
Nefes alacağız!

Fırsat vermeyin!

Konya Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 
yapımı devam 
eden köprülü 
kavşakları inceledi. Başkan 
Altay, “Bu yatırımlar tamam-
landığında Konya trafiği nefes 
alacak” dedi. n SAYFA 16’DA

Ramazan ayı-
nın gelmesi ile 
dolandırıcılar da 
artmaya başladı. 
Türkiye Sakatlar 
Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, en-
gelli dernekleri adına yardım top-
layan kişilere itibar edilmemesi 
gerektiğini söyledi. n SAYFA 7’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
Büyükşehir Belediyesi ilk 

iftarını şehit aileleri ve gaziler 
için düzenledi. Burada konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay, Konya’daki 

manevi atmosfere dikkat çekti. 
n SAYFA 2’DE

MANEVİ 
MİMARLAR

Konya’nın manevi önderlerin-
den merhum Dereli Müftü Ali 
Efendi, ilme olan merakıyla 

bilinirdi. Birçok talebe yetiştiren 
Ali Efendi, Medine’deyken 

Hakk’a yürüdü. 
n SAYFA 4’TE

ŞEHİT VE 
GAZİLER

Vatan için can veren şehitleri-
mizden Piyade Çavuş Dursun 

Arslan’ın annesi Emsal Arslan, 
oğlunun şehadetini rüyasında 
gördü, ‘Vatan Sağolsun’ diye-
rek şehitlerimizin duacısı oldu.  

n SAYFA 3’TE

RAMAZAN 
İLMİHALİ

Ramazan ayın boyunca İlmihal 
Sayfası ile merak edilen konular 

ve bilgiler okuyucularımızla 
buluşuyor. Ayrıca her gün farklı 
bir öykü ve sahabe hayatı da 
ilmihal sayfasında yer alıyor. 

n SAYFA 17’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

İslam dünyasına eğitim almak 
üzere geldiği Konya’dan önemli 

bir mesaj veren Afgan asıllı 
İranlı Sajjad Mohseni, İslam 

dünyasında yaşanan Şii-Sunni 
çatışmasına dikkat çekti.  

n SAYFA 21’DE

03 Mini Robot Ada
görev istiyor! 05 Botanik park 

nefes verecek 13 ‘Genç nüfus tarımla 
uğraşmak istemiyor’
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Konya’da konuşan 
Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, 
“İsrail’in yaptıkları 

yanına kalmayacak” 
dedi. Çavuşoğlu 

İsrail’in elbet hesap 
vereceğini söyledi

AFRİKA’DA 41 
BÜYÜKELÇİLİK!

Selçuk Üniversitesi’nde “Gi-
rişimci ve İnsani Boyutlarıyla 
Türk Dış Politikası” konferan-
sında konuşan Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün 
dünyada misyon sayısı bakı-
mından 5. Sıradayız. Afrika’da 
12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 
41 büyükelçiliğimiz oldu. Bu sa-
yıları daha da artıracağız” ifade-
lerini kullandı.

İSRAİL HESAP 
VERMELİDİR

İsrail’in yaptıklarının cezasız 
kalmayacağını dile getiren Ba-
kan Çavuşoğlu, “Bu konunun 
Uluslararası Ceza Mahkeme-
si’ne taşınması için Filistin’e her 
türlü desteği veriyoruz, verece-
ğiz. İsrail’in yaptıkları da yanına 
kalmamalıdır. İsrail hesap ver-
melidir ve hesap da verecektir. 
Bunun da peşini bırakmayaca-
ğız” dedi.   n SAYFA 18’DE

Hesap verecekler!

Koyuncu’dan 
kiralama hizmeti!

Koyuncu Fiat’da araç kiralama hizmeti kapsamında ki 
faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda ilk olarak kiralanan 
araçlar için teslimat töreni düzenlendi.  n SAYFA 18’DE

Yorgunluğunu şiir 
ve roman alıyor 

Konya’da avukatlık yapan 
Abdurrahim Küçük, bir 
yandan mesleğini icra 
ederken aynı zamanda 
kitap ve şiir yazıyor. Küçük, 
“Meslekle ilgili araştırma 
ve yorulduğum zaman ya 
şiiri yöneliyorum ya da 
romana yöneliyorum” dedi. 
n SAYFA 5’TE

El sanatı mesleği 
huzuru oldu

Yaklaşık 1 yıldır Dr. İsmail 
Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 

Rehabilitasyon Merkezi’nde 
kalan 68 yaşındaki Ahmet Şefik 
Turhan, el sanatları mesleğini 

unutmamak için burada 
çalışmalarını sürdürüyor. 

n HABERİ SAYFA 22’DE
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Şehit aileleri ve gazileri iftar yemeğinde biraraya getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konyamız, 
Ramazan’ın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi. Sokakların, caddelerin, camilerin Ramazan’ı yaşadığı en güzel şehir Konya” dedi

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından şehit aileleri, gaziler ve Konya’da 
görev yapan basın mensupları için iftar 
programı düzenledi. 

Mevlana Kültür Merkezin’de düzenle-
nen iftar programına Şehit aileleri ve Gazi 
ve Gazi yakınlarının yanı sıra, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, Konya Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı Sefa Özdemir,   Basın Yayın 
Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı, Basın İlan Kurumu Konya Şube 
Müdürü Özden Konur, Türkiye Harp Malu-
lü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şube Başkanı  Mustafa Işık, Konya 
Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pek-
demir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur ile 
çok sayıda davetli katıldı.

RAMAZAN KARDEŞLİK  
RAMAZAN BİR SEVİNÇ

İftar programında konuşan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “ Bugün mutlu bir gündeyiz. Hep 
beraber ramazanın ilk gününde iftarı be-
raber edeceğiz.  Bu vatan için şehit olmuş 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazi-
lerimize ise acil şifalar ve uzun ömürler 
diliyorum. 

Ramazan bereket. Ramazan kar-
deşlik. Ramazan bir sevinç. Bu vatan 
için kendisini feda etmiş kardeşlerimizin 
emanetleri ile olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Ramazan güzel bir fırsat. 
Konya’da ise ramazan güzel bir şekilde 
yaşanan şehirden birisi. Sokakların, cad-
delerin ,  camilerin  en güzel yaşadığı şe-

hir Konya. Bu ramazanda da inşallah en 
güzel şekilde idrak etmek için, özellikle 
çocuklarımızla birlikte, onların elinden 
tutarak camilerde,teravihlerde iftarlarda  
onların civil civil sesleri ile bir rama-
zan geçirmeyi arzu ediyoruz. Ramazan 
sadece oruç tutmak değil, özellikle bü-
yüklerimizi ziyaret etmek. Onların halini 
hatırını sormak, onları memnun etmek de 
Ramazanın önemli hasretlerinden birisi. 
İnşallah bu ramazanı’da böyle değerlen-
direlim.  Ramazanlar Müslümanlar için 

bir sevinç. Çünkü arkasında kadir gecesi 
ve Ramazan Bayramı var. Ama bu rama-
zanı bir hüzünle karşılıyoruz. Amerika Bir-
leşik Devletlerinin büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıması ile başlayan İsrail zulmünde 60 
üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 2bin 500 
üzerinde kardeşimizde yaralı. Bizler de 
terör devleti İsrail’in uygulamalarını la-
netliyoruz. Kınıyoruz. İnşallah bu ramazan 
Filistin’deki, Suriye’deki ve tüm İslam 
coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimi-
zin kurtuluşuna vesile olur.

 RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE İSLAM 
DÜNYASINDA ACILAR KATLANIYOR 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan An-

gı’da, “Başta ülkemiz olmak üzere tüm 
dünyadaki insanlarımıza ramazan huzur 
getirsin. Dirliğe ve düzene vesile olsun. 
Baktığımız zaman ramazan ayı öncesi baş-
layan açılar Ramazan ayında katlanarak 
büyüyor. Gönül coğrafyamızda kan ve göz-
yaşı eksik olmuyor.   Cenabı Allah’a yalva-
rıyoruz. İnsanlığın susadığı, hasret olduğu 
adalete bir an önce ulaşmayı, mazlumların 

gözyaşının dinmesini istiyoruz. İki gündür 
büyük acılar yaşanıyor. Ramazan vesile-
siyle huzur ikliminin yayıldığı, şehirlerimiz-
deki bu manevi iklimden fazlasıyla istifade 
etmeyi diliyorum ve belediye başkanları-
mızın bu güzel organizasyonu dolayısıyla 
kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN 
MÜCADELELERİNDE YANINDAYIZ 
Eski Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı ve AK Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Tahir Akyürek ise, “Tüm hemşerile-
rimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Güzel 
bir gelenek.  Yüzbinlerce insanımız ile 
mahalle iftarlarında buluşma imkânı bulu-
yoruz. Ramazan-ı Şerif’i Konya’da coşku ile 
idrak ediyoruz. Meydanlarımız, parklarımız 
ve iftar sofralarımız neşe ile dolu. Ama di-
ğer taraftan üzüntülerimiz var. Kudüs’te, Fi-
listin’de şehit olan kardeşlerimizi rahmetle 
anıyor ve onların mücadelesini, şehadetini 
ve onların Allah yolunda, vatan uğrunda 
döktükleri kanları burada anıyoruz. Onların 
yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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‘Konya, Ramazan’ın en güzel 
yaşandığı şehirlerden’

Uğur İbrahim Altay Hasan Angı Tahir Akyürek
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Piyade Çavuş Dursun Arslan, vatani görevi sırasında elektrik arızası sırasında yüksek gerilime kapılarak 1991 yılında 
şehit oldu. “Oğlunuz şehit oldu” haberini alan Baba Osman Arslan ve Anne Emsal Arslan’ın dünyaları değişir, ciğerleri 

yanar. Oğlunun şehadetini rüyasında gören Anne Emsal, ‘Vatan Sağolsun’ diyerek şehitlerimize dua ediyor

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman
Görürler nasılmış, neymiş Kahra-

man!
Yer ve gök su vermem dediği zaman
Her tarlayı sular arkımız bizim!
Bir evladın ya da eşin şehadetinin 

üzerinden ne kadar süre geçerse geç-
sin acı, aynı, ilk günkü gibi taze kalıyor. 
Aileler, şehitleri ile ilgili hatıralarını an-
latmaya başladıklarında o anı yeniden 
yaşıyorlar sanki. Şehitleri ile ilgili hatı-
ralar canlanıyor, haberi ilk aldıklarında 
hissettikleri acıyı yeniden hissediyorlar. 
Kelimeler boğazlarda düğümleniyor…

Bugünkü yazımızda, şehadetinin 
üzerinden 17 sene geçmesine rağmen 
hâlâ aynı acının yaktığı Osman ve Emsal 
Arslan çiftinin oğlu Şehit Piyade Çavuş 
Dursun Arslan ile ilgili hatıraları aktar-
maya çalışacağız.

Baba Osman Arslan’ın üç erkek kar-
deşten ortancasıymış.Ailede olan bu üç 
erkek evlat geleneği hem Osman Beyde 
hem de abisinde devam etmiş. Şehidi-
miz, Doğanhisar’ın Koçaş Köyü’nde bu 
ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya 
gelmiş. Üç evlatlarından ortancasıymış. 
1970 yılında doğmuş. Çocukluğunun ilk 
yılları burada geçmiş.

Aile, 1976 yılında Konya’ya taşın-
mış. Şehidimiz, ilkokulu Rebi Karate-
kin İlkokulunda, ortaokulu Dumlupınar 
Ortaokulunda okuduktan sonra Meram 
Teknik Lisede Elektrik bölümünü ta-
mamlamış. Okulunu bitirdikten sonra 
Şeker Fabrikası’nda iki yıl çalışmış. 15-
16 yaşlarında aile bütçesine katkı sağla-
maya başlamış.

Çocukluğunda anne ve babasının 
en büyük yardımcısı olmuş. “Üç erkek 
kardeş içinde o bir farklıydı.” diyor baba 
Osman Arslan. Devamında ise gözleri 
yaşlı, “Onun bize karşı ayrı bir sevgisi bi-
zim de ona karşı ayrı bir sevgimiz vardı”, 
diye ekliyor. 

Şehit aileleri ile yaptığım görüşme-
ler beni onlarla ilgili tek bir kanıya var-
dırdı: Onlar Allah’ın özel olarak yarattığı 
kullardı. Sanki Rabbim elleriyle onları 
yeryüzüne bırakmış ve vadesi dolduk-
tan sonra yine yanına almıştı. Bende bu 
fikrin oluşmasını sağlayan sebep Şehit-
lerimizin neredeyse tamamının ortak 
özelliklere sahip olmasıydı. Saygılı, kim-
seyi kırmayan, üzmeyen, çalışkan, ba-
şarmaya odaklı ve “o bir farklıydı” diye 
tarif edilen kişiler. 

Şehit Piyade Çavuş Dursun Arslan’ı 
da anne ve babası işte bu meziyetlerle 
tarif ediyor. Babaya bir arkadaş, anneye 

bir yardımcı olmuş. Yer sofrasında ye-
mek yedikten sonra sofrayı o kaldırırmış. 
Sabah uyandıklarında hem kendi yata-
ğını hem de anne-babasının yatağını o 
toplarmış daha kahvaltıya oturmadan. 
Elinden her iş gelmiş, annem rahat etsin 
diye ev işi bile yapmış.

19-20 yıllık hayatı boyunca kimse-
ye, kaşının üzerinde gözün var, deme-
miş. Eline ne geçse anne ve babasıyla 
paylaşmış hep. Anne Emsal Hanım, 
oğlunu anlatırken yaşadıklarının daha 
dün yaşanmış gibi olduğunu ifade edi-
yor. “Hala gözüm kapılarda, sanki çıkıp 
gelecekmiş gibi” diyor ve ekliyor  “Çok 
zor ama yapacak bir şeyimiz yok. Allah 
verdi Allah aldı.”

Şehidimiz, 1990 yılının Mart ayın-
da vatani görevini yerine getirmek için 
askere gitmiş. Acemi birliğini Denizli’de 
yapmış. Usta birliği ise Kırklareli Pınar-
hisar’daymış. Piyade olarak başladığı 
askerliği sırasında Kırklareli’nde girdiği 
sınavı kazanarak çavuş olmuş. Terhisi-
ne 8 ay varken Özel Tim olarak Mardin 
Nusaybin’e gönderilmiş. Trenle gider-
ken Konya’dan geçtikleri sırada anne ve 
babasıyla yaptıkları görüşme son görüş-
meleri olmuş. Mardin Nusaybin’debir 
dağ köyünde özel tim olarak 7-7.5 ay 
görev almış.

Bin süre öncesinde terhis olan 31 
askerimizi taşıyan otobüsün, PKK’lılar 
tarafından durdurulması ve hepsinin şe-
hit edilmesi olayından sonra terhisi ge-
len askerleri kamplarda toplayıp uçakla 
Ankara’ya göndermeye başlamışlar. Şe-
hidimiz de bu şekilde Adana’ya gelmiş. 
Terhisine 5 gün kala dağıtım için Ada-
na’ya getirilen Şehidimiz, 13 Ekim 1991 
tarihinde şehadet şerbetini içmiş. 

Elektrik arızası olduğu için görevli 
olarak başka bir bölüğe götürülen Şehi-
dimiz, tutulduğu yüksek gerilim sonu-
cu şehit olmuş. Ailesiyle bir hafta önce 
yaptığı görüşmede teröristlerle karşılaş-
tıklarını ama hiç zayiat vermediklerini 
anlatmış Şehidimiz. Demek ki şehadeti 
bu şekilde yazılmış.

Askeriye tarafından gelen bir tele-
fonla önce yaralandığı sonra da şehadet 
haberi verilmiş aileye. Haberi alan Os-
man Amca, telefonda başçavuşun “oğ-
lunuz şehit oldu” cümlesini duyduktan 
sonra fenalık geçirmiş. Emsal Teyzem 
de o gün ne yaşandığını anlayamadığı-
nı söylüyor. Gelen bu haberle bir anda 
dünyaları değişmiş, ciğerleri yanmış. 
İşte burası kelimelerin düğüm olup bo-
ğaza takıldığı an. 

Hayatta attığımız her adım, yaşadı-
ğımız her olay, atacağımız bir sonraki 
adım ve olay için bir hazırlıktır. Ama bir 
sonraki adımı atmadan yaşanacakları 
yaşamadan bir öncekini anlayamıyoruz 
bazın. Aşağıda yazılanları okuduğunuz-
da ne demek istediğimi daha iyi anlaya-
caksınız.

Daha yirmi günlük gelin iken gör-
düğü bir rüyayı Emsal Teyzem şöyle an-
latıyor: “ Daha çocuğum yokken, yirmi 
günlük gelinken ben bir rüya gördüm. 
Köyümüzün yanında yüksek bir tepe 
var. Tepenin üzeri delik delik olmuş. 
Tepenin üzerinde bizim köyden Hurşit 
abi var ona, “beni bu yana çağırdılar o 
tarafa nasıl gideceğim kapısı nerde?, 
diye sordum. O da, bana gideceğim 
yolu tarif etti. Gittiğim yerde koyu mavi 
eşarp örtmüş, gözünden başka hiçbir 
yeri görünmeyen bir kadınvar. Oda gibi 
bir yerde toplananlar dört sınıfa ayrıla-
rak oturmuş. Orada kalabalığı görünce 
kendi kendime Allah’ım herkes gelmiş 
ben kalmışım dedim. Sonra kadına ben 
nereye oturayım diye sordum. O da 
bana, sen Şehitler sınıfına otur, dedi. 
Ben o kadının gösterdiği yere oturdum. 
Sonra amcamın gelini geldi. O da sordu 
nereye oturacağını, ona da, sen Kim-
sesizler sınıfına otur, dedi. O kadının 
çocuğu çoluğu olmadı, kimsesiz kaldı” 

Sabah olayı kayınpederine anlatınca 
kayınpederi sülalelerinde çok şehit ol-
duğunu onların malum olduğunu söy-
lemiş. Tabi o zaman bu yaşadıklarını 
yaşayacağı değil aklına gelmek ucun-
dan bile geçmemiş. 

Oğlunun şehadetinden önce de 
onun şehadetini rüyasında görmüş. 
Evlerinin etrafını bir kalabalık sarmış. 
Bir yandan da ocak üzerinde iki büyük 
kazanın birinde kuzu kavurması diğe-
rinde ciğer kavurması pişiriliyormuş. 
İlle tadına bak diye ciğer kavurması ye-
dirmişler. Sıcak sıcak ağzına aldığı ciğer 
çok lezzetliymiş. Bunun üzerine uyan-
mış Emsal Teyzem. Daha önce de bir-
kaç tane çocuğunu kaybettiğinde bunun 
gibi rüyalar görmüş. Uyandıktan sonra 
eşine oğullarından birinin öleceğini ama 
hangisinin olduğunu bilmediğini söyle-
miş. İki oğlu da asker olan anne, hangisi 
olduğunu bilemedim, yakıştıramadım 
üçüne de diyor. 

Osman Amca, eşine “sus demiş sus 
anlatma”. Ama yüreğine bir kor düşmüş 
bile. Şimdi o korun üzerinden 17 sene 
geçmesine rağmen hiç sönmemiş yüre-
ğini yakan ateş. “Rabbim bütün vatan 
evlatlarını korusun. Ülkemize, milleti-
mize zeval vermesin…” dualarına bizim 
ekleyebildiğimiz yine aynı cümlemiz 
oluyor. Vatan Sağolsun.

‘Allah verdi, Allah aldı’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

“Oğlunuz şehit oldu” haberini alan Baba Osman Arslan ve Anne Emsal Arslan’ın dünyaları 
değişir, ciğerleri yanar. Çocukluğunda anne ve babasının en büyük yardımcısı olmuş. “Üç 
erkek kardeş içinde o bir farklıydı.” diyor baba Osman Arslan. Devamında ise gözleri yaşlı, 
“Onun bize karşı ayrı bir sevgisi bizim de ona karşı ayrı bir sevgimiz vardı”, diye ekliyor.



Referans: https://www.psikologofisi.com/anksiyete/nedir; https://psikolojigazetesi.com/anksiyete-nedir/; https://www.cnnturk.com/iyilik-saglik/beslenme/anksiyete-ile-ilac-kullanmadan-basa-cikmanin-6-yolu?page=2; http://www.larapsikiyatri.com/kendinizi-test-edin/kendinizi-test-edin-beck-anksiyete-testi
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Türkiye Ruh Sağlığı 
Profilinde ise anksiyete 

bozukluklarının 12 aylık 
yaygınlığı %6,7 olarak 

bildirilmiştir.

Anksiyete bozuklukları 
toplumda en sık görülen 

ruhsal hastalıklardan biridir. 
Araştırmalar anksiyete bozuk-

luklarının yaşam boyu yaygınlık 
oranının %29 olduğunu gös-

termektedir.

