
Asırlık çınar mezun verdi
Kökleri 1251 yılına dayanan, iş hayatına açılan kapı sloganıyla yoluna emin adımlarla devam eden 
KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans ve önlisans öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. KTO Karatay 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “8 yüz yıllık bir çınarın altındayız” dedi, KTO Karatay 
Üniversitesi’nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Torosların İncisi 
yoğun ilgi görüyor

Hadim ilçesi Göksu Nehri yatağında bulunan, eşsiz güzel-
liğiyle Toros Dağlarının incisi haline gelen Göksu Şelalesi 

ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. n SAYFA 5’TE

Haziran’da Fiat farkı

Konya’nın önde gelen araç markaları arasında yer 
alan Koyuncu Fiat, Haziran ayına özel kampanyalar 
düzenledi. Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, “Fiat 
Egea 71 bin 900 TL’den başlıyor” dedi. Ayrıca ticari 

araçlarda da önemli fırsatlar sunuluyor. n SAYFA 18’DE

Kavşağın biri tamam

Konya’da yapımı devam eden 5 yeni köprülü 
kavşaktan 1’i olan Şefik Can Köprülü Kavşağı’nın alt 
kısmı hizmete açıldı.  Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay diğer altgeçitlerin de önümüzdeki 
hafta açılacağını söyledi. n SAYFA 15’TE
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KADRO İSTİYORLAR

İLK KAZMA VURULDU

Sağlık hizmetleri meslek 
yüksek okullarından me-
zun olmalarına rağmen 
kadro açılmadığı için 
mağdur olan Yaşlı Bakım 
Teknikerleri, sorunlarını 
MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Kalay-
cı’ya iletti.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, eski 
statların Millet Bah-
çesi’ne dönüştü-
rülmesi talimatının 
ardından, Konya 
Atatürk Stadı’nda 
yıkıma başlandı. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

Hepimiz kardeşiz
Doktorasını yapmak 

üzere Türkiye’ye gelen 
Azerbaycanlı Senan 
Kazımoğlu, Türkiye-

Azerbaycan kardeşliğine 
değindi, “Türkiye bizim 

abimiz” dedi  

AZERBAYCAN’DA 
HER ŞEY YOLUNDA

30 yaşındaki Azerbaycanlı Senan Kazımoğ-
lu, eğitimini devam ettirmek için Türkiye’ye 
geldi. ‘Bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde 
olsun, Türkiye’ye hep bir özlem var’ diyen 
Kazımoğlu, “Sovyet zamanında bazı şeyler 
yasaklandı ancak şuanda her şey yolunda 
gidiyor ve Ramazan aylarında oruç tutan ve 
ibadet eden insan sayısı gün geçtikçe artı-
yor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ BİR ABİ 
GİBİ GÖRÜYORUZ

“Azerbaycan ile Türkiye arasında hiçbir 
farklılığın olmadığını söylesek yalan olmaz” 
diyen Kazımoğlu, “Ben burada zorluk çek-
miyorum. Zaten hepimiz kardeşiz. Türki-
ye’de kendimi ülkemizdeymiş gibi hissedi-
yoruz. Bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde 
olsun, Türkiye’ye hep bir özlem var. Biz 
Türkiye’yi bir abi gözünde görüyoruz ve 
çok seviyoruz” dedi.  n HABERİ SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
 n SAYFA 2’DE

İLMİHAL 
SAYFASI 
n SAYFA 7’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 4’TE

MANEVİ 
ÖNDERLER

n SAYFA 16’DA

Sosyal çevre 
değişimine dikkat!
Yeşilay Konya Şube 
Başkanı Dr. Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil, “Ergenlik 
döneminde gençler ailele-
rinden daha çok arka-
daşları ile vakit geçirirler. 
Madde kullanım süreci de 
gencin sosyal çevresinde-
ki değişimle başlar” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Ahmet Ayata İnşaat tarafından her yıl 
düzenlenerek geleneksel hale getirilen 
iftar organizasyonu bu yılda gerçekleşti-
rildi. Bera Otel’de gerçekleştirilen yeme-
ğe KOMÜT Başkanı Şaban Topal’ın yanı 
sıra çok sayıda kişi katıldı. Yemeğin ar-
dından konuşmalarını gerçekleştiren Ah-
met Ayata İnşaat Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Ayata, “Dini Hayatımızda çok 
önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının 

sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve 
dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, 
sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendi-
ği, birlik ve beraberliğin bir kat daha pe-
kiştiği, Ramazan ayı mübarek bir aydır. 
Şimdiden bütün Müslümanları Ramazan 
Bayramı’nı kutluyorum. İftar programı-
mıza bizleri kırmayıp katılan herkese te-
şekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. 
n HARUN YILMAZ
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Ayata İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayata, dostlarını, yakınlarını ve sektörü iftar yemeğinde buluşturdu 

‘Ramazan, kardeşlik ayıdır’

Mali Müşavir Erdal, iftarda buluşturdu

Retay Silah Limitet Şirketi tarafından her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bu yılda ger-
çekleştirildi. Firma bahçesinde düzenlenen yemeğe 
Şirket sahipleri Adem Şahin, Hasan Kepez ve Hayrullah 
Şahin’in yanı sıra iş ortakları ve çok sayıda kişi katıldı. 
Konuşmalarını gerçekleştiren Retay Silah Limited Şir-
keti sahiplerinden Adem Şahin, “Paylaşmak güzeldir 
biz geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkmazsak 
her geçen gün bu tür paylaşımlarımız yok olur gelecek 
kuşaklarımıza bu güzel şeyleri aktarmalıyız. Konyamız 
bu anlamda hakikaten çok duyarlı bundan gurur duyu-
yorum. Şahin bu vesile ile bizlerin davetine icabet eden 
soframızı şenlendiren veya gelme arzusunda olup gele-
meyen herkese Retay Ailesi olarak sonsuz teşekkür ede-
rim. Bu vesile ile yaklaşan Ramazan Bayramının tüm 
islamalemine barış huzur sağlık ve hayırlar getirmesini 
temenni ederim” dedi. 
n HARUN YILMAZ

Retay Silah’tan geleneksel iftar yemeği 

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Müşavir 
Abdil Erdal, geleneksel hale getir-
diği basınla iftar buluşmasını bu yıl 
da gerçekleştirdi. Yıldız Köşkü’nde 
gerçekleştirilen iftar programında 
Mali Müşavir Abdil Erdal, çok sayı-
da basın mensubunu ağırladı. İftar 
programının ardından selamlama 
konuşması yapan Erdal, basın men-
suplarına davete katıldıkları için 
teşekkür etti. Konya basınını her za-
man seviyeli ve ilkeli habercilik an-
layışı ile takdir ettiklerini ifade eden 
Erdal, “Basın olarak zor bir görevi 
icra ediyorsunuz. Konya basınını ba-

şarılı gazetecilik yaptığı için takdirle 
karşılıyoruz. Muhasebeci, mali mü-
şavirler olarak yeri geliyor bizlerin 
sorunlarının çözümü için de haberler 
yapıyorsunuz. Meslektaşlarımızın 
bilgilenmesi için sesimiz oluyorsu-
nuz. Bizler de bazı haber konuları ile 

sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Vatandaşın sesi olan siz basın men-
suplarına her zaman desteklerimizi 
sürdüreceğiz. 11 Ayın Sultanı Ra-
mazan-ı Şerif ayı dolayısı ile bura-
da yeniden değerli basın mensubu 
dostlarımla buluşmaktan oldukça 

mutluyum. Bu birliktelik ve dostluk 
hep baki kalacaktır” ifadelerini kul-
landı.  İftara katılan basın mensup-
ları da düzenlediği iftar programı 
için SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi, 
Mali Müşavir Abdil Erdal’a teşekkür 
etti.  n METE ALİ MAVİŞ
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Komando Er Ali Fatih Birtek, 1995 yılında operasyon sırasında PKK’lı teröristlerin pususu sırasında helikopterden inerken şehit edildi. Annesine 
sürekli, “Anne ben çok şanslıyım değil mi?” dermiş. Şehit haberini alan aile yüreğindeki acısına rağmen ‘Vatan sağolsun’ diyerek, dua ediyor

‘Evlat acısı çok farklı’
Cehennem olsa gelen, göğsümüz-

de söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bil-

meyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i 

namusun, 
Meğer ki harbe giden son nefer şe-

hid olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, 

çıldırsa, 
Denizler ordu, bulutlar donanma 

yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün ya-

nardağlar,
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sar-

sa,
Değil mi cephemizin sinesinde 

iman bir; 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vic-

dan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, 

yılmaz, 
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sar-

sılmaz!
Ali Fatih Birtek. Bugün hayatım-

dan bahsedeceğimiz Kahramanımız. 
Aslen Konyalı olan Aliye –Mevlüt 

Birtek çiftinin üç çocuğundan ortan-
ca çocuğu olan Ali Fatih Bey, 11 Mart 
1974 tarihinde Konya’da dünyaya gel-
miş. İki kız bir erkek kardeşler.  Kerim-
dede Çeşme Mahallesinde oturdukları 
için İlkokulu Akçeşme İlkokulunda, or-
taokulu da Hâkimiyet Orta Okulunda 
okumuş. 

Ortaokul eğitiminden sonra ku-
yumcu olan babası yanına almış ve 
birlikte çalışmaya başlamışlar. Hem 
çocukluğu hem de yetişkinliğinde say-
gılı bir çocuk olmuş hep. Ne annesini 
üzmüş şehadetine kadar ne babasını. 
Bir kere yüksek sesle “anne” bile de-
memiş. Ablası ve kız kardeşiyle her 
zaman iyi ilişkiler kurmuş. Annesine 
sürekli “Anne ben çok şanslıyım değil 
mi?” der dururmuş. 

Üç evladının üçünü de evden Aye-
tel Kürsü okumadan göndermeyen 
Aliye Hanım, konu, komşu ve akraba-
larının ifadesiyle çok güzel çocuklar ye-
tiştirmiş. Çocuklarını kapıdan uğurlar-
ken kim gidiyorsa arkalarında çağırır 
Ayetel Kürsü okuyacaklarını hatırlatır-
mış. Çok yakışıklı, uzun boylu oğlunun 
ise hem kendisine okutur duasını hem 
de kendisi okurmuş arkasından. 

Askere gitmek için o kadar acele 
etmiş ki, şubeye gide gele, gide gele 
sonunda askerliği gelmiş. Babası aske-
riyede tanıdık birinin olduğunu onunla 
görüşebileceğini söylediği halde hak-
sızlık olur diye görüşmeden gelmiş. 
1994 yılının Ramazan ayının 15. günü 
vatani hizmetini yerine getirmek için 
yola çıkmış. Acemi birliği eğitimi için 
Manisa Kırkağaç’a gitmiş. Daha son-
rasında uzun bir süre kendisinden 
haber alamadıkları evlatlarını görmek 
için bayramda ziyaret etmiş. Bu ziya-
reti anne Aliye Hanıma sordum. “Bay-
ramda yanına gittik. O, gönderdiğim 
Alim’den eser kalmamış. Yüzünün 
her yeri soğuktan çatlamış, zayıflamış, 
boyu falan küçülmüş. Askeri kıyafetle 
topallayarak geliyor. Babası Ali geliyor 
dedi. Bir baktım bu topallayarak gelen 
küçülmüş, zayıflamış, bizim oğlumuz 
mu dedim. Bembeyaz yüzü, al al ya-
naklarından geriye her yeri yara içinde 
bir yüz kalmış. Sonra bana anne ben 
iyiyim dedi. Daha geldiği günden beri 
banyo yapamamış. 17 gündür banyo 
yapmamış, sıra gelmemiş kalabalık-
tan” diye anlattı o günleri. Yemin tö-
reninde de evlatlarını ziyarete giden 
anne ve baba tarifsiz bir onur yaşamış.

Acemi birliği eğitiminde Şehidi-
miz, arkadaşı, Konyalı, anne ve babası 
olmaya Mustafa ile tanışmış. Üç aylık 

acemi birliği eğitimleri bittikten sonra 
kendisine usta birliği eğitimi için Van 
Çatak çıkan Şehidimiz, gelince annesi-
ne “Anne bana iyi yer çıktı ama Musta-
fa’ya kötü bir yer çıktı” deyip arkadaşı 
için üzülmüş. Kaderde olan şu ki Mus-
tafa askerliğini tamamlayıp gelmiş, Ali 
Fatih, şehadet şerbeti içmiş.

Usta birliği eğitimi için jandarma 
komando er olarak Van Çatak’a gitmiş. 
Aynı zamanda havancı olan Şehidimiz 
20-25 kilo yük taşırmış sırtında. Böl-
gede güvenliği sağlamak için sürekli 
görevdeymiş dağlarda. Buna üzülen 
annesini de sürekli teselli etmiş. Ge-
nelde dağlarda operasyonda olan oğlu 
telefonla aradıkça görüşebilmiş.

Şehit olmadan üç ay kadar önce 
yaptıkları atış taliminden sonra mükâfat 
iznine gönderilmiş. Bu evlatlarını son 
görüşleri olmuş. Kurban Bayramına bir 
hafta kala birliğine gitmiş. Kurban Bay-
ramında “Anne bak hiç üzülme biz bu-
radan bir kurban aldık, kestik, kavurup 
yedik.”demiş annesine.

19 Temmuz 1995 günü saat 13.00 
ile 13.30 arasında ailesini arayan Şe-
hidimiz, kız kardeşi, ablası, anne ve 
babasıyla görüşmüş. Bir tanıdıklarının 
askere gideceğini öğrenince o nu ara-
mış. Sonrasında şehit olmuş. 

O gün sabaha kadar hiç uyuyama-
yan Şehidimiz, normalde çıkmadığı 
halde çarşı iznine çıkmış. Orada arka-
daşlarına sabaha kadar hiç uyuyamadı-
ğını anlatmış, ailesi için tedirgin olmuş. 
Terhisine 19 gün kala, çarşıdan birliği-
ne döndükten sonra operasyona çık-
mış. Operasyonlara helikopterle gider 
günlerce dağlarda gezer teröristlerle 
çatışırlarmış. O gün de helikopterle 
gitmişler toplamda 35 kişi. Helikopter-
den atlarken pusuya düşürülmüş ön-
den inen iki korucu ve ardından inen 
teğmenle birlikte şehit edilmiş.  

Haberi nasıl aldığını anne Aliye 
Hanım şöyle anlatıyor:

“Allah Teâla her şeyi bildiriyor da 
bazen biz göremiyoruz. O gün ablasın-
daydım. Akşam eve geldim. Üstüme 

bir sıkıntı bir üzüntü geldi. Ben daha 
hiç namazların sadece farzını kılma-
dım. O gün yatsı namazının sadece 
farzını kılabildim. İçime öyle bir sıkıntı 
geldi ki. Namazı kılıp yattım saat 24.00 
falan. Gece telefon çaldı. Hepimiz yatı-
yorduk. İlk haber Köprübaşı Karakolu-
na şehit haberi gelmiş. Ali adres olarak 
dükkânın adresini verince Zafer’deki 
polis merkezine haber vermişler. Ora-
dan aramışlar. Eşimi sordular, sonra 
da konu komşu birilerini çağırabilir mi-
sin dediler. Ben Alime bir şey mi oldu 
dedim. Yok Aliye Hanım dedi telefon-
daki. Telefonu kapattıktan sonra ben 
Ali’ye bir şey oldu gidelim dedim. Eşim 
Köprübaşı Karakoluna gittiğinde asker 
ve polislerin toplandığını görmüş. As-
kerleri görünce bari şehit olmasaydı di-
yormuş kendi kendine. Orada oğlunuz 
şehit oldu demişler. Eve gelince söyle-
medi, sabah namazına kadar okuyalım 
dedi. Sabah namazından sonra söyledi.

Rabbim evlat acısını kimseye ver-
mesin. Annen, baban, kardeşin, eşin 
hepsine dayanıyorsun ama evlat acısı 
çok farklı, çok acı. Herkese nasip olmaz 
diyorum bir yandan ama çok zor. Al-
lah’tan emir geldi deyip teselli olmaya 
çalışıyorum.

Şehadetinden sonra 12 gün sonra 
rüyamda gördüm. Anne sabır diyor 
bana. Yine şehit olmuş rüyamda, anne 
sabır diyor. Ben de babana sor ben gibi 
kimse sabredemez diyorum.

Rabbime olan inancım benim en 
büyük tesellim. Eşim de oğlumun şe-
hadetinden sonra şeker ve kalp rahat-
sızlıkları çıktı, sonra da diyalize girme-
ye başladı. 18 Nisan 2011 tarihinde de 
vefat etti.”

Bu vatanı kanının son damlasına 
kadar müdafaa eden tüm şehitlerimiz 
için,

Vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya
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Adese’den bayramı tatlandıracak fırsat
Ramazan Bayramı öncesi müş-

terileri için birbirinden avantajlı 
kampanya ve fırsatlar hazırlayan 
Adese; şekerden lokuma, çikola-
tadan tatlı çeşitlerine, gıdadan te-
mizlik ürünlerine, konfeksiyondan 
ayakkabıya kadar yüzlerce ürünü 
bayrama özel fiyatlarla sunuyor.

Kampanya ve indirimleriy-
le alışverişi kazanca dönüştüren 
Adese, yaklaşan bayram öncesinde 
birçok markanın şeker, çikolata ve 
lokum çeşitlerini bayrama özel fi-
yatlarla satışa sunuyor. Adese, bay-
ramın vazgeçilmezleri olan börek 
ve tatlı çeşitlerini ise kendi markası 
olan Restore kalitesiyle ve uygun 
fiyatlarla müşterileriyle buluşturu-
yor. Ayrıca tüm Adese mağazala-
rından bayrama özel tatlı ve börek 
siparişi de verilebiliyor.

Ramazan Bayramı öncesi Ade-

se’de birbirinden avantajlı kam-
panyalar bulunuyor. Adese Kart ile 
Pakmaya markalı ürünlerden tutar 
bazında en çok alışveriş yapan ilk 
75 kişiye 75 TL, sonraki 75 kişiye 

50 TL, sonraki 75 kişiye 25 TL; Ül-
ker markalı margarinlerden tutar 
bazında en çok alışveriş yapan ilk 
100 kişiye ise 50 TL Adese Puan 
hediye ediliyor. Ayrıca 40 TL ve 

üzeri P&G markalı ürün alışverişi 
yapanlara 1,5 kg Alo toz deterjan, 
10 TL’lik Knorr markalı ürün alış-
verişi yapanlara da 1 kg Selva bul-
gur hediye olarak veriliyor. 

Adese’de fırsatlar bununla da 
bitmiyor. MCS markalı valiz çeşit-
lerinde yüzde 20, Mercek markalı 
baharat ürünleri ve Oral-B mar-
kalı ağız bakım ürünlerinde yüzde 

25, Vaseline markalı krem çeşitle-
ri, Dove markalı sabun, duş jeli ve 
krem çeşitlerinde ise yüzde 30 ka-
sada indirim fırsatı bulunuyor. 
BABALAR GÜNÜ BU YIL BAYRAMIN 

SON GÜNÜNE DENK GELİYOR
Ramazan Bayramı’na özel in-

dirim ve kampanyalarının yanında 
bu yıl bayramın son gününe denk 
gelen Babalar Günü için de kam-
panyalar hazırlayan Adese, tüm 
gömlek çeşitleriyle birlikte Punto 
ve BYR markalı ayakkabı çeşitleri-
ni Babalar Günü’ne özel yüzde 20 
kasada indirim fırsatıyla sunuyor. 
Ayrıca Adese ve Gillette işbirliği ile 
düzenlenen, 1 adet Hyundai Tu-
cson olmak üzere 101 muhteşem 
hediyenin verildiği kampanya da 
21 Haziran 2018 tarihine kadar de-
vam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarından mezun olmalarına rağmen kadro açılmadığı için mağdur 
olan Yaşlı Bakım Teknikerleri, sorunlarını MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’ya iletti 

Yaşlı bakım teknikerleri
kadro açılmasını istiyor

Sağlık hizmetleri meslek yük-
sek okullarından mezun olmaları-
na rağmen kadro açılmadığı için 
mağdur olan Yaşlı Bakım Tekni-
kerleri, platform kurarak sorunla-
rına çözüm arıyor. Sosyal medya 
üzerinden örgütlenen ve hükü-
met nezdinde yaptıkları görüşme-
lere rağmen atama sorunlarına 
çözüm bulamayan Yaşlı Bakım 
Teknikerleri, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı ile görüştü, so-
runlarını anlattı. Yaşlı Bakım Tek-
nikerleri Platformu sorumluları 
Yahya Kayhan, Bekir Coşkunoğlu 
ve Salih Satılmış, mesleklerine 
atama yapılmadığı gibi özel has-
tanelerde temizlik görevlisi olarak 
çalıştırıldıklarını ifade etti. “Yaşlı 
bakım teknikerliği mesleği hak-
kında Sağlık Bakanlığı daha önce 
olmadığı gibi son olarak kadro ila-
nına çıkan 9 ve 18 binlik alımda 
da mesleğe tek bir atama verme-
di” diyen Yahya Kayhan, şunları 
söyledi: “Aynı meslek tanımına 
sahip olan evde bakım tekniker-
lerine ise kadro açıldı. Biz ise ha-
len bürokrasi engeline takılıyoruz. 
Bu güne kadar Sağlık Bakanlığı, 
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 
gibi kurumlarda bakan yardımcı-
sı, danışmanı, müsteşarı gibi bir 
çok üst düzey yetkili ile görüştük. 
Kendilerine meslek ve sıkıntıları 
ile alakalı raporlar sunulmasına 
rağmen bir türlü istifham sıkın-
tısını çözemedik. Bakanlık yetki-
lilerinin atamalar öncesi vermiş 
oldukları sözleri tutmamalarını 
gördük. 30 bini aşkın mezunu 
olan yaşlı bakım teknikerliği bölü-
münden mezun olan öğrencilerin 

diplomaları il sağlık müdürlük-
lerince imzalanıp, bu öğrenciler 
sağlık hizmetleri meslek yüksek 
okullarından mezun olmalarına 
rağmen asıl alanları olan huzur 
evlerinde bile meslek tanımı ve 
yönetmelik eksiklikleri yüzünden 
iş bulamıyorlar. Özel hastaneler-
de huzurevlerinde temizlik görev-
lisi gibi daha alt kademe meslek-
lerde çalıştırılmak isteniyoruz. Bu 
nedenle çok sayıda arkadaşımız 
devlete küsmüş durumda. Bir an 
önce bu sıkıntıların giderilip is-
tihdamlarının yapılması için dört 
koldan uğraş veriyoruz. Mezun 
olan arkadaşlarımızın çok büyük 
bir kısmı özel huzurevlerinde 
meslek tanımı dışında çalıştırılıp 
temizlik, yük taşıma, paspas gibi 
eğitimlerini almış oldukları alan-
lar dışında asgari ücrete çalıştırılı-
yorlar. Bu durum mezun olan öğ-

rencileri incitmektedir. İsteğimiz 
aynı meslek tanımına sahip olan 
yaşlı bakım ve evde bakım tek-
nikerleriyle aynı statüde ele alı-
nıp, aynı sayıda kadro verilmesini 
talep ediyoruz. Mağduriyetimiz 
giderilmediği takdirde hukuksal 
yollara da başvuracağız. Ancak 
Türk gençleri olarak devletimize 
dava açmak içimizden gelme-
mekte, yetkililerin sorunlarımıza 
çözüm bulmasını istemekteyiz. “ 

MHP Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı da yaşlı bakım tekniker-
lerinin meslek tanımının yapılıp, 
kadroya alınması için TBMM’de 
yoğun gayret göstereceğine söy-
ledi. Cumhur İttifakı olarak genç-
lerin yanında olacaklarını belirten 
Kalaycı, “Sorunlarınızı masada 
değil, meclis kürsülerinde ve ko-
misyonlarda yüksek sesle dile 

getireceğim. İlgili kurumlarla 
görüşmeler gerçekleştirip, bu 
işin peşini bırakmayacağım. Eği-
timli personel eğitim alanında 
kullanılmalıdır. Eğer Yaşlı Bakım 
Teknikerleri bölümü açılmışsa, 
buradan mezun olan öğrencile-
ri mağdur etmenin anlamı yok. 
Kadro açılması ve hak ettikleri 
değeri görmeleri için mücadele 
edeceğim. Milliyetçi Hareket Par-
tisi olarak gençliğe yapılacak ya-
tırımın, Türkiye’nin geleceği için 
en önemli yatırım olacağını vur-
guluyoruz. Gençlik sorunlarına 
yaklaşımımız ekonomik, toplum-
sal, kültürel ve psikolojik yönler-
den bütünlük arz etmektedir. Bu 
amaçla 24 Haziran seçimlerinin 
ardından gençlerimizin daha faz-
la mağdur olmaması için gerekli 
girişimlerde bulunacağız” diye 
konuştu. n EMİNE ÖZDEMİR

Toroslar’ın incisi: Göksu Şelalesi
Hadim ilçesi Göksu Nehri ya-

tağında bulunan, eşsiz güzelliğiyle 
Toros Dağlarının incisi haline gelen 
Göksu Şelalesi ziyaretçilerin uğrak 
mekanı haline geldi. 

