 
yarışının 171 kilometrelik 3. etabında Konya TOHM ve 
Torku Şekerspor Kulübü sporcularından Batuhan Özgür 
ikinci olarak kürsüye çıktı. Bisiklet branşında önemli ba-
şarılar elde eden Torku Şekerspor, madalya ve derecele-
rine bir yenisini daha ekledi. Torku Şekerspor yetkilileri, 
kürsüye çıkan Batuhan’ın arayarak tebrik etti.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye, Dünya Kupası’nın ev sahibi ile karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımı bugün dep-

lasmanda Rusya ile oynayacağı karşı-
laşma ile rakibi ile 4. kez karşı karşıya 
gelecek. 19.00’da başlayacak olan 
özel maç Arena CSKA’da oynanacak.

İki ekip arasında bugüne kadar 
oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 ga-
libiyet alırken, 1 maç da beraberlikle 
sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı 
ekip, gol atmayı başaramazken, kale-
sinde ise 2 gol gördü. 

SON MAÇ GOLSÜZ BİTTİ
İki ekip son olarak 31 Ağus-

tos 2016’da Antalya Stadı’nda oyna-
nan hazırlık maçında mücadele etti. 
Türkiye ve Rusya arasındaki bu son 
karşılaşma golsüz sona erdi. Türkiye 
ve Rusya ilk kez, 20 Nisan 1994’te 
Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan ha-
zırlık maçında karşılaştı. İki ülke ara-

sındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Rad-
chenko’nun 10. dakikada attığı golle 
1-0 kazandı. 22 Nisan 1998’de bu kez 
Moskova’da yapılan müsabakada 
Rusya aynı skorla galip geldi. Türki-
ye, SSCB döneminde rakibiyle yap-
tığı 15 maçın 12’sini kaybetti, 3’ünü 
kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 
gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 
30 gole engel olamadı.

TÜRKİYE, 560. MAÇINA ÇIKIYOR
Türk Milli Takımı, 95 yıllık tari-

hinde 293’ü resmi, 266’sı özel geride 
kalan 559 maçta, biri hükmen olmak 
üzere 211 galibiyet aldı, 130 defa be-
rabere kaldı, 218 kez de rakiplerine 
yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239’u deplas-
manda, 240’ı evinde, 80’i de tarafsız 
sahada olmak üzere bu maçlarda 
3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 

toplam 736 gol attı, kalesinde 811 gol 
gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 
87 farklı ülke milli takımıyla müca-
dele etti. Milliler, 559 karşılaşmanın 
479’unu Avrupalılarla, 31’ini Asyalı-
larla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü 
Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya 
temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET 
VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride ka-
lan 559 maç içinde birini hükmen ka-
zandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 
17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki 
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ya-
pılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. 
Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, 
Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oy-
nattığı gerekçesiyle karşılaşmayı 
Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil 

etti. Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 
2014 tarihinde deplasmanda Kosova 
ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, 
söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA 
ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle 
değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 
11. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik di-
rektör Mircea Lucescu dönemindeki 
11. maçına Rusya karşısında çıkacak. 
Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam 
idaresinde oynadığı 10 maçta 3 gali-
biyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 3 kez 
de eşitliği bozamadı. Lucescu yöneti-
minde oynadığı 4’ü resmi, 6’sı özel 
10 maçta 12 kez rakiplerinin filelerini 
havalandıran Türkiye, kalesinde ise 
17 gol gördü.
n AA

Konyalı sporcular atlı okçuluk yarışlarına katıldı
Ankara Performans Sporla Yaşam 

Gençlik ve Spor Kulübü ramazan toyu 
kapsamında Atlı Okçuluk müsabakası 
düzenledi. Müsabaka, takım olarak ya-
rışmaya katılma hüviyetiyle Türkiye’de 
ilk kez gerçekleşti. 