Anksiyete 
bozukluklarının 

genellikle erken yaşlarda 
başladığı görülmektedir. 
Ortaya çıkma açısından 

en riskli dönemin 10-
25 yaş arası olduğu 

söylenebilir.
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Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Uğur İbrahim Altay’a hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu. Arslan, Başkan Altay’ın Selçuklu’da olduğu gibi Konya’nın tamamında da büyük hizmetlere imza atacağını belirtti

‘Büyük hizmetler devam edecek’
Geçtiğimiz haftalarda Büyük-

şehir Belediye Meclisi’nde yapı-
lan seçimle Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı olan Uğur İb-
rahim Altay’a, Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ziyaret ederek, görevinde 
başarılar diledi. Arslan’a Yeni-
gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Abdullah Akif Solak ve Yenigün 
Gazetesi Reklam Koordinatörle-
rinden  Fahri Altınok da eşlik etti. 
Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu 
Belediye Başkanlığı dönemin-
de Selçukluya büyük hizmetlere 

imza attığını ifade eden Arslan, 
“Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanlığı dö-
neminde Selçukluda önemli ça-
lışmalara imza attı. Uğur İbrahim 
Altay bundan sonra da Konya 
için büyük hizmetlerine kaldığı 
yerden devam edecektir. Bu an-
lamda Uğur İbrahim Altay ‘a yeni 
görevinde başarılar diliyorum. 
Rabbim yar ve yardımcısı olsun. 
Rabbim muvaffak eylesin” ifade-
lerini kullandı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay’da Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan ve beraberindeki heyetin zi-
yaretinde duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Konya için birlik 
ve beraberlik için de güzel hiz-
metler gerçekleştirmeyi sürdüre-
ceğiz. Selçuklu’da önemli hizmet-
lerde bulunduk. Aynı heyecan ve 
hizmet aşkı için de Konya’nın ta-
mamında başarılı çalışmalar yü-
rüteceğiz. Tüm hemşehrilerimiz-
le ortak akıl içinde hizmetlerimiz 
ve yatırımlarımız sürecek” dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır Balı üretimi için bir ara-
ya gelerek Kooperatif kuran üreti-
cililere KOP İdaresi’nin yüzde 70 
hibe desteği ile birlikte Bozkır ve 
Hadim’de arıcılığın daha da sağlıklı 
hale gelmesi amacıyla bal ısıtma ve 
dinlendirme tankı, tam otomatik bal 
süzme makinesi ve sır alma tezga-
hı desteği verildi. Proje kapsamında 
üreticilere hibe desteğinin dağıtımı-
nı yapan Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün ve İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Salih Öncü, ko-
operatif bünyesinde Bozkır Balının 
markalaşacağına ve pazarda hak et-
tiği değeri bulacağına inandıklarını 
belirttiler. Üreticilere hayırlı olsun di-
leklerini ileten Bozkır Belediye Baş-
kanı İbrahim Gün, birlikte ve Bozkır 
Balı adı altında markalaşma girişim-
lerine maddi ve manevi tüm desteği 
vermeye devam edeceklerinin altını 
çizerek, “Bozkır’ımızın kalkınmasına 
vesile olacak olan tüm kooperatifle-
rimize verdiğimiz destekler gibi, bu 

kooperatifin kuruluşundan itibaren 
başlayan desteğimizle, üretimin her 
aşamasında üreticilerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz. Koopera-
tifimiz için elimizden ne geliyorsa 
yapmaya devam edeceğiz. Bu bağ-
lamda kooperatifimizle birlikte isti-
şareli çalışmalarımız devam ediyor. 
KOP İdaresine bölgemize verdikleri 
desteklerden dolayı teşekkür ediyo-
rum. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğümüze de teşekkür 
ediyorum. Güzel çalışmalara vesile 
oluyorlar. Bugün de KOP destekli 
Hadim ve Bozkır ilçelerini kapsayan 
projeyle birlikte üreticilerimize yüz-
de 70 destek sağlanmış durumda. 
Bal ısıtma ve dinlendirme tankı, tam 
otomatik bal süzme makinesi ve sır 
alma tezgahını üreticilerimize dağı-
tıyoruz. Hayırlı olsun. Üreten, geliş-
tiren, büyüyen bir Bozkır hedefinde, 
üreticilerimize bol ve bereketli ka-
zançlar diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selva Makarna’ya
‘Üstün Lezzet Ödülü’

Meram’dan Kızılören’e 
mobil araçlı destek

İttifak Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren Selva Makarna, 
merkezi Brüksel’de bulunan Ulus-
lararası Tat ve Kalite Enstitüsü 
(iTQi)’nün düzenlediği, mükemmel 
tat ve kalitedeki yiyecek ve içecek-
leri test ettiği “Üstün Lezzet Ödü-
lü’ne 2018 yılında 6 kez layık görül-
dü. Bu ödül ile Selva Makarna’nın, 
tüketicilerine en kaliteli ürünü en 
iyi lezzette sunduğu tescillenmiş 
oldu. Alanında uzman profesyonel-
ler tarafından detaylı tadım testle-
rinden geçirildikten sonra çeşitli 

kategorilerde değerlendirilen yiye-
cekler, kazandıkları yıldızlarla lez-
zet ve kalite sertifikası almaya hak 
kazanıyor. Marka ismi gizlenerek 
yapılan testlerde ürünler; ilk izle-
nim, renk, koku kontrolü ardından 
ağızda bıraktığı tat bununla birlikte 
ürünün dokusu dikkate alınarak 
derecelendiriliyor. Dünyada ise 7 
ödüllü (platin) olan 6 adet marka 
bulunuyor. Selva yaptığı çalışmalar 
ve Ar- Ge ile 7 marka olma yolunda 
başarılı şekilde ilerliyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da avukatlık yapan Abdurrahim Küçük, bir yandan mesleğini icra ederken aynı zamanda kitap ve şiir yazı-
yor. Küçük, “Meslekle ilgili araştırma ve yorulduğum zaman ya şiiri yöneliyorum ya da romana yöneliyorum” dedi

‘Avukatların yazar 
olmaları daha kolay’

Konya’da avukatlık yapan Av. 
Abdurrahim Küçük hem avukatlık 
mesleğini gerçekleştiriyor. Hem de 
şair ve yazarlık yapıyor. Lise yılların-
dan itibaren şiir yazan Abdurrahim 
Küçük yayınlanmış bir çok şiir kita-
bı, şiirleri ve romanları var. Abdur-
rahim Küçük’ün bu zamana kadar 
yayınlanmış 7 adet kitabı var. Lise 
yıllarından itibaren şiir yazmaya 
başladığını ifade eden Küçük, “Şiir 
yazmaya lise yıllarımdan itibaren 
başladım. Lise yıllarından beri yaz-
maya devem ediyorum. Şuanda 
yayınlanmış 7 adet kitabım var.  Bu 
kitaplarım Konya’nın efsaneleri, Şiir 
Gözlüm, Hicran, Vaveyla, Gerici, 
Dürtü / Bir Töre Cinayetinin Ger-
çek Öyküsü, Komutanlar ve Beyaz 
Kitap, Hicran. Komutanlar ve Be-
yaz Kitabım ile Körfez Savaşları’na 
dair derin bilgiler içeren kitap aynı 
zamanda Körfez Savaşları sırasın-
daki bilinmeyenleri de gün yüzüne 
çıkartıyor. Dürtü/Bir Töre Cina-
yetinin Gerçek Öyküsü kitabımda 
İstanbul da görev yaparken orada 
şahit olduğum bir olaydan etkilen-
mem sonucunda yazdım. Hikaye 
tamamen gerçek. Gerici adlı kita-
bım tamamen başörtüsü ile ilgili 
kitap. İlk çağdan günümüze kadar 
başörtüsü sorunu ele alan bir kitap. 
Kitabımda kadınların sosyal hayat-
taki yeri ve başörtü meselesini ele 
aldım. Konya Efsaneleri kitabım da 
ise Konya’nın efsaneleri ile ilgili der-
li toplu kitap olmadığını gördüm. Ve 
bu çalışmaya imza attım. Konya’nın 
efsaneleri kitabı piyasada bulunan 
diğer Konya efsanelerine göre daha 
geniş kapsamlı bir şekilde oluştu-
ruldu. Kitabımda 54 tane efsane yer 
alıyor” dedi.

EFSANELER KAHRAMANLIK 
DESTANLARIDIR

Konya’nın Efsaneleri isimli ki-
tabı hakkında bilgi veren Küçük, 
“Efsane kısaca; halk arasında yay-
gın bir şekilde anlatılan, kuşaktan 
kuşağa, nesilden nesile aktarılan bir 
olağanüstü durumun adıdır. Efsan 

ve efsane şeklîlerinde kullanılan ke-
limenin aslı Farsçadır. Günümüz-
de bu kelime, hikâye ve sergüzeşt 
manasına gelmektedir.Her milletin 
kendine has efsaneleri, hikâyele-

ri vardır. Başlıca Türk efsaneleri; 
Oğuz destanı ve Ergenekon desta-
nıdır. Efsaneler, şehrin kadimliği ile 
tamamen bağlantılıdır. Şehrimizin 
efsaneleri, Türklerin ete kemiğe 

büründüğü Selçuklu devletinin 
başkenti olması hasebiyle bir başka 
ehemmiyet kesp ettiği su götürmez 
bir gerçektir. Bu nedenle şehrimize 
ait efsaneler, sadece burada yaşa-
yanları değil,Türk dünyasını ve İs-
lam dünyasını yakinen ilgilendirdi-
ği inancındayız. Bu gerçek, kitapta 
yer alan efsanelerin, Hristiyanların 
bölgede hâkim oldukları, Roma ve 
Bizans devletleri ve akabinde Tür-
ker’in bölgeye gelişi, Selçuklu, Os-
manlı imparatorluğu dönemlerini 
de içine aldığından açıkça anlaşıla-
caktır.Bizce efsane: insanların bir-
çoğu tarafından vukuu hayal olan, 
normal insanların üstünde güç 
sarf edilerek elde edilen, bir mille-
tin oluşumu; başka bir milletin yok 
oluşunu, erdemin, doğruluğun neti-
cesinde ulaşılan, özetle çok insanın 
olmak isteyip de olamadığı hayata 
dair birçok gerçeği barındıran hikâ-
yelerdir. Ve efsane: düz hayali zor-
layan kahramanlıkların destanıdır” 
ifadelerini kullandı.

ŞİİRİN ÜÇ ANLAMI VAR
Avukat , Yazar ve şair Abdurra-

him Küçük şiirin üç anlamı olduğu-
nu ifade ederek, “Bana göre şiirin üç 
tanımı vardır. Bir övgü. İki övgü. Üç 
övgü. Bir şeyi met etmek istersiniz 
şiir yazarsınız. Bir şeyi kötülemek 
istersiniz şiir yazarsınız. Bir olaydan 
dolayı etkilenirsiniz dövünürsünüz. 
Çevremdeki arkadaşlar yazarlığı 
ve avukatlığı nasıl bir arada götür-
düğümü merak ediyorlar. Yazarlığı 
avukatlık mesleğimin üzerinde ek 
çalışarak avukatlık mesleği üzerine 
yapıyorum. Meslekle ilgili araştırma 
ve yorulduğum zaman ya şiiri yö-
neliyorum yada romana yöneliyo-
rum. Avukat olan insanların bu tür 
güncel olaylarla karşılanması daha 
kolay oluyor. Avukatlar eğer zaman 
ayırabilse, avukatların yazar olma-
ları daha kolay diye düşünüyorum. 
İlerleyen dönemlerde yeni kitap 
yazma projelerim var. Yazmak için 
çok okumak gerekiyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram Belediyesi Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
Kızılören Mahallesi’ndeki kadın ve 
çocuklara psikolojik destek hizmeti 
verilirken, Diyanet İşleri görevlileri 
dini sohbetler gerçekleştirdi. Ayrı-
ca mahalle halkına kanserde erken 
teşhisin önemine dikkat çeken eği-
timler verildi. Fiziki belediyeciliğin 
yanı sıra sosyal belediyeciliğe de 
önem veren Meram Belediyesi, 
mobil araçla daha önce köy veya 
kasaba statüsünde bulunan, mer-
keze uzak mahallelerde yaşayan 
vatandaşlara sosyal destek hizmeti 
veriyor. Meram Belediyesi, Me-
ram İlçe Müftülüğü ve Meram İlçe 
Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliğiyle, 
daha önce kasaba statüsünde bu-
lunan, büyükşehir yasası ile birlikte 
Meram’a bağlanan Kızılören Ma-
hallesi’nde farklı bir etkinlik gerçek-
leştirildi. 

Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğü’nde görevli danışmanlar 
tarafından Kızılören Mahallesi’n-
deki kadın ve çocuklara psikolojik 
destek hizmeti verildi. İç düzenle-
mesi tamamen Meram Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü atöl-
yesinde dizayn edilen ve içerisinde 
sedirlerin yer aldığı mobil araçta 
vatandaşlarla bire bir görüşmeler 
sağlandı. Program kapsamında Di-
yanet İşleri Görevlileri tarafından 

dini sohbet de gerçekleştirilirken 
kanserde erken teşhisin önemine 
dikkat çeken eğitimler verildi. Kızı-
lören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali 
Atar, verilen hizmetin çok faydalı 
olduğunu belirtirken Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru’ya teşek-
kür etti. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Meram’ın tüm mahallelerin-
de ihtiyaçlara yönelik çalışmalar 
gerçekleştirildiğini belirtirken, “Be-
lediye olarak insanlarımızın talep-
lerine yönelik sosyal ihtiyaçlara da 
cevap verme gayreti içerisindeyiz. 
Bu kapsamda merkeze belirli me-
safede bulunan mahallelerimizde 
yaşayan vatandaşlarımızın psiko-
lojik destek, kanser taraması gibi 
hizmetleri alması zorlaşıyor. Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze 
bağlı uzman psikologlarımız, deste-
ğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızla 
birebir ilgilenirken Diyanet’te gö-
revli hocalarımız da kadınlarımıza 
dini sohbet gerçekleştiriyorlar. Ay-
rıca kanserde erken teşhisin öne-
mine dikkat çeken eğitimler verilir-
ken, farklı tarihlerde kadınlarımızı 
merkezde bulunan hastanelere ge-
tirerek kanser taraması yapılması-
na vesile olacağız. İlki Kızılören’de 
gerçekleşen programımız farklı ma-
hallelerimizde devam edecek” dedi.   
n HABER MERKEZİ 

Bozkır’da arıcılık için hibe desteği

 Av. Abdürrahim Küçük
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Beyşehir ilçesinde, otomobilin 
devrilerek takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Konya Karayolunun 8. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Galip B. 
yönetimindeki 42 VU 827 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonu-

cu Göçü Mahallesi yol ayrımında 
devrildi. Takla atarak yol kenarına 
savrulan araçta bulunan sürücü 
Galip B. ile araçta bulunan Rabia 
ve İbrahim B. adrese sevk edilen 
ambulansla kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altı-
na alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA 

Seydişehir ilçesinde, otomobi-
lin şarampole devrilmesi sonucu 
4 kişi yaralandı. Kaza saat 16.30 
sıralarında, Seydişehir-Antalya 
karayolunun 18’inci kilometre-
sinde meydana geldi. Ahmet Arı 
yönetimindeki 48 AC 396 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
kontrolünü yitirmesi sonucu şa-

rampole devrildi. Kazada, sürücü 
Arı ile yanında bulunan annesi 
Fatma Arı, Ayşe Kara ve Mustafa 
Kara yaralandı. Yaralılar, çevre-
dekilerin haber vermesi üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekipleri 
tarafından Seydişehir Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı.
n DHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Otomobil takla attı,
kazada 3 kişi yaralandı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Dünyada hipertansiyon 
oldukça yüksek bir risk faktörüdür. Her 3 kişiden birinin yüksek tansiyonu var” dedi 

‘Türkiye’de insanların yüzde
 40’ı hipertansiyon hastası’

Beyşehir-Derebucak-Gembos 
güzergahlı Yeni Konya Antalya 
Karayolu yapım çalışmaları kap-
samında devam eden Demirkapı 
Tüneli’ndeki ikinci tüp geçit inşaat 
kazı çalışmalarının büyük bir hızla 
devam ettiği belirtildi. TBMM Ta-
rım, Orman ve Köyişleri Komisyo-
nu Başkanı ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Mehmet Babaoğlu, Yeni 
Konya Antalya Karayolunun An-
talya il sınırları içerisinde devam 
eden yol ve tünel çalışmalarında 
gelinen son durumla ilgili bilgiler 
verdi. Kamuoyunda ‘Gembos yolu’ 
olarak bilinen Konya-Beyşehir-De-
rebucak-İbradı Ayrımı-Taşağıl 
yolunda sürdürülen çalışmaların 
tamamlanmasının ardından Kon-
ya ile Antalya illeri arasındaki ula-
şımın önemli ölçüde kısalacağını 

vurgulayan Babaoğlu, “Proje kap-
samında Antalya iline kadar olan 
110 kilometrelik bölümün yapımı 
tamamlandı. Bu kesimde, Beyşe-
hir-Derebucak arasında yer alan 
kısmın 26 kilometresi sathi kapla-
malı bölünmüş yol, 36 kilometresi 
ise sathi kaplamalı tek yol olmak 
üzere toplamda 62 kilometrelik 
bölümün yapımı tamamlanarak 
trafiğe açıldı. Projede halihazırda 
Antalya il sınırlarındaki 80 kilo-
metrelik kesimde ise çalışmalar 
halen devam ediyor. Yol projesinin 
Antalya bölümünde başlatılan 5 
bin metre uzunluğundaki birinci 
tüpte kazı çalışmaları bitmiş bu-
lunuyor. Bu birinci tüp inşaatın-
da 3 bin 150 metreye kadar olan 
kısmında kemer beton dökülürken 
geriye kalan bölümde çalışmalar 

devam ediyor. Demirkapı Tüne-
li’nin aynı uzunluğa sahip olacak 
olan ikinci tüp inşaatında ise çalış-
malar büyük bir hızla devam eder-
ken, 3 bin 200 metreye kadar olan 
kısımda kazı işlemi bitirilmiş olup, 
geriye kalan kısım için de çalışma-
lar sürmektedir” dedi. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun da, “Bu projenin dev-
reye girmesiyle birlikte Konya’dan 
çıkan ve Antalya’ya gidecek bir 
vatandaşımız için yol 70 kilometre 
daha kısalmış olacak. Bununla be-
raber bunu gidiş-dönüş olarak ele 
aldığımızda yaklaşık 140 kilomet-
relik bir mesafeden söz ediyoruz 
ki, bu vatandaşımızın cebine eko-
nomik olarak yansıyacak. Ayrıca, 
yolla birlikte güzergahında birçok 
sosyal tesis ve alanlar yer alacak. 

Coğrafi konum açısından Beyşehir 
bu alanlardan en fazla payı alacak 
ilçe olacak. Konya-Antalya arasını 
kısaltacak bu yol projesi için yürü-
tülen çalışmalara ayrılan ödenek 
yaklaşık 480 milyon lira civarında. 
Dolayısıyla ülkemizde, son dö-
nemde bir yandan Suriye’de, diğer 
yandan yurdun değişik yerlerinde 
terörle verilen amansız mücade-
leye rağmen devlet yatırımlarımız 
da hız kesmeden sürdürüyor. Bu 
anlamda, gerek yol çalışmalarında, 
gerekse diğer projelerde bizlere 
ve bölgemize destek veren bölge 
milletvekilimiz Mehmet Babaoğ-
lu’na ve diğer Konya milletvekille-
rimize, başbakanımıza ve özellikle 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Edoğan’a çok teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.  n İHA 

Türk Nöroloji Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 
“Dünyada hipertansiyon olduk-
ça yüksek bir risk faktörüdür. 
Türkiye’de insanların yüzde 40’ı 
hipertansiyon hastası. Yani her 3 
kişiden birinin yüksek tansiyonu 
var. Daha da ilginci bu 3 kişiden 
biri hiçbir şekilde tedavi almıyor” 
dedi. Öztürk, “17 Mayıs Dünya 
Hipertansiyon Günü” dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, kan basıncı-
nın normalin üzerinde olmasıyla 
hipertansiyonun ortaya çıktığını 
söyledi. Hipertansiyonun tedavi 
edilmediği takdirde “inme” ve 
kalp hastalıklarına yol açabile-
ceğini dile getiren Öztürk, şöyle 
konuştu: “Beyin damar hastalık-
larında ölümlerin yüzde 40’ı hi-
pertansiyona bağlıdır. Yani yük-
sek tansiyon tedavi edildiğinde 
kişi beyin damar hastalıklarına 
yakalanmayacak ve ölümler aza-
lacaktır. Hipertansiyonun tedavi-
si de son derece kolay. Önce tuz 
kullanımını azaltmak gerekiyor. 
Toplum olarak yemeğin tadına 
bile bakmadan tuz atıyoruz. Za-
ten gıdaları korumak adına tuzlu 
olan yiyeceklere ekstra tuz atı-
yoruz. Bunların hepsi toplumun 
hipertansiyon yükünü artırıyor. 
Şayet kişi aldığı tedbirlerle tansi-
yonunu düşüremezse belli ilaçla-

rı almak için sağlık kuruluşlarına 
başvurarak tansiyonunun kontrol 
altına alınmasını kolaylaştırılabi-
lir.”

“HER 3 KİŞİDEN BİRİNİN 
YÜKSEK TANSİYONU VAR”
Öztürk, hipertansiyonun 

mutlaka kontrol altına alınması 
gerektiğini vurgulayarak, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Halk 
arasında tabir edilen küçük tan-

siyon 90’a kadar, büyük tansiyon 
da 140’a kadar tolere edilebilir 
ancak bunun üzerinde ise artık 
yüksek tansiyon durumu ortaya 
çıkıyor. Dünyada hipertansiyon 
oldukça yüksek bir risk faktörü. 
Türkiye’de insanların yüzde 40’ı 
hipertansiyon hastası. Yani her 3 
kişiden birinin yüksek tansiyonu 
var. Daha da ilginci, bu 3 kişiden 

biri hiçbir şekilde tedavi almıyor. 
Ya haberi yok ya da tedaviye bir 
şekilde ulaşamamış.” Özellikle 
aile hekimlerinin muayene ettik-
leri hastaları tansiyon yönünden 
taramaları gerektiğine dikkati 
çeken Öztürk, “Hipertansiyonun 
kontrolü için kilonun azaltılması, 
günde yarım saat orta tempoy-
la yürümek, egzersiz yapmak, 
sebze ve meyve tüketmek çok 
önemli faktörlerdir. Çocukların 
yine bu kapsamda ev yemekle-
ri ile beslenmesi ve okulların da 
buna göre beslenme listesi sun-
ması gerekiyor. Okullarda hazır 
gıdalar yerine sebze ve meyve-
den oluşan gerçek yemekler tü-
ketilmeli.” diye konuştu.

