
Bu haliyle 
zarar verir!
Basın İlan Kuru-
mu (BİK) Genel 
Kurulu Anadolu 
Gazete Sahip-
leri Temsilcisi 
Mustafa Arslan, 
açıklanan strateji 
belgesinde gazete ilanlarıyla 
ilgili konunun da yer aldığına 
işaret ederek, düzenlemenin 
bu haliyle yazılı basının ciddi 
oranda zarar görmesine neden 
olacağını savundu. n SAYFA 3’TE

SOBE, fitre ve 
zekat bekliyor

Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı (SOBE) yaklaşan 
Ramazan Bayramı öncesinde 
zekat ve fitre yardımlarını kabul 
ediyor. Bağışlanan fitre ve 
zekatlar ihtiyaç sahibi öğrenci-
lerin eğitimlerinde kullanılıyor. 
n SAYFA 7’DE
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03 Şehit ailelerinden 
Konuk’a teşekkür 05 Yöntem ailesi

geleneği bozmadı 06 07Köklü Değişim 
iftarda buluştu

Süleyman Pekmez
Başkan oldu

Kardeşlik sofrası
ile bağlar güçlendi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye ile Filistin yerel 
yönetimleri arasında dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve 

kardeş şehir ilişkilerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El-Halil şehrinde halka 
açık bir iftar programı düzenledi. Programda TBB Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı.  n SAYFA 5’TE

AYDER mazlumların yanında El sanatlarıyla mutlu oldu
AYDER Anadolu İnsani Yardım 
Derneği, dünyanın dört bir köşesin-
deki mazlumların yüzünü güldür-
meye devam ediyor. İnsani yardım 
konusunda önemli bir amaca hizmet 
ettiklerini belirten AYDER Başkan 
Yardımcısı Abdülkadir Aras, “AYDER 
olarak, Lübnan kamplarında bulunan 
mazlum Filistin ve Suriyeli Müs-
lüman kardeşlerimize el uzatmayı 
kendimize vazife edindik” dedi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’da iki üniversite bitiren ancak 
bir iş sahibi olamayan Gül Sarıgül, 
iki yıl da el sanatları eğitimi alıp el 
emeği göz nuru eserler üretmeye 
başladı. Sarıgül, eski kıyafetleri par-
çalayıp yeni ürünlere dönüştürüyor. 
Duygularını paylaşan Sarıgül, “Ben 
artık bundan ekmek kazanıyorum ve 
çok mutluyum. Çok büyük miktar ka-
zanamıyorum ama çok mutluyum” 
şeklinde konuştu. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Çelik Motorlu Araçlar 
iftarda buluşturdu 

Ulaşım ve otoparka 
‘Bayram’ ayarı

Çelik Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik, 
ramazan ayının huzur ve mutluluk ayı olduğunu ifade ederek, “11 
ayın sultanı Ramazan ayını daha güzel değerlendirmeli, Ramazan 

ayını hak ettiği şekilde yaşamalıyız” dedi. n SAYFA 2’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların Ramazan Bayramı’nı 
rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Ayrıca 
toplu ulaşımın bayramın ilk 2 günü; otoparkların bayram boyunca 

ücretsiz olacağı duyuruldu. n SAYFA 7’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Otizmli bireylerden 6 yaşındaki 
Nisa Nur Ateş’in annesi, 
eğitimlerden sonra Nisa Nur’da 
büyük değişimler olduğunu 
söyledi. Anne ilgi ve sevgi ile çok 
ilerleme kaydettiklerini belirterek 
önemli değerlendirmeler yaptı.  
n SAYFA 4’TE

Sevgiyle
yaklaşın

Şehit Battal Yıldız’ın eşi Emi-
ne Yıldız: “Bizlere çok güzel 
şeref bıraktı. Bizde bu şerefi 
yaşatmaya çalışacağız. Ne 
yaşarsak yaşayalım, babamı-
zın şanını, şerefini, şehitliğini 
asla dilden düşürmeyeceğiz 
ve düşürtmeyeceğiz” dedi.
 n SAYFA 15’TE

En güzel şeref!

Konyalı Şair Gültekin Samanoğlu, 
gurbet hayatında Konya olmakla gu-
rur duymuş, Anadolu’nun gelenekle-
rine, milli değerlerine bağlı kalmış, 

Türk Edebiyatına önemli eserler 
vermiştir. Türk basın hayatında da 

önemli hizmetleri olmuştur. 
n SAYFA 11’DE

Gurbette bir Şair

Bayram öncesinde 
birçok banka sözde cazip 
kampanyalar adı altında 

vatandaşları kredi çekmeye 
davet etti. Bu durumu bir 

“tuzak” olarak nitelendiren 
uzmanlar, vatandaşların 

bayram öncesinde 
gereksiz borçlanmaya 

itildiğini belirtiyor  

YİNE BAYRAMI 
FIRSAT BİLDİLER!

Her bayram önce bankaların dü-
zenlediği bayram kredileri kam-
panyası bu yıl da devam ediyor. 
Bayramı fırsat bilen ve faiz siste-
mini insanlara şirin gösteren ban-
kalar, geleneksel hale getirdikleri 
bataklığa bu yıl da Müslümanları 
çekmeyi başardı. Bu durumun 
kabul edilemez olduğunu belirten 
Tüketici dernekleri uyarılarda bu-
lunuyor. 

TUZAK İÇEREN 
REKLAMLAR! 

Tüketiciler Birliği Konya Şube Baş-
kanı Mustafa Dinç, tüketicilerin bu 
dönemde pahalı şehirlerarası oto-
büs ve uçak bileti, ‘yalancı’ bayram 
İndirimleri, bayatlamış, sağlıksız 
ve kalitesiz şekerleme, çikolata 
ürünleri ve indirimli tatil gibi birçok 
aldatmacayla karşılaşabileceğini 
söyledi. Ayrıca Dinç, kredi reklam-
larının tuzak içerdiğini vurguladı.  
n SAYFA 3’TE

Tuzağa çektiler!
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Çelik Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik, Ramazan ayının huzur ve mutluluk ayı olduğunu ifade ederek, 
“11 ayın sultanı Ramazan ayını daha güzel değerlendirmeli, Ramazan ayını hak ettiği şekilde yaşamalıyız” dedi

Çelik Motorlu Araçlar 
iftarda biraraya getirdi

Otomotiv sektörünün öncü marka-
ları arasında yer alan Renault’un Konya 
Ana Bayii Çelik Motorlu Araçlar, dost, 
akraba, çözüm ve iş ortaklarını düzen-
ledikleri iftar programında biraraya 
getirdi.  Nevizade Cafe-Restaurant’ta 
gerçekleşen programda Çelik Motorlu 
Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Çelik misafirleriyle tek tek ilgilenir-
ken, Çelik Motorlu Araçlar Genel Müdü-
rü İzzet Çelik ve Çelik Motorlu Araçlar 
Satış Müdürü Bülent Tutar davetlileri 
kapıda karşıladı. Çok sayıda iş adamının 
katıldığı iftar yemeğinde Mehmet Çelik, 
Ramazan ayının huzur ve mutluluk ayı 
olduğunu ifade ederek, “Bereketi bol, 
huzurun güneş kadar aydınlık olduğu 
bu güzel Ramazan ayında bir günde olsa 
değerli dostlarımla paylaşmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. 

Tüm sene boyunca hayatın zorlukla-
rını ve bize yükledikleriyle başa çıkma-
ya çalışıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan 
ayını daha güzel değerlendirmeli, Ra-
mazan ayını hak ettiği şekilde yaşama-
lıyız. Her sene Allah bize fırsat veriyor. 
Açları, yoksulları anlayın, şükredin, yar-
dımcı olun diye. Bu mübarek ayın kıy-
metini bilmeli ve sonu cehennemden 
kurtuluş olan bu mevsimi iyi değerlen-
dirmeliyiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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Bayram öncesinde birçok banka sözde cazip kampanyalar adı altında vatandaşları kredi çekmeye davet etti. Bu durumu 
bir “tuzak” olarak nitelendiren uzmanlar, vatandaşların bayram öncesinde gereksiz borçlanmaya itildiğini belirtiyor  

Borca itiyorlar! 

Her bayram önce bankaların 
düzenlediği bayram kredileri kam-
panyası bu yıl da devam ediyor. 
Bayramı fırsat bilen ve faiz sistemini 
insanlara şirin gösteren bankalar, 
geleneksel hale getirdikleri bataklı-
ğa bu yıl da Müslümanları çekmeyi 
başardı. Tüketici dernekleri yakla-
şan Ramazan Bayramı öncesi tüke-
ticileri kampanyalar ve indirimler 
konusunda tüketicileri uyardı. Bu 
dönemde özellikle albenili kam-
panyalara dikkat edilmesi gerekti-
ğini vurgu yapan Tüketiciler Birliği 
Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, 
tüketicilerin bu dönemde pahalı şe-
hirlerarası otobüs ve uçak bileti, ‘ya-
lancı’ bayram İndirimleri, bayatla-
mış, sağlıksız ve kalitesiz şekerleme, 
çikolata ürünleri ve indirimli tatil 
gibi birçok aldatmacayla karşılaşabi-
leceğini söyledi. 

‘BANKA KREDİLERİ 
BAYRAMIN RUHUNA AYKIRI’
Birçok banka, bu Ramazan Bay-

ramı öncesinde de her yıl olduğu 
gibi vatandaşlara krediyi şirin gös-
terdi. Vatandaşların bayramdaki 
ihtiyaçlarını karşımaları amacıyla 
sözde uygun kampanyalarla va-
tandaşlara kredi sunan bankalar, 

bu sayede birçok vatandaşın yine 
krediye bulaşmasına neden oldu. 
Dini duygular içerisinde kullanması 
gereken bir bayramın masraflarının 
banka kredisi kullanarak karşılan-
masının tamamen Ramazan’ın ve 
bayramın ruhuna aykırı bir durum 
olduğuna dikkat çeken Tüketiciler 
Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa 
Dinç, “Ramazan içerisinde Cenabı-ı 
Allah’ın emir ve yasakları içerisinde 
gerçekleştiren, daha sonrasında ak-
raba ve eş dost ziyareti yapılan bir 
ay. Dini duygular içerisinde kullan-
ması gereken bir bayramın masraf-
larının banka kredisi kullanarak kar-
şılanması tamamen Ramazan’ın ve 

bayramın ruhuna aykırı bir durum. 
Bizler bir ay boyunca günahlardan 
arınıp, oruç tutup sabahlara kadar 
ibadet edip, sonrasında onun bayra-
mını kutlamak için gidip faizle ban-
kadan para alıp o bayramı kutlamaya 
çalışıyoruz. Böyle bir şey mümkün 
değil. Bu fikri Ramazan Bayramına 
kısa süre kala televizyonlarda, şeh-
rin farklı noktalarında ve diğer farklı 
kitle iletişim araçlarında faizli krediyi 
hoş göstermeye çalışan reklamlarla 
veya görsellerle karşılaşıyoruz.  Bu 
konuda özellikle Diyanet İşleri Baş-
kanlığının bu reklamlarla ile ilgili 
susmaması, faiz konusunda halkı 
aydınlatması lazım. Bu reklamlar 
dini değerlerle alay eden reklam-
lar. Ramazan ayında Allah’ın haram 
kıydığı bir işi yapmaya yönlendiri-
yorsunuz. Gerekli önlemler alınarak 
vatandaşların bunlardan korunması 
lazım” ifadelerini kullandı.

O PARALAR
KÂBUSUNUZ OLMASIN

Dinç, tüketicilere, talepleri ol-
mamasına karşın çeşitli bankalar 
tarafından telefon, elektronik posta 
veya kısa mesajla çeşitli kredi kam-
panyaları sunulduğunu hatırlattı. Bu 
kredilerin tuzaklarla dolu olduğunu 

öne süren Dinç, “Bankaya gidenler-
den değişik adlar altında birtakım 
bedeller isteniyor ve böylelikle or-
taya çıkacak reel maliyet, ilan edile-
nin çok üzerinde oluşabiliyor. Çeşitli 
kampanya ve promosyonlarla cazip 
gibi gösterilen kredileri alacak tü-
keticilerin bu borcu öderken yaşa-
yacakları güçlükleri düşünmeleri ve 
borçtan kaçınmaları kendi çıkarları-
na olacaktır.

 Bugün alınan ve kullanılan o 
paralar ileride kâbus haline gelebi-
lir” diye konuştu.

KREDİ REKLAMLARI TUZAK 
GİBİ

Mustafa Dinç, kredi veren finans 
kuruluşlarının reklamlarının tu-
zaktan farksız olduğunu, Herkesin 
krediler konusunda dikkatli olması 
gerektiğini vurgulayan Dinç, “Gele-
ceğinizi kurban etmeyin.

 İlan edilen faiz oranları dışında 
finans kuruluşları, dosya masrafı ve 
benzeri isimler altında ücretler de 
tahakkuk ettiriyor. 

Tüketici hakem heyetleri, bu 
şikâyetlerin çözümü için başvuran 
tüketicilerin şikâyetleriyle dolu” ifa-
desini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk Eğitim-Sen Konya 
1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, Mayıs 2019 ayı aidat ke-
sintileri itibariyle sendikaların 
üye sayıları tespit edildi. Türk 
Eğitim-Sen, MEB, üniversi-
teler ve KYK’da 207 bin 500 
üye sayısıyla Eğitim, Öğretim 
ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda 
etkili sendikacılığın adresi ol-
maya devam ediyor”dedi.Ata; 
“Türk Eğitim-Sen olarak; ge-
cesini gündüzüne katan, her 
türlü engeli sarsılmaz inanç ve 
azimleriyle param parça eden, 
tehdit etmeden ya da gayri ah-
laki teklifte bulunmadan sadece 
ama sadece adam gibi sendika-
cılık yaparak 207 bin 500 eği-
tim çalışanını bize yol arkadaşı 
yapan teşkilatımızla gurur du-
yuyoruz. Eğitim çalışanlarının 
gözbebeği, Türk memur sen-
dikacılığının kutup yıldızı Türk 
Eğitim-Sen istikrarlı büyüme-
siyle emin adımlarla yolculuğu-
nu sürdürüyor.Biz büyüyoruz.., 
inançla, ihlasla, gayretle istik-
rarlı şekilde büyüyoruz. Biz, 
hormonla şişmiyoruz! ! Biz, 

bırakın fırtınalara karşı dur-
mayı, meltem esintileriyle bile 
darmadağın olan ve şirazesi 
kayanlardan değiliz. Sırtını ağa-
babalara dayayarak sözde sen-
dikacılık yapanlardan, siyasetin 
ya da bürokrasinin gücüyle yol 
alanlardan hiç değiliz! Biz, gü-
cünü yalnızca eğitim çalışanla-
rından alan ve bu gücü sadece 
eğitim çalışanları için seferber 
eden gerçek bir sendika; her 
durum ve koşulda, hiçbir den-
ge hesabı gütmeden milletinin 
yanında saf tutan milli bir sivil 
toplum kuruluşuyuz. 

Ne mutlu bize ki, böylesine 
ulvi bir yolculuğun müdavimle-
riyiz! Ne mutlu bize ki, böylesi 
ahlaki ve onurlu bir ailenin par-
çasıyız! Bize bu onur ve gururu 
yaşatan işyeri temsilcilerimize, 
ilçe ve şube yönetim kurulu 
üyelerimize ve tüm üyelerimi-
ze şükranlarımı sunuyorum. 
Var olsunlar. Eğitim çalışanları 
rahat olsun; Türk Eğitim-Sen 
varsa umut vardır” ifadelerini 
kullandı. .
n HABER MERKEZİ

Ata: Türk Eğitim-Sen
büyümeye devam ediyor

Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir, şehit 
ailelerine sürekli olarak maddi ve 
manevi destekte bulunan PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk’a teşekkür etti.

Pekdemir, yaptığı açıklama-
da, “Genel Başkanlığını icra et-
tiğiniz Anadolu Birlik Holding 
bünyesinde Türkiye’nin üreten 
gücü Konya Şeker başta olmak 
üzere şirket ve TORKU gibi mar-
kalarınızla gıdadan tarıma, hay-
vancılığa, enerjiden kimyaya, 
turizmden eğitime kadar faali-
yetlerinizle Konya’mızın ve ül-
kemizin yerli gururu olduğunuz 
için iftihar ettiğimizi bir kez daha 
ifade etmek isterim.

Dünya Markaları ile ülkemize 
katkı milletimize hizmet yolun-
da yüce Allah’tan gücünüze güç 
katmanızı ve sayınızın artmasını 
dilerim. Sosyal Sorumluluk pro-
jelerinizin de sizin lider vasfınızı 
ve ufkunuzun, vizyonunuz kadar 

toplumsal duyarlılığınız da tak-
dire şayandır. Vatanımızın, Bay-
rağımızın korunması için canla-
rını siper eden şehitlerimizin ve 
ailelerinin acılarını bir nebze de 
olsun unutturma çabası ile her 
zaman yanımızda olduğunuzu 
gösterdiniz. Kurulduğu 1994 yı-
lından bu güne kadar Konya Şe-
hit Aileleri Derneğimize maddi 
ve manevi desteklerinizle bizle-
re her zaman güç verdiniz. Aziz 
şehitlerimizin hatıralarını her 
zaman hayırla yad ettiniz. Evlat-
larını, eşlerini bu vatan uğruna 
şehit veren biz aileleri en çok 
üzen unutulmaktır. 

Siz bizleri hiçbir zaman unut-
madınız. Birliğimizi, dirliğimizi 
ve birlikte yaşama irademizi ko-
ruma adına, zati alinizin göster-
miş olduğu ilgi ve alakaya tüm 
şehit yakınlarımız adına yürek-
ten teşekkür eder saygılarımı su-
narım” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Şehit ailelerinden Recep Konuk’a teşekkür

Resmi ilanları yük gibi görmek zarar verir!
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel 

Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcisi Mustafa Arslan, Yargı 
Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin, 
“Özelde yargı ilanlarını, genelde 
resmi ilanları yük gibi gösteren bü-
rokratik anlayış konuyu tek boyutlu 
takdim ederek, yanlış bir sonuca 
varmaktadır. Sayın Cumhurbaş-
kanımız ve Adalet Bakanımızın bu 
tek taraflı bakış açısının doğurduğu 
yaklaşımı düzelteceğine, gazeteler 
için ‘can suyu’ anlamı taşıyan resmi 
ilan gelirlerinin düşmesine neden 
olacak bir düzenlemeye gitmeye-
ceklerine inanıyoruz.” değerlendir-
mesini yaptı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklama-
da, açıklanan strateji belgesinde 
gazete ilanlarıyla ilgili konunun da 
yer aldığına işaret ederek, düzenle-
menin bu haliyle yazılı basının ciddi 
oranda zarar görmesine neden ola-
cağını savundu.

Düzenlemede, masrafları dü-
şürme gerekçesiyle konunun tek 
boyutlu olarak ele alındığını iddia 
eden Mustafa Arslan, şöyle devam 
etti:”Oysa gazete ilanları yolu ile 
duyuruda etkinlik sağlanmakta, 

gerek gazetelerin internet siteleri, 
gerekse BİK’in sitesinde yayınlanan 
ilanlar yolu ile kamuoyuna açık ve 
şeffaf satışlar gerçekleştirilmekte-
dir. Öte yandan gazeteler anayasal 
bir görev olan habercilik işlevini 

yerine getirmekte, demokrasinin 
işlerliğini sağlamakta, eğitim ve 
denetim işlevlerini yerine getir-
mektedir. İcra ilanları başta olmak 
üzere yargı ilanları normalde yüzde 
40, halen de yüzde 50’nin üzerinde 

bir ağırlığı kapsamaktadır. Sayılan 
görevlerin yerine getirilebilmesi 
için bu ilanların varlığı hayati önem 
taşımaktadır. Kaldı ki resmi ilanlar-
dan elde edilen gelirlerin tamamı 
kamuya geri dönmektedir. Yüzde 

18 katma değer vergisi, yüzde 15 
BİK komisyonu, sigorta ve muhta-
sar vergileri ile gelir ve kurumlar 
vergileri birlikte ele alındığında, 
devlet bir cebinden alıp diğer ce-
bine koymakta, sonuçta istihdam, 
habercilik ve katma değer elde 
edilmektedir.”

Konunun yeniden değerlendi-
rilmesi çağrısında bulunan Arslan, 
“Özelde yargı ilanlarını, genelde 
resmi ilanları yük gibi gösteren bü-
rokratik anlayış konuyu tek boyutlu 
takdim ederek, yanlış bir sonuca 
varmaktadır. Sayın Cumhurbaş-
kanımız ve Adalet Bakanımızın bu 
tek taraflı bakış açısının doğurduğu 
yaklaşımı düzelteceğine, gazeteler 
için ‘can suyu’ anlamı taşıyan resmi 
ilan gelirlerinin düşmesine neden 
olacak bir düzenlemeye gitmeye-
ceklerine inanıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.
n AA

31 Mart 2019 tarihinde 
yapılan yerel mali seçimlerin-
de Selçuklu İlçesinde Cumhur 
İttifakının adayı olan ve yüzde 
67.65 oy alarak Selçuklu Bele-
diye Başkanlığına seçilen Ah-
met Pekyatırmacı’ya hayırlı ol-
sun ziyaretleri devam ediyor. 
Son olarak Konya Kitap kırta-
siye, Fotokopiciler ve Matbaa-
cılar Odası Başkanı Ramazan 
Kuşpınar ve yönetim kurulu 
üyeleri Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’yı 
makamında ziyaret ettiler.