Ankara, Konya, Balıkesir, İstanbul, 
Sivas, Eskişehir ve Tokat şehirlerinden 
toplam 12 kulüpten 26 sporcunun ka-
tıldığı yarışmada, Balıkesir Karesi Atlı 
Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü spor-
cuları Ertan Erkekoğlu ve Serdar Gürbıyı-
koğulları birici oldu. Ankara Altaylar Atlı 
Okçuluk ve Spor Kulübü sporcuları Davut 
Çakır ve Kayahan Kürtül ikinci olurken, 
Tokat Gazi Osman Paşa Atlı Okçuluk 
Gençlik ve Spor kulübü sporcuları Salim 
Söyler ve Fethi Duruay ise üçüncü oldu. 

‘KÜLTÜR YAŞATMA İŞİ’
Performans Sporla Yaşam Genç-

lik ve Spor Kulübü Başkanı Kurtuluş 

Kalsınoğlu, düzenledikleri Atlı Okçuluk 
müsabakasına ilişkin, “Atlı Okçuluk 
müsabakası düzenliyoruz. Akşamda 
bir iftar yemeğimiz olacak, Türkiye’nin 
çeşitli illerinden gelen, hemen hemen 
her kulüpten katılım sağlayan Atlı-Okçu 
arkadaşlarımızla beraber parkurumuzu 
hazırladık” dedi. 

2016 yılında Güney Kore’de düzen-
lenen Uluslararası Dünya Atlı Okçuluk 
Yarışması birincisi olan İstanbul Kayı Atlı 
Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Alp Kay-
serili, Atlı-Okçuluk sporunun olimpik bir 
spor değil, geleneksel bir spor olduğunu 
belirterek, “Aslında bir kültür yaşatma 
işidir. Dünya’da da böyle amatör gönüllü 
gruplarca yapılıyor. Dünyanın en büyük 
yarışması Güney Kore’de Unicef’in dü-
zenlediği Dünya Atlı-Okçuluk Yarışması 
var” diye konuştu. 
n İHA

Anadolu’da yeni 
sezonun planı hazır!

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, önceki sezon 
güzel bir başarı elde ederek puan rekoru kırmıştı. Yeşil beyazlı takımda yeni sezon 

öncesi planlama yapıldı ve Konyaspor’da yapılacak olağanüstü genel kurul bekleniyor

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
pilot takımı Konya Anadolu Selçukspor, 
yeni sezon öncesi genç oyunculara yö-
nelmeye devam ediyor. Yeşil beyazlılar, 
daha yarışmacı ve üst lige oynayan bir 
takım ortaya çıkarmak için Avrupa’da 
keşfe çıktı. Teknik Direktör Mustafa Alper 
Avcı, transfer edilecek oyuncular için Av-
rupa’da çalışmalarını sürdürüyor. Yavru 
Kartal’da Konyaspor’dan gelecek oyun-
cular ile beraber toplamda 6 oyuncunun 
kadroya kazandırılması bekleniyor.

GENÇ OYUCULARA TEKLİF YAĞIYOR
Geride bıraktığımız sezon başarılı bir 

performans ortaya koyan Konya Anado-
lu Selçukspor, TFF 2. Lig’de kendi puan 

rekoru kırarak 34 hafta sonunda 55 puan 
ile sezonu 8.sırada tamamlamıştı. Genç 
bir kadroya sahip olan Yavru Kartal’ın 
oyuncularına üst liglerde bulunan takım-
lardan teklif yağıyor. Oynadıkları oyunla 
dikkatleri üzerine çeken Ali Yaşar ve Ser-
tan Yiğenoğlu ile Sivasspor ilgilenirken, 
Özkan Taştemur ve Seddar Karaman ise 
Adanaspor’un takibinde. Yeşil beyazlı 
takımda bu oyuncularla ilgili son durum 
Teknik Direktör Alper Avcı’nın Avrupa’da-
ki çalışmalarının ardından belli olacak.