Öztürk, dünyada bir yılda 17 
milyon insanın “inme” geçirdiği-
ni aktararak, “Bunun yüzde 40’ı 
hipertansiyondan kaynaklanıyor. 
Türkiye’de de yılda 40 bin kişiyi 
inmeden kaybediyoruz ve yine 
bunun 12 binine yüksek tansiyon 
sebep oluyor. Öte yandan yüksek 
tansiyonun sebep olduğu çeşitli 
kalp hastalıkları var. Bu konuda 
toplumun bilinçlendirilmesi son 
derece önemli. Biz de Sağlık Ba-
kanlığı ile farkındalık oluşturma-
ya çalışıyoruz.” ifadelerini kullan-
dı.
n HABER MERKEZİ 

Antalya’yı 70 kilometre kısaltacak tünel

 Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

MEDAŞ’tan genel koordinasyon toplantısı
Meram Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (MEDAŞ) çalışanlarıyla 
birlikte genel koordinasyon 
toplantısı gerçekleştirdi. An-
talya’da bir otelde düzenle-
nen toplantıya 250 personel 
katıldı. 2 gün süren prog-
ramda sunumların yanı sıra 
motivasyon için çeşitli akti-
viteler de düzenlendi. Koor-
dinasyon toplantısının gün-
demini 2017 yılı ve 2018 
yılının ilk çeyreği faaliyetleri 
oluşturdu. Toplantının ilk 
gününde yapılan faaliyetler 
değerlendirilerek yeni pro-
jeler, yatırımlar, iyileştirile-
cek süreçler ele alındı. İkinci 
oturumda ise genel değer-
lendirmeler ve kapanış ko-
nuşması gerçekleştirildi.
n İHA

Otomobil şarampole 
devrildi, 4 kişi yaralandı 
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Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, engelli der-
nekleri adına yardım toplayan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi

‘Engelliler adına yardım 
toplayanlara itibar etmeyin’

Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı aldıkları 
şikayetler doğrultusunda engelli-
ler adına yardım toplayanlara itibar 
edilmemesi gerektiğini belirtirken, 
duyarlı vatandaşların kapılarına ge-
len insanları kolluk kuvvetlerine bil-
dirip, suç duyurusunda bulunmala-
rını istedi. Ramazan ayının gelmesi 
ile dolandırıcılar da artmaya başladı. 
Yardım toplama bahanesiyle insan-
ların duygularını sömürenlere karşı 
dikkatli olunması uyarısında bulu-
nuluyor. Dolandırıcıların insanların 
duygularını sömürmek için kullan-
dığı araçlardan biri de engelliler. 
Ellerinde dergiler ile engelliler adına 
yardım topladıklarını ifade eden do-
landırıcılara ilk tepki engellilerden 
geliyor. 

Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı engelli 
dernekleri adına dergi, kitap, kalem 
ve benzeri malzeme satarak yardım 
toplayan kişilere itibar edilmemesi 
gerektiğini söyledi. Engelli dernek-
lerin ve vatandaşların kapı kapı do-
laşarak kesinlikle para toplamadığını 
ifade eden  Mıhçı, “11 ayın sultanı 
Ramazan aynın gelmesi ile birlikte 
fırsatçılar gün yüzüne çıktı. Özellik-
le engelliler adına geldiklerini ifade 
ederek kapı kapı ve sokak sokak do-
laşan insanlar var. Engelliler adına 
ne olduğu belirsiz şahıslar ellerinde 
dergiler ile şehir içinden şehir dı-
şından gelen insanlar, para topla-
maya başladılar. Bu olay biz engelli 
dernekleri gerçekten olumsuz bir 
şekilde etkiliyor. Konyalı vatandaş-
larımız engelli dernekler adına para 
toplayan kişilere inanmasınlar” diye 
konuştu. Vatandaşlara yardım ko-
nusunda uyarılarda bulunan Mıhçı, 
“Engellilerin maaşları var, engellile-
rin bakım ücretleri var. Bunun gibi 
destekler var. Ancak üzülerek görü-
yoruz ki Türkiye’de insanlarımızın 
duygularını sömürerek engelliler 

adına çeşitli yollarla para toplamaya 
çalışıyorlar. Vatandaşlarımız buna 
itibar etmesin. Vatandaşlarımız 
engelli bireylere yardım etmek isti-
yorsa kendi çevresinde ihtiyacı olan 
kişilere yardım etsin. Dışarıdan yar-
dım toplamak adına gelen kişilere, 
sivil toplum kuruluşlarına kesinlikle 
hiçbir şekilde para ya da başka bir 

katkı da bulunmasınlar. Hiçbir en-
gelli derneğinin sokaklara insan sa-
larak engelliler adına para toplama 
yetkisi yoktur. Bu nedenle ‘engelliler 
adına yardım topluyoruz’ diye önü-
nüze geçen insanlara itibar etmeyin 
ve kolluk kuvvetlerine ihbarda bulu-
nun” uyarısında bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Temiz havası ve yeşil dokusuyla dikkat çeken Pelitli Bahçe Restoran-Kır Düğün Bahçesi’nin  İşletmecisi Ömer Şimşek, “Bu Ramazan bizim 
2. yılımız. Dolayısıyla çok güzel bir menü ve sunum hazırladık. Konyalı hemşerilerimiz iftarın hararetini burada bizimle atabilecekler” dedi

Pelitli Bahçe Ramazan’a hazır
Pelitli Bahçe Restoran-Kır 

Düğün Bahçesi, temiz havası 
ve yeşil dokusuyla müşterilerini 
bekliyor. Lalebahçe’de Harman-
cık Sağlık Ocağı arkası Hatıp Yolu 
üzerinde yer alan Pelitli Bahçe 
Restoran-Kır Düğün Bahçesi, 
adını 7 bin metrekarelik alanda 
bulunan asırlık pelit ağaçların-
dan alıyor. Serpme köy kahvaltısı 
ve mermerde ızgara sunumuy-
la adından kısa sürede sıkça söz 
ettiren restoranda 7 bin kişiye 
kadar düğün yemeği vermek 
mümkün. Konya Grup Kaşıks 
Ekibi Modern Halk Oyunları Top-
luluğu Kurucusu ve Çetnevirhan 
ile Pelitli Bahçe Restoran-Kır Dü-
ğün Bahçesi İşletmecisi Ömer 
Şimşek, Pelitli Bahçe’de 2 yıldır 
Konyalılara hizmet verdikleri-
ni söyledi. Şimşek, “Konya’mıza 
gençlerimiz gençliklerini değil, 
enerjilerini harcasınlar diye aç-
tığımız işletmelerde şehrimize 
faydalı bir işveren olmaya çalışı-
yoruz. Grup Kaşıks belirli bir ba-
şarıya ulaştıktan sonra gençleri-
mizi istihdam edebilmekiçin yeni 
işyerleri açtık. Daha önce Pamuk-
çu’da Grup Kaşıks Çetnevirhana-
dında tarihi bir mekân açmıştık. 

Orada tarihi bir doku eşliğinde 
eski Konya Banana Ekipleri ile 
Konya çetnevirlerini değerlendi-
riyoruz. Şimdi de Lalebahçe’de 
Pelitli Bahçe adı altında restoran 
ve kır düğün bahçesindeyiz. Bu-
rada da Konyalı hemşerilerimize 
hizmet veriyoruz” dedi. 

SERPME KÖY KAHVALTISI
Pelitli Bahçe Restoran-Kır 

Düğün Bahçesi olarak kaliteli bir 
mutfağa sahip olduklarını ifade 
eden Şimşek, “Mekânımızda mi-
safirlerimizi en iyi şekilde ağırla-
mak için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Gerek ustalarımızın gerekse 

garsonlarımızın özverili çalışma-
ları ile Konya halkımıza güzel 
bir hizmet ve kaliteli bir yemek 
sunumu için emek harcıyoruz. 
Mekânımız Meram Belediyesi’ne 
ait bir yer. Biz işletmeciliğini ya-
pıyoruz. 

Burası 7 bin metrekarelik bir 
alan ve burada tamamına yakı-
nı 100 yaşına ait 80 tane pelit 
ağacımız var. Buraya gelen in-
sanlarımız, sincaplarıyla, diğer 
hayvanlarıyla, şelaleleriyle ve 
havuzlarıyla şehir merkezinde 
tamamen doğayla iç içe oluyor. 
Vatandaşlarımız da sağ olsunlar 
güzel bir izlenimle buradan ay-
rıldıklarını belirtiyorlar. Bununla 
gurur duyuyoruz. Sonuçta biz ka-
zandığımız parayla yatırım yap-
maktan ziyade daha güzel işler 
yapmanın derdindeyiz. Şehrimi-
ze faydalı olmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Pelitli Bahçe’de 
Halis Ustamız mermerde ızgara 
sunumuyla Türkiye’de bir ilki ba-
şardı ve adından sıkça söz ettirdi. 
Yine serpme köy kahvaltımız da 
tamamen doğal ürünlerden olu-
şuyor” diye konuştu.

MÜŞTERİYE ÖZEL HİZMET
Bahçelerinde 7 bin kişiye ka-

dar düğün pilavı verebildiklerini 
vurgulayan Şimşek, “Bahçemiz-
de bir düğün varken ikinci dü-
ğünü yapmıyoruz ve müşterile-
rimize misafirlerimize kendilerini 
özel hissettirmeye çalışıyoruz. 

Düğün günlerinde ayrıca 
restoranımız da hizmete devam 
ediyor. İşimiz tamamen yeme-
ğe odaklı. Bu Ramazan bizim 2. 
yılımız. Dolayısıyla çok güzel bir 

menü ve sunum hazırladık. Kon-
yalı hemşerilerimiz iftarın harare-
tini burada bizimle atabilecekler. 
Menümüzde Konya mutfağı baş-
ta olmak üzere kuzu incik, kuzu 
kapama ve tandır kebabı gibi eş-
siz ve yapılması zor lezzetler yer 
alıyor. Konya mutfağımızı mekâ-
nımıza en iyi şekilde değerlendir-
meye çalışıyoruz. Tüm Ramazan 
ayı boyunca işletmemiz sahura 

kadar açık olacak. Gerçek mana-
da Ramazan’a değer bir ortam 
hazırlamaya çalışıyoruz. Otopark 
sorunu yaşamadığımız mekânı-
mızda personel olarak da geniş 
ve profesyonel bir ekibe sahibiz. 
Tüm vatandaşlarımızı bahçemize 
davet ederek, güzeli ve mükem-
meli görmelerini arzu ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Mıhçı

Ömer Şimşek
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	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

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

 

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

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 

Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren firmamıza müşte-
rilerin ihtiyaç ve taleplerini ele alıp çözümde aktif rol oyna-
yacak müşterilerin riskleri ve gerekli diğer aksiyonların alın-
masını sağlamakla görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY 
ve BAYAN SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 Satış konusunda iş makinaları ,yükleyiciler ,otomotiv sek-
töründe çalışmış ve satış tecrübesine en az 3 yıl sahip olmak,
3 Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya MYO 
mezunu olmak,
3 Tercihen yabancı dil bilgisine kendisini ifade edebilecek 
kadar sahip olmak,
3 Erkekler için askerlik vazifesini tamamlamış olmak,
3 Takım çalışmasına yatkın,prezentable olmak,
3 Sorumluluk sahibi , iş takibi konusunda dikkatli , iletişim 
becerileri güçlü , detaylara önem vermek,

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ USD üzerinden PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE
ŞEKERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.
MÜRACAATLAR ŞAHSEN 

AŞAĞIDAKİ ADRESE
YAPILACAKTIR.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Büyük Kayacık Mah. 3. O.S.B. 19. Sokak No:12
Tel: 0332 239 23 99 (pbx) Selçuklu/ Konya

Şirketimizde görevlendirilmek üzere;

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 42300 Selçuklu / Konya 

e-mail: info@safatarim.com
Tel: Tel: 0 332 239 14 60 (Pbx)

v Başkent Hast. Dedeman Oteli ci-
varlarında ikamet eden Psikoteknik, 
SRC2-4, E sınıfı Sürücü Belgeli 

Şoför
v Zirai İlaç Paketleme Bölümünde 
çalıştırılmak üzere

Vasıfsız BAY – BAYAN
elamanlar

Alınacaktır.

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI
KAYNAKÇILARI

alınacaktır.
SSk + Servis + Yemek

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Cibi Sokak No: 8
Tel: 248 13 50         Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 
KAYNAKÇI 
USTALARI

VE VASIFSIZ 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Horozluhan Mah. Çevreli Sk. No: 10 Osb/Selçuklu/KONYA
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılacaktır.
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2017/164 SATIŞ
DÜZELTME İLANI

Memurluğumuzun ilgi sayılı dosyasından satış konusu edilen taşınmaz ile ilgili 11/04/2018 tarihli 
Taşınmazın Açık Artırma İlanında taşınmazın parsel numarasının sehven 65 olarak yazılmış olması 
nedeni ile satış konusu taşınmazın tapu kaydının Konya ili, Meram ilçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 
ada, 68 parsel olduğuna ilişkin düzeltme ilanıdır.

Basın 806404 - www.bik.gov.tr

Yunak İlçesi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesinde düzenle-
nen Bilim Fuarında öğrencilerin 
tasarımları ve yaptığı paletli kepçe, 
kuluçka makinesi ve diğer projeler 
ziyaretçilerin dikkatine çekerken, 
fuara ilgi yoğundu. Bilim Fuarı-
nın açılışına Yunak Kaymakamı 
Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı 
Abdullah Emre Demirhan, Ku-
rum müdürleri, okul yöneticileri, 
öğretmenler, öğrenciler ve yunak 
halkı katıldı.  Yunak Kaymaka-
mı Fatih Cıdıroğlu Bilim Fuarının 
açılışında yaptığı konuşmasında, 
Kaymakamlık olarak öğrencileri 
her türlü katkıyı yaptıklarını belir-
terek, “Öğrencilerimizi kendi im-

kanlarıyla birbirinden güzel yap-
tığı tasarımlar, güneş enerjisiyle 
uzaktan kumanda ile hareket eden 
paletli kepçe, Elektrik Bölümünde 
öğretmen ve öğrencilerin yapmış 
oldukları buzdolabından dönüştü-
rülen kuluçka makinesini ve diğer 
projelerinden dolayı kutluyorum. 
Öğrencilerimizin bu projelerine 
maddi ve manevi olarak destek 
verenlere de teşekkür ediyorum. 
Yunak Kaymakamlığı olarak bun-
dan sonra öğrencilerimizin atöl-
yelilerdeki bazı iş makinelerini de 
kullanarak yapacaklara projelere 
maddi ve manevi katkı sağlayan-
lara teşekkür ederek, bundan son-
rada yapılacak olan projelerde her 

türlü katkıyı sağlayacağız” dedi. 
Yunak Belediye Başkanı Ab-

dullah Emre Demirhan da öğren-
cilerin başarılarından dolayı mutlu 
olduklarını kaydederek, “İlçemiz 
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesindeki öğrencilerimiz ve öğ-
retmenlerimiz yapmış oldukları 
tasarımlar ve projeler gerçekten 
bizleri mutlu etti. Bu çalışmaların-
dan dolayı öğrencilerimizi, öğret-
menlerimizi ve emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. Yunak ilçemizde 
belediye olarak öğrencilerimizin ve 
okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışıp, eğitime elimiz-
den gelen katkıyı vermeye devam 
edeceğiz” dedi. n HABER MERKEZİ 

Yunak’ta bilim fuarı ilgi gördü
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ecmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Ramazan ayının ilk iftarında 
öğrencilerle bir araya geldi.NEÜ Ah-
met Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 
(AKEF) gerçekleştirilen iftara katılan 
Rektör Şeker’e AKEF Dekanı Prof. 
Dr. Bülent Dilmaç, Dekan Yardımcı-
ları Prof. Dr. Süleyman Solak ile Doç. 

Dr. Ahmet Uzun, Fakülte Sekreteri 
Sadrettin Başkürkçü ve öğrenciler 
eşlik etti. İftarda öğrencilerle soh-
bet ederek fotoğraf çektiren Rektör 
Şeker, öğrencilere başarılı bir eğitim 
hayatı dileyerek Ramazan ayının 
tüm insanlığa hayırlar getirmesi te-
mennisinde bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Rektör Şeker, ilk iftarı
öğrencilerle yaptı

Gazze Şeridi’ndeki “Büyük Dönüş Yürüyüşü” sivil etkinlikleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş so-
nucu hayatını kaybeden Muhammed Abdurrahman Mekdad’ın hikayesi dinleyenleri duygulandırıyor

‘Doğum gününde şehit düştü’
İsrail askerlerinin, Gazze sı-

nırında Filistinlileri şehit etme-
si, “Nekbe”nin (Büyük Felaket) 
70’inci yılı için bir araya gelen 
Filistin halkının acısını daha da 
katladı.

Gazze sınırında Filistinli-
lere yönelik İsrail askerlerinin 
gerçekleştirdiği katliamda şehit 
düşenlerden biri olan 28 yaşın-
daki Muhammed Abdurrahman 
Mekdad’ın Konya’da yaşayan 
kuzeni Heba Mekdad’ın da göz-
yaşı dinmiyor. Konya’da üni-
versite eğitimi gören iki çocuk 
annesi Gazzeli Heba Mekdad, 
kuzenini anlattı. Şehit Mek-
dad’ın yüksek öğrenimini ta-
mamladıktan kısa süre sonra 
evlendiğini aktaran Mekdad, 
şöyle konuştu: “Kuzenim elekt-
rik elektronik mühendisliği-
ni bitirdi. Bir süre Gazze’de iş 
bulamadı. Tarımla ve ziraatla 
ilgileniyordu. Camiye bağlılığı 
olan biriydi. Amcamın 7 çocu-
ğundan en büyüğüydü. ABD 
büyükelçiliğinin Kudüs’e taşın-
masını protesto etmek amacıy-
la 14 Mayıs’ta Gazze sınırında 
düzenlenecek gösterilere ka-
tılmak için gittiğini öğrendim. 
Sonrasında açılan ateş sonucu 
şehit oldu. Doğum gününde 
şehit düştü. Ailesi çok üzgün 
tabii ama bir o kadar da inançlı 

oldukları için sabırlı. Yeni evlen-
di, eşi de çok mahzun ve üzgün. 
Topraklarımızı geri kazanmak 
için kan dökülmesi ve fedakarlık 
yapılması gerektiğini söylerdi. 
Böyle de olması gerekiyor.”

Gazze’de hayatın zorluğu-
na işaret eden Mekdad, “Mut-
laka her evde bir şehit vardır. 
Her bir fert, Kudüs ve Mescid-i 
Aksa’nın özgür olacağı günün 
hayalini kurar. Çocuklar bu 
inançla yetişir. Kuzenim de bu 
uğurda can verdi. Üzgünüz ama 
bir o kadar da şehit olduğu için 
sevinçliyiz. Allah, cennetinde 
ağırlasın” diye konuştu.

Mekdad, Türkiye’nin her 
zaman Filistin’in yanında yer 
aldığına işaret ederek, “Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a ve Türkiye’ye büyük 
saygı duyuyoruz. Büyükelçiyi 
gönderdi, sokaklarda mitingler 
yapılıyor. Arapların yapamadı-
ğını Türkiye yapıyor” şeklinde 
konuştu. Mekdad’ın 5 yaşın-
daki kızı Tesnim ise annesinin 
“Filistin’in başkenti neresi?” 
sorusuna “Kudüs” cevabını ver-
di. Küçük Filistinli Tesnim, ez-
berlediği “Özgür Kudüs” şiirini 
Türkçe okudu.
n AA

Konya’nın Derbent ilçesinde katil 
İsrail Devleti’nin Filistinlilere yönelik 
katliamları protesto edildi. Konya’nın 
Derbent ilçesinde ABD’nin Tel Aviv Bü-
yükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasına ve İsra-
il’in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik 
katliamlarına tepki göstermek için va-
tandaşlar biraraya geldi. Programa ilçede 
faaliyet gösteren siyasi partilerin temsil-
cileri de katıldı. Öğle namazının ardın-
dan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda 

toplanan vatandaşlar, hep bir ağızdan 
“Kahrolsun İsrail, Kudüs Filistinlilerin-
dir” şeklinde slogan attı. Derbent Beledi-
ye Başkanı Hamdi Acar, “İslam Dünyası 
Ramazan Ayına yine Müslümanların kan 
ve gözyaşlarıyla girdi. Maalesef her Ra-
mazan’da Müslümanlar üzerinde benzeri 
bir oyunu oynuyorlar. Amerika, büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıyarak katliamın 
fitilini ateşledi. Bundan güç alan Terörist 
İsrail Devleti bebek, kadın, yaşlı, engelli 

demeden 60’dan fazla kardeşimizi şehit 
etti. Kudüs her zaman Müslümanların 
başkenti olacaktır. Katil İsrail de eninde 
sonunda yaptıklarının bedelini ödeyecek-
tir. Katliamın en büyük sorumlusu 7 mil-
yarlık dünya halkı olduğu kadar üzerine 
düşen görevi yerine getirmeyen Birleş-
miş Milletler ve 1 buçuk milyarlık İslam 
Âlemidir. Çünkü 1 Buçuk Milyar nüfusu 
olan İslam Âlemi Türkiye’nin gösterdi-
ği tepkiyi göstermedi. Eğer göstermiş 

olsaydı 1 Müslüman’ın kılına bile zarar 
veremezlerdi. Bu yüzden Müslümanlar 
birlik ve beraberliği bir an önce sağla-
malı. Allah’ın emrettiği İslam kardeşliği 
sağlanmalı ki bize düşen görev budur. 
Allah’ın izniyle hiçbir Müslüman’ın kılı-
na dahi zarar veremezler” dedi. Başkan 
Hamdi Acar’ın konuşmasının ardından 
İlçe Müftüsü İsa Topuz Filistin’deki acı ve 
gözyaşının dinmesi için dua etti.
n HABER MERKEZİ 

‘Kudüs, Müslümanların başkentidir’

Mermer ses vermiyor, nabız atmıyor

Kolların mühürlü kurşun batmıyor
Gözlerin görse de aklın çatmıyor
Kandile kan sıktı kunduzun eşi;
***
Mabedim yanıyor serinde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor derinde misin?!..
***
Miden ne gelirse ayırt etmiyor
Ayakların haktan yana gitmiyor
Ta ezelden can pazarı bitmiyor
Vahye çamur attı kalleşin peşi;
***
Körpeler yanıyor yerinde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor beyinde misin?!..
***
Günün hiç dününden ibret almıyor
Köhne ulakların haber salmıyor
Yağız atlar “Allah!” deyip dalmıyor
Otağa korsaçtı deccalın beşi;
***
Toprağım yanıyor evinde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor devinde misin?!..
***
Damarından asaletin akmıyor
Öksüz bebe, yaşlı nine bakmıyor
Ölü müsün?! Hiç nefesin çakmıyor
Cana çakmak çaktı soysuzun leşi;
***
Güllerim yanıyor ceninde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor geminde misin?!..
***
Kılıcın emirli, kından bıkmıyor
Barış diyarında sular çıkmıyor
Peygamber Burağı şaha kalkmıyor
Kora baruttıktı önsüzün dişi;
***
Duvarım yanıyor ceminde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor eminde misin?!..
**
Ufkunda bitmiyor yabani otlar
Nebiler sızlatır oldu haydutlar
Bir bir diriliyor dünkü nemrutlar
Nura ateş çıktıköksüzün işi;
***
İlk Kâbem yanıyor düşünde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor eşinde misin?!..
***
Göklerle yerlerin sevda makâmı
Buyruklar iklimi salah kıyamı
Süleyman mabedi, Ömer haramı
Kalbe kurşuntaktıkimsizinhişi;
***
Kudüs’üm yanıyor yeminde misin?!..
Sesin hiç gelmiyor deminde misin?!..
16.12.2006
Şair Abdurrahim Küçük

KUDÜS’ÜM

Şair Abdurrahim Küçük
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 74. Genel Kurulu’nda TOBB Ticaret Borsa-
ları Konsey Başkanlığına Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik seçildi

Borsalar Konsey Başkanı 
KTB Başkanı Çevik oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu;15 
Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirile-
rek, geçerli oyların tamamını alan 
Başkan M. RifatHisarcıklıoğlu yeni-
den Başkanlığa seçildi.