Konya Kitap Kırtasiye Fo-
tokopi ve Matbaacılar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar, 
ziyarette ilk önce odanın yö-
netim kurulu üyeleri tek tek 
tanıttı. Ardından odanın çalış-
maları hakkında bilgiler verdi. 

Son olarak ise Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’ya yeni görevi-
nin hayırlı olmasını ve başarı 
temennisinde bulundu. Ziya-
retten dolayı memnuniyetini 
dile getiren Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Sivil toplum kuruluşları ve 
odalar ile işbirliğiyle birlikte 
hizmetlerimizi sürdürmeye 
devam ediyoruz. Hedefimiz 
hem Selçuklu İlçesine, Hem 
de Konyamıza en iyi hizmeti 
verebilmektir. Ziyaretlerinden 
dolayı Kırtasiyeciler ve Matba-
acılar Oda Başkanı Ramazan 
Kuşpınar ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ediyorum” 
dedi. Ziyaret hep birlikte gü-
nün anısına çektirilen fotoğ-
raflarla ile son buldu.
n HABE MERKEZİ

Kırtasiye ve Matbaacılar 
Pekyatırmacı’yı ziyaret etti

Mustafa Dinç



“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 1 HAZİRAN 2019

13 aylıkken davranışlarında değişiklikler olan ve 18 aylık olduğunda otizm teşhisi konulan Nisa Nur Ateş, şu an 6 yaşında ve eğitimlerine Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda (SOBE) 
devam ediyor. Eğitimlerden sonra Nisa Nur’da değişimlerin yaşandığını belirten Nisa Nur’un annesi, ilgi ve sevgi ile çok ilerleme kaydettikleri süreci Konya Yenigün Gazetesi’ne anlattı

‘İlgi ve sevgiyle yaklaşın’

1 yaşını bitirene kadar hiçbir 
rahatsızlığı olmayan ve gelişimi-
ni sürdüren Nisa Nur, bu aydan 
sonra göz temasını kaybetti ve 
farklı takıntılar oluştu. Çocuk-
larındaki değişimi ilk andan iti-
baren fark eden aile, Nisa Nur’u 
doktora götürmesine rağmen 
teşhis 18.ayda konulabildi. Kon-
ya’da ve Ankara’da bulunan özel 
rehabilitasyon merkezlerinde 
eğitim alan Nisa Nur, son olarak 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı’na geldi. Şu an 6 yaşında 
olan otizmli birey, aldığı eği-
timlerden sonra büyük ilerleme 
kaydetti ve takıntılarını yendi. 
Bu süreçte Nisa Nur’a sevgiyle 
yaklaşan ailesi, çocuklarının iler-
lemesinde en büyük pay sahibi 
oldu.

NİSA NUR’A TEŞHİS 
18 AYLIKKEN KONULDU

Nisa Nur’un otizm süreci-
ni Konya Yenigün Gazetesi’ne 
anlatan annesi, şu ifadeleri kul-
landı: “Nisa Nur 13.ayına gelene 
kadar çok sağlıklı bir çocuktu. 
Bu aylardan sonra bazı farklı-
lıklar hissetmeye başladım. Göz 
teması gitmişti tamamen, farklı 
takıntıları olmaya başladı. Evden 
çıktığı zamanlarda sıkıntılar ya-
şıyordu. Böyle olunca biz dokto-

ra götürdük ama ilk zamanlarda 
hiçbir teşhis konulamadı. 18.ayı-
na geldiğinde teşhis konuldu. 
Otizm denildi. Biz otizmin ne ol-
duğunu tam olarak bilmiyorduk, 
uzun süre ne yapacağımızı dü-
şündük. Ve araştırmalar yaptık.

HAFTADA İKİ GÜN 
ANKARA’YA GİDERDİK

Otizm raporunu çıkardık. 
Sonra bize Ankara’da birkaç 
kurum tavsiye edildi. İlk 1 sene 
oraya gidip geldik. Devlet bize 
haftada 2 saatlik bir eğitim des-
teği sağlıyor. Eğitiminin en iyi 
şekilde olması için 6 saat de 
kendimiz ekledik. Haftada 8 saat 
ders alıyorduk. Bunun hafta-
da 2 günü Ankara’daydı. Tren-
le gidip geliyorduk. Nisa Nur’la 
trene bindiğimizde takıntıları 
olduğu için her şeyi sıralamaya 
çalışıyordu. İnsanları tutardı el-
lerinden yan yana getirmeye ça-
lışırdı. İnsanlar oyun oynadığını 
zannediyordu, otizmli olduğunu 
bilmiyorlardı. O dönem çok sı-
kıntılardan geçtik. 
GÜNLERCE AĞLADIĞIM OLURDU

Yaşadıklarımızı anlatması 
çok zor. Çok sıkıntılı süreçler-
den geçtik. Günlerce ağladığım 
zamanlar oldu. İki gün odadan 
çıkmadığım olurdu. Kız kardeş-

lerim çok yardımcı oldu bu ko-
nuda. Eşim ve çocuklarım da çok 
üzüldü. Ama hepsi Nisa Nur ile 
en iyi şekilde ilgilendi. Hep iyi ve 
sevgi ile yaklaştık. Nisa Nur’un 
bir kez eli yanmıştı, bir kez de 
marketten çıkarken babasının 
yerine başkasının arabasına bin-
di. Bunlar bizi çok etkiledi, çok 
üzüldük. Bir şey olur korkusu 
ile gözümün önünden ayırmıyo-
rum. Evimiz 10.kat olduğu için 
camlarımız vidalı, her konuda 
önlem alıyoruz. Hayatımızı Nisa 
Nur’a göre yaşıyoruz. Nisa Nur 
tehlikeli şeyleri biliyor aslında 
ama ben bırakamıyorum. 

DEĞİŞİMLERİ ÇOK 
ÇABUK FARK ETTİK

Nisa Nur’un ilk 13 ayda geli-
şimi çok güzel ilerledi. Her şeyi 
yapabiliyordu normal çocuklar 
gibi. Anne – baba diyebiliyordu. 
Babası işe gittiğinde arkasın-
dan ağlardı. Hiçbir otizm belir-
tisi yoktu. Aslında Nisa Nur bu 
şekilde normal olduğu için biz 
değişimi çok çabuk fark ettik. O 
dönemde benimle ilişkisi iyiydi. 
Ama babasına uzaktı biraz. Nisa 
Nur’a seslendiğimiz zaman duy-
mazmış gibi hareket ederdi. Nisa 
Nur otizmin bütün belirtilerini 
taşıyordu.

Odaklanamıyordu, konuşa-
mıyordu. Çevremizdeki insanlar, 
‘Nisa Nur bizi neden duymuyor, 
kulağından bir problem mi var 
acaba’ derdi. Ama ben duydu-
ğundan emindim. Çünkü, tele-
vizyonda sevdiği bir çizgi film 
vardı. Sesini duyduğu zaman 
koşarak televizyonun başına ge-
lirdi. Nisa Nur bizim üçüncü ço-
cuğumuz. Diğerleri kendisinden 
büyük, onlarda hiçbir rahatsızlık 
yok. O yüzden de Nisa Nur’daki 
değişimleri ilk andan itibaren 
fark ettik. 

BAZI ŞEYLER 
PARAYLA OLMUYOR

Nisa Nur’un yaşı ilerledikten 
sonra kreş yazdırdık. Eve ‘gölge 
abla’ denilen eğitimci öğrenciler 
getirdik. O süreçte haftalık yak-
laşık olarak bin TL gibi bir mas-
rafımız oluyordu. Parayla her şey 
çözmeye çalıştık ama bazı şeyler 
parayla olmuyor maalesef. 

SOBE’DE TAKINTILARINI YENDİ
4 sene boyunca eğitimlere 

başka kurumlarda devam ettik. 
5. senemizde buraya geldik. SO-
BE’yi çevremizden de duymuş-
tuk ama açılacağını biliyorduk. 
Bünyamin Hoca’nın da buraya 
geleceğini duyduk ve biz de ka-
yıt için başvuru yaptık. Burada 

ilk olarak sporla başladık, sonra 
normal eğitimlere geçtik. Bu-
radan da çok memnunuz. Bü-
tün çalışanlar çok ilgililer. Nisa 
Nur’un buraya gelmeden önce 
takıntıları vardı. Tabakları ve 
bardakları yere atardı, arkadaş-
larının saçını çekerdi. Burada bu 
takıntıları çözdük. Şimdi tabak-
larda yemek yeneceğini öğrendi.

HER ŞEYİ ANLAYABİLİYOR
Tabi yine eksiklerimiz var 

ama ilk başlara göre çok iyi du-
rumda Nisa Nur. Konuşmaya 
başladı. Kelimeleri çıkarıyor ama 
cümle kuramıyor henüz. Her 
şeyi anlıyor, biliyor. Zeka sevi-
yesi yüksek, hatta bazen diğer 
sağlıklı çocuklardan daha iyi an-
layabiliyor, öğrenebiliyor. Yeme-
ğini yiyebiliyor, tuvalet ihtiyacını 
öğrendi. Nisa Nur, dışarıda bir 
şey yediği zaman çöpünü elinde 
tutar, çöp kovası bulana kadar 
elinde taşır ve çöpe atar. 

OTİZMİN ETKİSİ OLACAK
Nisa Nur buradaki eğitimleri-

ne devam edecek. 2 sene içinde 
konuşma problemini tamamen 
yenerse normal eğitimine başla-
yabilecek. Ama otizmli bireyler-
de olan davranışlarını tamamen 
yeneceğini düşünmüyorum, bi-
raz etkisi olacak. Daha önce, ‘ne 

zamana kadar gideriz, raporu-
muz ne zaman kalkar’ diye dü-
şünüyorduk. Bu sene zihnimizde 
bazı şeyler netleşti. Önümüzde-
ki iki sene içinde eğitim durumu 
daha net olacak. 

HİÇBİR ZAMAN 
YANIMDAN AYIRMADIM

Diğer otizmli bireylerin aile-
leri de eğitime çok önem versin. 
İlgi ve sevgisini eksik etmesin 
çocuklarına karşı. Mesela biz 
bu çocukları iki saat kendi ha-
line bıraksak yerinden ayrılmaz 
ama ben hiçbir zaman yanımdan 
ayırmadım. Bütün yaptığım iş-
lerde yanımdaydı. Hem öğret-
meye çalıştım, hem yalnız bırak-
madım. 

EĞİTİMLERDEN VE 
İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ
SOBE bizim için büyük bir 

şans. Bünyamin Hoca daha önce 
İstanbul’daydı. O yüzden biz de 
İstanbul’a gitmeyi düşünüyor-
duk. Burada olduğunu duyunca 
bizim için mucize oldu. Biz daha 
önce Ankara’ya gidiyorduk. Bu-
rası bize 5 dakika mesafede. 
Eğitimlerinden ve ilgisinden çok 
memnunuz. Hiçbir sıkıntımız 
yok. Herkese teşekkür ederim. 
Allah herkesin çocuğuna sağlık 
versin inşallah.”
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2. Ahmet, 25 Şubat 
1643 tarihinde Edirne’de 
doğmuş olan, 100. İslam 
halifesi ve 21. Osmanlı 
padişahıdır. Annesi Hatice 
Muazzez Sultan, babası 
Sultan İbrahim Han’dır. 
Farsça ve Arapça eğitimi 
almış, iyi bir tahsil görmüş-
tür. Kardeşi olan 2. Süley-
man’ın saltanatı dönemin-
de dört yıl boyunca kafeste 
yaşamıştır. Saltanatı 3 yıl 7 
ay kadar sürmüştür.

Tahta 21 Haziran 1691 yılında 48 
yaşındayken çıkmıştır. Cülus töreninde 
Osmanlılar 2. Viyana kuşatması sonrasın-
daki savaşlarla uğraşıyordu. Yaptığı ilk iş, 
Avusturya ile savaş halinde olan Sadrazam 
Fazıl Mustafa Paşa’ya seferin devam etme-
sini istediği bir ferman göndermek oldu. 
Sadrazam 20 Temmuz tarihinde Belgrad’a 
gelen orduyu harp meclisinin kararına 
aykırı olarak, Petervadin önlerinde olan 
Avusturya üzerine sürmüştür. Bu savaşta 
Fazıl Mustafa Paşa şehit düşmüş, ordu 
büyük kayıplar vermiştir. Bundan sonra 
Avusturyalılar Varat ve Lipva kalelerini işgal 
etmiştir. 1693 senesinde Erdel üzerinden 
Avusturyalılar, Boğdan ve Erdel’e yeniden 
saldırıya geçmiş, Yanova’yı işgal ederek, 
Belgrad’ı kuşatmıştır. Bu karmaşa içinde 
Lehliler Kamaniçe’yi, Venediklilerde Girit’i 
işgal ederek, buralara asker çıkarmışlardır. 
Osmanlılar başarı gösterse de, Avusturya-
lıların taarruzu devam etmiştir. Bu arada 
Venediklilerde saldırıya başlamıştır. Sakız 
adasını işgal etmişlerdir. Sakız adasının iş-
gal edilmesi 2. Ahmet’i oldukça üzmüştür. 
Bunun üzerine Sakız adası üzerine 1965 
yılında İstanbul’dan Mezomorto Hüseyin 
Paşa komutasında yola çıkan donanma, 
Koyun Adalarında Venedik donanmasına 
karşı üstünlük kazanmıştır. Bu zaferden 
sonra, Sakız adası yeniden ele geçirilmiştir. 
Sakız adasının fethinin haberi ulaşmadan, 
Sultan 2. Ahmet 52 yaşındayken 6 Şubat 
1695’te Edirne’de vefat etmiştir.

Devlet işlerini sürekli olarak takip eden 
2. Ahmet, vatanını seven ve merhametli 
bir kişiliğe sahipti. Halkın arasında kıyafet 
değiştirerek dolaşmayı severdi. Sorunları 
dinler, çare bulunması için çabalardı. İsla-
miyet’e hizmet etmeye dikkat ederdi. Karar-
larını uzun süre düşünerek ve danışarak ve-
rirdi. Sanatçıya değer verir, onları koruma 
altına alırdı. İyi bir şair ve hattat’tı. Kuran’ı 
Kerim dışında başka kitapları da çoğalt-
mıştır. Cenazesi Kanuni Sultan Süleyman 
Türbesine defnedilmiştir. Yerine kardeşi 4. 

Mehmet’in oğlu 2. Mustafa 
tahta geçmiştir.

Sultan 2 Ahmet döne-
minin önemli olayları:

22.06.1691 Sultan II. 
Süleyman’ın ölümü. II. Ah-
med’in Edirne’de padişah 
oluşu.

 19.08.1691 Salanke-
men muharebesi.

Avusturyalılara karşı 
yenilgi ve Fazıl Mustafa Pa-
şa’nın şehadeti.

 29.06.1691 Avusturya seferi için ha-
reket eden Fazıl Mustafa Paşa’nın Sofya’ya 
gelişi.

 30.08.1691 Avusturyalıların Lipova’yı 
kuşatmaları. Kadı Ali Paşa’nın sadareti.

 09.1691 Avusturyalıların Varat Kale-
si’ni kuşatmaları.

 14.01.1692 Tökeli İmre’nin, Sadraza-
mın daveti üzerine Edirne’ye gelişi.

 27.03.1692 Kadı Ali Paşa’nın azli, Hacı 
(Çalık) Ali Paşa’nın sadareti.

 12.06.1692 Varat Kalesi’nin düşmesi.
 21.06.1692 İngiltere ve Flemenk’in, 

Osmanlı-Avusturya savaşında barışı sağla-
mak için arabuluculuk teklifleri.

 30.06.1692 Sadrazam Hacı Ali Pa-
şa’nın Belgrad Kalesi’ni onarmak amacıyla 
Edirne’den hareketi.

 18.07.1692 Venedik’lilerin Hanya ku-
şatması.

 02.08.1692 Veziriâzam Çalık Ali Pa-
şa’nın Belgrad’a gelişi.

 27.03.1693 Çalık Ali Paşa’nın istifası. 
Bozok’lu Bıyıklı Mustafa Paşa’nın sadareti.

 07.06.1693 Büyük İstanbul yangını.
 07.07.1693 Sadrazam ve Kırım Hanı 

Selim Giray arasında savaş kararı ile ilgili 
olarak yapılan toplantı.

 12.09.1693 Avusturyalıların Belgrad 
kuşatmasını kaldırmaları.

 14.03.1694 Bozoklu Mustafa Pa-
şa’nın azli. Sürmeli Ali Paşa’nın sadareti.

 04.09.1694 Osmanlı Ordusu ile Kırım 
Kuvvetleri’nin birlikte hareket ederek Peter-
varadin önüne gelmeleri.

 12.09.1694 Varadin Kuşatması.
 09.1694 Papalık, Malta ve Floransa 

gemileri ile Venedik Donanması’nın Sakız 
önlerine gelip, adaya asker çıkarmaları.

 21.09.1694 Sakız Adası’nın Vene-
dik’lilere teslimi.

 15.12.1694 Petervaradin kuşatması-
nın kışın gelmesi sebebiyle kaldırılması.

Kırım Hanı’nın ülkesine sadrazam Ali 
Paşa’nın da Edirne’ye gelişi.

 06.02.1695 Sultan II. Ahmet’in ölü-
mü. Sultan II. Mustafa’nın padişah oluşu.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye ile Filistin yerel yönetimleri arasında dostluk bağlarını güçlendirmek 
için El Halil şehrinde iftar yaptı. TBB Başkanı Uğur İbrahim Altay, dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı

Filistin’de kardeşlik
sofraları kuruldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 
Türkiye ile Filistin yerel yönetimleri 
arasında dostluk bağlarının güçlen-
dirilmesi ve kardeş şehir ilişkilerinin 
daha etkin hale getirilmesi amacıyla 
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bu-
lunan El-Halil şehrinde halka açık 
bir iftar programı düzenledi.

Filistin şehirleri ile kardeş şehir 
ilişkileri bulunan belediyelerimizi 
bir araya getiren etkinlikte, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hay-
rettin Güngör, Şahinbey Belediye 
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 
TBB Genel Sekreter Vekili Ahmet 
Kazan ve TBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Abdülmelik Ötegen yer aldı.

TBB heyeti, Filistin ziyaretinin 
ilk gününde El-Halil Belediye Baş-
kanı Tayseer Abu Sneıneh ile bir 
görüşme gerçekleştirdi. Karşılıklı 
iyi niyet ve dostluk mesajlarına yer 
verilen ziyarette Belediye Başkanı 

Tayseer Abu Sneıneh, Türkiye’ye 
ve TBB’ye Filistin halkına bugüne 
kadar verdikleri desteklerden ötü-
rü teşekkür etti. Belediye ziyareti-
nin ardından gerçekleştirilen şehir 
turu esnasında Filistin Başbakanı 
Muhammed Iştiyye ile karşılaşan 
heyet, burada yapılan kısa bir gö-
rüşmenin ardından iftar programı-

na katıldı.
El-Halil Belediye binasında 

gerçekleştirilen ve Filistin halkı-
nın da katıldığı iftar programında 
Filistin El-Halil Belediye Başkanı 
Tayseer Abu Sneıneh, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay ve TBB Genel Sekreter 
Vekili Ahmet Kazan tarafından ya-

pılan açılış konuşmalarında iki ülke 
ilişkilerinin daha ileriye taşınması 
temennilerinde bulunularak, dost-
luk ve kardeşlik mesajlarına yer 
verildi. Filistin ziyaretinin ilk gün 
programı,  El Halil’de bulunan Hz. 
İbrahim Camisi ve aşevi ziyaretiyle 
noktalandı.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak, Nesibe Aydın
Konya okullarını ziyaret etti

Yöntem Ailesi geleneksel 
iftar yemeğinde buluştu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Nesibe Aydın Konya Okullarını 
ziyaret ederek, okul Kampüsünde 
gezi ve incelemelerde bulunurken 
öğrencilerin hazırladığı resim sergi-
sinin açılışını gerçekleştirdi. Nesibe 
Aydın Konya Okulları yönetici, öğ-
retmen ve öğrencileri Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ı okullarında 
konuk ettiler. Öğrencilerin yıl bo-
yunca geri dönüşüm malzemele-
rinden ve çeşitli alanlarda yapmış 
oldukları çalışmaların bulunduğu 
serginin açılışını yapan Konya Valisi 
Cüneyit Orhan toprak, öğrencilerle 
sohbet etti.

