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Katiller hak ettiği
cezayı almalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan 
Öztoklu’nun kahpece şehit edildiğini 
dile getirerek, katil zanlılarının hak 
ettikleri cezayı almalarını istedi. 

n SAYFA 6’DA

04 CHP İl Teşkilatı’ndan,
MHP’ye taziye ziyareti 07 YEDAM Konya’da

hizmete başladı 09 Dönen restorana
Ramazan ilgisi

İstanbul’da kucaklaştılar
İstanbul’da yaşayan 
Konyalılar, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya’da faaliyet gösteren 
odaların ve sivil toplum 
kuruluşlarının düzenlediği 
iftar programında buluştu. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ile AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta’nın da 
katıldığı iftar programında 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, bu 
programı geleneksel hale 
getirmek istediklerini 
belirtti.    
n SAYFA 2’DE

En renkli bahçe
bayrama hazır

Hem ilaçlıyor, 
hem temizliyorlar

Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi 
Parkı’na kazandırılan “Selçuklu Çiçek Bahçesi” 19 tür, 
55 çeşit ve 500 bin çiçek ile bayramın ikinci gününden 

itibaren ziyaretçilere kapılarını açıyor. n SAYFA 5’TE

Karatay Belediyesi, özellikle havaların ısınmasıyla bir-
likte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler 
için ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri de Karatay’ın tüm mahalle-

lerinde temizlik hizmeti sunuyor. n SAYFA 5’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Konya’nın ilim ve basın 
alanıyla öne çıkmış 
şahsiyetlerinden biri de Ali 
Rıza Kudsi Efendi İttihatçılara 
cephe almış muhalif bir 
âlim. Delibaş Vakası sonrası 
gittiği Şam’da vefat etti. 
n SAYFA 11’DE

Delibaş Vakası,
hicret ettirdi 

SOBE’de eğitim alan Eymen Yıldırım’ın 
8 aylıkken beyin ameliyatı olması, 
otizm teşhisinin konulmasını geciktirdi. 
Eymen’in annesi, “Ameliyatı bir an önce 
olsun da iyileşsin diyorduk. Başımıza 
neler geleceğini bilmiyorduk” dedi.
 n SAYFA 16’DA

Başımıza gelecekten
haberdar değildik

Vatan savunması söz konusu 
olduğunda gerisinin teferruat 

olduğu bu topraklarda nice yiğitler 
yetişmiş, yetişmeye de devam 

edecek. Bu kahraman yiğit evlat-
larından biri de Adnan Yıldırım.. 

n SAYFA 15’TE

Vatan için
canımız feda

KONYA ŞEKER İLK 500’DE
FARKINI ORTAYA KOYDU

7 Konya firmasından 4’ü Şeker’in

Ürettiği katma değerle İSO 500 içerisinde her yıl yer 
alan ve adım adım yükselen Anadolu Birlik Holding 
iştiraki Konya Şeker, artık İSO’da yalnız değil. İSO’da 
Anadolu Birlik Holding’den Panagro, Soma ve Kangal 
da yerini aldı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Hayırseverlerden gelen 
yardımları muhtaçlarla 

buluşturan yardım 
dernekleri, yaklaşan 

Ramazan Bayramı öncesinde 
çocukların bayramı en güzel 

şekliyle yaşayabilmesi için 
çaba harcamaya başladı

BAYRAMLIK SEVİNCİNİ
HERKES YAŞAYACAK

Konya’da, ülke genelinde ve dünyada İslam 
coğrafyasının tamamında infak çalışması ya-
pan, hayırseverlerin yardımlarını muhtaçlara 
ulaştıran yardım dernekleri, özellikle yakla-
şan Ramazan Bayramı ile birlikte çocukları 
sevindirmeye yöneldi. Muhtaç çocuklar, ök-
süz ve yetimler yeni elbiseler ve ayakkabılar 
giydirilip çeşitli hediyeler verilerek bayramlık 
sevinci yaşamalarına vesile olunuyor.

YARDIM DERNEKLERİ 
İNFAK İÇİN KOŞTURUYOR

Darda kalanın yardımına koşmak, düşenin 
elinden tutmak, garip ve gurubanın yanında ol-
mak için yılın her döneminde hayırseverlerden 
aldıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran birer 
elçi olan yardım dernekleri, özellikle Ramazan 
ayında daha yoğun çalışıyor. İnfak için geceli 
gündüzlü koşturan yardım derneklerinin yö-
netici, temsilci ve çalışanları, Allah’ın rızasını 
kazanabilmek için gayret ediyor.  n SAYFA 3’TE

Bayram yaptırıyorlar
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İstanbul’da yaşayan Konyalılar, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya’da faaliyet gösteren odaların ve sivil toplum kuruluşlarının 
düzenlediği iftar programında buluştu. İstanbul’daki Konyalıların seçim sonuçlarına etki edecek çoğunlukta oldukları vurgulandı

İstanbul’daki Konyalılar buluştu
İstanbul’daki Konyalılar iftar progra-

mında biraraya geldi. Programa katılan 
Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
23 Haziran’da İstanbul’daki Konyalıla-
rın Binali Yıldırım’a tam destek vere-
ceklerini söyledi. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Binali Yıl-
dırım’a Konyalıların farkını hissettirecek 
derecede bir katkı sağlayacağımızdan 
eminiz” diye konuştu. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Konyalılar son seçimde Türkiye’de 
büyükşehirler arasında birinci yaparak 
bizlere büyük onur bahşettiler. Alnımı-
zı ak ettiler. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da desteklerinizi rica edi-
yoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret 
Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD 
Konya Şubesi ve Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği’nin ev sahipliğinde 
İstanbul’da düzenlenen iftar progra-
mında Konyalılar bir araya geldi. 

KONYA GÖNÜL ŞEHRİDİR 
Yoğun katılımla gerçekleşen prog-

ramda konuşan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum, “Konya gönül şeh-
ridir. İstanbul’da yaşayan yaklaşık 160 
bin Konyalı hemşehrimiz var. Hemşeh-
rilerimiz 31 Mart Seçimlerinde gönül 
belediyeciliğinden ve milli iradeden 
yana oldular. Cumhurbaşkanımızın ve 
davamızın yanında oldular. Ben inanı-
yorum ki İstanbul’da da milletimiz yeni-
den tarih yazacak; AK Parti’mize, Binali 
Yıldırım Başkanımıza destek verecektir. 
Zeytinburnu seçimlerinde Ömer Baş-
kanımıza tam destek veren Konyalı 
kardeşlerim, inşallah 23 Haziran’da İs-
tanbul seçimlerinde Binali Başkanımıza 
tam destek verecektir” dedi. 

23 HAZİRAN’DA 
MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
31 Mart Seçimlerinde Konyalıların üze-
rine düşeni yerine getirerek Konya’yı 
Büyükşehirler arasında birinci yaptığını, 
büyük bir gurur yaşattığını hatırlatarak, 
“Şimdi sıra İstanbul’da. İstanbul’daki 
Konyalı hemşehrilerimizden aynı özveri 
ve aynı hassasiyeti bekliyoruz. Özellikle 
sandıklara gitme noktasında siz değerli 
İstanbul seçmeni olan Konyalılarımıza 
büyük görev düşüyor. Binali Yıldırım’a 
Konyalıların farkını hissettirecek dere-

cede bir katkı sağlayacağımızdan emi-
niz” diye konuştu. 
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ise, “Bundan sonra 
bu programları geleneksel hale getire-
lim diye düşünüyoruz. 

Konya bir payitaht şehir. Şu anda da 
bir payitahttayız. Selçuklu’nun kadim 
başkentinden, Osmanlı’nın kadim baş-
kentine geldik. Burada yaşayan kıymetli 
dostlarımızla, hemşerilerimizle iftar edi-
yoruz. Bizler Konya Büyükşehir Beledi-
yesi olarak şehrimizi dünyanın en güzel 
şehirlerinden biri haline getirmek için 
gece gündüz demeden çaba sarf edi-
yoruz. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasa-
sıyla birlikte Konya’nın tüm köylerinin, 
ilçelerinin çehresi değişti. Konyalılar son 
seçimde Türkiye’de büyükşehirler ara-
sında birinci yaparak bizlere büyük onur 
bahşettiler. Alnımızı ak ettiler. Bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra des-
teklerinizi rica ediyoruz” dedi. Zeytin-

burnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 
“Zeytinburnumuzda yaşayan Konyalı 
hemşerilerimiz bilirler. Biz 31 Mart’ta 
burada çok zor bir seçim aldık. Bu se-
çimi iyi bir oranda almamızda Konyalı 
hemşerilerimizin, Konyalı Zeytinburnu-
luların çok büyük katkısı olmuştur. Bir 
kez daha kendilerine teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 

HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da 

“Seçimlerde hep birlikte gayret edece-
ğiz. Nasıl ki Konya’da en yüksek oyla 
belediye başkanlarımızı seçmişsek, in-
şallah İstanbul’da da Binali Yıldırım be-
yefendiyi İstanbul’un Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak seçeceğiz” şeklinde 
konuştu.

İftar programına AK Parti Konya 
Milletvekilleri Tahir Akyürek, Abdullah 
Ağralı, Gülay Samancı, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya 
Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak, dernek 
ve vakıfların başkanları ile İstanbul’da 
yaşayan çok sayıda Konyalı katıldı. 

BAŞKAN ALTAY, İSTANBUL’DA 
GENÇLERLE SAHUR YAPTI 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, sahurda da Kon-
ya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği 
Özel Feriköy Erkek Öğrenci Yurdunda 
öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Al-
tay, “Gençler, geleceğin Türkiye’sinde 
önemli görevler üstleneceksiniz. Türki-
ye için çok iyi işler yapacağınıza inanı-
yorum. 

Büyük ve güçlü Türkiye için biz gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kerva-
nın yolda kalmaması için sizlerin daha 
fazla gayret etmesi gerekiyor. 

Gençlerimize güveniyoruz” dedi. 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, genç-
lerin kendilerini tam yetiştirmeleri ge-
rektiğini, varlık sebebi ve yaradılış gaye-
lerini unutmamaları gerektiğini söyledi. 
Fatih Gençlik ve Konya Yüksek Öğre-
nim Yaptırma Derneği Başkanı Vehbi 
Ecevit ise, programa katılan başkanlara 
teşekkür ederek, her zaman destekçileri 
olduklarını söyledi. 

Sahur programına Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. 
n HABER MERKEZİ
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Ramazan çalışmalarını Yurt içi ve yurt dışında sürdüren yardım kuruluşları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 
çocukları hayırseverlerin destekleri ile bayramlık hediye edecek ve bayramda çocukların yüzlerin gülmesini sağlayacak 

Bayramda da sevindirecekler
Ramazan çalışmalarını Yurt içi ve yurt dı-

şında sürdüren yardım kuruluşları yaklaşan 
Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 
çocukları hayırseverlerin destekleri ile bay-
ramlık hediye edecek.  Yardım kuruşları bay-
ramlıkları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırarak 
bayrama mutlu girmelerini ve yüzlerinin gül-
mesini sağlayacak.  

KONYA’DA 900 YETİM
BAYRAMLIK SEVİNCİ YAŞADI

Konya İHH, Ramazan ayı çerçevesinde 
120 ülkede çalışmalarını sürdürüyor. Bu ça-
lışmalardan biride yetim bayramlık giydirme 
çalışması. Konya İHH Yetim Koordinatörü 
Ahmet Sami Uysal Konya’da yaşayan yakla-
şık 900 yetime bayramlık kıyafet hediye et-
tiklerini belirtti. Uysal, her ay düzenli olarak 
Konyalı yetimlere yapılan 125 lira yardımın 
yanında eğitim, kültür ve spor organizas-
yonları ile de yetimlerin gelişimine destek 
sağlandığını söyledi. Uysal, sözlerini şöyle 
sürdürdü “Ramazan güzelliğini yetimleri-
mizle yaşamak istedik. Her Ramazan ayın-
da Konyalı yetimlerimize bayramlık hediye 
ediyoruz. Bu sayede bayramın onlar içinde 
bayram olmasına vesile oluyoruz. Onlarla 
bir giyim mağazasına giderek, beğendikleri 
kıyafetleri alıyoruz. Bunun yanında yaşadı-
ğımız dünyada tahminen 400 milyon yetim 
bulunuyor. Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve 
korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğ-
rafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, 
çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, 
madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve di-
lenci şebekeleri bu korumasız çocukların kar-
şılaşabileceği tehditlerden bazıları. Misyoner 
kuruluşlar ise sahipsiz kalan milyonlarca ye-
tim çocuğa Müslüman ülkelerde bile ulaşıp 
onları kendi çıkarları için kullanıyor. İHH ola-
rak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sa-
hip çıkmaya gayret ediyoruz. Büyüyüp kendi 
ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere 
daima destek olmak; barınmadan sağlığa, 
eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını kar-
şılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyo-
ruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden 
kopmadan, yakınlarının yanında kimseye 
muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini 
kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları 
mümkün olmayan yetimler için kendilerini 
aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler 
inşa ediyoruz” dedi.  Uysal,  Konyalı hayır-
severlerin 150 TL karşılığında bir yetime 
bayramlık kıyafet armağan edebileceklerini, 
her ay 125 TL vererek bir yetimin hamiliğini 
üstlenebileceklerini de ifade etti. 

RİDA HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE 
YETİMLERİ SEVİNDİRECEK

24 ülkede 50den fazla bölgede çalışma 
sürdüren Konya merkezli RİDA Uluslararası 
Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği’de her 
yıl olduğu gibi bu yılda da Ramazan ayı ile bir-
likte yurtdışı çalışmalarına hız verdi. Dernek 
bu yılki Ramazan çalışmasını “ Bu Ramazan 

Sofranda Kardeşine de Yer Ayır ve Paylaş ki 
Bereketlensin”  sloganıyla duyurdu. Çalışma-
lar hakkında bilgi veren RİDA Derneği Basın 
Sorumlusu Hasan Hüseyin GÜNGÖR, 2019 
Ramazan ayında yapılan çalışmalar hakkın-
da şunları ifade etti.  “RİDA derneği olarak 
3 kıtada, 24 ülkede ve 50’den fazla bölgede 
yetim çalışmasından, Aşevi çalışmalarına, 
Acil insani yardımlar ve Su Kuyusu çalışma-
larından Mescit ve Medrese çalışmalarına, 
Kurban çalışmasından, İrşat faaliyetlerine 
kadar hız kesmeden çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  Derneğimiz Ramazan 2019 çalış-
maları kapsamında 6 ülkede İftar ve sahur 
sofraları kurdu. Ayrıca Ramazan gıda pa-
ketleri, zekâtlar, fitreler ve fidyeler, şükür, 
adak ve Akika kurbanları da yetimler başta 

olmak üzere yoksullara, ihtiyaç sahiplerine 
ve tüm mazlumlara direk olarak ulaştırılmış-
tır.Çalışma yapılan ülkeler arasında yer alan 
Sudan’ın Darfur kamplarında çoğu yetim 
olan yüzlerce çocuğun çöl kumları üstün-
de kurulan iftar sofralarında ezanla birlikte, 
Türkiye’deki kardeşlerinin gönderdiği iftar 
ikramlarıyla birlikte tüm ümmete dua ede-
rek oruçlarını açıyorlar.İftar ve gıda paket-
lerinin yanında ayrıca bu ülkelerde bulunan 
yüzlerce yetim çocuğu da Bayramlık elbise 
ve ayakkabılarla sevindirdik ve sevindirmeye 
devam ediyoruz.Bu Ramazan 1 iftar 15 TL, 
1 Ramazan Gıda Paketi 100 TL ve 1 Çocu-
ğun Bayramlığı 100 TL olarak belirlendi. Bu 
yardımları ise Sudan Darfur Kampı, Kenya 
Kakuma Kampı, Somali sınırında yer alan ve 

tamamı Somalilerden oluşan Kenya Dadab 
Kampı, Afganistan, Arnavutluk, Moğolistan 
ve ülkemizde bulunan kardeşlerimize ulaş-
tırmaktayız. Yaklaşan Ramazan Bayramı ön-
cesinde Konyalı hayırseverlerimiz destekleri 
ile çocuklarımızın yüzlerini bayramlıklar ile 
güldüreceğiz. Konyalı hayırseverlerimizden 
desteklerini bekliyoruz” dedi.

DOST ELİ BAYRAM
SEVİNCİ YAŞATACAK

Dost Eli Derneği yaklaşan Ramazan bay-
ramı öncesinde her yıl olduğu gibi bu yılda 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık 
kıyafet sevinci yaşatacak. 

Yıllardır çocuklara Başucu Bayramlıkla-
rı adı altında bayram alış verişi heyecanını 

yaşatan Dost Eli Derneği Konya merkezi ve 
ilçelerinde yaşayan çocuklarla buluşuyor. 
Derneğin giyim mağazasında gerçekleşen 
buluşmada çocuklar seçtikleri kıyafetler ve 
oyuncaklarla bayrama erken hazırlanıyor. 
Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Seçer; “ Ramazan ayının başlaması 
ile birlikte bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi 
gereken birçok hayırlı ve bereketli çalışma-
lar için dost eli görevlileri ve gönüllüleri ile 
birlikte seferber olmaktayız. Çalışmalarımız 
yurt içi ve yurt dışında birçok alanda yürü-
tülürken özellikle “Başucu Bayramlıkları 
” adıyla çocuklara yönelik gerçekleştirilen 
çalışma ile ortaya çıkan mutluluk tüm ça-
lışmalar için bizlere ayrı bir güç katmakta. 
Çocukların seçip beğenerek aldıkları kıyafet-
ler ayakkabılar ve oyuncaklar ile Ramazan 
ayının bereketi binlerce çocuğun yüzündeki 
tebessümlerle ortaya çıkmakta. Onların bu 
mutluluğunun daha nice hayırlara vesile 
olacağı inancı içerisindeyiz.  Bizler dost eli 
olarak; hayırsever vatandaşlarımızın des-
tekleri ile Ramazan Bayramı öncesinde 
başucunda bayramlık hayali kuran çocuk-
larımızın bayramlık hayallerini gerçekleş-
tirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.Dost Eli 
Derneği Ramazan Bayramında 3 bin çocuğa 
bayramlık giydirecek.  Dost Eli Derneğinde 
bayramlık bedeli 200 TL.

HAYRA KOŞANLAR GÜLMEYEN ÇOÇUK 
BIRAKMAYACAK

Sosyal medya sitesi facebook’ta bir araya 
gelen gönüllüler, kurdukları “Hayra koşan-
lar” grubunda, ihtiyaç sahipleriyle hayırse-
verleri buluşuyor. 

İhtiyaç olan gıda, giyim gibi ürünler para 
toplanmadan grup üzerinden yapılan du-
yuru ile kısa sürede hazır ediliyor. Gündüz 
işyerlerinde patron olan gönüllüler, akşam-
ları da kendi araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin 
evine gidiyor. 

Kimilerini iş sahibi yapan, kimilerini 
ise evlendiren derneğin gizli kahramanları, 
özellikle Ramazan ayında gece boyunca ihti-
yaç sahiplerine koşuyor. Aralarında esnaf, iş 
adamı, memur ve akademisyenlerin bulun-
duğu gönüllüler, lüks araçların bagajına dol-

durdukları paketleri kendi elleriyle dağıtıyor.
 Hayra Koşanlar Derneği yaklaşan Ra-

mazan Bayramı öncesinde başlatmış olduğu 
kampanya  ile çocukların yüzlerini güldüre-
cek. Çocuklar ağlarsa değil, gülerse bayram-
dır. Gülmeyen çocuk kalmasın bu bayram 
sloganı ile sloganı ile başlatılan kampanyaya 
katılmak isteyenler ; LC Wakiki mağazaların-
da 100 TL’lik hediye kart satın alarak Hayra 
Koşanlar Grubu üyelerine ulaştırabilecek. 

Kart dağıtımları dernek tespitleri haricin-
de okullarda yapılacak çalışmalar neticesinde 
dağıtılacak. Kartlar öncelikli olarak yetim,ök-
süz, parçalanmış aile çocukları ve düşük ge-
lirli ailelerin çocuklarına iletilecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya Şeker üreticiye erken bayram yaptırdı
Üreticisinin tarladaki üretimi-

ne verdiği desteğin yanı sıra dini 
bayramları da üreticilerinin maddi 
kaygılardan uzak idrak edebilmesi 
için Bayram Avansı uygulaması 
başlatan ve ülkemizin ekonomik 
şartları ne olursa olsun bu uygu-
lamayı ısrarla sürdüren Konya 
Şeker, bu Ramazan Bayramı ön-
cesinde de geleneği bozmadı, çift-
çilerin bayramı huzurlu bir şekilde 
geçirebilmesi için Bayram avans-
larını üreticilerin hesabına bugün 
(Perşembe) yatırıyor. 

Konya Şeker üreticilerine yap-
tığı bu avans ödemesi ile diğer 
yandan da piyasalara yüklü mik-
tarda nakit paranın girmesini sağ-
layacak adımı atarak piyasaların 
canlanması için de gerekli sıcak 
parayı üretici üzerinden piyasaya 
sürmüş olacak.