74. Genel Kurulu’nu tamamla-
yan Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nde Konseyler ilk toplantılarını 
gerçekleştirerek Başkan ve Başkan 
Yardımcılarını seçti. TOBB Ticaret 
Borsaları Konsey Başkanlığına Kon-
ya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik, yardımcılığına Sakarya Tica-
ret Borsası Başkanı Adem Sarı se-
çildi. 

Seçim sonrası açıklama yapan 
Başkan Hüseyin Çevik: “Öncelikle 
belirtmek isterim ki Türkiye’nin en 
büyük meslek örgütlerinden biri 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği; Nisan ayı boyunca yapılan 
365 Oda ve Borsa seçimleri ve 74. 
Genel Kurulu ile mesleki anlamda 
demokrasi ve ahilik ahlakını Tür-
kiye’ye yaşatmıştır. Bu TOBB çatısı 
ve Oda-Borsaları için bir onurdur, 
bir gururdur. Genel kurulla birlikte 

yeniden Başkanlığa seçilen Sayın 
M. RifatHisarcıklıoğlu ve yeni Yö-
netim Kurulunutebrik ediyor, ba-
şarılar diliyorum. Ayrıca bu göreve 
şahsımı layık gören ve destekleyen 

borsa başkanlarımıza teşekkür edi-
yorum. Önce Allah’ın izni sonra da 
onların desteği ile bu görevi layıkıyla 
yerine getirmeye, borsalarımızı en 
iyi şekilde temsiletmeye, sorunla-

rın çözülmesineçalışacağız. TOBB 
Başkanımız Sayın M. RifatHisarcık-
lıoğlu’nun söylediği gibi bizim ‘He-
deflerimiz büyük. Türkiye sadece 
bölgesinin değil, dünyanın ekono-
mik devi olacaktır. Bizler Türkiye 
özel sektörü olarak doğudan batıya, 
kuzeyden güneye, azimle, onurla ve 
her zaman gururla üretmeye bu dü-
şünceyle devam ediyoruz. Ülkemi-
zin çalışmasını ve üretmesini kredi 
derecelendirme kuruluşlarının not 
indirimleri, kur-faiz ikilemi ile engel-
lemeye çalıştılar, çalışıyorlar ve gö-
rüyoruz ki gelecekte de çalışacaklar.
Bizler Yeni Türkiye yolundaher şeye 
rağmen, inadına çalışıyor, inadına 
üretiyor, inadına büyüyoruz. Ekono-
mik büyümemizin önüne geçmek 
için önümüze koyulan tüm setleri 
tek tek aşıyoruz ve aşacağız. Yapılan 
Genel Kurulun Ülkemize, İslam Âle-
mine ve Dünya’ya hayırlar getirme-
sini diliyorum” dedi. 

Ticaret Borsaları Konsey seçimi-
hatıra fotoğrafı çekimi ve tebriklerin 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Karatay’ın parklarında 
Ramazan’ın coşkusu

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın 
gelmesi ile birlikte Karatay Şehir 
Parkı, Olimpiyat Parkı, Adalet Parkı 
gibi onlarca park iftar için gelenler-
le dolup taşıyor.

Karatay’a kazandırdığı 3 Mil-
yon 606 Bin m²’lik yeşil alanları ve 
bahçeleri ile modern yapılaşmayı 
doğa ile iç içe yükselten Karatay 
Belediyesi, parkları ile de şehrin 
gözdesi olmaya devam ediyor. Ra-
mazan ayının gelmesi ile birlikte 
parklarda özellikle iftara yakın sa-
atlerde büyük bir talep yaşanıyor. 
Vatandaşlar, açık havada eşsiz bir 
doğa manzarasının içerisinde iftar 
yapma imkanı bularak güzel bir 
akşam yaşıyor.

343 Bin 300 m² alana sahip 
içerisinde 12.500 m² Biyolojik Gö-
let ve 14.000 m² Lunapark alanı 
418 kamelya ve 46 adet 5’li grup 
mangal yerine sahip  Karatay Şehir 
Parkı;  161 bin 900 m² toplam ala-
nıyla Karatay’ın ikinci büyük parkı 
olan ve mini futbol sahası, basket-
bol ve voleybol sahası, jimnastik 
aletleri alanı, çocuk oyun grubu, 
180 kamelyası, 4 süs havuzu, 5 
olimpiyat halkası havuzu, 1100 m 
bisiklet pisti, 2300 m koşu parku-
runun yanı sıra Fair Play Müzesi’ne 
de ev sahipliği yapan Olimpiyat 
Parkı başta olmak üzere Karatay’ın 
parkları iftar yapmak için gelen zi-
yaretçilerle dolup taşıyor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay Belediyesi 
tarafından yapılarak Konya’nın 
istifadesine sunulan parklara va-
tandaşlardan yoğun teveccüh 
göstermesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Başkan Han-
çerli doğa ile bağları güçlendirerek; 
daha da modern bir Karatay inşa 
etmek için çalışmalarını sürdür-
düklerini belirtti.Başkan Hançerli 
“Adalet, Olimpiyat ve Şehir Parkı 
gibi büyük parklarımız hemşerile-
rimizden büyük talep görüyor. Sa-
raçoğlu Hobi Bahçemizde 431 ve 
Karaaslan Hobi Bahçemizde 250 
parselimiz var. Karaaslan Piknik 
Bahçesi 454 aileye hitap edecek 
şekilde gerçekleştirildi. Konya’da 
bir ilk olan piknik bahçesinde 100 
m²’lik 454 alanda hemşerilerimiz 
aileleriyle birlikte gelecekler bura-
da istirahat edebilecekler. Piknik 
alanları boşaldığında yeni bir aile 
gelip pikniğini yapabilecek. Kara-
aslan Piknik Bahçesi günlük kul-
lanımda her gün 454 ailemize hiz-
met etmiş olacak. Çalışmalarımız 
tamamlandı. Yeşil alanlarımızdaki 
çimenlerin büyümesi ve kök atma-
sının ardından en azından bir kez 
biçilmesi için bekliyoruz. Karaaslan 
Piknik Bahçesi, Ramazan Bayra-
mından hemşerilerimizin istifade-
sine sunulmuş olacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

TOBB’un 74. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk de yeniden Başkan Yardımcılığı 
görevine getirildi. Başkan Öztürk, “Başkan Yardımcılığı görevine seçilmem dolayı da ayrıca tüm yönetim kurulumuza şükranlarımı sunuyorum” dedi 

TOBB’da Öztürk yeniden seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

ği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu’nun 
ardından M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Başkanlığında oluşan Yönetim Ku-
rulunda Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk yeniden Baş-
kan Yardımcılığına seçildi. Öztürk, 
yeni dönemin tüm oda ve borsa ca-
miası ile Türk özel sektörüne hayırlı 
olmasını diledi. 

Türkiye Odalar Borsalar Bir-
liği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi’nde geniş bir katılımla 
gerçekleştirildi. Türkiye’deki tüm 
oda ve borsaların seçim sürecinin 
tamamlanması ile Birlik seçimleri-
nin gerçekleştirildiği Genel Kurul’da 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanlığına yeniden M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu seçildi. Seçimlerin 
ardından oluşan yeni Yönetim Ku-
rulu görev dağılımını yaptı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nin 74. Genel Kurulu’nda Birlik 
Başkanlığına seçilen M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu Başkanlığında, 15 Mayıs 

2018 tarihinde bir araya gelen yeni 
dönemin ilk yönetim kurulu top-
lantısında belirlenen görev dağılımı 
şöyle:

1. Ali Kopuz (İstanbul TB) Baş-
kan Yardımcısı

2. Selçuk Öztürk (Konya TO) 
Başkan Yardımcısı

3. Salih Zeki Murzioğlu (Samsun 
TSO) Başkan Yardımcısı

4. Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli 
SO) Başkan Yardımcısı

5. Tamer Kıran (İMEAK DTO) 
Başkan Yardımcısı

6. Faik Yavuz  (Ankara TB) Say-
man Üye

7. Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) 
Üye

8. Mahmut Özgener (İzmir TO) 
Üye

9. Davut Çetin (Antalya TSO) 
Üye

10. Öztürk Oran (İstanbul TO) 
Üye

11. Zeki Kıvanç (Adana SO) Üye
12. Özer Matlı (Bursa TB) Üye
13. Engin Yeşil (Diyarbakır TB) 

Üye
14. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 

(Malatya TSO) Üye
Konya Ticaret Odası Başkanı 

ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk, “TOBB’un 74. Genel Kuru-
lu’nu camiamızın büyüklüğüne ya-
kışır bir şekilde tamamladık. Genel 

Kurul’da tüm delegelerin desteğini 
alarak yeniden TOBB Başkanlığına 
seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu 
tebrik ederek yeni dönemin tüm oda 
ve borsa camiası ve Türk özel sek-
törüne hayırlı olmasını diliyorum. 
Yapılan ilk toplantıda yeniden Baş-
kan Yardımcılığı görevine seçilmem 

dolayı da ayrıca tüm yönetim kuru-
lumuza şükranlarımı sunuyorum. 
Genel Kurulumuzda desteğini eksik 
etmeyen Konya, Karaman, Aksaray 
bölgesi oda ve borsalarımızın Yöne-
tim Kurulu Başkanları şahsında tüm 
delegelerine, Konya Ticaret Borsası 
ve Konya Sanayi Odası’nın Yöne-

tim Kurulu’na ve delegelerine, her 
görevimizde yanımızda olarak her 
türlü desteğini veren Konya Ticaret 
Odası’nın Meclisi’ne ve tüm TOBB 
Delegesi arkadaşlarıma en kalbi 
duygularımla teşekkür ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk yeniden Başkan 

Yardımcılığına seçildi.

Konya Ticaret 
Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik 
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Ereğli’de mahalle iftarları başladı İlk orucunu iftar çadırında açtı
Ereğli Belediyesi Ramazan-ı 

Şerif’in ilk iftarında geleneksel 
hale getirdiği Mahalle iftarlarına 
başladı. Şinasi, Cinler ve Hıdırlı 
Mahallelerinin kesiştiği yerde bu-
lunan Ereğli Belediyesi Hanımlar 
Semt Lokali önünde yapılan iftar 
programına Bin 500 kişi katıldı. 
İftar programında Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, AK Par-
ti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir 
Düzen, AK Parti İlçe Gençlik Kol-
ları Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, 
Muhtarlar ve STK Temsilcilerinin 
yanı sıra 7’den 70’e tüm Mahalle 
sakinleri yer aldı.

Ayrıca Hacivat-Karagöz göste-
risi ve Ramazan şerbeti katılanla-
rın takdirini topladı. Daha sonra-
sında Belediye ekipleri Ulu Camii, 
Uğurlu Camii ve Fatih Camii’nde 
Teravih Namazı akabinde vatan-
daşlara ikramda bulundu.  11 ayın 

Sultanı Ramazan-ı Şerif’i idrak et-
menin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirten Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Ereğli Belediyesi Ha-
nımlar Semt Lokalimizin önünde 
Mahalleli hemşehrilerimizle bir-
likte orucumuzu açtık. Bir arada 
iftar yapmanın hazzına ulaştık. 
Ayrıca Teravih Namazı sonrasın-
da Belediyemizce Ulu, Uğurlu ve 

Fatih Camii’lerimizde vatandaş-
larımıza ikramlarda bulunduk. 
Allah(cc) tuttuğumuz oruçlarımızı 
ve yaptığımız hayırları dergahında 
kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif’in 
şehrimize, ülkemize hayırlar getir-
mesini dileyerek cümlemizin kur-
tuluşuna vesile olmasını temenni 
ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesinin her 
yıl olduğu gibi bu yılda kurduğu  if-
tar çadırı Ramazan ayının ilk günü 
ile kapılarını vatandaşlara açtı. 
İlk orucunu Seydişehir Belediye-
si önünde kurulan iftar çadırında 
açan Kaymakam Aydın Erdoğan,  
Belediye Başkanı Mehmet Tutal  
ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Konurer ,  huzur ve bereket ayı 
Ramazan’ın tüm vatandaşlar için 
hayırlar getirmesi temennisinde 
bulundu. Orucunu iftar çadırında 
vatandaşlarla birlikte açan Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, Seydi-
şehir  Belediyesi’nin her yıl düzen-
leyerek  geleneksel hale getirdiği  
iftar çadırında ilk iftar açma heye-
canın  yaşandığını kaydetti. Rah-
met ve bereket ayı Ramazan’ın 
huzur içinde geçmesi için gerekli 
her türlü çalışmayı yaptıklarını 
belirten Başkan Tutal, “Seydişehir  
Belediyesi olarak, Ramazan’ın en 

güzel şekilde yaşanılıp, hissedil-
mesi için bu yıl da iftar çadırımızı 
hazırladık. İftar çadırlarında iftar 
sofralarında birlik ve beraberliği 
sağlarken, Ramazan gecelerinin 
de değerlendirilmesi  için değişik 
programlar hazırladık. İftar çadı-
rımızdan her gün ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımız, öğrenim gören 
öğrenciler, iftara yetişemeyenler, 
ihtiyaç sahibi binlerce kişi yarar-
lanacak. Ayrıca mahallelerimizde 

yemek yapamayacak durumdaki 
muhtaç ve ihtiyaç sahibi yaşlı va-
tandaşlarımızdan 800 kişiye ev-
lerine sefer tasları vasıtasıyla ye-
meklerimiz dağıtılacaktır. Günlük 
2 Bin kişiye iftar yemeği hizmeti 
vermiş olacağız. Emeği geçen, 
destek veren hayırseverlerimize, 
kamu kurum ve kuruluşlarımıza, 
destek verdiği için çok teşekkür 
ediyorum. Allah’ım kabul etsin” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Şehrin öncü markası Ramada 
Plaza Konya’da saraylara layık Ra-
mazan sofraları kuruluyor. Osmanlı 
Saray Mutfağı’nın seçkin lezzetlerin-
den oluşan birbirinden özel mönüle-
ri, Şeflerimizin Ramazan ayına özel 
hazırladıkları Mevlevi Sofrası’nın ve 
Selçuklu Saray Mutfağı’nın en özel  
örnekleri Ramada Plaza Konya’da 
sizleri bekliyor.

Ramada Plaza Konya , Kapari 
Restaurant’ta Ramazan ayı boyunca 
zengin açıkbüfe menü seçenekleriy-
le Osmanlı Mutfağı’nın eskimeyen 
lezzetlerini tasavvuf müziği eşliğin-
de geleneksel iftar sofralarının sı-
caklığında sunuyor. Açıkhavada’da 
terasta iftar yapmak isteyenlerede 
15.katta yer alan Saja Restaurant’ta 
özel set mönü seçeneklerinini bu-
labiliyorsunuz. Ramada Plaza Kon-
ya Genel Müdürü Yavuz Sakman, 
“Ramazan ruhunu tüm coşkusuyla 
yaşatmak için; özel olarak hazır-
lanan mönülerimiz, üstün hizmet 
kalitemiz ve güleryüzlü personeliyle 
misafirlerimize keyif dolu Ramazan 

yaşatmayı hedefliyoruz. Misafirleri-
mizin bizi tercih etmesinin en önem-
li sebebi hızlı servis anlayışımızdır. 

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında bir-
çok önemli firmanın iftar davetlerine 
ev sahipliği yaptık ve yaklaşık 6 bin 

kişiyi ağırladık. Profesyonel servis ve 
mutfak ekibimiz ile birlikte bu yıl da 
Ramazan için tüm hazırlıklarımızı 
tamamladık ve konuklarımızı bekli-
yoruz. Ramada Plaza Konya’nın Ra-
mazan iftar büfesinde zeytin, hurma 
ve ramazan pidesi yine baş köşede 
yer alıyor. Birbirinden leziz Osmanlı 
yemeklerinden iftariyeliklere, serp-
me çeşnilerden zengin tatlı çeşitle-
rine kadar özel bir mönü hazırlanı-
yor. Ramada Plaza Konya’nın zengin 
mönüsünde, Konya’nın geleneksel 
tatlarından tutmaç çorbası, bamya 
çorbası, Mevlevi pilavı, Konya fırın 
kebabı, etli ekmek, bıçakarası, sa-
kızlı sütlaç, şerbet, demleme Türk 
çayı ile sıcacık pideler ve özel yapım 
ekmekleri yer alıyor. Özel sunumla-
rın yanı sıra ,gruplara özel salon ve 
mönü alternatifleri de yer alıyor. Ra-
mazan ayına özel olarak tasarlanan 
mekanlarda 10 kişiden 2000 kişiye 
kadar iftar imkanı bu keyfi yaşamak 
isteyenlerin beğenisine sunuluyor” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Türkler, daha kısa yol ve 
güzergâhlar tespit etmiş’

Yapımcı ve Fotoğraf Sanatçısı 
İbrahim Dıvarcı, Yolların Tanıkları 
Anadolu Selçuklu Hanları ile Ker-
van Belgeseli hakkında bilgi vere-
rek Konya Aydınlar Ocağı’nın yeni 
projesini “Türklerin Mirası” olarak 
açıkladı.

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, “Kervan 
ve Kadîm Medeniyetin Yol Hikâye-
si Belgeseli” ile yeni bir proje olan 
“Türklerin Mirası” dile geldi.

Yapımcı ve fotoğraf sanatçısı 
İbrahim Dıvarcı, proje sahipliğini 
Konya Aydınlar Ocağı’nın yaptığı 
ve Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de THY ana sponsorluğunda Türk 
Telekom’un katkılarıyla hazırla-
nan, yayıncı kuruluşun TRT oldu-
ğu ve ciddi manada çok destekçisi 
olan Kervan Belgeseli’nin iki özel 
tanıtım jeneriği ile bölümlerini 
gösterdiği sohbetinde, “Bu proje-
miz üç ana bölümden oluşuyor. İlki 
Yolların Tanıkları Anadolu Selçuk-
lu Hanları, ikincisi 12 bölümden 
meydana gelen belgesel ile fotoğ-
raf albümüdür” dedi.

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
sohbette, belgeselin her bir bö-
lümünün 30 dakika olduğunu ve 
her bir bölümde ayrı bir masalın 
anlatıldığını ifade eden Dıvarcı, 
“Bu belgeselde yeni bir dil ve dra-
malarda ise yeni üslup denendi. 
Tamamı uluslararası yayın formatı 
olan 4K’ya göre yapılarak iki yılda 
çekildi. Tarihi İpek Yolu’nun Ana-
dolu’daki ana aksı Iğdır’dan başla-
yarak Erzurum, Erzincan, Niksar, 
Tokat, Sivas, Kayseri, Kapadokya, 
Aksaray, Konya, Kızılören, Yu-
nuslar, Beyşehir, Eğirdir, Ispar-
ta, Burdur ve Antalya’ya doğru 
1920 km’lik bir yolu katettik. M.Ö. 
300’lerde Çin’den bir Çin prensi-
nin yaptığı yolculuğa izafeten baş-
layan ve Roma’ya kadar uzanan 
bu yol güzerhâhı1877 yılında bir 
Alman coğrafyacı tarafından İpek 
Yolu diye adlandırılarak meşhur 
oluyor” diye konuştu. Türklerin 

tarih sahnesine çıkışıyla birlikte 
İpek Yolu’nun önem kazandığına 
işaret eden Dıvarcı, “Bir huzur, 
ticaret, güven ve hoşgörü havzası 
olarak önem arzeden İpek Yolu, 
asıl önemini Karahanlı, Gazneli ve 
Büyük Selçuklu dönemiyle kaza-
nıyor. Türkler deve kervanlarının 
yürümesine müsait daha kullanışlı 
daha kısa yol ve güzergâhlar tespit 
ediyorlar” dedi. Hanların bütün 
kapılarının doğuya baktığını ve bu 
hanlarda, hamam, mescid, ocak, 
hayvan barınakları ile insanların 
kaldığı odalar bulunduğunu ifade 
eden Dıvarcı, Anadolu’daki en bü-
yük hanın Aksaray’daki Sultanhanı 
olduğunu ve ihtişamlı bir yapısı 
bulunduğunu söyledi. Dıvarcı, Sel-
çuklu sanatı ve Divriği Ulu Camisi 
ile ilgili olarak da şu ifadeleri kul-
landı: “Dünya tarihçileri ile mimar-
lar, ‘Dünyada hiçbir eser kalmasa 
Divriği Ulu Camii tek başına Sel-
çuklu mimarisinin ulaştığı kema-
latı ispat etmeye yeterlidir.’ Divri-
ği Ulu Camisi olağanüstü bir yapı 
olarak ölmeden görülmesi gereken 
yapılar arasında yer alıyor. Ayrıca 
Selçuklu sanatıyla ilgili olarak Kon-
ya Alâeddin, Beyşehir Eşrefoğlu 
ile Divriği Ulu Camiinin mihrap ve 
minberleri olağanüstüdür. Dün-
yada eşi ve benzerleri yoktur. Çivi 
kullanılmadan geçme tekniğiyle ve 
kündekârı olarak yapılmışlardır.” 

TÜRKLERİN MİRASI
Konya Aydınlar Ocağı’nın sa-

hipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanı 
himayelerinde gerçekleştirilecek 
olan Türklerin Mirası adlı yeni pro-
jeden de bahseden Dıvarcı, bu yeni 
projenin ilk bölümünün “Tarihten 
Önce Türkler Vardı” ile başladığını 
belirterek “Rüzgâr Kanatlı Savaşçı, 
Bozkırda İki Kardeş, Demir Kapı 
Garba Açılıyor, Kağanlar Çağı, Ha-
kikat Çağı, Doğu ve Batı’nın Sul-
tanları, Atabeyler, Zor Zamanlar, 
Şarkın Leylâ’sı, Nihayet Anadolu 
ve Şafaklarda Yüzen Al Sancak” 
bölümlerinden oluşuyor” dedi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için hep birlikte var 
gücümüzle çalışıyoruz. 2023 hedefleri yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi

‘Güçlü Türkiye idealine 
ulaşmak için çalışıyoruz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Genel Kurulu’nda dün 
görüşülerek kabul edilen tor-
ba kanun hakkında konuşan AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, “Büyük ve güçlü Türkiye 
idealine ulaşmak için hep birlikte 
var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptı-
ğımız düzenlemelerle gencinden 
yaşlısına tüm vatandaşlarımızın 
gönlünde taht kurmaya devam 
ediyoruz. 2023 hedefleri yolunda 
emin adımlarla ilerlemeye devam 
edeceğiz” dedi. 