Hadım ilçesinden geçerek Ak-
deniz’e dökülen Göksu Nehri yata-
ğındaki Göksu Şelalesi, doğal gü-
zelliğiyle büyülüyor. Göksu Şelalesi, 
Karasu Çayının, yaklaşık 25 metre 
yüksekliğinde alüvyon üzerine tra-
verten çökmesi ve alttaki alüvyo-
nun erimesi sonucu oluşan doğal bir 

köprüden, Göksu Nehrine döküldü-
ğü bölgede bulunuyor. 

Göksu Şelalesinde kayalıklarda 
gezinti sırasında düşme nedeniyle 
ölümler de yaşanıyor. Bu nedenle 
de Konya Büyükşehir Belediyesi, zi-
yaretçilerin uğrak yeri olan bu eşsiz 
güzelliğin hem turizme kazandırıl-
ması hem de tehlikeli alanlarda ön-
lem alınması için şelale çevresinde 
düzenleme çalışmalarını sürdürü-
yor. Göksu Şelalesini ziyaret etmeye 
gelen vatandaşlar hem gezmek için 

hem de iftarlarını burada açmak için 
geldiklerini belirterek, “Konya mer-
kezden üç arkadaş motorlar ile gel-
dik Göksu Şelalesine. Güzel bir yer 
doğal bir yer. Doğal bir ortam daha 
önceden de gelmiştik. Ama motorlar 
ile gelmek güzel bir deneyim oldu 
bizim için. Çok güzel bir ortam aynı 
zamanda oruçluyuz iftarımızı bura-
da açtıktan sonra gideceğiz” 

“Doğal ortamları seviyoruz” 
Şelaleye gezmeye gelen vatan-

daşlar, Göksu Şelalesinin güzel bir 

yer olduğunu ifade ederek, “Doğal 
ortamları seviyoruz. Bu haftada 
Göksu’ya gidelim dedik çünkü bu-
rası güzel. Uzun zamandır da gel-
miyorduk. Güzel bir gezi oldu bizim 
için. Sarıoğlan tarafından geldik. 
Daha başka yerleri de gezeceğiz. 
Her hafta başka yerleri geziyoruz fır-
satımız oldukça” şeklinde konuştu. 
Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlar 
fotoğraf ve öz çekim yaparak anıları-
nı ölümsüzleştirdi.
n İHA

3 Ekim 2015’te kö-
şemde yazdığım ‘’Kum 
Torbası ve Alışkanlık-
larımız’’ yazısı aklıma 
geldi.

Daha doğrusu 
yaşadıklarım o yazımı 
sık sık aklıma getiriyor. 
Alışkanlıklarımız ayak-
larımızda kum torbası 
sanki.  

Gelişmeye çalışı-
yoruz,birçok değişiklik de yapıyoruz 
ama işin ruhunu değiştirmekte o 
kadar başarılı değiliz.

Şeklen bir şeyler yapıyoruz, 
yaptıklarımız davranışlarımızın de-
ğişimine yansımıyor.

Bir vatandaş olarak;
Elbiseyi ayakkabıyı, arabayı, 

yaşamdaki statümüzü, gelirimizi 
değiştiriyoruz, daha sağlıklı, medeni 
kültürel zenginliğe sahip entelektüel 
davranışlara sahip oluyor.

Trafikte, insanlar arası iletişim-
de, kendimize karşı sorumlulukla-
rımızda, ticarette, davranışlarımızı 
büyüdüğümüz oranda geliştiremi-
yoruz.

‘’Kendini yenileyemeyen, yeni 
davranışlar edinemeyen bireyler ve 
toplumlar hep yeni duruma karşı 
savunmacı duruma geçerler.Çatı-
şırlar.’’  demişim

Yaşananlara bakıyorum da in-
sanlar bulundukları ortamda ortak 
paydalar geliştirmek yerine, çevreyi 
kendine uydurma gayretindeler.

Belki de alışkanlıklarını sorgu-
layan insanların empati becerileri 
gelişmiştir

Yoksa kendi alışkanlıklarını ya-
şamın genel kuralları olarak gördük-
leri için her an her olayda çatışmacı 
kişilik sergilerler.

Alışkanlıklar tarihten süzülen 
pozitif davranışlar olduğu gibi, tarih 
içerisinde  coğrafi, sosyal ve eko-
nomik olaylara göre de şekillenmiş, 
toplumsal ortak paydalarımız da 
olabilir.

Alışkanlıklar, milletten millete 
değiştiği gibi bazen aynı toplumda 
şehirden şehre, aileden aileye de 
farklılıklar gösterebilir.

Eğer bulunduğu kültür, yetiştiği 
ortamda yanlış da olsa alışkanlıkları 
saygı görerek yetişmiş insanların, 
yaşamı, çevresini işini değerlendi-
rirken ortamın gereğinden çok alış-
kanlıklarının meydana getirdiği bir 
bakış açısı ile karar verecektir.

Güçlü ama gelişen yaşam ko-
şullarına göre güncellenememiş 
alışkanlıklar,  insanı kurumları işlet-
meleri büyütse bile geliştirmezler. 
Fasit daireler oluşturarak kendi etra-
fından dönen yaşamlar üretir.

Bu davranış biçimleri kişiden iş-
letmelere, Kurumlara, devlete kadar 
karar veren sevk ve idare sorumlu-
luğu olan her alanda böyledir.

Belki bugün kendi teknolojimizi 
üretemememizin altında yatan se-
bep de bu.

İleri teknolojiyi istiyoruz, kaliteli 
eğitimi istiyoruz, gelişmiş şirketleri-
miz olsun diyoruz;  Binaları değişti-
riyoruz, yeni yatırımlar yapıyoruz, 
çok paralar da kazanıyoruz ama 
kendimize ait teknolojiye ulaşamı-
yoruz.

Bir türlü ülkemizin stratejik bir 
yatırımı olmuyor.

Japonların elektronikve mercek 
sektörünün kilit teknolojisine sahip 
olması,

Amerika’nın Chip, Mobil telefon, 

savaş ve uzay teknolo-
jisine sahip olması,

İsveç’in saat,
İsrail’in Gen,
Alman ve Ame-

rikan standartlarının 
kural koyucu konumu,

Finlandiya’nın Eği-
tim sektöründeki ba-
şarısı,

Daha birçok ülke-
nin kendine has, küre-

sel ölçekte stratejik başarılara sahip 
lokomotif özellikleri takip edilen ül-
keler konumundalar.

Biz hala başka ülkelerin sahip 
olduğu bir ürünün, bir sektörün bize 
özgü olanını üretmeye çalışıyoruz.

Savunma sanayinde, tekstilde 
eğitim de hep bize ait olana ulaşma-
ya çalışıyoruz.

70’li ve 80’li yılları ithal ikameci 
yani kopyacı bir bakış açısı ile geçi-
ren ülkemiz, şimdi de başkasında 
olanın bize özgü olanını üreterek 
teknoloji sahibi gözükmeye çalışı-
yoruz.

Hedeflerimiz de öyle.
Farklı bir alanın öncüsü olabil-

mek henüz daha bizi gelişme kültü-
rümüzün içerisinde yok.

Daha doğrusu alışkanlıklarımız 
bizi bu dar bakış açısından kurtara-
mamış.

Şirketlerimiz, politikacılarımız 
halk olarak beklentilerimiz gelişmeci 
alışkanlıklara daha sahip olamadık. 
Davranışlarımız 1800 yılında ne ise 
şimdi de o.

Geleneksel tavırlarımıza kıs-
kançlıkla sahip çıkıyoruz.

Acaba gelişen dünya nereye 
gidiyor?

Bu gelişme hangi yeni teknoloji-
lere ihtiyaç duyacak?

Bu hangi insan kaynakları ile 
gerçekleştirilecek?

Diye düşünüp politikalar, stra-
tejiler geliştirsek o zaman belki 
gelişen küresel düzende söz sahibi 
olacak araçlara sahip olabiliriz.

Mesela güneş enerjisi, Bor, To-
hum teknolojisi, Elektrikli araçlar, 
Enerji depolamaları sağlık, robot 
teknolojileri konularında lokomotif 
olabiliriz.

Politikacıların söylemine bakı-
yorum;

Daha iyi eğitim,
Daha gelişmiş ülke,
Daha stratejik bir güç, 
Daha gelişmiş bir adalet,
Yollar,  hava alanları,
Katma değeri yüksek ürün üre-

teceğiz.
Evet doğru ama nasıl gerçek-

leştireceğiz?
Nasıl, hangi eğitimle nasıl bir 

insan kaynağı planlıyoruz?
Nereden başlayacağız?
Bu sorunların cevaplarını ver-

mediğimiz sürece bunlar içi boş 
vaatler.

Elbette değerliler ama benim 
kastım her hangi bir alanda küresel 
yaşamda önemli bir köşe taşı olabil-
menin rotasını çizmek.

Alışkanlıklarımız bizi kör etmiş, 
kendi davranışlarımızı gelişme diye 
yutturma sevdasındayız.

Dünün alışkanlıkları ile gelece-
ğin teknolojilerini üretemeyiz.

Hele gürültülü, hakaret içeren, 
yıpratmaya yönelik,  demagojik  
söylemler, ilkeleri yerle bir eden 
davranışlar, kurnazca ayak oyunları 
ile  bu böyle bir rota nasıl çizilebilir? 
Endişeliyim.

BİZİ KÖR EDEN ALIŞKANLIKLARIMIZ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Yaşlı Bakım Teknikerleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile görüştü, sorunlarını anlattı.
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Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde silahlı terör örgütüne üye ol-
mak ve darbeye teşebbüse yardım 
etmek suçlarından yargılandığı 
davadan 10 gün önce beraat eden 
eski 3. Ana Jet Üs Komutanlığı İs-
tihbarat Müdürü Yüzbaşı Kenan 
Şahin, mahrem yapılanmasında 
müdür pozisyonunda aranan 2 
zanlıyla birlikte FETÖ’nün hücre 
evinde yakalandı. Edinilen bilgiye 
göre, 15 Temmuz’da FETÖ’nün 
darbe girişimi gecesi yıllık izindey-
ken memleketi Malatya’dan yola 
çıkarak Konya’ya gelen 3. Ana Jet 
Üssü eski İstihbarat Şube Müdürü 
Yüzbaşı Kenan Şahin, savaş hare-

kat merkezinde darbecilerle toplan-
tı yaptıktan sonra yakalandı.  Kenan 
Şahin, yargılandığı mahkemedeki 
savunmasında “FETÖ üyesi deği-
lim. 15 Temmuz akşamı 21.30’da 
çalışma kitaplarımı almak için üsse 
geldim. Darbe kalkışması olunca da 
dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs 
içerisinde kaldım” diyerek kendisini 
savundu. İzindeyken üniformasını 
giyen ve tanık olarak mahkeme-
de dinlenen Nöbetçi Amir Gülçin 
Kır’a “çağırdılar izni yarıda bırakıp 
geldim” diyen yüzbaşı, hakkındaki 
ifadelere rağmen 31 Mayıs’ta Kon-
ya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 
sanıkla birlikte yargılandığı davada 

silahlı terör örgütüne üye olma ve 
darbeye teşebbüs suçlarından be-
raat etti. 

Kenan Şahin hakkında mahke-
menin verdiği beraat karar tartışılır-
ken, Konya KOM Şube Müdürlüğü 
ekipleri gece saatlerinde Selçuklu 
ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde 
tespit ettikleri gaybubet evine gece 
baskın yaptı. Evde, FETÖ’nün aske-
ri mahrem yapılanmasında müdür 
pozisyonunda görev yapan Mehmet 
Aslancan ve Mehmet Koçak ile 10 
gün önce darbe teşebbüsüne yardım 
suçundan beraat eden eski yüzbaşı 
Kenan Şahin yakalandı. Mehmet 
Aslancan’ın üzerinden 1, Mehmet 

Koçak’ın üzerinde de 3 farklı sahte 
kimlik bulundu. Evde yapılan ara-
mada ‘FALCON’ uygulaması yüklü 5 
cep telefonu, 8 bin dolar, 18 bin lira 
para ve örgüt tarafından dağıtılan 
marketlere ait alışveriş kartları ele 
geçirildi. 3 zanlı sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra KOM Şube Mü-
dürlüğüne götürüldü. 

Yüzbaşı Kenan Şahin’in FETÖ 
üyelerinin yürüttüğü askeri casus-
luk soruşturmasının bilirkişisi olan 
yüzbaşı ağabeyi Cihan Şahin İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi önünde 
“gelene ateş edin mermilerinizi boşa 
harcamayın” talimatı verirken polis 
tarafından öldürülmüştü. n İHA 

‘Terör örgütleri algı 
operasyonu yapıyor’

Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı İlhan Yerli-
kaya, “Türk medyası, 
RTÜK ile ilgili bir de-
zenformasyon var. Bu-
nun kasıtlı ve planlı bir 
kampanya olduğunu 
düşünüyorum. Bize ge-
len eleştirilerden bunu 
anlıyoruz. Terör örgüt-
leri Türkiye ile ilgili algı 
operasyonu yapıyor. Avrupa’daki 
yetkililere sürekli propaganda ya-
pıyorlar” dedi. Yerlikaya, Ulusla-
rarası Basın Enstitüsü’nün (IPI) 
‘Türkiye’de yeterli basın özgürlü-
ğü olmadığı’ iddiasıyla başlattığı 
kampanyaya ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Avrupa merkezli başlatı-
lan bu kampanyanın yeni olmadı-
ğını söyleyen Yerlikaya, katıldıkları 
birçok uluslararası toplantıda, bu 
asılsız iddia ve eleştirilere maruz 
kaldıklarını aktardı.  Yerlikaya bun-
da, dezenformasyon ve yalanların 
etkili olduğunu belirterek, “Terör 
örgütleri, Avrupa’da medya ko-
nusunda yanlış bilgi veriyor. ‘Tür-
kiye’de gazeteciler hapse atılıyor’, 
‘Medya özgürlüğü yok’ gibi sözler-
le propaganda yapıyorlar. Bunun 
yanlış olduğunu söylüyoruz. Av-
rupalı yetkililer, kendilerine doğ-
ru bilgileri verdiğimde şaşırdılar. 
‘Bize gelen bilgiler bu’ dediler” 
diye konuştu.

Yerlikaya, şöyle devam etti:”-
Medyanın suç işleme özgürlüğü-
nün olmadığını anlattık. Burada 
tutuklanan birkaç gazetecinin ge-
rekçesinin bu olduğunu söyledik. 
Türkiye’de basının özgür ve çoğul-
cu yapıda olduğunu anlattık. Örne-
ğin Almanya, nüfus ve medya sa-
yısı bakımından Türkiye’ye yakın 
bir ülkedir. Türkiye’nin medya ku-
ruluşu sayısı Almanya’nın 3 katı. 
Orada 500 radyo ve televizyon 
kuruluşu var. Türkiye’de ise bu 
rakam 1750’nin üzerindedir. Tür-
kiye’de çoğulcu yapı vardır. Deği-
şik grupların olduğu medya sek-
töründe, sadece tekel veya kamu 
yayıncılığı yok. Özel yayıncılıkta da 
tekelleşme yok. Çok sayıda grupla-

rın yayın organları var. 
Türkiye’de herkes fik-
rini özgürce ifade ede-
biliyor. Partiler görüş-
lerini ifade edebiliyor. 
Seçim öncesi partiler 
ve adayları, televizyon 
kanallarında düşüncü-
lerini ifade edebiliyor.” 

IPI Direktörü Bar-
bara Trifoni’nin, basın 
özgürlüğü olmadığını 

savunarak kampanya başlattığına 
işaret eden Yerlikaya, buna da bazı 
Avrupa Parlamentosu milletvekil-
lerinin destek verdiğini ifade etti.

Yerlikaya, Türk medyasına 
yönelik asılsız iddiaların dillen-
dirildiğine işaret ederek, şunları 
söyledi:  “Türk medyası, RTÜK ile 
ilgili bir dezenformasyon var. Bu-
nun kasıtlı ve planlı bir kampanya 
olduğunu düşünüyorum. Bize ge-
len eleştirilerden bunu anlıyoruz. 
Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı 
operasyonu yapıyor. Avrupa’daki 
yetkililere sürekli propaganda ya-
pıyorlar. Türkiye’de basın özgür-
lüğünün olmadığını, gazetecile-
rin tutuklandığını söyleyerek algı 
oluşturuyorlar. 15 Temmuz’daki 
FETÖ’nün darbe girişimi karşısın-
da tamamı, milli iradenin yanında 
durdu. Bu, Türkiye’de kaos oluş-
turmak isteyen bir takım mihrak-
ların hoşuna gitmedi. Türkiye’de 
medyayı topluca cezalandırmak 
istiyorlar. Burada hedef, iktidar 
tarafı falan değildir. Türkiye’de-
ki radyo televizyonların sağı, solu 
hepsi hedef alınmaktadır. Medya 
yıpratılmak istenmektedir.” Terör 
örgütleri FETÖ ve PKK’nın, Avru-
pa’da lobi faaliyetleri yaptığına dik-
kati çeken Yerlikaya, “Boş durmu-
yorlar. Buradan kaçan FETÖ’cüler 
orada bir takım mihrakları etki-
leyebiliyor. Bu saldırıların sebebi, 
bu terör örgütlerinin Batı’daki fa-
aliyetleri ve 15 Temmuz’da, Tür-
kiye’de medyanın, topyekün bir 
şekilde milli iradenin yanında dur-
ması, ihtilale karşı direnmiş olma-
sıdır. Burada temel amaç 15 Tem-
muz’dan kalan hınçtır.” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ 

Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek Atatürk Stadı’nda yıkım için ilk kazma vuruldu. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Sorgun, “En kıymetli alanlar milletimize tahsis ediliyor” dedi 

Millet Bahçesi için 
eski stadyum yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, eski statların Millet Bah-
çesi’ne dönüştürülmesi talimatının 
ardından, Konya Atatürk Stadı’nda 
yıkıma başlandı.

Merkez Meram ilçesindeki Ma-
muriye Mahallesi Ferit Paşa Cadde-
si’nde bulunan 100 bin metrekarelik 
eski stadyum alanındaki dönüşüm 
çalışmasını, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, İl Başkanı Hasan Angı 

ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek yerinde takip etti.

Sorgun, burada yaptığı açıkla-
mada, şehrin kalbindeki alanın, Kon-
ya’nın en önemli mekanı olduğunu, 
millete tahsis edildiğini söyledi.