MÜCAHİT,  SEDDAR 
VE SAVAŞ KONYASPOR’A

Konya Anadolu Selçukspor’da bu 
sezon en dikkat çeken isimler gol yolla-

rında etkili olan genç yıldızlar Mücahit 
Can Akçay, Seddar Karaman ve sağ bek 
oyuncusu Savaş Polat olmuştu. Savaş, 
devre arasında Konyaspor’dan Anadolu 
Selçukspor’a kiralık olarak gönderilmiş-
ti. Bu oyuncuların yeni sezon öncesinde 
Konyaspor ile hazırlık kampına katılması 
bekleniyor. Yetenekli oyuncular ile ilgili 
son karar, Konyaspor’un Olağanüstü Ge-
nel Kurulu’ndan sonra belirlenecek olan 
teknik direktör tarafından verilecek. Mü-
cahit ve Savaş başarılı performansları ile 
milli takımlara kadar yükselmişti.

ALPER AVCI AVRUPA’DA 
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor’un geride bıraktığımız 

sezon rekor puan toplamasında büyük 
rol oynayan teknik direktör Mustafa Al-
per Avcı, sezonun tamamlanmasının ar-
dından Avrupa’ya oyuncu izlemeye gitti. 
Başarılı teknik adam, geçtiğimiz sezon 
olduğu gibi yine genç oyuncular ile te-
mas halinde. Konya Anadolu Selçuks-
por, Konyaspor’da gelmesi muhtemel 
oyuncularla birlikte 6 transfer ile yeni se-
zona başlayacak. Alper Avcı, Avrupa’da 
beğendiği gurbetçi oyuncular ile temasa 
geçerken, Konyaspor’da yeni yönetimin 
belli olmasını bekliyor. Transfer edilecek 
isimler önümüzdeki günlerde netlik kaza-
nacak.
n MUHAMMED SAYDAM 



Okay Yokuşlu: Yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var
Trabzonspor’un yıldız oyuncusu 

Okay Yokuşlu, yurt dışında oynama 
hayali olduğunu söyledi. Yönetimle sü-
rekli görüştüğünü vurgulayan başarılı 
oyuncu, yol haritasını belirleyeceğini 
belirtti. 

Trabzonspor’un, bu sezon en istik-
rarlı oyuncusu olan Okay Yokuşlu, en 
çok ilk 11’de sahaya çıkan isim oldu. 2 
bin 912 dakika sahada kalarak bu sezon 
bordo-mavili formayı en çok terleten 
isim olan yıldız oyuncu transfer mev-
siminin de en gözde isimlerinden biri 
olacak. Sezon sonunda nerede olacağı 
merakla beklenen 24 yaşındaki oyun-
cu, kulübün dergisinde yer alan röpor-
tajında hedefleri, geleceği ve takımın 
performansıyla ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

“HER SEZON ÜZERİNE 
KOYDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM” 
Her sezon üzerine koyarak devam 

ettiğini belirten Okay, “Trabzonspor’a 
geldiğimden beri maç sayısı anlamın-
da iyi bir grafik çizdiğimi düşünüyorum. 
Kendime göre her sezon daha iyiydim. 
En iyisi de bu sezon oldu. Oynadıkça 
özgüvenim arttı. Yapım gereği yaptığım 
hatalardan tecrübe kazanabiliyorum ve 
o hatayı tekrar yapmamaya çalışıyo-
rum. Her zaman kendimi geliştirme 
yönünde adımlar atmayı istiyorum. 

Tüm bunlar performansımın artmasına 
sebep oldu” dedi. 

“YURT DIŞINDA OYNAMA
HAYALİM VAR” 

Okay, takımdaki geleceği ile ilgili 
olarak ise şunları söyledi:  “Milli takım-
da oynayacağımız maçları iyi bir şekil-
de geçirmek ve sezonu tamamlamak 
istiyorum. Gelecek sezonla ilgili şu an 
net bir şey yok. Benim yurt dışında oy-
namak gibi bir hayalim var. Başkanımız 
ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. 
Trabzonspor’da çok güzel günler ge-
çirdim. Milli takıma buradan gittim. 
Birçok deneyimi burada kazandım. 
Ancak zamanın ne getireceğini bilemi-
yorum, bekleyip göreceğiz. Benim için 
iyi olacağını düşünerek Trabzonspor’a 
geldim ve her geçen gün ne kadar 
doğru bir karar verdiğimi anladım. Bir 
futbolcunun fiziki yeterliliğinin yanı sıra 
mental gücü de çok önemli. Dışarıdaki 
tepkiler kişiyi çok etkiliyor. Burada her 
şey pozitif. Her futbolcunun iyi oynadığı 
zaman adının transferle anılması nor-
mal. Şartları hep genel olarak değer-
lendirme düşüncesindeyim. Bunların 
çıkması doğal. Bazı transfer iddiaları 
gerçekten asılsız. Hiç alakası olmayan 
haberler çıkıyor. Zamanın neler getire-
ceğini göreceğiz.” 
n İHA