AK Parti Konya Milletveki-
li Halil Etyemez, TBMM Genel 
Kurulu’nda dün görüşülerek ka-
bul edilen 561 Sıra Sayılı “Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi” hakkında 
açıklamalarda bulundu. 16 yıldır 
büyük reformlar gerçekleştirdik-
lerini belirten Milletvekili Halil Et-
yemez, bu reformlarla eşgüdümlü 
olarak ekonominin yüksek perfor-
mans gösterdiğini ve küresel şok-
lara güçlü bir dirençle cevap verdi-
ğini söyledi. 

GELECEĞİMİZİ İNŞA EDİYORUZ
Büyük ve güçlü Türkiye ideali-

ne ulaşmak için çalıştıklarını kay-
deden Halil Etyemez, “Sağlanan 
siyasi istikrar ve güven ortamında 
kısa-orta-uzun vadeli planlar ya-
pabiliyor ve kararlılıkla uygulayıp 
sonuçlandırabiliyoruz. Hükümeti-
mizin kararlı duruşuyla milletimi-
zin gayretli çalışmalarıyla geçtiği-
miz yıl yüzde 7.4 büyüyerek G-20 
içinde en yüksek büyüyen ülke 
olduk. Yaptığımız dev projeler-
le geleceğimizi inşa ediyoruz. 13 
milyar dolarlık tasarruf elde edece-
ğimiz Akkuyu Nükleer Güç Sant-
ralinin temelini attık. TANAP’ı 
inşallah önümüzdeki ay açacağız. 
TANAP’ın milli ekonomiye katkı-
sı 50 milyar doları bulacak. Çılgın 
projelerimizden Kanal İstanbul’u 

hayata geçirerek hem deniz trafi-
ğini rahatlatacağız, hem de gelir 
elde edeceğiz. Üçüncü havalimanı, 
tam olarak devreye girmesiyle bir-
likte milli gelirimize yüzde 4.9 kat-
kı yapacak. Bu projelerimize ilave 
olarak, yerli uçak, yerli otomobil, 
savaş uçağı, bilişim ve e-devlet 
projelerimiz süratle hayata geçi-
yor” dedi.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDUK
Geçtiğimiz hafta çıkan torba 

yasa ile emeklilere Ramazan ve 
Kurban Bayramı’nda toplam 2 bin 
lira ikramiye verdiklerini ve 65 yaş 
aylığını 266 liradan 500 liraya çı-
karttıklarını hatırlatan Etyemez, 
“İlk kez iş kuracak gençlerimizin 

bir yıl boyunca aylık 700 lira olan 
Bağ-Kur sigorta primini Hazine-
miz karşılayacak. Öğrenci affı çı-
kararak öğrencilerimizi eğitimle 
yeniden buluşturduk. Öğrenim 
kredi borçlarını yeniden yapılan-
dırdık. 13 milyon problemli yapı-
nın çözümü için imar barışı getir-
dik. Buradan elde edeceğimiz 60 
milyar lira geliri deprem risklerini 
önlemeye yönelik tedbirlerde kul-
lanacağız. Yaptığımız bu düzenle-
melerle gencinden yaşlısına tüm 
vatandaşlarımızın gönlünde taht 
kurduk” diye konuştu.

YENİ DÜZENLEMELER 
KABUL EDİLDİ

İç ve dış tehditlere rağmen 

2023 hedeflerine doğru emin 
adımlarla yürümeye devam et-
tiklerini vurgulayan Etyemez, bu 
hedef doğrultusunda yeni düzen-
lemeler yaptıklarının altını çizdi. 
Etyemez, TBMM Genel Kurulu’n-
da dün görüşülen ve kabul edilen 
torba yasayla ilgili ise “Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 
sadece toplu iş sözleşmesi kapsa-
mıyla ilgili olmak üzere, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğünce 
veya yetkili kıldığı işveren sendi-
kasınca imzalanan ‘işletme toplu iş 
sözleşmesi’ kapsamındaki işyerle-
ri olacak. Geleneksel yöntemlerle 
tütün üretimi yapan çiftçilerimi-
zin üretimlerini kolaylaştırıyoruz. 
Ücretli otoyollarda geçiş ihlali du-
rumlarında uygulanan ceza mikta-
rını geçiş bedelinin 10 katından 4 
katına düşürüyoruz. Daha önce ih-
lalli geçişlerde tahakkuk ettirilmiş 
ve tahsilatı yapılmamış idari para 
cezalarının da yüzde 60’ının silin-
mesini sağlıyoruz. Tarımsal des-
teklemelerden yararlanmakta olan 
çiftçilerimize, tarımsal sulamada 
kullandıkları elektrik bedelinden 
kaynaklanan borçlarını mahsup-
laşma yöntemiyle ödeme kolaylığı 
getiriyoruz. Sosyal Güvenlik Kuru-
muna verilmesi gereken bildirge, 
belge ve defterlerdeki tutarlarda 
hesap hatalarından kaynaklanan 
eksikliklerin giderilmesi için mü-
kellefe 15 günlük süre veriyoruz. 
2B alanlarında bulunan taşınmaz-
lar ile Hazineye ait tarım arazile-
rinin satışına ilişkin olarak daha 
önce yapılan başvuru ve ödeme 
sürelerini 30 Kasım 2018’e kadar 
uzatıyoruz. Esnaf ve sanatkarlara 
odalarca verilen hizmetlerin, şube 
açmak kaydıyla ilçelerde birlikler-
ce verilebilmesi için düzenleme 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ramada Plaza’da Ramazan heyecanı başladı

Yavuz Sakman 

AK Parti Konya 
Milletvekili 
Halil Etyemez
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‘Ramazan’da baş ağrısı sıvı kaybı belirtisi’
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü Başkanı ve Ulus-
lararası Beslenme Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, sağlıklı bir 
Ramazan geçirmek için uyarılarda 
bulundu. Ramazan ayında beslenme 
düzeninin değişmesi, günlerin sı-
cak ve uzun olması, açlık sürelerinin 
uzaması ve buna bağlı olarak iftarda 
mideye aşırı yüklenilmesi bazı sağ-
lık sorunlarının yaşanmasına neden 
olabiliyor. Özellikle açlığa bağlı olarak 
kan şekerinin düşmesi, beslenme dü-
zenindeki değişiklikler sebebiyle kilo 
artışının yaşanması en sık görülen 
sorunlardan bazıları olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu konuya dikkat çeken KTO 
Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Beslenme ve Diyete-
tik Bölümü Başkanı ve Uluslararası 
Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Nurhan Ünüsan, sağlıklı bir Ramazan 

geçirmek için uyarılarda bulundu.
Ramazan’da ciddi sağlık prob-

lemleri yaşanmaması için yeterli ve 
dengeli beslenme modelinin oluştu-
rulması gerektiğini ifade eden Ünü-
san, “Bu yıl ilkbahar dönemine denk 
gelen Ramazan ayında yaklaşık 17 
saat oruç tutuyoruz. Normal beslen-
me düzeninde 3-4 öğün gıda tüketir-
ken Ramazan ayında öğün sayısı 2’ye 
düşmektedir. Çalışmalarda Ramazan 
ayında insan vücudunun metaboliz-
ma hızının düştüğü gösterilmektedir. 
Gün boyunca uzun saatler aç kalma 
korkusundan dolayı bireylerin çok 
fazla yiyecek tüketmesi halinde vücut 
ağırlıklarında artış olduğu gözlenmiş-
tir. Oruç sırasında yetersiz beslenme 
ve sıvı kaybı neticesinde baş ağrısı, 
hazımsızlık gibi sorunlar veya böbrek 
ve sindirim problemleri gibi büyük 
sağlık problemleri ortaya çıkabilmek-
tedir. Bu sebeple Ramazan ayı bo-

yunca sağlıklı kalmak, yeterli ve den-
geli bir beslenme programına uymak 
oldukça önemlidir. Sahur ve iftarda 
tüketilecek besinlerin doğru seçimi ve 
miktarları konusunda bilinçli olundu-
ğu taktirde vücut ağırlığında artışa yol 
açmadan, aç kalmadan, beslenme ile 
ilgili sağlık problemi yaşamadan, daha 
rahat bir ay geçirmemiz kolaylaşacak-

tır” şeklinde konuştu. 
“ÇAY VE DİĞER SIVILAR
 SU YERİNE GEÇMEZ”

İftar ile sahur arasındaki yaklaşık 
6-7 saatlik zaman diliminin gün için-
de kaybettiğimiz ve ihtiyaç duyduğu-
muz sıvı miktarını dengelemek için iyi 
bir fırsat olduğunu belirten Ünüsan, 
“Sahur, ardından sürecek 17 saatlik 

açlığı mümkün olduğu kadar mini-
mal düzeye getirmek ve iftar sonra-
sı sıvı dengesini sağlamak gibi pek 
çok önemli yere sahiptir. Bu sebeple 
sahurda beslenme alışkanlık haline 
getirilmelidir. Vücudun tekrar oruca 
hazır olmasında bu zaman diliminde 
tüketilen besinlerin rolü de büyüktür. 
Sıvı içeriği yüksek meyve ve sebzeler, 

ayran, komposto gibi su içeriği yüksek 
besinler bu süreçte kişiye yardımcı 
olacaktır. Öte yandan bu besinlerin ya 
da çay gibi sıvıların su yerine geçme-
yeceği unutulmamalıdır. Bu sebeple 
iftar ve sahur arasında yaklaşık 2 litre 
su tüketilmelidir” diye önerilerde bu-
lundu. Prof. Dr. Ünüsan sahurda, pro-
teinden zengin süt, peynir, yumurta, 
kan şekerinin hızlı yükselmesini ön-
leyen rafine olmayan ekmek, söğüş 
sebzelerle yapılacak kahvaltının bir 
alternatif olabileceğini dile getirerek 
şöyle devam etti:” Protein içeriği yük-
sek süt, yoğurt, peynir, ayran, cacık, 
kefir gibi besinlere mümkün olduğu 
kadar sahurda yer verilmelidir. Yine 
tam tahıl ürünlerinin hâkim olduğu, 
yumurta, mevsim yeşillikleri ve yaş 
ya da kuru meyvelerin bulunduğu bir 
öğün lif açısından da bireyin sağlığının 
sürdürülmesinde önemli bir yere sa-
hiptir”  n HABER MERKEZİ

M1 AVM’de Ömer 
Döngeloğlu sohbeti

Meliha Ercan Hasta 
Konukevi hizmete girdi

Ünlü İlahiyatçı, yazar, prog-
ram yapımcısı ve sunucusu Ömer 
Döngeloğlu, 20 Mayıs 2018 Pazar 
günü Saat:15:00’da M1 Konya 
AVM’de sevenleri ile buluşuyor. 
Kendine has sohbet tarzıyla se-
venlerinin gönlünde taht kuran 
ilahiyatçı, yazar, program yapımcı-
sı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu; 
İslam dininde Ramazan ayı neden 
önemlidir. Ramazan ayında yaşan-
tımızda nelere dikkat etmeliyiz, 
Ramazan ayında nefis terbiyesi 

nasıl yapılmalıdır. Ramazan ayında 
yapılacak olan ibadetlerin önemi 
gibi konularda  bilgiler aktaracak 
ve  ziyaretçilerin sorularını cevap-
layacak. M1 Konya AVM Müdürü 
Tamer Yılmaz, “Ramazan etkin-
likleri kapsamında düzenlediğimiz 
İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu 
hocamızın bilgilendirici ve keyifli 
sohbetine tüm Konyalı hemşeh-
rilerimizi M1 Konya AVM’mize  
bekliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, İstanbul Yapı Fuarında Mek-
pan Panel’in dünya’daki en son teknolojiyle ürettiği çatı ve cephe panellerini tanıttıklarını belirtti

Çatı ve cephe panelinde
Mekpan fark oluşturdu

Türk Yapı sektörünün buluş-
tuğu en büyük fuarlardan olan İs-
tanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilen 
41.İstanbul Yapı Fuarına katılan 
Mekpan Panel, ürünlerini yurtiçin-
den ve yurtdışından fuara gelen zi-
yaretçilerle buluşturdu. Mekpan’ın 
standında ilgi yoğundu. 

Mekpan Panel Yönetim Kurulu 
Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, 
İstanbul Yapı Fuarında Mekpan Pa-
nel’in dünya’daki en son teknolojiy-
le ürettiği çatı ve cephe panellerini 
tanıttıklarını kaydederek, “Mekpan 
Panel olarak yüzey profilinde Post 
Panel, Siding Panel ve Sinüs Panel 
gibi yeni ürünlerimizle, dolgu mal-
zemesi olarak, Poliüretan (PUR) ve 
Poliizosiyanürat (PIR) uygulamala-
rıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleş-
tiriyoruz. Bu ürünlerimizi İstanbul 
Yapı fuarında, fuara ziyaretçi olarak 
katılan ziyaretçilerle buluşturduk. 
Konya 3. Organize Sanayi Bölge-
sindeki fabrikamızda, 2011 yılın-
dan bu yana endüstriyel mimaride 
önemli bir yalıtım ve yapı malze-
mesi olan sandviç panel üretimini 
sürdürüyoruz. Yıllık 3 milyon 500 
bin metre kare üretim kapasiteli 
makine parkuru ile hizmet veriyo-
ruz. Mekpan Panel, çatı ve cephe 
paneli üretiminde boyalı alümin-
yum, natural alüminyum, boyalı 
galvaniz sac, membran veya kraft 
kağıt kullanabiliyor. En son teknolo-
ji ile üretilen en modern çatı ve cep-
he panellerini Mekpan Panel kalite 
ve güvencesiyle müşterilerimize 
sunuyoruz. Yurtiçi ve yurt dışından 
olmak üzere 35 bayiimizle ülkemi-
zin sandviç panel ihtiyacının yüzde 
7’sini karşılıyoruz. Sahip olduğu-
muz üretim teknolojisi sayesinde 
Türkiye’de tek hatla, en verimli ve 
kaliteli üretimi yapmaktayız. 50 ki-
şiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. 
İlkeli ticaret, centilmen rekabet an-
layışla hareket ederek, her yıl yüzde 
45 bir büyüme gerçekleştirdik. Bu 
büyüme ile birlikte makine perfor-
mansını ve ürün kalitesini iyileştir-
meye yönelik yatırımlarımız devam 
ediyoruz. Üretim hattımızın kalbi 
olan Poliüretan kısmını tam otoma-
tik sisteme geçirdik. Üretim kapa-
sitemizin yüzde 75’ini kullanır hale 
geldik. Sektörde biraz yavaşlamalar 
olsa da bugün üretim kapasitemiz 
yüzde 75’in üzerindedir” dedi. 

ÜRÜNLERİMİZİ, 30’DAN FAZLA 

ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ
Bu yıl sektörde büyümeyi sür-

dürürken, ihracata ağırlık vermeyi 
hedeflediklerini belirten Celalettin 
Hakan Katırcı, “Mekpan Panel ola-
rak yurt içi ve yurt dışı pazarında 
hatırı sayılır bir marka değerine 
ulaştık. İç pazarda iyi bir durum-
dayız. Yurtdışı pazarında 30’dan 

fazla ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Aynı zamanda ülke ekono-
misine de döviz kazandırarak katkı 
sağlıyoruz. Her geçen gün üretim 
kapasitemizi arttırarak, büyümeyi 
başardık. Bu yıl içinde yurtiçi pazar-
da pazarımızı yükseltirken, artan 
talepler doğrultusunda üretim ka-
pasitemizi artırarak ihracata ağırlık 

vereceğiz. İhracatta ülkeyi sayısını 
arttıracağız. İlerleyen dönem için-
de üretiminin yarısını ihraç ederek, 
ulusal bir marka haline gelmeyi he-
defliyoruz” şeklinde konuştu. 

BU ÇATININ ALTINDA BİR’İZ
Ülkemizin içinde bulunduğu 

süreçte birlik ve beraberliğimize 
güçlendirmemiz gerektiğine işaret 
eden Celalettin Hakan Katırcı, “Ül-
kemizin birlik ve beraberliği hepi-
miz için önemlidir. Allah ülkemizin 
birlik ve beraberliğini daim etsin. 
2018 yılında ‘Bu Çatının Altında 
Bir’iz’ sloganıyla üretime devam 
ediyoruz. Bugüne gelmemizde 
bizlere katkı sunan doğudan batı-
ya, güneyden kuzeye et ile tırnak 
olduğumuz bu coğrafyada çözüm 
ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. 
Onlarla birlikte sektörde büyüdük 
ve birlikte çok değerli yollar kat et-
tik. Mekpan Panel ailesi olarak ba-
şardığımız işler ile gurur duyarken, 
bundan sonra sektörde büyümemi-
zi sürdürürken, üretime, ekonomi-
ye ve istihdama katkı yapmaktan 
mutlu olacağız. Fuarda bizi ziyaret 
eden ziyaretçilere, dost ve müşte-
rilerimize de teşekkür ediyorum ” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ  

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde tedavi gören 
hasta ve hasta yakınlarına hizmet 
verecek olan Meliha Ercan Hasta 
Konukevi faaliyetine başladı.

Alaeddin Keykubat Kampüsü 
içerisine hayırsever iş adamı Nu-
rullah Ercan tarafından yaptırılan 
ve Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’in yakın-
dan takibiyle kısa sürede yapımı 
tamamlanan Konukevi, 4 bin 109 
m2 alanda, 48 oda ve 96 yatak 
kapasitesine sahip olarak hizmet 
veriyor. 

Daha önce yapımı devam eden 
konukevinin inşaatını ziyareti sı-
rasında Nurullah Ercan böyle bir 
yardım yapmasının nedenini ‘’An-
nemi yılbaşında kaybettik. Annem 
çok hayırseverdi. Aile olarak onun 
anısını yaşatmak istedik.” sözleriy-
le ifade etmişti. 

ÖNEMLİ BİR İHTİYACI 

KARŞILAYACAK
Otel standartlarında dizayn 

edilen konukevi, ayaktan ya da ya-
tarak tedavi gören hasta ve hasta 
yakınlarının acil barınma ihtiyaç-
larının ücretsiz olarak giderilmesi 
için hazırlandı. Konukevi bu özel-
liğiyle Selçuklu’nun ve tüm bölge-
nin önemli bir ihtiyacını karşılamış 
olacak.

Ercan Şirketler Topluluğu ve 
Bien Seramik’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah Ercan’ın annesi 
Meliha Ercan adını taşıyan has-
ta konuk evi ile ilgili yapım kararı 
2017 yılında imzalanan protokol-
le sağlanmıştı. Protokolde imzası 
bulunan isimler ise; Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ve hayırse-
ver işadamı Nurullah Ercan’dı.
n HABER MERKEZİ

 Prof. Dr. Nurhan Ünüsan

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı
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Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yapımı 
sürdürülen Şefik Can Köprülü Kav-
şağı’ndaki çalışmaları yerinde ince-
ledi. Yapımı devam eden 4 köprülü 
kavşak ve bir yaya üst geçidi ile şehir 
adına çok önemli yatırımları hayata 
geçirdiklerini dile getiren Altay, “Bu 
yatırımlar tamamlandığında Konya 
trafiği nefes alacak” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Şefik Can 
Caddesi Köprülü Kavşağı inşaatında 
incelemelerde bulunarak, şehrin ana 
arterlerinin kesiştiği yerlerde yapımı 
devam 4 yeni köprülü kavşak ve bir 
yaya üst geçidi hakkında bilgi verdi. 

“KAVŞAK ÇALIŞMALARIMIZ GECE 
GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR” 

Konya trafiğinde önemli bir çö-
züm olması adına 4 köprülü alt geçit 
ve 1 yaya üst geçidinin yapımına yo-
ğun bir şekilde devam ettiklerini dile 
getiren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şefik 
Can Caddesi Kavşağı, Fatih Caddesi 
Kavşağı, Mobilyacılar Kavşağı ve El-
malılı Hamdi Caddesi Kavşağı’ndaki 
inşaat çalışmaları için gece gündüz 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu 
anda Şefik Can Caddesi kavşağın-
dayız. İmalatın büyük bir kısmı ta-
mamlandı. Kazık ve kiriş imalatla-
rının yüzde 100’ü, hafriyat işlerinin 
yüzde 70’i tamamlandı. Bir an önce 
alttan geçiş yaparak trafiği rahatlat-

mak istiyoruz. Zaten çalışmalarımız 
boyunca yan yolları açarak şehir 
trafiğini en az rahatsız edecek bir 
çalışma yöntemi belirledik” diye ko-
nuştu. 

“ŞEHİR ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR 
YATIRIMLAR YAPIYORUZ” 

Yatırımların Konya trafiği adı-
na çok önemli olduğunun altını çi-
zen Başkan Uğur İbrahim Altay, “4 
köprülü kavşağımız ve yaya üst ge-
çidimizin tamamlanması ile Konya 
trafiği nefes alacak. Şehir adına çok 
önemli bir yatırım yapıyoruz. İnşal-

lah yapılan bu alt geçitlerle birlikte 
Konya rahatlamış olacak. Yağışlar 
dolayısıyla çalışma planımızda bir 
haftalık gecikme oldu. Bunu telafi 
etmek üzere 24 saat esasına göre ça-
lışmaya devam ediyoruz. İnşallah en 
kısa sürede insanlarımız alt geçitleri-
mizden faydalanmaya başlayacaklar. 
Yan yollar böylece kapatılmış olacak 
ve orada da çevre düzenlemesi yapı-
larak Konyamızın hizmetine sunul-
muş olacak. Şimdiden hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden köprülü kavşakları 
inceledi. Başkan Altay, “Bu yatırımlar tamamlandığında Konya trafiği nefes alacak” dedi

‘Trafik nefes alacak’

Uğur İbrahim Altay
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Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını 
göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, 
açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalp-
lerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, 
şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi ni-
metlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul 
edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle.