Nesibe Aydın Konya Okulları Yö-
netim Kurulu Üyesi Can Ünal, Vali 
Toprak’a ilk önce okulu gezdirdi ve 
ardından okulun çalışmaları hakkın-
da bilgiler aktardı. Vali Toprak gezi 
ve incelemeleri sırasında öğrenci-

lerle basketbol oynadı, Öğrencilerin 
seslendirdiği müzik eserlerini din-
ledi. Okulda detaylı incelemelerde 
bulunan Vali Toprak, akademik ba-

şarının yanında okullarda sanat, spor 
ve müzik ile iç içe yaşamasından do-
layı okul yöneticilerine teşekkürlerini 
iletti. n HABER MERKEZİ

Yöntem Eğitim Kurumları, gele-
neksel hâle getirdiği İftar yemeğin-
de tüm personeli ve misafirleriyle 
bir araya geldi. Aile havasında olan 
iftara katılım yoğundu. Ramazan 
ayının manevî havasının ön planda 
olduğu iftar yemeğinde konuşan 
Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Üyesi Oğuzhan Gündüz, 
Yöntem’in büyük bir aile olduğunu 
belirterek, “ Yöntem Ailesi’nin birlik, 
beraberliğiyle ortaya koyduğu farklı 
eğitim konseptiyle sadece Konya ‘da 
değil, ülke genelinde dikkat çeken 
bir yükselişi vardır. Hem Meram 
Yerleşkesinde hem de Selçuklu Yer-
leşkesinde temel amacımız, mutlu 
ve başarılı bireyler yetiştirmektir. 
Vatanını seven, millî ve manevî de-
ğerlerine bağlı; Atatürk ilke ve İnkı-
lapları’yla 2023 Eğitim Vizyonu’nu 
özümsemiş nesiller, vatanımızın 
teminatıdır. Ramazan ayının hayır-
lara vesile olması dilerken, iftarımıza 
katıldığınız için sizlere teşekkür edi-

yoruz” dedi. Yoğun katılımın olduğu 
iftar yemeğinden sonra misafirler, 
Konya’nın en büyük eğitim komp-
leksi olan Yöntem Eğitim Kurumları 
Selçuklu Yerleşkesini gezdi. İnşaatın 

tamamen bittiği gözlenen komp-
lekste, Türkiye’de bir ilk olan “En 
büyük, yeşil okul bahçesi” büyük be-
ğeni topladı.
n HABER MERKEZİ

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 41
SULTAN 2. AHMET

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN



1 HAZİRAN 20196 HABER

KONTİMDER Başkan Yardımcı-
sı Ersin Arslan, son zamanlarda ya-
zılı ve görsel medyada sıklıkla cinsel 
taciz, çocukların cinsel istismarı ve 
pedofili haberleri yer aldığını be-
lirterek, bu haberlerin artık güncel 
haberler gibi olağan karşılanmaya 
başladığını söyledi. Bu durumun 
korkutucu olduğuna dikkat çeken 
Arslan, “Bu konuda bilinçlenmek ve 
çocuklarımızı koruyabilmek adına 
önemli noktaları tekrar hatırlamak 
gerektiğini düşünüyorum. Çocuk 
istismarını, bir çocuğun bir yetişkin 
tarafından fiziksel, cinsel veya duy-
gusal anlamda kullanılması, ona za-
rar veren davranışlarda bulunulma-
sıdır” dedi.

Çocuk istismarının önlenmesi 
için daha ciddi adımlar atılması ge-
rektiğini vurgulayan Ersin Arslan, 
“Cinsel istismarın önüne geçmek 
için çocukların ve ebeveynlerin eği-
timli olmaları yetmiyor. Bu çirkin 
davranışlara teşebbüs edenler en 

ağır şekilde cezalandırılmalı ve ceza-
lar caydırıcı nitelikte olmalıdır. Gere-
kirse referanduma gidilerek halkın 
sesi kulak verilmeli ve idam cezası 
getirilmelidir. Kanunlarda değişiklik 
yapılmazsa ve cezalar caydırıcı ni-
telikte olmazsa üzülerek söyleme-
liyim ki bu tarz haberlere her gün 
yenisi eklenecektir. Çocuklarımızı 
korumak için yetkililerin de önlem 
alma, koruma, ceza gibi konularda 
daha etkin olmaları gerekmektedir” 
diye konuştu. Arslan, son günlerde 
sosyal medyada ve basında büyük 
yankı uyandırarak sert tepkiler alan  
‘Zümrüt Apartmanı’ kitabında yer 
alan çirkin ve iğrenç pedofili ifade-
leri ihmalin ne denli büyük olduğu-
nu maalesef gözler önüne serdiğini 
belirterek, şöyle konuştu: “2013 yı-
lında basılıp bu zamana kadar yayın-
lanması büyük bir skandaldır. Kitap-
ların detaylı incelemelerden geçerek 
basım izinlerin yapılması gerekmek-
tedir. Kitabın yazarı Abdullah Şev-

ki isimli şahıs tepkiler sonucunda 
gözaltına alınmıştır. Bu şahsın en 
ağır şekilde cezalandırılması, kitabın 
acilen toplatılarak imha edilmesi ve 
kitabın basım - yayımın da ihmali 
olan herkesin gerekli soruşturma-
lara tabi tutularak cezalandırılması 
gerekmektedir. Bakanlık düzeyin-
de de soruşturma açılmalı görev 
ihmali olanlar da cezalandırılmalı-
dır. Hatta ilgili yayın evinin kitabın 
içeriğini kontrol etmeden basım ve 
dağıtımını yaptığı için kapatılması 
gerekmektedir. Artık ülke olarak 
gündemimizde bu tarz haberlerin 
yer almasından hicap duymaktayız. 
Bizler en değerli varlığımız, gelece-
ğimiz olan evlatlarımıza bu şekilde 
kötü muamele yapılmasını şiddetle 
karşıyız. KONTİMDER olarak çocuk 
istismarının son bulması ve bu yaza-
rın gerekli cezayı alması için sürecin 
takipçisi olacağımızı siz değerli hal-
kımıza arz ederiz.”
n HABER MERKEZİ

Dur ihtarına uymayınca 
polis müdahale etti

Çumra’da bir eve silah
operasyonu düzenlendi

Dur ihtarına uymayan şüpheli 
araçtaki 2 kişi, polisin müdahale-
siyle durdurularak gözaltına alındı. 
Araçta bir miktar uyuşturucu hap 
ele geçirildi. 

Konya’da önceki gün akşam 
saatlerinde hareketli dakikalar 
yaşandı. Güvenlik güçleri Otogar 
civarında şüpheli bir aracı dur-
durmak istedi. Polisin dur ihtarına 

uymayan araçtaki 2 kişi kaçmaya 
çalıştı. Şüpheli şahısların kaçma-
sına engel olmak isteyen güvenlik 
güçleri, araca müdahale etti. Ya-
pılan müdahale sonucu şüpheli 2 
şahıs gözaltına alındı. Araçta yapı-
lan aramada bir miktar uyuşturucu 
hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. 
n HABER MERKEZİ

Çumra’da jandarmanın bir eve 
düzenlediği operasyonda 2 adet 
av tüfeği, 1 adet havalı tabanca ile 
silahlara ait mühimmat ele geçi-
rildi. Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Çumra ilçesi İçeriçumra Mahalle-
si’nde ikamet eden M.I.’nin evinde 
silah bulunduğu ve sattığı bilgisi 
üzerine çalışma başlattı. Yapılan 
araştırmaların ardından M.I.’nin 
evine operasyon düzenlendi. Evde 
ve eklentilerinde yapılan arama-

larda, 1 adet ruhsatsız pompalı av 
tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 
1 adet havalı tabanca, 61 adet 9 
milimetre, 2 adet 7.65 milimetre 
tabanca mermisi, 22 adet av tüfe-
ği fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet 
Savcılığından alınan talimat gereği 
gözaltına alınan M.I.’nin ifadesi-
nin ardından serbest bırakıldığı, 
ele geçirilen malzemelere de adli 
emanete teslim edilme üzere el 
konulduğu öğrenildi.
n İHA

AYDER Anadolu İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aras “AYDER olarak, Lübnan kamplarında 
bulunan mazlum Filistin ve Suriyeli Müslüman kardeşlerimize el uzatmayı kendimize vazife edindik” dedi

AYDER Lübnan’da 
mazlumların yanında

Bağışçıların destekleri ile Rama-
zan Ayı süresince Lübnan kamp-
larına yardımları en hızlı şekilde 
ulaştırmaya çalıştıklarını dile ge-
tiren AYDER Başkan Yardımcısı 
Abdülkadir Aras, “Lübnan kampları 
için yola çıkan ekibimizin ilk durağı; 
Ayn-El Helva kampıydı. Bu kampın 
çok gizemli bir hikayesi var. 1948, 
1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşları 
sonrası toplam 4,5 milyon Filistinli, 
mülteci durumuna düşerek evlerini 
ve yurtlarını terk etmek zorunda 
kaldı. Filistinli mültecilerin büyük 
çoğunluğu Ürdün, Suriye ve Lüb-
nan’a yerleşti. Bunlardan bir tane-
si de Ayn-El Helva kampı. Ayn-El 
Helva kampında 1 kilometre karelik 
alanda 100.000 Filistinli Müslüman 
yaşıyor. Duvarlarında İsrail asker-
leri tarafından öldürülen Filistinli 
gençlerin resimleri, Yaser Arafat’ın 
dev posterleri ve Filistin için müca-
dele çağrılarının yapıldığı pankartlar 
asılı. Burası Güney Lübnan’da, İsra-
il’in kuruluşundan sonra 50’li yıllar-
dan itibaren Filistinli mültecilerin 
sığındığı Ayn El Helva kampı. Çoğu, 
Akko ve Hayfa kentlerinin çevresin-
deki köylerden geliyor.

Filistinliler, Güney Lübnan’daki 
en büyük mülteci kampı olan Ayn El 

Helva’da Kızılhaç’ın kurduğu çadır-
kentlerle on yıllardır yaşam müca-
delesi veriyor. Bazılarının ebeveyn-
leri, hatta nineleri ve dedeleri bile bu 
kampta yetişmiş ya da dünyaya gel-
miş. Ayn El Helva aslında çoktandır, 
mülteci kampından ziyade küçük bir 
şehre dönüşmüş durumda. İki ara-
banın birbirine değmeden zorlukla 
geçebildiği ana caddesi hayli dar. 
Caddenin üzerini farklı renklerdeki 
sayısız elektrik kablosu sarmış. Dört 
tarafı duvar ve tel örgülerle çevri-
li olan bu kampa girişler ve çıkışlar 

Lübnan Askeri kontrolünde yapılı-
yor. Ayder olarak, bu kampta 273 
yetim çocuğa yardımda bulunduk. 
Fakir ailelere yardımların yanı sıra, 
500 kişilik iftar programı da yine 
Ayn-el Helva kampında gerçekleşti. 
200 aileye gıda paketi gerçekleştir-
menin mutluluğunu yine bu kampta 
yaşadık.

Irsal kampı da hani derler ya in-
sanlığın tükendiği son noktalardan 
bir yer diye, işte Irsak-l kampı böyle 
bir noktada yer alıyor. Suriye sınırına 
20 km uzaklıkta yer alan Irsal kam-

pı, Suriye’nin başkenti Şam’a sadece 
45 km uzaklıkta. Beyrut’tan kampa 
giderken neredeyse 10 kontrol nok-
tasından geçiyorsunuz. Çöl sıcakları 
ile birlikte yazın çok sıcak olan böl-
gede, kışın ise dağların yüksekliği 
sebebiyle bir o kadar sert geçiyor. 
İnsanların iş yapabileceği ne bir or-
tam ne de bir fabrika bulunuyor bu 
bölgede. Yani insanların tek umudu 
var, o da birileri gelip elimizden tu-
tacak mı beklentisi. AYDER olarak, 
Irsal kampında 500 kişiye iftar ver-
dik. Mazlum çocuklarımızın bir gün-
lük sevincine ortak olabilme adına 
onlarla oyun parkında güzel vakitler 
geçirdik. Ailelere nakdi yardımda 
bulunmanın yanı sıra 200 aileye de 
gıda paketi dağıtımını gerçekleştir-
dik.

Son olarak Reşadiye kampına 
yardımlarınızı ulaştırdık. Reşadiye 
kampı İsrail sınırına 3 km uzaklıkta 
bulunuyor. Reşadiye kampında 45 
bin Filistinli Müslüman yaşıyor. Re-
şadiye kampında da 300 kişilik bir 
iftar buluşmasına ev sahipliği yap-
manın mutluluğunu yaşadık. Nakdi 
yardımlarımız bu kampta da devam 
etti. 100 aileye gıda paketi yardımın-
da bulunduk” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

‘Sapıklara en ağır cezalar verilmeli’

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Retay Silah iftarda biraraya getirdi Köklü Değişim’den Konya’da anlamlı iftar

Kurusıkı silah, havalı tüfek, av 
tüfekleri ve spor silahları alanında 
yurt içi ve yurtdışı pazarında faaliyet 
gösteren ve 2006 yılında Konya’da 
kurulan Retay Silah, düzenlediği 
iftar davetiyle akrabalarını, dostla-
rını ve sevenlerini biraraya getirdi. 
Retay Silah fabrika bahçesinde ger-
çekleştirilen iftar programında ev 

sahipliği yapan Retay Silah Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Hasan Kepez ve beraberindeki Dış 
Ticaret Müdürü Selim Güray, Ar-Ge 
Müdürü Orhan Yılmaz, Satın Alma 
Müdürü Alişan Demir, Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Hikmet Çavuş, 
Ustabaşı Durmuş Kamsız davetlileri 
kapıda karşıladılar. Davetlilerle tek 

tek ilgilenen Retay Silah Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Hasan Kepez, Ramazan ayının ha-
yırlara vesile olmasını diledi. Dost-
larıyla iftarda biraraya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Kepez, herkesin Ramazan Bayramı-
nı kutlayarak teşekkür etti. 
n HARUN YILMAZ

Köklü Değişim Konya Temsil-
ciliği tarafından düzenlenen ‘Ra-
mazan Uyanış Zamanı’ temalı iftar 
programı yoğun katılımla gerçek-
leşti. Medya temsilcileri, STK’lar 
ve akademisyenlerin katıldığı iftar 
programına konuşmacı olarak da 
İlahiyatçı-Yazar Abdullah İma-
moğlu katıldı. Programın açılış ko-
nuşmasını yapan Köklü Değişim 
Konya İl Temsilcisi Ahmet Ceran, 
Ramazan Uyanış Zamanı isimli 

iftar programının katılımcılarına 
ve konuşmacı Abdullah İmamoğ-
lu’na teşekkür etti. Daha sonra 
kürsüye gelen İlahiyatçı-Yazar 
Abdullah İmamoğlu da, cahiliye 
amellerinin günümüzde de de-
vam ettiğini ve uyanışla insanların 
kurtuluşa ermesi gerektiğini dile 
getirdi. İmamoğlu, “Bugün zulüm 
ve cehalet devam ediyor. Cahiliye 
dönemindeki zulümler bugün de 
var. O gün de kız çocukları diri diri 

gömülüyordu bugün de katledi-
liyor,  o gün de haksız kazanç ve 
puta tapma vardı bugün de. Biz 
Ramazan Uyanış Zamanı ismini 
bu zulümlerden kurtulma umu-
du ile koyduk. Uyanışla bunlardan 
kurtulmalıyız. Bütün zulümlerin 
bitişi, Allah’ın sistemi olan hilafet 
ile mümkün olacak. Allah bizleri o 
günlere ulaştırsın. Rabbim tuttu-
ğumuz oruçları kabul etsin” dedi. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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Selçuklu Belediyesi tüm birimleriyle bayrama hazır

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Ramazan Bay-
ramı dolayısıyla bir kutlama me-
sajı yayınladı. Başkan Pekyatırmacı 
mesajında, “Rahmet ve bereket ayı 
olan Ramazan ayının sonunda bay-
rama kavuşmanın sevincini yaşı-
yoruz. Huzurun ve hoşgörünün 
başkenti Konya’da Ramazan ayını 
kardeşlik ve beraberlik duygula-
rı içerisinde geçirdik.  Ramazan 
Ayı’nın hepimizde güçlendirdiği 
manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olmanın se-
vincini, iftar sofralarını paylaşma-
nın mutluluğunu, bizi birbirimize 
yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kar-
deşlik gibi bağları daha güçlü duy-
gularla yaşadık” dedi.

Ramazan ayında genelde Kon-
ya’nın özelde de Selçuklu’nun  ma-
nevi bir atmosfere büründüğünü 

ifade eden Başkan Pekyatırmacı: 
“Ramazan ayında yaptığımız Te-
ravih ve Cuma Buluşmaları ile 
hemşehrilerimiz ile iç içe olmaya, 
rahmet ayı Ramazan’ın bereke-
tini hep birlikte yaşamaya gayret 
gösterdik. Bu buluşmalarda ayrı-
ca hemşehrilerimizin fikirlerinden 
istifade ettik, dostluk ve kardeşlik 
bağlarımızı güçlendirdik. Yaptığı-
mız iftarlarla toplumun farklı ke-
simlerinden hemşehirlerimizle bir 
araya geldik ve sevgi bağlarımızı 
kuvvetlendirdik. Ramazan Ayı’nın 
rahmet ve bereketini bizlere dolu 
dolu yaşatan Allah’a şükürler olsun 
Ramazan Bayramında uzun süredir 
görmediğimiz akrabalarımızı, eş ve 
dostlarımızı, yaşlılarımızı ve düş-
künlerimizi ziyaret etmeli ve gö-
nüllerini almak için bu günleri bir 
fırsat bilmeliyiz  ayrıca dargınların 

barışmasına vesile kılmalıyız. Bu 
duygu ve düşüncelerle tüm hem-
şehrilerimizin bayramını tebrik 
eder, bayramın şehrimiz, ülkemiz 
ve tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını dilerim” dedi. 

BAYRAMDA NÖBETÇİ EKİPLER 
GÖREV BAŞINDA OLACAK

Selçuklu Belediyesi, Ramazan 
Ayı boyunca sürdürdüğü çalışmala-
ra bayram da ara vermeden devam 
edecek. Vatandaşların rahat ve hu-
zur içerisinde bayram geçirmelerini 
sağlamak amacıyla bayram süre-
since nöbetçi ekipler görev yapa-
cak. Selçuklu Belediyesi’nce yapı-
lan açıklamada, bayram nedeniyle 
tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek 
“Hemşerilerimizin rahat ve huzur 
içerisinde bayram yapmalarını te-
min için gerekli önlemleri aldık. Be-
lediye çalışanlarımız her an görev 

başında olacaklar” denildi.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
BAYRAM MESAİSİNDE

Halkın Ramazan ayını sorunsuz 
geçirmesi amacıyla çalışmalarını 
sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri, bayram öncesi vatandaşlar ta-
rafından yoğun talep gören market, 
fırın, pastane ve pazar yerleri gibi 
umuma açık sıhhi müesseselere 
yönelik denetimlerini arttırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ça-
lışmalarını bayram süresince de 
devam ettirecekler. Merkez Ekipler 
Amirliği tarafından koordine edile-
cek çalışmalarda gıda satış yerleri 
bayram süresince denetlenecek.

24 SAAT TEMİZLİK
Hazırlıklar çerçevesinde Çev-

re Koruma-Kontrol Müdürlüğü 
ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan oluşturulan ekipler bayram 

süresince aralıksız görev başın-
da olacak. Acil müdahale ekipleri 
bayram süresince hazır tutulacak. 
Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri arefe günü ve bayram sü-
resince 3 vardiya olarak çalışacak, 
oluşturulan acil müdahale ekipleri 
Ramazan Bayramı süresince gü-
nün 24 saatinde aralıksız görev 
yaparak ilçenin temiz kalmasını 
sağlayacak.

FEN İŞLERİ ACİL 
MÜDAHALE EKİBİ İŞ BAŞINDA
Fen İşleri Müdürlüğü bayram 

süresince olabilecek aksaklıklara 
karşı tedbir amacıyla Acil Müdaha-
le Ekibini bayram süresince hazır 
tutacak.

TROPİKAL BAHÇE VE 
SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ 
BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ 

ZİYARETE AÇIK

Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi ve Macera Parkı Ramazan 
Bayramında şehir dışından gelecek 
misafirler düşünülerek Bayramın 
2. ve 3. Günü (05-06 Haziran ) zi-
yarete açık olacak. Hazırlıkları ta-
mamlanan Selçuklu Çiçek Bahçesi 
de bayramın 2. gününden itibaren 
kapılarını ziyarete açacak. 

SİLLE BARAJ PARK’TA 
BAYRAMIN 2. GÜNÜNDEN 

İTİBAREN  HİZMET VERECEK
Sille Baraj Parkı’da bayram 

tatilinde doğayla iç içe olmak iste-
yenler için bayramın 2. Gününden 
itibaren hizmet verecek. 

Bayram süresince, vatandaş-
ların Selçuklu Belediyesine ait 444 
99 19 numaralı telefona istek ve 
şikayetlerini görevlilere iletebile-
cekleri belirtildi.
n HABER MERKEZİ

SOBE Vakfı, fitre ve 
zekâtları bekliyor

Doğanhisar’ın yeni Başkanı
Süleyman Pekmez oldu

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı (SOBE) yaklaşan Ra-
mazan Bayramı öncesinde zekat 
ve fitre yardımlarını kabul ediyor. 
Bağışlanan fitre ve zekatlar ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin eğitimlerinde 
kullanılıyor.