Bu girişimin önemli olduğunu 
ifade eden Sorgun, “En kıymetli 
alanlar, yine en kıymetli olan milleti-
mize tahsis ediliyor. Bu yönüyle çok 
sembolik bir tarafı var. Cumhurbaş-
kanımız, geçtiğimiz cumartesi günü 
bu alanın ‘Millet Bahçesi’ olarak 

tahsis edilmesi talimatını vermişti. 
Üzerinden daha bir hafta geçmeden 
bugün bunun ilk uygulamasını baş-
latıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” 
diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay da Kon-
ya’nın tarihi bir gün yaşadığını ifade 
etti. Kentte önemli başlangıçların-
dan birini yapacaklarını dile getiren 
Altay, “Eski stadyum alanının, Millet 
Bahçesi’ne dönüşümü için bugün 
çalışmalara başladık. Cumhurbaşka-

nımızın, son ziyaretinde, Millet Bah-
çesi’nin bir an önce başlatılması için 
talimatı olmuştu. Biz de Türkiye’de 
ilk kez Millet Bahçesi için stat yıkımı-
na başlayan il olmaktan mutluyuz. 
İnşallah en kısa sürede projesini ta-
mamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz 
edeceğiz. Onun da kabulüyle birlikte 
imalat sürecine başlayacağız” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
dozer, alandaki tesisin yıkımına baş-
ladı.
n HABER MERKEZİ 

Beraat etti, gaybubet evinde yakalandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin 
refüje çarpması sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçe-
si Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Ali B. idaresindeki 
07 KY 566 plakalı otomobil, iddiaya göre 
sürücüsünün aşırı süratli olması nedeniyle 
kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan oto-
mobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. 
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç 
içerisindeki sürücü Ali B. hafif yaralanırken 
yolcu İbrahim T., ağır yaralandı. İbrahim 
T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği 
öğrenildi. n İHA

Akşehir’de meydana gelen trafik kazasın-
da 1 kişi hayatını kaybetti.  Hüseyin Özen 
idaresindeki 48 SL 793 plakalı motosiklet 
ile Uğur Taşkın yönetimindeki 16 NYR 61 
plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi D-300 
karayolunda çarpıştı. Kazada motosiklet sü-
rücüsü Özen olay yerinde hayatını kaybetti. 
Otomobil sürücüsü Taşkın ise jandarma 
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
n AA

Refüje çarptı:
1’i ağır iki yaralı

Akşehir’de trafik
kazası: 1 ölü

Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yara-
landı. Alınan bilgiye göre, Gökhan D. ile husumetli oldu-
ğu kuzeni Çetin D. arasında merkez Selçuklu ilçesi Sadık 
Ahmet Caddesi’ndeki restoranın önünde tartışma çıktı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin D. av tü-
feğiyle ateş açtı. Yaralanan Gökhan D. ve arkadaşı Sinan 
Ünlü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ünlü, Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağ-

men kurtarılamadı. Kaçan zanlı Çetin D, Meram ilçesinde 
suç aleti silahla yakalandı. Cinayet zanlısı Çetin D, emniyet-
teki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Çetin D’nin, Gökhan D’nin amcasının oğlu ve eski eniştesi 
olduğu, yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.  
Kavganın, Çetin D’nin, kuzeni Gökhan D. ile eşinden ayrıl-
masına neden olduğu gerekçesiyle tartışması sonucu çıktı-
ğı öne sürüldü. n AA

Silahlı kavgada 1 kişi öldü

İlhan Yerlikaya

Eski stadyum alanındaki dönüşüm çalışmasını, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti 

Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek yerinde takip etti.
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ÖDÜNÇ ALMA MESELESİ

İstikraz (borç alıp verme) muamelesi, 
altın ve gümüş gibi yalnız misliyat deni-
len tartılır şeylerde, ölçeğe bağlı buğday 
ve arpa gibi şeylerde ve taneleri arasında 
kıymet değiştirecek derecede fark bulun-
mayan yumurta ve ceviz gibi sayıya bağlı 
şeylerde olur. Hayvanlarda ve kumaş gibi 
değere bağlı şeylerde olmaz.

Gerek altından ve gümüşten ve diğer 
maddelerden olan nakid paralar, gerekse 
diğer tartılan veya ölçülen şeyler, sonra-
dan yalnız misilleri alınmak üzere borç 
olarak alınıp verilebilir. Buna “Karz-ı 
Hasen” denilir. Sosyal bir yardım oldu-
ğundan büyük bir sevabdır. Fakat bunun 
karşılığında fazla bir şey verilmesi şart 
kılınırsa, bu bir faiz olur ki, riba hükmün-
dedir. Borç verenin bir veya birkaç kişi 
olması arasında bir fark yoktur.

Borç alınan şeyler, sonradan kendi 
misilleri ile ödenir. Borç alınan bir altın 
para, yine aynı bir altın para olarak öden-
diği gibi, bir altın para ile bir miktar buğ-
day, yine fazlalık yapmaksızın aynı altın 
para ve aynı ölçek buğdayla ziyade yap-

maksızın ödenir. Ancak borç alınan para, 
geçer kağıt para iken sonradan piyasada 
bulunmasa veya geçmez bir hale gelse, 
kabul edilen fetvaya göre, son geçerli ol-
duğu tarihteki kıymeti ile ödenir.

Bir kimse, borç verdiği para ve başka 
şeylerin tamamını veya bir kısmını borç-
lusuna bağışlayabilir. Borç alanda, arada 
bir şart olmaksızın alacaklı olan kimseye 
hediye verebilir.

Sonuç: İstikraz işlemlerinde iki taraf-
tan birine şart kılınan bir menfaat helal 
değilse de, şart koşulmayan bir menfaat 
helaldir. Onun için bir borçlu, borcunu 
ödemekle beraber kendiliğinden, bir adet 
olmayarak, bir mikdar fazla verse, bu he-
lal olur. Bir kimsenin bir parayı, başka bir 
yerde bulunan bir adama ödemek şartı ile 
borç alması mekruhtur. Fakat böyle bir 
parayı aralarında bir şart bulunmaksızın, 
borç verenin izni ile, başka bir yerde bu-
lunan bir adama götürüp vermesi mekruh 
değildir. Hatta böyle bir şart ve adet bu-
lunmaksızın, biraz da fazla vermesinde 
bir haramlık yoktur. Bu, bir bağış olur.

Bir kimsenin bir adama, her ay veya 
her yıl belli bir mikdar ödemek üzere para 
vermesi caiz değildir. Verilen bu ödünç 
paraya karşı alınan fazla paralar riba ol-
muş olur. Fakat belli bir parayı muayyen 
işte kullanıp elde edilecek kârından belli 
bir nisbette, üçte bir veya dörtte bir gibi, 
vermesi şartı ile para verilmesi caizdir. 
Çünkü bu bir ticaret ortaklığı işlemidir. Bu 
durumda o kimsenin zarara da sermayesi 
nisbetinde ortak olması gerekir.

Komşular arasında ekmekler, ister 
sayı ile ve ister tartı ile borç alınıp veri-
lebilir. Bu husustaki işlem bir kolaylık ve 
zaruret esasına bağlıdır. Bu, İmam Mu-
hammed’in görüşüdür ve fetva da buna 
göredir.

Faizin dinde yasak olmasının bir-
çok hikmetleri vardır. Önce, muhtaç bir 
kimseye verilen bir paradan, daha sonra 
fazla bir şey alınması sosyal yardımlaş-
ma görevine aykırıdır. Sonra bir paranın 
bu şekilde artırılması, çok kere insanın 
çalışma gayretini azaltır. Onu tenbelliğe-
sevkedebilir. Bununla beraber borç alınan 

paradan borç alanın bir kazanç elde edip 
etmeyeceği kesin değildir. Bir ihtimalden 
ibarettir. Çok kere alınan borç paralar bo-
şuna harcanarak karşılığında birçok zarar-
lara katlanmak gerekir. Rehin verilen nice 
kıymetli malların bu yüzden hiç bahasına 
elden çıktığı daima görülür. Oysa ki, veri-
lecek fazla mikdar belli ve kesindir. Onun 
için düşünülen bir kazanç, kesin ve belli 
olan bir mala karşı tutulamaz.

    Aslında kesin bir lüzum görülme-
dikçe, borç alınmamalıdır. Borç huzuru ve 
rahatı kaçırır, hürriyeti kısıtlar. Borç vere-
cek durumda olanlar da, ellerinden gelen 
yardımı muhtaçlardan esirgememeli-
dirler. Sadece Allah rızası için “Karz-ı 
Hasen” sureti ile borç verip mükafatını 
Allah’dan beklemelidir. Yerinde olarak 
verilen borç para, sadaka vermekten 
daha faziletlidir. Bununla beraber borç 
alacak olanlar da, güvenilir ve sözünde 
durur, ilk fırsatta borcunu öder kimseler-
den olmalıdırlar. Bu gibi iyi duygulardan 
yoksun olmak, yardımlaşma görevini de 
bozar.

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl değildir. 
Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını 
ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. 
Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah’ın hakkınızda çok 
hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. (Nisa 19)

Kim Allah için bir derece alçak gönüllülük gösterirse  ̧buna 
karşılık Allah onu bir derece yükseltir. Kim de Allah’ın emrine 

karşı gelerek bir derece kibirlenirse  ̧Allah onu bir derece 
alçaltıŗ  sonunda onu aşağıların en aşağısı kılar. (Hadis-i Şerif)

Allah Teâlâ hayal ile düşünülmekten münezzehtiŗ  
uzaktır. O  ̧akılla düşünülemez̧  fikirle tefekkür 

edilemez̧  herhangi bir şeye benzetilmez. 
(İmam Mâturidî )

Hadis Günün Sözü

Menkıbe RABİ’ BİN ÂMİR (R.A.)

Dua

Hz. Ömer’in (r.a.) hilafeti zamanı idi… İslam ada-
leti altında Müslümanlar bir tarafta altın devirlerini ya-
şarken, İslam orduları da dört bir cephede yeni fetihler 
yapıyor, zaferler kazanıyor ve İslam topraklarını genişle-
tiyorlardı.

Sa’dibniEbîVakkas’ın (r.a.) kumandası altındaki 34 
bin kişilik İslam ordusu Acem topraklarına dayanmıştı. 
Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) duasının tahakkuk etmesine 
çok az bir zaman kalmıştı. Bilindiği üzere, “Perviz” de-
nilen İran kisrası, Resûl-i Ekrem’in mektubunu parça-
lamış, Resûlullahda, “Yâ Rabbi, nasıl o benim mektu-
bumu parçaladıysa, sen de onu ve onun mülkünü parça 
parça et!” diye dua etmişti. Bu dua gerçekleşmiş, oğlu 
Şirviye, Perviz’i hançerle öldürmüş, şimdi sıra mülkünün 
parçalanmasına gelmişti.

İran ordusu kumandanı Rüstem, dâhilî saltanat 
çatışmalarından dolayı İslam ordusuyla çarpışmak iste-
miyor, bir musalaha zemini arıyordu. Ancak hazırlıkları 
ihmal etmemişti. İslam ordusunun 34 bin mevcuduna 
karşılık, İran ordusunun 80 bin yedeği yanında 120 bin 
mevcudu vardı. Bu mevcudun 30 bini, kaçmaması için 
zincirlerle birbirine bağlanmıştı. Ona rağmen Rüstem 
kendine güvenemiyor, İslam’ın bahadır kumandanı 
Sa’dibniEbîVakkas’tan sık sık elçiler isteyerek onu oya-
lamaya çalışıyordu.

Rüstem’in yanına giden ikinci elçi de Rabi’ bin Âmir 
(r.a.) idi. Rüstem’in yanına vardığında, hiç görmediği 
şatafatlı bir manzarayla karşılaştı. Rüstem’in bulunduğu 
yer, nakışlı yastıklar, kadifeden halılar, inci ve yakutlar 
ve daha birçok ziynet ile süslenmişti. Rüstem altından 
yapılmış bir koltukta oturuyor, etrafındaki insanlar bir 
köle gibi kendisine hizmet ediyorlardı.

Rabi’nin ise eski bir kıyafeti, eğri bir kılıcı, yer yer 
eğilmiş bir kalkanı ve çelimsiz bir atı vardı. Aslına bakılır-
sa, gördüğü şatafat Rabi’ bin Âmir’i hiç mi hiç cezbetme-
mişti. Bütün onlara karşılık, onun da sarsılmaz bir imanı, 
yıkılmaz bir şehameti ve cesareti vardı.

Halılarla örtülü yere varınca atından indi ve hemen 
oraya atını bağladı. Silahı, zırhı üzerinde ve miğferi 
başında idi. Ona, “Silahını bırak.” dediler. O da, “Ben 
kendiliğimden buraya gelmedim. Böyle kabul ederseniz 
ne âla, yoksa döner giderim!” diye, gayet vakur bir ce-
vap verdi. Orada bulunanlar, bu çelimsiz insandan çıkan 
cesurane sözler karşısında şaşırıp kalmışlardı.

Rüstem, “Bırakın onu.” dedi. Rabi’ ilerledi ve Rüs-
tem’in yanına yaklaştığında mızrağını yere sapladı. Yer-

de ise ipekli yastıklar vardı. Mızrağın keskin ucuyla ipek 
yastıkları delip geçti. Etrafındakilerin fevkalade değer 
verdiği bu süslü yastıkların Rabi’ için hiçbir ehemmiyeti 
yoktu. Onun tek düşündüğü, elçilik vazifesini, İslam’ın 
izzetine uygun bir şekilde yerine getirebilmekti.

Rüstem, “Ne diyorsan, anlat bakalım.” dedi.
“Allah bize, dilediği kimseleri, kula kulluktan Ken-

disine kulluğa, dünya sıkıntılarından feraha çıkaralım, 
batıl dinlerinin zulmünden kurtarıp İslam adaletine ulaş-
tıralım diye bir peygamber gönderdi. Kim bu dini kabul 
ederse bizden olur, biz de döner gideriz. Kim de kabul 
etmezse, Allah’ın vaat ettiğine kavuşuncaya kadar onun-
la savaşırız!”

“Allah’ın vaat ettiği nedir?”
“Kâfirlerle savaşırken ölen için cennet, geride ka-

lanlar için ise zaferdir.”
“Söylediklerini dinledim. Bu mevzuu düşünmemiz 

için bize mühlet verir misin?
“Kaç gün?”
“Bir veya iki gün…”
“Hayır! Âlimlerimiz ve reislerimizle mektuplaşma-

mız için bu vakit az olur.”
“Peygamberimiz düşmanla karşılaştığımız zaman 

üç günden fazla mühlet vermememizi emretti. Düşün ve 
adamlarına sor, bu mühlet içinde üç şıktan birini tercih 
et: Müslüman olmak, cizye vermek ve harp etmek…”

“Sen onların efendisi misin?”
“Hayır, Müslümanlar birbirlerine kuvvet veren tek 

vücut gibidir.”
Rüstem bunun üzerine adamlarını topladı ve “Bu 

adamın sözlerinden daha kıymetli ve kabule şayan bir 
söz duydunuz mu?” dedi.

Adamları Rüstem’in bu sözlerine şiddetli bir şekilde 
karşılık verdiler: “Kendi dinini bırakıp, onun söyledikleri-
ne meyletmekten Allah seni muhafaza etsin. O adamın 
elbiselerini görmedin mi? Böyle elbiseler giyen adamın 
sözlerinde ne olabilir ki?!”

Kısa bir zaman sonra Rabi’ gibi elbise giyenlerden 
müteşekkil 34 bin kişilik İslam ordusu, süslü elbiseler 
ve ziynetler içerisinde bulunanların 200 bin kişilik ordu-
suna galip gelmiş ve İslam orduları Medâyin’e girerek 
Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) duasının gerçekleşmesine 
şahit olmuşlardı. İslam ordusundan sadece 8 bin kişi, 
şehit olarak Cenneti Âla’ya yükselirken, İran ordusu 120 
bin kişi zayiat vermiş, geri kalanları da yaralı olarak firar 
etmişlerdi.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

“İrade” ile “idare” arasındaki fonetik benzerlik hep dikkatimi 
çekmiştir. Bu iki kelime ses bakımından benzediği gibi mana bakı-
mından da benzemektedir. TDK sözlüğü iradeye “bir şeyi yapıp yap-
mamaya karar verme gücü” anlamını vermiştir. İdare kelimesine de 
“yönetme, çekip çevirme” anlamı vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de ira-
deye hakim olamamanın ne gibi sonuçlar doğuracağına birçok ayette 
işaret vardır. Bunlar arasında isteklerin ilah kılınmasından bahseden 
ayetler önemlidir.

“Ahirete inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni on-
dan (ahiret için hazırlık yapmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak 
olursun!”

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona 
sen mi vekil olacaksın?”

“Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna 
uyandan daha sapkın kim olabilir?”. Bu ayetlerde geçen “heva” 
kelimesi başka bir ayette, rüzgârın bir nesneyi savurması, nereye 
düşeceği belli olmayan bir yere sürüklemesi anlamında kullanılmış-
tır. Kontrol edilmeyen arzular insanla şiddetli rüzgarın bir nesne ile 
oynadığı gibi oynar. Nihayetinde o kişi nereye düştüğünü bilemez.

Hz. Peygamber de ashabına nefsi kontrol eğitimi uygulamıştır. 
Kudüs’te medfun olup fakirin de ziyaret etmiş olduğu Şeddad b. Evs 
(r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. 
Aciz kişi de, nefsini duygularına tabi kılan ve Allah’tan dileklerde bu-
lunup durandır”. “men dane nefsehu” ibaresinde geçen “dane”fiili 
“din” ile aynı kökten gelmektedir. Nefsini “din” ile yani “ilahi esas-
lar” ile kontrol etmek anlamındadır. Şu hadiste de bir arzu ve irade 
eğitimi vardır:

Sizden birinizin arzu ve istekleri, benim getirdiğim esaslara uy-
madıkça iman etmiş olmaz. Bu hadisin şerhinde İbnReceb el- Han-
beli şu tespitlerde bulunmuştur: Bütün günahlar, arzu ve şehvetin 
Allah ve Rasülüllah sevgisinin önüne geçirilmesinden kaynaklanır. 
Nitekim Allah, kitab-ı kerim’inin birçok yerinde müşrikleri, “heva ve 
hevesine tabi olanlar” olarak vasıflandırmıştır. Bid’at olan işler de 
arzu ve isteklerin şer’i hükümlerin önüne geçirilmesinden kaynak-
lanır.

Arzu Edilebilecek ve Edilmeyecek İşler
Hz. Peygamber sadece amelî olarak irâdeye hâkimiyet eğitimi 

yapmamış, henüz gerçekleşmemiş ve teorikten pratiğe dökülmemiş 
arzu ve isteklerin eğitimini de yapmıştır. Hadis edebiyatımızda “ki-
tabü’t- temenni” diye bir bölüm vardır. Bu bölümdeki hadisleri in-
celediğimizde gerçekleşmemiş arzularımızın eğitimi ile ilgili çarpıcı 
ipuçları, sırlar ve hikmetler buluruz.

Allah Rasülüne göre asıl arzulanması gereken, cihad ve şeha-
dettir. Hicret sevabı olmasaydı, ensardan olmayı temenni edeceğini 
söylemiştir. İman ve cihaddan sonra arzulanması gereken işlerin ba-
şında muhacir ya da ensar olmak gelmektedir. “Varacağı yer cennet 
olana kadar mü’min hayra doymaz” buyurmuştur. Kur’an’ı okuyup 
onunla amel etmek, malını Allah yolunda eritmek de arzu edilmesi 
gereken işlerdendir.

Arzu edilmemesi gereken şeyler de vardır. Mesela ölümü arzu 
etmek doğru değildir. Allah insanı farklı farklı yaratmıştır. Herkes, 
kendine verilen vasıflarla imtihan olunmaktadır. Kadınların erkek ol-
mayı, erkeklerin kadın olmayı arzu etmesi doğru değildir. Erkek de 
kadın da yaptığı güzel işlerin sevap bakımından hissesini alacaktır.

Sünnette irâde eğitimi

Medine döneminde inmiştir. 64 âyettir. Adını, 35. âyette geçen 
“nûr” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca; bireysel ve toplumsal 
hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair 
esaslar yer almaktadır. 

Mushaftaki sıralamada yirmi dördüncü, iniş sırasına göre 102. 
sûredir. Haşr sûresinden sonra, Hac sûresinden önce Medine’de in-
miştir. Zina edenlerle evlenmeyi kınayan 3. âyet, hicretin 3. yılında, 
Recî’ çatışmasında şehid düşen Mirsed ile ilgilidir. Şu halde sûrenin 
ilk âyetleri hicretin 1. yılının sonu ile 2. yılının başlarında vahyedilmiş 
olmalıdır. Eşleri hakkında zina suçlamasında bulunan kocalar hak-
kındaki 6. âyetin de Tebük Savaşı’ndan sonra, 9. yılın Şâban ayında 
geldiği bilinmektedir. Buna göre sûrenin uzun bir zaman dilimi içinde 
parça parça nâzil olduğu anlaşılmaktadır. 

Sûrenin konularını şöylece sıralamak mümkündür:
 1. Zina suçu işleyenlerin cezası ve bunlarla evlenmenin hükmü.
 2. Namuslu kadınlara iftira edenlerin ispat yükümlülüğü, cezası 

ve lânet-leşme usulü.
 3. Hz. Âişe’nin, münafıklar tarafından yapılan iftiradan berâeti 

(Allah’ınmünafıkları yalanlaması, Hz. Âişe’yi temize çıkartması).
 4. Namusla ilgili dedikoduların ve ahlâksızlığın yayılmasına 

sebep olanların kınanması.  5. Evlere girip çıkma ile ilgili muaşeret 
kuralları.

 6. Müslümanlar arasındaki (kadın-erkek) sosyal ilişkiler ve 
selâmlaşma kuralları.

 7. Köle ve câriyelere iyi davranma, onları evlendirme ve özgür-
lüklerine kavuşturma konularıyla ilgili teşvikler.

 8. Fuhşun yasaklanması, iffetli olmanın teşviki.
 9. Şeytanın tuzakları hakkında uyarı. 
10. Allah’ın doğru yolu göstermesi ve imana giden yola ışık tut-

masıylailgili temsilî açıklamalar.
 11. Allah’ın büyüklüğü ve eşsiz nitelikleri, O’na kulluk edenlere 

sevgisi ve ödülleri konularında önemli açıklamalar ve müjdeler.
Nûr sûresini göndermeyi murat eden Allah Teâlâ onun kaç âyet-

ten oluşacağını, âyetlerin içeriğini, uzunluk ve kısalığını, ifade tar-
zını takdir etmekte, sonra da Cebrâil vasıtasıyla onu peygamberine 
göndermektedir. Tefsircilerin çoğu, âyette geçen faradnâ kelimesine 
bizim tercih ettiğimiz “belirlemek” mânasını değil, “farz kılmak” an-
lamını vermişler ve “... indirdik ve farz kıldık” şeklinde anlamışlar-
dır. İbn Âşûr’un da işaret ettiği üzere (XVIII, 143) sûrede geçen bütün 
âyetler farz kılınmış hükümler getirmediği için biz meâldeki anlamı 
tercih ettik.