İNFAK (ZEKÂT-FİTRE)
Fakru zaruret içinde kıvranan muhtaçların gözlerinde, en 

çok Ramazanın teşrifiyle ümit ışığı parlar. Zira zekat, fitre ve 
sadaka gibi mali ibadetler, tebessümü unutmuş nice yüzleri, 
bilhassa bu ayda sürura kavuşturur.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salih amellerin di-
ğer zamanlara göre daha faziletli olduğu Ramazanda, ibadet 
ve hayırlarını artırırdı. İbn-i Abbas radıyallahuanh şöyle der:

“Rasulullahsallallahu aleyhi ve sellem insanların en cö-
merdi idi. O’nun en cömert olduğu zamanlar da Ramazanda 
Cebrail aleyhisselamın, kendisiyle buluştuğu vakitlerdi. Ceb-
rail aleyhisselam, Ramazanın her gecesinde Peygamber 
Efendimiz’le buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bu sebeple 
Rasulullahsallallahu aleyhi ve sellemCebrâil ile buluştuğun-
da, hiçbir engel tanımadan esen rahmet rüzgarlarından daha 
cömert davranırdı.” (Buhari, Bed’ü’l-Vahy 5, 6, Savm 7)

Bu mübarek ayda fitre/fıtır sadakası, şer’an zengin sayı-
lan her mü’mine vacip, hatta bazı mezheplere göre farzdır. 
Fitre, bayram namazına kadar verilirse makbul olur. Daha 
sonra ise, fitre dışında bir sadaka hükmüne girer. Efendi-
miz sallallahu aleyhi ve sellem, fakir mü’minlerin de bay-
rama huzurla girebilmeleri için, fitrelerin bayramdan önce 
verilmesini istemiş; “Onları bu (bayram) gününde aç dolaş-
maktan kurtarınız!” buyurmuştur. (İbn-i Sa’d, I, 248)

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu aydaki in-
fak heyecanını, bizler de imkanımız ölçüsünde yaşamalı-
yız. “Malda, zekâttan başka da hak vardır.” hakikati mucibin-
ce, maldan cömertliğin asgari ölçüsü olan zekatların dışında 
da infak etmeyi, bu ayda müstesna bir fırsat bilmeliyiz.

Unutmayalım ki, mülk Allâh’aaittir. Geçici bir süreliğine 
emanet edilen malı sırf nefsine harcamak israf; kendine bi-
riktirmekse cimriliktir. İkisi de ebediakıbeti felakete çeviren 
çirkin vasıflardır. Mü’minin vazifesi; nimetleri riyazat hâlinde 
kullanmak, kifayet miktarına kanaat etmek ve ihtiyacından 
fazlasını infak etmektir. Fani kazançları tutayım derken baki 
fırsatları elden kaçırmak, iman şuuruna aykırıdır.

Kur’an’dan Mesaj
Sana ölüm gelinceye kadar 

Rabbine ibadet et. 
(Hicr, 15/99)

Allahım! Bana doğru 
olanı ilham et ve beni nefsimin 

şerrinden koru. 
(Hadis-i Şerif)

Bir kişi Allah’dan (C.C.) başka kimseye 
ihtiyacı olmadığına inanırsa, Allah’ta onu 

kimseye muhtaç etmez. 
Hz. Şems-i Tebrizi

Hadis Günün Sözü

Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi 
olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” 
kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili 
pek çok hüküm içermektedir. Mushafta ikinci, nüzûl sıralamasın-
da 87. sûredir, Medine’de nâzil olmuştur. Kur’an’ın en uzun sûre-
sidir. Tamamının bir nüzûl sebebi olmamakla birlikte birçok âyeti 
için özel iniş sebepleri vardır. Kur’ân-ı Kerîm’in kendine mahsus 
tertip ve üslûbu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir:İslâm’ın 
getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler; mü-
nafıklar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın 
yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrâiloğulları tarihinin önemli 
kesitleri, kâmil bir din olan İslâm’ın, daha önceki dinlerin evren-
sel kısmını ihtiva ettiği, buna karşılık onların –değişmesi, ıslah 
edilmesi, düzeltilmesi gereken– hükümlerini de ıslah ettiği; Hz. 
İbrâhim kıssası, Kâbe’nin yapılışı ve kıble oluşu; yiyecekler, kısas, 
vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, 
kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul 
ilişkisi, örnek dualar vb. hususlarla ilgili hükümler ve irşadlar.  
Bakara sûresi daha ziyade Fâtiha’nın, “doğru yolu bulanlarla on-
dan sapanlar”a işaret eden kısmının, örnekler ve tarihî vâkıalar-
la açıklanması gibidir. Bakara sûresinin değerini ve özelliklerini 
anlatan sahih hadisler vardır: “Evlerinizi (içinde Kur’an okumaya-
rak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan 
evden ürker ve uzaklaşır” (Müslim, “Müsâfirîn”, 212). “Kur’an’ı 
okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat 
edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini 
okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya 
gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları sa-
vunacak ve koruyacaklardır. Bakara sûresini okuyunuz; çünkü ona 
sahip olmak bereket, terketmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; 
ona sihirbazların güçleri yetmez” (Müslim, “Müsâfirîn”, 252). 
“Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu 
iki âyet –o gece– ona yeter” (Buhârî, “Fezâil”, 10).

Sahâbeden Üseyd b. Hudayr bir gece hurma yığınının yanın-
da Kur’an (Bakara sûresi) okurken atı birkaç kere ürküp heyecan-
lanmıştı. Üseyd atın, çocuğu Yahyâ b. Üseyd’i çiğnemesinden 
kaygılanarak kalktığında başının hizasında (gökte), ışıklarla do-
natılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğine, semanın 
derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Üseyd, Resûlullah’a gele-
rek durumu anlattı. Resûlullah ondan Bakara sûresini okumaya 
devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye oku-
maya ara verdi. Sabahleyin durumu Hz. Peygamber’e söyleyince 
şöyle buyurdular: “Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer 
okumaya devam etseydin sabah olunca onları herkes görecekti, 
kendilerini halktan gizlemeyeceklerdi” (Müslim, “Müsâfirîn”, 
242). Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla... 1. Elif-lâm-mîm. 
2. Bu kitap, hiç şüphe yok, sakınanlar için bir rehberdir. 3. (Onlar) 
gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden 
hayra harcarlar; 4. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman 
ederler ve âhirete kesin olarak inanırlar. 5. Rablerinden gelen 
doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de 
yalnızca onlardır.

Bakara Suresi 

Menkıbe ABDULLAH BİN ZEYD (R.A.)

Dua

FIKIH PENCERESİNDEN ORUÇ
Orucun farzı, Allah rızası  için imsak  vaktinden 

akşam güneşin  batışına kadar olan süre  içinde ye-
mek , içmek ve cinsi münasebette bulunmaktan ka-
çınmaktır.

ORUCU BOZUP KEFFARET 
GEREKTİREN DURUMLAR

1) Bile bile yiyip içmek.Ayrıca  alışkanlık haline 
gelmiş kil, toprak vs. şeyleri yemek .Çiğ et, pastırma 
vb. yemek. Sigara içmek, enfiye çekmek.Dışarıdan  
susam veya  buğday tanesi gibi şeyleri  bilerek yemek.

2) Cinsi münasebette bulunmak
3) Kan aldırmak, dişlerini fırçalamak ve sürme 

çekmek gibi  orucu bozmayan şeyleri  yaptıktan sonra, 
bunların orucu bozmadığını bildiği halde, orucu bozan 
şeylerden birini yapmak bir miktar tuz yemek .

ORUCU BOZUP KAZAYI GEREKTİREN HALLER
1) Ağza giren yağmur, kar tanelerini istemeyerek 

yutmak 
2) Kendi isteğiyle kusmak 

3) Unutularak  yedikten sonra  orucun bozulduğu 
zannıyla  yemeğe devam etmek 

4) Burun, kulak ve  boğaza  bir şey akıtmak 
5) Birisinin  zorlaması ve baskısı ile oruç bozmak 
6) Sahurdan dişler arasında kalan nohut tanesi 

büyüklüğünde bir şeyler yemek 
7) Güneş battı sanarak orucu bozmak Sabah oldu-

ğu halde şüpheye düşerek sahur yemeği yemek. 

Hz. Abdullah, Ensar’dandı. Akabe Biatı’na ka-
tılmıştı. Re¬su¬lul¬lah’a bütün kalbiyle bağlıydı. 
Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak 
etti. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Mek-
ke’nin Fethi’nde, Hazreç kabilesinden Harisoğulla-
rı kolunun bayrağını taşıdı.

Abdullah (r.a.), “Sahibü’l-Ezan” sıfatıyla tanı-
nıyordu. Bu isim, namaz daveti olarak henüz ezan 
bilinmeden önce, onu aynen rüyasında gördüğü 
için verilmişti. Hadise şöyle olmuştu:

Hicret’ten hemen sonraydı… Namaz için 
“es-salatücami’a” denilirdi. Bunun yerine daha 
uygun bir şey bulmak maksadıyla Peygamberimiz, 
sahabilerle istişare etti, “Ben bütün Müslümanla-
rın birlikte namaz kılmalarını çok arzu ediyorum.” 
buyurdu. Bunu temin için ne yapılması gerektiği 
hususunda fikirlerini sordu. Bazıları çan çalınması-
nı teklif etti. Peygamberimiz, “Hıristiyan âdetidir.” 
diye reddetti. Bazısı, boru öttürülmesini teklif etti. 
Re-su¬lul¬lah (a.s.m.), “Yahudi adetidir.” buyur-
du. “Ateş yakalım.” denildi. Peygamberimiz bunu 
da, “Mecusilerin adetidir.” diye kabul etmedi. Ne-
ticede bir şey üzerine karar veremediler.

Oradan ayrılan sahabilerden her biri, o gün 
bu meseleyi düşündüler. Bu düşünceyle yatan Hz. 
Zeyd, rüyasında yeşil bir şal ve peştemal bağlamış 
birisini gördü. Elinde de bir çan vardı. Hz. Zeyd, 
ondan çanı satmasını istedi. O zat, “Ne yapacak-
sın?” diye sordu. Zeyd (r.a.), “Namaz vakitlerini 
bildirmek için kullanacağım.” dedi. O zat, “Ben 
sana daha hayırlısını tarif edeyim.” dedi. Sonra 
da kıbleye döndü. Bugünkü şekliyle ezan oku¬du, 
ikinci olarak tekrar ettiğinde “Kadkameti’s-salah” 
cümlesini ilave etti. Sonra da kayboldu.

Hz. Abdullah heyecanla uyandı. Hala rüyanın 
tesirinden kurtulamamıştı. Uygun bir vakte kadar 
bekledi. Sonra da hemen Re¬su¬lul¬lah’ın huzu-
runa çıktı. Gördüğü rüyayı haber verdi. Peygambe-
rimiz (a.s.m.), “Rüya haktır. O kelimeleri Bilal’e 
öğret, okusun.” buyurdu. Hz. Abdullah da ezanı 
Hz. Bilal’e öğretti. Hz. Bilâl yüksek bir yere çıkarak 
ilk ezanı okudu. Bunu duyan birkaç kişi daha ge-
le¬rek aynı şeyleri kendilerinin de rüyalarında gör-
düklerini söylediler. Daha sonra ezanla ilgili olarak 
Re¬su¬lul¬lah’a vahiy geldi. İşte, Hicret’in 1. 
yılından günümüze kadar bir şeair olarak okunan 
ezanın ilk başlan¬gı¬cı böyle oldu. Bugün mi-nare-
lerimizden günde beş vakit semaya yükselen ezan, 
Hz. Ab¬dullah’ın hatırası¬nı yaşatmaktadır.

Hz. Abdullah cömertliğiyle temayüz etmişti. 
Peygamberimizle birlikte Veda Haccı’nda bulun-
du. Bu hac esnasında elinde bulunan bütün mal-
larını, hayvanla¬rını sadaka olarak dağıttı. Kendisi 
sıkıntı içerisinde yaşamaya razı oldu. Hz. Ab¬dul-
lah, Hicret’in 22. yılında Hz. Osman’ın hilafeti sı-
rasında vefat etti.

Allah ondan razı olsun!

SURELER

Ramazan 
İlâhisi

Cami ve tekkelerde cemaatle kılınan teravih namazının her dört 
rek‘atı arasında okunan ilâhi.

Bu tarzın, selâtin camilerinde uygulanan cumhur müezzinliğinin 
bir parçası halinde cami mûsikisine taşınarak geliştiği anlaşılmak-
tadır. Teravihin farklı makamlardan ilâhiler eşliğinde kılınmasına 
dair esasların Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi tarafından belirlendiği 
kabul edilir. Bundan hareketle ramazan ilâhilerinin ortaya çıkışını 
onun yaşadığı XVII. yüzyıl öncesine kadar götürmek mümkündür. 
Teravih namazına başlanırken okunan, “Sübhânellāhi ve’l-hamdü 
li’llâhi ve lâ ilâhe illâllāhu va’llāhu ekber; ve lâ havle ve lâ kuvvete 
illâ bi’llâhi’l-aliyyi’l-azîm” şeklindeki tesbihin ısfahan makamında 
olması gerekir. Klasikleşmiş sıralamaya ilk dört rek‘atla ardından 
okunacak ilâhinin rast, ikinci dört rek‘atla bunu takip eden ilâhi-
nin uşşak, üçüncü dört rek‘atla bunun arkasından okunacak eserin 
sabâ, dördüncüsünün eviç, beşincisinin acem-aşiran makamında 
olması gerekir. Teravihin ramazan ilâhileriyle birlikte kılınmasının 
unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde rek‘at aralarında topluca salât-ı 
ümmiyye okunmakta, son dört rek‘atın ardından bu salât üç defa tek-
rarlanmaktadır. Bazan salât-ı ümmiyye yerine mâhur makamındaki, 
“Allāhümme salli ale’l-Mustafâ / Bedîu’l-cemâli ve bahri’l-vefâ” 
şuğulünün okunduğu da görülmektedir. Ramazan ilâhileri beş ayrı 
makamdan seçilen beş ilâhiden meydana gelen bir takım halinde 
tertiplenmiştir. Uygulamalardan, her gece aynı ilâhi takımı okuna-
bileceği gibi değişik makamlarda bestelenmiş farklı ilâhilerin de 
okunduğu anlaşılmaktadır. Şuğul adı verilen Arapça ilâhiler arasın-
da ramazan için tertiplenmiş olanlar da vardır. “Esselâmü aleyke yâ 
şehre’l-lutfi ve’l-ihsân / Esselâmü aleyke yâ şehre’n-nûri ve’l-îmân // 
Ente şehrün azîmün ünzile fîke’l-Kur’ân / Ente dayfün kerîmün vu‘ide 
fîke’l-gufrân” bunlara bir örnektir. XIX. yüzyıldan itibaren bazı şu-
ğullerin ramazan ilâhisi şeklinde okunmaya başlandığı görülmekte-
dir. Ancak bu uygulama günümüzde ortadan kalkmıştır. Güftelerinin 
çoğu Farsça olan Mevlevî âyinlerinin -meselâ Hamâmîzâde İsmâil 
Dede Efendi’ye ait hüzzam âyininin birinci selâmının ilk kısmı gibi- 
bazılarından alınmış kısa bölümlerin ramazan ilâhisi olarak okundu-
ğu bilinmektedir.  Ramazan ilâhilerinin güfteleri genellikle Üftâde, 
Aziz Mahmud Hüdâyî, Bursalı İsmâil Hakkı, Erzurumlu İbrâhim Hakkı 
gibi mutasavvıf şairlere aittir. Besteleri çoğu tekke mensubu olan 
klasik Türk mûsikisi bestekârları tarafından yapılmıştır. Ramazanın 
ilk on gecesinde okunan ilâhilerin güfteleri çoğunlukla, “Merhabâ 
yâ şehr-i ramazân / Hoş geldin yâ şehr-i mağfiret ve’l-gufrân / Yâ 
şehr-i nüzûl-i sûre” gibi mısralarla başlar veya benzer mısra ve be-
yitler nakarat halinde beyit aralarında yahut sonlarında tekrar edilir-
di. İkinci on gecede bu ay hürmetine Allah’tan rahmet ve merhamet 
dilenir, son on gecede ise, “Elvedâ yâ şehr-i ramazân / Elvedâ şehr-i 
saâdet elvedâ” gibi mısra ve nakaratlara yer verilirdi.

Hz. Hüseyin’in şehâdeti dolayısıyla yazılmış mersiye ve muhar-
remiyyelerin ramazan ilâhisi şeklinde okunduğu bilinmektedir. Bazı 
Arapça tesbihler de güfteleri itibariyle ramazan ilâhisi niteliğinde-
dir. Çoğu “sübhâneke” diye başlayan, bir kısmının başında bulu-
nan, “Sübhâne’l-meliki’l-mevlâ, sübhâne’l-meliki’l-a‘lâ” mısraları-
nın ardından esmâ-i hüsnâdan bazı isimlerin zikredildiği mısraların 
yer aldığı bu tür tesbihler “merhabâ (elvedâ) yâ şehr-i ramazân” 
mısraıyla son bulmaktadır. Nevâ makamındaki şu eser bu türün 
güzel bir örneğidir: “Yâ ibâde’llāhi yâ ehle’l-kelâm / Kad etâ şeh-
re’s-sıyâmi ve’l-kelâm / Ma‘şere’l-ihvân kūlû merhabâ / Merhabâ 
yâ merhabâ şehre’s-sıyâm / Sübbûhun, kuddûsün rabbü’l-melâiketi 
ve’r-rûh.” Güfte ve bestesi İmâm-ı Sultânî İbrâhim Efendi’ye ait bû-
selik makamındaki ilâhi de bu gruba giren eserlerdendir: “Yâ mürî-
de’l-hayri yâ sadre’l-kirâm / Merhabâ kūlû yâ şehre’s-sıyâm / Verdı 
annâ inde hallâkı’l-enâm / Yâ kerîme’d-dayfi yâ şehre’s-sıyâm.”

Sayısı az olan Türkçe tesbihler de bir ramazan ilâhisi hüviyeti 
göstermektedir. “Hamd ü minnettir sana ey hâlik-ı müsteân / Mür-
de dilleri ihyâ kıldı şehr-i ramazân” ilâhisi mecmualarda bûselik 
makamında tesbih olarak kayıtlıdır. Ramazan ayında serbest veya 
besteli olarak minarelerden cumhur halinde okunan temcidleri de 
ramazan ilâhileri arasında saymak mümkündür. Nitekim Sultan II. 
Mustafa’nın, “Şerm-sâr etme Hudâyâ rûz-ı mahşerde beni / Hürme-
tine hâtemin yandırma dûzahta beni” matla‘lı şiiri bir mecmuada 
temcid olarak kayıtlıdır. Güfte, 1235 (1820) yılı Ramazanında tera-
vih kılındıktan sonra II. Mahmud’un isteği üzerine camide Şâkir Ağa 
tarafından ilâhi olarak okunmuştur.

KAYNAK: İslam Ansiklopedisi, cilt: 34, Ramazan İlâhisi-Mustafa 
Uzun
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Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi tarafından, 
“Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla 
Türk Dış Politikası” konferansı dü-
zenlendi. Konferansa Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Yakup 
Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker’in yanı sıra çok sayıda 
öğrenci katıldı. Konuşmalarını ger-
çekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu,“Türkiye’nin dış politi-
kadaki temel unsuru girişimci ve in-
sani dış politikadır” dedi. Çavuşoğlu 
ayrıca, ABD’nin Kudüs konusunda 
attığı adımlara tüm dünyanın karşı 
çıktığını söyleyerek “Filistin devletini 
tanımak isteyip de tanımakta tered-
düt eden ülkelere karşı tüm ulusla-
rarası camiayla birlikte dayanışma 
içinde olacağız” ifadelerini kullandı. 

“MİSYON BAKIMINDAN 
DÜNYADA 5.SIRADAYIZ”

Türkiye’nin dış politikadaki te-
mel unsurunun girişimci ve insani 
dış politika olduğunu belirten Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,mis-
yon bakımından dünya da 5. Sırada 
yer aldığımızı da dile getirerek, “Dış 
politikanın temel unsuru, girişimci 
ve insani dış politikadır. Bugün dün-
yada yaşanmakta olan çok önemli 
gelişmelere şahitlik ediyoruz. Deği-
şim sadece siyasette veya Uluslara-
rası ilişkilerde değil, ekonomide de 
ciddi derecede vardır. Bizim coğraf-
yamızda ciddi sorunlar bulunmakta-
dır. Bir taraftan terörün yansımaları, 
bir taraftan yönetilemeyen ülkeler, 
insan kaçakçılığı… Yönümüzü ba-
tıya döndüğümüz zaman ırkçılık ile 
karşılaşıyoruz. Ve bugün maalesef 
hedefte Müslümanlar var. Avru-
pa’nın en büyük hastalığı haline gel-
di bunu nasıl aşacağız? Bana göre 

bugün Avrupa’da en kötüsü basın. 
Onlarda popülizmin içinde herkes-
ten fazla İslam düşmanlığı yapıyor-

lar. Bugün dünyada misyon sayısı 
bakımından 5. Sıradayız. Afrika’da 
12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 41 
büyükelçiliğimiz oldu. Bu sayıları 
daha da artıracağız” diye konuştu. 

“İSRAİL’İN YAPTIKLARI YANINA 
KALMAYACAK”

İsrail’in yaptıklarının cezasız kal-
mayacağını dile getiren Bakan Ça-
vuşoğlu, “bu konunun Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne taşınması için 
Filistin’e her türlü desteği veriyo-
ruz, vereceğiz” diyerek sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Bugüne kadar 
bağımsız Filistin devletini tanımak 
isteyip de tanımakta tereddüt eden 
ülkelere karşı tüm uluslararası ca-
miayla birlikte dayanışma içinde ola-
cağız, o ülkeleri de teşvik edeceğiz. 
Artık bağımsız bir Filistin devletinin 
tanınması ve Birleşmiş Milletlere 
üye olması için gece gündüz çalışa-
cağız ve bu oluncaya kadar da dur-
mayacağız, yorulmayacağız. “Filistin 
ve Kudüs davasını hiçbir zaman yal-
nız bırakmadık, yalnız bırakmaya-
cağız. Tepkimizi koyduk. Tavrımızı 
ortaya koymak önemli ama sorunun 
çözümü için ya da atılan adımların 
önlenmesi için ne yapacaksınız, bu 
daha önemli. Artık İsrail’in yaptıkları 
cezasız kalmayacak. Dolayısıyla bu 
konunun Uluslararası Ceza Mahke-
mesi’ne taşınması için Filistin’e her 
türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. 