Selçuklu Belediyesince hayata 
geçirilen Selçuklu Otizmli Birey-
ler Eğitim Merkezi’nde (SOBE) 
otizmliler, çeşitli eğitim, aktivi-
te ve faaliyetlerle sosyalleşiyor. 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi’nde (SOBE), otistik birey-
lerin günlük yaşama adaptasyon-
larını sağlamak amacıyla dünya 
standartlarında rehabilitasyon, 
eğitim, terapi ve aktiviteler ger-
çekleştiriliyor. Selçuklu Belediyesi 
ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı iş birliğinde, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi desteğiy-
le faaliyete geçirilen merkezde 
eğitim sınıfları, yüzme havuzla-
rı, sosyal yaşam, spor ve müzik 
alanları ile binicilik tesisleri gibi 
çok amaçlı bölümler bulunuyor.  
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı (SOBE) yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesinde zekat ve fitre 
yardımlarını kabul ediyor. Şehir 
genelinde bulunan reklam pa-
nolarına asılan afişlerde zekat- 
burs SOBE’ye umut ol, zekat ve 
fitrelerinizle otizmli bir çocuğun 
eğitimine katkı sağlayıp hayatı-
na dokunabilirsiniz. Umut olmak 
ister misiniz? İfadeleri kullandı. 
SOBE’ye yapılan bağışlar ile ih-
tiyaç sahibi otizmli öğrencilerin 
eğitiminde kullanılıyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MHP’li Doğanhisar Belediye 
Başkanı İhsan Öztoklu, geçtiğimiz 
günlerde uğradığı silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybetmişti. Üzü-
cü olayın ardından Doğanhisar’da 
boşalan başkanlık koltuğuna kimin 
oturacağı merak konusu olmuştu. 
Edinilen bilgilere göre bugün Do-
ğanhisar Belediye Başkanlığı için 
Meclis toplantısı yapıldı. Yapılan 
toplantının ardından ise Doğanhi-
sar Belediye Başkanlığı’na Süley-
man Pekmez’in seçildiği bildirildi.

MHP’DEN AÇIKLAMA 
Konuyla ilgili ilk açıklama Milli-

yetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 
İl Başkanlığı’nın resmi sosyal med-
ya hesabından yapıldı. Açıklama-
da, “İhsan Öztoklu Başkanımızın 
Şehadeti Neticesinde Doğanhisar 
Belediye Başkanlığı Şeçimi Mil-
liyetçi Hareket Partisi’ne Geçen 
Süleyman Pekmez Doğanhisar Be-
lediye Başkanı Olmuştur... Camia-
mıza ve Doğanhisar’a hayırlı olma-
sı dileriz” denildi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldı. 
Ayrıca toplu ulaşımın bayramın ilk 2 günü; otoparkların bayram boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu

Büyükşehir Belediyesi
bayrama hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ramazan Bayramı’nın Konya’da so-
runsuz geçmesi için gerekli tedbirle-
ri aldı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait Konevi, Zindankale, İplikçi, Mev-
lana ve Osmanlı Buğday Pazarı ka-
palı otoparkları 1 Haziran Cumartesi 
sabahı itibariyle bayram sonuna ka-
dar ücretsiz olarak hizmet verirken; 
Büyükşehir’e ait tüm yol üzeri ve 
açık otoparklar arefe gününden bay-
ram sonuna kadar ücretsiz olacak. 

TOPLU ULAŞIM BAYRAMIN 
İLK 2 GÜNÜ ÜCRETSİZ 

Bayram süresince Pazar tarife-
siyle hizmet verecek toplu ulaşım 
araçları, bayramın birinci ve ikinci 
günü ücretsiz, üçüncü günü yüzde 
50 indirimli olacak. Büyükşehir, va-
tandaşların bayram ziyaretlerini oto-
büsler ve tramvaylarla rahat geçir-
melerini sağlamak amacıyla gerekli 
çalışmaları yaptı. 

MEZARLIKLAR BAYRAM 
ZİYARETLERİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların mezar ziyaretle-
rini sorunsuz gerçekleştirmeleri için 
temizlik çalışmalarını yapan, güven-
lik tedbirlerini artıran Büyükşehir, 
bayram süresince hava ve gürültü 
kirliliği ile ilgili her türlü şikayete 
cevap verecek. Bayram öncesi şehir 
merkezinde kapsamlı temizlik ça-
lışmaları başlatan temizlik ekipleri, 
çalışmalarını bayramda da sürdüre-
cek. Ayrıca, bayram süresince açık 
alanlarda haşere ile mücadele kap-
samında gerekli çalışmalar sürdürü-
lürken; başıboş hayvanlarla ilgili re-
habilite çalışmaları ilçe belediyeleri 
ile birlikte yapılmaya devam edecek. 

İTFAİYE 110 MERKEZDE NÖBETTE 
Bayram süresince normal mesa-

isine devam edecek olan Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 110 
merkezde çalışmalarını sürdürecek. 
Vatandaşlar, yangın ve benzeri ta-
bii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil 
Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir ge-
nelinde bayram süresince su, ka-
nalizasyon ve sayaç arızalarında 24 
saat hizmet verecek. Vatandaşlar; 
su ve kanalizasyon arızaları için ALO 
185’i arayabilecekler. 

ZABITA BAYRAMDA 
MESAİYE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası 
da Ramazan Bayramı süresince va-
tandaşların her türlü şikayetlerine 
cevap vermek üzere çalışmalarını 
sürdürecek. Bayram tatili boyunca 
Otogar Zabıtası 24 saat, Çevre Zabı-

tası 20.00-08.00 arası hizmet verir-
ken şehir merkezinde 08.00-23.00 
arası hizmetler sürdürülecek. Zabı-
ta ile ilgili şikâyetler için 350 31 74 
no’lu telefonlar aranabilecek. 

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR 
Büyükşehir, bayram süresince 

yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri 
sorunlara anında müdahale edecek 
Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet 

verecek. Vatandaşlar, bayram sü-
resince belediye birimleri ile ilgili 
şikâyetlerini Alo 153 no’lu telefona 
bildirebilecek. 
n HABER MERKEZİ
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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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27 Mayıs 1980 
günü eşi ve çocuk-
larının gözü önünde 
öldürülen ‘’Gün Sa-
zak’’ ismi, Türk siyasi 
hayatı açısından çok 
önemli bir yere sahip-
tir. Türkiye’nin 1980 
Darbesinin hemen 
öncesinde bulundu-
ğu görevler ve bu 
görevlerde ki icraatleri bakımın-
dan titizlikle çalışılması gereken 
bir isim olduğunu söylemeliyim. 
Siyasi ufku, bakanlık döneminde 
attığı adımlar ve üstlendiği görev-
ler hem dönemi anlamaya hem 
de bugünlere ışık tutmak adına 
göz ardı edilemez. Aktif siyasetin 
içerisinde bulunurken, döne-
me dışarıdan bakarak tahlillerde 
bulunabilmiş olması bile onun 
neden katledildiğine bir cevap 
oluşturacaktır. Gün Sazak’ın ölü-
münün geri planının irdelenmesi 
bugün hala uğraştığımız birçok 
meselenin de aslında geri planını 
gösterecektir. Ancak gözüken o 
ki kendi yakın siyasi geçmişimiz-
den bihaberliğimiz ve kendi yakın 
siyasi geçmişimize samimiyetle 
yaklaşma korkumuzdan ne yazık 
ki nasibini almış isimlerden bir 
tanesi de Gün Sazak’tır. 

İlk mecliste bulunmuş ve Milli 
Mücadeleye katılmış toprak zen-
gini Emin Sazak’ın oğlu Gün Bey, 
1973 yılında Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkan Yardımcılığı 
göreviyle aktif siyasete girmişti. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nde iş 
dünyasının üst düzey üyelerinden 
sayılabilecek tek isimdi, denebilir. 
Bunun yanında Alparslan Tür-
keş’in her an yanında bulunan 
ve en yakın çalışma arkadaşları 
arasında kabul edilen Gün Sazak, 
o dönemde başarılı yükselişiyle 
olası lider isimler arasında anılı-
yordu. 

Sokaklar da çatışmaların ol-
duğu ve artık Türkiye’nin nereye 

sürüklendiğinin kes-
tirilemediği günlerde 
Gün Sazak, siyasi 
zekasını göstermişti. 
Taha Akyol’un aktar-
dığı üzere Alparslan 
Türkeş’e sokaklarda 
ki olayların durulması 
için tepede bir yakın-
laşmanın gerektiğini 
belirtmişti. CHP ile 

kurulacak bir koalisyonun dökü-
len kana engel olabileceğini söy-
lemiş ve Türkeş’ten aldığı onayla 
‘’Vedat Dalokay’’ ile bunun için 
görüşmüştür. CHP’de Ecevit’in 
bu yaklaşıma sıcak bakmaması 
neticesinde girişim neticeleneme-
miş ve ne yazık ki olaylar sokakta 
artarak devam etmiştir. 

Bu dönemde sokak olayla-
rının planlayıcılarının Türkiye’de 
bir darbe hazırlığı yaptığı üzerine 
görüşleri aslında onun durduğu 
noktayı gösterir niteliktedir. Bu 
anlamda birçok girişimde bulun-
muşsa da hepsi bir şekilde boşa 
çıkarılmıştır. 

1977’de kurulan ‘’Adalet 
Partisi, Milli Selamet Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’’ koa-
lisyonu dönemimde milletvekili 
olmamasına rağmen Alparslan 
Türkeş tarafından ‘’Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı’’ görevine getiril-
miştir. Bu göreve geldiği andan 
itibaren ‘’yolsuzluk, rüşvet ve 
kaçakçılık’’ ile yapmış olduğu 
mücadele onun isminin çok daha 
fazla duyulmasına yetmiş gibi 
gözüküyor. Görev yaptığı kısa 
dönemde liyakat sistemine dayalı 
atamaları çerçevesinde rüşvet ve 
kaçakçılığı gün yüzüne çıkarıp 
engellemeyi başarmış bir isimdi. 
Müsteşar olarak görevlendirdiği 
Namık Kemal Zeybek’in de bah-
settiği üzere Gün Sazak, yaptığı 
atamalarda dönemin keskin si-
yasi fay hatlarına ve gruplaşma-
larına rağmen liyakatten vazgeç-
memişti. Uyuşturucu ve silah 

kaçakçılığının arkasında ki terör 
bağlantısını çözerek buna da ağır 
bir darbe vurmayı o kısacık görev 
süresinde başarabilmişti. 

Bu durum yalnızca kendi 
çevresinden değil farklı görüşler-
de bulunan insanlar tarafından 
da takdir edilmiştir. Farklı dünya 
görüşlerine sahip olmalarına rağ-
men Abdi İpekçi Gün Sazak’ı o 
dönemde birçok kez takdir ve teb-
rik ederek kaleme almıştır. Hatta 
Gün Bey’den sonra göreve gelen 
CHP’li bakan ‘’Tuncay Makara-
cı’’yı eleştirip Gün Bey’in dönemi-
ni örnek olarak göstermekten geri 
durmadı. Yine aynı dönemde ka-
çakçılık ve terör ilişkisi üzerine ça-
lışan Uğur Mumcu’da Gün Bey’i 
öven yazarlar arasındaydı. 

Tabii, o yıllarda böylesine 
bir isme suikast düzenlenmesi 
beklenebilir bir düşünce olsa da, 
MHP’nin iki numarası kabul edi-
lebilecek bir ismin hedef alınması 
pekte basit bir iş değildir. Üstelik 
hem siyasi alanda ki uzlaşmacı 
tavrı hem de bakanlık döneminde 
ki faaliyetleri de göz önüne alına-
nınca basit bir cinayetten bahset-
mek mümkün gibi gözükmüyor. 

Cinayeti 3 gün sonra her ne 
kadar Dev-Sol üstlenmiş olsa da 
hadisenin bu kadar basit olma-
dığı söylenebilir. Katillerden Edip 
Eranıl’ın hemen kaçabilmiş olma-
sı ve daha sonraki yıllarda THY 
uçağının Bulgaristan’a kaçırılma 
olayında ismi geçmesine rağmen 
kayıplara karışmasının izahı pek 
kolay değildir. Üstelik bir başka 
terörist Cemal Kemal Altun’un 
Almanya’da sorgulandığı anda 
mahkemeden atlayarak intihar 
etmesi de bu işin geri planını ka-
ranlık hale getirmektir. 

Yolsuzluk, Rüşvet ve Kaçak-
çılığın baş düşmanı Gün Sazak’ın 
öldürüldüğü gün ‘’Ülkücü Şehitle-
ri Anma Günü’’ olarak hala Ülkücü 
Harekette anılmaktadır. 

Allah Rahmet Etsin…

YOLSUZLUK, RÜŞVET VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELENİN ÖYKÜSÜ: GÜN SAZAK

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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1 Haziran 2019
Hicri: 27 Ramazan 1440

Sahur:
03:38

İftar:
20:13

Müslümanlar arasında bir 
din kardeşliği vardır. Bu, din bakı-
mından genel bir yakınlık ve akra-
balıktır, en kuvvetli bir bağdır. Bu 
yönden müslümanlar, herhangi 
ırka, herhangi yurda bağlı olurlar-
sa olsunlar, birbirine bağlıdırlar, 
birbirini sever, birbiri hakkında 
hayır isterler. Bir ayet-i kerimede 
buyurulmuştur.“Mü’minler şüb-
he yok ki, kardeştirler.” Bundan 
başka müslümanlar arasında 
birbirinden farklı derecelerde bir 
soy, bir neseb, bir hısımlık ve akrabalık var-
dır. Bu bakımdan da aralarında birtakım gö-
revler haklar ve hükümler bulunur. Bunların 
gözetilmesi dinimizce gereklidir.

Müslümanların çoğalmaları ve kuvvet-
lenmeleri, yurdlarını ve varlıklarını savuna-

bilmeleri aralarında aile ocağının gelişme-
sine bağlıdır. Bu yönü ile aile kurmak ve bu 
ailenin devamına çalışmak İslam’da önemli 
bir görevdir. Şöyle ki: Aile yuvası kurmaya 
gücü yeten ve kendisinde kuvvetli bir meyil 
bulunan müslüman için evlenip aile sahibi 
olmak vacib veya farzdır. Nefsi taşkın olma-

yan bir müslüman için de bir mü-
ekked sünnettir. Bir hadis-i şe-
rifde buyurulmuştur: “Evleniniz, 
çoğalınız; çünkü ben, kıyamet 
günü ümmetlere karşı sizinle 
öğünürüm. ”Fakat kadına zulüm 
ve eziyet edileceği bilinerek 
zevce haklarını çiğneyecek olan 
kimsenin evlenmesi haramdır. 
Çünkü bu durumda aile haya-
tından beklenen yararlar elde 
edilemez. Talak (boşama) işine 
gelince: Bu bir yönden meşru 

ise de, diğer bir yönden yasaktır ve sakın-
calıdır. Şöyle ki: Aile hayatından beklenen 
şeyler elde edilmeyince veya iffet ve geçim 
bakımından bir fenalık yüz gösterirse, boşa-
ma meşrudur, müstahsendir. Fakat böyle bir 
gerek ve zaruret bulunmadıkça boşama kötü-

dür, müstahsen değildir. Bir hadis-i şerifde 
buyurulmuştur:“Allah katında helal olan şey-
lerin en sevimsizi boşanmaktır.”Onun için 
aile hayatını yaşatmaya çalışmalı, gereksiz 
olarak ayrılma ve boşama olaylarına mey-
dan vermemelidir. Bunun sorumluluğundan 
çekinmelidir. Her müslüman için aile hayatı 
ile ilgili din meselelerini yeteri kadar bilip 
onları uygulamak da bir görevdir. Kimlerin 
birbiri ile evlenemeyeceğini, kimlerin evle-
nebileceğini ve kimler arasında mahremiyet 
bulunduğunu bilmek gerekir. Nikah denilen 
evlenme akdi (sözleşmesi) karı-koca olacak 
Müslümanlar veya bunların velileri veya ve-
killeri arasında iki mü’min erkeğin veya bir 
erkekle iki mü’min kadının şahidlikleri ile 
gerçekleşir. Çiftlerden biri tarafından teklif ve 
diğeri tarafından kabul olur. Şöyle ki: “Ben 
seni zevce edindim” diye yapılan teklife, 

karşı taraf da “Kabul ettim” der. Çiftlerin veli 
veya vekilleri de şöyle der: “Ben falanın kızı 
falanı, velisi veya vekili olduğum falan için 
zevce kabul ettim,” diye yapılan teklife kar-
şı: “Ben de falan kimseyi, velisi veya vekili 
bulunduğum falancaya veli veya vekil olarak 
evlendirdim.” der. Buna da şahitler şehadet 
ederler. Böylece icab ve kabul tamamlanıp 
akid yapılmış olur. Ayrıca kadına “Mehir” adı 
ile emsaline kıyasla bir mal verilmesi veya 
anılması gerekir. Bu “mehir” her iki tarafın 
rızası ile daha önce de tayin edilebilir. Kadın 
bu mehrini sonra kocasına bağışlayabilir. 
Babalar, dedeler, anneler, nineler, erkek ve 
kız kardeşler, amcalar, dayılar, halalar ve 
teyzeler arasında bir soy yakınlığı ve ebedî 
bir mahremlik vardır. Bunlar arasında nikah 
asla caiz değildir. Bir kimse, hiç bir zaman 
bunlardan herhangi birini nikahlayamaz. 

Yine, bir kimse, kendi kardeşinin kızını ve 
bunun torunlarını da alamaz. Fakat bir kim-
se, amcasının, halasının veya teyzesinin kı-
zını alabilir. İki kardeş çocukları birbirleriyle 
evlenebilirler. Bunlar arasında akrabalık 
varsa da mahremiyet yoktur. Süt emme ile 
meydana gelen mahremiyet de, soyla sabit 
olan mahremiyet gibidir. Onun için bir kimse 
ile süt babası, süt anası, süt dedesi, süt ni-
nesi, süt kardeş evladı, süt halası, süt teyzesi 
arasında ebedî bir mahremiyet vardır. Bunlar 
birbirleri ile evlenemezler. Süt mahremiyeti-
nin gerçekleşmesi için, süt emen çocuğun iki 
buçuk yaşından küçük olması ve emdiği sü-
tün boğazından geçmiş olması şarttır. Bu iki 
buçuk yıldan sonra emilen veya içilen süt ile 
süt evlatlığı veya kardeşliği olmaz. Bu müd-
det İmam Azam’a göredir. İki İmama göre süt 
emme müddeti iki senedir.

Tekamül etmiş bir kalp için 
mikrodan makroya her şey, ilahi 
azamet tecellileri ve kudret akış-
larının bir ibret ve hikmet sergisi 
durumundadır… Her insan bu 
sergiyi gezme, görme ve tefekkür 
etme hakkına sahiptir. Bizleri bu 
tefekkürden alıkoyan nedir? Güneş 
ve Ay…Onları kafirler ve gafiller de 
görüyor. Peki, biz nasıl bakmalıyız 
Güneş ve Ay’a? Cenab-ı Hak biz-
lere Güneş ve Ay’ı misal vererek 
üzerinde tefekkür etmemizi istiyor: 
“Güneş’i ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, 
yılların sayısını ve hesabı bilmeniz 
için ona (Ay’a) birtakım menziller 
takdir eden O’dur. Allah bunları, 
ancak bir gerçeğe (ve hikmete) 
binaen yaratmıştır. O, bilen bir 
kavme ayetlerini açıklamaktadır.” 
(Yunus, 5) “Ne Güneş Ay’a yetişe-
bilir ne de gece gündüzü geçebilir! 
Her biri (belli) bir yörüngede yüzer-
ler.” (Yasin, 40) buyuruyor. Güneş 
ve Ay’da herhangi bir arıza oluyor 
mu? Güneş veya Ay, tamirhane-
ye çekiliyor mu hiç? Hiçbir ateist, 
Güneş’in on dakika erken veya geç 
doğup batma ihtimâli var mı, diye 
bir merak içerisinde kalıyor mu? 
Her şey ilahi bir tanzimle, saniye 
şaşmadan yoluna devam ediyor. 
Mesela Güneş’le Dünya arasındaki 
mesafe biraz daha fazla olsaydı, 
her yer kutuplara dönerdi. Ya da 
mevcut olandan biraz daha yakın 
olsaydı, bu sefer de her şey yanar 
kavrulurdu. Toprağı bir tefekkür 
edelim… Toprak, içine atılan cü-
rufu temizliyor, sebzeyi ve meyveyi 

tertemiz olarak bize veriyor. Bunu 
nasıl yapıyor? İçerisinde nasıl 
bir fabrika var? O kara toprağın 
bağrında rengarenk çiçekler nasıl 
yetişiyor? O renkler, toprağın ne-
resinde gizli?.. Çiçeklerin o enfes 
rahiyaları nerede hazırlanıyor?.. 
Yine toprakta yetişen bitki ve ağaç-
lar gündüz havadaki karbondioksiti 
oksijene çeviriyorlar, geceleyin de 
tam tersi bir durum söz konusu… 
Bu vazifelerini de hiç aksatmadan 
ifa ediyorlar. Bunun takibi insana 
verilseydi, kim bilir bu zamana 
değin ne kadar aksatırdı… Yedi-
ğimiz, içtiğimiz ne varsa hepsi top-
raktan çıkıyor. Bütün mahlukatın 
yemesi, içmesi toprak terkibinden. 
Fakat bir tavuğun yiyip içtiğini biz 
yiyip içsek ölürüz. Bir tavuk, akrebi 
yiyor, biz de tavuğu yiyoruz. Ama 
bir zarar görmüyoruz. Yine yeryü-
zünün toprak tabakası, şimdikin-
den biraz daha kalın olsaydı, canlı-
ların hayatı için elzem olan oksijen 
bulunmayacaktı. Zira kalın toprak 

tabakası, mevcut oksijeni emecek 
ve böylece hayat imkânsız hâle 
gelecekti. Keza, denizler, bugünkü 
hâllerinden bir miktar daha derin 
olsaydı, bu fazla sular da karbon-
dioksit ve oksijeni çekeceğinden, 
yeryüzünde hayat olmayacak, bitki 
bile yetişmeyecekti. Yani yer ayrı, 
gök ayrı bir tefekkür vesilesi… Ni-
tekim havaya baktığımız zaman, 
% 77 azot, % 21 oksijen ve % 1 
nisbetin de karbondioksit ve argon 
gibi diğer gazların karışımından 
ibaret. Biri artıp diğeri eksilse bü-
tün mahlukat biter. Havada % 21 
nisbetin de bulunan oksijen, biraz 
daha fazla olsa, Dünya’daki her şey 
bir kıvılcım ile tutuşur. Dünya’nın 
etrafındaki hava tabakası, biraz 
daha ince olsa, meteorlar her gün 
Dünya’nın kabuğunu delip geçer. 
Demek ki kul, Cenab-ı Hakk’ın ya-
rattığı ne varsa ona nazar ederken, 
Cenab-ı Hakk’ın azamet-i ilahiyye-
sini düşünüp “Aman ya Rabbi! Sen 
her şeye kâdirsin!” demelidir.