Bayramların barış, kardeşlik, 

hoşgörü ve dayanışma günle-
ri olduğunu ve yardımlaşmanın 
bayramların mana ve anlamı ile 
bütünleştiğini söyleyen Pankobir-
lik Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Konya Şeker olarak bizim mesu-
liyetimiz, üreticimizin omzundaki 
yükü hafifletmektir. 

O yüke omuz verip yükü pay-
laşmaktır. Ekonominin genel şart-
ları ne olursa olsun, ekonomik 
dalgalanmalar ne kadar zorlarsa 
zorlasın biz 2001’de de 2009’da 
da bu duruşumuzdan taviz ver-
medik. Biz şirketin yükünün de-
ğil üreticinin omuzundaki yükün 
hafiflemesinin hesabını yapan, 
üreticinin omuzundaki yükü ha-
fifletince kendini başarılı sayan bir 
kurumuz. Bütün şirketlerin tem-
kini elden bırakmadığı hatta ba-
zılarının aşırı temkinli davrandığı 
bir konjonktür bu dönem. 

Ancak bizi bütün şirketlerden 
ayıran bir husus var, biz üretici 
şirketiyiz. Üreticinin işi beklemez, 
ihtiyaçları ertelenemez hele bay-
ram harcaması hiç ertelenemez. 
Ve bizim mesuliyetimiz üretici-
mizin yükünü paylaşmak, o yüke 
omuz vermek.

 Biz avans uygulamasıyla da o 
yüke bir nebze de olsa omuz ver-
diğimizi düşünüyoruz.

Üreticilerimizin gönül rahatlığı 
ve huzur içinde bayramı geçirme-
leri bizim en büyük arzumuzdur. 
Onların mutluluğu bizim mutlu-
luğumuzdur. Konya Şeker’in biz-
zat varlık sebebi üretici refahı ve 
mutluluğudur. 

O nedenle biz avans dağıtı-
mıyla asli vazifemizi yerine getir-
miş olmanın huzurunu yaşıyoruz.

 Konya Şeker için üreticileri-
mizin yüzündeki tebessüm ile on-

ların evlatlarının yaşadığı bayram 
coşkusu ve üreticilerimizin hane-
lerinde bayramların şeker tadında 
geçmesi her türlü ticari başarıdan 
kıymetlidir. Bu bayram avansının 
da hem üreticilerimizin hem de 
ailelerinin bayram sevincini katla-
yarak arttırmasını diliyorum” diye 
konuştu.

Bayram avansının bugün (30 
Mayıs) üreticilerin banka hesapla-
rına yattığını belirten Başkan Ko-
nuk, idrak ettiğimiz (edeceğimiz) 
mübarek Kadir Gecesi ile onun 
ardından kutlayacağımız Rama-
zan Bayramı’nı şimdiden tebrik 
ederken, “bu rahmet ve bereket 
günlerinin üreticilerimiz, milleti-
miz ve tüm inananlar için hayırla-
ra vesile olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ürettiği katma değerle İSO 500 içerisinde her yıl yer alan ve adım adım yükselen Anadolu Birlik Holding iştiraki Konya 
Şeker, artık İSO’da yalnız değil. İSO’da Anadolu Birlik Holding’den Panagro, Soma ve Kangal da yerini aldı

Konya Şeker ilk 500’de
farkını ortaya koydu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ta-
rafından her yıl düzenli olarak yapı-
lan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırmasının 2018 
sonuçları açıklandı. İstikrarlı bir şe-
kilde büyüyen ve ikinci Şeker Fab-
rikasını tamamladığı 2004 yılında 
Türkiye’nin sanayi devleri arasında 
61’inci sırada bulunan, ilk 50 arasına 
ise 2009 yılından sonra giren Konya 
Şeker, 2018 yılında üretimden satış-
lara göre yapılan sıralamada 44. sı-
rada yer aldı. İSO tarafından bu sene 
yapılan araştırmada ABH (Anadolu 
Birlik Holding) çatısı altındaki şir-
ketlerden Konya Şeker ile birlikte 4 
şirket ile İSO 500 sıralamasında yer 
aldı. Üretimden satışlara göre yapı-
lan İSO 500 sıralamasına 2018 yılın-
da Konya Şeker’in yanı sıra, Panagro 
134’üncü, Soma Termik Santral 
Elektrik Üretim AŞ 177’nci, Kangal 
Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 
356’ncı sıradan listeye girmeyi ba-
şardı. Konya merkezli 7 firma İSO 
500’de yer alırken, bunun 4 tanesini 
Anadolu Birlik Holding bünyesinde-
ki şirketler oluşturdu.

KONYA ŞEKER, BU YIL DA 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİ 

ARASINDA
Konya Şeker 2018 yılında Tür-

kiye’nin 500 sanayi devi arasında 
44. sırada yer aldı. Konya Şeker asıl 
sürprizi ise listeye kendisinin yanı 
sıra 3 şirketi daha katma başarısını 
göstererek gerçekleştirdi. ABH ça-
tısı altındaki, Konya Şeker’in yanı 
sıra, bu sene ilk defa Panagro Ta-
rım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. 
AŞ 134’üncü, Soma Termik Santral 
Elektrik Üretim AŞ 177’nci, Kan-
gal Termik Santral Elektrik Üretim 
AŞ 356’ncı. sıradan İSO 500 sıra-
lamasında yer aldı. Konya merkezli 
7 firma ilk 500’de yer alırken, bu-
nun 4’tanesini ABH çatısı altındaki 
şirketler oluşturdu. Ayrıca Konya 
Sanayi Odasına bağlı şirketlerden 
ilk 500’e giren ABH çatısı altında-
ki firmalardan Konya Şeker ile Pa-
nagro’nun ilk iki sırada olması da 
dikkatlerden kaçmadı.

KONYA ŞEKER, TÜRK 
ÇİFTÇİSİNİN BAŞARISININ 

İSPATIDIR
İSO 500 araştırmasının sonuç-

larıyla ilgili bir değerlendirmede 
bulunan 25. ve 26. Dönem AK 
Parti Karaman Milletvekili ve PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, Konya Şeker’in İSO 500’de 
yer alması sahiplerinin kimliği ve 
vasfı düşünüldüğünde başlı başına 
önemli iken grup çatısı altındaki 3 
şirketin daha ülkemizin 500 sanayi 
devi arasına girerek bir çiftçi koo-
peratifi iştirakinin artık İSO 500’de 
4 şirketle yer almasının yatırım ve 
üretim odaklı bir modelin başarı 
sertifikası olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti. Başkan Konuk, 
“Konya Şeker sermaye yapısı ve yö-
netim modeli açısından ülkemizin 
sıra dışı şirketlerinden biridir. Konya 
Şeker sıra dışıdır çünkü pancar üre-
ticilerinin kurduğu bir kooperatif, 
önce pancarın sanayisini de yapacak 
adımı atmış sonrasında da üretici 
ortaklarından yatırımlar için 1 kuruş 
para istemeden ürettiği pancardan 
elde edilen şekeri daha katma de-
ğerli hale getirecek fabrikaları inşa 
etmiş, hayvancılık faaliyetlerini te-
minat altına almak için devasa Et- 
Süt Entegre Tesisi kurmuş, diğer 
tarımsal ürünlerini işleyecek tesis-
leri de üretime başlatmış, tarımsal 
sanayi faaliyetlerinin desteklediği 
işletme verimliliğini arttıracak yatı-
rımları da gerçekleştirecek bir vizyo-
nu sadece sergilememiş hayata da 

geçirmiştir. Konya Şeker ülkemizin 
sıra dışı şirketidir çünkü ülkemizin 
girişimci çiftçileri bu çatı altında bir 
araya gelmiştir ve birlik oldukların-
da, kendi kendilerini idare ettikle-
rinde ezberleri altüst edecek işlere 
imza atabileceklerini yaptıkları işler-
le, yatırımlarla, bir marka ile raflara 
girerek ispat etmişlerdir. 

Konya Şeker sıra dışı bir şirket-
tir çünkü Türkiye’nin sanayi devle-
ri arasında bir kooperatif şirketinin 
isminin tesadüfen yer almadığını 
yıllarca ilk 50’de istikrarlı bir şekilde 
yer alarak ispatlamıştır. Konya Şeker 
sıra dışı bir şirkettir çünkü 500 sa-
nayi devi arasında bir şirket ile yer 
alırken üreterek büyüme yaklaşımı-
nın sonucu bu sayıyı 4’e çıkarmayı 
başarmış ender bir guruptur. Daha 
önce ifade etmiştik, İSO 500’de 
Konya Şeker’e kardeş şirketler de 
gelecek, Anadolu Birlik Holding bu 
sıralamada sıra sıra şirketleriyle yer 
alacak diye, bu sene bunun ilk so-
nuçlarına ulaştık, bir önceki yıl sa-
dece Konya Şeker ile yer aldığımız 
listede bu sene 4 şirketimiz var. Lis-
teye bu sene giren şirketlerimizden 
Panagro 134, Soma Termik Sant-
rali 177 ve Kangal Termik Santrali 
356’ncı sıradan listeye girdi. Hem 
bu şirketlerimizin sıralamadaki yeri 
yükselecek hem de inşallah iler-
leyen yıllarda bunlara yeni kardeş 
şirketler eklenecek. Özellikle Pa-
nagro Konya’nın hayvansal üretimi 

büyüdükçe üretimini büyütecek ve 
ilk önce ilk 100’deki sonrasında ilk 
50’deki ABH şirket sayısını 2’ye çı-
karacak. Bu bizim temennimiz değil 
planlamamızdır. 

Biz şunu biliyoruz, büyüme mo-
deliniz üretimi büyütmek üzerine 
kurulduysa elbet bunun sonucu alı-
nır. 

Bizim de modelimiz daha çok 
üreterek daha çok ürettirmek üze-
rine kurulu. Bizim sanayi tesisleri-
miz daha çok üretecek ki üreticimiz 
daha çok üretecek. Üreticimiz daha 
çok ürettikçe biz daha çok yatırım 
yapacağız ve bu karşılıklı daha çok 
üretme arzusu büyümenin de bit-
mez tükenmez enerjisi ve motivas-
yon kaynağı olacak. Bizim yıllar önce 
1999’da yönetimi devraldığımızda 
Konya Şeker çiftçisine sadece pan-
car ektirebilen ve tek üretim kale-
mi pancar şekerinden ibaret olan 
bir şirketti. Bugün ise çiftçimizden 
aldığımız bitkisel ürün ile hayvan-
sal ürünlerden oluşan girdi sayısı 
26’yı buldu. Dün ürettiği şekeri bile 
toptan satabilen bu şirketin bugün 
1000’in üzerinde ürünü market raf-
larında tüketici ile buluşuyor. Dün 
tarladaki üretimi dışında ekonomik 
zincirin hiçbir halkasında yer alma-
yan pancar üreticisi bugün tarladan 
rafa uzanan ekonomik zincirin tüm 
halkalarında yerini almış durumda” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Akademik içerikleri, sosyal so-
rumluluk projeleri ve öğretmen-
lere yapacakları yatırımlarla yeni 
yıla hızlı bir başlangıç yapacak 
olan Mektebim Okulları, Servet 
Özkök ile yola devam etme kararı 
aldı.

Yakın zamanda sermaye yapı-
sı değişen Mektebim Okulları’nın, 
yönetiminde de değişiklikler oldu. 
Eğitim sektöründeki tecrübesi ile 
uzun yıllar önemli eğitim kurum-
larında üst düzey yönetici olarak 
görev alan Servet Özkök, Mekte-
bim Okulları’na CEO olarak atan-
dı. Türkiye genelinde 23 ilde 35 
bine yakın öğrencisi, 6 bine yakın 
akademik ve idari personeli ile 
faaliyet gösteren Mektebim, yeni 
eğitim öğretim yılına sektöre ya-
pacağı yatırımlar, yeni eğitim yak-
laşımları ve öğretmelerine yönelik 
“Sana Değer Öğretmenim Proje-
si” ile damgasını vuracak.

‘ÖĞRETMENLERİMİZİN GELİŞİMİNE 
VE KARİYERİNE YATIRIM 

YAPIYORUZ’
Mektebim Okulları’nda his-

sedarlık yapısının değiştiğini ifa-
de eden Mektebim Okulları yeni 
CEO’su Servet Özkök, yönetimin 
en önemli gündeminin öğretmen-
ler olduğunu belirtti. 

Yeni dönemde tüm öğretmen-
lere “Tamamlayıcı Sağlık Sigorta-
sı” ile destek olacaklarını söyleyen 
ve eğitimin bir ekosistem olduğu-
nu dile getiren Özkök, “Okullarda 
yarattığımız ekosistemler canlıdır 
ve içerisinde; veli, öğretmen, öğ-
renci ve tüm çalışanlar vardır.

 Bu sistemin en önemli unsuru 
olan öğretmenlerimiz bizler için 
çok önemli. Öğretmenlerimizin 
mesleki ve kişisel gelişimlerine 
destek olacak ve “Kıymetlilerimi-
zi” geleceğin dünyasına taşıyaca-

ğız. Yöneticilerimizi yetiştirmek 
adına Türkiye’nin önemli üniver-
siteleri ile eğitim iş birliği anlaş-
maları yapıyoruz. Bu anlaşmalar 
sonucunda gerek yüksek lisans 
gerekse sertifika programları dü-
zenleyerek, kendi yöneticilerimizi 
yetiştireceğiz. Bu çalışmalarla be-
raber yurtdışında da önemli eği-
tim kurumuyla görüşmelerimiz 
devam ediyor. Yöneticilerimizi 
yurtdışına göndererek eğitim 
programlarına katılmalarını ve 
sertifika almalarını sağlayacak, 
mesleki ve kişisel gelişimlerine 
yatırım yapacağız” dedi.

“Mektebim Okulları, dünya-
nın herhangi bir yerinde “en iyi 
eğitim” ve “inovasyon” ile ilgili 
öğrenilmesi gereken ne var ise 
hepsini yakından takip ederek 
öğrenecek ve öğrencilerine suna-
caktır” diyen Özkök, yeni dönem 
için heyecanlı olduklarını belirtti. 

Özkök, sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın en itibarlı eğitim 
kurumlarından biri olmayı hedef-
lediklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Doğanhisar Belediye Başkanı 
İhsan Öztoklu’nun Afiş yüzünden 
çıkan kavgada öldürülmesi üzerine 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
Milletvekili Abdüllatif Şener ve il 
yönetim kurulu üyeleri Merhum 
İhsan Öztoklu’nun ailesine ve MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek’e 
taziye ziyaretinde bulunarak, baş 
sağlığı diledi.

CHP’nin ziyaretinde, Doğanhi-
sar Belediye Başkanı İhsan Öztok-
lu’nun öldürülmesi ve hukuksal 
süreç hakkında bilgi veren MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 
“Doğanhisar belediye başkanımı-
zın öldürülmesinden çok üzgünüz. 
Merhum İhsan Öztoklu genç bir 
belediye başkanımızdı. Kaybettik. 
Acımız büyüktür. 

Mekanı cennet olsun. Memle-

keti Doğanhisar’a ve ailesine çok 
düşkündü. Hizmet sevdalısı bir 
arkadaşımızdı. Her yönüyle olayı 
takip ediyoruz. Ziyaretimize gelip, 
bizlerin acısını paylaştığınız için siz-
lere teşekkür ediyoruz” dedi.

MHP Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek’e CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve Konya Milletvekili Ab-
düllatif Şener başsağlığı dileyerek, 
“Doğanhisar Belediye Başkanı İh-
san Öztoklu’nun genç yaşta öldü-
rülmesinden dolayı çok üzgünüz. 
Ailesinin, MHP camiasının ve Do-
ğanhisar halkının acısını paylaşa-
rak, baş sağlığı diliyoruz. Bu üzücü 
olayın takipçisi olacağız. Faalleri de 
gereken cezayı almalıdır. İhsan Öz-
toklu’ya Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Mekanı cennet olsun” dediler.
n HABER MERKEZİ

MEKTEBİM yeni döneme 
önemli değişikliklerle başlıyor

CHP İl Teşkilatı’ndan,
MHP’ye taziye ziyareti
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SADAM üyelerini iftarda buluşturdu Safa Tarım iftar geleneğini bozmadı
Selçuklu Akademik Düşünce 

ve Araştırma Merkezi (SADAM)  
rahmet ve mağfiret ayı Ramazan 
sebebi ile üyeleri ile iftarda bir ara-
ya geldi. 

Dernek binası önünde düzen-
lenen iftara SADAM Başkanı Prof. 
Dr. Murat Ertekin, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Akademisyenler ve 
dernek üyeleri katıldı. İftar prog-
ramında konuşan Başkan Prof. Dr. 
Murat Ertekin, “Ramazan, bize 
her sene Kur’an-ı Kerim’i yeniden 
getirir. Ramazan başta vatan sathi 
olmak üzeren bütün yeryüzünü bir 
mabede dönüştürür ve bütün mü-
minlerde günün her anında, her 
saniyesinde abit olurlar. Ramazan 
aynı zamanda iradelerimizi eğiten 
bir mektep olur, bizi biz insanları 
her türlü beşeri arzularımızın ege-
menliğinden kurtararak gerçek öz-
gürlüğe, gerçek hürriyete kavuş-
turur. Ramazan sevgi ve paylaşma 

ayıdır. Kainatın sevgilisi Rasûlullah 
(sav) bir hadisi şeriflerinde: Canım 
kudret elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki; İman etmeden Cen-
nete giremezsiniz, birbirinizi sev-
meden de iman etmiş olmazsınız 
Size yaptığınız takdirde birbirinizi 
seveceğiniz bir işi göstereyim mi?  

Selamı aranızda yaygınlaştırınız 
” diye buyurmaktadır.   Öyleyse 
bizler de farklılıklarımızı bir tarafa 
bırakarak sevgi toplumunu inşa 
edelim ve Ramazanın ruhunu ge-
lecek nesillere taşıyalım” ifadeleri-
ni kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yüksek teknoloji ile ürettiği zi-
rai ilaçlarıyla alanında sektörün li-
der firmalarından olan Safa Tarım 
AŞ, personeliyle iftarda buluştu. 
Bir restoranda gerçekleşen gele-
neksel iftar yemeğinde yöneticiler 
ve çalışanlar bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşadı. Safa Tarım 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Büyükeğen, çalışanlarıyla tek 
tek ilgilenerek, 11 Ayın Sultanı 
Ramazan-ı Şeriflerini kutladı. 

“Ramazan-ı Şerif bereket ayı-
dır, Cenab-ı Allah’a karşı sami-
mi bir şükran zamanıdır” diyen 
Safa Tarım Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Büyükeğen, iftar 
programıyla ilgili şunları söyledi: 
“Merhamet ve rızkın bol olduğu, 
gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın 
arındığı bu rahmet ayında insani 
erdemlerimizi güçlendirmemiz, 
birlik ve beraberliğe daha çok 
önem vermemiz gerekiyor. Bu 

yönüyle hepimize büyük fırsatlar 
sunmaktadır. Safa Tarım olarak 
tüm çalışma arkadaşlarımız ile 
büyük bir aileyiz. Birbirimizin se-
vincine ve kederine ortağız. Ortak 
gayemiz işimizde en iyisi olmak 
ve bu hedef doğrultusunda çalı-
şıp, başarı çıtamızı yükseltmektir. 
Ramazan münasebetiyle de iftar 

yemeğinde bir araya geldik.  Al-
lah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul 
etsin, birlik ve beraberliğimizi boz-
masın inşallah.” 

Safa Tarım, çalışanları da iftar 
programı için Safa Tarım Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Büyüke-
ğen’e teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, özellikle ha-
vaların ısınmasıyla birlikte çevreye 
rahatsızlık veren sinek ve çeşitli 
haşereler için ilaçlama çalışmaları-
na hız verdi. Ekipler, ilçe genelin-
de başlattığı ilaçlama çalışmalarını 
aralıksız sürdürürken Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
de Karatay’ın tüm mahallelerinde 
temizlik hizmeti sunuyor.

Karatay Belediyesi, yaz sıcakla-
rının etkisini göstermeye başlama-
sıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını 

hızlandırdı.
İLAÇLAMA EKİPLERİ SEZON 

BOYUNCA İŞ BAŞINDA
Karatay Belediyesi Park ve Bah-

çeler Müdürlüğü ekipleri, 343 bin 
metrekarelik bir alana sahip Kon-
ya’nın en büyük parkı olan Şehir 
Parkı’nda, 162 bin metrekarelik 
toplam alanıyla Karatay’ın ikinci 
büyük parkı olan Olimpiyat Parkı, 
102 bin metrekarelik Adalet Parkı 
ve 2 milyon 470 bin metrekarelik 
Aslım Ormanı başta olmak üzere 

toplam 3 Milyon 573 bin metre-
karelik yeşil alanda da yabancı ot 
temizliği ve ilaçlama çalışmaları 
gerçekleştiriyor.

Ekipler, ağaçlarda yaprak biti, 
haşere, mantar ve böcek olmama-
sı için doğanın dengesine uygun 
ve insan sağlığına zararı olmayan 
kimyasallarla ilaçlama çalışmalarını 
sürdürüyor.