SURELER
Nûr Suresi  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce 
saltanatın, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin te-
mizliği, velilerinin nuru, şehitlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi art-
tır, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, 
cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahiret-
te de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin 
yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi¸ Hüseyin ve kardeşi yüzü 
hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü 
hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey merhametlilerin 
merhametlisi rahmetinle isteğimi kabul buyur.

Muhammed Bekrî 
Evliyanın büyükle-

rinden fıkıh âlimi Bekrî 
(rahmetullahi teâlâ 
aleyh) hazretleri bir 
defasında Mekke-i Mü-
kerreme’de talebesi 
Abdurrahim Şa’râvî ile 
mücavir, komşu idiler. 
Harem-i Şerif’te, Bâb-ı 
İbrahim denilen yerde 
oturdukları bir sırada, 
hizmetçisi gelip, bazı 
ihtiyaçlarını almak için 
para istedi. O sırada 
parası olmadığı için hiz-
metçiye; “İnşallah ben 
birazdan gönderirim.” dedi. Sonra hizmetçi gitti. Fakat tekrar gelip, 
ısrarlı bir şekilde para istedi. Muhammed Bekrî önceki gibi cevap verdi. 
Fakat hizmetçi ısrarla para istiyordu. Hizmetçinin bu ısrarı karşısında 
Muhammed Bekrî, Kâbe-i Muazzamayı tavaf etmek için kalktı. Talebesi 
de onunla birlikte gitti. Muhammed Bekrî tavaf ederken şu sözleri söylü-
yordu: “Ya Rabbi! Bitkiler kurudu. Onları lütfedeceğin yağmur ile sula. 
Bize yardım eyle. Çünkü biz, senin lütuf ve ihsanını umuyoruz.” Bir 
müddet sonra Hindistanlı bir zat, Muhammed Bekrî’nin yanına gelerek, 
elini öptü. Cebinden, içerisinde bir miktar dinar bulunan bir kese çıka-
rıp verdi ve “Efendim! Bu kese size hediyedir. Bunu, Hindistan Sultanı 
gönderdi” dedi. Bunun üzerine Muhammed Bekrî bu ihsanından dolayı 
Allahü teâlâya şükür secdesi yaptı. Sonra o keseyi hizmetçisine verdi. 
Hizmetçi sevinçle ihtiyaçları karşılamak için çarşıya gitti.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

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

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE
* PAKETLEMEDE 

ÇALIŞACAK 35 YAŞINI 
AŞMAMIŞ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

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

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Firmamız bünyesinde çalıştırılmık üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

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

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

TEL: 0332 345 47 10Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

DHMİ KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ ERMENEK MSSR RADAR İSTASYONUNA 16 METRE 
YÜKSEKLİĞİNDE ANTEN KULESİ YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/293329
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA YOLU ÜZERİ 2.ORG.SAN.KARŞISI SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322391343 - 3322391341
c) Elektronik Posta Adresi : ayhan.bolat@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET 16 METRE YÜKSEKLİĞİNDE ANTEN KULESİ YAPIMI
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DHMİ KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ERMENEK
   MSSR RADAR İSTASYONU KARAMAN/ERMENEK
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DHMİ KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2.ORG.SAN.KARŞISI
   VALİ AHMET KAYHAN CAD. ANKARA YOLU ÜZERİ
   SELÇUKLU/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 27.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
B III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ KONYA 
Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma Ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ KONYA Havalimanı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Ve İdari 
İşler Şefliği Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
30.11.2013 tarihli ve 28837sayılı Resmi Gazetenin ‘’Çeşitli ilanlar’’ başlıklı bölümünde (sayfa 114) 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi için N değeri alt yapı işlerinde 1 olarak alınacağı belirtilmektedir

Basın 820439 - www.bik.gov.tr

DHMİ KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 
ERMENEK MSSR RADAR İSTASYONUNA 16 METRE 

YÜKSEKLİĞİNDE ANTEN KULESİ YAPIMI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Davacı Maliye hazinesitarafından mahkememize açılan alacak davasında;
Konya ili, Meram ilçesi, 2. Mahallesi/Köyü,Aşağı uluırmak Mevkii 66 pafta 808 ada 131 parsel sayılı 
taşınmazın müşterek maliklerinden Abdullah oğlu Süleyman bilinen kişilerden olmaması nedeni 
ilebütün aramalara rağmenölü veya diri olduğuna dair hiçbir haber alınamadığı, bugüne kadar yapılan 
aramalarında sonuçsuz kaldığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;
Yukarıda kimliği yazılı Abdullahoğlu Süleyman’ın hayatından bilgisi olanların, hayatta olup olmadığı ve 
adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. 32.maddesi ve devamı hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım 
tarihinden itibaren ÜÇ AY (3 ay) içinde mahkememizin 2017/477 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, 
aksi taktirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

Basın 820765 - www.bik.gov.tr
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Rebii Karatekin Orta-
okulu ve Rebii Karatekin 
İmam Hatip Ortaokulu ta-
rafından öğrenci ve

velilerine yönelik iftar 
programı düzenlendi. Okul 
bahçesinde düzenlenen 
programa öğretmenler, öğ-
renciler, veliler ve mahalle 
sakinleri katıldı. Okul Müdürü Gür-
can Öztürk, “Ramazan Ayı’nın mane-
vi havasını öğrenci veli ve öğretmen-

lerimizle birlikte geçirmek istedik. Ve 
bu amaçla bu programı tertip ettik. 
İftar yemeğimizin hazırlanmasında 
emeği geçen öğretmenlerimize ve 

hayırseverlere teşekkür 
ediyorum” dedi.  İftar prog-
ramı okulun hafız olan öğ-
rencisi Ahmet Kahraman 
ve müdür yardımcısı Aziz 
Selim Köse’nin Kur’an ti-
laveti ile başladı. Ardından 
tamamlanmış olan Hatm-i 
Şeriflerin duaları yapıldı. 

Müzik Öğretmeni Mehmet Özşimşek 
tarafından ezan okundu. 
n HABER MERKEZİ 

Yaklaşık bin 500 kişi iftarda buluştu MHP Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, “Teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak tarımda dijitalleşeme  dönemi başlatacağız” dedi

‘Teknolojik gelişmeler 
ile çiftçiliğe ilgi artacak’

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Adayı 
Celil Çalış, tarımsal verimliliğin 
artırılması için teknolojik atılıma 
dikkat çekti. 24 Haziran’da ger-
çekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili Genel Seçimleri 
öncesinde seçim çalışmalarını hız-
landıran Çalış, çiftçilerle buluşma-
ya devam ediyor. MHP’nin tarım 
politikalarını anlatarak, “Türki-
ye’ye tarım alanında örnek alınan 
ülke konumuna getireceğiz” diyen 
MHP Konya Milletvekili Adayı Celil 
Çalış, tarımda teknolojiye ve dijital-
leşmeye doğru gidildiğini söyledi. 

TEKNOLOJİ İLE ÇİFTÇİLİK 
SEVDİRİLECEK 

Çalış, “Tarım sektörü; üretim, 
işleme ve pazarlama boyutlarıyla 
bütüncül bir yapıya kavuşturul-
malı, yüksek verimlilikte ve kaliteli 
ürün üreten, teknoloji kullanabilen, 
ülke insanını besleyebilen ve ihra-
cat kapasitesi yüksek bir düzeye 
getirilmelidir.Daha geniş tarım 
alanlarına, daha modern tarım me-
totlarda işi yapmamız gerekiyor. 
Modern tarım dediğimiz olayları 
hem bitkisel alanda hem de tarım 
alanlarında oluştururken tekniğe 
uygun, tekniği anlayabilen insan-
larla yapmamız lazım.Bu teknik 
dediğim olay otomasyon olayıdır, 
kontrol olayıdır. Otomasyonlu olan 
tarım tekniklerini gençlere kabul-
lendirmek lazım. Konya’da 50 yaş 
altındaki insanların hemen tama-
mı akıllı cep telefonu kullanıyor. 
Şu anda tarımda modernizasyon 
dediğimiz olaylar da bu olayların 
benzeridir. Topraktaki nem ihtiya-
cının uzaktan algılanabilmesi, ne 
zaman sulamaya başlanılabileceği, 
ne zaman gübre verilmesi gerek-
tiğini, ne zaman ilaç verilebilmesi 
gerektiğini olayı uzaktan algımla 
ile yönlendirilme alakasıdır. Çift-
çilerimizi veya genç çiftçilerimizi 
yönlendirme orayı aslında burada 

yatıyor. İnsanlarımıza sosyal ya-
pının oluşturulması ve çiftçiliğin 
sevdirilmesi anlamını buradan ha-
rekete geçirip teknoloji ile tarımsal 
istihdamı buluşturduğumuz za-
man insanlarımızı bölgesinde yaşar 
duruma getiririz. Bu anlamda MHP 
olarak ülkemizin tarım sektöründe 
çağdaş değişim ve dönüşümler 
gerçekleştirmesi yoğun gayret için-
de olacağız” diye konuştu. 

TARIMDA HEYECAN 
DÜZEYİNİ ARTTIRACAĞIZ 

“İnovasyon hareketi ile diji-
talleşen tarımın İç Anadolu’da 
sürdürülebilir yatırımlarını artıra-
rak yeni nesillerin ekonomi, bilgi, 
gelecek ve heyecan düzeyini artı-
racağız” diyen Çalış, şunları kay-
detti: “İnovasyonla birlikte gelişen 
teknolojik atılım doğrudan tarımı 
da etkilemektedir. Tarımda diji-
talleşmeyi sağlayacak otomasyon 
ve yazılımları hazırlayan firmalar 
her geçen gün artıyor.  Bununla 
birlikte tarımsal üretimi önem-
seyen, verimliliklerine ve kârlılık 
süreçlerine odaklanan ülkeler var. 
Türkiye’de bunlardan biri.  Tarım-
sal işletmeler dijitalleşmenin öne-
minin farkında olarak, tüm üretim 
süreçlerini dijitalleşmeye entegre 
etmeye odaklanıyor.  Tarımsal 
üretimde sulama işlemlerini cep 
telefonu üzerinden tek tuşla is-

tenen gün ve saatte uzaktan yö-
netilmesini mümkün kılan uygu-
lamalar; seralarda sıcak ve nem 
takibi ile uzaktan isimlendirmenin 
yapılabilmesini sağlayan teknolo-
jiler; uzaktan kumanda sistemi ile 
traktör ve biçerdöver gibi tarım 
makinelerinin yönetimine ilişkin 
gelişmeler bunun ilk göstergele-
rinden. Dijitalleşme ile üreticiler, 
doğru teknik bilgiye kolayca eri-
şip,doğru zamanda daha az girdi 
kullanarak hem daha çok hem de 
daha kaliteli ürün temin eden üre-
ticiler oluşacak.” 

ÇİFTÇİ ÇOCUKLARINA 
KODLAMA EĞİTİMİ 

Çalış, tarımda dijitalleşmeyi 
sağlarken çiftçi çocuklarına kodla-
ma dili eğitimi vererek teknolojiye 
hakim bireyler yetiştireceklerini 
vetarımcı dönüşümü sağlayacak-
larını vurguladı. Çalış, “Genç nes-
lin tarımda kendi teknolojini geliş-
tirmesi ve varolan teknolojileri en 
iyi şekilde kullanması için kodlama 
eğitimi verilmesi büyük bir gerek-
liliktir. Teknolojiyi iyi kullanan bi-
reyler yetiştirdiğimiz takdirde hem 
dönüşümü sağlamış olacağız hem 
de kendi teknolojimizi üreteceğiz. 
Böylece tarımda örnek alan değil 
örnek alınan bir ülke konumuna 
geleceğiz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi 
Hareket Partisi 

(MHP) Konya 
Milletvekili Adayı 

Celil Çalış
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Meram Yeni Yol Dolmuş Durağı Başkanlığı, dolmuşçu esnaflarını iftar yeme-
ğinde buluşturdu. Düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda kişi katıldı

Dolmuşçu esnafı 
iftarda buluştu

Paşam Pastanesi Sahibi Paşa Korkmaz dostlarını ve sektör temsilcileri 
Paşam Pastanesi düzenlediği iftar programında biraraya getirdi

Paşa Korkmaz dostlarını 
iftarda biraraya getirdi

Meram Yeni Yol Dolmuş Durağı 
Başkanlığı tarafından iftar yemeği 
organizasyonu düzenlendi. Meram 
Yeniyol dolmuşları son durak alanın-
da düzenlenen organizasyona Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak, Minibüsçüler 
Odası Yönetimi, çalışanları ve çok 
sayıda dolmuşçu esnaf katıldı. Ye-
meğin ardından konuşmalarını ger-
çekleştiren Meram Yeni Yol Dolmuş 
Durağı Başkanı Muammer Oğuz 
Bulan, “Dolmuşçu esnafı arasında 
birlik ve beraberliği sağlama adına 
iftar programlarını icra ediyoruz. 
Meram Yeni Yol Dolmuş Durağı 
40 yıldır hizmet veriyor. Konya’nın 
önemli dolmuş hatlarından bir tane-

siyiz. Onun için köklü bir geçmişten 
gelerek esnaf arkadaşları biraraya 
getirmek için yola çıktık ve 7 yıldır 
bu hedefimizi gerçekleştirmeye ça-
lışıyoruz. Meslektaşlarımız arasında 
güzel bir kaynaşma oluyor. İş yo-
ğunluğu nedeniyle uzun zamandır 
birbirini göremeyen meslektaşları-
mız hasret gideriyor, sohbet ediyor, 
eski günleri yâd ediyor. Bu durum da 
bizleri mutlu ediyor. Dolmuşçuluk 
zor bir meslek. Her yönden fedakâr-
lık istiyor. Bunlardan biri de sosyal 
alanda fedakârlık. İş yoğunluğundan 
meslektaşlarımız bir araya gelmekte 
zorlanıyor. Onun için iftar gibi etkin-
likler bir araya gelmemize vesile olu-
yor” dedi. n HÜSEYİN MENEKŞE

17 yıldır hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren Paşam Pastanesi 
Sahibi Paşa Korkmaz dostlarını ve 
sektör temsilcileri Paşam Pastanesi 
Nalçacı Şubesinde düzenlediği iftar 
programında bir araya getirdi. İftar 
programına Konya Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu ile çok 
sayıda sektör temsilcisi ve davetli 
katıldı. İftar programında konuşan 
Paşam Pastanesi Sahibi Paşa Kork-
maz, “Küçük bir işletme olarak baş-
layarak 17 yılda Konya’nın lider pas-
tanesi olduk. 1999 yılında Paşam 
Pastanesi’nin dondurma bölümünü 
açtık ve bu ürünlerimizi insanlara 
doğrudan ulaştırma amacıyla attı-
ğımız bir adımdı. 2000 yılında Pa-
şam Pastanesi’ni daha da büyüttük. 
2005 yılında yavaş yavaş marka 
haline gelmeye başladık. İsmimizin 
sonuna –M harfini ekleyerek Paşam 
isminin tescilini aldık ve markamı-
zı oluşturmak için en önemli adımı 
attık. Konyalıların markamıza ve 
kalitemize göstermiş oldukları ilgi 
ve alakadan oldukça memnunuz. 
Paşam Pastanesi olarak müşteri 
memnuniyetini önceliğimiz. Sahura 
kadar Paşam Pastanesi olarak müş-
terilerimize en iyi hizmeti sunuyo-
ruz. Tüm Konyalı hemşerilerimizin 
ve müşterilerimizin Kadir Gecesini 
ve Ramazan Bayramını kutluyo-
rum. Davetimize katılan tüm misa-
firlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi tarafından köy ve mahalle 
temsilcilerine iftar yemeği verildi. İftar yemeğine ilgi yoğun oldu

AGD köy ve mahalle 
temsilcilerine iftar

Anadolu Gençlik Derneği Konya 
Şubesi tarafından Anadolu Arifan 
Erkek Öğrenci Yurdunda köy ve 
mahalle temsilcilerine iftar yemeği 
verildi. İftar yemeğine AGD Kon-
ya Şubesi yöneticileri ile çok sayıda 
davetli katıldı. İftar programında 
konuşan Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkanı  Meh-
met Parlak, “İnsanların en hayırlısı   
insanlara faydalı olandır düsturuyla 
hareket eden Anadolu Gençlik Der-
neğí nin projesi insan,  muhatap 
kitlesi gençlik, Sevdası Türkiye´dir. 
Bütün insanlığın yararına hayrı ika-
me etmek, iyi, doğru, faydalı ve adil 
olanı hakim kılmak için,  gençliğe 
sahip olanın geleceğe sahip olaca-
ğını idrak ederek çalışmalarını sür-
dürmektedir. “Başı rahmet, ortası 
mağfiret, sonu da cehennem aza-
bından kurtuluş olan Ramazan Ayı-
mızın tüm insanlara barış ve huzur 
getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Özellikle şu dönemde 
en çok ihtiyacımız olan sevgi ve 
kardeşlik bağlarımızın güçlenmesi 
bizler için çok önemlidir. Bu müba-
rek ay içerisinde dini ve vatanı için 

canlarını veren aziz şehitlerimize  
de Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. 
Anadolu Arifan Erkek Öğrenci Yur-
du Kurucusu Abdurrahman Yılmaz 
da, “Yurt olarak çeşitli bölgelerde 
bulunan öğrenci yurtlarımız ile bin 
öğrenciye hizmet veriyoruz. Bizim 
gayemiz milli ve manevi değerlere 
bağlı nesiller yetişmesine katkı sağ-
lamak. Bu sene de bizi Ramazan ayı-
na kavuşturan Rabbimiz’e sonsuz 
şükürler olsun. İftar programımızda 
bizleri yalnız bırakmayan tüm  mi-
safirlerimize teşekkür ediyorum. 
Rabbimiz’den diliyoruz ki mübarek 
Ramazan ayı, İslam coğrafyasında 
ve tüm dünyada gerçekleştirilen zu-

lümlerin son bulması için vesile ol-
sun. Allah oruçlarımızı kabul etsin” 
diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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CHP,  Seçim Koordinasyon Merkezi’ni açtı
Cumhuriyet Halk Partisinin(-

CHP) Ankara Caddesi Arif Top-
çoğlu Sokağındaki Konya Seçim 
Koordinasyon Merkezi’nin açılışı 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

Konya Seçim Koordinasyon 
Merkezinin açılışına CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, il yönetim 
kurulu üyeleri, milletvekili adayla-
rı, ilçe başkanları, kadın ve gençlik 
kollarıyla birlikte partililer ve va-
tandaşlar katıldı.  Burada konuşan 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Bugün açılışını gerçekleştirdiği-
miz seçim koordinasyon merkezi-
mizde il başkanlığımız, milletvekili 
adaylarımız, ilçe başkanlarımız ve 
partililerimizle seçim çalışmalarını 
buradan birlikte yönlendireceğiz. 
Referandum sonrasını ön izleme-
sini yaparsak cumhurbaşkanı tüm 
sıfatlarını bir kenara iterek partinin 

genel başkanı oldu. Hiç bir şeyin 
denetlenmediği bir süreçteyiz. Her 
şeyin tek kişi tarafından yapılan ül-
kemizdeki durum ortadadır.  Yasa-
ma, Yürütme ve Yargı’nın yeniden 
hareket edeceği bir döneme girece-
ğiz. Tek adam zihniyeti Konya’daki 
205 belediyeyi kapatmış ve tarım-
sal sulamayı bile DSİ’yi bağlayarak 
bu suları satmayı bile düşünüyor-
lar. Artık 24 Haziran yeni bir mi-
lat olacaktır. Partimizin iktidarında 
kapatılan belediyelerimizi yeniden 
açarak, Konya’yı hak ettiği yere ge-
tirerek, sorunlarını çözeceğiz” dedi.  

CHP Konya Milletvekili Adayı 
Abdüllatif Şener de, “Konya’yı hak 
ettiği yere getireceğiz” diyerek, 
şunları kaydetti: “Seçim koordi-
nasyon merkezimin açılışını birlik-
te yaptık. 24 Haziran’da oylarımızı 
vererek Türkiye’nin siyasi ve idari 

yapısını belirleyeceğiz. Aynı za-
manda yargıda belirlenmiş olacak. 
Bu kadar önemli bir seçimi Tür-
kiye tarihinde ilk defa görüyoruz. 
Bu seçimler önemli bir seçimdir. 
Türkiye’nin umudu CHP’dir. CHP 
hem Konya için hemde Türkiye 
için çok milletvekili çıkarmalıdır. 
Artık yorulan cumhurbaşkanı din-
lenmelidir. Zamanı da gelmiştir. 
Ekonomi çok kötü olup, sürekli kan 
kaybediyor. İşsizlik ve enflasyon 
patlamıştır. Tarımda ithalatçı bir 
ülke olmuşuz.  Kendi çiftçisini bes-
lemeyen iktidar tarımsal ürünleri 
ithal ettiği ülkelerin çiftçilerini bes-
liyor.  Artık ülkeyi bu hale getiren-
ler gitmelidir.  İşadamlarımız zor 
durumdadır. İflaslar ve kredilerle 
boğuşuyor.  Konya bir tarım ken-
tidir. Türkiye’yi besleyecek potan-
siyeli vardır. Bir Hollanda olacak 

kadar da potansiyeli mevcuttur. 
Buna rağmen çağdaş rekabetten 
yeterince nasibini alamamıştır. 
Tarımsal sulamasını bir türlü çö-
zememiştir. Bizim iktidarımızda 
Konya’ya gereken destek verildiği 
gibi, tarımsal alanda da var olan 
potansiyelinin yeterince değerlen-
dirilmesi sağlanarak, Konya’yı hak 
ettiği yere getireceğiz. Sonuçta hep 
birlikte CHP’yi ve millet ittifakının 
iktidarını sağlayacağız. Konya’dan 
daha fazla milletvekili çıkaracağız.  
Bu salonda bulunanlar Konya’yı fet 
edebilir. Hedef büyük parti olmak-
tır. Zaten CHP’de büyük partidir. 
Bu kentin de büyük partisi ola-
caktır” diye konuştu. Konuşmala-
rın ardından Seçim Koordinasyon 
merkezinin önünde toplu bir fotoğ-
raf çekilerek, tören sona erdi.  
n HABER MERKEZİ

‘Ramazan Merhamettir’ sloga-
nıyla bu ramazanda da yurtiçi ve 
yurtdışı faaliyetlerine hız kesmeden 
devam eden AYDER Anadolu İnsani 
Yardım Derneği, yoksulluk ve açlıkla 
mücadele eden Afrika’nın batı ülke-
lerinden Burkina Faso’da yüzlerce 
yoksula iftar yemeği vererek ku-
manya dağıtımı gerçekleştirdi.   Ra-
mazanın rahmetiyle yoksul ülkelere 

ulaşmaya çalıştıklarını belirten AY-
DER Yönetim Kurulu Üyesi Hamza 
Bol, “Afrika’nın batısında bulunan 
ve misyonerler karşısında dinlerin-
den taviz vermeyen Burkina Faso’da 
ki kardeşlerimizle iftar yemeğinde 
buluştuk.Yüzlerce kardeşimizle bir 
araya gelerek dertleriyle dertlenme-
ye çalıştık” dedi.