İslam nazarında iman; kalp ile 
tasdik, dil ile ikrar suretinde gerçek-
leşir. Yani imanın asıl tecelli mekâ-
nı akıl değil, hissiyat merkezi olan 
kalptir. Bu husus çok mühimdir. 
Çünkü iman, ulvî bir histir. Akıl ise 
iman hissine ulaşmakta, başlan-
gıçtaki belli merhaleleri aşmak için 
gereken bir vâsıtadan ibarettir.

Aklen kabul, zihnen tasdik 
edilen ilâhî gerçekler, kalben de 
tasdik edilmez ise, gerçek bir iman 
meydana gelmez. İman kalbe yer-
leşmedikçe de amele dönüşmez, 
davranışlara istikamet veremez. 
Bununsa Hak katında hiçbir kıymeti 
olmaz. Nitekim Cenab-ı Hak, ilahi 
hakikatleri okuyup bildikleri hâlde 
kalben hazmetmemiş oldukları için 
onunla amel etmeyen Beni İsrail 
alimlerinin hâlini, ciltlerce kitap 
taşıyan merkebe teşbih etmektedir. 
Bu yüzden ilahi hakikatleri bilmek, 
onları sırf zihne depolamak değil-
dir. Bilmek, tefekkür ve tahassüs 
neticesinde hayat ve kâinattaki bü-
yük nizamın muammasını çözerek 
bunun gereğiyle amel etmektir. 
Bunu yapacak olansa, iman nu-
ruyla aydınlanmış bir kalptir. Aklın; 
insan, kâinat ve bunlardaki haki-
katlere bir ayna mesabesinde olan 
Kur’an-ı Kerîm üzerinde tefekkür 
ederken elde edeceği netice, tıpkı 
topraktan çıkarılan ham madenler 
gibidir. Bu madenleri mamul hale 
getirense, kalptir. Kalp; tahassü-
sün, yani hissiyatın, duyguların 
merkezidir. Kalbin “hads, ilham 

ve sünuhat” kelimeleriyle de ifade 
edilen fonksiyonu, aklın sunduğu 
delilleri birleştirerek, tıpkı kırık bir 
vazonun parçalarını bir araya geti-
rip aslî şeklini ortaya çıkarmak gibi, 
hakikatin kâmil manada idrakini 
temin eder.

Demek ki hakka ve hayra ulaş-
manın mükemmel bir şekilde icra-
sı, aklın vahiyle terbiye edilmesini 
ve aklın tükendiği noktada iman ol-
gunluğuna sahip bir kalbin devreye 
girerek onun eksikliğini teslimiyetle 
telafi etmesini gerektirir.

Tefekkürün kıymeti de, onun 
tahassüsle takviye edilmesine, 
yani beyin ve kalp fonksiyonlarının 
ahenkli bir denge içinde işleyebil-
mesine bağlıdır. Sadece beyne ve 
akla ağırlık verilirse, insan belki iyi 
bir dünya adamı, yani menfaat in-
sanı olabilir. Fakat kamil bir mümin 
olabilmek için, duyguların merkezi 
olan kalbin de manevi terbiye ile 

eğitilip akla rehberlik etmesi icab 
eder. Çünkü hissiyat merkezi olan 
kalp, aklın tefekkürüne, tefekkür 
ise iradeye yön verir. Bu demektir 
ki, iradi fiillerin temel saikı kalptir; 
orada yerleşip kök salan hislerdir. 
Bu bakımdan kalbin de ilâhî emir-
ler çerçevesine oturtulması, diğer 
uzuvlardan daha ehemmiyetlidir.

Zira nefsani arzular zemininde, 
gurur, kibir gibi kalbî marazların 
tasallutu altında ve selim bir kal-
bin irşadından mahrum hâldeki bir 
aklın tefekkürü, asli mecrasından 
çıkar; insanı, şeytan misali azgınlı-
ğa ve sapıklığa sevk eder. Mevlana 
Hazretleri buyurur ki: “Şeytanın aklı 
kadar aşkı da olsaydı, bugünkü İb-
lis durumuna düşmezdi.” Demek 
ki akıl, tek başına bir değer ifade 
etmez. Aklın dümenini ele alıp ona 
en doğru istikâmeti verebilmek için 
kalpteki hisleri manen olgunlaştır-
mak icab eder.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Akrabalık ilişkileri ve sınırlar

İBRET VE HİKMET SERGİSİ

ŞEYTANIN AKLI KADAR AŞKI OLSAYDI?

 

Karaman/Konya/Aksaray İlleri Devlet ve Genel Avlakları Bilgilendirme Tabelası alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/265361
1-İdarenin
a) Adresi  : Rauf Denktaş Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi No:52/A 
   70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası  : 3382149388 - 3382149288
c) Elektronik Posta Adresi  : karaman.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karaman 
   ilindeki avlaklar için 50 adet, Konya ilindeki avlaklar için 55 adet ve 
   Aksaray ilindeki avlaklar için 20 adet olmak üzere toplam 125 adet 
   Bilgilendirme Tabelası Alımı yapılacaktır. 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  : Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Karaman Şube 
   Müdürlüğü (Karaman İli), Tarım ve Orman Bakanlığı 8.Bölge 
   Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü (Konya İli), Tarım ve Orman 
   Bakanlığı 8.Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürlüğü (Aksaray 
   İli). İhaleye konu mal ve malzemelerin Tarım ve Orman Bakanlığı 
     8.Bölge Müdürlüğü Karaman/Konya/Aksaray İl Şube Müdürlüklerine 
   ayrı ayrı ve ilgili şube müdürlüklerinin belirlediği alanda teslimi 
   yapılacaktır.
c) Teslim tarihi  : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (otuz) takvim 
   günü olup, Avlak tabela tasarımları için ilgili illerden onay alınacaktır. 
   Onay süreci her İl Şube Müdürlüğü için 5 takvim günü olmak üzere 
   toplam 15 gündür ve işin süresine dahil değildir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. 
   Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram Caddesi 
   No:1 Meram / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 13.06.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman 
Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 8. Bölge Müdürlüğü, Karaman, Konya ve Aksaray 
Şube Müdürlükleri adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Konya 
8. Bölge Müdürlüğü Toprak Sarnıç Mahallesi Eski meram Caddesi No:1 Meram / KONYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine  ihale yapılan  istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri  için  teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

İHALE İLANI
KARAMAN/KONYA/AKSARAY İLLERİ 

DEVLET VE GENEL AVLAKLARI 
BİLGİLENDİRME TABELASI ALIMI İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
KARAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1006806
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Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK1 HAZİRAN 2019

Kadim şehir Konya’nın düşün, sanat, edebiyat dünyamıza kazandırdığı isimlerden biri de Şair Gültekin Samanoğlu’dur. Gurbet hayatında Konya olmakla gurur 
duymuş, Anadolu’nun geleneklerine, milli değerlerine bağlı kalmış, Türk Edebiyatına önemli eserler vermiştir. Türk basın hayatında da önemli hizmetleri olmuştur 

Gurbette Konyalı bir Şair
İlim ve irfan merkezi, medeni-

yetlerin beşiği Konya bugüne kadar 
sayısız ilim insanı, alim, Şair Gülte-
kin Samanoğlu’dur edip, şair, yazar 
yetiştirmiştir. İşte bu şahsiyetlerden 
biri de şiirleriyle Türk Edebiyatında 
adından söz ettiren Şair Gültekin 
Samanoğlu’dur. 2 Kasım 1927’de 
Konya’da doğdu. Çumralı olan Şair 
Gültekin Samanoğlu’nun asıl soya-
dı; Samancı’dır. Edebiyat alanında 
Sâmanoğlu soyadını kullanmıştır. 
Babası kültürlü, belirli bir düzeyde 
eğitim almış ve Konya’nın ilçelerin-
de memurluk yapmış olan Fehim 
Bey’dir. 

İlkokula babasının memuriyeti 
sebebi ile Çumra’da Altınçeşme İlko-
kulunda başladı, babasının tayininin 
çıkması üzerine ilkokulun son üç sı-
nıfını Konya’da tamamladı.

1947 yılında Kuleli Askeri Lise-
si’ni, 1949’da Harp Okulu’nu bitir-
dikten sonra, Subay olarak yurdun 
çeşitli yerlerinde görev yaptı. 1959 
yılında kendi isteğiyle ordudan ayrıl-
dı. Basın Yayın Turizm Bakanlığı’na 
girdi, İç Basın Müdürü oldu.  1967 
yılında Basın İlân Kurumu Genel 
Müdür Yardımcılığına, 1973’de de 
Genel Müdürlüğe getirildi. Bu göre-
vini hayatının sonuna kadar başarıyla 
sürdürdü. 1988 ve 1992 yıllarında 
dörder yıl olmak üzere iki dönem 
TRT Yönetim Kurulu üyeliğine se-
çildi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
düzenlenen Anadolu Basını Bölge 
toplantılarına katıldı. Basın, Yayın, 
Dil, Edebiyat ve Kültür konulu pek 
çok toplantıya katıldı, komisyonlarda 
çalıştı, bildiriler sundu. 1987 yılında 
“Anadolu Basını Üstün Hizmet Ödü-
lü”nü aldı. Ankara Gazeteciler Cemi-
yeti tarafından seçilen “Son Kırk Yılın 
En Başarılı Gazetecileri” arasında yer 
aldı. Kültür, sanat ve turizmle ilgili 
bir çok sivil toplum örgütünün üye-
leri, yöneticileri arasında bulundu. 
1983 yılında, Sturga Şiir Şöleni’nde 
Türkiye’yi temsil etti. Kültür, sanat 
ve turizmle ilgili birçok sivil toplum 
örgütünün üyeleri, yöneticileri ara-
sında bulundu. 

ŞAİRLİĞE GİDEN YOL 
Çocuk denilecek yaşlarda dede 

ve nineleri ve halası sayesinde din-
lediği manzum masal ve hikâyeler 
sayesinde şiire ilgi duymaya başladı. 
Kendisi de bu durumu şöyle açıkla-
mıştır; münasebetini; “Tam anlamı 
ile Osmanlı hanımı iki ninem, espri 
dolu dedemin üzerimdeki etkileri 
inkâr edilemez. Bana şiir yaz deme-
mişlerdir. Fakat dinlediğim masallar, 
halk hikâyeleri ve bunlar arasındaki 
maniler, ister istemez şiir cevheri-
nin yoğunlaşmasında etkili unsur-
lar olmuştur.” Babasının ilçelerdeki 
memuriyetinden dolayı ortaokul bi-
rinci sınıfı Konya’da bir akrabasının 
yanında, ikinci sınıfı ise, İstanbul’da 
dayısının yanında kalmak suretiyle 
bitirmek zorunda kaldı. İstanbul’da 
geçen bir yıl zor ve buruk olsa da ona 
yepyeni ufuklar açmıştı. İlk defa de-
nizi, vapurları, tramvayları görmüş, 
vesikayla alınan ekmekler, soğuk ve 
isli odalarda hem ders çalışmak hem 
de anne-baba hasreti çekmek ona çok 
zor gelmişti. Çocukluğundaki bu ha-
tırlar şiirlerine de yansıdı. Ortaokulda 
şiir alanında Namık Kemal ve Yahya 
Kemal’den çok etkilendi, edebiyatı 
sevdi. Tatilini okulun kütüphanesinde 
kitap okuyarak geçirir. Bu olaylar onu 
askerlikten çok edebiyata itmiştir.

Hatta askeri okuldayken AÜ 
DTCF Edebiyat bölümüne gitmek 
iste ve Dil Tarih’e dilekçe yazar. Bu 
durumu şöyle anlatır: “Kuleli Lise-
si son sınıfındayım, anladım ki ben 
subay olamam. Edebiyat hocama 
yalvardım, bana askeri edebiyat öğ-
retmeni olmamı söyledi. Dil Tarih 
Fakültesi’nde askeri öğrenci olarak 
okumak için Ankara’ya mektup yaz-
dım. Cevap; ordunun subaya olan ih-
tiyacından dolayı, fakültelere hâkim, 
doktor, öğretmen olmak üzere sivil 
liselerden talebe alınacaktır. Üzüntü 
aldı beni. Mektebe girdim diye nasıl 
sevindiysem, Dil Tarih’e gidemedim 
diye o kadar üzüldüm.” 

1948 yılında Çınaraltı Dergisi’n-
de yayınlanan “O Kadın” şiiri ile dik-
kat çekti.  Sen ilk iftar meyvesi rama-

zan sinisinde,
Sen kadın üstü kadın, gönül kav-

sinde saklım...
İşlenmemiş minyatür ıstırap çi-

nisinde,
Hayal havzumun suyu ipek, ipek 

duvaklım.
Asıl adı Gültekin Samancı olma-

sına rağmen Gültekin Sâmanoğlu 
adını da kullanmış ve bu isimle ta-
nınmıştır. Buna rağmen 1948’den 
önce bazı dergilerde yayımlanan 
Ebediyet Yolcusu, Hakikat, Hücum 
şarkısı şiirlerinde “Samancı” soyadını 
kullanmıştır. Askerî okulda öğrenime 
devam etmesi nedeniyle, müstear 
isim kullanmıştır. 

Beş Hececiler, Namık Kemal, 
Yahya Kemal başta olmak üzere, 
Necip Fazıl, Cahit Sıtkı, Kemalettin 
Kamu, Arif Nihat Asya, Ahmet Mu-
hip Dıranas gibi isimlerden etkilen-
miştir. Kendisiyle yapılan konuşma-
larda, şiir toplantılarında şiirlerinin 
esin kaynağı olarak da  önce en bü-
yük hazine halk şiirimizi, sonra divan 
şiirimizin ustalarını ve arkasından 
Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip 
Fazıl, Ahmet Muhip ve Cahit Sıtkı”yı 
göstermiştir. Şiirinde geleneğe bağlı 
olarak hece veznini kullandı. Ancak, 
hecenin alışılmış şekil, kalıp ve bite-
viyeliğine, yeni bir biçim, ahenk ve 
içerik getirdi. Şiir dili kusursuz taze 
ve değişikti. Gerçekleri duygunun 
tülleri arkasından vererek yumu-
şatan, dış dünyadan çok, kendi iç 
dünyasına, hatıralarına gömülü, li-
rik, duygulu bir şairdi. Temelde ferdi 
duyguları ağır basan, aşkı, üzüntüyü, 
hayranlığı, sevgiyi, aile mutluluğunu 
daha sık söylemiştir. 

Yakından tanıdığı Gültekin Sa-
manoğlu için Gazeteci-Yazar Seyit 
Küçükbezirci, şiirleri için şu tespitte 
bulunmuştur; “Çok değişik iklimler-
de yaşattığı, çok şaşırtıcı sularda do-
landırdığı, çok başka duyguları gün 
ışığına çıkarttığı için… Hepsinden 
çok, insanın kendi özünü bile bile al-
datışlarını ben gerçekçi biçimde; jilet 
keskinliğinde, zağlı bilenmiş kılıçlar 
soğukluğunda önümüze koyuveri-
yor… Daha ilk mısraılar la, elektrik 
kaçağı olan bir metale dokunmuşça-
sına çarpılırsınız. Sinirleriniz çekilir, 
tüm hücreleriniz bir türlü boşalmak 
bilmez bir elektrik yükü ile yüklenir. 
Hele yaşınız kırklardan demir almış 
gitmekteyse; hele yaşınız ellilerden 
zincir tarayıp engine açılmaktaysa.”

Şair Ahmet Özdemir de, Sama-
noğlu’nun başarılı bir şiir dili oldu-
ğunu şöyle ifade etmiştir; “Hecenin 
alışılmış şekil, kalıp ve sürekliliğine, 
yeni bir şekil, ritim ve içerik getir-
di. Kafiyelerin dizilişinde, mısraların 
sıralanışında yaptığı yeniliklerle şi-
irlerinde bir bütünlük sağladı. Taze, 
değişik ve oldukça titiz bir şiir diliyle 
kendi iç dünyasını, anılarını, yumu-
şatılmış olarak toplumun gerçeklerini 
lirik ve duygulu bir şekilde yansıttı.”

HİSAR DERGİSİ VE 
GÜLTEKİN SAMANOĞLU

Çınaraltı dergisinde “O Kadın” 
adlı ilk şiiri yayımlanan Samanoğlu, 
1959 yılından itibaren şiirlerinin yer 
aldığı Hisar dergisi şairleri arasında 
yer aldı. Türk edebiyatında bir ekol 
olan Hisar dergisi kurucuları ve Hi-
sarcı şair ve yazarlardan biriydi. 1950 
sonrası şiir ve yazılarını Hisar der-
gisinde yayınlamaya başladı. Hisar, 
1950 yılında Ankara’da çıkmaya baş-
lamış, belli bir sanat anlayışının dergi-
si halini almıştır. Derginin ana amacı, 

öz kültür ve medeniyetimizden ko-
panlara, köksüzlük ve taklit bir ede-
biyat dili kurmaya çalışanlara karşı; 
1. Sanatçı bağımsız olmalıdır. 2. Milli 
olmayan sanatın sınırlarımızı aşacağı 
düşünülemez. 3. Sanatçının dili yaşa-
yan dildir düşüncesi olmuştur.

Az şiir yazmış, az kitap yayımla-
mıştır ama özellikle Hisar’da, “gele-
neğin izini sürerek tamamen özgün 
ve yerli bir şiir dili nasıl kurulabilir?” 
sorusuna cevap aramıştır. Hisarcılar 
gibi, şiir ve yazılarında Türk tarihini, 
İslâmî duyguları, vatan bütünlüğü 
ve onarımını, ahlâk ve terbiye üs-
tünlüğünü, zaman zaman da bütün 
Türklüğü düşünen milliyetçi görüşü 
benimsemiştir. Türk Edebiyatı’nın 
ünlü ismi merhum Ahmet Kabak-
lı’nın ifade ettiği gibi; Özlediği ülkeyi 
yazdı. Hisar’ın çıkmadığı dönemde 
ve kapandıktan sonra, Türk Edebiya-
tı, Türk Yurdu, Türk Dili ve Çağrı gibi 
dergilerde yazmıştır. 

GELENEKLERE VE GEÇMİŞE 
SAHİP ÇIKAN BİR ŞAİR 

Şiirlerine bakıldığında memleket 
sevgisi, Anadolu coğrafyası, yasadı-
ğı şehirlerin güzelliğini yansıtan ör-
neklere rastlarız. Ayrıca tarihimizi, 
geleneklerimizi, değerlerimizi öven 
şiirleri ile de dikkati çeker. Çünkü, 
onun hayatı Anadolu’da geçmiştir. 
Bu nedenle şiirlerinde Anadolu’nun 
sesi vardır. Yurtseverlik bilinci içinde 
şairin duygularının ağırlık noktasını 
teşkil eden vatan/memleket sevgi-
sinin yer aldığı şiirler onun bayrağa, 
toprağa ve milletine olan bağlılığını 
yansıtmış, kültürümüzün kaybolma-
ya yüz tutan değerleri onunla adeta 

yeniden canlanmıştır.  Yahya Ke-
mal’in, “Kökü mazide ati olmak” di-
zesi, Gültekin Sâmanoğlu’nun temel 
sanat anlayışını oluşturdu.

Tarih şuuru içinde gelişen, bü-
yüyen kültür duyarlılığıyla, geleneğe 
bağlı hayat düzeniyle, sanata yıkıcı 
değil, yapıcı olarak duyduğu saygı-
sıyla örnek oldu. Son yıllarda katıldığı 
ve yönettiği gönül dostları toplantıla-
rında gençleri yönlendirdi, yüreklen-
dirdi.