MAHALLELERDE 
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Öte yandan Karatay Belediyesi 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri de daha temiz bir Kara-
tay için gece-gündüz çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Ekipler, yılın her günü ve gü-
nün her saati, Karatay’ın en işlek 
meydanlarından ara sokaklarına 
kadar uzanan bir çalışma programı 
çerçevesinde 95 kilometre uzak-
lıktaki mahalleler de dahil olmak 
üzere 80 mahallede çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de sinekle mücadele 
göl üzerinde de yürütülüyor

Seydişehir Maden Yolu
asfaltında sona gelindi

Beyşehir Belediyesi Veteriner 
İşleri ve Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü bünyesinde oluşturulan özel 
ilaçlama ekiplerinin Beyşehir’de 
sinekle mücadeleye karşı yürüttü-
ğü yoğun ilaçlama çalışmalarının 
devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada, Türkiye’nin en büyük doğal 
tatlı su gölüne kıyısı bulunan Bey-
şehir ilçesinde yürütülen ilaçlama 
çalışmalarının sadece sivri sinek ve 
kara sinek değil değişik sinek türle-
rine karşı da devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda kronomit, tatar-
cık, çim sinekleri, similium, küçük 
sucul sinekler, yaprak ve kamış-
larda üreyen afit sinekler, Mayıs 
ayı sinekleri gibi değişik türlerle 
de yapılan ilaçlama çalışmaları 
ile uçkun mücadelesinin etkin bir 
şekilde sürdüğü belirtilerek, şu 
ayrıntılara yer verildi: “Beyşehir il-
çemizde, yaz mevsimine girilirken 
sinek şikayeti olmayan bir dönem 
için larva devresi olarak bilinen Şu-
bat ayında Belediye ekiplerimizin 
başlattığı çalışmalar Haziran ayı-
na yaklaşıldığı bugünlerde de hız 
kesmeden devam ettirilmektedir. 
Beyşehir merkezde oluşturulan 
3 farklı araçlı ekibimiz mahalleler 
arasında gezerek ilaçlama çalış-
maları yaparken, larva döneminin 
başlangıcından itibaren biyolojik 
larvasit ilaçlarıyla gerçekleştirilen 
mücadele de hız kesmeden sür-
dürülüyor. Buradaki amacımız 

larvaları yerinde yok etmeye ça-
lışmak, bunun çabasını yürütüyo-
ruz. Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölüne kıyısı bulunması, Isparta ili 
sınırlarına kadar uzanan çok geniş 
bir havzada yer almamızdan do-
layı daha etkin bir mücadelenin 
yapılması gerekliliğinin doğduğu 
bölgemizde, yürütülen ilaçlama 
çalışmalarına oluşturulan tekneli 
ekiplerimiz de destek veriyor. Göl 
kıyılarında, özellikle sazlık ve otluk 
alanlara kadar girilerek yürütülen 
ilaçlama çalışmaları, sineklerin 
yoğun olarak görüldüğü balçık ve 
bataklık kesimlerde de gerçekleş-
tiriliyor. Bunun yanısıra kent mer-
kezinde rutin ilaçlama çalışma-
larının yanısıra, uçkun ve haşere 
oluşumuna zemin hazırlayan çöp 
konteynerleri, rögorlar, sulama 
kanalları, yağmur duyu drenaj ka-
nalları, yol kenarlarındaki birikmiş 
sular, çöplük ve gübrelik alanlarda 
da sık sık ilaçlamaya yönelik mesai 
yürütülmeye devam ediliyor. An-
cak, özellikle rüzgarların çok estiği 
ve sık yön değiştirdiği günlerde ar-
tan sinek şikayetinin önüne geçe-
bilmek için de vatandaşlarımızdan 
gelen şikayetlerin arttığı nokta ve 
yerlerde de ekiplerimiz çalışmala-
rını aralıksız olarak sürdürmekte-
dir. İlaçlamaya yönelik ilçemizde 
yürütülen çalışmalar yaz döne-
minde de kesintisiz olarak devam 
edecektir.”
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın girişimleri sonu-
cu yapım çalışmalarına başlanılan 
Seydişehir Maden yolunda asfaltla-
ma çalışmaları hız kazandı. Başkan 
Tutal, Taraşçı Kavşağından başla-
yan ve Marangozlar Kavşağında 
sona eren 5.5 kilometrelik yolun 
asfaltlama işleminin 1 aya kadar 
tamamlanacağını kaydetti.

Maden yolu bölgesinde asfalt-
lama çalışmalarının en kısa sürede 
tamamlanacağını ifade eden Tutal, 
“Sorumluluk alanımızda olmayan 
yolumuzun asfaltlama çalışmaları-
nı belediye olarak  biz üstlenmiştik. 
Vatandaşlar ve kamyoncu esnafı-
mız tarafından gelen talep ve istek-
ler sonucu çalışmalarına başladığı-

mız yolda hava şartlarının normale 
dönmesi ile çalışmalarımız hız ka-
zandı. Eti Alüminyum A.Ş tarafın-
dan tüm malzemesi karşılanacak 
olan yol çalışmamızda, Taşıyıcılar 
Kooperatifimizin araçları ise mal-
zeme çekiminde bize yardımcı ola-
cak. Alt yapı ve asfaltlama çalışma-
ları belediyemiz tarafından yapılan 
yolumuzun bayramdan önce TOKİ 
konutlarından başlayan Marangoz-
lar Kavşağına kadar olan bölümü-
nün asfaltlama çalışması yapılarak 
vatandaşlarımızın kullanımına 
açılacak. Taraşcı Kavşağından baş-
layan ve TOKİ Konutları arasında 
kalan bölümü ise en kısa sürede 
tamamlayacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan “Selçuklu Çiçek Bahçesi” 19 tür, 
55 çeşit ve 500 bin çiçek ile bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçilere kapılarını açıyor

Konya’nın en renkli 
bahçesi bayramda açık

Konya’nın en büyük şehir park-
larından olan Kelebekler Vadisi 
Parkı’na kazandırılan ve geçtiğimiz 
yıllarda  yoğun ilgi gören Selçuklu 
Çiçek Bahçesi bu yılda ziyaretçilerin 
ve fotoğraf tutkunlarının favori me-
kanı olacak. Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, bayramın 
2. günü ziyaretçilerine kapılarını 
açacak olan çiçek bahçesini ziyaret 
ederek çalışmalardaki son durumu 
yerinde inceledi.  

İçerisinde yer alan 19 tür, 55 çe-
şit ve 500 bin bitki ile Bahçenin yaz 
dönemi için görsel bir şölene hazır-
landığını ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı,” Ülkemizde bu kadar çiçek 
ve bu kadar farklı türün bir arada 
bulunduğu konseptte hazırlanan 
başka bir ziyaret alanı  bulunmuyor. 
Her yıl yenilikler yaptığımız çiçek 
bahçesini petunyadan, sardunyaya, 
Hüsnü Yusuf’tan, kadifeye binlerce 
mevsimlik çiçekle donattık.Ayrıca 
birçok farklı motiflerle de zengin-
leştirdiğimiz bahçemizde hemşeh-
rilerimiz ve fotoğraf sanatçıları için 
çok önemli bir görsel alan oluştur-
duk. Yazı karşıladığımız şu günler-

de bahçemizi bayramda ziyarete 
açmak için ekiplerimiz büyük bir 
özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. 
Geçtiğimiz yaz döneminde Konya 
dışından, hatta yurt dışından gelen-
lerle birlikte yoğun bir ziyaretçi tra-
fiğine şahit olduk. İnşallah bu yıl da 
burada binlerce renk cümbüşünün 
yer aldığı iyi bir mekan oluşturduk. 
Kelebekler Vadisi Parkımız Tropikal 
Kelebek Bahçesinin yanı sıra Çiçek 
Bahçesi ile de görülmeye değer bir 

alan  haline geldi.  Tüm ziyaretçileri-
mizi bu renk cümbüşünü görmeleri 
için bayramın 2. gününden itibaren 
çiçek bahçemize bekliyoruz” dedi.  

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR 
Kelebekler Vadisi Parkı’nda yer 

alan“Selçuklu Çiçek Bahçesi” 10 
bin m² alanda yer alıyor. Konya’da 
ve Türkiye’de ilk kez bu kapsamda 
yapılan bahçe özel peyzaj alanı ile 
dikkat çekiyor. Tavus Kuşu, Selçuk-
lu Motifinden Takılar, süs havuzları, 

yürüyüş yolları, seyir tepesi, çocuk 
oyun alanları ve hatıra köşesi gibi 
farklı türlerde konseptin yer aldığı 
park rengarenk binlerce çiçek ve 
bitki türü ile fotoğraf tutkunları ve 
düğün fotoğrafçıları için görsel şö-
len sunuyor. Selçuklu Çiçek Bahçesi, 
Ramazan Bayramının ikinci günün-
den itibaren Pazartesi günü dışında 
haftanın 6 günü 12.00 ve 20.00 sa-
atleri arasında ziyarete açık.
n HABER MERKEZİ

Karatay, ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
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Konyalı yardımsever gönüllü 4 
arkadaş, Tanzanya’ya giderek Ra-
mazan Bayramı öncesi oradaki ço-
cuklara bayramlık kıyafet ve yiyecek 
dağıttı. 

3 yıldır çeşitli ülkelere gidip ora-
daki çocuklara gıda ve kıyafet yar-
dımında bulunan, çeşme açılışları 

yapan insanı yardım gönüllüleri özel 
bir okulda yönetici Hasan İyibildiren, 
meslektaşı Danyal Süzgün, öğret-
men Halil Ateş ve inşaat mühen-
disi İsmet Kart, Ramazan Bayramı 
öncesi Konya’dan yola çıkarak Tan-
zanya’ya gitti. Buradaki çocuklara 
kıyafet ve iftarlık yiyecek dağıtan 4 

gönüllü, çocuklarla oyun oynaya-
rak onlarını yüzlerini güldürdü. 4 
çeşme açılışı da yapan yardımsever 
4 kişi,  orada olmaktan dolayı çok 
mutlu olduklarını ifade etti. 5  gün 
boyunca orada kaldıklarını belirten 
Hasan İyibildiren, “5 gün boyunca 
4 çeşme açılışı yaptık. Bayramlık kı-

yafet dağıtımı ve iftarlık yiyecek da-
ğıttık. Bİz insanı yardım gönüllüleri 
olarak daha öncede başka ülke ve 
şehirlere de gittik. Oradaki çocuk-
ların mutluluğu inanılmaz. Onların 
yüzünü güldürebilmek bizler için en 
büyük mutluluk” dedi.
n DHA

Küçükmuhsineliler 
iftarda biraraya geldi 

Konya’da Küçükmuhsine Ma-
hallesi sakinleri iftar programında 
bir araya geldi. Birlik ve beraber-
liğin en güzel yaşandığı Ramazan 
ayı tutulan oruçların açılması için 
kurulan iftar sofralarında insanla-
rı buluşturuyor. Merkez Selçuklu 
ilçesine bağlı dış mahallelerden 
Küçükmuhsine Mahallesi sakinleri 
de iftar sofrasında bir araya geldi. 
Mahalle meydanında bu yıl ikincisi 
düzenlenen iftar programında ko-
nuşan Küçükmuhsine Köyü Kültür 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Mevlüt Al-

tuntaş, “Geleneksel hale gelen iftar 
programımıza icabet eden, destek 
veren, gönlü bizimle olup iftarı-
mıza gelemeyen tüm hemşerile-
rimize teşekkür ederiz. Köylümüz 
çıktığımız her yolda bize desteğini 
esirgemedi, bizde onların bu güve-
nini hiç bir zaman boşa çıkarma-
dık. Gönül birliğimiz devam ettikçe 
programlarımız devam edecektir” 
dedi. Hatim duasının da yapıldığı 
iftar programında ezanın okun-
masıyla oruçlar açıldı. Davetlilere 
Konya düğün pilavı ikram edildi.
n İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını 
kaybeden Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’nun katil zanlılarının hak ettikleri cezayı almalarını istedi

Katiller hakettikleri
cezaya çarptırılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Sayın Mustafa Kalaycı, gö-
rüşülmekte olan 68 sıra sayılı Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifinin tümü üzerine 
yaptığı konuşmada Doğanhisar Be-
lediye Başkanı İhsan Öztoklu’nun 
öldürülmesi, hurda araç indirimi ve 
köprü cezalarını gündeme getirdi. 

KAHPECE ŞEHİT ETTİLER
Doğanhisar Belediye Başkanı İh-

san Öztoklu’nun kahpece şehit edil-
diğini dile getiren MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, “Milliyetçi Hareket 
Partili Doğanhisar Belediye Başkanı-
mız İhsan Öztoklu geçen Perşembe 
gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 
hayatını kaybetti. Olaya ilişkin adli 
makamlarca yürütülen soruşturma 
ve kovuşturma halen devam et-
mektedir. Saldırıyla ilgili olarak, 31 
Mart seçimlerinde İYİ Partinin bele-
diye başkan adayı olan kişi ile oğlu 
ve yeğeni tutuklanmıştır. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak konuyu ya-
kından takip ediyoruz, katillerin hak 
ettikleri cezaya çarptırılmaları tek is-
teğimizdir. İhsan Öztoklu başkanım, 
mühendisti, genç, dinamik ve giriş-
ken bir ruha sahipti. Mert ve yiğit 
bir insandı. Doğanhisar sevdalısıydı. 
İlçesinin ekonomik ve sosyal yönden 
geri kalmışlığına çok üzülüyordu. Do-
ğanhisar için hedefleri vardı, projeleri 
vardı, hayalleri vardı, ülküleri var-
dı. Doğanhisar’ın hızla gelişmesi ve 
kalkınması konusunda fikirleri vardı. 
O Doğanhisarlıların gönlüne girmiş 
ve belediye başkanlığını kazanmıştı. 
Mazbatasını alır almaz ‘Haydi Bismil-
lah’ diyerek işe koyulmuştu. Katiller, 
caniler, alçaklar Belediye Başkanımız 
İhsan Öztoklu’ya hem de mübarek 
Ramazan gününde kıydılar. Kahpe-

ce, kalleşçe bir saldırıyla şehit ettiler. 
Merhum İhsan Başkanım 4 bıçak 
darbesi almış, bunlardan ikisi kalbi-
ne girmiş. Bu nasıl düşmanlıktır, bu 
nasıl vicdansızlıktır. Gazeteciler ve 
siyasilere yapılan saldırılara kıyamet 
koparanların suskun kalması ibret 
vericidir” ifadelerini kullandı.

GERÇEK YÜZLERİNİ 
ORTAYA KOYDULAR

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 

her türlü şiddete karşı oldukları-
nı ve şiddeti tasvip etmediklerini 
dile getiren Mustafa Kalaycı, “An-
cak son günlerde bazı gazeteci-
ler ve siyasilere yapılan saldırılar 
üzerinden kıyamet koparanların, 
bu saldırıları sürekli dillerine do-
layanların; belediye başkanımıza 
yönelik menfur saldırıya ve hun-
harca öldürülmesine, ağızlarını 
açmamaları, suskun kalmaları ya 

da öylesine geçiştirmeleri, onların 
gerçek yüzlerini, kirli emellerini ve 
ikiyüzlülüklerini göstermesi bakı-
mından ibret verici bir durumdur. 
Doğanhisar Belediye Başkanımız 
İhsan Öztoklu kardeşime bir kez 
daha Allah’tan rahmet, ailesine, 
sevenlerine ve camiamıza sabır ve 
başsağlığı diliyorum. Mekanı Cen-
net olsun” diye konuştu. 
 n HABER MERKEZİ

Tanzanya’daki çocukların yüzünü güldürdüler

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Kulu’da bir yakınının motosikletini çalıştıra-
rak hareket ettiren 9 yaşındaki çocuk, mo-
tosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Edi-
nilen bilgiye göre, Celep Mahallesinde bir 
yakınına ait motosikleti çalıştırıp gezmek 
isteyen 9 yaşındaki S.K., direksiyon haki-
miyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi 
sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların 
haber vermesi üzerine yaralı çocuk, olay 
yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Kulu’da bir kişi, kamyonetten triportörü-
ne briket yerleştirdiği sırada kamyonette 
bulunan briketlerin üzerine devrilmesi 
sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
Kulu ilçesinde triportörü olan Murat K., 
kamyonette bulunan briketleri mezarlığa 
götürmek için triportörüne yüklemeye 
başladı. Bu sırada kamyonetteki briketler 
bir anda Murat K.’nin üzerine devrildi. Kaza 
sırasında başından, alnından, kolundan 
ve ayaklarından yaralanan Murat K., Kulu 
Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. 
Yaraları temizlenen ve tedavisi yapılan 
Murat K.’nin tedavisinin ardından taburcu 
edildiği öğrenildi. n İHA

Motosikletten düşen 
çocuk hastanelik oldu

Üzerine briket
düşen şahıs yaralandı

Ereğli’de polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu uyuş-
turucu madde, hap ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör-
le Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalar 
kapsamında Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı 
soruşturma doğrultusunda Ş.A. (38) isimli şüphelinin Do-

ğualagözlü Mahallesi’nde bulunan ikametinde bugün sa-
bah saatlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 100.4 gram 
esrar maddesi, 89 adet hap, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 
ruhsatsız otomatik av tüfeği, 603 paket gümrük kaçağı 
sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca 
tahkikat başlatıldı.
n İHA

Polisten uyuşturucu madde ve sigara operasyonu
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Alkol ve madde bağımlıları, aile ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği vermek 
amacıyla hayata geçirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Konya’da hizmet vermeye başladı

YEDAM Konya’da
hizmet vermeye başladı

Yaklaşık bir asırdır gençliğimizi 
ve geleceğimi bağımlılıklardan ko-
rumak için mücadele eden Yeşilay, 
ilki 2015 yılında Üsküdar’da açılan 
Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini 
(YEDAM) tüm Türkiye’ye yaygın-
laştırmak için çalışmalarına hızla 
devam ediyor.

Konya’da açılan YEDAM ile, ih-
tiyacı olan birey ya da yakınlarına 
hem 444 79 75 nolu telefon aracılığı 
ile hem de merkezindeki psikologlar 
ve sosyal hizmet uzmanlarıyla hiz-
met vermeye başladı.

‘ÜCRETSİZ HİZMETİMİZDEKİ 
TEDAVİ SÜRECİ, GİZLİLİK 

ESASINA DAYANIYOR’
YEDAM’ın Konya’da hizmete 

başlamasından duyduğu mutlulu-
ğu ifade eden Konya Şube Başkanı 
Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Yaklaşık 
bir asırdır gençliğimizi ve gelece-
ğimizi bağımlılıklardan korumak 
için mücadele eden, bilgilendirici, 
önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, 
tüm bu çalışmaların yanına rehabi-
litasyon faaliyetlerini ekledi. Bu yeni 
misyonla birlikte daha çok insana 
dokunan, koruyan, eğiten, dinle-
yen, iyileştiren bir Yeşilay’a dönüş-
tük. Bağımlı bireylere, ailelerine ve 
yakınlarına destek olmak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz Yeşilay Danış-
manlık Merkezleri Türkiye geneline 
yayılıyor. Tıbbi tedavi ve arınmayla 
birlikte bağımlılığın tekrar olmasını 
önleyen ve tedaviyi başarıya ulaştı-
ran en büyük etken güçlü bir psiko-
lojik danışmanlık ve sosyal destektir. 
YEDAM bu amaçla kuruldu” dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezle-
rinde, 16 yaş ve üzeri bağımlılara ve 
bağımlı yakınlarına ayaktan destek 
veren bir tedavi modeli olduğunu 
dile getiren Büyükhelvacıgil model 
kapsamında 444 79 75 numaralı 
danışma hattından psikolog ya da 
sosyal hizmet uzmanlarımızla te-

lefona psiko-sosyal destek, sosyal 
destek ve yüz yüze psikolojik danış-
manlık olmak üzere 3 farklı hizmet 
verdiklerini ifade ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “YEDAM’lar yata-
rak değil, ayaktan tedavi hizmeti ve-
riyor. Burada en önemli konu, tüm 
süreçlerin gizlilik esasına dayanıyor 

olması. Yani YEDAM’a başvuran 
her danışanın bilgileri arama süre-
cinden başlayarak, yüz yüze iletişim 
aşamasına kadar kimseyle paylaşıl-
mıyor ve danışanın siciline işleme 
gibi bir durum kesinlikle söz konusu 
olmuyor. 

Yeşilay Danışmanlık Merke-

zimizin Konya’ya hayırlı olmasını, 
bağımlı bireyler ve ailelerine umut 
olmasını diliyorum.

 Danışanlarımızın hayatın renk-
lerini yeniden kazanmalarına des-
tek olmak için büyük bir özveriyle 
çalışmalarımızı yürütmeye devam 
edeceğiz.” 

5 YILDA 51 BİNİ AŞKIN 
GÖRÜŞME

Türkiye genelinde, Adana, An-
kara, Antalya , Aydın, Bursa, Çorum, 
Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, 
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Konya, 
Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, 
Tokat, Urfa, Zonguldak ve İstan-
bul olmak üzere toplamda 22 ilde 
aktif olarak 25 YEDAM bulunuyor. 
Önümüzdeki aylarda Yeşilay Danış-
manlık Merkezi YEDAM sayılarının 
30’un üzerine çıkarılması planlanı-
yor. 2019 yılı itibariyle hizmet veren 
YEDAM’lara başvuru sayısı 51. 359, 
görüşme sayısı 4.901, sosyal destek 
hizmet sayısı 1.402, işe yerleştirme 
sayısı ise 37’ye ulaştı.
n HABER MERKEZİ

Merkezi Konya’da bulunan 
ve kısa adı TURÇEVDER olan 
Turgut ve Çevre Köyleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Der-
neği, Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan’ı ziyaret 
ederek görevinde başarılar dile-
diler. 