İftar yemeğinin yanı sıra kuman-

ya dağıtımı da yaptıklarını söyleyen 
Bol, “Konyalı hayırseverlerin destek-
leri ile 500 Aileye kumanya dağıtı-
mı gerçekleştirdik.Ramazan ayında 
yapılan hayırlar gerçekten çok be-
reketli oluyor.Afrika’nın sömürül-
meye çalışılan bu ülkesinde kardeş-
lerimizin gülümsemesi bizleri çok 
mutlu ediyor. Allah’a hamdolsun 
iftar yemeği ve kumanya dağıtımını 

geçtiğimiz yıllarda ibadete açtığımız 
‘KoneviMescidi’nin’ bahçesinde ger-
çekleştirerek Konya ve Burkina Faso 
halkı arasında köprü olduk. Rama-
zan sonrası da Kardeş Ailem, Mes-
cid, Su Kuyusu çalışmalarımız hız 
kesmeden devam edecek.Rabbimiz 
bu hayra vesile olan Konyalı kardeş-
lerimizden razı olsun” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Yöntem Koleji’nde 
karne heyecanı yaşandı

NEÜ, bilimsel yayınları
ile 12. sıraya yükseldi

“Eve ödev yok” anlayışıyla bu 
yıl eğitim-öğretime başlayan Yön-
tem Koleji, ilk yılını geride bıraktı. 
Okulda düzenlenen karne dağıtım 
törenine, öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler katıldı. 

Kulüp ve proje saatiyle, fark-
lı bir eğitim konseptiyle; 5-6- ve 
7. sınıflara her sınıf düzeyinde 33 
tane roman okutmasıyla farklılığını 
ortaya koyan Yöntem Koleji, Karne 
dağıtım töreninde Ödüllü Kitap Sı-
navı’nın sonuçlarını da açıklayarak, 
yarışmada dereye giren öğrencile-
re çeşitli hediyeler verdi. 

Karne dağıtım töreninde konu-
şan Yöntem Koleji Okul Müdürü 
Mehmet Tekin, “Bugün okul ola-
rak sezon finalini bitiriyoruz. Aka-
demik çalışmalar yaptık. Dolu dolu 
bir yılı birlikte geçirdik. Okulunuzu 
sevdiğiniz için sevgili öğrencileri-
miz sizlere ve emeği geçen öğret-
men arkadaşlarıma ve sizlere mad-
di ve manevi olarak destek veren 
velilerimize de teşekkür ediyorum. 
İyi bir vatandaş olarak sorumluluk-
larınızı bilmenizi istiyoruz. Bizler 

her zaman sizlerin ülkesini ve mil-
letini seven nesiller olacağınızı bili-
yoruz. Bundan da çok mutlu olaca-
ğız. Bundan sonraki tatil sürecinde 
kendinizi geliştirmenizi isteyerek, 
iyi tatiller diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Ödüllü 
Kitap Sınavı’nda dereye giren 5. 
Sınıf öğrencilerinden 1. Nur Söy-
lemez’e bisiklet, 2. Fatih Kürşad 
Sezer’e Roman Seti, 3. Olan Şehri 
Sak’a Kırtasiye Seti verilirken, yine 
3. Olan Zeynep Övet’e Kırtasiye 
Seti hediye edilirken, 6. sınıf öğ-
rencilerinden 1. Ayşe Nazlı Arslan 
(Bisiklet) 2. Simya Şimşek (Roman 
Seti), 3. Fatma Zeynep Ceran(-
Kırtasiye Seti),  7. Sınıf öğrencile-
rinden 1. Işılay Kurt  (Bisiklet), 2. 
Musa Zengi (Roman Seti) ve 3. 
Beyza Turgut (Kırtasiye Seti) ve 
yine 3. Burak Bilimli’ye (Kırtasiye 
Seti) hediyeler Okul Müdürlerin-
den Mehmet Tekin, Ertuğrul Kirdiş 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 
Pazarcı tarafından verdi. Tören, 
öğrencilere karne dağıtımıyla sona 
erdi. n HABER MERKEZİ 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ), Nature Index tarafından 
yapılan Türkiye Üniversiteleri ara-
sında 2017 yılı içerisinde gerçek-
leştirilen uluslararası bilimsel yayın 
sıralamasında 12. sıraya yükseldi.  
Tıp, sağlık, kimya, fizik, yer ve çev-
re bilimleri konularında dünyanın 
en saygın 82 bilimsel dergisinde 
yayınlanan makaleleri tarayarak 
aylık ve yıllık listeler oluşturan 

Nature Index’in 2017 yılı için ya-
yınladığı listede NEÜ, Türkiye’deki 
üniversiteler arasında birçok köklü 
üniversiteyi de geride bırakarak 
12’inci sırada yer aldı. 2010 yılında 
kurulan, ‘Geleceğe güvenle bakan 
üniversite’ ilkesiyle çalışmalarını 
yürüten NEÜ akademisyenlerince 
söz konusu istatistik memnuniyet-
le karşılandı.
n İHA

Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Ergenlik döneminde gençler ailelerinden daha çok 
arkadaşları ile vakit geçirirler. Madde kullanım süreci de gencin sosyal çevresindeki değişimle başlar” dedi 

‘Madde kullanım süreci 
sosyal çevre ile başlar’

Son yılların en önemli gündem 
konularından bir olan  “Madde Ba-
ğımlılığı” hakkında açıklamalarda 
bulunan Yeşilay Konya Şube Baş-
kanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
bağımlılık sürecinden ve bu süreç 
ile mücadele edebilmek için neler 
yapılabileceğinden bahsetti. Mad-
de bağımlılığının  bir anda gelişen 
ya da madde kullanılır kullanılmaz 
oluşan bir durum olmadığını, za-
man içerisinde gelişip gerçekleşen 
bir süreç olduğunu belirten Büyük-
helvacıgil, “Bu sürecin hangi basa-
mağında olunduğunu bilmek uygu-
lanacak tedavi yöntemi açısından 
büyük önem taşımaktadır” dedi. 

Büyükhelvacıgil açıklamalarına 
şu şekilde devam etti: “Ergenlik dö-
neminde gençler ailelerinden daha 
çok arkadaşları ile vakit geçirirler. 
Madde kullanım süreci de gencin 
sosyal çevresindeki değişimle baş-
lar. Bu süreçte en önemli faktör bu 
maddeleri gence getirecek arkadaş 
çevresidir. Bir gencin çevresinde 
madde kullananlar arttıkça onun 
da madde kullanma ihtimali artar. 
Kişinin bu maddeleri ve zararlarını 
bilmesi çoğu zaman akran baskısı-
nın direncini kırmaya yetmemekte-
dir.Madde bağımlılığı sürecinde ilk 
adım merak etme ve deneme dav-
ranışıdır. Bir kereden bir şey olmaz 
diyerek ilk denemeyi gerçekleştiren 
gencin maddeye olan korkusu aza-
lır ve diğer kullanımların da önünü 
açar. Madde kullanan bir gencin, 
bağımlılık yapıcı maddeyi deneme-
si merak, sınırlarını aşma çabası, 
asilik, farklı olma dürtüsü, arkadaş-
larına uyma, gruptan kopmaktan 
çekinme, sorunlarını çözebilmek 
veya unutmak ya da daha iddialı 
olma düşüncesi gibi pek çok nede-
ne bağlı olabilir. Alışma ve bağımlı 

olmaya doğru ilerleyen kişiler, her 
ne kadar her deneme ile birlikte bir 
daha denemeyeceğine dair kendine 
söz verse de arkadaş ortamında ya-
pılan tekliflere, Hayır! da diyemez 
ve istediği zaman madde kullanma-
yı bırakabileceğini düşünür. Fakat 
ilerleyen süreçte kişi bağımlı oldu-
ğunu fark ettiğinde madde kullan-
mayı hiçbir zaman bırakamayacağı-
na inanmaya başlar. Artık çok geç 
olduğu düşüncesi, kişinin tedaviye 
başvurmasını da engeller. Bu aşa-
mada yaşamanın tek amacı mad-
deyi zamanında temin etmektir ve 
gerekli parayı sağlayabilmek için 

her türlü suçu işleyebilecek hale 
gelir. Bu kişilerin madde bağımlılı-
ğının kabul etmesi gibi tedaviye razı 
olmaları da çok zordur. Tedavi bit-
tikten sonra bir bağımlı için her şey 
yeniden başlar. Karşılaştığı sorunlar 
karşısında, ‘Bir kereden bir şey ol-
maz’ diyerek yeniden maddeyi kul-
lanan kişi için ise  tüm süreç tekrar 
en başa döner.”

Madde bağımlılığı ile mücadele 
edebilmek için kişinin kendini tanı-
maya çalışması, zaaflarını bilmesi; 
öfke kontrolü, stresle baş etme, ile-
tişim, “Hayır!” diyebilme ve prob-
lem çözme gibi yaşam becerilerini 

geliştirici faaliyetlere yönelmesinin 
önemli olduğunu söyleyen Dr. Bü-
yükhelvacıgilailelerin de bu konu-
daki rolünü vurguladı. “Çocukları 
ve ergenleri uyuşturucudan koru-
ma konusunda en önemli etken ai-
lelerdir. Bilinçli ebeveynler, erken 
yaşlardan itibaren sergileyecekleri 
doğru yaklaşımlarla çocuklarını 
zararlı alışkanlıklardan koruyabi-
lirler.“ Yeşilay Konya Şube Baş-
kanı Büyükhelvacıgil, YEDAM ve 
TBM programlarından bahsederek 
sözlerini şöyle noktaladı: “Yeşilay 
Danışmanlık Merkezlerinde  (YE-
DAM) alkol/madde bağımlısı olan 
bireylerin hayata tekrar kazandırıl-
ması için uzman klinik psikologlar 
ve sosyal hizmet uzmanlarının iş 
birliğinde  verilen ücretsiz psiko-
sosyal destekler ile tedavi süreci 
sonrasında bireylerin temiz kal-
maları konusunda ciddi destekler 
sağlanılmaktadır. Ayrıca Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele Programı 
(TBM) ile de tüm Türkiye’ye ula-
şılıp, her yaş grubu ve sosyal se-
viyede bağımlılıkla mücadele için 
çalışmalar devam ettirilmektedir.” 
n HABER MERKEZİ

AYDER, Burkina Faso’da yüzleri güldürdü

Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
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Kökleri 1251 yılına dayanan, iş hayatına açılan kapı sloganıyla yoluna emin adımlarla devam 
eden KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans ve önlisans öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı

‘Donanımlı bir gençliği
ülkemize kazandırıyoruz’

Öğrenciler törende Selçuklu kül-
türüne ait olan ve KTO Karatay Üni-
versitesi’ne özgü börk ve cübbeleri 
giydi, bölüm birincileri ise şed ku-
şanarak, mezuniyet kütüğüne isim-
lerini çaktı. 2017 – 2018 Akademik 
Yılı’nın son buluşmasında bin 200 
öğrencinin mezuniyet coşkusu ve 
gururuna, aileleri de ortak oldu.

1251 yılında kurulan Karatay 
Medresesi’ni   2009 yılında Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi ismiyle yeniden eğitime 
açarak kültürel ve sosyal birikimi ile 
yükseköğretim camiasına yeni bir 
soluk getiren KTO Karatay Üniver-
sitesi’nde bu yıl 6. dönem mezun-
larını vermenin gururu yaşandı. Bin 
200 öğrencinin mezuniyet sevincini 
yaşadığı 2017 – 2018 Akademik 
Yılı Mezuniyet Töreni, KTO Karatay 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Vali Yakup Canbolat, adını Kara-
tay Medresesi’nden alan KTO Kara-
tay Üniversitesi mezunlarının tıpkı 
Osmanlı Devleti’ni kuran ecdadımız 
gibi aşk ile vatanına hizmet edeceği-
ni vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Hüs-
niye Erdoğan ise, ülkemizin eğitim-
de uzun yollar kat ettiğini belirterek, 
ülkeye nitelikli mezunlar kazandıran 
KTO Karatay Üniversitesine teşek-
kür etti.

“8 YÜZ YILLIK BİR ÇINAR, 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ”
KTO Karatay Üniversitesi Müte-

velli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, 
KTO Karatay Üniversitesi “Bilgiye 
kolay ulaşabilen, hızlı öğrenen, tek-
nolojiyi üreten bir gençliği ülkemize 
kazandırmak için çalışmalar yürütü-
yor” sözleri ile konuşmasına başladı.

KTO Karatay Üniversitesinin, 
Türkiye gibi büyük ve güçlü bir 
devletin 2023, 2053 ve 2071 vizyo-
nuna katkı sağlayacak şekilde ideal 
ve hedefleri olan bir üniversite ol-
duğunu da belirten Başkan Öztürk, 
“Bugün burada yeniden yeşermeye 
başlayan; köklerini daha da derin-
lere salan, dallarını tüm milletimize 
uzatacak kadar büyüten 8 yüz yıllık 
bir çınarın altındayız. 1251 yılında 
kurulan Karatay Medresesi’nin KTO 
Karatay Üniversitesi adı ile yeniden 
açılarak ve her geçen yıl hedeflerine 
ilerleyerek Konyamız, ülkemiz ve 
tüm milletimiz için çalışan, büyük 
bir kuruma dönüştüğünü görmek-
teyiz. Bugün üniversitemizin, 8 asır 
önce olduğu gibi gelecekte de ülke-
mizin ve dünyanın en önemli eğitim 
merkezlerinden biri olacağına inan-
cımız tamdır” diye konuştu.

Başkan Selçuk Öztürk “Bizim 
öğrencilerimiz üniversitemize baş-
ladıkları günden itibaren hem sınıfta 
hem sahada oldular. Hem üniver-
sitelerinden hem de özel sektörden 

danışmanları oldu. Hem teoriyi hem 
pratiği öğrendiler. Bizim öğrencileri-
miz, staj sorunu yaşamıyor, mezun 
olduktan sonra ilk işlerine iş tecrü-
beleriyle başlıyor, rakiplerinin bir 
adım önünde oluyorlar. Buradaki 
mezun kardeşlerim iş dünyasının 
beklentilerine göre bütün eğitimleri 
aldılar. Bu özellik şehrimiz ve ülke-
miz için de büyük bir kazançtır.” ifa-
delerini kullandı.

Eğitimlerini başarıyla tamam-
layara diploma almaya hak kaza-
nan öğrencileri, eğitimleri boyunca 
büyük gayret sarf eden ailelerini, 
akademisyenleri ve üniversite per-
sonelini tebrik eden Başkan Öztürk, 
“KTO Karatay Üniversitesi mezunu 
kimliğinizi gururla taşımanızı istiyo-
rum. Sizlere gönül rahatlığıyla söyle-
yeceğim şey; bu kimlik hayatınızda 
size birçok kapıyı açacaktır. 20 bin 
üyesiyle büyük bir ailenin her za-
man arkanızda, her zaman destek-
çiniz olduğunu unutmayın.Kıymetli 
KTO Karataylı kardeşlerim, yolunuz 
ve bahtınız açık olsun.” şeklinde ko-
nuştu.

“BÖLGE VE ÜLKE 
İHTİYAÇLARINA ÖZEL 

PROGRAMLAR KTO KARATAY’DA”
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardın-

dan Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade,törenin açılış konuş-
masını yaptı.Üniversitenin gelişimi 
ve akademik yapısı hakkında bilgiler 
veren Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, 

“KTO Karatay Üniversitesinin ön li-
sans ve lisans program sayısı 40’a, 
lisansüstü program sayısı 26’ya 
ulaşmıştır. Programlar açılırken iş 
dünyası, Konya, bölge ve ülke ihti-
yaçları dikkate alınmakta ve özgün 
programlar ortaya konulmaktadır.” 
dedi.

Avrupa Birliği tarafından fonla-
nacak ‘Akıllı Teknolojiler Tasarım 
Geliştirme ve Prototipleme Merkezi’ 
projesinde de uygulama aşamasına 
gelindiğini aktaran Rektör Prof. Dr. 
Bayram Sade, KTO Karatay Üniver-
sitesinin çeşitli burslarından yararla-
nan öğrenci sayısının yüzde 72 oldu-
ğunu, bunun yüzde 43’ünün de tam 
bursa karşılık geldiğini söyledi. 

Rektör Prof. Dr. Sade “Öğren-
ciyken olduğu gibi, mezun olduktan 
sonrada yanınızda olan bir Kariyer 
ve Gelişim Merkezimizin olduğunu 
bilmelisiniz. Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi mezunu ol-
manın ayrıcalığının, diplomanızın 
ışığını güçlendirecek, yolunuzu 
aydınlatacak unsurlar olduğunu 
unutmayınız” ifadelerini kullandı.
Diplomalarını Rektör Prof. Dr. Bay-
ram Sade’den alan bölüm birincileri 
ise mezuniyet kütüğüne isimlerini 
çaktı. Ahilik kültüründe uğraştığı 
meslek dalında başarılı olan çırak-
lara bağlanan şed kuşağı da bölüm 
birincisi öğrencilere bağlanarak, he-
diyeleri takdim edildi.

Üniversiteyi birincilikle bitiren 
İşletme Bölümü öğrencisi Fatih Ha-

lim Say “Emeklerinden ötürü üni-
versiteme, bölüm hocalarıma veai-
leme teşekkür ediyorum.” dedi. 

Sahneye davet edilen öğrenciler, 
diplomalarını Konya protokolü ve 
üniversitede görev yapan öğretim 
üyelerinden aldı. Diploma töreninin 
ardından ise öğrenciler günün anısı-
na toplu fotoğraf çektirdi.
AHİLİK YEMİNİ İLE MEZUN OLDULAR

Kuruluşu 1251 yılına dayanan 
KTO Karatay Üniversitesi’nde, me-
zunlar Selçuklu kültürünü yansıtan 
börklerini ve cübbeleri giydi. Ahilik 
Yemini ile birlikte de adını asırlar 
öncesinden alan üniversitenin bu 
mezuniyeti, tarihe altın harflerle ka-
zındı. 

Mezuniyet töreninde,Adalet 
Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fa-
kültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilim-
leriFakültesi, MühendislikFakültesi, 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fa-
kültesi’nde eğitimlerini tamamlaya-
rak mezun olan bin 200 öğrenci iş 
hayatına atılacak olmanın heyecanı-
nı yaşadı.

Tören sonunda davetliler, gele-
neksel Konya Pilavı ile iftarını açtı.

KTO Karatay Üniversitesi 2017 
– 2018 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’ne Konya Valisi Yakup Can-
bolat, Konya Milletvekili Dr. Hüsnü-
ye Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı 
Bestami Tezcan, Bölge Adliye Mah-
kemesi Cumhuriyet Başsavcısı Dr. 
Ali Gökpınar, KTO Karatay Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Üyeleri,  KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Kara-
tay Kaymakamı A. Selim Parlar, İl 
Jandarma Komutanı J. Albay İsmet 
Cansaran, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, rektör yardımcı-
ları, il müdürleri, öğretim görevlileri, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Bir Leyle- i Ka-
dir’i daha ağırladık 
gönüllerimizde,  hayır 
dualar ettik, yaralı gö-
nüllerimize deva dile-
dik. Kur’anı Kerim’e  
muhatap müminler 
olmaktan bir kez daha 
gurur duyduk, şük-
rettik. Lakin  bu gece 
öyle gönüller vardı ki 
sızıları dinmeyen  biraz 
sevinçten biraz hüzünden  hıçkıran. 
Kuşkusuz bu gönüller Kur’anı Ke-
rim’in yasaklı döneminde gönlü ayet 
ayet  kanayan  ‘’mazlum’’ halktı.

 Şöyle bir dönüp baktıktan 
sonra  geçmişe duyduğu özlemi 
hatırlayan , nüzül gecesinde sak-
lanmadan raflarda, ellerde, gönül-
lerde Kur’anı Kerim-i olan bir kadir 
gecesine can olan ruhlar. Sanki 
tekrar ellerinden alınacakmışçasına  
sımsıkı kucaklayan eller. Kimliğini  
haykırırcasına bağıra bağıra kitabını 
okumak isteyen sesler. Ve sanki bir 
haber gelecekmiş te  özgürlüğüne, 
dinine, camisine kitabına uzanan el-
leri kesmeye hazır bekleyip, sokağa 
dökülecek olan neferler. Tam da bu 
havada karşıladık  on bir ayın sul-
tanına kondurulan inciyi. Dualarda 
memleketin istikbali vardı, memle-
ket demek inanç  demekti. Bayrak 
demekti ve kitap demekti. Bir çok 
ses inletti semaları ‘’Fırsat verme Ya 
Rabbi!’’.