Şiirinde geleneğe bağlı olarak 
hece veznini kullandı. Ancak, hece-
nin alışılmış şekil, kalıp ve biteviye-
liğine, yeni bir biçim, ahenk ve içe-
rik getirdi. Şiir dili kusursuz taze ve 
değişikti. Gerçekleri duygunun tülleri 
arkasından vererek yumuşatan, dış 
dünyadan çok, kendi iç dünyasına, 
hatıralarına gömülü, lirik, duygulu 
bir şairdi. Çeşitli milliyetçi kuruluş-
larda görev yapan Gültekin Samancı, 
milliyetçi ve mukaddesatçı bir çizgi-
de durmuştur.

Türk milletini ve boylarını öven, 
Türkün gücünü dışa vuran mısrala-
rın yer aldığı Malazgirt isimli şiiri bu 
anlamda önemli bir eseridir. Şiirin bir 
bölümü şöyledir;

O ki, Anadolu’ya öteden beri ta-
nış; 

Asya’dan Aktoprağa düşen Cem-
re’nin ilki. 

Kulağına okunan ezan’la adı kon-
muş 

Fatih Sultan Mehmet’in, Yunus 
Emre’nin ilki; 

Sinan’da kubbe, kemer, Yahya 
Kemal’de beyit

…
Üst’ten bu gök çökmedi, alt’tan 

yer delinmedi 
Kendine dönüş için büyük tekne: 

Malazgirt 
Türklüğün hamurunu yeniden 

mayalanmış, 
Tarih’e yolcu etmiş nice bin ci-

vanverdi 
Atının terkisinde, binlerce Al-

parslan’ın.
KONYA HAYRANI, 

KONYALI BİR ŞAİRDİ
Gülteki Samanoğlu, Konya aşı-

ğı bir insandı. Aile efradı Konya’nın 
eski ve köklü ailelerinden olup, kendi 
deyisiyle özbeöz Konyalı’dır. Kültür 
İnsanı Feyzi Halıcı da onun için, “Hz. 
Mevlana’dan gelen bir ailenin çocu-
ğu” demiştir. Samanoglu kendisiyle 

yapılan konuşmalarda ailesinin yal-
nızca Mevlana’ya saygı ve sevgi bes-
leyen bir aile olduğunu belirttiği gibi 
kimi zaman da “Mevlana’dan gelen 
bir ailenin çocuğuyum” demesi de 
bu anlamda önemlidir. 

Konya dışında bulunmasına rağ-
men hep gurbet acısı içinde olmuş, 
doğduğu, büyüdüğü şehri hiçbir za-
man unutmamıştı. Konya denince, 
yanına akan sular dururdu; Onun 
için. Bulunduğu makam/mansıp ikin-
ci derecede kaldı; Her fırsatta, Kon-
ya’da düzenlenen sanat faaliyetlerine 
koştu,  Âşıklar Bayramı’na katıldı.  
Kadımlar Pazarı’na geldi, İstanbul’a 
götürmek için küflü tuluk peyniri, 
kuru kayısı aldı. Çumra’yı da olduk-
ça sevmiş ve “Çumralıyım” ifadesiy-
le gurur duymuştur. Türk Edebiyat 
Dergisine yazdığı yazıda Cumhuri-
yet’in 10. Yıl kutlamalarından bah-
setmiş, özlemini anlatmıştır. Kendisi 
ve şiirleri hakkında kaleme aldığı ya-
zıları için teşekkür ettiği Küçükbezir-
ci’ye gönderdiği mektupta Konya’ya 
özlem duygularını şu şekilde ifade 
etmiştir; “O güzelim yazınızı okurken 
daüssıla ile (Şimdi ona nostalji diyor-
lar) duygulandım. Gözlerimi dünyaya 
açtığım, tay tayladığım, yürüdüğüm 
(sonra yalın ayak ekin anızları üze-
rinde koştuğum), diş bulgurunu ta-
nıdığım, ineğin keleye götürülüşünü; 
avar suladığım, okula başlayışım; 
saklambaç, çelik çomak, uzuneşek vs 
ile dolu sevgili Konya ile…  Eski Me-
ram yolundaki toz kokusunu yeniden 
duydum. Beni bu havalara götürdü-
ğün içinde sonsuz teşekkürlerimi ve 
saygılarımı sunuyorum.”

Şu dizelerle de Konya sevgisini 
vurgulamıştır;

Kapısından ağır ağır şehre gir,
Mabetlerde her derdine bul çare.
İçlerinden bir tanesi şehittir
İnce Minare.
Vaktiyle bu şehrin başı dikmiş
Yaşarmış dünyaya emrede ede,
Ney sesleri kubbe kubbe birik-

miş;
Yeşil Türbede… 

ŞİİRLERİNDE GURBET VURGUSU
Hayatında yaşadığı zorluklar, 

Konya’dan ayrılış süreci kendisini 
büyük elçide etkilemiştir. Bu nedenle 
şiirlerindeki ana temalardan biri de 
gurbet ve yalnızlık olmuştur. Ayrılık, 
özlem, ölüm ve memleket gibi konu-
lar yazdığı şiirleri şekillendirmiştir. 

Şiir kitaplarında yer vermediği Yol-
daki Gurbet ile Gurbet Akşamları ve 
ilk kitabına aldığı Gölge şiirleri gur-
bet teması kapsamında yazılmıştır. 
Bununla beraber şair, Alacakaranlık 
eserinde yer alan, Anadolu Türküsü, 
Sarnıç, Konya Ovasında Güz Akşamı, 
Yıllar Geçedursun, Üzüntülü Yol-
culuk, O Şehirde Kaldı, Hatırladıkça 
ve Uzun Vuran Gölge kitabına aldığı 
Mevlâna’dan Mevlâ’ya, Anadolu Ko-
kusu yalnızlık ve gurbeti vurgulayan 
önemli şiirleri olmuştur. 

Gurbet Akşamları şiirinde eğiti-
mi sebebiyle ailesinden, doğup bü-
yüdüğü çevreden uzak kalan bir ço-
cuğun duygularını ifade etmektedir. 
O müthiş, hisli şiir şöyledir; 

Hayaller görür gibi olurum,
Bir acı akar içime, ince. 
Gurbetin renksiz akşamlarında
Bir şeyler düşünürüm; delice…
Bir şeyler ki getirir kasımı
İkiye böler rüyalarımı, 
Gem vurmadığım arzularımı
Bir boşluğa fırlatın, derince.
Zor yalnızlığın büyük acısı,
Hele ilk gurbetin ilk sancısı.
Ben, bu insanların yabancısı,
Hayalle avunurum sâdece...

VEFATI VE ESERLERİ 
Şairin hayatındaki yoğunluk yası-

nın kemale ermesiyle birleşince sağ-
lık problemleri yavas

yavas görülmeye baslar. 1997 
yılında Safra kesesi rahatsızlığından 
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde tedaviye alınır. 
Ameliyatından yaklaşık dört yıl sonra 
2001 yılında hastalanır ve iki yıl bo-
yunca tedavi görür. Aralıklarla süren 
tedavi ve kontroller zaman zaman 
iyi sonuçlar verse de iyileşmesini 
mümkün kılmamıştır. Türk milliyet-
çiliğini hayatı boyunca savunmuş 
olan değerli şair Gültekin Samancı 
11 Nisan 2003 Cuma günü yoğun 
bakımda iken sabaha karsı hayata 
veda etti. 12 Nisan Cumartesi günü 
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlü-
ğü’nün önünde düzenlenen törenin 
ardından Karacaahmet Mezarlığı’n-
da toprağa verildi. Çeşitli milliyetçi 
kuruluşlarda görev yapan Gültekin 
Samancı, millî ülkü yolunda sessizce 
fakat ısrarla yürümeyi ilke edinmiş-
ti. Hisarcılar ekolünün hayattaki son 
temsilcilerinden biriydi.

Şairin ölümü üzerine birçok ulu-
sal ve yerel basın-yayın organlarında 
yazılar kaleme alınmış, şiirler yazıl-
mış, televizyon programları yapılarak 
vefatından duyulan üzüntü anlatıl-
mıştır. Devletin üst kademelerinde-
ki görevi münasebetiyle de birçok 
devlet adamı ölümünden duydukları 
üzüntüyü esine yazdıkları başsağlığı 
mesajları ile dile getirmişlerdir. Şairi 
yakından tanıyan Ahmet Özdemir, 
onun vefatı üzerine şu dizeleri kale-
me almıştır:

Alacakaranlık çöktü her yana
Bir kara haber ki, çabuk yayıldı
Acıyla dediler ki, yana yana
Hisar’ın bir burcu daha yıkıldı,
Günler ötesinden düştü ateşi,
Çıngı çıngı sardı öksüz yüreği,
Büründü yaslara evladı, eşi;
Basın’ın devrildi temel direği.
Gültekin Samancı, Evli, biri kız, 

biri erkek iki çocuğu ve üç torunu 
bulunmakta. Şiirleri Alacakaranlık 
ve Uzun Vuran Gölge adlı kitaplarda 
yayınlanmıştır. Cahit Sıtkı Tarancı ve 
Kemalettin Kumu’ya ilişkin iki kitabı 
daha bulunmaktadır. 
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(Seydişehir-Akseki) Ayrım - Kuruçay- Bozkır İl Yolu Muhtelif Kesimlerde Toprak İşleri ve Sanat Yapıları 
Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/265443
1-İdarenin
a) Adresi : HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) Elektronik Posta Adresi : bol03@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 kalemden oluşan muhtelif kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları 
   yapılması
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Konya Karayolları 3. Bölge 
   Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.06.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 gün ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde 
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğdeki :AV Grubu- Karayolu İşleri (Alt yapı- Üst Yapı) İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 600 TRY (Türk Lirası) karşılığı Horozluhan Mah. 
Ankara Cad. No:151 Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinden satın 
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Konya Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Sınır değer katsayısının Altyapı işlerinde N=1.00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

(SEYDİŞEHİR-AKSEKİ) AYRIM - KURUÇAY- BOZKIR İL YOLU 
MUHTELİF KESİMLERDE TOPRAK İŞLERİ 

VE SANAT YAPILARI YAPILMASI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1007246

Aradığını, el sanatlarında buldu
Konya’da yaşayan 47 yaşında-

ki Gül Sarıgül, 1995 yılında Selçuk 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Jeolo-
ji Mühendisi unvanını alan ancak 
alanında iş bulamayan ve büyük 
bir boşluğa düşen Sarıgül, mezun 
olduktan 2 sene sonra Anadolu Üni-
versitesi Açıköğretim Fakültesi İşlet-
me Bölümüne kaydoldu. Derslerine 
çalışıp sınavlarını başarıyla veren 
Gül Sarıgül 4 yıl sonra buradan da 
başarıyla mezun oldu. İki üniversite 
diplomasına sahip olan Sarıgül bir 
türlü çalışabileceği bir iş bulama-
dı. Aradan geçen yılların ardından 
farklı arayışlar içine giren Sarıgül, 
Olgunlaşma Enstitüsünde el sanat-
ları eğitimi almaya karar verdi. İki yıl 
boyunca eğitim alan Sarıgül, burada 
da eğitimini başarıyla tamamlayarak 

belge alıp mezun oldu. Sarıgül son-
rasında el sanatlarını icra edip çeşitli 
ürünler ortaya çıkaracağı küçük bir 
dokuma tezgahı aldı. Sarıgül, anne-
si ile birlikte yaşadıkları evlerinde 
kurduğu dokuma tezgahında, eski 
kıyafetleri önce parçalayıp sonra do-
kuyarak yeni ürünlere dönüştürme-
ye başladı. Çevresinden de olumlu 
tepkiler alan Gül Sarıgül, ürettiği 
bu ürünleri Mevlana Kültür Merke-
zinde kendisine tahsis edilen stant-
ta vatandaşların beğenisine sundu. 
Sarıgül, burada ürünlerin satışından 
gelir elde ederek anne, baba ve kar-
deşiyle birlikte yaşadığı evlerine kat-
kı sağlamaya başladı. 

‘BEN DAHA ÖNCE İĞNEYİ, İPLİĞİ 
ELİNE ALMAYAN BİR KIZDIM’
Bu işi nasıl yapmaya başladığını 

anlatan Gül Sarıgül, “Bir okula gi-

deyim dedim. Konya Olgunlaşma 
Enstitüsünden el sanatları okuluna 
gittim. İki sene orada el sanatları 

üzerine eğitim aldım. Okul bana çok 
şey kattı. Ben daha önce iğneyi, ip-
liği eline almayan bir kızdım ve bir 

anda ipliklerle, iğnelerle oynamaya 
başladım. Başka hiçbir şeyle uğraş-
mamaya başladım. Seviyorum ama 
güzel bir meslek oldu benim için. 
Hobi olarak başladım ve artık gece 
yatarken ‘Acaba ne yapsam?’ diye 
düşünüyorum. Artık işe döndü, ben 
artık bundan ekmek kazanıyorum 
ve çok mutluyum. Çok büyük mik-
tar kazanamıyorum ama çok mutlu-
yum” şeklinde konuştu. 

‘BEN DIŞARIDAN ÇOK AZ 
MALZEME ALIYORUM’

Üretmeyi çok sevdiğini kay-
deden Sarıgül, en sevdiği şeyin 
ise eski kıyafetlerden yeni şeyler 
üretmek olduğunu vurguladı. İn-
sanların eskiyen kıyafetleri çöpe 
attığından yakınan Sarıgül, “Ama 
benim ondan güzel şeyler yapmak 
çok hoşuma gidiyor. Yani bir çanta 

yapabilirim, bir cep telefonu çantası 
yapabilirim, bir anahtarlık yapabili-
rim. Yani ürüne dönüştürmek çok 
hoşuma gidiyor, değerlendirmek 
çok güzel ve diyorum ki, ’lütfen 
çöpe atmayın’, bazı ürünleri bun-
ları bir şekilde değerlendirebiliriz. 
Gerçekten atmayalım, bence bü-
yük bir israf. Bunu değerlendirelim. 
Ben malzemeyi almak istemedim. 
Evdeki bazı ürünleri düşündüm. 
Benim için mesela evde benim ba-
bamın giymediği bir gömleğin ya-
kası gidebiliyor. Ben onu kesip bir 
şekilde onu kullanabiliyorum ürün-
lerimde. Mesela ben dışarıdan çok 
az malzeme alıyorum. Evdeki ürün-
leri değerlendiriyorum genelde. Bu 
benim hoşuma gidiyor” ifadelerini 
kullandı.
n İHA

CHP Karapınar Teşkilatı’ndan, 
Ekrem İmamoğlu’na destek

Seydişehir’de yayla yolları 
yaz mevsimine hazırlanıyor

CHP Karapınar İlçe Başkanlı-
ğı CHP Genel Merkezi tarafından 
başlatılan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Ekrem 
İmamoğlu’na maddi destek kam-
panyasına destek vererek, açılan 
hesaba yardımda bulundu.

Karapınar’da İş Bankası şube-
sinde para bağışında bulunan CHP 
Karapınar İlçe Başkanı Ahmet 
Sezer, Yönetim Kurulu üyeleri ve 
partililer, CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener Karapınar’daki 
STK başkanlarıyla bir araya gele-
rek, sorunları hakkında bilgi aldı-
lar.

Daha sonra Saklı Bahçe Tesis-
lerinde iftar yemeği verildi. İftar 
Yemeğinde konuşan CHP Kara-
pınar İlçe Başkanı Ahmet Sezer, 
“CHP ilçe yönetimi gençleştirmek 
istiyoruz. Üniversite mezunu genç-
lerimizi yönetimi kazandırıp, aktif 
siyasete hazırlıyoruz. Bu arada se-
çilen 5 belediye meclis üyemizin 

5’şide üniversite mezunu olup, 
mesleklerinde başarılı kişilerdir. 
Karapınar Memleket İttifakı çerçe-
vesinde herkesi kucaklayarak yola 
çıktık. Son belediye başkanı seçim-
lerinde yüzde 42,5 rekor bir oy al-
dık. İmamoğlu’nun izlediği kucak-
layıcı politika sayesinde aynı taktiği 
Karapınar’da uygulayarak güzel 
bir sonuç aldık. Karapınar halkına 
ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz. Bakan Hemşerimiz 
Murat Kurum’un Karapınar için 
verdiği vaatlerin takipçisi olacağız. 
Zaman zaman uyarıcı görevimizi 
yapacağız. İftarımıza katıldığınız 
için ve İmamoğlu’na verdiğiniz 
destek dolayı herkese teşekkür 
eder, Kadir gecenizin ve Ramazan 
Bayramınızın hayırlara vesile ol-
masına diliyorum” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş konuşmasında İmamoğ-
lu’na Karapınar ilçe başkanlığının 
desteğinden dolayı teşekkür ede-
rek, “Bugün Karapınar ilçe baş-

kanlığımız partimiz İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı 
Ekrem İmamoğlu’na maddi yar-
dımda bulunarak, destek oldular. 
Herkese teşekkür ediyorum. Ay-
rıca Karapınar İlçe başkanımız ve 
üyelerimiz İstanbul’daki Karapı-
narlı hemşerilerini arayarak, İma-
moğlu destek isteyecekler. Bele-
diye seçimlerinde Karapınar’da 
rekor bir oy almamıza rağmen, 
belediye alamadık. Bu oydan do-
layı Karapınarlıları kutluyorum. 
İktidarın bütün imkanlarıyla se-
çimi kazanmak için uğraştığı ve 
Bakan Murat Kurum’unda Kara-
pınar’a sık gelmesi sonucu kaza-
nacağımız yerde kaybettik. İstan-
bul’da seçimi alacağız. Bundan 
hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Birlik ve beraberliğimiz güçlen-
direrek, Karapınar ‘da iddiamızı 
sürdüreceğiz. Kadir gecenizi ve 
Ramazan bayramınızı kutlar, sağ-
lık ve mutluluklar diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının 
gelmesi ile birlikte yayla yollarını 
yeni sezona hazır hale getirebil-
mek için seferber oldu. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe 
sınırları içerisinde yer alan yayla 
yollarında bakım ve onarım çalış-
ması başlatıldığını kaydetti. Hava-
ların ısınmasıyla birlikte kullanımı 
artan yayla yollarının genişletilip 
bakım ve onarımdan geçirilme-
si için harekete geçen Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 
yaylalara daha rahat ulaşım sağ-
laması için seferber oldu. Ekipler, 

bölgeye sevk edilen kamyon ve iş 
makineleriyle yolların bozuk olan 
kısımlarında bakım, onarım ve tes-
viye çalışmaları gerçekleştirdi. 

Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, kış mevsiminin geride kal-
masının ardından ilçe genelindeki 
yayla yollarının bakım ve onarım-
dan geçirilmeye başladığını be-
lirtirken, yürütülen çalışmaların 
ihtiyaç olan diğer bölgelerde de 
gerçekleştirileceğini söyledi. Yap-
tıkları planlama doğrultusunda 
ilçenin kırsal bölgelerindeki çalış-
maların devam edeceğini belirten 
Başkan Tutal;  İlçe merkezimizde 
devam eden çalışmalarımızın yanı 

sıra  kırsal mahallelerimizde çalış-
malarımız aralıksız devam ediyor. 
Şuan yollarımızda iş makineleri-
miz bakım çalışması yapıyor. Bo-
zulan yerler tamir ediliyor ve yeni 
yollar açılıyor. 

Böylece vatandaşlarımız araç-
ları ile bu yaylalara çıkabilecek. 
Vatandaşlarımızın yaylaya gidiş 
gelişlerinde kullandıkları yolları 
genişletip bakımını yaparak yayla-
ya daha rahat ulaşmalarını sağla-
mak istiyoruz. İmkânlar ölçüsün-
de diğer yaylalarımızın da bakım 
ve onarımını yapacağız” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Sen aşkın ne olduğunu bi-
lir misin Katrem? 

Ona bir adım yaklaşabil-
mek için günleri, ayları bek-
lemenin özlemini, içinde har-
lanan ateşin acısını… Aslında 
buna sevda derlermiş Katrem. 
Aşk bir gün kalpten göçermiş-
te, sevdanın kalpte oluştur-
duğu süveyda hiçbir zaman 
varlığını yitirmezmiş.

Seninki de buluta olan bir 
sevda sanırım Katrem… Bu-
lutta bir damla olabilmek için 
güneşin sıcağında buharla-
şıp, başka bir hale bürünerek 
semaya yükselmek… Bulut 
soğuk hava ile seni tekrar 
kendinden ayırıp yeryüzüne 
gönderse bile sen bu dön-
güden hiç vazgeçmiyor, her 
defasında ona ulaşmak için 
kendini bir alevin önüne atı-
yorsun.

Sen beklemeyi, güzel gün-
leri umut etmeyi bilir misin 
Katrem?

Derin kuyudan bir tas 
suyu yukarı çekerken yaşadı-
ğın iki kat susamışlığı… Bek-
lemek, sabretmekte böyledir. 
Yarınlar yakındır fakat geçen 
her gün onlara yaklaşmanın 
sabırsızlığını kat be kat artırır. 
Güneşin sıcağından kaçmayıp 
kendi benliğini hiç tereddüt 
etmeden yitirdiğin için sen-
de dediklerimi anlıyorsundur 
Katrem.