Derneğin bir takım yardım 
faaliyetleri kapsamında Yunak 
ve çevre mahallelerine ziyaret 
gerçekleştiren TURÇEVDER 
üyeleri, Yunak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan’a da 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
dular. TURÇEVDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Yayla, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Yusuf Kı-
lınç, Nevzat Keskiner, Mehmet 
Yağar ve Veli Tunçez’e ziyaret-
lerinden dolayı memnuniyetini 
dile getiren İşcan, heyete, ziya-
retleri ve hayırlı olsun dilekleri 

için teşekkür etti. İşcan, değe-
rin faaliyetlerini yakından takip 
ettiğini ve yapılan çalışmaları 
takdirle karşıladığını belirtti ve 
üzerlerine düşen her türlü yar-
dım ve gayreti göstereceklerini 
dile getirdi. 

TURÇEVDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erol Yayla ve yö-
netim kurulu üyeleri de İşcan’a 
başarılar dileyerek, hayırlı ol-
sun temennisi de bulundular. 
TURÇEVDER heyeti daha son-
ra sırasıyla Yunak Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, Nüfus 
Müdürü Ali Riza Özbilgin, Milli 
Eğitim Şube Müdürü Abdullah 
Tunçez, SDYV Müdürü Özkan 
Kılınç ve Kaymakamlık Yazı İş-
leri Şefi Bahadır Cura’yı da zi-
yaret ederek görüş alışverişinde 
bulundular.
n HABER MERKEZİ

TURÇEVDER’den  MEB 
İlçe Müdürü İşcan’a ziyaret 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Teravih Buluş-
maları kapsamında Musalla Bağ-
ları, Sancak, Bedir, Mehmet Akif, 
Şeker ve Hocacihan Mahalleri’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 

Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın 
bereketi her gün farklı bir mahalle-
de gerçekleşen Teravih Buluşma-
ları ile devam ediyor.

 Ramazan Ayı’nın manevi or-
tamının en güzel şekilde yaşandığı 
buluşmalarda mahalle sakinleri ile 
bir araya gelen Selçuklu Beledi-

ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
mahalle sakinlerine yürütülen be-
lediye hizmetleriyle ilgili bilgiler 
verirken vatandaşların mahalle 
hizmetleri noktasındaki fikir ve 
önerilerini de birinci ağızdan din-
liyor. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Ak Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teş-
kilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri 
ve birim müdürlerinin de yer aldığı 

Teravih Buluşmaları kapsamında 
Musalla Bağları Mahallesi Yeşil Ca-
mii, Sancak Mahallesi M.T.A Katip 
Çelebi Camii, Bedir Mahallesi Sel-
çuklu Camii, Mehmet Akif Mahal-
lesi Hazreti Yunus Camii,  Şeker 
Mahallesi Alemdar Sultan Camii 
ve Hocacihan Mahallesi Hocacihan 
AİHL Tatbikat Camii’nde vatan-
daşlarla buluştu.  

Ramazan’ın birlik, beraberlik 
ve kardeşlik ayı olduğunu ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ,“Allah’ın biz 

müminlere bir ihsanı olan Rama-
zan gece ve gündüzü ile ayrı bir 
değer taşıyor.  

Dua ve istiğfarlar, iyilik ve gü-
zellik ayı Ramazan’ın bereketini 
tüm şehir olarak yaşıyoruz. 

Bu ayda sabrın, kardeşliğin, 
paylaşmanın en güzel örneklerini 
yaşıyoruz.

 İnşallah bu ayın manevi iklimi 
ile Kadir Gecesi’ne ve Ramazan 
Bayramına kavuşmayı temenni 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Teravih buluşmaları bereket katıyor’

Yunak Hursunlu İlk ve Or-
taokulu öğrencileri okul bah-
çesinde düzenlenen iftar prog-
ramında  buluştu.

 Hursunlulu İş adamı Yu-
suf Taşçı tarafından organize 
edilen iftar programına  Yu-
nak Belediye Başkan Yardım-
cısı Bekir Coşkun,Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan,Milli 
Eğitim Şube Müdürleri Ab-
dullah Tunçez ve M.Ali Tok-
demir,SYDV Müdürü Özkan 
Kılınç,Yazı İşleri Şefi Bahadır 
Cura,Turguteli Kültür Sanat 
Tarih Derneği Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin,Hursunlu 
Muhtarı Hasan Şahin,Yeşiloba 

Muhtarı Adil Tuncez  ve  okul  
öğretmenleri katıldı.

Hursunlu İlk ve Orataoku-
lunda öğrenim gören Kuyu-
baı,Yığar,Eğrikuyu,Harunlar 
ve Hursunlu’lu öğrencilerle 
teker teker ilgilenen Yusuf 
Taşçı50 yıl önce mezun oldu-
ğu okulda duygulu anlar yaşa-
dı.İftar sonrasında Hursunlu 
İlk ve Ortaokulu Müdürü Se-
vinç Şahin tarafından İş Ada-
mı Yusuf Taşçı’ya 50 yıl önce-
ki İlkokul Diploması ve Yunak 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Bekir Coşkun  tarafından çe-
şitli hediyeler takdim edildi.
n HABE MERKEZİ

Yunak Hursunlu’da 
öğrencilere iftar verildi

Çözüme kavuşmayı bek-
leyen dağ gibi sorunlarımız; 
anahtar kavramımız düşün-
ce…

Türkiye Cumhuriyeti ola-
rak hukuki, sosyal, ekonomik, 
eğitim konularında pamuk ip-
liğinin üstünde yürüdüğümüz, 
sancılı yıllarımızı yaşıyoruz.
Demokrasi, laiklik, vatan, mil-
let, Sakarya tozlu raflarda kal-
mış sözlük aralarında anlam 
taşımaktalar. Şu an sadece 
bulunduğumuz mevcut konu-
mu koruyan siyasetçilerimiz 
ufuk çizgisine sahip değiller 
maalesef ki.

Peki sıçramayı nasıl ger-
çekleştireceğiz? 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 

26. Başbakanı olan Ahmet 
Davutoğlu, 22 Mayıs’ta An-
kara Dostları Platformunun 
düzenlediği iftar yemeğinde 
vizyonundan bahsetti ve de-
vamında Türkiye’ de görmek 
istediği vizyonu ekledi:“Her-
şey zıttı ile kaimdir”diyen Sa-
yın Davutoğlu ne de güzel şah 
damarına parmak bastı. Sahi 
kaçımız zıtlıklara katlanabili-
yoruz? Ya da Türkiye Cumhu-
riyeti’nin düşünce dolabının 
hangi rafında farklı düşün-
celerbarınıyor? Birçoğumuz 
bunun cevabını bilmiyoruz 
çünküdüşünce odalarının du-
varlarında bulunan sus fotoğ-
raflarının çerçevelerini,özellik-
le biz gençler olarak ezberiz. 

Farklı düşünceler, 
bizi yok edecek 
inancı beynimizi 
kemirmekte, iş 
öyle hallere geldi 
ki üniversite kam-
püsleri Amerika 
hapishanelerinde 
bulunan tek tip 
giyinen mahkum-
lara benzer insan-
larla doldu taştı. Tüm dillerde 
aynı slogan “Ülkeyi biz mi 
kurtaracağız? - Bana dokun-
mayan yılan bin yaşasın.- Bu 
işten benim çıkarım ne?’’  
Kimse kimseyle muhatap 

dahi olmaya tenezzül 
etmiyor çünkü kim-
senin bir başkasında 
olan farklılığa taham-
mülümü yok …

Bahsi geçen ko-
nuyla alakalı altını 
çizmeye çalıştığım 
asıl şeysayın Davu-
toğlu’nun dediği gi-
bi“Düşünmekten kor-

kan insanların, düşündüğünü 
ifade etmekte mütereddit dav-
ranan insanların vizyonu üret-
meside, vizyonu yayması da 
mümkün değil.”

 Ülkemizin geleceğine yön 

veren gençlerimiz, farklı dü-
şünceleri kendi kafatasında 
bile birleştiremiyorken, bu 
ülkenin vizyonun hangi fark-
lılıklarla dahilinde çizmeleri 
beklenilebilir.

Bu sorumuzun yanıtını 
şanlı tarihimizden çıkarımlar-
da bulunup tüm yanıtsız soru-
larımıza yanıt bulabiliriz. 

 Osmanlı İmparatorluğu-
nun asırlarca her milletten 
insanı, aynı çatı altında barın-
dırması ya da Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ ün de vurgula-
dığı gibi “Cumhuriyet fikir ser-
bestliği taraftarıdır.Samimi ve 
meşru olmak şartıyla her fikre 
saygı duyarız.”

Herşeyin dozu olduğu gibi 

illaki düşüncenin ve farklılık-
larında dozu olmalı elbette.
Milli beraberlik ve bütünlüğü-
müzü zedeleyecek herhangi 
bir düşünce T.C. vatandaşları 
tarafından haklı nedenler dahi-
lin deolmaması gerekeni söy-
lerken olması gerekeni yap-
malılar.Düşüncelerinin altını 
dolduran kozlarını açıkladıktan 
sonra Meşru ve Samimi ni-
yetle söylenen her düşünceye 
kucak açıp düşüncelerinin vit-
rin de kalmaması için pozlarını 
sergilemeliler.Aziz Türk milleti 
için önemli olan asıl şey fark-
lı düşüncelerin aynı masada 
tartışılabilmesi ve medeni kav-
ramlarla ölçülmesi esas olma-
lıdır.

 DOZUNU, KOZUNU, POZUNU…

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

42 katlı kulenin zirvesinde yer alan restoran, dönen platform sayesinde, müşterilerine 
163 metre yüksekte 360 derece şehir manzarası eşliğinde lezzetler sunuyor 

Mevlana şehrinde dönen
Restorana Ramazan ilgisi

Şehir merkezindeki 42 katlı Kule 
Site’nin zirvesinde, bir şirkete bağlı 
hizmet veren Kule Sini Restora-
nı, şehrin 163 metreyle en yüksek 
binasında müşterilerini ağırlıyor. 
Mevlana şehri Konya’ya gelenlerin 
sıklıkla tercih ettiği mekanların ba-
şında bulunan restoranın bir diğer 
önemli özelliği ise yer platformunun 
hareket etmesi. Dairesel mekanda, 
tefrişatı üzerinde taşıyan platform, 
bir turu 45 dakika ila 3 saat arasında 
tamamlıyor.

Böylelikle müşteriler Mevlana 
Müzesi’nden Alaaddin Tepesi’ne, 
kentin tarihi ve turistik mekanlarını 
görme imkanı buluyor. Türk ve dün-
ya mutfağının seçkin yemekleriyle 
damaklara hitap eden restoran, ra-
mazanda da yoğun ilgi görüyor.

‘RESTORAN RAMAZANDA 
TAMAMEN DOLUYOR’

Restoranın bağlı olduğu şirketin 
yöneticisi Yunus Köse, işletmenin 
hem damak hem de göz zevki-
ne hitap ettiğini söyledi. Şehrin en 
yüksek binasında hizmet verdikle-
rini belirten Köse, “Türkiye’de 360 
derece dönebilen ilk ve tek resto-
randır. Müşterilerimize manzaranın 
eşliğinde Türk ve dünya mutfağının 
eşsiz lezzetlerini sunmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. Ramazanda 5 farklı 
iftar menüsüyle hizmet veriyoruz. 
Konya, etli ekmek ve fırın kebabı ile 
meşhur. Burada Osmanlı mutfağın-
dan ‘söndürme kebabı’ en çok tercih 
edilen yemektir. Ramazanda yoğun-
luk yaşıyoruz, tamamen doluyor” 
diye konuştu.

İNŞASINDA ‘SEMA’DAN 
ESİNLENİLMİŞ

Köse, yaklaşık 11 yıldır yerli ve 
yabancı misafirlere hizmet verdikle-
rini dile getirerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Yapının inşasında, Hazreti 
Mevlana ile özdeşleşen ‘sema’dan 
esinlenilmiş. ‘Hem Hazreti Mevlana 
ile bütünleştirelim hem de şehri 360 
derece görme imkanı sağlayalım.’ 

düşüncesiyle inşa edilmiş. Hızını 
ayarlayabiliyoruz. Gelenler, yemek 
süresinde tüm Konya’yı görme fırsa-
tı yakalıyor. Bazen enterasan olaylar 
ve anlık şaşkınlıklar da yaşanıyor. 
Cam kenarı sabit olduğu için buraya 
çantasını bırakan veya çocuklarını 
oturtan bazı müşterilerimiz, bir süre 
sonra telaşa düşüyor. ‘Eyvah çantam 
yok, çocuğum nerede’ diye paniğe 
kapılıyor. Yabancı turistlerin de ilgisi 
var.”

‘RESTORANIN DÖNDÜĞÜNÜ 
FARK EDEMİYORSUNUZ’

Müşterilerden Recep Çorapcı ise 

ramazanda şehrin zirvesinde iftar 
açmanın heyecan verdiğini anlattı. 
Havanın kararmasının ardından, 
ışıklarla aydınlanan kentin 163 met-
re yüksekte bir başka güzel görün-
düğüne değinen Çorapcı, “Burada 
hem Türk mutfağının lezzetlerini 
tadıyor hem de şehrin eşsiz manza-
rasına şahit oluyoruz. Konya’nın her 
noktasını görebiliyoruz. Restoranın 
döndüğünü fark edemiyorsunuz an-
cak belirli bir süre sonra oturduğu-
nuz noktada olmadığınızı anlayınca 
şaşırıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
n AA
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ÖDÜNÇ ALMA MESELESİ
İstikraz (borç alıp verme) muame-

lesi, altın ve gümüş gibi yalnız misliyat 
denilen tartılır şeylerde, ölçeğe bağlı 
buğday ve arpa gibi şeylerde ve taneleri 
arasında kıymet değiştirecek derecede 
fark bulunmayan yumurta ve ceviz gibi 
sayıya bağlı şeylerde olur. Hayvanlar-
da ve kumaş gibi değere bağlı şeylerde 
olmaz.Gerek altından ve gümüşten ve 
diğer maddelerden olan nakid paralar, 
gerekse diğer tartılan veya ölçülen şey-
ler, sonradan yalnız misilleri alınmak 
üzere borç olarak alınıp verilebilir. Buna 
“Karz-ı Hasen” denilir. Sosyal bir yardım 
olduğundan büyük bir sevabdır. Fakat 
bunun karşılığında fazla bir şey verilmesi 
şart kılınırsa, bu bir faiz olur ki, riba hük-
mündedir. Borç verenin bir veya birkaç 
kişi olması arasında bir fark yoktur.

Borç alınan şeyler, sonradan kendi 
misilleri ile ödenir. Borç alınan bir al-
tın para, yine aynı bir altın para olarak 
ödendiği gibi, bir altın para ile bir miktar 
buğday, yine fazlalık yapmaksızın aynı 
altın para ve aynı ölçek buğdayla ziyade 
yapmaksızın ödenir. Ancak borç alınan 
para, geçer kağıt para iken sonradan 
piyasada bulunmasa veya geçmez bir 
hale gelse, kabul edilen fetvaya göre, 
son geçerli olduğu tarihteki kıymeti ile 
ödenir.Bir kimse, borç verdiği para ve 
başka şeylerin tamamını veya bir kısmını 
borçlusuna bağışlayabilir. Borç alanda, 
arada bir şart olmaksızın alacaklı olan 
kimseye hediye verebilir.Sonuç: İstikraz 
işlemlerinde iki taraftan birine şart kılı-
nan bir menfaat helal değilse de, şart ko-
şulmayan bir menfaat helaldir. Onun için 
bir borçlu, borcunu ödemekle beraber 
kendiliğinden, bir adet olmayarak, bir 
mikdar fazla verse, bu helal olur.Bir kim-
senin bir parayı, başka bir yerde bulunan 
bir adama ödemek şartı ile borç alması 
mekruhtur. Fakat böyle bir parayı arala-
rında bir şart bulunmaksızın, borç vere-
nin izni ile, başka bir yerde bulunan bir 
adama götürüp vermesi mekruh değildir. 
Hatta böyle bir şart ve adet bulunmaksı-
zın, biraz da fazla vermesinde bir haram-
lık 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 olmuş olur. Fa-
kat 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 verilebilir. Bu husustaki işlem 
bir kolaylık ve zaruret esasına bağlıdır. 
Bu, İmam Muhammed’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 tenbelli-
ğesevkedebilir. Bununla beraber borç 
alınan paradan borç alanın bir kazanç 
elde edip etmeyeceği kesin değildir. Bir 
ihtimalden ibarettir. Çok kere alınan borç 

paralar boşuna harcanarak karşılığın-
da birçok zararlara katlanmak gerekir. 
Rehin verilen nice kıymetli malların bu 
yüzden hiç bahasına elden çıktığı daima 
görülür. Oysa ki, verilecek fazla mikdar 
belli ve kesindir. 

Onun için düşünülen bir kazanç, ke-
sin ve belli olan bir mala karşı tutulamaz.
Aslında kesin bir lüzum görülmedikçe, 
borç alınmamalıdır. 

Borç huzuru ve rahatı kaçırır, hürriye-
ti kısıtlar. Borç verecek durumda olanlar 

da, ellerinden gelen yardımı muhtaçlar-
dan esirgememelidirler.

 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 kimselerden olmalıdırlar. 
Bu gibi iyi duygulardan yoksun olmak, 
yardımlaşma görevini de bozar.

Kur’an’dan Mesaj
“Öyleyse siz Beni anın ki Ben de sizi anayım. 
Bana şükredin, sakın nimetlerime nankörlük 

etmeyin.”
(Bakara 2/152)

Adî b. Hâtim (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.s.) 
cehennemden bahsederek ondan Allah’a sığındı ve yüzünü 
çevirdi. Sonra yine cehennemden bahsetti ve ondan Allah’a 

sığınarak yüzünü çevirdi. Sonra şöyle buyurdu: “Yarım hurma 
ile de olsa kendinizi ateşten koruyun! Bunu bulamayan ise en 

azından güzel sözle kendini korusun!” (Buhârî, Edeb, 34.)

Allah’ım! Bizleri ona indirdiğin şeylere 
tâbî olan kimselerden eyle! Ondan sonra 

da bize bu yolda sebat ver! Bizi ona 
kavuştur!”

Bir Hadis Günün Duası

Menkıbe RABİ’BİN ÂMİR (R.A.)
Hz. Ömer’in (r.a.) hilafeti zama-

nı idi… İslam adaleti altında Müs-
lümanlar bir tarafta altın devirlerini 
yaşarken, İslam orduları da dört bir 
cephede yeni fetihler yapıyor, zaferler 
kazanıyor ve İslam topraklarını geniş-
letiyorlardı.

Sa’dibniEbîVakkas’ın (r.a.) ku-
mandası 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” 
denilen İran kisrası, Resûl-i Ekrem’in 
mektubunu parçalamış, Resûlullahda, 
“Yâ Rabbi, nasıl o benim mektubumu 
parçaladıysa, sen de onu ve onun mül-
künü parça parça et!” diye dua etmiş-
ti. 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 istemiyor, 
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 bir-
birine bağlanmıştı. Ona rağmen Rüs-
tem kendine güvenemiyor, İslam’ın 
bahadır kumandanı Sa’dibniEbîVak-

kas’tan sık sık elçiler isteyerek onu 
oyalamaya çalışıyordu.

Rüstem’in yanına giden ikinci elçi 
de Rabi’ bin Âmir (r.a.) idi. Rüstem’in 
yanına vardığında, hiç görmediği şa-
tafatlı bir manzarayla karşılaştı. Rüs-
tem’in bulunduğu yer, nakışlı yastık-
lar, 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 bakılırsa, gördüğü şatafat 
Rabi’ bin Âmir’i hiç mi hiç cezbetme-
mişti. Bütün onlara karşılık, onun da 
sarsılmaz bir imanı, yıkılmaz bir şeha-
meti ve cesareti vardı.

Halılarla örtülü yere varınca atın-
dan indi ve hemen oraya atını bağladı. 
Silahı, zırhı üzerinde ve miğferi başın-
da idi. Ona, “Silahını bırak.” dediler. 
O da, “Ben kendiliğimden buraya gel-
medim. Böyle kabul ederseniz ne âla, 
yoksa döner giderim!” diye, gayet va-
kur bir cevap verdi. Orada bulunanlar, 
bu çelimsiz insandan çıkan cesurane 
sözler karşısında şaşırıp kalmışlardı.

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

Yerde ise ipekli yastıklar vardı. Mızra-
ğın 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 geti-
rebilmekti.

Rüstem, “Ne diyorsan, anlat ba-
kalım.” dedi.

“Allah bize, dilediği kimseleri, 
kula kulluktan Kendisine kulluğa, 
dünya sıkıntılarından feraha çıkara-
lım, batıl dinlerinin zulmünden kur-
tarıp İslam adaletine ulaştıralım diye 
bir peygamber gönderdi. Kim bu dini 
kabul ederse bizden olur, biz de döner 
gideriz. Kim de kabul etmezse, Al-
lah’ın vaat ettiğine kavuşuncaya kadar 
onunla savaşırız!”