Sen bizi korumazsan , bize güç 
vermezsen bu sancağı taşıyamayız 
Ya Rabbi ! 

Çok görmeye-
lim!  Yine aynı korku 
salıyor insanları, Yık-
ma vaadiyle gelen bir 
muhalafet  görüyorlar, 
geçmişi hatırlayıp yine 
camilerimize, kitabı-
mıza uzanacaklar diye 
titriyorlar. Yeni nesil-
den umut bekleyen bir 
muhalefete, çektiğimiz 
acı  genlerimize işledi! 

neslimizi size yedirmeyiz diyorlar. 
Erdoğan ‘dan  ziyade özlerine sahip 
çıkıyorlar. O günleri tekrar yaşamak 
istemiyorlar. Kur’anın layık olduğu 
makamda kalmasını istiyorlar,  el-
lerinden alsalar da gönüllerinden 
indiremeyeceklerini haykırıyorlar. 
Sözde! kucaklayıcı siyaset   anla-
yışına kanmıyorlar. Gönüllerinde 
Kur’an sızısı olan yürekleri yüzlerin-
den tanıyorlar. 

Şimdi Türkiye’ye gözünü çevir-
miş olanlara, muhalefete , iktidar 
olanlara haykırışımızdır  ;   Zaman 
şahit ki, tarih şahit ki, Balkanlar şahit 
ki, Akdeniz şahit ki,  Mekke- Medine 
şahit ki ,Orta Doğu şahit ki , Anadolu 
coğrafyası şahit ki Küdüs şahit ki  ve 
Kadir gecesi şahit ki bu millet Kitabı-
nı  bırakmadı, bırakmaz. Öyle bir ne-
cip ruha can veriyor ki (Osmanoğul-
ları’dan Osman Bey buna en büyük 
örnektir Kur’ana duyduğu saygıyı ve 
karşılığında verilen imparatorluğu  
hatırlayalım) bedeli kan, mükafatı 
gönül muzafferliği…

İşte herkes bunu böyle bilsin ve 
adımını böyle atsın vesselam.

LEYLE-İ KADİR ŞAHİD Kİ

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan emekli konak-
larında emeklilerle bir araya gelen 
26. Dönem AK Parti Konya Millet-
vekili, 27. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili adayı Gülay Samancı, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli ve AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatı Üyeleri emeklilerle soh-
bet etti.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli ziyaretlerde ger-
çekleştirdiği konuşmalarında, bu 
güne kadar 21 emekli konağını il-
çeye kazandırdıklarını ifade ederek 
“Emeklilerimize hizmet için ne ge-
rekiyorsa onu yapıyoruz. Ülkemize 
emek vermiş büyüklerimizi emekli 
konaklarında görmek bizi mem-
nun etti” dedi. 

 “Bu memlekete çivi çakıldığı 
dönemler hep tek parti iktidarı dö-
nemleridir”

Başkan Mehmet Hançerli; 
Türkiye’ye büyük yatırımların her 
zaman tek parti iktidarlarında ger-
çekleştiğine dikkat çekerek; mer-
hum Adnan Menderes, merhum 
Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın  tek 
parti iktidarlarında gerçekleştiği 
yatırımları dile getirdi. 24 Haziran 
seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza 
olan desteğin artarak süreceğine 
olan inancının tam olduğunu belir-
ten Başkan Hançerli; Cumhurbaş-
kanı seçiminde Recep Tayyip Er-
doğan’ı desteklerken; milletvekili 
seçiminde de AK Parti’nin destek-
lenmesinin büyük önem taşıdığını 
hatırlattı. Cumhurbaşkanımızın 
güçlü bir şekilde icraatları ve pro-
jeleri hayata geçirmesi noktasında 
meclisteki AK Partili milletvekili 
sayısının büyük önem taşıdığını 

belirten Başkan Hançerli, emekli-
lerden destek sözü aldı.

26. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili, 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili adayı Gülay Sa-
mancı ise konuşmasında emekli-
lerle bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyetini dile getirdi. AK 
Parti’nin çalışmalarından bahse-
den Samancı, seçimlerin önemine 
dikkat çekerek çalışmaların yoğun 
bir şekilde devam ettiğini belirtti.  

24 Haziran seçimleri ile Cum-
hurbaşkanlığı yönetim sistemi 
geçileceğini dile getiren Samancı, 
yeni sistemle Yürütmenin daha 
hızlı ve güçlü karar alacağını ve 
bürokratik oligarşinin ortadan 
kalkacağını belirterek; vakitten ve 
enerjiden büyük kazanç sağlana-
cağını dile getirdi. 

YASAKLAR AK PARTİ 
HÜKÜMETİ İLE KALKTI

Baş örtüsü yasağı, İmam hatip-
lerin önündeki katsayı engeli gibi 
yasakların AK Parti döneminde 
kalktığını belirten Gülay Samancı,  
yollar köprüler şehir hastaneleri 
gibi pek çok hizmetin de AK Parti 
ile hayata  geçtiğini söyledi. Emek-
liler ise ziyaretlerden duydukları 
memnuniyeti dile getirerek; AK 
Parti’ye olan desteklerinin sürece-
ğini dile getirdiler. 

Emekliler “Emekli konakların-
da bizim için her şey düşünülmüş, 
buraya geldiğimiz zaman arkadaş-
larımızla sohbet ediyoruz, günlük 
gazetelerimizi okuyoruz, çayımızı 
içiyoruz. Şehir içi ve Şehir dışı ge-
zilerle pek çok yeri görme imkanı 
buluyoruz. Başkan Mehmet Han-
çerli olmak üzere Karatay Beledi-
yesine teşekkür ediyoruz” dediler.
n HABER MERKEZİ

‘Yasaklar AK Parti 
hükümeti ile kalktı’

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Selçuk Öztürk Prof. Dr. Bayram Sade
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‘Otizmde toplumsal bilinç oluşturduk’
Selçuklu Belediyesi ev sahipli-

ğinde, Selçuklu Otizmli Bireyler Vak-
fında düzenlenen iftar programında 
Konya protokolü otizmli bireyler ve 
aileleriyle birlikte iftar yaptı. 

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı 
tarafından farkındalık oluşturmak ve 
otizmli bireylerin sosyal hayata daha 
hızlı adapte olmalarını sağlamak 
amacıyla düzenlenen etkinliklere 
her zaman vakit ayıran Konya pro-
tokolü, otizmli bireyleri ve ailelerini 
yine yalnız bırakmadı. 

Tesisleriyle ve idari yapısıyla 
dünya standartlarında hizmet veren 
ve yüzlerce aileye ışık olan Selçuklu 
Otizmli Bireyler Vakfında düzenle-
nen iftar programına Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Selçuklu Kayma-
kamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Sel-
çuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabi-
ber, Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir, Milletvekili Adayları Ali 
Sürücü ve Osman Seçkin,  Selçuk-
lu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Baş-
kan Yardımcıları, SOBE Yöneticileri,  
otizmli bireyler ile birlikte aileleri 
katıldı. 

İftar öncesi söz alan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Özel bir günde, özel bir binamız-
da ve özel misafirlerimizle birlikte 
olmaktan mutluluk duyuyorum.  
Otizmli bireylerimize ve ailelerine 
moral kaynağı olan ve her zaman 
desteklerini esirgemeyen Sayın 
Valimiz başta olmak üzere, değerli 
rektörümüze, üst düzey yöneticileri-
mize çok teşekkür ediyorum. Bura-
dan istifade eden bireylerimizin ve 
ailelerinin huzur içinde olmalarını, 
mutlu olmalarını istiyoruz. Bunun 
için gayret gösteriyoruz. Yine otizm 
konusunda toplumsal bir bilinç oluş-
turma ve otizm erken tanısı için ebe-
veynlerin dikkatini çekme amacıyla 
birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. 
Otistik çocuklarımızın eğitimleri ve 
rehabiliteleri için uzman bir kadroy-
la en iyi koşullarda hizmet vermeye 
çalışıyoruz. Bu konuda büyük mesa-
fe kat ettiğimize inanıyorum” dedi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Vak-
fının alanında önemli bir hizme-
ti yerine getirdiğine dikkat çeken 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
de konuşmasında şunları söyledi; 
“Üniversitelerin SOBE Vakfı ve ben-
zeri toplumun sorunlarına çözüm 
üretmek üzere oluşturulmuş olan 
sivil toplum kuruluşlarına rehber-
lik etmek, yardımcı olmak, işlerini 
kolaylaştırmak ve bu faaliyetlerin 
topluma doğru aktarılması yönünde 
gayret göstermek adına yapılması 
gereken işlere destek veriyoruz, kat-

kı sağlıyoruz. Eğitim fakültemizde, 
Sağlık Bilimleri Fakültemizde, Tıp 
Fakültemizde, İlahiyat Fakültemiz-
de bu SOBE vakfının daha nitelikli 
hizmet vermesi için gayret ediyoruz. 
Böyle bir organizasyonda, güzel bir 
Ramazan gününde sizlerle birlikte 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyo-
rum. Vakıf bünyesinde görevli per-
sonellerimize, gönüllü hizmet veren 
tüm kardeşlerime çok teşekkür edi-
yorum” dedi. 

İftar programında Atletizm Böl-
ge Şampiyonasında dereceye giren 
özel sporculara madalyaları verildi.  

Atletizm Bölge Şampiyonasında 
200 metre koşu ve uzun atlamada 
şampiyon olan Furkan Arslan’a ma-
dalyası, Vali Yakup Canbolat tarafın-
dan verildi. Yine aynı yarışmada 100 
metre koşuda şampiyon alan Melda 
Betül İnan’a madalyası Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
tarafından verildi. SOBE bünyesin-
de özel sporcuları müsabakalara 
hazırlayan Özel Sobe Spor Kulubü 
eğitmeni Savaş Bağhan’a da plake-
ti, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
tarafından verildi. n HABER MERKEZİ 

Konyalı gençler mazlum 
milletleri unutmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi üyeleri, İslam coğ-
rafyasındaki zulme dikkat çekmek 
için 8. kez organize ettikleri “Üm-
met İftarı”nda hurma, simit ve 
su ile iftarlarını açarak bir günlük 
iftar bedelini Uzak Doğu’da zulüm 
altında yaşayan Patanili yetimlere 
gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi üyeleri, geleneksel 
hale getirdikleri Ümmet İftarları-
nın 8’incisini Mevlana Meydanı’n-
da gerçekleştirdi. 

İlginin bir hayli yoğun oldu-
ğu programa katılanlar, iftarlarını 
simit, hurma ve su ile açarken, 
katılımcıların 1 günlük iftar bedeli 
Uzak Doğu’nun ve İslam dünya-

sının kanayan yarası Patani’ye ba-
ğışlandı. 

İftarın ardından Türkiye Genç-
lik Vakfı tarafından Türkiye gene-
linde düzenlenen “Çizimlerle 40 
Hadis Yarışması”nda dereceye gi-
ren Konyalı öğrencilere de plaket-
leri takdim edildi. 

Programa AK Parti Genel Mer-
kez Gençlik Kolları MKYK Üyesi 
Abdürrahim Sönmezler, AK Parti 
Konya İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru ve yöneti-
mi, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan 
Özensel ve gençlik meclisi üyeleri-
nin yanı sıra çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarından gençler ve vatandaş 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde düzenlenen Yerel Buluşmalar Programları ile AK Parti 
İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışlarına katıldı. Başkan Altay, “Vatandaşımız ne yapacağını da çok iyi biliyor” dedi

‘Vatandaşımız hiç yanılmadı’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhi-
sar ve Ilgın ilçelerinde Yerel Buluş-
malar Programlarına katılarak esnaf 
ziyaretleri yaptı. 

Başkan Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir, Önceki dönem Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Ta-
hir Akyürek ile teşkilat mensupları, 
hem ilçelere yapılanları anlattılar 
hem de 24 Haziran’da Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve AK Parti’ye destek 
istediler. 

VATANDAŞIN ÖNÜNE 
SANDIK GELDİĞİNDE NE 

YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 24 Hazi-
ran’ın çok önemli bir seçim olduğu-
nu dile getirdiği konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: “Dünya şu anda 

bu seçimi takip ediyor. Acaba bu se-
çimde ne olacak, sonuç ne çıkacak 
diye. Biz yapacaklarımızı anlatıyoruz. 
Muhalefet de yıkacaklarını anlatıyor. 
Ama inanıyoruz ki vatandaşımızın 
ne zaman önüne sandığı koysak her 
zaman doğrusunu yaptı ve hiç yanıl-
madı. Vatandaşımız ne yapacağını 
da çok iyi biliyor. Bizler Türk milleti-
nin ferasetine güveniyoruz. İnşallah 
24 Haziran’da da gereğini yapacak 
ve sandıklardan hem cumhurbaş-
kanımıza hem de AK Partimize çok 

büyük bir destek çıkacak.” 
KONYA ASFALTI BARCELONA 

ASFALTI İLE YARIŞIYOR 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

Konya ve ilçelerine çok önemli yatı-
rımlar kazandırdığını, bu yatırım-
ların önümüzdeki dönemlerde de 
artarak devam edeceğini kaydeden 
Önceki Dönem Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve AK Parti Kon-
ya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 
“Yatırım ve ihtiyaçlar bitmiyor. Artık 
biz şehirlerimizi Anadolu’daki diğer 

şehirlerle kıyaslamıyoruz. Artık şe-
hirlerimizi dünya şehirlerimizle kı-
yaslıyoruz ve onlarla yarışa sokuyo-
ruz. Konya artık dünya rekabetinde” 
diye konuştu. 

OY VERİRKEN ÇOK İYİ DÜŞÜNÜN 
Konya merkez ve 31 ilçenin ya-

tırım ve projelerinin takibinin yanı 
sıra sonuçlandırması için gayret et-
tiklerini dile getiren AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de 
“Muhalefet olsa sadece bir organize 
sanayisinin yapılmış olması, onlar 

için ömür boyu anılması gereken bir 
hizmettir. Ama bizler yaptığımız hiz-
meti geride bırakıyoruz ve önümü-
ze bakıyoruz. Yani yaparsa yine AK 
Parti yapar diyoruz. Onun için kime 
oy vereceğinizi iyi düşünün” diye 
konuştu. 

MUHALEFETİN ADAYLARI 
ÖNCE DEŞTİĞİN ŞEHİTLİĞİ’Nİ 

ZİYARET ETSİN 
AK Parti Konya İl Başkanvekili 

Hasan Çiftçi ise muhalefet partile-
rinin söylemlerini eleştirdi. Çiftçi, 

“Muharrem İnce ‘Ben Demirtaş’ı 
hapishanede ziyaret edeceğim’ di-
yor. Meral Akşener ‘Demirtaş ser-
best bırakılmalı’ diyor. Temel Ka-
ramollaoğlu da ‘Demirtaşı inşallah 
hapishanede değil evinde ziyaret 
ederiz’ diyor. Bu söyledikleri kimin 
nerede durduğunu ve neye hizmet 
ettiklerini çok güzel anlatıyor” diye 
konuştu. 

Doğanhisar İlçe Koordinasyon 
Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren 
ve Ilgın Seçim Çadırını ziyaret eden 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 
Önceki dönem Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, il 
ve ilçe teşkilatlarının mensupları, 
ilçe esnaflarını da ziyaret ederek se-
çimler için destek istediler.
n HABER MERKEZİ

Tahir AkyürekUğur İbrahim Altay
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ASKON sofrasını kimsesizlere açtı

ASKON Konya Şubesi, her yıl 
yaptığı ‘Paylaştıkça Huzurluyuz’ if-
tarını bu yıl da gerçekleştirdi. Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Sevgi Evleri’n-
den ve yabancı öğrencilerden olu-
şan 600’e yakın misafire iftar verildi.   
Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan, Sev-
gi Evleri’nden çocuklar ve Konya’da 
eğitim gören yabancı öğrencilere 
Anadolu Aslanları İşadamları Der-
neği (ASKON) Konya Şubesi tarafın-
dan iftar yemeği verildi.  ‘Paylaştıkça 
Huzurluyuz’ sloganı eşliğinde AS-
KON Konya Şubesi’nde gerçekleşen 
iftar programında konuşan ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
böyle güzel bir etkinlikte bir araya 
olmaktan mutluluk duyduğunu be-
lirterek, “Biz sizlerle birlikte olmak-
tan mutlu ve paylaşmaktan dolayı 

huzurluyuz. Bugün Sevgi evlerinden 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan 
kardeşlerimiz, muhacir kardeşleri-
miz birlikte sofraya oturduk. Gelece-
ğimizin teminatı olan gençlerimize 
her türlü desteği vermek zorundayız 

ve her daim yanlarında olmalıyız. Kı-
saca nerede mazlum,  masum yetim 
ve  kimsesizler var ise bizler onların  
kimsesi olmamız lazım. Biz burada 
nasıl toplandıysak Allah da bizi cen-
nette bir araya getirsin. Allah hepi-
mizi bu mübarek günlerin tekrarına 
kavuştursun. Hepinize katılımla-
rınızdan dolayı şahsım ve ASKON 
Konya Şubesi adına teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.  Katılımcılar da, 
“Bu anlamlı iftar sofrasında birlikte 
olmanın heyecanını, mutluluğunu 
yaşıyoruz. ASKON yönetimine te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu.  İftar 
sonrası katılımcılar uzun süre sohbet 
imkanı buldu. Programa, iş dünya-
sından temsilci ve ASKON yönetimi 
de katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da yapımı devam eden 5 yeni köprülü kavşaktan 1’i olan Şefik Can Köprülü Kavşağı’nın alt kısmı hizmete açıldı. Şefik Can Caddesi Köprülü 
Kavşağı’nda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay diğer altgeçitlerin de  önümüzdeki hafta açılacağını söyledi 

Şefik Can hizmete açıldı
Şehrin ana arterlerinin kesiştiği 

yerlerde yapımı devam 5 yeni köprü-
lü kavşaktan 1’i olan Şefik Can Köp-
rülü Kavşağı’nın alt kısmı hizmete 
açıldı. 82 günde tamamlanan Şefik 
Can Köprülü kavşağı’nın yapım sü-
resi tarihe geçti. Fatih Caddesi Kav-
şağı, Galericiler ve Elmalılı Hamdi 
Caddesi Kavşağı’ndaki çalışmalar 
ise hızla sürerken kısa süre içerisin-
de tamamlanması bekleniyor. Di-
ğer taraftan Ayakkabıcılar Köprülü 
Kavşağı’nın duvarlarına Konya’nın 
tarihi bölgeleri ve Konya’ya yapılan 
yatırımları resmedildi. Çalışma köp-
rülüğün kavşağın daha estetik hale 
gelmesini sağlarken Konya’nın tanı-
tımına da güzel bir katkı sunuyor. 

İnşaat alanlarında incelemelerde 
bulunan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 82 gün 
gibi bir sürede altgeçidi vatandaşın 
hizmetine sunduklarını belirterek, 

“Önümüzdeki haftalarda, yapımı 
devam eden diğer altgeçitlerden de 
trafik akışını sağlamış olacağız. Böy-
lece Konya trafiğinde önemli ölçüde 
bir rahatlama sağlanacak” dedi. Al-
tay, alt kısmında trafik akışı sağlan-
maya başlanan Şefik Can Caddesi 
Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde 
bulundu.

ŞEFİK CAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI 
82 GÜNDE HİZMETE GİRDİ 

Şehrin ana arterlerinin kesiştiği 
yerde 4 yeni köprülü kavşak ve bir 
yaya üst geçit inşa ettiklerini ve söz 
konusu yatırımların toplamda 130 
milyon liraya mal olduğunu hatır-
latan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şu 
andan itibaren Şefik Can’da trafiği 
alttan vermeye başladık. İnşallah 
önümüzdeki haftalarda 4 araç alt-
geçidimizin tamamında trafik akışını 
sağlamış olacağız. Ramazan olması 

ve yağışlardan dolayı zorlandık ama 
şehirde yapılan en hızlı alt ve üstge-
çitleri hayata geçiriyoruz. Şu anda 

82’nci gündeyiz. Bir altgeçidimizden 
trafiği vermeyi sağladık” ifadelerini 
kullandı. 

TÜM KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR 
KISA SÜREDE BİTECEK 

Yapımı devam eden diğer 3 köp-
rülü kavşağın durumu hakkında da 
bilgi veren Başkan Uğur İbrahim 
Altay şunları söyledi: “İnşallah önü-
müzdeki hafta tüm altgeçitlerimiz 
kullanılmaya başlanacak. Tabii in-
şaat süresince bazı aksaklıklar olu-
yor ama yan yollarla birlikte Konya 
trafiğini en az rahatsız edecek çalış-
maları yapmaya gayret ettik. Tüm 
çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 
Konya şehir trafiği açısından çok 
önemli bir rahatlama olacağına ina-
nıyoruz.” Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Tekke-Saray Caddesi’nde yapımı 
devam eden yaya üstgeçidinde de 
sona yaklaşıldığının da müjdesini 
vererek, “Bu geceden itibaren yaya 
üstgeçidinin üst kirişini koyuyoruz. 
Merdiven ve asansörleriyle birlikte o 

da bayramdan önce çalışmaya baş-
layacak. Şimdiden hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.

AYAKKABICILAR 
KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINDA 
DİKKAT ÇEKEN TASARIM

2008 yılında hizmete sunulan 
Ayakkabıcılar Köprülü Kavşağı’nın 
duvarlarına ise Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, Konya’nın 
tarihi bölgeleri ve Konya’ya yapılan 
yatırımların yer aldığı resimler ko-
nuldu. Resimlerin içerisinde Konya 
Mevlana Müzesi, Konya Büyükşe-
hir Stadyumu, Bedesten Çarşısı’nın 
yanı sıra Konya’daki tarihi bölgeler 
bulunuyor. Görsel şölen oluşturan 
tasarımlar sürücülerinde dikkatini 
çekiyor. Altgeçitler için güzel bir uy-
gulama olduğunu dile getiren sürü-
cüler tasarımların güzel bir uygula-
ma olduğunu belirtti. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
82 gün gibi bir sürede altgeçidi vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti.