Annem hep Mevlana’nın 
şu sözünü derdi; “Öyle bir 
yâr sev ki evladım; elinde su 
tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu 
gibi beklesin seni…”

Oruç sevgilinin sözüne 
itaat etmek, onun için kendini 
tutmaktı. Sevginin, sevgiliye 
sunulduğu en güzel ayda bu 

sözü çok daha iyi 
anlıyorum.Arada 
bir aşk olmasa 
kim vazgeçer ki 
kendi nefsi istek-
lerinden… 

Bu senede 
geldi ve gidiyor 
on bir ayın sul-
tanı, açık rahmet 
sahası… Tuttu-
ğumuzla, tutulu-
ruz İnşaAllah. 

On iki ayın içinde bir ay en 
kıymetli olan ve o ayın için-
de ise en gözde bir gece… 
Giderken gönlümüzün süru-
ru, yaklaşıyor ilk muhabbet 
gecesi… Sevgilinin ettiği ilk 
kelam… Hissiyatıyla kalbe 
ilk dokunuşu… Tüm hücreye 

yayılan ilk sevinç, 
utanç, korku… 

Hira… İsminin 
anlamının tam zıt-
tı, koca bir mana 
yüklü o küçük ma-
ğara… Karanlık 
bir gecede inzivaya 
çekilen bir pey-
gamber… Gönlü 
ebediye âşık… 
Ona misafir olan 

en yüce sevgili… Ve ilk ke-
lam; “Oku!” 

Ümmi olan biri nasıl oku-
yabilir ki Katrem? “Kün fe 
yekûn!” “Ol der ve olur!” 

İlk hitap; “Oku” idi. Titre-
meye başladı Habib… “Nasıl 
okurum, ben okumayı bilmi-
yorum ki?” dedi. 

Ona okumak öğretildi ve 
bir bir söylenilenler ezberle-
tildi. 

O seçilmiş bir insan, Al-
lah’ın isminin yanında adı zik-
redilen kıymetli… Görmeden 
de sevilebiliyormuş, duyma-
dan da inanılıyormuş. 

Ve o ilk inanış… Eş de-
diğin ömrüne yoldaş olmak-
la kalmamalı, fikrine ortak, 
inanışına sadıkta olmalı… O 
gece Habibi sarmalayan bir 
örtüden fazlası vardı. Bir an-
nenin, bir kadının yüreği… 
Mucizelerin en güzeli dünyaya 
iştirak etti. Ve o gün başladı 
insanların işlerine geleni be-
nimseyip, gelmeyeni reddet-
me halleri… 

Her ümmet gibi onun 
ümmetinin bir kısmı da ona 
inanmayıp kendi cahiliye dü-
şüncelerini, adetlerini sür-

dürmeye çalıştılar Katrem… 
Sen o günleri de bilirsin. Aynı 
döngüde bu fani var oldu ola-
lı dönüp durursun ya hani... 
Efendimize dokunabildin mi 
o zamanlar Katrem? Biraz da 
olsa serinlettin mi yüreğini…

Bu hayatın yolunda; bize 
ağır gelmeye başlayan her 
şeyi bir bir omuzlarımızdan 
yere bırakmaya başladık. 

Öyle kaptırdık ki buranın 
telaşına kendimizi, bizde olan 
değişikliği dahi fark edemez 
olduk. Geldi ve gidiyor bir 
Ramazan ve bir Kadir daha… 
Hatırladık mı eskileri? Kadir, 
kıymet bildik mi? Özledik mi 
Habibi? Düşündük mü halimi-
zin gidişatını? 

Peki ya ilk emir olan OKU-
mayı hayatımıza dâhil ettik 
mi? Bu sene de bir şey değiş-
medi değil mi Katrem? 

HAYATIN YOLUNDA…

Meram Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi ve beledi-
ye hizmetlerinin 9 günlük tatil süresince aksamadan yürütülmesi adına tüm tedbirleri aldı

Meram’da bayram için
hazırlıklar tamamlandı

Meram Belediyesi, vatandaş-
ların Ramazan Bayramı’nı huzur 
içerisinde geçirebilmesi ve belediye 
hizmetlerinin 9 günlük tatil süre-
since aksamadan yürütülmesi adına 
tüm tedbirleri aldı. Temizlik ve zabı-
ta ekipleri tam kadro görev başında 
olacak. Acil durumlar içinde nöbetçi 
ekip 7/24 hazır bulunacak.

‘BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİN 
UNUTULMADIĞI BİR BAYRAM 

OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM’
Ramazan Bayramı dolayısıyla 

yayımladığı mesajında tüm vatan-
daşların bayramını kutlayan Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Af ve mağfiret ayı Ramazan’ı en 
iyi şekilde değerlendirmek için bir 
ay boyunca tüm inananlar oruçlarını 
tuttu, camileri teravihlerle şenlen-
dirdi, nefislerine zincir vurdu, ye-
timler, garipler, fakirler, mülteciler 
başta olmak üzere tüm ihtiyaç sa-
hiplerini gözetti. İçinde ‘Bin aydan 
daha hayırlı Kadir Gecesini’ barın-
dıran ‘Başı rahmet, ortası mağfiret 
ve sonu cehennemden azat’ olan 
Ramazan ayı boyunca Allah’ın hoş-
nutluğunu kazanabilmek adına her 
fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. 
Ama her güzel şeyin sonu olduğu 
gibi bu güzel günlerin de sonu ge-
lip çattı. Ancak bu güzelliğin sonu 
bir başka güzellikle geldi; Ramazan 
Bayramı güzelliği ile.Allah’u Teala 
yaptığımız tüm ibadetlerimizi ka-
bul buyursun, bu güzellikleri 12 aya 
yaymamızı nasip etsin. Bayramlar 
kardeşliğimizi bize yeniden hatır-
latan günler. Uzun bayram tatiline 
rağmen, bizi biz yapan değerlere sa-

hip çıkma adına büyüklerimizi hatır-
ladığımız, küçükleri sevindirdiğimiz 

bir bayram yaşamak dileği ile tüm 
vatandaşlarımızın bayramını en iç-
ten dileklerimle kutluyor, daha nice 
güzel ve aslına uygun Ramazan ay-
ları ve bayram günlerinde buluşma-
yı temenni ediyorum” diye konuştu.

‘MERAM BAYRAMA HER 
YÖNÜYLE EKSİKSİZ HAZIR’
Öte yandan, Meram Belediyesi 

olarak 9 günlük uzun bayram tati-
linde belediye hizmetlerinin aksa-
madan sürdürülebilmesi için gerekli 
tüm tedbirler alındı. Bayram tatili 
süresince temizlik ve zabıta ekiple-
ri tam kadro görev yapacak. Ayrıca 
acil durumlar için de bir ekibimiz 
sürekli hazır bulundurulacak. Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

ekipleri, arife günü ve bayram tatili 
süresince 3 vardiya halinde çalış-
malarını sürdürecek. Halkın bayra-
mı huzurlu bir şekilde geçirmesi ve 
alışverişlerini rahat bir şekilde yapa-
bilmesi için zabıta ekipleri de arife 
ve bayram tatili süresince 08.00 
– 23.00 saatleri arasında görevini 
sürdürecek. Vatandaşlar, temizlikle 
ilgili istek ve taleplerini 331 00 08, 
zabıtayı ilgilendiren şikayetlerini de 
353 73 66 numaralı telefona ilete-
bilirler. Öte yandan, 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı 09.00/18.00, Millet Bah-
çesi de 09.00/22.00 saatleri arasın-
da bayramın ilk günü hariç tüm tatil 
süresince hizmet verecek.
n HABER MERKEZİ 

Çevreciler iftar yemeğinde buluştu

Çevre Mühendisleri Odası 
(ÇMO) Konya Temsilciliği’nin dü-
zenlediği iftar yemeğinde, Konya’da 
faaliyet gösteren Çevre Danışmanlık 
ve ÇED firma çalışanları, belediye ve 
kamu personeli, üniversitelerin Çev-
re Mühendisliği akademisyenleri ve 
öğrenciler bir araya geldi.

Çevreyle ilgili tüm paydaşların 
bir arada olduğu programda, böl-

genin çevre sorunları ele alındı. So-
runların çözümüne yönelik mesleki 
dayanışma ve kaynaşma sağlanarak 
ortak adımlar atmak için daha sık 
bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. 
ÇMO İl Temsilcisi Dr. Selim Doğan 
yaptığı konuşmada, başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu ise kurtuluş 
olan Ramazan ayında iftar sofra-
sında bir arada olmaktan mutluluk 

duyduğunu belirtti. Doğan, çevre 
mühendislerinin doğanın gittikçe 
tükenen kaynaklarını korumak, ve-
rimli bir şekilde kullanılmasını sağ-
lamak ve doğayı insanın etkisinden, 
insan sağlığını da kirlenen çevrenin 
etkilerinden korumak için özverili ve 
gayretle çalıştıklarını söyledi. Doğan, 
“23 Mayıs 1992 yılında kurulan ve 
bu yıl 27. Yaşını kutlayan ÇMO’nın, 

Türkiye genelinde yaklaşık 13 bin, 
Konya’mızda ise 250 kayıtlı üyesi 
bulunmakta olup, her geçen gün 
büyüyen kocaman bir aile olma 
yolunda emin adımlarla yürümek-
tedir” diyerek ÇMO Konya İl Tem-
silciliği tarafından ilk defa gerçekleş-
tirilen iftar programına katılanlara 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Akşehir’de 5 mahalle Ramazan 
eğlence programında buluştu 

Karatay’da bayram 
öncesi hazırlıklar tamam

Akşehir Belediyesi tarafından 
mübarek Ramazan ayının daha 
da coşkulu geçmesi amacıyla 
‘Akşehir’de Ramazan Bir Başka-
dır’ sloganıyla yapılan Ramazan 
Eğlence Programları kapsamında 
5 mahalle için ortak program dü-
zenlendi. Kuşçu, Çay, Kızılca, Es-
kikale ve Çimenli Mahalle sakin-
lerinin bir araya geldiği Ramazan 
Eğlence programında konuşan 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Akşehir Belediyesinin 
finansmanıyla bu güzel göste-
riyi sizlerle buluşturmuş olduk. 
Mahallelerimizde bu gösterile-
rimiz devam ediyor. Bu akşam 
burada 5 mahallemizin sakinleri 
var. Çay, Çimenli, Kuşçu, Kızıl-
ca ve Eskikale mahallelerimize 
katılımlarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Allah birlik ve bera-
berliğimizi daim eylesin. Çünkü 

ülkemiz zor günlerden geçmek-
tedir, birlik beraberliğe ihtiyaç 
olduğu bir dönemdeyiz.

 Bir ve iri olduğumuz müd-
detçe hiçbir kimse, hiçbir millet 
bizi alt edemez, sırtımızı yere 
getiremez, ezanlarımızı sustura-
maz, bayraklarımızı indiremez” 
dedi. 

Akşehir Evi önünde iftar son-
rası yapılan Ramazan eğlence 
programında; Karagöz Hacivat 
gösterisi ile Tuzsuz Deli Bekir ve 
Hamdi oyunu, çocuklar için ya-
rışmaların yanı sıra, yüz boyama, 
palyaço ve çizgi film karakterleri-
nin maskotlarıyla dans etkinlikle-
ri yapıldı.

 Özellikle çocukların beğenisi-
ni toplayan programda katılımcı-
lara pamuk şeker, patlamış mısır 
ve dondurma ikramı da yapıldı.
n İHA

Karatay Belediyesi, ilçede 
Ramazan Bayramı’nın sorunsuz 
yaşanması için tüm hazırlıklarını 
tamamladı. Başkan Hasan Kılca; 
vatandaşların bayramı dolu dolu 
geçirmeleri amacıyla tüm park-
ların açık olacağını kaydederek, 
Konyalıları Karatay’ın parkları-
na davet ederek Şehir Parkı ve 
Karaaslan Piknik Bahçesi’nin 3 
gün boyunca ücretsiz olacağı-
nı dile getirdi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, herhangi 
bir olumsuzluğa karşı, Zabıta ve 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip-
lerinin bayram boyunca görev-
lerinin başında olacağını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, vatandaş-
ların Ramazan ayının ardından 
bayramın da huzurlu ve rahat 
bir şekilde yaşaması adına her 
türlü önlemi aldıklarına vurgu 
yaparak şunları kaydetti; “Zabıta 
ve Çevre Koruma Müdürlükle-
ri’ne bağlık nöbetçi bütün ekip-
lerimiz, bayram süresince 24 
saat Karataylı hemşerilerimize 
hizmet verecek. Alınan önlem-
lere rağmen hemşehrilerimizin 
karşılaşabilecekleri sıkıntıları, 
istek ve şikâyetleri 350 13 13 
numaralı telefona bildirmelerini 
istiyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ



Kartal fırsat tepti!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, Play – Off yarı final serinin 

5.maçında OGM Ormanspor’a konuk oldu. Mücadeleye iyi başlamasına rağmen ilk yarıyı 
geride kapatan yeşil beyazlı takım, ikinci yarıda daha kötü bir oyun ortaya koyunca fark 

açıldı. Konyaspor karşılaşmadan 84-67 mağlup ayrıldı ve Süper Lig’e çıkma şansını yitirdi
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı fi-

nal serisi sona erdi. Konyaspor Basketbol – 
OGM Ormanspor eşleşmesinde oynanan 5 
maç sonunda Ormanspor 3 galibiyet alarak 
finale yükselen takım oldu ve finalde Sigor-
tam.Net İTÜ ile eşleşti. Serinin 5.maçında 
Konyaspor Basketbol iyi başladığı karşı-
laşmanın ikinci periyotundan itibaren kötü 
bir performans sergiledi ve mücadeleden 
84-67 yenik ayrıldı. Bursaspor’un ardından 
Süper Lig’e çıkan ikinci takım OGM Or-
manspor – Sigortam.Net İTÜ arasından oy-
nanacak olan maçlar sonunda belli olacak.

İLK YARIYA İYİ BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ
Konyaspor Basketbol Takımı, yarı fi-

nal serisinin son maçına deplasmanda iyi 
başlamasına rağmen iyi oyununu sürdüre-
medi. Temsilcimiz ilk periyotta hücumda 
etkin olurken, savunmadan istediği oyunu 
sergileyemedi. Buna rağmen Konyaspor, 
ilk 10 dakikalık bölümü 18-17 önde kapattı. 
İkinci periyotta hücumdaki etkinliğini yitiren 
Konya ekibi, iç ve dış atışlardan yararlana-
mazken Ormanspor’un sayılarına engel 
olamadı. Bu bölümde fark açıldı ve 10 sa-
yıya kadar çıktı. Konyaspor’un farkı azaltma 
çabaları da sonuç vermeyince Ormanspor 
soyunma odasına 39-28 öne gitti.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDA FARK AÇILDI
Maçın ilk devresini geride kapatan 

Konyaspor, ikinci yarıya farkı azaltmak için 
çıkmasına rağmen başarılı olamadı. Üçün-
cü periyotta 11 sayılık fark 15’e çıktı. Savun-
mada kötü performans ortaya koyan yeşil 
beyazlı takım, hücumda da bireysel bece-
rilerin dışında sayı bulamadı. Konyaspor, 
üçüncü periyotu 65-50 geride tamamladı. 
Maçın son bölümünde de Konyaspor’un 
kötü oyunu devam etti ve Ormanspor farkı 
açtı. Savunmadan hiçbir varlık göstereme-
yen yeşil beyazlı takım, Play – Off yarı final 
serisinin son maçını 84-67 kaybederek Sü-
per Lig’e çıkma fırsatını kullanamadı.

FİNAL ORMANSPOR – 
SİGORTAM.NET İTÜ

Konyaspor Basketbol Takımı’nın yarı 
finalde elenmesinin ardından finale çıkan 

iki takım belli oldu. Türkiye Basketbol Li-
gi’ni lider olarak tamamlayan Bursaspor’un 
ardından Süper Lig’e çıkacak olan ikinci 
takım OGM Ormanspor ve Sigortam.Net 

İTÜ arasında oynanacak olan final serisinin 
ardından belli olacak. 

Yarı final serisinin ilk maçında dep-
lasmanda Ormanspor’u yenen ve önemli 

bir avantaj yakalayan Konyaspor’da, bu 
fırsatı değerlendirememenin üzüntüsü 
yaşanıyor.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor altyapısı 
Altınordu’yu ağırladı 

Atiker Konyaspor U11 ve U12 takımları, Altınordu U11 
ve U12 takımlarıyla Konyaspor Tatlıcak Tesisleri’nde ha-
zırlık maçında karşı karşıya geldi. Altınordu Kulüp Başkanı 
Seyit Mehmet Özkan, genç sporcuların gelişmesi için sık-
ça maç yapmaları gerektiğini hatırlatarak, bu organizas-
yondan dolayı Konyaspor Kulübü’ne ve antrenörlere teşek-
kürlerini iletti. Konyaspor Kulübü ise yaptığı açıklamada, 
“Davetimize icabet eden, tesislerimize gelerek hazırlık 
maçı oynayan Altınordu Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz” 
ifadelerin yer verdi.  n SPOR SERVİSİ

Ömer Ali Şahiner 
kadroda yer almadı 

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçla-
rı öncesi Antalya’da karşılaştığı özel maçta Yunanistan’ı 
ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Milli takımın 
gollerini Cengiz Ünder ve Kenan Karaman kaydetti. Öte 
yandan uzun bekleyişin ardından milli takıma davet edilen 
Konyaspor’un yetenekli oyuncusu Ömer Ali şahiner, Milli 
Takım’ın Yunanistan ile oynadığı maçın kadrosunda yer 
almadı. Tecrübeli oyunun Özbekistan maçı kadrosunda 
şans bulması bekleniyor.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in son ekibi 
Gazişehir Gaziantep oldu 
Spor Toto Süper Lig’e son yükselen isim Gazişehir 

Gaziantep oldu. Süper Lig’in son ekibi penaltı atışlarıy-
la belirlendi. Spor Toto Süper Lig’e yükselme maçında 
Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanan 
müsabakanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma 
dakikaları da 1-1 eşitlikle sona ererken maç penaltılara 
gitti. Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz’in kaçırdığı 
penaltı sonrası Gazişehir’den Ahmet Kesim penaltı vu-
ruşunu gole çevirerek takımını Süper Lig’e taşıyan isim 
oldu. Süper Lig’e yükselme sonrası Gazişehirli futbolcular 
şampiyonluğu taraftarıyla kutlarken, Gazişehir Gaziantep 
Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu futbolcular 
omuzlarda taşıdı.  n İHA

RPS

Bölgesel Amatör Ligi’nin son ekibi bugün belli oluyor
Bölgesel Amatör Ligi’nde sezonun 

tamamlanmasının ardından ligde kalan, 
düşen ve lige yükselen Konya takımları 
netlik kazanmaya başladı. Ligden düşe-
cek ve yükselecek son takım bugün belli 
olacak. BAL 6. Grup’u Konya ekipleri 
arasında ikinci bitiren Sarayönü Beledi-
yespor, Konya Süper Amatör Küme’de 
sezonu ikinci tamamlayan Gölyazı Bele-
diyespor ile Play – Out maçına çıkacak. 
Bu müsabakayı galibiyetle tamamlayan 
takım yeni sezonda Bölgesel Amatör Li-
gi’nde mücadele edecek. Kaybeden ise 
Süper Amatör Küme’de kalacak. Sezonun 
kritik mücadelesi bugün saat 15.00’te Sel-
çuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında 
oynanacak. Sezonun bitmesinden sonra 
çalışmalarına devam eden iki ekip de Böl-
gesel Amatör Ligi’nde mücadele etmek 
için yoğun çaba sarf edecek.

AKŞEHİR HESAPLARI KARIŞTIRDI
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

Konya ekiplerinden Akşehirspor, sezonu 
şampiyon olarak tamamladı. Ancak 3. Lig 
çıkmak için oynanan Play – Off maçlarını 
kaybeden kırmızı beyazlı takım, Bölgesel 
Amatör Ligi’nde kaldı. Akşehirspor’un 
BAL’da kalması ile ligi Konya takımları 
arasında en alt sırada bitiren Karapınar 
Belediyespor, direkt olarak Süper Amatör 

Küme’ye düştü ve Sarayönü Belediyespor 
Play – Out maçı oynamak zorunda kaldı. 
Akşehirspor, 3. Lige çıksaydı, Sarayönü 
Belediyespor direkt olarak ligde kalacak 
Karapınar Belediyespor’un Play – Out 
maçı oynayarak ligde kalma şansı ola-
caktı. Öte yandan Konya Süper Amatör 
Küme’yi şampiyon olarak tamamlayan 

Ereğlispor, 1 yıl aradan sonra yeniden 
Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi. Önü-
müzdeki sezon Akşehirspor ve Ereğlispor 
ile Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 
edecek olan üçüncü Konya takımı, Sara-
yönü Belediyespor – Gölyazı Belediyespor 
maçında belli olacak.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor kulübeden istediği desteği alamadı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor bu sezon yedek kulü-
besinden istediği verimi olamadı. Ligde 
atılan gollerin 88’i oyuna sonradan dahil 
olan oyuncular tarafından atılırken, Kon-
yaspor’da bu sayı 4 olarak gerçekleşti. 
Yeşil beyazlılar attığı gollerin çok az bir 
bölümünü yedek kulübesinden gelen 
oyunculardan buldu. Anadolu Kartalı’nda 
bu golleri atan oyuncular Moryke Fofana 
(2), Adis Jahovic ve Paolo Hurtado oldu. 