“Allah’ın vaat ettiği nedir?”
“Kâfirlerle savaşırken ölen için 

cennet, geride kalanlar için ise zafer-
dir.”

“Söylediklerini dinledim. 
Bu mevzuu düşünmemiz için bize 

mühlet verir misin?
“Kaç gün?”
“Bir veya iki gün…”
“Hayır! Âlimlerimiz ve reisleri-

mizle mektuplaşmamız için bu vakit 
az olur.”

“Peygamberimiz düşmanla kar-

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

“Sen onların efendisi misin?”
“Hayır, Müslümanlar birbirlerine 

kuvvet veren tek vücut gibidir.”
Rüstem bunun üzerine adamları-

nı 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 söyledik-
lerine meyletmekten Allah seni muha-
faza etsin. 

O adamın elbiselerini görmedin 
mi? Böyle elbiseler giyen adamın söz-
lerinde 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 ordusuna 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 Cennet i Âla’ya yükselir-
ken, İran ordusu 120 bin kişi zayiat 
vermiş, geri kalanları da yaralı olarak 
firar etmişlerdi.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Bakara Sûresi
Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, siz-

den öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183) 
Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tuta-
madığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler 
ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik 
yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer 
bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184) (O 
sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı 
birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indiril-
diği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla 
geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca baş-
ka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı 
tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve 
şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size 
örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanım-
larınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi 
kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp 
takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından 
ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama 
kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eş-
lerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara 
yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini 
insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi 186)

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık 
ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurba-
nı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. 
İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak 
zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da 
kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle 
faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bu-
lamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) 
tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olma-
yanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin 
olduğunu bilin. (Bakara Sûresi 196)

Nisâ Sûresi
Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yan-

lışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min 
köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi 
gerekir. (Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluk-
tan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri 
arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet 
ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Al-
lah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. 
Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisâ Sûresi 92)

MâideSûresi
Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama 

bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kef-
fareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut 
onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, 
onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminleri-
nizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle 
açıklıyor ki şükredesiniz.  (MâideSûresi 89)

Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim 
(ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), 
Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil 
kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek 
suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü 
sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir 
daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, 
intikam sahibidir. (MâideSûresi 95)

TevbeSûresi
Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, 

rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın 
koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü’minleri müjdele. (TevbeSû-
resi 112)

Meryem Sûresi
“Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüp-

hesiz ben Rahmân’a susmayı (oruç) adadım. Bugün hiçbir insan ile ko-
nuşmayacağım” de. (Meryem Sûresi 26)

AhzâbSûresi
Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkekler-

le mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle 
doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden 
saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka 
veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan 
kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, 
Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için 
Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (AhzânSûresi 35)

MücâdeleSûresi
Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce 

ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri 
doyurmalıdır. Bunlar, Allah’a ve Resûlüne hakkıyla iman edesiniz, diye-
dir. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kâfirler için elem dolu bir azap vardır. 
(MücâdeleSûresi 4)

TahrimSûresi
Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Müslüman, ina-

nan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire 
eşler verebilir. (TahrimSûresi 5)

Kadir Sûresi
Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğu-

nu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 
O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner 

dururlar. O gece, esenlik doludur. 
Ta fecrin doğuşuna kadar. (Kadir Sûresi 1-5)

ORUÇ VE RAMAZAN İLE 
İLGİLİ AYET VE HADİSLER



Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK30 MAYIS 2019

Konya’nın ilim ve basın alanıyla öne çıkmış şahsiyetlerinden biri de Ali Rıza Kudsi Efendi’dir. Medresede müderrislik yapmış, savaşta cepheye giderek 
gazi olmuş, devleti perişan ettikleri için İttihatçılara cephe almış muhalif bir âlim. Delibaş Vakası sonrası yurtdışına çıktı ve Şam’da vefat etti 

Delibaş Vakası, hicret ettirdi 
Konya’nın ilmine, kültürü-

ne hizmet etmiş bir alim olan Ali 
Rıza Kudsi Efendi, Hasan Kudsi 
Efendi’nin oğlu olup, 1880 yılında 
Konya’da doğdu. Medrese tahsili-
ni Konya’da yaptı ve amcası Ziya 
Efendi’den icazet aldı. Ziya efendi 
ise kendini yetiştirmiş bir alimdir. 
Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini 
ileri seviyede öğrenmiş, Konya’nın 
meşhur ulemalarından amcası Ha-
san KudsiEfendi’den icazet almış-
tır. Bekir Sami PaşaMedresesi’nde 
din ve fen ilimlerinde dersler ver-
miş, Hacıveyiszade Mustafa Sabri 
Kurucu, Fahri Kulu gibi dönemle-
rininönemli ilmi şahsiyetlerinden 
olan pek çok talebe yetiştirmiştir.  
İlk icazetini ise 23 yaşlarında iken 
Ulum-i Diniyye ve Funfm-i Edebiy-
ye, Tefsir, Hadis konularındaders 
okutmaya hak kazanmak üzere 
amcası ve hocası olanHasan Ku-
dsi Efendi’nin oğlu Ali Rıza Kudsi 
Efendi’ye 1896 yılında vermiştir. 
Ziya Efendi’nin vermiş olduğu ica-
zetnamelerden anlaşıldığına göre, 
Hadis-i Şeriften, Kütübü Sitte ve 
Camiüssağır fıkıhtan İmamı Azam 
fıkhına, lügat-tan, kıraatten ve di-
ğer ilimlerden kendisine rivayet 
hakkı verildi ve bu eserlerin hafızı 
oldu.

Ali Rıza Kudsi Efendi, medre-
se tahsilini tamamladıktan sonra, 
ayrıca Darülmuallimîn Mektebini 
de bitirerek diploma aldı. Baba-
lık gazetesinde makalaleler yaz-
dı, İntibah’ı bizzat kendisi çıkardı. 
1909’dan itibaren Islah-ı Medâ-
ris’in hocaları arasında yer aldı.

Ali Rıza Kudsi Efendi, Yeğenoğ-
luMedresesi müderrisi Nuzumlalı 
HacıHüseyin Efendi’nin 1908’de 
vefatındansonra beratla Yeğenoğ-
lu Medresesineatanmıştır.  Fakat 
Nuzumlalı HüseyinEfendi’nin oğul-
ları Mehmed, Mustafave Abdullah 
ile aralarında anlaşmazlık çıkmış, 
medrese ve gelir kaynağıolan de-
ğirmen hakkında mülkiyetiddia 
eden Hüseyin Efendi’nin oğullarıile 
mahkemelik olmuşlardır. Hatta Zi-
yaiye Medresesi Müderrisi Abdul-
lah Efendi odönemde Konya millet-
vekili olan ZeynelabidinEfendi’yi de 

mahkemeye baskıyapmakla suçla-
yan ağır bir şikâyet telgrafını Sada-
ret makamına göndermiştir. 

Bu şikâyet üzerine Dâhiliye Ne-
zaretidurumun tahkikatı için Kon-
ya Valiliğinedurumu sorar. Konya 
valiliği durumu açıklar ve Müder-
ris Abdullah Efendi’yi haklı bulur. 
Dava Ali Rıza Kudsi Efendi’nina-
leyhine sonuçlanınca medresede-
nayrılmak için valilik makamına 
başvurmuştur. Yazmış olduğu di-
lekçe şöyledir; 

“Devletlü Efendim Hazretleri, 
geçenlerde uhde-i daiyeme tevcih-
buyrulan Yiğenoğlu Medresesinde-
ifâ-yı vazife eyleme üzeremedrese-i 
mezkûrenin teslimini istidaeylemiş 
isem de bazı mütegallibenintesiri 
ile red cevabını aldım.Şu surette 
medrese-i mezkûredeifâyı

hizmetmüteazzir olduğun-
danpür-nehci şer’i kavimi izn-i 
hâkimleaher mahalde vazifeyi ifâ 
ve galeylemüstahıkolmaklığım ik-
tiza edeceğindenSami Bekir Paşa 
Medresesindeifâ-yı vazife eyle-
mekliğimeme’zuniyet-i şer’iyyei’ta 
buyrulmakHazret-i Hâkim Efendi-
Hazretlerineemir ve havalesi buy-

rulmasını istidave istirham eyle-
rim. Ol babdaemr-i fermân hazret-i 
men lehü’lemrindir.9 Temmuz 
1325Konya’nın Kürkcü Mahalle-
si’ndenKudsiEfendizade Ali Rıza. ”

1909 tarihinden itibaren Pa-
şadairesi’nemüderris oldu.Islah-ı 
Medaris’te Arapça, akaid ve

kıraat derslerini okuttu. Hacı-
veyiszadeMustafa Efendi ve Ah-
medKudsi Eminoğlu

öğrencileri arasında yer almış-
tır. 

Nakşibendî Tarikatı’nın Halidi-
Müceddidî kolunun şeyhliği, Zey-
nela-bidin Efendi’nin vefatından 
sonra kendisine geçti. Çanakkale 
Savaşları’na da katılan Ali Rıza Ku-
dsi Efendi, bu savaşta yaralanarak 
bir elinden sakat kalarak, gazi oldu. 
İskenderunlu Ali Efendi adında bir 
zatın, Fatma adındaki kızı ile ev-
lendi ve bu evlilikten üç kız çocuğu 
oldu.

İNTİBAH GAZETESİ VE
ALİ RIZA EFENDİ 

Çanakkale gazisi olan AliKudsi 
Efendi, harp dönüşü medresesini 
kapatılmış bulur. Bu kendisini çok 
üzer. Ancak ilimden de geri kal-
maz. Ondan sonramedrese saha-
sındaki eğitim faaliyeti, Hocası Ziya 
Efendi ile birliktebasın sahasına 
kayar. 1919’da Konya’da İntibah 
dergisiniçıkarır. İntibah, uyanış, 
kendine geliş, diriliş, gözün gön-
lün açılması anlamına gelmektedir. 
Arak başyazarlığını yaptı. Dergiilk 
sayısını Babalık Matbaasında bas-
tırdıktan

sonra 8 Mart 1335/1919 tarih-
liikinci sayısından itibaren Islah-ı-
Medaris Matbaasında basılmaya 
başlamıştır.İdarehanesi ise “Konya 
PaşaDairesi’nde daire-i mahsusa” 
olarak

göstermektedir. İntibah’ın en 
son ulaşılan nüshası19 Eylül 1919 
tarihli 26. nüshadır. Gazete

1920 Ekimine kadar faaliyetini-
sürdüğü tahmin edilmektedir. Ga-
zete İttihat ve Terakki Fırkası’nın 
politikalarına karşı kurulmuştur. 
Çünkü medrese ittihatçılar tarafın-
dan, kurucusu olduğu Zeynelabi-
din’in kendilerine muhalif olduğu 
gerekçesiyle kapatılmıştır. Bu ne-
denle gazete Hürriyet ve İtilaf Fır-
kası’nın sesi olmuştur. İntibah, İtti-
hat ve Terakki’nin eğitim hakkına 
elinden aldığı Islah-ı Medâris ku-
rumunun düşüncelerini kamuoyu 

ile paylaşma isteğinin son vasıtası 
olmuştur. Yayın politikasını İttihat-
çılara karşı belirleyen gazetenin ilk 
sayısında taşrada halkın sesi olmak 
için yola çıkıldığı şu şekilde belir-
tilmiştir; “Bugün ihtiyacı medeni-
yetin en mühimlerinden biri olan 

gazetedir. Biz bu vazifeyi acizane 
ifa etmek üzer, İntibahımızı neşre 
cüret ediyoruz, bunda ahalimizin 
efkar ve hissiyatını yazmak istiyo-
ruz… Biz bu vazife-i vataniyyeyi 
hakkıyla ifaya elimizden geldiği 
kadar çalışacağız. Bâ’demâ ikinci 
cihet olan efkar ve hissiyata riayet 
bu milletin mukadderatıyla meşgul 
bulunan zevata râci’dir.”

Gazete Hakimiyet-i Milliye dü-
şüncesini savunmuştur. Ali Rıza 
Efendi tarafından yazılan “Ahali 
Vazife Başına” yazı oldukça dikkat 
çekicidir. Kötü yönetimin, dev-
let güçlerine dayanarak fenalıklar 
yapan şahısların milleti felakete 
sürüklediğini, onun için milletin 
yönetim e sahip çıkarak, “en na-
muslu, metanetli, ahali taraftarı 
olan kimseleri seçmesi gerektiği 
ifade edilmiştir. Seçmekte yetme-
mektedir. Siyasi bir bilincin ge-
liştirilmesi şarttır ve halk partiler 
içinde örgütlenerek yönetime sa-
hip çıkmalıdır. Tüm bu düşünce-
lerden sonra halk Hürriyet ve İtilaf 
Fırkasına adeta davet edilmekte ve 
şu ifadeler kullanılmaktadır; “Hür-
riyet ve İtilaf Fırkası… İleri gelen 
adamları vaktiyle İttihatçıların 
kanlı pençelerinden zavallı milleti 
kurtarmak için pek çok çalışmış, 
son derece sebat ve metanet gös-
termişlerdi. Nihayet ahaliden mat-
lup derecede muavenet göremedi-
ğinden mağlup olup zavallı milletle 

beraber ezildiler, bozuldular. Şimdi 
komşu devletlerin tazyiki ile o kanlı 
katillerin kaçması üzerine Hürriyet 
ve İtilaf mücahitleri mahbesler-
den, menfalardan, kabirden çıkar 
gibi çıktılar geldiler zavallı mille-
tin imdadına yetişmek üzere yine 
meydanlara atıldılar… Ey ahali! Siz 
de dostunuzu, düşmanınızı biliniz. 
Düşmanlarınızdan aralaşınız, dost-
larınızla yanaşınız. El ele vererek 
mülk ve milleti, İslamiyet’i kurta-
rınız. Bundan mukaddes, bundan 
muazzez bir vazife daha olamaz.”

Gazete Konya’daki İttihat ve 
Terakki Kulübünün kapanması-
nı ise, “Ocakçıların ocağı söndü” 
başlığı ile vermiş, millete kan kus-
turan, memleketi hâl-i ihtizara 
getiren cinayet yurtlarının kapa-
tılmasını takdirle karşılamıştır. İs-
tanbul’da kurulan Divan-ı Harb-i 
Örfi’de yargılanmaların başlaması 
ile bu sefer gazete tarafından ya-
kalanmaları için İttihatçılara karşı 
sürek avı başlatmış, “Artık devir 
İtilafçı devridir” diyerek, siyasi rö-
vanş başlatır.  

Milli Mücadele döneminde ise 
gazete İstanbul Hükümeti’nin ve 
Padişah’ın yanında yer alır. 3 Ekim 
1920’de Konya’daki Delibaş Vakası 
sonrası kapatılır. Çünkü Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası ile iltisaklı oldukları 
gerekçesi ile tüm Islah-ı Medârisle-
riDelbaş olayıyla iltisaklı oldukları 
gerekçesiyle suçlanmış, hatta idam 
edilenler olmuştur ki bunlardan 
biri de medresenin kurucularından 
Zeynelabidin Efendi’nin kardeşi 
dönemin önemli müderrislerinden 
Rifat Efendi’dir. Henüz olay adli 
bir kovuşturmave yargılama ko-
nusu yapılmadan 1920yılında hak-
sız yere Konya’da gece yarısından 
sonra idam edilmiştir.Zeynelabidin 
Efendi de siyasi hükümlü olarak 
vatandaşlıktançıkarılmış ve sürgü-
ne gönderilmiştir. Bu olaylar üzeri-
ne Ali Rıza Efendi de Konya’yı terk 
etmek zorunda kalmıştır. 

Gazetenin Konya basın tarihi 
açısından da önemli bir yayın ol-
muştur. Halk hitap ettiği için dili 
devrine göre sade olmuştur. Açık-
tan parti destekleyen gazetecilik 
tavrı gözükmesine rağmen, belli fi-
kirler öne çıkarılmıştır. Hakimiyet-i 
Milliye ve meşrutiyet terimlerinin 
gazetede sık yer alması, TBMM’ye 
egemen olan siyasi kavramların 
muhalif kanatta da benimsendiğini 

göstermektedir. 

KONYA’YI TERK EDİŞİ
İntibah gazetesi, 1920’de Deli-

baş olayındansonra, kapandığı gibi, 
kendisi de Konya’yı terk eder. Çün-
kü fikren muhalif konumu Kon-
ya’da kalmasına izin vermez. Daha 
sonra Şam’a gitti ve orada kendi-
sinin yaptırdığı Takva Camii’nin 
şeyhliğini yaptı. 

İLMİ YÖNDEN
DONANIMLI BİR ÂLİM 

Selçuklu geleneğini geliştire-
rek, eğitimde devamlılığı sağlaya-
nOsmanlı son devrinde, Konya’da 
açılan medreselerden birisi deIs-
lah-ı Medaris-i İslamiye’dir. Islah-ı 
Medaris, şehir kültürünün alim,-
bilge insan yetiştirmedeki rolünü 
ortaya koyabilecek tipik bir örnek-
durumundadır.

 Yalnız, 1909 ile 1917 yılları 
arasında yaşanıp geçmişbir tec-
rübe değildir. Geçmişi, etkileri ile 
birlikte ele alınması, “tipikmodel” 
iddiasını ortaya koyacaktır.

Islah-ı Medaris ile Bekir Sami 
Paşa Medresesi; yer, müderis,va-
kıf olarak birbirinin devamı duru-
mundadır. Daha sade bir ifadeile 
Islah-ı Medaris; Bekir Sami Paşa 
Medresesi’nde kurulmuştur.Mü-
derrisleri aynıdır. Medrese 1909 yı-
lında kaliteli din adamı yetiştirmek, 
modern anlamda dini ve ilmi ilim-
leri bir araya getirmek için Konya 
ulemasının önemli isimlerinden 
Zeynelabidin, Rifat ve Ahmed Ziya 
Efendi’ler tarafından kurulmuştur. 
Islah-ı Medaris, kısa öğretim hayatı 
içinde modern okullargibi çalışa-
rak sahasında yetkili hocalara ders 
verdirmiş, yetiştirdiğitalebeleri ile 
sonraki dönemde derin izler bırak-
mıştır.

Şüphesiz bu talebelerden biri 
de Ali Rıza Kudsi Efendi’dir. 

Dolayısıyla ilmi açıdan yetiş-
miş bir şahsiyettir. Medresede ders 
vermesi, gazete çıkarması, yazım 
kabiliyeti donanımlı bir alim oldu-
ğunu göstermektedir. 

VEFATI VE ESERLERİ 
1956 yılında vefat etti ve yap-

tırmış olduğu caminin bahçesine 
defnedildi.Mezar taşında şunlar ya-
zılıdır: “El-FâtihaYa Rahîm Hâzâ-
Kabru’l-Merhûmve’l-Mağfûr Eş- 
Şeyh Ali

KudsîminHüddâmi’t-Tarika-
ti’l-AliyyeEn-Nakşibendî Sene 
1375 H. (1956M.)”

Namaz’da Miktar-ı Kıraat,Ezan 
ve Hutbe,El-Firakulİslamiyye,-
KüllühümMüslimün adlı eserleri 
vardır. Âlim insanlardan Mehmet 
Eminoğlu, dayısı Ali Rıza Kudsi 
Efendi’nin çok büyük bir âlim oldu-
ğundan bahsetmiştir. 
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“Zeynelabidin Efendi de 
siyasi hükümlü olarak 

vatandaşlıktançıkarılmış 
ve sürgüne gönderilmiştir. 
Bu olaylar üzerine Ali Rıza 

Efendi de Konya’yı terk etmek 
zorunda kalmıştır. 

Gazetenin Konya basın tarihi 
açısından da önemli bir yayın 

olmuştur. Halk hitap ettiği 
için dili devrine göre sade 

olmuştur.”
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Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde
rehabilite gören Alzheimer hastalarının katkısıyla hazırlanan ‘Unutanları Unutmayalım’ sergisi açıldı

Merkez daha büyük
hizmetlere ulaşacak

Karatay Belediyesi’nin Kon-
ya’ya kazandırdığı Türkiye’nin ilk 
Alzheimer Gündüz Yaşam Merke-
zi’nin ‘Unutanları Unutmayalım’ 
sergisi açıldı. Serginin açılışında 
konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, merkeze yoğun bir 
talep olduğunu belirterek, “Merke-
zimizi daha da geliştirip büyüterek 
buranın daha fazla hastaya daha 
kaliteli bir hizmet vermesi için ça-
lışmalarımıza başladık” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, sergi açılışı öncesinde 
yaptığı konuşmada Karatay Beledi-
yesi olarak Alzheimer Gündüz Ya-
şam Merkezi’ne destek vermekten 
büyük mutluluk duyduklarını belir-
terek, bu hizmetin yürütülmesinde 
emekleri olan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne, Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne, Türkiye Alzheimer 
Derneği Konya Şubesi’ne ve gönül-
lülere teşekkür etti. 