2008 yılında hizmete sunulan Ayakkabıcılar Köprülü Kavşağı’nın duvarlarına ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konya’nın tarihi bölgeleri ve Konya’ya yapılan yatırımları resmedildi.



Verdiği vaazlarla halkı bilinçlendiren, halkta büyük etki uyandıran “Vaizlerin sultanı” olarak anılan merhum Tahir Büyükkörükçü 
Hoca, ömrü boyunca İslam’a hizmet aşkı ile yandı. İlme ve insanlara hizmet eden Tahir Hoca, bugün hayırla yad ediliyor

Tek derdi İslam’dı!
Askerden sonra küçük bir ca-

mide başladığı ilk vaaz yıllarında 
dikkatleri üzerinde toplamayı başa-
ran merhum Tahir Büyükkörükçü 
Hoca, İl Müftüsünün isteği ile girdiği 
sınavı kazanarak merkez vaizi olur. 
Güzel anlatımı, bilgi ve birikimiy-
le insanlarda büyük etki uyandıran 
Tahir Büyükkörükçü hoca, ihtilal 
dönemlerinde zor zamanlar geçir-
di. Sürgüne gönderildi, görevinden 
uzaklaştırıldı, hapse atıldı. Bu zor-
luklara rağmen o İslam’ı anlatmaya, 
Hakk olanla insanları aydınlatmaya 
devam etti. Onun tek derdi İslam’dı. 
Müslümanların dertleriyle dertlenir, 
verdiği vaazlar ile halkı bilinçlen-
dirir, dünyanın çeşitli yerlerindeki 
mazlum Müslümanların çektiği sı-
kıntıları dillendirirdi. Ömrü boyunca 
İslam’a hizmet aşkı ile yandı. Ömür 
boyu ilme ve insanlara hizmet etti. 
Maddi hiçbir karşılık beklemeden 
dünyevî bir makama talip olmadan 
insanların elinde olanı asla mail et-
meden Allah rızası için koşturdu, 
çalıştı, çabaladı. Ali Cahit Selvi’nin 
kaleminden merhum Tahir Büyük-
körükçü Hoca: 
TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ (1925-2011)

Konya’da doğdu. Babası Körük-
çüler’den Marangoz Mehmed Efen-
di, annesi Dülgerzâdeler’den Aliye 
Hanım’dır. Küçük yaşlarda Bahçıvan 
İsmail Efendi’den Kur’an-ı Kerim 
okumayı öğrendi. İlköğrenimini ta-
mamladıktan sonra Konya Karma 
Ortaokulu’na devam etti. Ortaokulu 
üçüncü sınıftan bırakarak İsa Ruhi 
Bolay’dan medrese usulü Arap-
ça,  tefsir, hadis, fıkıh, usul, feraiz, 
gibi dersleri okudu. Çocukluk yılları 
Hoca Efendi’nin zor yıllarıdır. Oğlu 
Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca 
Efendi o yılları şu şekilde anlatmak-
tadır: “İstiklal harbimizden  çıkan 
aziz milletimizin evinde görülen 
yokluk Tahir Hoca Efendi’nin evinde 
de hat safhadadır. Bu sebeple daha 
ortaokul dönemindeyken birkaç 
kuruş kazanabilmek, evin ihtiyaç-
larının karşılanmasında babasına 
destek olmak için kunduracı bir ya-
kınlarının yanında çalışmaya başlar. 
Zira evin en büyük çocuğu ve tek 
erkek evladıdır. Endazenin Mustafa 
Efendi namı ile tanınan dükkan sa-
hibi sadece bir kunduracı değil ilmi 
yönü de olan değerli bir insandır ve 
Hoca Efendi’nin de ilk Kuranı Kerim 
hocasıdır. Çıraklık günleri devam 
ederken Konya’nın meşhur Kapu 
Camii’nde dinlediği bir vaaz hoca 
Efendi’nin hayatında fevkalade inkı-
laba sebep olacak güzel bir başlangı-
cın ilk hatırasıdır. Bir gün daha sonra 
bütün ilimleri tahsil edeceği hocası 
Hacı İsa Bolay Hoca Efendi’yi Kapu 
Camii’nde dinler. Çok tesir altında 
kalır. Rabbim lütfetse de böyle bir 
hoca olabilsem diye aklından geçirir. 
Çalıştığı dükkana döndükten biraz 
sonra güzel bir tevafukla İsa Ruhi 
Bolay Hoca Efendi yakın dostu olan 
Endazenin Mustafa Efendiyi ziyaret 
için dükkanına gelir, kısa bir soh-
betten sonra dükkan sahibi ve Tahir 
hoca Efendi’nin Kuranı Kerim hocası 
olan bu zat İsa Efendiye;

 -Efendim Tahir bizim evladımız 
çok gayretli ve zeki bir yavrudur der 
ve duasını alması için hoca efendinin 
elini öptürür. İsa Hoca Efendi küçük 
Tahir ile yakından ilgilenir, çalışma-

ya ve okumaya merakını görünce 
de; 

-Evladım Tahir her şeyi bırak 
bana gel ben sana hakiki bir ilim 
okutayım der. Bu ilgi üzerine Kuranı 
Kerim hocası ertesi gün Tahir Efen-
di’yi ve diğer bir arkadaşını da ala-
rak İsa Ruhi Hocaya götürür. Ancak 
Hoca Efendi belirli bir talebe grubu 
ile uzun zaman önce derslere başla-
mıştır ve hayli mesafe kat etmişler-
dir.

 -Bu dönemi bitirelim de bir da-
haki sefere Tahir’i de arkadaşını da 
alalım diyerek kabul etmek istemez. 
Ancak Kuranı Kerim hocası 

-Efendim Tahir çok zekidir Al-
lah’ın izniyle mesafeyi kapatır diye 
ısrar edince, Hoca Efendi kırmaz ve 
Tahir Hoca Efendi ders halkasına 
alır. O da gayretiyle diğer arkadaşla-
rına kısa zamanda yetişir.”  

Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu 
Efendi’den Ebu Said Muhammed 
Hadimî’nin  Berîka adlı eserini oku-
du. Kapı Camii imamı Hacı Haydar 
Efendi’den kıraat ve tashih-i huruf, 
Hacı Haki Efendi’den Farsça dersleri 
aldı. O günlerin hafızlık merkezi olan 
Bulgur Tekkesi’nde hafızlık çalışma-
larına devam etti.

Öğrenciliği sırasında Konya’ya 
gelen Mahmut Sami Ramazanoğlu 
ile tanışarak ona intisap etti. Bu inti-
sap onun hayatında çok büyük deği-
şikliklere sebep olur. O bu günlerini 
şöyle anlatırdı;

“ Çok titiz bir derviş idim. Tak-
va sahibi olayımdiye tek taraflı pan-
tolon değil, ütüye ihtiyacı olmayan 
çift taraflı şalvar giyerdim. Adı Frenk 
gömleği diye yakalı gömlek giymez, 
yakasız gömlek giymeyi tercih eder, 
iskarpin değil yemeni denilen sade 
ayakkabı giyerdim. Geceleri sabah-
lara kadar devam eden sohbetlere 
katılırdım. Geceleri arkadaşlarla hep 
uykusuz geçirdik.” 

Askerlik dönüşü evlendi ve Eski 
Garaj civarındaki Boncuk Camii’nde 
imamlığa başladı. Bir yandan da ya-
rım kalan hafızlığını tamamladı. Bu 
yaşlarda kürsülerden yaptığı vaazlar 
Konya’da ilgi uyandırmaya başladı. 
Vaazlarına devam ettiği sırada Kon-
ya’da bir vaazını dinleyen dönemin 

Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Ham-
di Akseki’nin talimatıyla 1950 yılın-
da açılan imtihanı kazanarak Konya 
merkez vaizliğine tayin edildi. Vaaz 
ve sohbetlerine gösterilen büyük ilgi 
nedeniyle Şerafeddin Camii’ne nak-
ledildi. 1951’de açılan Konya İmam 
Hatip Okulun’da Hacıveiszâde Mus-
tafa Efendi ile birlikte Arapça öğret-
menliği yaptı (1952-1953). 1952 
yılında hacca gitti. 

Yaptığı vaazlar sebebiyle 1964 
yılında Burdur’a sürgün edildi. Ken-
disi resmen, Diyanet’in vaizi idi. Kon-
ya’da uyandırdığı dini heyecan bazı-
larını korkutmuştu. Hoca Efendi’nin, 
Konya’ya nazaran daha değişik bir 
yapıya sahip olan bu küçük ilimizde 
yalnız kalması hedeflenmişti.  Ancak 
Burdurlular yeni hocalarına o kadar 
sahip çıkmışlar, o kadar çok sev-
mişlerdi ki, Hoca Efendi o günlerini, 
“Ensârın Muhacirîne sahip çıktıkları 
gibi Burdur’lu kardeşlerimiz de bize 
sahip çıktı, hiç yalnızlık çekmedik, 
hiç garip kalmadık.” diyerek anlatır-
dı. Ali Ulvi Kurucu da hatıratında bu 
günleri şöyle anlatmaktadır; 

“Burdur’a gönderilmesi, tabii 
Burdur’lular için bir nimet oldu. Bur-
dur’dan gelen hacılara onu sorardım. 
Hepsi kendisini hayırla anarak şöyle 
derlerdi: “Allah razı olsun, Tahir 
Hoca’mızın gelmesiyle, Burdur ve 
Isparta yeniden canlandı. Biz, cihat 
nedir, ilmî sohbet nedir, zikir nedir, 
fikir nedir bunları bilmezdik. Tahir 
Hocamız, çocuklarımızı okutmamız, 
İmam Hatip Okulları’na vermemiz 
için bizleri uyandırdı. Eskiden İmam 
Hatip Okullarına hep köylerden ço-
cuk gelirken, şimdi artık şehirlilerin 
de çocuklarını İmam Hatip Okulları-
na gönderdiğine şahit oluyoruz.” 

Yapılan vaazlar sonucu, Burdur 
ile Isparta adeta tek il olmuş, civar 
vilayetlere ve ilçelere Tahir Hoca ko-
nuşmalara gitmiştir. Cuma vaazları-
na ise  Isparta’dan otobüslerle gelip 
dönmüştür. Bir hoca olarak ilk salon 
konuşmasını 1965’te Burdur’dan 
giderek Denizli’de yapmıştır. Hoca 
Efendi bir buçuk yıl kadar Burdur’da 
vaiz olarak görev yaptı. Tahir Hoca 
Efendi’nin Burdur hatıralarının en 
önemlilerinden biri de Üstat Necip 

Fazıl’la tanışması olmuştur.  Konfe-
ransı için Burdur’a gelen Üstat hal-
kın övgülerle kendisinden bahset-
tikleri hocalarını yakından tanımak 
ister, akşam kaldığı evde banttan bir 
vaazını dinler ve ertesi gün verdiği 
Konferansı’nda da bizzat tanışırlar. 
Kolay kolay kimseyi beğenmeyen 
Üstat Necip Fazıl, Tahir Hoca Efen-
di’yi çok sever ve onun hakkındaki 
ilk meşhur yazısını da yazar.  

1965 yılında yapılan seçimlerde 
siyasi iktidar değişir ve sürgün ola-
rak çıkarıldığı  Konya’ya müftü ola-
rak geri  döner.  6 yıl devam eden 
müftülük yıllarında unutulmaz 
hizmetler yapılmıştır. Konya’ya 
meşhur üstatlar getirilerek önemli 
konularda hocalara ders verdirilir. 
Bugün meram müftülüğü olarak 
hizmet vermeye devam eden müf-
tülük binası Konya’ya kazandırılır.  
Müftülük yaptığı yıllarda vaaz et-
mekten ve çevre illerde konferans-
lar vermekten hiç geri kalmamıştır. 
İstişarelerine çok değer verdiği üs-
tadı Mahmut Sami Ramazanoğlu 
ile müftülük konusunu da istişare 
etmiştir. O da kendisine vaaz etme-
yi bırakmamak şartıyla izin vermiş-
tir. Hoca efendi de müftülük döne-
minde de hep kürsüde olmuştur. 
Bu dönemde yaptığı vaazlar yine 
birilerinin hedefi olmuş, 1968 yılın-
da bir siyasi parti lideri Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde yaptığı konuş-
ma ile Hoca’yı eleştirmiştir. Bunun 
üzerine Üstat Necip Fazıl kendisine 
sahip çıkarak “Çerçeve” adlı köşe-
sinde şunları yazmıştı:

“Konya Müftüsünden ne ister-
ler? Onu belli başlı bir şahıs olarak 
mı ele alırlar, bir makam veya bir 
sembol diye mi? Hakkında men-
fî sıfatların hepsini tükettiğimiz ve 
yenisini bulmakta âciz kaldığımız 
ihtiyar Paşa (İsmet İnönü), asıl alâ-
kalı isimleri anmaktan çekindiği için, 
“Konya Müftüsü”nü bir kere ağzına 
alır ve ondan sonra bu tabir slogan-
laşır. Konya Müftüsü aşağı, Konya 
Müftüsü yukarı!.. Hattâ mâhut ga-
zetenin yazarı, Konya Müftüsü’nü  
üç ayaklı sehpanın bir ayağı olarak 
göstermeye kadar gider; başka bir 
gazete de “Günün Ansiklopedisi” 

şeklinde, bu yedi başlı, kırk kollu ve 
yetmiş ayaklı canavarın kafa kâğıdını 
neşretmeye kalkar. Konya Müftüsü, 
Tahir Büyükkörükçü isimli, ruhta ve 
maddede genç ve dinç, derin ve ger-
çek bir Müslümandır; ve din adam-
ları içinde vecd, ihlâs, irfan ve idrak 
bakımından sayısı birkaçı geçmeyen 
müstesnâ örneklerden biridir.”

Yedi yıl süren bu görevden sonra 
merkez vaizliği görevine geri döndü 
(1972). Bir yıl sonra da emekliye ay-
rıldı (1973). Emekli olduktan sonra 
ki senelerinin büyük bir kısmını hac 
ve umre için gittiği kutsal topraklar-
da geçirmeye başladı. 1976-1979 
yılları arasında Almanya, Avusturya, 
Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ül-
kelerine giderek vaaz ve konferans-
lar verdi. 

1977’de siyasete atılarak MSP 
Konya milletvekili olarak TBMM’ye 
girdi. Üç yıl devam eden milletvekil-
liği 12 Eylül 1980 Darbesi’yle sona 
erdi. 12 Eylül 1980 askeri darbe-
sinden sonra gözetim altına alınıp 
mahkeme kararıyla tutuklandı ve 
on bir aya varan tutukluluk  süre-
sinin ardından yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı (25 Temmuz 1981). 
Ankara sıkı yönetim komutanlığı as-
keri mahkemesi tarafından tutuksuz 
yargılama neticesinde verilen 3 yıl 
ağır hapis cezası temyiz edildi (28 
Şubat 1983). 11 aylık tutukluluk 
dönemi ve beş sene devam eden 
mahkemeler Tahir Hoca Efendi’yi 
hem Haremeyn  seferlerinden hem 
de konuşmalarından alıkoyar.  Bu 
arada Erenköy’deki evinde kütüp-
hanesine kapanır. Beş sene devam 
eden mahkemeler beratla sona erer 
ama, Tahir Hoca Efendi kürsülerden 
uzaklaşmış olur . 

1985 yılında berat edilir edil-
mez yapılan ilk iş pasaport çıkartı-
larak umreye gitmektir. Suudi Ara-
bistan’da oturma izni alır ve yine 
senenin büyük bir kısmını burada 
geçirmeye devam eder. Medine-i 
Münevvere yılları 1999 yılına ka-
dar devam eder. Eşinin rahatsızlığı 
Türkiye’ye dönüşü mecburi kılar 
ve Erenköy’deki evine çekilir. 1985 
yılından 28 Şubat kararlarına kadar 
Konya’da bulunduğu sürede Kapı 

Camii vaazları devam eder.  O vaaz-
lar bugün hala beğeniyle takip edil-
mektedir. Konferans ve vaazlarında-
ki düzgün ifade gücü ve dinleyenleri 
etkileyen güçlü hitabeti dikkat çeki-
cidir. Vaazlarını konusuyla ilgili ayet 
ve hadislerin yanı sıra Mevlâna, Mu-
hammed İkbal ve Mehmet Akif’ten 
okuduğu mısralarla zenginleştirirdi. 

Tahir Büyükkörükçü Hoca Efen-
di’nin, ömrünü adadığı vaaz kürsü-
lerindeki, dünya ve ahiret saadeti 
yolunda çizdiği kırmızı çizgileri (ol-
mazsa olmazları), Allah ve Resulüne 
tam teslimiyet idi. Cehaletten uzak 
durma, nefsin isteklerine uyup hak-
tan bihaber olmama, gizli ya da açık 
şirke girmeme, Allah’a tam bir tes-
limiyetle bağlanma, sabırla ve ağır 
başlılıkla yoluna devam etme, gıy-
bet etmeme, gazap ve öfkeden uzak 
durma, namazı layıkıyla kılma onun 
vaazlarının ana konularından idi. Bir 
de tabi ki Muhammed aleyhi selam 
sevgisi… Onun tek derdi İslam’dı. 
Müslümanların dertleriyle dertlenir, 
verdiği vaazlar ile halkı bilinçlendirir, 
dünyanın çeşitli yerlerindeki maz-
lum Müslümanların çektiği sıkıntıla-
rı dillendirirdi.

Ömrü boyunca İslam’a hizmet 
aşkı ile yandı. Ömür boyu ilme ve 
insanlara hizmet etti. Maddi hiçbir 
karşılık beklemeden dünyevî bir 
makama talip olmadan insanların 
elinde olanı asla mail etmeden Allah 
rızası için koşturdu, çalıştı, çabaladı. 
Bu hususta şu cümleleri önemlidir.

“Bir gün İslam hayata hakim 
olursa, balkondan alkışlayanlardan 
olmayacağız. Bu güzel günlerde Al-
lah’ın izniyle bizim de el emeğimiz 
alın terimiz var diye bahtiyar olan-
lardan olacağız.”

1970’de yirmi beş kadar arka-
daşı ile kurulmasına öncülük ettiği, 
geniş bahçelerin içine yapılan, yük-
sek duvarları sayesinde birbirini hiç 
görmeyen evlerin meydana getirdiği 
mahalleye, “Erenköy” adını verdi. 
“Sadece ezan ve kuş sesi duyulur.” 
dediği mahallesi, hâlâ Konya’nın 
mutena bir semtidir. 

Hakiki Vechesi ile Mevlânâ ve 
Mesnevî (1959), Mübarek Ramazan 
ve Oruç (1961), Mevlânâ ve Mes-
nevi Gözüyle Peygamber Efendimiz 
(1963), Müslüman Peygamberini 
Tanımalısın (1963), İslâm’da Edeb 
(1963) Tahir Büyükkörükçü’nün 
yayımlanan eserleridir. Evli ve dört 
çocuklu Tahir Hoca’nın, oğlu Dr. 
Abdurrahman Büyükkörükçü de 
Konya’nın tanınmış vaizlerindendir. 

5 Mart 2011 tarihinde vefat 
eden Tahir Büyükkörükçü Hoca 
Efendi 6 Mart 2011 günü mahşeri 
bir kalabalıkla Kapu Camii ’de kılı-
nan cenaze namazından sonra Üçler 
Mezarlığı’na defnedildi.
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Kapu Camii’nde vaaz verirken bir görüntü.
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Doktorasına yapmak üzere Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen Senan Kazımoğlu Azerbaycan’da Ramazan Ayı’nın nasıl 
idrak edildiğini anlattı. Kazımoğlu, “Azerbaycan da Türkiye’nin sayesinde Ramazan kültürü oluşmaya başladı” dedi 

‘Türkiye’ye özlem var’

30 yaşındaki Azerbaycanlı Se-
nan Kazımoğlu, eğitimini devam 
ettirmek için Türkiye’ye gelmiş. 
‘Bizim ülkemizde ve diğer ülkeler-
de olsun, Türkiye’ye hep bir özlem 
var’ diyen Kazımoğlu, sorularımıza 
cevap verdi. Önceki Sovyet yöne-
timinden dolayı halkın ibadet nok-
tasında sıkıntılar yaşadığını dile 
getiren Kazımoğlu, “Sovyet yöne-
timinden itibaren Ateist, dine karşı 
ve düşman bir yönetim vardı. Bizde 
din adamlarını kurşuna diziyorlardı. 
Bunları bir de halkın gözü önün-
de yapıyorlardı. O yüzden Sovyet 
zamanında bazı şeyler yasaklandı 
ancak şuanda her şey yolunda gidi-
yor ve Ramazan aylarında oruç tu-
tan ve ibadet eden insan sayısı gün 
geçtikçe artıyor” dedi.

Senan Kazımoğlu, sizleri ta-
nıyabilir miyiz? Türkiye’yi neden 
tercih ettiniz ve geleli kaç yıl oldu? 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Tarih Yüksek Lisans öğrencisiyim. 
30 yaşındayım ve evliyim. 2015 
yılında Türkiye’ye geldim. Bizim 
ülkemizde ve diğer ülkelerde olsun, 
Türkiye’ye hep bir özlem var. Biz 
Türkiye’yi bir abi gözünde görüyo-
ruz ve çok seviyoruz. Bizde ‘her şe-
yin iyisi Türkiye’de var’ düşüncesi 
var. Birde Azerbaycan’a daha yakın 
olduğu için sebeplerimden biride 
bu oldu. En önemlisi Türkiye’nin 
Müslüman bir ülke olmasıydı. 

Azerbaycan ile Türkiye ara-
sında kültürel farklılıklar var mı? 
Türkiye’ye adapte olmakta güçlük 
çektiniz mi?

Azerbaycan ile Türkiye arasında 
hiçbir farklılığın olmadığını söylesek 
yalan olmaz. Ben buraya adapte ol-
makta hiç zorluk çekmedim. Zaten 
hepimiz kardeşiz. Burada kendimiz 
sanki kendi ülkemizde gibi hissedi-
yoruz. Yemekler noktasında belki 
biraz problemler yaşayabiliriz ama 
oda bizim için sorun değil. Türki-
ye’de Doğu kültürünün bize daha 
çok yakın olduğunu düşünüyorum. 
Batı’ya doğru geldiğimiz zaman ise 
etten daha çok sebzeye önem veri-
liyor. 