RPS

Fenerbahçe’de mazbata töreni taraftara açık yapılacak
Fenerbahçe’de başkanlığı ka-

zanan Ali Koç’un mazbata töreni 
bugün saat 18.00’de Ülker Stadı’nda 
taraftara açık olarak yapılacak. Fe-
nerbahçe’de 3 Haziran günü yapı-
lan seçimleri kazanıp başkan olan 
Ali Koç’un mazbata töreni yarın 
Ülker Stadı’nda yapılacak. 20 yıllık 
Aziz Yıldırım döneminin ardından 
başkanlığa seçilen Ali Koç resmi 
olarak bugün akşam saat 18.00’de 
yapılacak olan mazbata töreninde 
göreve başlayacak. Fenerbahçe Ül-
ker Stadı’nda yapılacak olan tören 
taraftarlara açık olacak. Taraftarlar 
Fenerium Tribünü alt ve üst girişler-
den stada alınacak. 

Fenerbahçe’de gerçekleşen 
tarihi kongrede oyların büyük bir 
bölümünü alarak başkan seçilen 
Ali Koç, ilk konuşmasını yaptı. Koç, 
“Bu yolda kimseye biat etmedik. 
Ben sizlere inandım, sizler de bana. 
Kendimizi sorgulayacak hiçbir ilişki-

de bulunmadık” ifadelerini kullandı. 
Fenerbahçe Kongresi’nde kulla-

nılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90’ını 

alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı 
olan Ali Koç, ilk konuşmasını yap-
tı. Fenerbahçe Kongresi’nin hayırlı 

olmasını dileyen Koç, “Nereden 
başlayacağımı hiç bilmiyorum, hiç-
bir şey planlamadım. Ben dereyi 
görmeden paçaları sıvayan birisi 
değilim. Hatta buradan arkadaşlarla 
bizim restorana yemeğe gidelim de-
dim ama yer bulamadım. Ben size 
teşekkür ederim. Tebrik edecek o 
kadar çok insan var ki. Ben sadece 
bu başarının vitriniyim. Bu yolda hep 
inandım ve ne dedim, kim kazanırsa 
büyük farkla kazanacak. Siz bana 
ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki 
bu yolculukta. Çok emindik kendi-
mizden ama bir şeyleri yanlış mı 
görüyoruz dedik. Bu sevgi bu inanç, 
bu umut, bu güven, az insana nasip 
olabilecek bir şey. Bu yolda kimse-
ye biat etmedik, kimseden menfaat 
beklemedik. Aynaya baktığınız za-
man kendimizi sorgulayacağımız 
hiçbir harekete, ilişkiye ve eyleme 
girmedik. Bu da sizin sayenizde 
oldu” diye konuştu.  

Ailesine teşekkür ederek söz-
lerini sürdüren Ali Koç, “Anneme, 
babama, abime, karıma çok teşek-
kür ederim. Bir teşekkür de Nina’ya, 
Ömer’e ve Cem’e. Nina, Semih’in 
eşi. Ömer’le Cem de onun tatlı ço-
cukları. Onlar da babalarından çok 
uzakta kaldılar. Her şey geride kaldı. 
Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. 
Fenerbahçe’nin tüm zenginliklerini 
ve tüm potansiyelini ortaya çıkarıp 
bu camiayı ayağa kaldıracağız. Bir 
teşekkür de Aziz Yıldırım’a. O olma-
saydı ben burada olmazdım, Semih 
burada olmazdı, bu stat olmazdı, 
Türkiye’deki pek çok stat olmazdı. 
Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz ya-
kın zamanda Türkiye’de müthiş bas-
ketbol sahaları olacak. O olmasay-
dı, bizim salonumuz da olmazdı. O 
olmasaydı, amatör sporlar bu kadar 
gelişmezdi. Fenerbahçe geliştikçe 
bütün rakiplerimiz gelişti. Bunları 
unutmayın. Hayatta herkesin artıla-