ALZHEIMER GÜNDÜZ YAŞAM 
MERKEZİ’Nİ DAHA
DA BÜYÜTECEĞİZ 

Başkan Kılca, “Karatay Beledi-
yesi olarak merkezimizin yapımını 
2016’da tamamladık. Bunun yanı 
sıra merkezimizin servis hizmetini 
ve diğer ihtiyaçlarına katkı sağla-
maya özen gösteriyoruz. Belediye 
olarak her zaman yanınızdayız. 
Amacımız bu hastalığa karşı bir 
farkındalık oluşturmak, burada 
kalan hastalarımızın rehabilitasyo-
nunu sağlamak ve hastalarımızın 
el becerileri kazanmalarına katkıda 
bulunmak. Bu merkez sayesinde 

hastaların yanında hasta yakınla-
rına da yardımcı olunuyor. Çünkü 
hastalar merkezden faydalanırken 
hasta yakınları da kendilerine özel 
zaman ayırabiliyorlar. Dolayısıyla 
fiziki belediyecilik bir şekilde ya-
pılır ama sosyal belediyecilik de 
önemli. Karatay Belediyesi olarak 
Alzheimer Gündüz Yaşam Mer-
kezi’ni daha da geliştirmek ve bir 
sınıf daha açma gibi bir sözümüz 
vardı. Şu anda merkezimizden 90 
hasta faydalanıyor. Ancak diğer il-
çelerimizden de burası ile ilgili ta-
lepler var. Dolayısıyla burayı daha 
da büyütüp geliştirerek hastaları-
mıza sahip çıkacağız. Ben, bu ser-
ginin düzenlenmesinde ve elbette 
sergilenen eserlerde emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı. 

ÇOK GÜZEL VE KÜLTÜRÜMÜZE 
UYGUN BİR PROJE 

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç da Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi’nin hayata geçiril-
mesinde emekleri olan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’ne, Karatay 
Belediyesi’ne ve Türkiye Alzheimer 
Derneği Konya Şubesi’ne teşekkür 
ederek şunları söyledi: “Bu çok gü-
zel ve bizim kültürümüze oldukça 
uygun bir proje. 

Çünkü geçmişimize ve yaşlı-
larımıza sahip çıkmamız gereki-
yor. Bizler, büyüklerimize gereken 
saygı ve hürmeti göstermeliyiz ki 
çocuklarımız da aynı özeni bizlere 

göstersin.”
Türkiye Alzheimer Derneği 

Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fi-
gen Güney ise Alzheimer Gündüz 
Yaşam Merkezi’nin 3 yıldır Kon-
ya’ya hizmet verdiğini kaydederek, 
“Merkezimizde misafir ettiğimiz 
büyüklerimiz hocalarımızın öncü-
lüğünde yıl boyunca bazı eserler 
yaptılar. 

Bu eserlerimizi sizlerle paylaş-
mak istedik.

 Amacımız bir farkındalık oluş-
turmak. Emeği geçen herkesi kut-
luyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından, Alz-
heimer Gündüz Yaşam Merkezi 
hastalarının rehabilite tedavileri 
sırasında hastalar tarafından kağıt, 
karton, plastik gibi geri dönüştürü-
lebilir malzemelerle yapılmış olan 
el işlerinin sergilendiği “Unutanla-
rı Unutmayalım” sergisinin açılışı, 
kurdele kesilerek gerçekleştirildi. 

Sergiye Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın eşi Funda Toprak, 
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’ın eşi Şehri Sevilay Yaman, 
Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, Alzhe-
imer Gündüz Yaşam Merkezi Yö-
netim Kurulu Üyeleri, merkezden 
faydalanan hastalar, hasta yakınları 
ve vatandaşlar katıldı.

Kent Plaza AVM’deki “Unutan-
ları Unutmayalım” sergisi, 31 Ma-
yıs Cuma gününe kadar Konyalıla-
rın beğenisine sunulmaya devam 
edilecek. 
n HABER MERKEZİ 

Sıfır Atık Projesi’nin ödülleri verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır 
Atık Projesi kapsamında Konya’daki 
ilkokul, ortaokul ve liselerinde ya-
pılan yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere yönelik düzenlenen ödül 
töreni ve üretilen ürünlerin yer aldı-
ğı Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonunda açıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Hülya Şevik yaptı.

 Bu programı 5 Haziran Dünya 
Çevre Günü kapsamında ve Sıfır 
Atık Projesinin tanıtımını yapmak 
için tertip ettiklerini belirten Şevik, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu 
proje ile üretimin devamını sağlaya-
rak israfın önlenmesi ve azaltılması 
ile geri dönüşümün işlevinin artırıl-
masını hedeflendiğini belirtti. 

Vali Cüneyit Orhan Toprak da 
yaptığı konuşmada her ne kadar 
çevre gününün belli bir tarihe atfe-
dilse de çevre duyarlılığının hayatın 
her gününde yaşatılması gereken 
bir değer olduğunu belirtti. 

“Atalarımızdan miras aldığımız 
bu dünyayı evlatlarımıza da mi-
ras bırakacağız” diyen Vali Toprak, 
çocukları bu bilinçte yetiştirmenin 
önemine dikkat çekti. 

Vali Toprak, Emine Erdoğan Ha-
nımefendinin himayelerinde Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının yürütmüş 
olduğu Sıfır Atık Projesi ile atıkların 
belli bir arıtma ve ayrıştırmaya tabi 
tutularak çok önemli bir faaliyetin 
yerine getirildiğini ifade etti. 

Konya olarak bu konuda gerekli 
hassasiyetin gösterildiğini de sözle-
rine ekledi. 

Daha sonra Konya için hazır-
lanan Sıfır Atık temalı kısa film 
gösterimi gerçekleştirildi. Meram 
Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu öğ-
rencileri tarafından hazırlanan halk 
oyunları gösterisinin ardından resim 
ve geri dönüşümün kategorilerinde 
ilkokul, ortaokul ve liselerde düzen-
lenen yarışmalarda dereceye giren 
öğrencilere protokol mensupları 

tarafından hediyeleri takdim edildi. 
Daha sonra Selçuklu Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve Karatay Yusuf İzzettin Ho-
rasanlı İlkokulu tarafından Sıfır Atık 
Projesi kapsamında üretilen ürünle-
rin yer aldığı serginin açılışı gerçek-
leştirildi. 

Programa Cüneyt Orhan Top-
rak, Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü 

Prof. Dr. Babür Özçelik, Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar, İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya 
Şevik, protokol mensupları, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Uluırmak Hürriyet İHO
öğrencileri örnek oldu

Hurda araçlarda ÖTV 
indirimi artırılıyor

Karatay Uluırmak Hürriyet 
Ortaokulu tarafından yaklaşık iki 
yıldır yürütülmekte olan “İyilik 
Timi” isimli sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında, öğrencilerin 
harçlıklarından artırarak biriktir-
dikleri para ile aldıkları akülü te-
kerlekli sandalye, ihtiyacı olan bir 
öğrenciye teslim edildi.

Okul Müdürü Hüseyin Bağcı, 
bu çalışmanın küçük gibi görün-
se de organize eden ve destek 
verenlerin öğrenciler olması açı-
sından büyük bir samimiyetinin 
olduğuna inandığını söyledi. Tes-
lim törenine katılan herkese ayrı-
ca teşekkürlerini iletti.

8. sınıf öğrencisi Şerife Dün-
dar’ın dinimizin engellilere yakla-

şımı konulu bir konuşma yapma-
sının ardından sorumlu öğretmen 
Nilüfer Evginer de projenin işleyi-
şine dair bilgi verdi.

Daha sonra Karatay Kayma-
kamı A. Selim Parlar ve İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Bü-
yük tarafından Karatay Özel Eği-
tim İş Uygulama Okulu öğrencisi 
Yıldız Uz’a akülü tekerlekli san-
dalyenin teslimi yapıldı.

Programa Karatay Kayma-
kamı A. Selim Parlar ve İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Bü-
yük’ün yanı sıra Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükma-
nav, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya Milletveki-
li Fahrettin Yokuş, emeklilerin 
bayram ikramiyelerinin enflas-
yon karşında eridiğini belirterek, 
artırılması gerektiğini ifade etti. 
Yokuş, “Emeklilerin bayram ik-
ramiyeleri en az yıllık enflasyon 
kadar artırılmalıdır. Bir önceki yıl 
enflasyon artışı yüzde 20’nin üze-
rinde gerçekleşmiştir. Emekliler 
için bayramlarda verilecek olan 
bayram ikramiyelerinin, enflas-
yon oranında artırılmazsa emek-
lilere büyük bir haksızlık yapılmış 
olur. Bilindiği gibi emeklilerin 
maaşları her yıl tüketici fiyatları 
endeksi oranında hesaplanarak 

artırılmaktadır. Emekliler için 
bayram ikramiyelerin sabit tu-
tulması, emeklilerin hakkını gasp 
etmektir. Bu durum Anayasamı-
zın eşitlik ilkesine ve sosyal dev-
let ilkesine uymamaktadır. Diğer 
yandan kamuda çalışan ve toplu 
sözleşme gereği her yıl belli ara-
lıklarla ikramiye alan çalışanların 
ikramiye tutarları en az bir önceki 
yılın enflasyon tutarı kadar artırıl-
maktadır. 

Emeklilerin bayram ikrami-
yeleri artırılmazsa, her emeklinin 
yıllık kaybı en az 450 TL olacak-
tır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Toplum hayatının düzenini 
sağlamak için bir takım kural-
ların olması ve bu kurallara 
uyulması gerekir. Aksi halde 
mesela hırsızlıkta kimin elinin 
kimin cebinde olduğu, belli 
olmaz. Ya da kimin malının 
kime ait olduğu gibi bir sa-
hiplik hakkı bulunmaz.  Yani 
mülkiyet hakkı diye bir haktan 
bahsedilemez. 

İnsan hakları; “tüm insan-
ların hiçbir ayrım gözetmek-
sizin yalnızca insan oluşla-
rından dolayı eşit, özgür ve 
onurlu yaşama hakkına sahip 
olmasıdır. Herkes, cinsiyet, 
ırk, renk, din, dil, yaş, tabii-
yet, düşünce farkı, ulusal veya 
toplumsal köken, zenginlik 
gibi fark olmaksızın kanun 
karşısında eşittir” şeklinde 
tanımlanmış. Bu hakların 
kullanılması, kuralsız bir top-

lumda asla mümkün değildir. 
Bu hakların kullanmasını en-
gellemeye teşebbüs edenlere 
de hukuk çerçevesinde olmak 
üzere ceza-i müeyyideler ko-
nulmuştur. 

Ben bir hukukçu olmadı-
ğım için bu konuların içine gi-
rip de kendimi ve siz okuyucu-
larımı hukuki terimlerin içinde 
boğmaya niyetli değilim. 

Ancak, benim ve benim 
gibi milyarlarca insanın bu 
dünyada huzurlu ve mutlu 
bir şekilde yaşama haklarının 
önüne engel koyup, bu hak-
larımı gasp etmeye tevessül 
edenlerin, onlara hayatı zin-
dan etmek için her türlü yolu 
deneyen ve uygulayanların da 
ister hukuk kuralları olsun, is-
ter ahlak kuralları olsun, ister 
din, isterse dinsizlikle alakalı 
kurallar olsun bir şekilde on-

ların bu eylemleri-
ni def edecek yap-
tırımların olmasını 
isterim.

Son zamanlar-
da; bebe yaşındaki 
çocukların, kız-
ların, oğlanların, 
kadınların ya da 
erkeklerin, gençle-
rin, yaşlıların vel-
hasıl insanların yaşama hak-
larını acımasızca ellerinden 
alan, toplum düzenine kafa 
tutan, huzuru bozan, insanla-
rın psikolojilerini alt-üst eden, 
insan görünümlü mahlûkların 
aramızda dolaşmalarına da 
asla gönlüm razı gelmiyor.

Ben şahsen birkaç konuda 
idam cezasının var olmasını 

isteyenlerin tara-
fındayım. “İdamsız 
nizam olmaz” di-
yenlerdenim. 

Nasıl ki yetiş-
tirmek için çaba 
gösterdiğimiz bit-
kilerin içerisinde 
hastalıklı olanları, 
diğer sağlam bit-
kilere hastalığını 

bulaştırmasın ve gürbüz bir 
ürün elde edelim diye, gerek 
köklerinden sökerek, gerekse 
ilaç ve sair yöntemlerle onları 
yok ediyor ve öldürüyor isek, 
toplumun hastalanmasına yol 
açan, hastalıklı bir nesil yetiş-
mesine neden olan ve toplum 
düzenine kafa tutarak insan 
hak ve hukukunu yok eden ya 

da etmeye meyilli insanları 
madem ıslah edemiyoruz, o 
halde idamın da kanunlarla 
desteklenecek biçimde hukuk 
içerisinde yer ayırılmasının el-
zem olduğunu düşünüyorum. 

Yoksa; sağlıksız, ahlaksız, 
insan hak ve hürriyetlerinden 
mahrum edilmiş, gelişmeye 
kapalı, tembel, insanlık değer-
lerinden bihaber bir toplum 
meydana getirmemiz kaçınıl-
mazdır.

Toplumun düzenini bozan 
ve suçüstü yapılmış yani suçu 
yüzde yüz sabit olanların mut-
laka ölümle cezalandırmaları 
temiz toplum için elzemdir.

Evet, “duygusallıklarla 
kanun yapılmaz” diyorlar. 
“Öldürmektense yaşatmaya 
yönelik tedbirler alınmalı” di-
yorlar. Kesinlikle yanlış söylü-
yorlar. Zaten ıslah edemiyor-

sunuz, besliyorsunuz sonra 
salıveriyorsunuz ve onlar da 
kaldıkları yerden devam edi-
yorlar ahlaksızlıklarına ve ci-
nayetlerine... Sen öldürmeyi 
değil yaşatmayı tercih ettikçe 
onlar zaten önüne geleni, üs-
telik kirleterek öldürüyorlar.

O masum bebelerin, ço-
cukların vebali, bu ahlaksız-
lara gerekli cezaların veril-
meye başlamasına kadar siz 
yetkililerin üzerinde olacaktır 
bilesiniz.İdam, bu olayların ta-
mamen önüne geçemeyebilir, 
haklısınız. Geçmesine geçme-
yebilir ama hiç değilse bebe-
leri öldürülen, kirletilen ana 
ve babaların yüreklerine su 
serpilir. Bu sonuç bile adaletin 
bir nebze olsun işlevini ortaya 
koymuş olur. Daha kaç tane 
Ecrin Bebek öldürülmeli ki, 
akıllar başa gelsin, “keşkeler” 
feryat eylesin?

İDAMSIZ NİZAM OLMAZ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Sergen Yalçın’la 
görüşmeler sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 44 puanla 6. sırada kapatan Aytemiz Alanyaspor’da Başkan Hasan Çavuşoğlu, futbol takımı 
olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, “UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansımız yüksekti. Neticesinde yine de ligi iyi bir yerde 

bitirdiğimizi düşünüyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü söyledi
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisle-

ri’nde gazetecilere açıklama yaparak sezo-
nu değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Baş-
kanı Hasan Çavuşoğlu, sezonun kendileri 
için çok kötü geçmediğini, sadece üzücü 
bir olayın yaşandığını ifade etti. 

“LİGİ İYİ BİR YERDE 
BİTİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ” 

Josef Sural’ın kaza sonucu vefat etme-
sinin kendilerini derinden yaraladığı ifade 
eden Çavuşoğlu, “Josef Sural’ı kaybetme-
miz başarılı bir sezon geçirmemizi biraz 
gölgeledi ama yapabileceğiz bir şey yok. 
Bunun zaten üzüntüsünü hepimiz yaşadık 
ve halen yaşıyoruz. Diğer taraftan tabii ki 
lig ve müsabakalar devam etti. Bizim de 
son 4 maçımız kalmıştı. Konya maçında 
da bir erteleme kararı söz konusu olmuştu 
ama daha sonra futbolcu bu maçı oynama 
kararı aldı. Biz de onların oynama kararına 
uymak zorunda kaldık. Neticesinde iyisiyle 
kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. 
Bildiğiniz gibi Süper Lig’deki ilk sezonu-
muzda 40 puanla 12. sırada, geçen yıl yine 
aynı puan ve sırada bitirdik. Bu sene de 
44 puanla 9. sırada ligi tamamladık. Tabii 
daha farklı olabilirdi. Kazanın olması son 
4 haftayı ister istemez etkiledi. O haftalar 
en az 2 galibiyet 1 beraberlikle 6-7 puan 
hedeflemiştik. Bu durumda UEFA Avrupa 
Ligi’ne gitme şansımız yüksekti. Netice-
sinde yine de ligi iyi bir yerde bitirdiğimizi 
düşünüyoruz” dedi. 

“ALANYASPOR’U EN İYİ YERLERDE 
TUTMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ” 
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile gel-

diği günden beri uyumlu bir şekilde çalış-
tıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bizim her 
şeyden önce tek gayemiz Süper Lig’de 
mücadele etmek. Ligde mutlaka birileri 
küme düşüyor. Her takım küme düşebilir, 

tekrar çıkabilir. Bunlar futbolun içerisinde 
var. Ligde şu anda tek ilçe takımı olarak biz 
kaldık. Bizim açımızdan bu ligde kalarak 
sürekliliği sağlamak çok önemli. Tabii çok 
zor şartlar altında Süper Lig’de mücadele 
ediyorsun. Biz elimizden gelenin en iyisini 
yapıp Alanyaspor’u en iyi yerlerde tutmak 
için mücadele edeceğiz” diye konuştu. 

“VAR SİSTEMİ’NE HER 
ZAMANDA DESTEK VERECEĞİM” 

VAR Sistemi’ne de değinen Çavuşoğ-
lu, bu sisteme en çok destek veren baş-

kanlardan birinin kendisi olduğu vurguladı. 
Çavuşoğlu, “VAR Sistemi’ni destekleyen 
başkaların en başında gelenlerden birisi-
yim ve her zaman da destek vereceğim. 
Çünkü VAR Sistemi’nden herkesin zararı 
olmuştur ama geçen yıla baktığımız zaman 
herkese de çok faydası olmuştur. Tabii ki 
bizim acımızdan da faydası olmuştur. Ha-
kem hataları da yanlış kararlar da olabilir. 
Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Ha-
kemler de insan. Hakemlerin üstüne gidil-
diğinde çok daha iyi şeyler mi yapacaklar? 

Bunları bilinçli yapıyor gibi hakemlerin 
üzerine gitmenin ve yerden yere vurmanın 
bir mantığı yok. Çünkü bu hakemlerle biz 
bu yola devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. 

SERGEN YALÇIN İLE 
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR 

‘Bir gazetecinin Sergen Yalçın ile yeni 
sezon da anlaşılma yapıldı mı?’ sorusunu 
da yanıtlayan Çavuşoğlu, görüşmenin de-
vam ettiği ve henüz sonuçlanan bir şeyin 
olmadığı bilgisini verdi.  n İHA

Basketbolda serinin 
son maçı Cuma günü 

Türkiye Basketbol Ligi’nde Play – Off yarı final serisin-
de Konyaspor Basketbol, OGM Ormanspor ile oynadığı 4 
maçtan ikisini kazanırken, ikisini kaybetti. Seride durum 
2-2 olurken, finale çıkacak ikinci takım Cuma günü belli 
olacak. Konyaspor Basketbol, deplasmanda Ormanspor 
ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı takım bu mücadeleyi ka-
zanırsa, Sigortam.Net İTÜ ile final maçına çıkacak. Kar-
şılaşma 31 Mayıs Cuma günü Ankara Sait Zarifoğlu Spor 
Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak. Konya ekibinin bu 
maç için bugün Ankara’ya gitmesi bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Sivasspor’da gollerde 
Kone imzası yer aldı 

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor’da deneyimli forvet oyuncusu Arouna Kone, bu 
yıl attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. 35 
yaşındaki golcü, 2018-2019 sezonunda 11 golle skor yü-
künü taşıyan isim olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin 
ligde attığı 40 golün 10’unda imzası bulunan Fildişi Sahilli 
oyuncu, 1 gol sevincini de Türkiye Kupası’nda yaşadı. Si-
vasspor’un bir diğer golcü oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. 
Kılınç, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Kone’yi 
7 golle takip etti. 2018-2019 sezonunda Demir Grup Si-
vasspor’da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle: 

Arouna Kone (11), Emre Kılınç (7), Serhiy Rybalka (4), 
Muhammet Demir (4), Douglas (3), David Braz (3), Hakan 
Arslan (3), Fousseni Diabate (2), Fatih Aksoy (1), Delvin 
N’Dinga (1), Erdoğan Yeşilyurt (1), Özer Hurmacı (1). 
n İHA

Ligde kalan Göztepe’de 
Demba Ba sesleri 

Yeni sezon için golcü bakmaya başlayan Spor Toto 
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir’de 
aradığını bulamayan eski golcüsü Demba Ba’ya yeniden 
sarı-kırmızılı formayı giydirmek için harekete geçti. Spor 
Toto Süper Lig’in son haftasında MKE Ankaragücü’nü 
yenerek ligde kalan Göztepe, önümüzdeki sezon aynı sı-
kıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken baş-
ladı. Geride kalan sezonda santrforlardan beklediği katkıyı 
alamayan sarı-kırmızılıların kadroda 2 golcü katmasına 
kesin gözüyle bakılırken, listenin ilk sırasında camianın 
yakından tanıdığı Senegalli golcü Demba Ba’nın olduğu 
öğrenildi. Devre arasında Çin ekibi Shenhua’dan Medipol 
Başakşehir’e transfer olan ve İstanbul ekibiyle 2.5 yıllık 
sözleşme imzalayan Ba, burada göze girmeyi başarama-
dı. Senegalli oyuncu sadece 5 maçta 87 dakika sahada 
kalabildi. Robinho, Adebayor ve Bajic’in arkasında kalan 
Ba’nın gemileri yaktığı ve İzmir ekibine geri dönmek için 
haber yolladığı iddia edildi. 
n İHA

Konya Spor Lisesi, yetenekli öğrencilerini bekliyor
Konya Spor Lisesi yetenek sınavına başvurular 

başlıyor. Okul Müdürü Veysel Dudu, BESYO oku-
mak isteyen ve Spora gönül veren gençlere çağrıda 
bulundu. Konya Spor Lisesi yetenek sınavına baş-
vurular başlıyor. Yetenek sınavına bu yıl 2018-2019 
Eğitim-Öğretim Yılı 8.sınıfı bitiren öğrenciler başvuru 
yapabilecek. Konu hakkında bilgi veren Okul Müdürü 
Veysel Dudu, başvuruların 10 Haziran 2019 tarihin-
de başlayacağını ve 28 Haziran 2019 tarihi itibariyle 
sona ereceğini, yetenek sınavına başvurmak isteyen 
öğrencilerin bu tarihe kadar bizzat okula gelerek veya 
posta yoluyla başvuru yapabileceklerini belirtti. Posta 
yoluyla başvuracak adayların en geç 28 Haziran 2019 
tarihine kadar okula ulaşacak şekilde başvuru yapma-
ları gerekiyor. %70 Yetenek sınavı ve %30 Ortaokul 
Başarı Puanı’nın ortalaması ile öğrenciler okula kayıt 
hakkı kazanacakları ifade edildi.