Sadece bu yetmez, yarın İnsan Hak-
ları Konseyi toplanacak. BM ve ba-
ğımsız soruşturma mekanizmasının 
kurulması için çalışıyoruz. Bugün 
Arap Ligi Kahire’de toplanıyor. Emi-
nim buradan güçlü bir mesaj çıkar, 
umarım. Neden ‘umarım’ diyorum. 
Son günlerde 40’a yakın dışişleri 
bakanıyla telefon görüşmesi yaptım. 
Cumhurbaşkanımızın da Başbaka-
nımızın da görüştüğü liderler oldu. 
Bazı Arap ülkeleri itiraf ediyor ki; di-
ğer Arap ülkeleri Filistin meselesini 
unutmaya başlamışlar. ABD ve İsra-
il korkusundan maalesef”
“ABD’NİN BASKISI YÜZÜNDEN NEW 

YORK’TAN KAÇMIŞLAR”
Kudüs’teki İsrail’in saldırıların-

dan dolayı Aralık ayında İstanbul’da 
bir zirve düzenlendiğini anımsatan 
Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ür-
dün Kralı Abdullah’ın bu zirveye 
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne 
katılmaması için baskı yapan ülkeler 
oldu. Başka bir örnek daha vereyim; 
BM Genel Kurulu’na götürdük ve 
güçlü bir karar çıkardık. Filistin Dı-
şişleri Bakanı’na telefon açtım, ‘Bu-

radan New York’a gidelim, bu dava-
yı birlikte savunalım’ dedim. Oraya 
gittiğimde bizden başka herhangi 

bir Müslüman ülkenin bakanı yok-
tu. Fakat bazı Arap ülkelerinin bü-
yükelçileri ABD’nin baskısı yüzün-
den New York’tan kaçmışlar. ‘BM 
nezdindeki büyükelçileri, Nerede 
bunlar’ dedim, ‘tatile gitti’ dediler. 
Böylesi, hepten vahim. Biliyorum ki 

ABD herkese baskı yaptı, tehdit etti. 
Buna rağmen biz büyük çoğunlukla 
kararı geçirttik ama tehditten dolayı 
o büyükelçiler kaçtı”

“EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KARARIMIZI 
ALACAĞIZ”

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın topla-
nacağını bildiren Bakan Çavuşoğlu, 
çok önemli kararların çıkacağının 
altını çizerek, “İslam İşbirliği Teşki-
latı Dışişleri Bakanları toplantısı ya-
pılacak ve zirve başlayacak. Zirvenin 
başlamasıyla İstanbul’da çok büyük 
bir miting düzenlenecek. Buradan 
da çok önemli bir karar çıkacak, 
mesaj verilecek. Bununla yetinme-
memiz lazım. Telefon diplomasisini 
sadece buraya katılacak ülkelerle 
yürütmüyoruz. Güney Afrika ve 
İsveç Dışişleri Bakanlarını aradım. 
Filistin konusunda her zaman sağ-
lam duran iki ülke. Bundan sonra ne 
yapabiliriz, İsrail’in cezalandırılması 
konusunda. Bu işi tekrar Güven-
lik Konseyi Kurulu’na götüreceğiz. 
Kuveyt’in bir başvurusu oldu. Ge-
nel Kurul’da bu konuyu gündeme 
getireceğiz. Geçen sefer olduğu gibi 
ezici çoğunlukla kararımızı alacağız. 
Buradan karar çıkması da yetmez, 
bunların uygulanması için bütün 
dünyanın birleşmesi lazım. Bugüne 
kadar bağımsız Filistin devletini ta-
nımak isteyip de tanımakta tered-
düt eden ülkelere karşı tüm ulusla-
rarası camiayla birlikte dayanışma 
içinde olacağız, o ülkeleri de teşvik 
edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin 
devletinin tanınması ve Birleşmiş 
Milletlere üye olması için gece gün-
düz çalışacağız ve bu oluncaya kadar 
da durmayacağız, yorulmayacağız. 
Çabalarımızın tek gayesi var, artık 
Filistin sorununa kalıcı bir çözüm 
bulmak. İsrail’in yaptıkları da yanına 
kalmamalıdır. İsrail hesap verme-
lidir ve hesap da verecektir. Bunun 
da peşini bırakmayacağız” diye ko-
nuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Koyuncu Fiat’da araç kiralama hizmeti kapsamında ki faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda ilk olarak kiralanan araçlar için teslimat töreni düzenlendi

Koyuncu’dan kiralama hizmeti!
Konya’nın lider markası Koyuncu 

Fiat, araç kiralama hizmeti kapsamın-
da ki faaliyetlerine başladı. Talha Gıda 
İşletme Sahibi Tarık Garip, Fiat gü-
vencesiyle Koyuncu Fiat’tan iki adet 
araç kiralama işlemi gerçekleştirdi. 
Bu kapsamda kiralanan araçlar için 
teslimat töreni yapıldı.  Açıklamalarda 
bulunan Koyuncu Fiat Otomobil Satış 
Müdürü Murat İçil, “Bu yapmış oldu-
ğumuz hizmet Fiat Bireysel Kiralama 
diye geçmektedir. Müşterilerimize 
satın alma seçeneğinin yanında ki-
ralama seçeneği de sunuyoruz. Yani 
müşteriler istedikleri takdirde aracı 
satın almak yerine, vergisini düşüre-
bileceği, kaskosu ile uğraşmayacağı, 
aylık belirli bir ödemeyle rahatça araç 
kiralayabiliyorlar. Biz bu işlemi ta-
mamen Koyuncu güvencesi altında 
yapıyoruz. Koyuncu Fiat olarak Araç 
kiralama uygulamasına yeni başladık 
diyebiliriz. İlk kiralama aracımızın tes-
limatını da Tarık Garip’e yapmış ol-
duk. Müşterimiz hem Fiorino hem de 
EgeaHb tercihinde bulundu. Kendisi-
ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla Türk Dış 
Politikası” konferansına konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “İsrail’in yaptıkları yanına kalmayacak” dedi

Yanlarına kalmayacak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluS.Ü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin



Konya’nın manevi önderlerinden merhum Dereli Müftü Ali Efendi, ilme olan merakıyla bilinirdi. Kutsal topraklarda kalmak için sıkça dua ettiği 
bilinen Ali Efendi, Hac vazifesindeyken fenalaşarak Medine’de hayatını kaybeder. Merhum Ali Efendi Cennetü’l-Baki’ Kabristanına defnedildi

Hz. Osman’a komşu oldu
DERELİ MÜFTÜ ALİ 

(GÜZELDÜLGER) EFENDİ
(1932-1981 )

Müftü Ali Efendi, 10.05.1932 
tarihinde Bozkır’ın Dere Köyünde 
doğdu. Babası Hafız Mehmet Hoca, 
Dedesi ise yapı ustası ve marangoz 
Hüseyin Efendidir. Dedesi, köyde 
yapmış olduğu caminin duvarına 
yerleştirdiği bir taşa “Allah’ın adıyla 
bu binayı Hüseyin yaptı” anlamına 
gelen “Bismillah Amele Hüseyin” 
ibaresini yontarak künyesini nak-
şettiği için soyadı kanunu çıktığında 
Güzeldülger soyadını almışlardır. 

Babası Hafız Mehmet Hoca, 
yıllarca Köyün imam-hatipliğini 
yapmış olup “Hafız dayı” namıyla 
bilinirdi. Resmi imamlıktan 65 ya-
şında emekli oldu ve 95 yaşında da 
vefat etti. Annesi Azime Hanım ise, 
çok erken vefat ettiğinden Ali Efen-
di küçük yaşta öksüz kaldı. Babası 
ikinci izdivaç yaparak Sorkun’dan 
Haytalar’ın Ayşe hanımla evlendi. 
Ancak Ali Efendi, ölen annesini bir 
türlü unutamadığından sık sık ağlar, 
Ablası Fatma ve küçük kardeşleri 
Hüseyin ile Ayşe kendisini teselli 
etmeye çalışsalar da, Ali Efendinin 
Annesine özlemi bir türlü bitmedi.

Saf, temiz kalpli ve duygusal 
bir kişiliğe sahip olan Ali Efendi; 
kötülükten uzak, samimi, gani gö-
nüllü, duyduklarına hemen inanan, 
kalbinde kin nefret taşımayan, hile 
hud’a bilmeyen, toplumda her ke-
sim insanla iletişim kurabilen, çok 
iyi niyetli bir kişiliğe sahipti. Gördü-
ğü haksızlıklara rağmen hâlinden 
hiç şikâyet etmezdi. Kapısı herkese 
açıktı. İnsanlar arasında siyasi görüş, 
zenginlik, yoksulluk vb. kriterlere 
önem vermezdi. Elinden geldiği ka-
dar Allah’ın dinini çevresine anlat-
maya ve sevdirmeye çalışırdı. Çok 
meraklı ve aynı zamanda çok zeki 
olan Ali Efendi, dört çocuklu ailenin 
ikincisi olarak küçük yaştan beri ilme 
merakıyla temayüz etti. İlme ve oku-
maya o kadar meraklıydı ki, o devir-
de kız çocuklarını liselerde okutmak 
uygun görülmeyip dindar çevrelerce 
ayıplandığı halde o, annesinin adını 
verdiği kız çocuğunu Konya Kız Öğ-
retmen Okuluna göndererek okut-
muş ve öğretmen yapmıştır. 

EĞİTİM HAYATI
İlk derslerini, Arapça ve Kur’an’ı 

iyi bilen Babası Hafız Mehmet 
Hocadan aldı. İlkokulu köyünde 
16.05.1942’de üstün başarı ile bi-
tirdi. İlmini ilerletmek için Ahırlı 
Nahiyesi’ndeki mektebe kaydoldu. 
Artık kendini iyice ilme adamıştı. 
Babasından sonra ikinci hocası, dö-
nemin meşhur alimlerinden olan ve 
tek gözü gördüğü için de kendisine 
“ayn-ı vahit” lakabı verilen müder-
ris Tevfik Bilge’dir. Dört bir taraftan 
gelen öğrencilere bir kuruş bile al-
madan ders veren Tevfik Hoca, Ali 
Efendi’den de ücret almadan üç yıl 
boyunca okutmuştur. Tevfik Ho-
ca’nın ilk ve en uzun okuyan tek 
öğrencisidir. Ondan, Arapça, Sarf, 
Nahiv, Mantık, Kıraat, Hadis, Fıkıh, 
Feraiz, Cebir gibi hem müspet (fen 
bilimleri) hem de İslâmî ilimleri oku-
muştur. 

Ali Efendi, üstün zeka ve gayre-

tiyle üstadının ilmini kendisinde top-
lamayı başarmıştır. Hafızası o kadar 
kuvvetliydi ki, kitaplarda okuduğu 
ibareleri ezberden söyler, öğrendiği 
şiirleri takılmadan okurdu. Fatma 
Ablasının küçük oğlu olarak aynı 
zamanda benim de dayım olan Ali 
Efendi, hafız olmadığı halde bir gün 
Bakara suresinden ayetleri okumaya 
başladı. O kadar çok ayet okudu ki, 
ezbere okuması birkaç sayfayı bul-
du. Okumayı bitirince ben hayret 
ederek: “Dayı sen hafız oldun mu?” 
sorusuna karşılık “Hayır canım, 
okurken aklımda kalmış” deyiverdi. 
O, Kitap okumayı çok severdi. Daha 
çok Arapça kitaplarla haşır neşirdi, 
çoğu zaman kitap okurken uyuya-
kalırdı. Bir gün rüyasında yeşil sarıklı 
zatların mektepte kendisini ziyaret 
ederken görmüş, sabah rüyasını an-
latınca, hocası: “Evlat, sen bizi sahip-
siz mi zannettin?” diyerek tedrisatını 
övmüş, ona latife yapmıştır. 

Tevfik Hoca, her açıdan zor bir 
dönem olan 1945-1956 yılları ara-
sında küçük bir köy evinde verdiği 
derslerde talebelerin ulaştığı se-
viyeden duyduğu memnuniyeti; 
“Oturduğunuz ahır sekisi, çağırdı-
ğınız İstanbul türküsü” diyerek dile 
getirmiştir. Bir gün Ali Efendi’nin 
köylüleri, bazı meseleler sormak 
üzere Ahırlı’ya gelirler, Tevfik Ho-
caya sorular yöneltirler. Hoca da; 
“Benim karnımda ne varsa, Ali efen-
dinin karnında da o vardır. Gidin ona 
danışın” diyerek onun ilimde elde 
ettiği dereceye işarette bulunur. Bu 
yüzden hocası Ali Efendiye erken 
icazet vermiştir.

MEMURİYET HAYATI
Ali Efendi artık icazetli, yetkin bir 

âlimdir. O sıralarda Apa Köyünden 
Bozkır’a buğday satmaya gelen yöre 
halkı, Ali Efendi’nin icazetli hoca ol-
duğunu duyar ve köylerinde hoca ol-
masını teklif ederler. Ali Efendi “Ben 
hoca olmam, başka bir şey istesinler 
yaparım ama cenaze yıkamam” der. 
Çünkü, Annesini erken yaşta kay-
bettiğinden cenazeyi görmekten ve 
yıkamaktan korkmaktadır. Ancak 
aşırı ısrar karşısında cenaze yıkama-
mak şartıyla teklifi kabul eder, köylü 
de sözünü tutar ve hocaya hiç cena-
ze yıkatmaz. İki seneye yakın Apa’da 
imam hatip olarak görev yapar.

Ali Hoca, teşhisi konamayan bir 

hastalığa yakalanır, yöredeki hiçbir 
doktor derdine çare bulamaz, en son 
Ankara’ya götürürler. Doktor, Ali 
Efendi’nin çok okumasından dolayı 
geçici bir hafıza kaybının olduğunu 
söyleyerek verdiği ilaçlan kullanırsa 
kısa zamanda iyileşeceğini belirtir. 
Tedaviye devam eder, kullandığı 
ilaçların faydasını görür ve iyileşir. 

Ramazan ayında gelen bir davet 
üzerine Tarsus’a gider, ilim soh-
betlerine katılır. Yine bir mecliste 
konulara hâkimiyeti ve cevapları 
karşısında, oradaki yaşlı ve ilim sa-
hibi insanların dikkatini çeker, yaşı 
itibariyle kapının yanında oturan 
Ali Efendi’yi başköşeye davet edip 
yanlarına oturturlar, kendisinin 
yüksek ilminden Ramazan boyunca 
istifade ederler. Ayın bitmesi yakla-
şınca “Aman Hocam memleketine 
dönme, yiyecek-içecek dahil biz her 
şeyine kefiliz, hatta seni buradan da 
evlendirelim” diye ilgi ve alaka gös-
terseler de: “Ben burada kalmam, 
yeter kaldığım” diyerek memleketi 
Bozkır Dere köyüne geri döner.

Ali Efendi Hoca Aligiller’in kızı 
Sabriye hanımla evlenmiştir. Bu 
evlilikten; Azime, Tevfik, Abdullah, 
Mehmet ve Semiha adında beş ço-
cuğu olur. Ali Efendi ilk çocuğuna, 
unutamadığı annesi Azime hanı-
mın ismini verir. Kızını, annesine 
olan hasretinin tezahürü olarak aşırı 
derecede sever ve korurdu. İkinci 
çocuğuna da Tevfik hocasının ismi-
ni verdi. Oğlu Mehmet, kızı Azime 
ve eşi Sabriye Hanım, kendisinden 
sonra vefat etti, diğer iki çocuğu ise 
halen hayattadır.

Ali Efendi, artık resmi görev al-
mak gerektiğini düşünür. Tevfik 
hocadan aldığı icazetle Ankara’da 
müsevvitlik (müftü yardımcılığı) 
imtihanına girer. Tevfik Efendi, imti-
han komisyonu başkanına iletilmek 
üzere bir zarf vermiştir. Ali Efendi 
ayağında kara lastik, üzerinde köy-
lü kıyafetiyle etrafındakilerin şaşkın 
bakışlarla sınav salonuna girer ve 
kendisini takdim edip zarfı sınav ko-
misyonuna uzatır. Komisyon üyeleri 
Tevfik efendiyi tanımaktadırlar. Zarfı 
Komisyon Başkanı açar. Mektupta 
“Bu gelen benim gözde talebemdir. 
Kendisine kenarda köşede kalmış ne 
kadar zor soru varsa sorabilirsiniz” 
yazılıdır. Ali Efendi hocasının kendi-
sine vardım edeceğini düşünürken 
tam tersi olmuştur. Aslında, Tevfik 
Efendi talebesinin keskin zekâsına 
ve ilmine olan güvenini sınav he-
yetine ispatlamak istercesine bu 
muzipliği yapmayı düşünmüştür. 
Gerçekten de sorulara verdiği mü-
kemmel cevaplarla sınav heyetinin 
takdirini kazanan Ali Hoca, Müsev-
vitlik (Müftü Yardımcılığı) sınavını 
kazanarak Diyanet’teki ilk resmi gö-
revine başlamış olur. 

1957 yılında başladığı Kütahya 
Müftü Yardımcılığı görevinden bir 
yıl sonra, sırasıyla Bozkır, Korgan, 
Bahçe, Doğanhisar ve Hadim ilçe 
Müftülüklerinde bulunur. Özellikle, 
18.01.1958 de tayin edildiği ve 9 
yıl görev yaptığı Bozkır Müftülüğü 
döneminde pek çok talebe yetiş-
tirmiştir. Bunlar arasında, Osman 
Güleç, Abdülkadir Taşpınar, Halil 

İbrahim Altunbaş, Bademlili Seyit, 
Bademlili Mustafa Öztürk, Meyre-
li Ömer Gündoğdu, Işıklarlı Bozlar 
Cami Müezzini Kadir hoca sayılabi-
lir. Ayrıca Bozkır’da bulunan Yukarı 
Mahalledeki Büyük Kur’an Kursu ve 
Camii’ni Bozkır’a kazandırmıştır. 

Okumayı çok seven Müftü Ali 
Efendi, çoğu zaman Mehmet Akif 
Ersoy’un Osmanlıca Safahat isimli 
eserinden yüksek sesle ve coşkuyla 
şiirler okurdu. 1957‘de İmam Gaza-
li’den tercüme edip Türkçeye kazan-
dırdığı “İman ve İhlâs” ile “İslam ve 
Sapıklık” isimli iki eseri mevcuttur. 
Yayınlanmak üzere bu eserlerden 
başka meşhur Hanefi Fıkıh Kitabı 
“el-İhtiyar” gibi tercüme çalışmaları 
da olmuştur.

Ali Efendi, doğayı ve toprakla 
uğraşmayı çok severdi. Hadim’de 
görev yaptığı sırada, şehre 7 km 
uzaklıkta bir bahçe satın almış, orada 
her türlü sebzeyi bizzat ekip yetiştir-
miştir. Toprağı hasat eder, düvenle 
at üzerinde otları saman haline geti-
rip hayvanı olan komşularına verirdi. 

HAC GÖREVİ
Hadim Müftüsü iken 1981 yılı 

hac döneminde Diyanet İşleri Baş-
kanlığınca kafile başkanı olarak gö-
revlendirilmişti. 30 yıla yakın hizme-
ti bulunduğu ve emekliliği yaklaştığı 
için ailesini Bozkır’a göndermiş ken-
disi de Hadim’de kalmıştı. Helalleş-
mek için ailesinin yanına gitti, hasret 
giderdi ve ailesiyle vedalaştı. Evden 
çıkarken kapıdan adımını atar at-
maz “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, 
Lebbeyk La Şerike Leke Lebbeyk” 
diye yüksek sesle telbiye getirmeye 
başladı. Oğlu Abdullah ile birlikte 
Yukarı mahalleden Aşağı mahal-
leye kadar yürüdüler. Oğlu, evden 
çıkarken Babasına neden yüksek 
sesle telbiye getirdiğini sorar, ce-
vaben “Oğlum, evden hac niyetiyle 
ayrılmak ve böyle telbiye getirmek 
gerekir” diyerek gözleri buğulanır 
ve “Mekke ve Medine çok güzel, o 
topraklara gidersen bir daha dön-
mek istemezsin” diyerek ona da tav-
siyede bulunur. Oğluyla birlikte İHL 
öğretmenleri otogardan hocayı yolcu 
ederler. Ali Efendi’nin bu topraklara 
ikinci seyahatidir. İlkinde yaşlı baba-
sının parasıyla ona vekâleten hac gö-
revini yerine getirmiştir. İkinci gidişi 
ise resmi görevle olmuştur. 

VEFATI
Ali Efendi, kafilesindeki hacılara 

kutsal topraklarda kalmak isteyenle-
rin kendisiyle birlikte dua etmelerini 
ister, kendisi de sık sık burada kal-
mak istediğini dile getirir. Mekke’de 
şeytan taşlama vazifesi günü, kafile-
sinden bir hacının kaybolması üze-
rine Müftü Ali Efendi, kayıp hacıyı 
uzun saatler boyunca güneşin altın-
da arar ancak bulamaz. Şeytan taş-
lama vazifesinden de geri kalmamak 
için yola koyulur. Ancak güneşin 
vücuduna iyice işlemesi nedeniyle 
tünelin girişinde düşüp bayılır. O sı-
rada oradan geçmekte olan medrese 
arkadaşı ve köylüsü Müftü Mustafa 
Çınar hoca, çevredeki insanların “şu-
rada bir Türk hacısı var, bayılmış” 
sözlerini duyunca o tarafa yönelir ve 
bir de bakar ki Ali Efendi orada yatı-
yor, hemen müdahil olur ve hasta-
neye yetiştirler. Doktor, durumunun 
ciddi olduğunu, güneşin altında faz-
la kalmasından dolayı beynine sıcak 
geçtiğini, beyninin şiştiğini, şayet 
beyin zarı kemiğe değerse öleceğini 
belirtir. Mekke hastanesinde müşa-
hede altına alınır. Tedavisi devam 
ederken kafilesi Medine’ye hareket 
eder. Onu da Medine’deki hastane-
ye naklederler. 