rı ve eksileri vardır. Bu bilançonun 
sonunda da tek bir netice vardır. 
Başkanımız, Fenerbahçe’ye kattığı 
her şeyle efsane başkan olmayı faz-
lasıyla hak etmiştir. En büyük kahra-
manlığını da 3 Temmuz’da göster-
miştir. Çünkü kendisi direkt hedef 
alınmıştır. Camianın başı olarak 
kendisi, bazı yönetici arkadaşlarımız 
ve yönetici olmayan bazı arkadaşla-
rımız direkt hedef alındı. 12 Mayıs’ta 
burada yaşananları ben gördüm. 
Resmen taraftara tuzak kuruldu ve 
daha maç başlamadan gaz sıkıldı. 
Ama bizim en zayıf olduğumuz anda 
dimdik ayakta durdu. Hem o hem 
camiamız bu işten çok darbe yedik. 
Camia olarak dimdiktik ve o dö-
nemde her şeyi göğüsleyebilirdik. 
Hakkımız bize verilene kadar, hak 
ettiğimiz maddi zararlar karşılık gö-
rene kadar hepimiz dimdik duraca-
ğız. Fener’le kimse başa çıkamaz” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Orman: Önce iyi 
insan olmak gerekir

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği (ABİSAD) Baş-
kanı Vedat Kolcuoğlu ve dernek üyelerinin gerçekleştirdiği 
iftar yemeğine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Or-
man, “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” dedi. Be-
şiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Adana Beşiktaşlı 
İşadamları Derneği’nin açılışına katılıp taraftarlarla iftar 
sofrasında buluştu. Adnan Menderes Bulvarı Kolcuoğlu 
Restaurant Bitişiği’ndeki Adana Beşiktaşlı İşadamları Der-
neği’nin açılışını gerçekleştirip daha sonra Park Zirve Te-
sisleri’nde düzenlenen iftar yemeğinde, taraftarlarla soh-
bet edip hatıra fotoğrafı çektiren Beşiktaş Kulübü Başkanı 
Fikret Orman, “Böyle bir toplulukla bir arada olduğumuz 
için çok mutluyuz. Beşiktaşlılık her şeyden evvel iyi insan 
olmaktır. Her zaman kullandığımız bir laf vardır, iyi insan 
olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz” diye konuştu.  n İHA

Malatyaspor’da kamp 
programı belli oldu

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kamp progra-
mı belli oldu. Süper Lig’deki ikinci sezonuna hazırlanan 
sarı-kırmızılı kulüpte Teknik Direktör Erol Bulut ile yola 
devam edilmesi kararının alınmasından sonra gözler ha-
zırlık kampına çevrildi. Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif 
Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla 
şekillendirdiği yeni sezon hazırlık kampının programı 
netleşti. Buna göre Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Haziran 
Pazartesi günü Malatya’da toplanarak kampın startını ve-
recek. Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kont-
rolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap ça-
lışmaları için Bolu Termal Tesisleri’ne geçecek. Bolu’da 
15 gün kamp yapmayı planlayan Malatya temsilcisinin, 
ikinci etap kampını ise Düzce Topuk Yaylası’nda gerçek-
leştireceği belirtildi.  n İHA