KONYA SPOR LİSESİ’NE BEKLİYORUZ
Başvuru için gerekli belgelerin neler olduğunun 

okul sitesinden veya okulun aranarak öğrenilebile-
ceğini söyleyen Okul Müdürü Veysel Dudu, bu yıl 
Konya Spor Lisesi’ne her yıl olduğu gibi 90 öğrenci 
alacaklarını söyledi. Veysel Dudu, yetenek sınavının 
1 - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Selçuklu Anado-
lu Lisesi Spor Salonu’nda yapılacağını ifade ederek,  
“Spora ilgisi ve yeteneği olan, kendisini bir spor da-
lında geliştirmek ve üniversitelerin BESYO bölümün-
de okumak isteyen ve spora gönül veren tüm öğrenci-
lerimizi Konya Spor Lisesi’ne bekliyoruz.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de en fazla 
penaltı kaçan sezon 

Serkan Süper Lig’in en fazla 
forma giyen oyuncularından

Spor Toto Süper Lig’de 121 penaltı 
vuruşundan 84’ünün gol olduğu 2018-
2019 sezonu, son 10 yıl içinde en fazla 
penaltı kaçırılan dönem oldu. Temsil-
cisiz Atiker Konyaspor Süper Lig’de 
yer aldığı son 7 sezonda 28 penaltı 
kullanırken bunların 21’ini gole çevir-
meyi başardı.

Bu sezon maçlarda 121 kez beyaz 
nokta gösterildi. 2018-2019 sezonu 
son yıllarda en fazla penaltı kararının 
verildiği sezon olarak dikkati çek-
ti. Hakemler, geçen sezon 108, 2016-
2017’de ise 114 kez penaltı noktasını 
gösterdi. 2009-2010 sezonunda ise 
hakemler 44 kez penaltı noktasına 
gitti. 

İlk kez Video Yardımcı Hakem 
(VAR) sisteminin hayata geçirildiği 
sezonda 121 penaltı vuruşundan 84’ü 

gol olarak kayıtlara geçti. Penaltıların 
yüzde 69,4 oranında gole çevrildiği bu 
sezon son 10 yıl içinde en fazla penaltı 
kaçırılan sene oldu.

2011-2012’de 73 penaltıdan 52’si 
gol olmuş ve penaltıların gol olma 
oranı da yüzde 71,2’de kalmıştı. Ligde 
2010-2011 sezonunda 58 penaltı vuru-
şundan 49’unda meşin yuvarlak yüzde 
84,5 oranında filelerle buluştu. 

Son 10 sezonda 34 takımın müca-
dele ettiği Süper Lig’de bu periyotta 
sürekli ligde yer alan ekiplerden Fe-
nerbahçe ve Galatasaray 61, Trab-
zonspor 55, Beşiktaş 53 ve Bursaspor 
için 43 kez penaltı kararı verildi. Bu 
takımlardan Galatasaray 61 vuruştan 
50’sini Fenerbahçe ise 49’unu gole 
çevirdi.
n AA

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 
sezonunda tüm maçlarda 90’ar da-
kika forma giyen tek oyuncu Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor’dan Leo 
Schwechlen oldu. Temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı 
ise 33 maçta 90 dakika sahada kala-
rak en fazla forma giyen oyuncular-
dan biri oldu. Serkan sezon sonunda 
sadece Kasımpaşa maçında yerini 
Ertuğrul’a bırakmıştı.

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla 
tamamlanan sezonda bazı oyuncular 
istikrarıyla öne çıktı. Fransız futbol-
cu Schwechlen, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor formasıyla 34 maçta 
90’ar dakika sahada kaldı ve Süper 
Lig’te bu sezon bunu başaran tek 
oyuncu unvanını elde etti.

Medipol Başakşehir’in file bekçisi 
Mert Günok ile Kasımpaşa formasıyla 
9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 

34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı. 
Şampiyonluğu Galatasaray’a kaptı-
ran Medipol Başakşehir’in en önemli 
isimlerinden Edin Visca ise 34 maçta 
3 bin 49 dakika görev yaptı.

Süper Lig’de her maçta görev alan 

diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu 
Vedat Muric ile Gökhan Akkan oldu. 
Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 
bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 
16 dakika şans buldu. 
n AA



Milli Takım, özel maçta 
Yunanistan’ı ağırlıyor

A Milli Futbol Takımımız bugün Antalya’da Yunanistan ile karşılaşacak. Fransa ve İzlanda 
maçları öncesi yapılacak kritik hazırlık maçı saat 21.00’de başlayacak. Kariyerinde ilk kez 

milli takıma davet edilen Ömer Ali Şahiner’in maçta forma şansı bulması bekleniyor 

A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 
Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda maçları 
öncesinde bugün oynayacağı özel karşı-
laşmada Yunanistan ile karşılaşacak.

 Antalya Stadı’nda oynanacak ve saat 
21.00’de başlayacak müsabakayı Roman-
ya Futbol Federasyonu’ndan Radu Marian 
Petrescu yönetecek. Petrescu’nun yar-
dımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghingu-
leac ve Vladimir Costin Urzica yaparken, 
karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali 
Palabıyık olacak. Maç, TRT SPOR’dan 
naklen yayınlanacak.

569. MİLLİ RANDEVU
Yunanistan karşılaşmasıyla 569. kez 

sahaya çıkacak A Milli Takım, 96 yıllık ta-
rihinde 299’u resmi, 269’ü özel 568 maçta 
biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet 
aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de 

yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 243’ü deplasman-

da, 245’i evinde, 80’i de tarafsız sahada 
olmak üzere, bu maçlardan 3’ü hükmen 
galibiyetten toplam 747 gol attı, kalesinde 
819 gol gördü.

Milli Takımımız, Yunanistan ile bu-
güne kadar oynadığı on maçta yedi ga-
libiyet, iki beraberlik, bir de mağlubiyet 
aldı. 1948’de oynanan ilk karşılaşmadan 
3-1’lik galibiyetle ayrılan Milliler, 2015’te 
oynanan son müsabakayı da 3-0 hükmen 
kazandı. Millilerimiz Yunanistan filelerine 
15 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 
altı gol gördü.

GENÇ KADRO
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol 

Güneş tarafından belirlenen kadroda şu 
oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medi-
pol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur 
Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), 
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), 
Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Sö-
yüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (For-
tuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sas-
suolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), 
Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali 
Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Ya-
zıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), 
Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayse-
rispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Öz-
yakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan 
Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol 
Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), 
Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alan-

yaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan 
Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner 
(Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın 
(Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes 
Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman 
(Fortuna Düsseldorf)

ÖMER ALİ OYNAYACAK MI?
Bugünkü milli maçta Konyaspor cami-

asının gözü Ömer Ali Şahiner de olacak. 
Kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosu-
na davet edilen oyuncu Yunanistan kar-
şısında ilk milli maçına çıkabilir. A Milli 
Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş daha 
önce yaptığı açıklamada Yunanistan ve 
Özbekistan maçlarında kadroya ilk kez da-
vet edilen oyunculara forma şansı vermek 
istediğini belirtmişti.  
n SPOR SERVİSİ

Çalımbay, Sivasspor 
ile anlaşmak üzere 

Atiker Konyaspor’un eski teknik direktörü Rıza Ça-
lımbay Sivasspor ile anlaşmak üzere. Demir Grup Si-
vasspor’da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. 
Hakan Keleş’le yolları ayırmaya hazırlanan kırmızı-beyaz-
lıların Rıza Çalımbay’ı gündemine aldığı öğrenildi. 

Demir Grup Sivasspor’un Teknik Direktör Hakan Keleş 
ile yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi. Yeni hoca 
için görüşmelere başlayan kırmızı-beyazlı ekipte en güçlü 
aday Rıza Çalımbay oldu. Tarafların anlaşması an mese-
lesi. Son olarak Atiker Konyaspor’u çalıştıran ve ilk yarının 
son haftalarına doğru görevinden ayrılan Çalımbay, her-
hangi bir kulüpte görev almıyor. 2001 yılından bu yana 
teknik direktörlük yapan ve birçok takım çalıştıran Rıza 
Çalımbay, daha önce Sivasspor’da da görev yapmıştı. 
Çalımbay’ın teknik direktörlük kariyerinde en çok çalıştığı 
takım da yine Sivasspor. Rıza Çalımbay, 2010-2013 ara-
sında teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor’la 108 maça 
çıktı.  n İHA

Yeni Malatyaspor’un
en golcüsü Danijel Aleksic 
Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu 5. sırada 

tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un en istikrarlı ve en 
golcü ismi orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic oldu. 
Ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 34 
haftalık periyodu 47 puan toplayarak 5. sırada tamamladı 
ve UEFA Avrupa Ligi’nde yer alabilmek için ön eleme oy-
namaya hak kazandı.

Toplam 29 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsil-
cisinde, bu sezon takıma dahil olan orta saha oyuncusu 
Sırp Danjiel Aleksic, 32 müsabakada 2 bin 479 dakika 
sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati 
çekti.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 2018-2019 sezonunda attı-
ğı 47 golün 10’una Danijel Aleksic imza attı.  İsviçre Süper 
Lig takımlarından St. Gallen’den transfer edilen ve ligde 
gösterdiği performansla dikkati çeken 28 yaşındaki Sırp 
orta saha oyuncusu, bu sezon takımın en skorer ismi ola-
rak kayıtlara geçti. Sarı-siyahlılarda Aleksic’in ardından 
6 golle Adem Büyük geldi. Guilherme, Donald ve Ömer 
Şişmanoğlu ise sezonu 5’er gol atarak tamamladı.  n AA

Süper Lig’e son bilet 
bugün sahibini buluyor 

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazi-
şehir Gaziantep bugün İstanbul’da karşı karşıya gelecek. 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te 
başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayım-
lanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Müsabakayı kazanacak takım, Abalı Denizlispor ve 
Gençlerbirliği’nin ardından gelecek sezon Süper Lig’de 
yer almaya hak kazanacak üçüncü ve son ekip olacak. 
Maçta normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık 
iki devre halinde uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada 
da taraflar skor olarak birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, 
Süper Lig bileti alacak takım seri penaltı atışları sonucu 
belirlenecek.  Ligde 34 haftalık normal sezonu teknik 
direktör İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor 67 puanla 
üçüncü, Mehmet Altıparmak’ın çalıştırdığı Gazişehir Ga-
ziantep ise 59 puanla beşinci sırada tamamladı.  Play-off 
yarı finalinde Hatayspor, Adana Demirspor’u, Gazişehir 
Gaziantep ise Osmanlıspor’u eleyerek finalde birbirlerine 
rakip oldu.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları 
Gazişehir Gaziantep, deplasmanda 1-0, evinde de 2-0’lık 
skorlarla kazandı. Her iki finalist de daha önce Süper 
Lig’de mücadele etmedi.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un 
en golcüsü Ömer Ali

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 
Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu topladığı 44 puanla 
ve averajla 8.sırada tamamlarken, 34 haftalık lig mara-
tonunda 40 gol kaydetti. 12 oyuncunun skora katkı yap-
tığı Atiker Konyaspor’un en golcü ismi attığı 8 golle ta-
kım kaptanlarından Ömer Ali Şahiner olurken, kendisini 
6’şar golle Moryke Fofana ve Adis Jahovic izledi. Atiker 
Konyaspor’un sezonun 12.haftasında iç sahada oynadığı 
MKE Ankaragücü karşılaşmasında Ricardo Faty’nin ken-
di kalesine attığı gol yeşil beyazlıların bu alanda bulduğu 
tek gol oldu. İşte Konyaspor’un en çok gol atan oyuncula-
rı: Ömer Ali (8), Fofana (6), Jahovic (6) Yatabare (5), Jens 
Jonsson (4). n SPOR SERVİSİ 

Konyasporlu genç kaleci milli takımda
Rusya’da düzenlenecek Valentin Gra-

natkin Turnuvası’na katılacak 18 Yaş Altı 
Futbol Milli Takımı’nın aday kadrosu belli 
oldu.  Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
genç kalecisi Ahmet Çolak da kadroda yer 
aldı. 

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 
internet sitesinden yapılan açıklamaya 
göre 3-15 Haziran tarihlerinde gerçekleş-
tirilecek turnuva için aday kadroya çağrı-
lan futbolcular, 1 Haziran Cumartesi günü 
13.00’te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Merkezi’nde toplanacak.

18 Yaş Altı Valentin Granatkin Turnu-
vası aday kadrosuna şu oyuncular davet 
edildi: Ahmet Çolak (Atiker Konyaspor), 
Ersin Destanoğlu, Halil Duman, Erdoğan 
Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, İlkay 
İşler, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Muham-
med Emin Sarıkaya (Bursaspor), Işık Kaan 
Arslan, Süleyman Luş, Ali Yavuz Kol, Fırat 
Güllü, Güney Gencel (Galatasaray), Fa-
tih Tultak (Kardemir Karabükspor), Cenk 
Alptekin, Muhammed Gümüşkaya (Fe-
nerbahçe), Taha Tunç (Pendikspor), Mu-
hammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), 
Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Dusseldorf).  
n AA

RPS

Aykut Kocaman en çok konuşulan isimlerden oldu
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Ko-

caman hakkında en fazla haber yapılan teknik 
adamlardan biri oldu.

Süper Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu 
Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanır-
ken, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir 
sezon geçirildi. Süper Lig’de yer alan 18 takı-
mın tamamını Türk teknik direktörlerin çalıştırı-
yor olması ve 2019 yılında birçok takımın teknik 
direktör değişikliğine gitmesi dikkat çeken ay-
rıntılar arasında yer aldı. 

Medya takibinin önemli kurumu Ajans 
Press, Süper Lig’de görev yapan ve görev 
yapmış teknik direktörlerin medya karneleri-
ni çıkardı. Ajans Press’in 2019 yılı içerisinde 
gerçekleştirdiği yazılı basın araştırmasında, 
ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, 
hakkında 11 bin 151 haber çıkan Fatih Terim 
olduğu görüldü.21 Aralık 2017’de tekrar Ga-
latasaray’ın başında göreve başlayan Terim, 
Mayıs ayında 22. şampiyonluğun alınmasında 
etkin rol oynadı. 

Süper Lig’in en çok konuşulan ikinci teknik 
direktörü, Beşiktaş’ın başında son sezonunu ge-
çiren ve milli takımla anlaşmaya varan tecrübe-
li teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş’ı iki 
yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 10 bin 292 
haberle konuşuldu. 

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal 
5 bin 742 haberle üçüncü sıraya yerleşirken, 
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman 5 
bin 558 haberle dördüncü, Konyaspor teknik 
direktörü Aykut Kocaman 3 bin 594 haberle ilk 
beş içerisinde kendisine yer buldu. 

Şu an Süper Lig’de görev yapan ve görev 
yapmış diğer teknik direktörlerin konuşulma 
adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu; Hikmet 
Karaman 3 bin 115, Abdullah Avcı 2 bin 601, 
Bülent Korkmaz 2 bin 421, Okan Buruk 2 bin 
317, Sergen Yalçın bin 899, Tamer Tuna bin 
500, Mustafa Kaplan bin 266, Mustafa Denizli 
bin 240, Mesut Bakkal bin 233, Hakan Keleş 
bin 81, Hamza Hamzaoğlu 762, Ali Ravcı 636, 
Ercan Kahyaoğlu 124.  n İHA
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Vatan savunması söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğu bu topraklarda nice yiğitler yetişmiş, yetişmeye de devam edecek. Vatanı 
için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlara şükran borçluyuz. Bu kahraman yiğit evlatlarından birinin adı Adnan Yıldırım

Vatan için canımız feda!

Bugün hayat hikayesinden kesitler 
vermeye çalışacağımız Kahramanımız, 
şehit Jandarma Onbaşı Adnan Yıldırım. 

Şehidimiz, 1969 yılında dünyaya 
gelmiş. 1978 yılında Ağrı’dan ailecek 
Konya’ya göç eden 13 çocuklu ailenin 
9’uncusuymuş. Rüveyda-Hasan Yıldı-
rım çiftinin 3 çocuğu küçük yaşlarda 
rahmetli olmuş, biri ise trafik kazasında 
yaşamını yitirmiş. 

Ortaokul mezunu olan şehidimiz, 
kendisine meslek olarak tornacılığı seç-
miş ve bir firmada işe girerek çalışmaya 
başlamış 

1969/2 tertip olarak vatani görevi 
yapmak üzere askere giden Adnan Yıl-
dırım, acemi birliğini Kütahya Jandar-
ma Taburu’nda er olarak yapmış. Daha 
sonra Mardin-İdil’de usta birliğinde Jan-
darma Onbaşı Adnan Yıldırım, 8 Mayıs 
1990 günü bölücü terör örgütü PKK’lar-
la girilen çatışmada şehit olur. 

Kardeşinin tezkeresine 7 ay kala 
şehadete erdiğini ifade eden ağabey 
Ahmet Yıldırım, şehit haberini alışlarını 
şöyle anlatıyor: “Beyin kanaması geçiren 
dayım hastanede yatıyordu, bende onun 
başında refakatçiydim. Sabaha kadar 
uyuyamadım. Sabahleyin bir uyku geldi, 
uykudan uyanır uyanmaz, kardeşimle 
yer değiştik. O arada uykusuzluktan do-
layı , tansiyonum düştü ve bir kaza geçir-
dim. Acil servise gitmiştim, dudaklarım 
patlamıştı, dikiş attılar. Hastaneden eve 
geldim, telefon çaldı. Telefonda çok de-
rinden bir ses geliyor, ‘İdil’i bir ara’ diye. 
Kardeşimi aradım, santralden çıkan as-
kere ‘Adnan Yıldırım’la görüşmek istiyo-
rum’ dedim. O da ‘Adnan Yıldırım nö-
bette, gelsin görüştürelim’ dedi, kapattık 
telefonu. Telefon yine çaldı, aynı kişi yine 
derinden bir ses ‘İdil’i ara’ diyor. Tekrar 
aradım, santraldaki asker, ‘Komutanıma 
aktarayım’ dedi.  Telefondaki komutan, 
‘Şu anda göreve gittiler’ dedi. Tabi ben 
bu arada, ‘Nöbetten geldi hemen göreve 
gitmiş. Bu nasıl iş. Demek ki, usul böyle, 
görev şekli böyle’ diye düşündüm. İçim-
de bir sıkıntı düştü, tekrar aradım karde-
şimin birliğini, telefona çıkan yok. Tekrar 
tekrar aradım, telefona çıkan santraldaki 
görevli asker, ‘bir yetkiliye bağlayayım’ 
dedi ve yetkili kişi, ‘Kardeşiniz şu anda 
Diyarbakır Asker Hastanesi’nde yatıyor, 
yaralı bir şekilde’ dedi. 

Bize telefon açtıklarında kardeşim 
rahmetli olmuş. Daha sonra öğrendiği-
me göre, o dönem, şehit düşen ailelere 
böyle alıştıra alıştıra haber veriyorlarmış 
ki, o telefonlarda bunun bir gereğiymiş, 
öyle telefon ediyorlarmış.

Ben de bir okulda müdür yardımcısı 
olan ağabeyimi aradım, ‘Abi çabuk eve 
gelir misin? Çok önemli bir durum var’ 
dedim. Tabi bende kendisine birden söy-
lemek istemedim. Sonra ağabeyim gel-
di, onların bana söylediği gibi , ‘Adnan 
rahatsızlanmış, Diyarbakır Asker Hasta-
nesi’ndeymiş, gitmemiz gerekiyormuş’ 
dedim. Ağabeyimde durumdan haber-
dar olmuş gibiydi... O zamanlar Diyar-
bakır’a direkt uçak seferi yok, otobüsle 
gideceğiz. Otogara gittik, önce Adana’ya 
oradan da Diyarbakır’a varacağız.”