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 
sezonunda atılan 88 gol, oyuna sonradan 
dahil olan futbolculardan geldi. Ligde 34 
haftalık periyotta yedek oyuncularından 
en fazla gol bulan takım Beşiktaş oldu. 
Yedek kulübesindeki oyuncuların 88 gol 
ürettiği ligde Beşiktaş, oyuna sonradan 
giren futbolcularından 12 gol buldu.

Beşiktaş’ı 9 golle Medipol Ba-
şakşehir, 8 golle Akhisarspor, 7 golle 

Trabzonspor, altışar golle Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile Fenerbahçe, 
beşer golle Bursaspor, Evkur Yeni Ma-
latyaspor, dörder golle Atiker Konyaspor, 
Demir Grup Sivasspor, Göztepe, İstikbal 
Mobilya Kayserispor ile MKE Ankara-
gücü, üçer golle Aytemiz Alanyaspor ile 
Çaykur Rizespor, 2 golle Galatasaray ve 
birer golle Antalyaspor ile Kasımpaşa 
izledi.

EN GOLCÜ YEDEK OYUNCULAR
Sonradan oyuna giren 63 futbolcunun 

skor ürettiği ligde, Beşiktaş’tan Shinji Ka-
gawa ile İstikbal Mobilya Kayserisporlu 
Asamoah Gyan, dörder gole imza attı. 
Beşiktaş’tan Güven Yalçın, MKE Ankara-
gücü’nden İlhan Parlak ve Trabzonsporlu 
Caleb Ekuban da üçer gole ulaştı.

JOSEF SURAL’IN DA GOLÜ VAR
İstikbal Mobilya Kayserispor deplas-

manı dönüşü geçirdiği trafik kazasında 

hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu 
Josef Sural da sonradan oyuna girdiği bir 
müsabakada gol atmıştı. Çek futbolcu, 
83. dakikada dahil olduğu Kasımpaşa 
maçında 89. dakikada fileleri havalan-
dırmıştı.

BİR MAÇTA İKİDEN 
FAZLA GOL ATANLAR

Çaykur Rizespor maçında oyuna 69. 
dakikada dahil olan Beşiktaş’tan Güven 
Yalçın, müsabakayı “hat-trick” yaparak 
tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin Japon 
oyuncusu Shinji Kagawa da 81. dakika-
dan sonra mücadele ettiği Antalyaspor 
karşısında 2 gol birden üretti.

Bursasporlu Umut Nayir, Akhi-
sarspor karşısında ve İstikbal Mobilya 
Kayserisporlu Asamoah Gyan da Ka-
sımpaşa maçında oyuna sonradan girip 
ikişer gole imza attı. 
n AA



1 HAZİRAN 2019 15HABER

Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad.
No: 69 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 332 345 42 70 – 71 sumak@sumakmetal.com

Milletimizin huzuru, asayişi, can ve mal güvenliğini korumak için vazifesinin başında canını hiçe 
sayarak kurşunun önüne kendini atan kahraman yiğit evlatlarından biri polis memuru Battal Yıldız

‘Emanetin emanetimizdir’

Şehit eşi Emine Yıldız: “Babası bizlere 
çok güzel şeref bıraktı. Bizde bu şerefi yaşat-
maya çalışacağız. Ne yaşarsak yaşayalım, ba-
bamızın şanını, şerefini, şehitliğini asla dilden 
düşürmeyeceğiz ve düşürtmeyeceğiz. Battal 
Yıldız’ın nasıl şehadete eriştiğini, şehitliğini 
nasıl hak ettiğini, nasıl biri olduğunu öm-
rüm boyunca dilim susmadan, gönlüm yo-
rulmadan hep onu anlatacağım. İki aslanım 
vatanımıza, bayrağımıza, milletimize sevdalı, 
babalarına layık iki evlat olacaklar inşallah”

*** 
30 yaşındaki polis memuru Battal Yıldız, 

16 Temmuz 2017 günü sabahında Tuzla’da 
görevi başında, hırsızlık şüphelisini kovala-
maca esnasında zanlının ateş etmesi sonucu 
vurularak şehadete erdi. 

Eşinin şehadet haberinin sabahın saat 
6’sı gibi aldığını anlatan Emine Yıldız (29), 
“Eşimle beraber geçen evliliğimizin 8 yıllık 
süresince görevde olduğu gece nöbetinde hiç 
uyumadım, kapımı çalmadılar benim. Olayın 
olduğu sabah haber vermeye geldiklerinde 
kapıyı kendim açtım. Eşim yaralı olarak has-
taneye kaldırılmış. Yarım saat sonra hasta-
neye vardığımızda eşim şehadete ermişti za-
ten. Yolda giderken o korku kalbe iniyor, acı 
çöküyor. Oraya vardığımızda ‘Nerde, ne olur 
götürün yanına, nerede yatıyor’ dediğinizde 
aslında nereye götürdüklerini biliyorsunuz 
ancak soruyorsunuz. Aylardır gözümü kapat-
tığımda eşimin şehadete ermiş o güzel yüzü 
ve Müdürümüzün söylediği o tek kelime… 
‘Sözün bittiği yer’.  Onun haricinde gerçek-
ten uykuya dalarken de uykudan uyanırken 
de başka bir şey yok. Rabbim şehitliği eşime 
nasip ediyor. Bence dünyalık sözün bittiği 
yerde eşimin ahiretliğinin güzelliğinin başla-
dığı bir yerdi. Sonra eşimin yanına götürdü-
ler” diye anlatıyor. 

“EMANETİN EMANETİMDİR”
Şehit eşi Emine Yıldız, şöyle devam etti:
“Eşim şehadete ermeden 10 gün önce 

bir akrabamızın düğünündeydik ve orada 
fotoğraf çektirmiştik. Şehit olduğunda da 
yüzündeki ifade o fotoğraf çekildiğimiz an-
daki ifadeyle aynıydı. Eşimin kulağına eğilip, 
‘Emanetin emanetimdir. Bu dünyada belki 
ayrıldık ancak Rabbim ahiretlik yazdı inşal-
lah’  dedim. O kadar güzel kokuyordu ki… 
O soğuk odadan eşimi çıkarttıklarında akla 
gelmeyecek güzel bir kokuydu. Hayatım 
boyunca belki bir daha duyamayacağım ko-
kuydu. Bu kadar güzel bir koku anlatılacak 
bir şey değil yaşanınca anlaşılır. Tabutunun 
arkasından yürürken de, toprağa verilirken 
de, toprak kokar mı çok güzel kokuyordu.”

“İLK BAŞTA ONDAKİ GÜZELLİKLERİ 
GÖREMİYORSUN”

Battal Yıldızla ilk tanıştıkları o anı, nişan-
lanmaları ve evlilik sürecini ise şöyle anlatı-
yor Emine Hanım: “Eşim, ağabeyi ve annesi, 
Akşehir civarı ile Afyon’un ilçelerindeki bah-
çelere kiraz toplamaları için işçi götürüyorlar-
dı. Annem, ablam ve ben de işçi olarak gi-

diyorduk kiraz toplamaya. İşçilerin ulaşımını 
sağlıyor, arabayla sabah alıyor, akşam evleri-
ne bırakıyordu. Onlar da işçilerle birlikte kiraz 
topluyorlar. Tanışmamız kiraz bahçesinde 
başlıyor. Battal, üniversite son sınıfa geçmiş-
ti. Sessiz, sakin, kendi halinde, namazında 
niyazında biriydi. Ben lise öğrencisiyim, o 
zamanlar başımda kavak yelleri esiyor, on-
daki güzellikleri göremiyorum.  Ablam beni 
ikna etmeye çalışıyor, ‘Boş ver. Cenaze evi 
gibi sessiz sakin, Battal’la hayat mı geçer’ 
derdim. Daha sonra nişanlandık, bu süre içe-
risinde hatta bir gün biz yan yana yürüyoruz, 
annem ise arkamızda. ‘Bir şey sorabilir mi-
yim?’ dedi bana. ‘Sor’ dedim. ‘Elini tutabilir 
miyim?’ dedi. Ben de ‘Anneme sor’ dedim. 
Saatlerce konuşurdum ve beni dinlerdi, ina-
nılmaz şekilde sabırlı biriydi. O kadar masum 
ve sevgiyle bakıyordu ki ılık ılık içime işledi. 
Çok hassas kişiliği vardı. Hiç unutamam, ilk 
fotoğraf çektirdiğimiz günü. O utangaçlığı, 
harama bakmak kaygısından bana dokuna-
madığını, elimi bile izin alıp tuttuğu günle-
ri, sevgi dolu mesajlar atıp da utandığından 
gönderemediğini hiç unutamam. Ben ona 
hep ‘seni ben bozdum’ derdim. O yolundan 
hiç şaşmadan benim cahilliklerime kanmadı. 

Kendi başına Kur’an-ı Kerimi okumayı 
öğrenmiş, herhangi bir yere ya da kursa git-
memiş. O başka bir hayranlık uyandırıyor-
du.”

“O HUZUR BAŞKA BİR ŞEYDİ”
Emine Hanım, eşiyle beraber evli kaldık-

ları 8 yıllık süre boyunca yaşadıkları o güzel 
ve huzurlu günlerle ilgili şunları söylüyor: 

“Daha 17 yaşındaydım, o büyüttü beni. 
Her şeyimdi o benim. Tanıştığımızda ve ni-
şanlılık dönemimizde polis değildi. Ben o var-
ken imtihan görmemişim, hayat zorluğu gör-
memişim. Onun kanatları altında hiçbir şey 
görmemişim. Bildiğiniz bir kuş gibi kanatları 
altında üçümüzü korumuş. Ağır hastalığıma 
rağmen doğum yaptım, 40 gün evin içinde 
çocuğa bakmadım, o baktı. Sabah mesaiden 
gece nöbetinden gelir, öğlene kadar çocuğu-
muza bakardı. Yemek yapmadım hamilelik-
lerimin hiçbirinde. 8 yıllık evliydik, sofraya 
koyduğum yemeğe bir gün bile ‘acaba mı?’ 
demedi. 

Yeni polis daha, gece nöbetine giderdi, 
hamileyim o zaman, ‘uyuyamıyorum’ der-
dim, yarım saatliğine izin alır, gelir masal 
anlatır, saçımı okşar, görevine tekrar giderdi. 
Başka bir muhabbetimiz vardı bizim onunla 
aramızda. Yüreğimde güzel sevdim O’nu. 
Uykumdan uyanır, Ona bakıp bakıp sever-
dim. Benimle birlikte oyun oynardı, çocuk 
gibiydik evin içinde.

Çocuklarıma o kadar güzel ‘babam’ di-
yordu ki… 

‘Ben nasıl bir kulluk yapmışım ki; Battal 
gibi birine Rabbim beni eş olarak nasip et-
miş. Ve ben nasıl bir dua almışım ki; ayrılığın 
bile mübareğini yaşamışız. 

En son sofraya oturduğumuzda oğlum-
la babası için tartışıyoruz. Battal, ‘Beni hep 
seveceksiniz, benden vazgeçmeyeceksiniz 
değil mi?’ dedi. 5 saat sonrada şehit haberi 
geldi.”

“SENSİZ YAŞAYAMAM, 
SENSİZ YAPAMAM”

Şehit eşi Emine Yıldız, dünya da ne ya-
şanırsa yaşansın O’na layık olduğu sürece 
kalben tek şeyin Cenab-ı Allah’ın öbür dün-
yada kendilerini birleştireceğine inandığını 
söylüyor. Eşine hayattayken söylediği ‘Sensiz 
yaşayamam, sensiz yapamam” olduğunu 
ifade eden Emine Hanım, anlatmaya devam 
ediyor:

“Şehadete eriştiği gün aynısını söyle-
miştim. ‘Bunlar bensiz yaparlar ancak sensiz 
yapamazlar’ derdim. Rahatsızlığımdan dola-

yı bir ölüm mevzuu varsa bile benle ilgiliydi. 
‘Ben ölürsem, Battal şunu yap, bunu yap’. 
Hani rahatsızım ya. Ölüm konusunda eşi-
min adı geçmiyordu. Ciddi rahatsızlığımdan 
dolayı O da benimle birlikte acı çekti. Eşim 
benimle beraber 5 yıldır rahatsızlığım süre-
since ağır ağrılarıma şahit oldu. Beni mutlu 
edebilmek için gözümün içine bakıyordu. 
Eşim nöbetteyken hiç uyuyamazdım. O gün 
gece saat 2.30’da mesaj yazdım, ‘Sensiz uyu-
yamıyorum’. En son mesajımdı o şehidime, 
hala durur, silmedim. Yüreğinizdeki acıyı 
anlatamazsınız. Acısı iliklerime kadar işledi 
ki, O gittikten sonra gözüm hiçbir şeyde kal-
madı. Şehadetinin ardından sürekli yastığına 
sarılarak ağlamıştım, yastığının kokusu hala 
devam ediyor.”

“BENİM EŞİM ÖLÜM 
DEĞİL, ŞEHADET YAŞADI”

Eşinin şehadetinden sonra karşısına hep 
güzel ve iyi insanlar çıkardığı için Rabbimize 
şükreden Emine Hanım, “Benim eşim ölüm 
değil, şehadet yaşadı. Bunu gülen yüzüyle de 
gösterdi. Rabbimin bir bildiği vardır ki; böyle 
bir güzelliği, şehadeti bize nasip etmiş. Eşi-
min o yüzünü gördükten sonra asla öyle bir 

şey söyleyemem, söylersem o imtihanı kay-
betmiş olurum. Hangimiz o şehadet merte-
besine ulaşmak istemezdik. Rabbim belki şe-
hadet nasip etmeyecek fakat şehadete erene 
layık olabilmeyi nasip etsin. İki oğluma ba-
baları gibi şehadet nasip edecekse boynum 
kıldan ince. Eşimin şehadetinden itibaren ilk 
andan itibaren hep onu söyledim. Şükürler 
olsun aslanlar gibi iki evladım var, babaları-
na layık kahraman olmak değil de O’na layık, 
yaşadığı gibi yaşayabilirlerse ne mutlu bize” 
diye konuştu. 

“EN ÇOK BABAMLA CAMİYE 
GİTMEYİ ÖZLEDİM”

Battal Yıldız şehit olduğunda, iki evladın-
dan Mehmet Ali daha 13 aylık, ağabeyi Ha-
san İlyas ise 6,5 yaşındadır. Şehidimizin, bü-
yük oğlu ise en çok babasıyla camiye gitmeyi 
özlüyor. Şu anda 8 yaşında olan Hasan İlyas 
ve 3 yaşındaki Mehmet Al, ‘Baban nerede 
diye?’  soranlara ise ‘Cennette’ diyor. 

Eşi şehadete erişmeden 10 gün önce bir-
likte televizyonda , şehit aileleri ile ilgili prog-
ramı gözyaşları içinde izlediğini anlatan Emi-
ne Yıldız, “Bana, ‘Ben yanındayım, sen niye 
ağlıyorsun ki?’ dedi. 10 gün önce oğlumu di-
zinin üzerine oturttu, 1 saat şehitliği o kadar 
güzel anlattı ki. Battal, kendi şehadetini oğ-
luna anlattı. Acı olan taraf, o yastığa başınızı 
koyduğunuzda o evlatlar babasızlığı yaşıyor. 
Hayatım boyunca tek endişem, o çocukları-
mı babalarına layık yetiştirebilecek miyim?. 
Rabbim bana o ömrü verecek mi?” dedi. 
“EŞİMİ VURAN KİŞİYLE KARŞILAŞTIM, EN 

UFAK BİR PİŞMANLIĞI YOKTU”
Eşini şehit eden kurşunu atan kişiyle de 

karşılaştığını dile getiren Emine Hanım, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Vuran kişiyle karşılaştım, davasına da 
gittim. Hiç beddua etmedim, hiçbir şekilde 

kötü söz söylemedim. Kovalamaca sırasın-
da üç polis arka arkayaymış, koşarlarken 
yaklaşık aralarında 20 metre varmış. Hırsız 
kaçarken dönmüş arkasını ateş etmiş, eşi-
mi vurmuş, tekrar koşmuş yine dönmüş 
diğer polislere de ateş etmiş ancak onları 
vuramamış. Kader diyelim, kurşun benim 
eşime denk gelmiş. Vuran kişinin yüzünde 
azıcık bir pişmanlık yoktu. Sadece yasadan 
yararlanabilmek için ‘pişmanım’ diyordu.  
‘Ben 6 ay geçti sana beddua bile etmedim. 
O kadar merak ediyorum ki; bir ihtimal bunu 
söyle Allah rızası için, ‘çektim vurdum’ de… 
Rabbim rahmet göstersin bari sana. Başını 
yastığa koyabiliyor musun bilmiyorum an-
cak bundan sonra koyabilmek için benim 
uykusuz geçen gecelerimi düşün, Allah seni 
affetsin’ dedim. Başka diyebilecek bir şey 
yoktu. En ufak bir pişmanlık yoktu eşimi vu-
ran kişide. Acı bir şey onu görebilmek. Yine 
de beddua etmedim.” 

ŞEHİDİMİZİN KABRİ 
AKŞEHİR ŞEHİTLİĞİ’NDE 

Şehidimiz Polis Memuru Battal Yıldız’ın 
kabri Akşehir Şehitliği’nde. Sık sık çocukla-
rının ve kendisinin şehitliği ziyaret ettiğini 
ifade eden şehit eşi Emine Yıldız, “O şehitlik 
bizim  için sanki cennetten bir bahçe” diyor.

“ŞEHİTLİĞİNİ DİLDEN DİLE 
DÜŞÜRMEYECEĞİZ”

Emine Hanım, evlerinin içinde Şehit 
Battal Yıldız’ın büyük büyük fotoğraflarının 
olduğuna işaret etti.

Yaşanan olayın büyük bir acı olduğunu 
ifade eden Yıldız, bu acıyı eşi için okuduğu 
Kuran-ı Kerim ve dualarla dindirdiğini söy-
ledi. En büyük tesellisi ise geride bıraktığı 
iki tane yiğit olduğunu vurgulayan şehit eşi 
Emine Yıldız, “Babası bizlere çok güzel şeref 
bıraktı. Bizde bu şerefi yaşatmaya çalışacağız. 
Ne yaşarsak yaşayalım, babamızın şanını, şe-
refini, şehitliğini asla dilden düşürmeyeceğiz 
ve düşürtmeyeceğiz. Battal Yıldız’ın nasıl şe-
hadete eriştiğini, şehitliğini nasıl hak ettiğini, 
nasıl biri olduğunu ömrüm boyunca dilim 
susmadan, gönlüm yorulmadan hep onu 
anlatacağım. İki aslanım vatanımıza, bayra-
ğımıza, milletimize sevdalı, babalarına layık 
iki evlat olacaklar inşallah” şeklinde konuştu.  

ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAŞATILIYOR
Emine Yıldız, şehit eşinin adını yaşatmak 

için, Yunak İlçesi’nin Kuzören Mahallesi’n-
de, İstanbul’da ve Gaziantep’teki bir okulda 
‘Şehit Battal Yıldız’ adına kütüphane açtık-
larını kaydetti. Yapılan çalışmalarda yurdun 
her tarafından, tüm kurum ve kuruluşlardan 
binlerce kitap toplandığını vurgulayan şehit 
eşi Emine Yıldız, destek veren herkese teşek-
kür etti. 

“AY YILDIZIN GÖLGESİNDEKİLER”
Emine Yıldız, şehadete şahitlik eden her 

şehidin yakınının, eşinin, annesinin baba-
sının yazdığı “Ay Yıldızın Gölgesindekiler, 
Vatan Sağolsun’ isimli kitabı yayınladıklarını 
ve elde edilen geliriyle de tekerlekli sandal-
ye aldıklarını, yetim çocukları giydirdiklerini, 
yardımda bulunduklarını vurguladı. 

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet va-

tanımız için görevi başında şehadet şerbetini 
içmiş, aziz şehidimiz Battal Yıldız’ı rahmet ve 
minnetle andık, eşi Emine Yıldız’a plaket tak-
diminde bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağlamak, 
ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma 
uğruna her türlü fedakarlığı gösteren şehidi-
miz Polis Memuru Battal Yıldız’a bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet, 
ruhu şad olsun, Allah ailesine sabırlar ihsan 
eylesin. 

Vatan sağolsun.
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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...

Polis memuru Battal Yıldız, 
16 Temmuz 2017 günü 

sabahında Tuzla’da görevi 
başında, hırsızlık şüphelisini 

kovalamaca esnasında 
zanlının ateş açması sonucu 
silahından çıkan kurşunla 
vurularak şehadete erdi. 

Şehit Battal Yıldız, eşinin ağır 
hastalığı döneminde O’nun 
en büyük destekçisi olmuş, 
büyük fedakarlık örneği ve 

sabır göstermiş. Çocuklarına 
örnek bir baba olmuş, eşine 

ise yarenlik etmiş. 30 yaşında 
şehadet şerbetini içmiş, geride 

pırıl pırıl bir hayat bırakmış. 
Şehit olmadan 10 gün önce 

de  oğluna adeta kendi 
şehadetini anlatmış. 