Azerbaycan’da Ramazan ayla-
rını Müslümanlar nasıl idrak edi-
yor? Bizlere bundan bahsedebilir 
misiniz?

Sovyetlerden önce Türkiye ile 
hemen hemen aynıydık. Ancak 
Sovyet yönetiminden itibaren Ate-
ist, dine karşı ve düşman bir yö-
netim vardı. Bizde din adamlarını 
kurşuna diziyorlardı. Bunları bir de 
halkın gözü önünde yapıyorlardı. O 
yüzden Sovyet zamanında bazı ya-
saklandı. Örneğin; benim babaan-
nem ve dedem çok sıkıntı çektiler. 
O zamanlar takvim yokmuş, bende 
oruçlarınızı nasıl açıyorsunuz diye 
sordum? ‘Horozlar ötmeye başla-
dığı zaman orucumuzu tutuyoruz’ 
diyorlardı. Bizde insanlar oruçları-
nı 29 gün tutmazlar, hep bir gün 
fazladan tutarlar. Bunun sebebi de 
insanların içinde şüphe oluşma-
masıdır. Bizdeki geleneklere göre 
Ramazan’dan bir gün önce şüphe 
orucu tutulur. Şimdi ise elham-
dülillah Azerbaycan’da Ramazan 
kültürü oluşmaya başladı. Nüfusun 
yüzde 70’i Şii geleneğine mütehas-
sıs olduğu için Şii gelenekleri ağır 
basmaktadır. Azerbaycan gençlerle 
dolu bir ülke. Bağımsızlığını kaza-
nalı 28 yıl oldu ama savaşlar gibi et-
kenlerden dolayı çok sıkıntılar çek-

tik. Din konusunda da Azerbaycan 
halkı Türkiye gibi Müslüman ülke-
lerden olumlu yönde etkileniyor. 
Oruç tutan kişi sayısı ise Türkiye’de 
daha fazla ama Azerbaycan’da sayı 
her geçen yıl artıyor. İftar verme 
kültürü de yeni yeni artık çoğalma-
ya başladı. Birde Azerbaycan’da biz 
öncelikle orucumuzu açar, namazı-
mız kılar sonra iftarı yaparız. Türki-
ye’de böyle bir kültür yok.

Ramazan Bayramlarını nasıl 

geçiriyorsunuz? Türkiye’de ki bay-
ramlar ile arada farkları var mıdır?

Ben daha önceden Türkiye’de 
bayram geçirdim. Ama Azerbay-
can’dan daha çok coşkuyla kutlanı-
yor Türkiye’de. Ama buna rağmen 
Azerbaycan’da Ramazan Bayram-
larında dindar aileler birbirlerine 
yardım ederler. Bütün akrabalar 
Baba ocağına toplanır. Birbirleriyle 
ziyaretleşme yoktur hepsi bir ara-
da baba ocağında toplanır. Bizlerde 
Ramazan Bayramlarında da fakirle-
re Kurban Bayramında ki gibi etler 
dağıtılır. 

Son olarak Konya’yı nasıl bul-
dunuz? Türkiye’de Konya dışında 
başka illerde yaşadınız mı?

Konya hariç İstanbul, Bursa, 
Bilecik ve Kocaeli’nde de yaşadım. 
Ancak Konya’yı gerçekten çok din-
dar bir şehir olarak gördüm ve buda 
beni çok sevindirdi. Babam geçen 
yıl Konya’ya gelmişti ve bana dedi 
ki: ‘Konya’ya geldikten sonra Tür-
kiye hakkında ki olumsuz düşünce-
lerim tamamen değişti’ Ben bunu 
gerçekten kendimde gördüm. Kon-
ya’yı çok seviyoruz.

Senan Kazımoğlu

Sovyet Rusya 
döneminde büyük 
zorlukla yaşayan 
Azerbaycan, 
bağımsızlığını 
kazanmasının ardından 
rahatladı. Azerbaycan’da 
İslam artık daha rahat 
ve güzel bir şekilde 
yaşanabiliyor.



11 HAZİRAN 201818 HABER

Konya’nın önde gelen araç markaları arasında yer alan Koyuncu Fiat, Haziran ayına özel kampanyalar düzenledi. Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, “Fiat Egea  71 bin 
900 TL’den başlıyor” dedi. Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan ise, “Fiorino ve Doblo’da 45 bin liraya 20 ay vadeyle 0.99 kredi imkânı ile satışa sunuldu” dedi

Fiat’da Haziran fırsatı!

Kaliteli hizmet anlayışı, müşteri 
memnuniyeti odaklı yaklaşım, cazip 
kredi kampanyaları, servis maliyet-
lerinin ucuz olması Koyuncu Fiat’ın 
prensipleri arasında yer almaya de-
vam ediyor. Konya’nın marka lider-
leri arasındaki yerini alan Koyuncu 
Fiat, otomobil ve ticari araçlarda bay-
ram kampanyası düzenledi.Fiat’ın 
amiral gemisi olan Fiat Egea’nın 71 
bin 900 TL’den başladığını söyleyen 
Koyuncu Fiat Otomobil Satış Müdü-
rü Murat İçil, “Benzinli 1,4 motor 
FIAT Egea sedanı 40 bin 300 lira pe-
şinatla ayda 999 lira taksit seçeneği 
ile müşterilerimize sunuyoruz” dedi. 
Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü 
Selamet Demirhan ise, “Fiorino ve 
Doblo’da 45 bin liraya 20 ay vadeyle 
0.99 kredi imkânı sunuyoruz. 2018 
model Fiorino ve Doblo araç alan 
eski müşterilerimize 10 bin ve 20 
bin bakım hediyelerimiz var” diye 
konuştu.

“FİAT EGEA 71 BİN 900 TL’DEN 
BAŞLAYAN FİYATLARLA”

Fiat Egea’nın Haziran Ayı itiba-
riyle 71 bin 900 TL’den satışa sunul-
duğunu vurgulayan Koyuncu Fiat 
Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, 
diğer kampanyalardan ise şu şekilde 

bahsetti: “Fiat’ın amiral gemisi olan 
Egea sedan,  Haziran ayına özel 71 
bin 900 TL’den satışa sunuldu. Ben-
zinli 1,4 motor FIAT Egea sedanı 40 
bin 300 lira peşinatla ayda 999 lira 
taksit seçeneği ile müşterilerimize 
sunuyoruz. Piyasadaki C segmen-
tindeki en iddialı fiyat diyebilirim. 
Bunun yanında yine Egea sedan ve 
hatchback araçlara uyguladığımız 
LPG kampanyamız devam ediyor. 
Bizden aracını alan müşterilerimize 
2 bin 250 TL farkla LPG montajı-
nı biz yapıyoruz. En güzel tarafı da 
LPG’nin garanti kapsamında takıl-

ması. Bir yıldır devam eden bu kam-
panyamız çok büyük rağbet görüyor. 
Sattığımız benzinli araçların yaklaşık 
yüzde 95’ini LPG uygulamasıyla be-
raber satıyoruz. Kampanyalarımız ay 
sonuna kadar sürecek.”

“BABALAR GÜNÜNE 
ÖZEL KAMPANYA”

Babalar gününe özel indirim uy-
guladıklarını dile getiren İçil, ayrıca 
dövizin yükselmesi nedeniyle araç-
lara da her ay zam geldiğinin altını 
çizerek araç alacak olan vatandaşla-
rın yıl sonunu beklememeleri gerek-
tiğini söyledi. Önümüzdeki aylarda 

da zamların yansıyabileceğini dile 
getiren İçil, “Geçenlerde Anneler 
Günü’ne özel kampanya yapmış-
tık. Bu ay da Babalar Günü’ne özel 
yüzde 3 indirim uyguluyoruz. Yine 
emniyet personeline yüzde 3 indiri-
mimiz devam ediyor. Bizden daha 
önceden araç alan müşterilerimize 
de yüzde 3 indirimimiz var. Dövi-
zin yükselmesi nedeniyle araçlara 
her ay zam geliyor. Elimizde avantaj 
arabaları dediğimiz stoklu araçları-
mız var. Biz bunları zamsız satma-
ya devam ediyoruz. Dövizin böyle 
devam etmesi önümüzdeki aylarda 

zam olarak yansıyacak. Müşterileri-
miz araç sahibi olmak için yılsonunu 
beklemesinler. Araba sahibi olmak 
isteyen müşterilerimizin acele et-
mesini istiyoruz” diye konuştu. İçil, 
ayrıca Koyuncu FIAT olarak Jeep ve 
Alfa Romeo markalarının bayilik-
lerini aldıklarını ifade ederek yakın 
zamanda bu araçların satışına başla-
nacağını sözlerine ekledi.

“TİCARİ ARAÇLARDA 
BAYRAM KAMPANYASI”

Fiorino ve Doblo’da 45 bin lira-
ya 20 ay vadeyle 0.99 kredi imkânı 
olduğunu ifade eden Koyuncu Fiat 

Ticari Satış Müdürü Selamet De-
mirhan, ayrıca bakım hediyelerinin 
olduğunu da vurguladı. Bayram 
öncesi bütün vatandaşların araç sa-
hibi olmasını istediklerini de sözle-
rine ekleyen Demirhan, cümlelerini 
şu şekilde aktardı:“Bu ay lokomotif 
aracımız olan Fiorino ve Doblo’da 
45 bin liraya 20 ay vadeyle 0.99 
kredi imkânı sunuyoruz. 2018 mo-
del Fiorino ve Doblo araç alan eski 
müşterilerimize 10 bin ve 20 bin 
bakım hediyelerimiz var. Ducato 
ve Pratico araçlarımızda ‘Ortak de-
diğin böyle olur’ kampanyamız de-
vam ediyor. Burada bir yıllık yakıtın 
yüzde 20’sini TOFAŞ hediye ediyor. 
Bu da yaklaşık 7 bin 200 liralık bir 
avantaj sağlıyor. Yine ’10 numara 
kampanya’ ile kampanya üyeleri-
mize servis, yedek parça ve işçilikte 
özel indirimler uygulanıyor. Dövizin 
yükselmesiyle fiyatlar ister istemez 
arttı. Ama güçlü araç stokumuz 
sayesinde müşterilerimiz 4-5 bin 
liralık indirime sahip oluyorlar. 
2017 model Doblo’lar elimizde hala 
mevcut. Bayram öncesi tüm vatan-
daşlarımızın araç sahibi olmasını 
istiyoruz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Koyuncu Fiat Otomobil 
Satış Müdürü Murat İçil 

Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü 
Selamet Demirhan
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Traore için doktor raporu bekleniyor Konyaspor’da kadro revizyonu!
Geçtiğimiz günlerde yapılan 

genel kurul ile göreve gelen Hilmi 
Kulluk yönetimi çalışmalara başladı. 

Yeni teknik direktör arayışlarını 
sürdüren Konyaspor bir yandan da 
gelecek sezonun kadrosu için kolları 
sıvadı. Gelen bilgilere göre ilk ola-
rak gönderilecek oyuncular belirle-
necek. 

Kadro maliyetinin yüksek oldu-
ğunu düşünen Konyaspor’un yeni 
yönetimi özellikle yüksek ücret alan 
ve verim alınamayan oyuncular 
başta olmak üzere bazı oyuncular ile 
yolları ayırmayı planlıyor. Kimlerin 
gideceğinin önümüzdeki günlerde 
netleşmesi beklenirken, yine de son 
karar için yeni teknik direktörün onayı 
alınacak.
 n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un yeni yöne-
timi kadro revizyonuna başladı. Bir 
yandan teknik direktör arayışlarını 
sürdüren yeşil beyazlılar bir yandan 
da takımdan gönderilecek oyuncuları 
belirlemeye başladı. Takımda kalıp 
kalmayacağı en çok merak edilen 
isimlerden biri de Abdou Razzack 
Traore. Geçen sezon başında ayağı 
kırılan ve 2 kez ameliyat olmak zo-
runda kalan Traore kısa süre önce 
çalışmalara başlamıştı. Çok ağır bir 
sakatlık geçiren deneyimli oyuncu 
ile ilgili yönetimin kararı bekleniyor. 
Konyaspor yönetimi son kararını ku-
lüp doktorunun raporuna göre vere-
cek. Sağlık ekibinin hafta arasında 
yönetime sunacağı raporun ardından 
Traore’nin kaderi netleşecek.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Trabzonspor 
yabancıları 
gönderebilir

Trabzonspor yönetiminin kadroda yer alan yerli oyun-
cuları tutmayı planlarken, yabancı oyuncularına gelebile-
cek teklifleri ise değerlendireceği belirtildi. 

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de hedeflerinin uza-
ğında kalan Trabzonspor, kadrosunda bulunan yabancı 
oyunculardan da beklenilen verimi alamadı.Tüm ya-
bancı oyuncular için yapılacak teklifleri değerlendirecek 
olan bordo-mavili kulüp,gelecek sezon için yeni bir ya-
pılanmayla zirveye oynayan kadronun temellerini kur-
mayı planlamaya başladı. Trabzonspor’un yeni yönetim 
kurulu, bordo-mavili kulübün genel koordinatörü Özkan 
Sümer ve Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, kulübün çı-
karları doğrultusunda yabancı futbolculara gelen teklifleri 
ele alacağı, uygun gördüklerini kabul edip kolaylık sağla-
yacağı bildirildi.  n İHA

Konyaspor
nihayet taraftara 

açılıyor
Atiker Konyaspor’da seçim heyecanı sona erdi. Ge-

nel kurul sürecinde en çok tartışılan konuların başında 
gelen kulübe üyelik konusu ise Hilmi Kulluk yönetiminin 
ilk gündem maddelerinden biri. İlk olarak aidatlarını öde-
medikleri gerekçesi ile kulüple ilişiği kesilmiş eski baş-
kanlar, yöneticiler ve Konyaspor’a hizmet etmiş isimlerin 
tekrar Konyaspor’a kazandırılması sağlanacak. Taraftarın 
kulübe üyeliği ise bir sonraki aşama. Konyaspor’a uygun 
bir model için çalışmalarını sürdüren Konyaspor yöneti-
mi, çeşitli kiriterler ve kıstaslar getirerek en kısa zaman-
da taraftarın Konyaspor’a üye olmasının önünü açacak. 
Öte yandan bazı bağımsız Konyaspor taraftarı bayramdan 
sonra toplu bir şekilde kulübe üyelik için başvuruda bulu-
nacak.  n SPOR SERVİSİ

Antalyaspor’un
yeni hocası 

Bülent Korkmaz
Antalyaspor, Teknik 

Direktör Bülent Korkmaz’la 
anlaşmaya varıldığını 
açıkladı.  Antalyaspor’da 
Hamza Hamzaoğlu’ndan 
boşalan teknik direktörlük 
görevine Bülent Korkmaz 
getirdi. Antalyaspor Kulü-
bü’nden yapılan açıklama-
da, “Kulübümüz, Teknik 
Direktör Bülent Korkmaz ile 
yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamu-
oyunun bilgisine sunarız” denildi. Bülent Korkmaz’ın tek-
nik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erci-
yesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, 
İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu 
gibi takımlar yer alıyor.  n İHA

Çalımbay: Konyaspor’dan
dolaylı teklif aldım

Atiker Konyaspor’da gerçekleşen se-
çimin ardından başkanlık koltuğuna otu-
ran Hilmi Kulluk’un ilk işi teknik direktör 
sorununu çözüme kavuşturmak olacak.

Yeşil beyazlı yönetim gündemine son 
olarak Trabzonspor’da çalışan deneyimli 
teknik direktör Rıza Çalımbay’ı aldı.

Trabzonspor’dan ayrıldıktan son-
ra Antalyaspor ve İsviçre Süper Lig ekip-
lerinden Lugano’dan teklif alan Çalımbay, 
Konyaspor iddialarını cevapladı.

Radyospor programcısı Salim Ma-
nav’a konuşan Çalımbay, “Atiker Kon-
yaspor yönetiminden dolaylı yollardan 
teklif aldım. Konyaspor’un bana karşı bir 
ilgisi var. İsviçre temsilcisi Lugano’yla 
olan görüşmemiz ikinci aşamada maddi 
sorunlardan kaynaklı gerçekleşmedi. Yurt 
içerisinde hedefi olan bir takımda yoluma 
devam edeceğim. Bu takım Konyaspor 
neden olmasın?” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Kartal hoca arıyor!
Atiker Konyaspor’da genel kurulda başkan seçilen Hilmi Kulluk ve ekibi teknik direktör 
arayışlarına başladı. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşecek olan Konyaspor yönetimi, 

anlaşma sağlanamaması durumunda farklı adaylara yönelecek

Genel Kurul heyecanı sona eren Atiker Konyaspor’da yeni 
teknik direktör arayışları da başladı. Yeşil beyazlılar ilk olarak 
teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Anlaşma 
sağlanamaması durumunda ise farklı adaylara yönelinecek. 
Listede Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay, Okan Buruk gibi isim-
ler bulunuyor.

İLK GÖRÜŞME SERGEN YALÇIN İLE
Teknik direktör arayışlarına başlayan Atiker Konyaspor ilk 

olarak teknik direktör Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Yeşil 
beyazlıların ligde kalmasında büyük emeği olan Sergen Yal-
çın’dan önce hiçbir farklı hoca ile görüşülmeyecek.

Sergen hoca ile anlaşılamaması durumunda ise farklı 
adaylar öne çıkacak.

ASIL ARZU AYKUT KOCAMAN
Atiker Konyaspor’un yeni yönetiminin asıl hedefi Aykut Ko-

caman. Fenerbahçe ile devam edilmemesi durumunda yeşil 
beyazlılar eski teknik direktörüne teklif götürecek. Bir dönem 
Aykut Kocaman ile çalışan Atiker Konyaspor Futbol Şube So-
rumlusu Selçuk Aksoy Kocaman’ı ikna etmeye çalışacak.

Ancak Aykut Kocaman’ın kabul etmesine pek ihtimal veril-
miyor. Kocaman’ın Fenerbahçe ile devam etmemesi durumun-
da bir süre dinlenmek isteyebileceği gelen bilgiler arasında.

OKAN BURUK VE ÇALIMBAY 
HABER BEKLİYOR

Atiker Konyaspor’un gündemindeki diğer isimler ise Rıza 
Çalımbay ve Okan Buruk. İki başarılı teknik direktör de Atiker 
Konyaspor’dan teklif bekliyor. Akhisar Belediyespor ile anla-
mayan Okan Buruk’un Konyaspor’a gelmeye sıcak baktığı iddia 
edildi.

Bir diğer teknik direktör adayı Rıza Çalımbay’ın ise bir süre-
dir Rıza Çalımbay’ı baklediği biliniyor
n SPOR SERVİSİ



RPS
Serkan Kırıntılı’nın menajeri konuştu:
Anlaşma söz konusu değil

Atiker Konyaspor’da gösterdiği perfor-
mansla A Milli Takım’a yükselen ve milli 
takımın son 3 maçında kaleyi koruyan 
Serkan Kırıntılı’nın Galatasaray’a trans-
fer olacağı, hatta anlaşmanın sağlandığı 
iddiaları, Konyaspor camiasının tepkisini 
çekmişti. Konu ile ilgili rahatlatan açıklama 
oyuncunun menajeri Haluk Canatar’dan 
geldi. Canatar herhangi bir anlaşmanın 
mümkün olmadığını söyledi. 

GALATASARAY İLGİLENİYOR
Konya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü 

Yunus Altınbeyaz’a konuşan Haluk Canatar, 
“Konunun en net taraf şu; Galatasaray Ser-
kan Kırıntılı ile ilgileniyor. Serkan’ın trans-
feri için bizimle irtibata geçtiler. Serkan’ın 
ve Konyaspor’un durumunu sordular. Onun 
haricinde herhangi bir görüşme yaşanma-
dı. Bazı basın yayın organlarında Serkan’ın 
Galatasaray ile anlaştığı haberleri çıktı. Bu 
bilgiler kesinlikle doğru değil. Böyle bir du-
rum ilk başta etik olmaz. Ne ben oturdum 
Galatasaray ile masaya, ne de Serkan böy-
le bir görüşmenin içinde yer aldı” dedi.

SERKAN KONYASPOR’DA MUTLU
Serkan Kırıntılı’nın Konyaspor’da mutlu 

olduğunu belirten Haluk Canatar, oyuncu-
nun alacakları karşılığı bonservisini Kon-
yaspor’dan isteyeceği haberlerine de tepki 
gösterdi. Serkan’ın Konyaspor’da gösterdi-
ği performansla A Milli Takım’a kadar yük-
seldiğini hatırlatarak, “Benim Süper Lig’de 
pek çok takımda oyuncum var. Futbolculara 
ödemeler noktasında Türkiye’nin en iyi ta-
kımlarından biri Konyaspor. Alacakları kar-
şılığı bonservisini isteyeceği bilgisi tama-
men yanlış. Serkan Konyaspor’da mutlu” 
ifadelerini kullandı.

SAYGI DUYARIZ
Galatasaray’ın Serkan’a olan ilgisini 

Konyaspor’un eski başkanı Fatih Yılmaz’a 
ilettiğini belirten Canatar, “Fatih başkan 
bize ‘Galatasaray resmi bir teklif sunacak-
sa 8 Haziran’dan sonra sunsun’ dedi. Bu 
kararı ancak yeni yönetimin alabileceğini 
belirtti. Galatasaray eğer resmi bir teklif ya-
parsa iki takım arasındaki görüşmelerden 
çıkacak sonuca saygı duyarız. Tabi burada 
Serkan’ın ne istediği de önemli. Bizim Kon-
yaspor’dan hiçbir şikayetimiz yok.” diye 
konuştu.
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Atiker Konyaspor’un 
gündemini uzun 
süredir meşgul 

eden Serkan 
Kırıntılı ile ilgili 
bir açıklama da 
menajeri Haluk 

Canatar’dan geldi. 
Galatasaray’ın 

Serkan Kırıntılı ile 
ilgilendiğini ancak 
kulübten habersiz 
hiçbir anlaşmanın 
olmadığını belirtti