“VATANIMIZIN BİR ÇAKIL TOPRAĞINI 
DAHİ KİMSEYE VERMEYİZ”

Adana’ya giderken kardeşlerinin 
yüzde yüz şehit olduğunu artık anlayan 
ağabey Ahmet Yıldırım, “Bunlar bizden 
ne istiyorlar. Biz kimiz, hepimiz bu va-
tanın evlatlarıyız. Geçmişte cephelerde 

birlikte savaştığımız insanları bugün, 
Haçlılar, Ermeniler, Yahudiler, bizi bize 
düşman etti.  Kürt’ü Türk’e Türk’ü 
Kürt’e düşman etmek için aramıza nifak 
sokuyorlar. Bu vatanı İstiklal Harbi’nde 
kan vererek, can vererek kazandık. Va-
tanımızın bir çakıl toprağını dahi kimse-
ye vermeyiz” diye düşünmeye başladı-
ğını söyledi. 

“BENDEN TOPRAK İSTENİR Mİ?”
Kardeşinin cenazesini Diyarbakır’a 

almaya giderlerken Adana’da mola sıra-
sında eline geçirdiği bir sigara kağıdına 
şu şiiri kaleme alır ağabey Ahmet Yıldı-
rım: 

“Beş bin yıllık yoldan geldim, 
Benden toprak istenir mi?
Şerefle vuruldum öldüm, 
Şandan toprak istenir mi?
Uzan Çin’e kadar uzan, 
Kurulmalı milli düzen.
Dökülerek sınır çizen, 
Kandan toprak istenir mi?
Kim bölecekmiş bu yurdu, 
Kükretmesin çakal kurdu.
Şehit verdik ordu ordu, 
Ondan toprak istenir mi?
Şu gönlümüz süslendiyse, 
Dostuz diye seslendiyse.
Kılıçlarım paslandıysa, 
Kından toprak istenir mi?
Yaramıza ektiler tuz, 

Derdimiz birdi oldu yüz.
Uyan Fatih uyan Yavuz,
Sizden toprak istenir mi?
Hepimiz bir yoktur filân,
Yaptıkları hile dolan.
Yurdu için feda olan, 
Candan toprak istenir mi?
Öksüz Ozan yok say başı
Akıtmışsın kanlı yaşı.
Şehit verdin can gardaşı,
Senden toprak istenir mi?”
Aynı zamanda Halk Ozanı olan Ah-

met Yıldırım, “Öksüz Ozan” ismiyle 
daha sonra yayınladığı “Benden Toprak 
İstenir mi?” adlı kitabına da ilham olur, 
şehit kardeşi için yazdığı bu şiir. 

Adana’dan hareketle Diyarbakır As-
ker Hastanesi’nden kardeşinin cenazesi-
ni alarak Konya’ya gelirler. Şehit karde-
şini son yolculuğuna uğurlarlar ve Üçler 
Mezarlığı’na defnederler. 

“EN BÜYÜK HAYALİ GALATASARAY’DA 
TOP KOŞTURMAKTI”

Kardeşinin hayallerini de anlatan 

ağabey Ahmet Yıldırım, “Kardeşlerim 
arasında içimizde en atılgan, en çevik 
oydu. Kendisi koyu bir Galatasaraylıydı. 
Lisanslı futbolcuydu. Amatör kümede 
Aziziye İdmanyurdu’nda top oynuyordu. 
En büyük hayali ileride Galatarasay’da 
top koşturmaktı. Kendisi de çok mü-
kemmel bir kondisyona sahipti, futbolu 
güzel oynuyordu. Futbol okuluna gitme-
di, eğitimini de almadı, sokakta, mahalle 
aralarında top oynayarak kendini yetiş-
tirdi. Lisanslı futbolcu olarak Aziziye İd-
manyurdu’nda iki yıl top koşturdu, daha 
sonra askere gitti. Askerden de şehit 
haberi geldi. Vatan sağolsun” diye ko-
nuştu. 

“TEK BİR KİŞİ KALINCAYA KADAR 
VATANIMIZI KORUYACAĞIZ”

“Yeryüzünde tek bir kişi kalsak bile 
vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devle-
timizi korumaya çalışacağız” diyen şehit 
ağabeyi Ahmet Yıldırım, şöyle devam 
etti:

“Neymiş sözde Güneydoğu’da bir 
Kürt devleti kuracaklarmış, o Kürt 
devletinin kurulmasına ön ayak olmak 
için Ermeni, Yahudi ve Batının taşe-
ronları, Kürtleri bahane ederek, kendi 
kirli emellerine, ‘Büyük İsrail’e, ‘Büyük 
Ermenistan’a ve Türklerin Orta Ana-
dolu’dan sökülüp Orta Asya steplerin 
atılmasına yardımcı olabilmesi için 
bizim içimizdeki Kürt kardeşlerimizi 
kullanmaktadırlar. Bu çok tehlikeli ve 
yanlış bir hareket. Bir hiç uğruna ço-
cuklarımız yaşamını yitiriyor. Bizler 
şehit veriyoruz. Bizim Kürt’ün Türk’ten 
Türk’ünde Kürt’ten hiçbir farkı yoktur. 
Bu devlet nezdinde de böyledir. Bugün 
Konya’da Doğu’dan, Güneydoğu’dan 
göç etmiş birçok aile var. Hepsi Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin birinci sınıf 
vatandaşıdır. Bugün bir Kürt kardeşi-
miz Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, 
hakim, savcı, avukat, milletvekili olu-
yor. Türkiye’deki Kürtler, bir Türk’ün 
sahip olduğu bütün haklara sahipler. 
Bunlar neyin mücadelesini veriyorlar, 
anlam veremiyoruz. Biz yine diyoruz ki; 
‘Kürt’ün Türk’ten Türk’ünde Kürt’ten 
hiçbir farkı yoktur. Biz bu cennet va-
tanımız üzerinde her zaman birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Ya-
bancıların aleti olup da kendi ülkemizi 
böldürüp parçalandırmamalıyız. Eğer 
Kürt’ü Türk’ten Türk’ü Kürt’ten ayırır-
sak ne Kürt ne Türk kalır. Kürt’le Türk 
birleşirse ülkemizde ne Ermeni ne Ya-
hudi ne Yunan kalır.”

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Adnan Yıldırım’ı rahmet 
ve minnetle andık, ağabeyi Ahmet Yıldı-
rım’a plaket takdiminde bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü 
koruma uğruna her türlü fedakarlığı 
gösteren şehidimiz Jandarma Onbaşı 
Adnan Yıldırım’a bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyoruz, mekanı cennet, ruhu 
şad olsun, ailesine sabırlar ihsan eylesin. 

katkılarıyla

Haber:
Ali Sait ÖGE
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Mekanı Cennet Olan Şehitlerimizin 
Saygıdeğer Aileleri… 
“Ayyıldızlı bayrağımız için vatan müdafaası 
yolunda 
şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizi 
rahmet 
ve minnetle anıyoruz. Sizler bizim 
başımızın
 tacısınız. Allah tüm ailelerimize sabırlar
 ihsan eylesin…”

“Şehitler Ölmez”
‘Oğulsuz Olur Ama Vatansız Asla Olmaz’

SUMAK METAL AİLESİ...

Şehit ağabeyi Ahmet Yıldırım:  
“Yeryüzünde tek bir kişi kalsak 

bile vatanımızı, milletimizi, 
dinimizi, devletimizi korumaya 

çalışacağız. Hepimiz 
bu vatanın evlatlarıyız. 

Geçmişte cephelerde birlikte 
savaştığımız insanları bugün, 
Haçlılar, Ermeniler, Yahudiler, 
bizi bize düşman etti.  Kürt’ü 
Türk’e Türk’ü Kürt’e düşman 

etmek için aramıza nifak 
sokuyorlar. Bu vatanı İstiklal 
Harbi’nde kan vererek, can 

vererek kazandık. Vatanımızın 
bir çakıl toprağını dahi 

kimseye vermeyiz”

Jandarma Onbaşı Adnan 
Yıldırım, 29 yıl önce bölücü 

terör örgütü PKK’lılarla 
girdikleri çatışmada 

şehadete erdi. 

Şehidimiz Adnan Yıldırım (Ayakta soldan 4), askere gitmeden önce 
amatör kümedeki Aziziye İdmanyurdu Futbol Takımı’nda oynuyordu. 



“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 30 MAYIS 2019

Otizmli bir birey olan ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda (SOBE) eğitim alan Eymen Yıldırım’ın 8 aylıkken beyin ameliyatı olması, otizm teşhisinin konulmasını gecik-
tirdi. Eymen’in ameliyat ve eğitim sürecini anlatan annesi, “Biz ameliyatı bir an önce olsun da iyileşsin diye bekliyorduk. Tabi daha başımıza neler geleceğini bilmiyorduk” dedi

‘Her şey iyi olacak sandık…’
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Vakfı, yüzlerce otizmli bireyin hayata 
kazandırılması için var gücü ile çalışı-
yor. SOBE’de eğitim alan bireylerden 
Eymen, şu an 4 yaşında. Minik birey, 
8 aylıkken beyin ameliyatı geçirdi ve 
bu ameliyat Eymen’in otizmli oldu-
ğunun fark edilmesini geciktirdi. 2 
yaşında eğitim almaya başlayan ve 
SOBE’den sonra gelişim gösteren 
Eymen, kendi özel ihtiyaçlarını gi-
dermeye başladı. Eymen’in annesi, 
yaşadıklarını süreci Konya Yenigün 
Gazetesi’ne anlattı.

BAŞIMIZA NELER 
GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK

4 yaşındaki Eymen’in annesi-
nin açıklamaları şu şekilde: “Eymen 
25 günlükken biz başında bir sertlik 
hissettik. Beyin cerrahına gittik ve 
Eymen’in daha 25 günlükken bıngıl-
dağının erken kapandığını öğrendik. 
Ameliyat olması gerekiyordu. Çünkü 
kafası farklı şekilde büyüyordu, alnı 
öne doğruydu. Çok ağlayan bir bebek 
olduğu için ameliyatı sürekli ertelen-
di ve 8 aylıkken ancak beyin ameli-
yatı olabildi. Biz ameliyatı bir an önce 
olsun da iyileşsin diye bekliyorduk. 
Tabi daha başımıza neler geleceğini 
bilmiyorduk…

HER ŞEYİ AMELİYATA BAĞLADIK
Ameliyattan sonraki günler çok 

sıkıntılı geçti bizim için, çünkü beyin 
kanaması riski vardı. Sürekli koruma-
mız gerekiyordu. Hepimiz çok dikkat 
ettik. Çok korudum, daha doğrusu 
koruduğumu zannediyordum. Ağla-
masın ve hareket edip beynine zarar 
gelmesin diye televizyonun karşısına 
oturtuyordum. Ama otizmli çocuk-
larda televizyon izlemek biraz sıkın-
tılı. Biz otizmli olduğunu bilmiyorduk 
tabi. Şimdi öyle yaptığım için kendi-
mi suçluyorum. Oturması, yürümesi, 
tepki vermesi çok uzun sürdü. Biz 
bunu ameliyattan kaynaklığı oldu-
ğunu sanıyorduk. Eymen’den büyük 
bir çocuğumuz daha var, ondan tec-
rübeli olduğumuz için her şeyin geç 
olduğunun farkındaydık ama ameli-
yata bağladık.

OTİZMİN NE OLDUĞUNU 
BİLMİYORDUK

Ama sonra bir şeylerin farklı ol-
duğunu anladık. Parmak uçlarında 
yürüyordu, bir odada kendi halinde 
kalmayı seviyordu, ismine bakmı-
yordu. Ve biz psikiyatriye gittik, ilk 
başta orada da doktorlar beyin ame-
liyatından kaynaklı gerileme olduğu-
nu düşündü ve incelemeye aldılar. 
Uzun süre anne – baba dedirtmeye 
çalıştık. En sonunda otizmli olduğu 
anlaşıldı ve tanı koyuldu. Her şey yo-
luna girecek derken otizmli olduğunu 
öğrendik. Otizmin ne olduğunu bile 
bilmiyorduk biz. Doktorların otizmli 
demesine rağmen biz inanamadık, 
zamanla geçecek diye düşündük. Ka-
bullenemedik. 

SÜREKLİ AĞLAYAN BİR ÇOCUKTU
Eymen 2 yaşındayken teşhis ko-

nuldu. Burası (SOBE) daha açılma-
mıştı. Ankara’yı tavsiye ettiler. Ora-
daki eğitim kurumları ile görüştük, 
haftada bir kez Ankara’ya gidip gel-
meye başladık. Ama biz hala otizmi 

konduramıyorduk çocuğumuza, bir-
kaç kez gidip gelince geçecek sanı-
yorduk. Tren yolculuklarımız çok zor 
geçiyordu, sürekli ağlayan bir çocuk-
tu Eymen. Ankara’ya gittiğimizde de 
2 saatlik dersler çok verimli olmadı, 
çünkü ağlama sorunu devam etti. Bu 
süreç 8 ay devam etti. 

ANLADIK Kİ GİDECEK 
ÇOK YOLUMUZ VAR

SOBE açılmadığı için biz Kon-
ya’da başka bir kuruma gittik. İlk 
başlarda birkaç derste geçer demiştik 
ama hiçbir ilerleme kaydedemedik. 
Eymen halkayı bile çubuğa geçire-
miyordu. Durum böyle olunca umut-
suzluğa kapıldık. Konya’daki kurum-
da da birkaç ay eğitim aldık ama 
ilerleme olmadı. Sonra çok şükür ki 
SOBE açıldı. SOBE’de aldığı eğitim-
lerden sonra ilerleme yaşadık. Hatta 
biz buradaki çocuklarla kıyasladığı-
mız için iyi görmüştük Eymen’i ama 
kreşe yazdırdık. Orada diğer çocuk-
larla farkı görünce büyük bir yıkım 
yaşadım, anladık ki daha gidecek çok 
yolumuz var…

YENİ DÜNYAYA GELMİŞ GİBİ
İlk başlarla bizimle zaten hiçbir 

iletişimi yoktu Eymen’in. Halen anne 
– babayı çok ayırt edemiyor. Abisi var 
onunla oynaması çok zor. Oynasalar 
bile çok kısa bir süre oluyor bu. Oyun-
caklarla oynayan bir çocuk değil. 
Sürekli mutsuzluk ve huzursuzluk 
var üzerinde. Eymen renkli şişeleri 
çok seviyordu. Onun karşısına yatar 
saatlerce bakardı. Bunu yapınca biz 
durumu fark ettik, izin vermemeye 
başladık. Eymen’i bir yere bıraksam, 
saatler sonra gitsem yine aynı yerde 
olurdu. Bir dönem kitaplara çok ba-
kıyordu, sayfaları karıştırıyordu. O 
resimlerde, yazılarda ne görüyor bil-
miyorum ama saatlerce bakabilirdi. 
Evde bize katılmazdı kendi halindey-
di. Açlığını susuzluğunu belli ede-
miyordu. Ağlamasından, davranış 
şekillerinden anlıyoruz artık. Beni çok 
seviyor, bunu anlayabiliyoruz. Öp-
meye çalışıyor. Aldığı eğitimlerden 
sonra sevgisini daha fazla gösterme-
ye başladı. Farkındalığı arttı, 4 yaşın-
da ama dünyaya yeni gelmiş gibi. 

BİR ŞEYLERİ BAŞACAĞIZ SANIRIM
Tabi sosyalleşme sorunu da var. 

Diğer çocuklarla birlikte oynaya-

mıyor. Hatta onlar oynadığı zaman 
onların oyunlarını bozuyor. Kreşe ilk 
yazdırdığımızda oraya hiç girmek is-
temiyordu. Çok ses vardı, onlardan 
rahatsız oluyordu. Bunları zamanla 
aştık ama şimdi içeri girebiliyor, kim-
seyle oynamasa bile diğer çocukları 
da rahatsız etmiyor. Ben zaten göl-
gesi gibi sürekli yanındayım. Beyin 
kanama riski halen var birkaç sene 
daha sürekli yanında olmak zorun-
dayım. Ağlamıyor, kendi halinde 
oynamaya başladı. Kuralları öğreni-
yor yavaş yavaş. Ve önemlisi aldığı 
eğitimlerden sonra yemek yemeyi 
öğrendi, kreşte kendisi yemek yiyor, 
evde de kendisi yemek istiyor. Son iki 
üç aydır bizim de içimizde bir mut-
luluk var, artık daha umutluyuz. Bir 
şeyleri başaracağız sanırım. Evde hep 
yanımda olsun ama en azından kendi 
özel ihtiyaçlarını giderebilsin. 

DEDİKLERİMİZİ YAPMAYA BAŞLADI
Benim oturduğum binada bir 

komşumun çocuğu vardı o da otizm-
li. İkimizin de SOBE’den haberi var-
dı. Evimiz de çok yakın olduğu için 
sürekli olarak biz buraya gelip ne 
zaman açılacak diyerek bakıyorduk. 
Sonunda açıldı ve biz de burada eği-
timlere başladık. SOBE’de eğitim al-
mamızdan itibaren Eymen’de sürekli 
bir gelişim oldu. Bünyamin Hoca sağ 
olsun, nasıl bir eğitim alması gerekti-
ğini çözdü. Herkes farklı farklı eğitim 
alıyor burada. Şu an her şey çok gü-
zel, şükür. Verilen dersleri öğreniyo-
ruz ve başka bir derse geçiyoruz. Ben 
ilk başta çok umutsuzdum, Eymen 
burada açılmaya başladı. Bu bizi de 
mutlu ediyor. Buraya ücretli gelme-
miz mümkün değil. Bize burs olana-
ğı sağlandı, haftanın 5 günü eğitim 
alabiliyoruz. Mesela bizim için alkış 
yapmak imkansız bir şeydi, Eymen 
burada 1 ay içinde hepsini öğrendi. 
Eşleşmeler yapıyor, bizi anlayabili-
yor. Dediklerimiz yapmaya başladı 
artık. 
BÜYÜK OĞLUMU BİLE ETKİLEMİŞİM

Şu an biz kreşte kaynaştırma 
öğrencisi olarak eğitim alıyoruz. Eği-
timlerimiz bu şekilde güzel devam 
ederse, ilkokulda da kaynaştırma öğ-
rencisi olarak eğitim alması için uğra-
şıyoruz. Yoğun eğitim alarak devam 
ediyoruz şimdilik. Ben burada yaşı 

büyük olan otizmli bireylerin eğitim 
aldığını gördüm, bu beni çok etkiledi. 
Psikolojik olarak yıprandım. Sürekli 
olarak bize bir şey olursa bu çocuk-
lara kim bakacak diye düşünmeye 
başladım. Evdeki büyük oğlumu bile 
etkilemişim böyle düşünerek. O bir 
gün geldi bana, ‘Anne ben büyünce 
kardeşime bakacağım’ dedi. Bu çok 
etkiledi beni ve aynı zamanda üzül-
düm, onun da kafasına takmasında 
etkili olduğum için. Ama insan göre 
göre alışıyor. Eymen’in eğitimleri 
böyle devam ederse, ilkokula kaynaş-
tırma sınıfına gidebilecek. 

VİCDANIM SIZLIYOR
Eymen’i iki okula da ben götürü-

yorum. Babası çalıştığı için çok fazla 
ilgilenemiyor. Tek başıma savaşı-
yorum biraz da. Eymen’in okullarda 
aldığı eğitimlerin evde tekrarlanma-
sı gerekiyor. Onları yapıyoruz. Böyle 
olunca diğer çocuğumuza çok vakit 
ayıramıyoruz, onu biraz ihmal ettik. 
Bu da üzüyor bizi. Eskiden derslerini 
beraber yapardık, şimdi kendisi yapı-
yor. Tabi ki ona da ilgi göstermemiz 
gerekiyor. Vicdanım sızlıyor bu konu-
da. Eymen’in durumunu bilmeden 
önce çok hırslıydım, büyük oğlumun 
en iyi yerlere gelmesi için ders çalıştı-
rıyordum sürekli. Ama Eymen böyle 
olunca anladık ki öyle olmasının bir 
önemi yokmuş. Sağlıklı olması bizim 
için yeterli. Çok olgun bir çocuk, bana 
çok yardımcı oluyor. Buna şükrediyo-
ruz. 

BURADA SADECE ÇOCUKLARIMIZI 
DÜŞÜNÜYORLAR

SOBE’ye de değinmek gerekir-
se; Onlardan Allah razı olsun. Ben 
bu eğitimi hiçbir şekilde alamazdım. 
Maddi olarak öyle bir imkanımız yok. 
İlk başlarda bunu bize anlattıklarında 
çok sevinmiştim. Biz ilk başta haftada 
3 gün geliyorduk, o bile bizim için çok 
iyiydi. Sonra Fatma Hanım çağırdı, 
haftada 5 gün geleceğimizi söyledi, 
çok mutlu olmuştum. Tabi buraya 
belediyemizin de çok faydası var. Bu-
rada sadece aileleri ve çocukları dü-
şünüyorlar, maddi bakmıyorlar olaya. 
Özel kurumlar ticari olarak baktıkları 
için çok da faydası olmuyor. Burada 
öğretmenler, müdürler, çalışanlar 
herkes çocukları düşünüyor. Allah 
razı olsun onlardan. 