Rizespor, Samudio ile 
3 yıllık anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, oyuncusu Braian Samudio ile yeni-
den anlaşmaya vararak, Paraguaylı oyuncunun sözleş-
mesini 3 yıl daha uzattı. Spor Toto 1. Lig’de şampiyon 
olarak tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Yeşil-Mavili 
ekip, geçtiğimiz sezonu Spor Toto 1. Lig’de gol kralı olan 
hücum oyuncusu ile 3 yıl daha anlaştı. Kulüpten yapılan 
yazılı açıklamada, ‘’Geçtiğimiz sezon 20 gol atarak ligde 
gol kralı olan 1995 doğumlu Paraguaylı yıldız futbolcumuz 
Braian Jose Samudio Segovia ile 3 yıllık anlaşmaya varıl-
dı. Çaykur Rizespor ailesi olarak Samudio’nun başarıları-
nın devamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel geliş-
menin hayırlı olmasını diliyoruz’’ ifadeleri yer aldı.  n İHA

Bir aday daha!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da olağanüstü genel kurul kararının 

alınmasından sonra Zeki Çimen ve Mustafa Oral başkan adaylıklarını açıklamıştı. 
Genel kurula kısa bir süre kala yeşil beyazlı takıma başkanlık için bir aday daha çıktı. 

Hilmi Kulluk, yarın yapacağı basın toplantısı ile adaylığını resmen duyuracak

Atiker Konyaspor’da olağanüstü genel 
kurula kısa bir süre kala adaylık açıklama-
ları devam ediyor. 

Yeşil beyazlı takımda daha önce yö-
neticilik yapmış olan Mustafa Oral ve Zeki 
Çimen’in ardından bir diğer eski yönetici 
Hilmi Kulluk da başkan adayı olacak. Kul-
luk, adaylığını yarın yapacağı toplantı ile 
duyuracak. Ancak seçime kısa bir süre 
kala açıklanacak olan adaylık, bazı taraf-
tarların tepkisini çekti. Sosyal medyada 
Konyasporlular, adil bir seçime gidilmesi 
gerektiğini ifade etti.

İLK ADAYLAR ÇİMEN VE ORAL OLDU
Kötü bir sezon geçiren temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’da yönetim kurulu aldığı karar ile 
8 Haziran’da Olağanüstü Genel Kurul yapıla-
cağını duyurdu. Bunun üzerine yeşil beyazlı 
takımın eski yöneticilerinden Zeki Çimen ve 
Mustafa Oral Konyaspor’a başkan adayı ol-
duklarını açıkladı. Zeki Çimen’in listesinde 
Hasan Dağlı ve Ali Kaya gibi eski yöneticiler 
bulunurken, Mustafa Oral’ın listesinde Ömer 
Korkmaz, Erkan Genç ve Erhan Gökmen gibi 
önemli isimler yer alıyor.

HİLMİ KULLUK YARIN AÇIKLAYACAK

Konyaspor’da adaylığını açıklayan iki is-
min proje yarışı sürerken, daha önce liste ha-
zırlığında olduğu bilinen Hilmi Kulluk da aday 
olacağını duyurdu. Kulluk, yarın düzenleye-
ceği basın toplantısı ile Konyaspor’a başkan 
adayı olduğunu resmen duyuracak. Ancak, 
Hilmi Kulluk’un aday olacağını duyulmasının 
ardından sosyal medyada bazı taraftarlar tep-
ki gösterdi. Taraftarlar, seçime kısa bir süre 
kala liste yapılması ve delege sisteminin bo-
zuk olmasının yanında, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan’ın da Hilmi Kulluk’a destek 
olacağı iddialarına sert tepki verdi.

İKİ ADAY PROJELERİNİ AÇIKLADI
Hilmi Kulluk’tan önce Konyaspor’a baş-

kan adaylığını açıklayan Zeki Çimen ve Mus-
tafa Oral, yaptıkları toplantılar ile taraftarlara 
ve camiaya projelerini anlattı. Öte yandan iki 
aday da sosyal medyadan taraftarların soru-
larını yanıtlayarak, daha önce yapılmamış 
bir seçim çalışması gerçekleştirdi. İki aday 
da özellikle delege yapısının değişeceğini 
vurgularken, Konyaspor camiasında küstü-
rülmüş olan taraftar ve yöneticilerle barışıla-
cağını ifade etmişti. 
n SPOR SERVİSİ 

Hilmi Kulluk Zeki Çimen Mustafa Oral