Arkadaşları Müftü Ali Efendiyi 
ziyarete gelirler, halini hatırını sorar-
lar, onlara “Ben iyiyim, beni merak 
etmeyin” der. Daha sonra Ali Efendi-
nin durumu ağırlaşır ve 21.10.1981 
tarihinde Medine’de vefat eder. Ce-
nazesi, Diyanetin girişimiyle Cen-
netü’l-Baki’ Kabristanına defnedilir. 
Defninde hazır bulunan Mustafa 
Çınar hocanın tarifiyle Hz.Osman’ın 
mezarına doğru yüzünüzü döndü-
ğünüzde, size göre sağ tarafta kalan 
adalardan birine defnedilmiştir. 

Allah rahmet eylesin.

Müftü Ali Efendi

Kardeşi Hüseyin ve Eniştesi Mehmet Hoca

Babası Hafız Mehmet Hoca

Babası Hafız Mehmet ve yeğeni M. Emin.

Ali Efendi Eniştesi Mehmet hocayla
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 23 3 7 74 33 41 72
2.FENERBAHÇE 33 20 9 4 75 34 41 69
3.BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69
4.BEŞİKTAŞ 33 20 8 5 64 29 35 68
5.TRABZONSPOR 33 14 10 9 60 51 9 52
6.GÖZTEPE 33 13 10 10 49 49 0 49
7.SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49
8.KASIMPAŞA 33 13 7 13 55 55 0 46
9.KAYSERİSPOR 33 12 8 13 42 52 -10 44
10.MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40
11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39
12.AKHİSARSPOR 33 10 9 14 42 52 -10 39
13.ANTALYASPOR 33 10 8 15 38 56 -18 38
14.ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37
15.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36
16.OSMANLISPOR 33 8 9 16 48 58 -10 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30
18.KARABÜKSPOR 33 3 3 27 20 83 -63 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Selçuklu Belediyespor destek bekliyor: Hep birlikte finale!
Selçuklu Belediyesi Basketbol 

Takımı, TBL Play-Off Yarı Final 
serisinde oynayacağı Afyon Bele-
diyespor karşılaşmalarında seyir-
ci desteği bekliyor. Türkiye Bas-
ketbol Ligi’nde mücadele eden 
ve ligi 4.sırada tamamlayarak 
Play-Off oynamaya hak kazanan 
temsilcimiz Selçuklu Belediyesi 
Basketbol, Play-Off maçlarında 
da başarılı bir performans gösteri-
yor. Play-Off çeyrek finalinde önce 
Bandırma Kırmızı engelini geçen 
mavi-beyazlılar, yarı finalde kar-
şılaştığı Afyon Belediyespor’la 
deplasmanda oynadığı iki maçta 
bir galibiyet alarak saha avanta-
jını eline geçirdi. 3 galibiyet alan 
takımın finale yükseleceği seride 
şu an her iki takımında birer gali-
biyeti bulunuyor. 19 Mayıs cumar-
tesi ve 21 Mayıs pazartesi günü 

saat 14.00’de oynanacak maçlar-
da temsilcimiz sahadan galibiyet-
le ayrıldığı takdirde finale yükse-
lecek. Sahasında oynayacağı iki 
maçta da seyirci desteğini arkası-
na almak isteyen mavi-beyazlılar 
Konyalı basketbolseverleri salona 
davet etti. İlk olarak Cumartesi 
günü Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonu’nda karşı kar-
şıya gelecek olan iki takımda da 
eksik oyuncu bulunmuyor. 
ERDOĞAN: BU TAKIM DOLU 

TRİBÜNLERİ HAKEDİYOR
Selçuklu Belediyesi Basketbol 

Takımı Başantrenörü Serkan Erdo-
ğan, TBL Play-Off Yarı Final müca-
delesinde Ayfon Belediyespor’la 
oynanan serinin ikinci maçının 
ardından açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, “Afyon Belediyespor 

kadro kalitesi iyi olan bir takım. 
Bu tür Play-Off maçlarında kadro 
derinliği ön plana çıkıyor maale-
sef. Mücadele ancak bacaklar izin 
verirse oluyor. İlk maçta 35 daki-
ka oynayan oyuncularımızın ikinci 
maçta pili erken bitti doğal olarak. 
Derin kadro her zaman iş yapıyor 
buralarda. Biz elimizden gelen 
mücadeleyi yapmaya devam ede-
ceğiz. Yedek oyuncularımızdan da 
biraz katkı alabilirsek ben Kon-
ya’da oynayacağımız maçı serinin 
ilk maçı olarak görüyorum. O maçı 
kazanabilirsek seride avantaj elde 
edeceğiz. İnşallah iyi hazırlanıp 
sahadan galibiyetle ayrılmak isti-
yoruz. Konyalı basketbolseverler-
den daha fazla destek bekliyoruz. 
Çünkü bu takım dolu tribünleri hak 
ediyor” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Antalya’da 19-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirile-
cek olan U15 Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan Konyaspor-
lu oyuncular dün sabah Konyaspor kulüp binasına giderek 
Kulüp Genel Müdürü Bahri Bıçakcı ile bir süre görüştü. U15 
takımı bu ziyaretin ardından müze ve stadyumu gezdi. Ku-
lüp binası önünden Antalya’ya uğurlanan U15 takımı Çaykur 
Rize, Altınordu, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Trabzonspor, Bur-
saspor ve Göztepe takımlarıyla mücadele edecek.  4’erli iki 
grup halinde gerçekleşecek şampiyonada grup birincileri di-
ğer grubun ikincisiyle final maçına çıkabilmek için ter döke-
cek. Bu maçların kazananı final maçı oynarken, kaybedenler 
Türkiye 3.lüğü ve 4.lüğü için karşı karşıya gelecekler. Kon-
yaspor’dan yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor Kulübü 
olarak, U15 idarecilerimize, teknik heyetimize ve takımımıza 
Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” ifadeleri yer 
aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U15 Takımı 
şampiyonaya gitti‘Hoca aramıyoruz!’

Atiker Konyaspor’da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe maçının 
ardından istifa edeceğini açıklayan Başkan Yardımcısı Celalet-
tin Çakıcı, Sergen Yalçın hakkında konuştu. Çakıcı, “Herhangi 
bir hoca arayışımız yok. Sergen Yalçın bundan sonra da çalış-

mak istediğimiz hocamız” dedi.

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da ligde kalınmasının ar-
dından sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Teknik Direktör Sergen Yal-
çın’ın durumu konuşulmaya başlandı. Tecrübeli teknik direktör, yaptığı 
açıklamalarda şartların uygun olması durumunda yeşil beyazlı takım 
da kalacağını açıklamıştı. Konu ile ilgili Konyaspor Futbol Şubeden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, açıklamalarda bulundu. 
Çakıcı, şu an için teknik direktör arayışında olmadıklarını belirtti.

‘ÇALIŞMAK İSTEDİĞİMİZ HOCA SERGEN YALÇIN’
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’da Başkan Yar-

dımcısı Celalettin Çakıcı, açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ser-
gen Yalçın ile çalışmanın keyif verdiğini ve bundan sonra da kendisi ile 
çalışmak istediklerini belirten Celalettin Çakıcı, “Sergen hocayı tercih 
etmemizin sebeplerinden bir tanesi futbol oynarkenki zekasını teknik 
anlamda da ilerletmiş ve uygulamış olmasıydı. Buraya gelip çalışma-
ya başladıktan sonrada sürekli kendisiyle mesai harcadığım için haf-
ta içi yaptığı analizler karşı takımla ilgili kendi aramızda yaptığımız 
sohbetlerden sonra maç içerisinde bunları yaşamış olmak Ser-
gen hocanın ilerleyen zamanlarda kendisini yukarılara taşıyan 
bir hoca olacağı görüntüsü şahsen bana verdi. Ben bu süreçte 
onunla çalışmaktan keyif aldım. Mutlu sonla bitirmek iki tarafa 
da büyük bir keyif verdi. Yönetim kurulumuz hep birlikte otu-
rup bunun kararını verip hocamızla gerekli görüşmeleri ya-
pacağız. Hocamızın da bizden isteklerini dinleyeceğiz. Ona 
göre hareket edeceğiz. Bizim yazılan çizilen gibi herhangi 
bir hoca arayışımız yoktur. Sergen Yalçın bundan sonra 
da çalışmak istediğimiz hocamızdır” dedi. 

‘FİLMİN SONU GÜZEL BİTTİ’
Devre arası yapılan transferlerin takıma katkı ver-

diğini ve ligde kalarak filmin sonunu güzel bitirdikle-
rini ifade eden Çakıcı, “Devre arası Eto’o, Jahovic, 
Yatabare, Volkan Şen, Orkan ve Emrullah transfer-
leri oldu. Orkan ilk geldi iki üç haftada oynadığı 
maçlarda takıma dokundu. Volkan Şen de öyle.  
Jahovic ligde kendini ispat etmiş bir santrfordu. 
Ligde gol krallığında üst sıralarda olan bir santr-
fordu. Eto’o zaten bir dünya yıldızı. Birkaç hafta 
uyum süreci yaşandı. Önemli olan filmin sonu. 
Filmi hep birlikte güzel bitirdik. Emeği geçen 
herkese teşekkür etmek gerekiyor” diye ko-
nuştu.
n DHA

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 
İlhan Cavcav Sezonu 34.ve son hafta 
maçında deplasmanda Fenerbahçe 
ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, 3 
günlük izin sonrasında yapılan antren-
manla hazırlıklarına başladı. Teknik 
Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı 

antrenörler yönetiminde Kayacık Te-
sisleri’nde yapılan antrenman koşu ve 
ısınma hareketleri ile başlarken 6’ya 
2 ile devam etti. Oyuncular 3 takım 
olarak oynanan turnuva maçları ile 
antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Trabzonspor Teknik Di-
rektörü Rıza Çalımbay, önü-
müzdeki sezon bordo-mavili 
kulüpte çalışmayacağını söy-
ledi.  Kulüp binasında, asbaş-
kan Hayrettin Hacısalihoğlu, 
kulüp genel sekreteri Ömer 
Sağıroğlu ve kulüp genel ko-
ordinatörü Özkan Sümer ile bir 
görüşme yaptıklarını belirten 
Çalımbay, “Görüştüğümüz 
bir kaç konu var. İkisini söyle-
meyeceğim. Ben en son ken-
dimle ilgili konuştum. Kendilerine mu-
kavelemin bittiğini söyledim. ‘Hocam 
ne düşünüyorsunuz, nasıl yapalım’ de-
diklerinde, ben de ‘Teşekkür ediyorum, 
ben önümüzdeki sezon çalışmayı düşün-
müyorum’ dedim. Buradan iyi bir şekilde 
ayrılmak istiyorum dedim ve yollarımızı 
ayırdık. Zaten burada göreve gelirken 
de özellikle iki değil bir yıl istediğimi 
söyledim. Ben burada her şeyi yaptım, 
elimizden ne geliyorsa onu yaptım, bu-
radan da çok çok iyi bir şekilde ayrılmak 

istiyorum, teşekkür ediyorum’ diyerek 
yolumuzu ayırdık. Şu andaki durum bu. 
Ben kararımı verdim, yeni bir yönetim 
gelmiş yeni plan programı olabilir. Onun 
için bence serbest bırakmak gerekiyor. 
Ben gittiğim yerlere bir yıllık imza atıyo-
rum. Sadece Milli Takım’a ömür boyu 
imza atarım’ dedim. Kulüp takımlarına 
yürekli bir şekilde teknik direktörünün ar-
kasında duracağına inanmıyorum. Eğer 
bir yıldan sonra iki taraf da memnunsa 
kalırım ”dedi.   n İHA

Kartal’da Fenerbahçe 
hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
Trabzonspor’dan ayrılıyor



İslam dünyasına eğitim almak üzere geldiği Konya’dan önemli bir mesaj veren Afgan asıllı İranlı Sajjad Mohseni, “İslam dünyasın-
da Şii-Sunni çatışması yaşanıyor. Bu çatışmalar oldukça yanlış. Çünkü Allah’ımız bir, Peygamberimiz bir” ifadelerini kullandı

İslam dünyası çatışmasın!
Afgan asıllı İranlı Sajjad Moh-

seni, İslam dünyası adına önemli 
noktalara dikkat çekti. Şii-sunni 
çatışması gibi İslam dünyasının 
birbirleriyle kavga etmesine neden 
olan olayların gereksiz ve kabul 
edilemez olduğuna dikkat çeken 
Mohseni, “Allah’ımız bir, Peygam-
berimiz bir. Çatışmamamız gereki-
yor” dedi. 2 yıldır Konya’da yaşayan 
Sajjad Mohseni,  Necmettin Erba-
kan Üniversitesi İşletme Fakültesi 
2. sınıf öğrencisi. Eğitim hayatını 
devam ettirmek için Türkiye’yi ter-
cih eden Mohseni, Türkiye’ye karşı 
İran’da bir önyargı olduğuna dikkat 
çekti. Konya’ya gelince tüm bu ön-
yargıların kırıldığını belirten Mo-
hseni, iki ülke arasındaki kültürel 
farklılıkları ve benzerlikleri anlattı. 

İRAN ŞERİATLA YÖNETİLİYOR 
İran’la ilgili bilgiler veren Mo-

hseni, İran’ın şeriatla yönetildiğini 
hatırlattı. Bu nedenle çok katı ku-
rallarının olduğunu bildiren Mo-
hseni, “Türkiye’de insanlar daha 
özgür. Ama İran’da öyle değil. İçki 
içmek kesinlikle yasak. Kapanma-
dan dışarı çıkılamıyor. İslam’ın bir 
kuralı olduğu için kimse bir şey di-
yemiyor. Bunun iyi yanları da var 
kötü yanları da var. İnsanlara dinle 
alakalı bir şeyin zorla yaptırılmasını 
ben doğru bulmuyorum. Ben Müs-
lümanım. Şeriate göre yaşamayı 
seviyorum. Ancak bu yaşantı gö-
nüllü şekilde olursa daha iyi olur” 
diye konuştu. 

TÜRKİYE’Yİ TANIMIYORUZ
İran’da Türkiye’yi tanımadık-

larını dile getiren Mohseni, Tür-
kiye’de bu kadar Müslüman ol-
duğunu bile bilmediğini söyledi. 
“Türkiye’yi İran’da tanımıyoruz. 
İran’da Türkiye’de çok açık var 
Müslüman da az diye düşünür” di-
yen Mohseni, Türkiye’ye geldikten 
sonra bu düşüncesinin yıkıldığını 
anlattı. Türkiye’de farklı aşırı uçları 
görmenin mümkün olduğunu, bu 
durumun da kendisini şaşırttığı-
nı dile getiren Mohseni, sözlerine 
şöyle devam etti, “Türkiye’nin bü-
yük bir oranı Müslümanım diyor. 
Özgürlük konusunda Türkiye’yi 
çok sevdim. İslam’ı çok iyi yaşayan 
insanları görüyorum. İçten, gö-
nüllü bir şekilde kapanıyor burada 
insanlar. Ama İran’da böyle değil. 
Kapalı olanlar kapanmak istediği 
için değil, zorunlu olduğu için, ya-
sak olduğu için kapanıyorlar. Bu 
bana uygun gelmiyor. Türkiye’de 
de şöyle bir yadırgadığım durum 
var; Mesela bir bayan görmüştüm, 
kapalıydı fakat kısa eteği vardı. 
Ben buna çok şaşırmıştım. Madem 
kapalısın neden etek giyiyorsun? 
Eğer o eteği giyeceksen başını ne-
den kapatıyorsun? Üzerinde baya 
bir düşünmüştüm.” Türklerle ilgili 
önemli bir noktaya da değinen Mo-
hseni, “Türk insanlarını çok sıcak 
kanlı buluyorum. Kültürel anlamda 
güzel şeyler var. Mesela çok sev-
diğim nokta şu; Türkler ülkelerini 
çok seviyorlar. Birbirlerine çok tut-
kunlar. Ya da birbirlerini çok iyi tu-
tuyorlar Türkler. Yabancılara karşı 
birbirlerini sevmeseler de, iki Türk 

birbirini tutuyor” diyerek, Türk-
lerin önemli bir özelliğine dikkat 
çekti. 

RAMAZAN FARKLILIKLARI VAR
İran’daki Ramazan atmosfe-

rinin çok farklı olduğunu belirten 
Mohseni, Ramazan ayının girme-
siyle İran’da hayat sisteminin de-
ğiştiğini anlattı. Mohseni, İran’daki 

Ramazan’la ilgili şunları anlattı, 
“İran’a göre burada Ramazan ol-
duğu çok anlaşılmıyor. İran’da Ra-
mazan başladığı zaman iş saatleri 
değişiyor. Gündüzleri İran’da hayat  
durur İran’da, akşamları da sahura 
kadar büyük bir hareketlilik başlar. 
Gündüz 14:00’a kadar dükkanlar 
kapalı olur. Bu saatte dükkanlar 
açılmaya başlar iftara kadar. İftar-
da tekrar kapanır iftar için, iftardan 
sonra tekrar açılır dükkanlar. Sa-
hura kadar bu hareketlilik devam 
eder, dükkanlar sahura kadar açık 
kalır. Ama burada öyle değil. Kon-
ya’da Ramazan’da da gündüzleri 
dükkanlar açık oluyor. Akşamları 
da kapalı oluyor. Değişen bir şey 
olmuyor. Akşam da hareketlilik 
23:00’da sona eriyor. O yüzden 
özlüyorum İran’ı bazen. Ramazan 
olduğunu burada o yüzden çok his-
sedemiyorum. Siz sahurda kahvaltı 
tarzı yiyorsunuz. Biz mesela ye-
mek yiyoruz. Doyurucu yemekler 
yiyoruz. Meyveler, sebzeler, özel 
yemekler yiyoruz. İran ve Türk ye-
meklerinde bazı benzerlikler var. 
Bizde farklı farklı pilavlar var, çor-
balar var. Siz mesela önce çorba içi-

yorsunuz, sonra yemek yiyorsunuz 
en son tatlı yiyorsunuz. Bizde öyle 
değil. Bizde çorba bazen yapılır ba-
zen yapılmaz. Biz ana yemek yeriz. 
Tatlıyı çok fazla tüketmeyiz yemek-
lerde. Daha çok meyve tüketiriz. 
Bazı yemeklere burada alışamadım 
mesela. Bunlardan biri çiğköfte. Çi-
ğköfteye bir türlü alışamadım.”

‘İNSAN BİRLİĞİ OLMALI’
“Ramazan’da Konya’nın mane-

vi havasını seviyorum” diyen Mo-
hseni, insanlara sofralar açıldığını, 
yardımlar edildiğini, bunun da ken-
dini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu 
anlamda İslam dünyasının da aynı 
hassasiyetle davranması gerekti-
ğini dile getiren Mohseni, “İslam 
birliğini daha geniş düşünebiliriz. 
Bence “İnsan birliği” olarak düşün-
mek gerekiyor. Her insana, insanca 
davranmak gerekiyor. İran Şii me-
sela. Ama diğer Arap ülkeleri ile 
hep bir Şii-Sunni çatışması var. Bu 
ayrımın olması bana saçma geliyor. 
Görüşler farklı olabilir ama çatışma 
iyi değil. Çünkü Allah’ımız bir, Pey-
gamberimiz bir. Bu anlamda çatış-
mamak gerekiyor” değerlendirme-
sinde bulundu. 

 İran’daki hayatı anlatan Sajjad Mohseni, Ramazan ayında da İran’ın farklı bir havaya büründüğünü söyledi.

İranlı Sajjad Mohseni
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Yaklaşık 1 yıldır Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 68 yaşın-
daki Ahmet Şefik Turhan, el sanatları mesleğini unutmamak için burada çalışmalarını sürdürüyor

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı 
Bakım Rehabilitasyon Merke-
zi’nin misafirlerinden Ahmet Şe-
fik Turhan, yaklaşık 1 yıldır bura-
da kalıyor. İş hayatında yaşadığı 
olumsuzluklar nedeniyle ailesiy-
le sorunlar oluşan Turhan, eşiyle 
ayrıldı. 3 erkek 1 kız olmak üzere 
4 çocuk babası olan Ahmet Şefik 
Turhan, hayat mücadelesine kal-
dığı huzurevinde devam ediyor. 
Eğitim hayatını bırakarak küçük 
yaşlarda giriştiği el sanatlarıyla 
Mevlana Türbesi civarında es-
naflık yapan Turhan, severek 
yaptığı el sanatlarını huzurevin-
de de sürdürüyor. Gününün bü-
yük bir kısmını el sanatı yaparak 
geçiren Turhan, ayrıca öğrenme-
ye istekli olması nedeniyle inter-
netten çeşitli araştırmalar da ya-
pıyor. Huzurevindeki hayatından 
oldukça mutlu olduğunu belirten 
Turhan, “Keşke 5 sene önce gel-
seydim” diyor. 

İŞİ BOZULUNCA AİLEVİ 
SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI
Konya’nın köklü ailelerin-

den olduğunu anlatan Turhan, 
kökünün çok eskiye dayandığını 
söyledi. “Konya’nın yerlisiyim. 
Aziziye Camii’nin mütevelli-
si Mustafa Paşa’nın 26. göbek 
torunuyum. Ceddimi soyumu 
internetten öğrendim” diyen 
Turhan, hayat öyküsünü anlattı. 
Küçük yaşlarda iş hayatına atıldı-
ğını söyleyen Turhan, dedesinin 
kunduracı olduğunu, dayılarının 
da hediyelik eşya sektöründe ça-
lıştığını belirterek sözlerine şöyle 
devam etti, “Okumadık, liseden 
ayrıldık.  Gençliğimde el sanat-
larına ilgim vardı. Hem de o dö-
nemlerde hediyelik eşya sektörü 
iyi bir işti. Okulu bıraktık, ticarete 
atıldık. Esnaflık yapmaya başla-
dım. Mevlana Türbesi civarında 
hediyelik eşya dükkanımız vardı. 
Ahşabın üzerine çeşitli Konya 
kompozisyonları, Kelime-i Tev-
hid, Besmele gibi şeyleri yakma 
usulüyle el işlemesi yapıyordum. 

El sanatlarıyla çok küçük yaş-
larda başladım. Bu sanat temiz 
sanattı. Bir de dayılarım da he-
diyelik eşya sektörünün ilklerin-
dendi. Ben de bu işi öğrenmeye 
başladım. Sanata karşı ilgim de 
vardı. Ebru yaptım, el yazısı yaz-
dım. Askerden geldiğimde Mev-
lana Türbesi civarında dükkana 
devam ettim. 1986’ya kadar bu 
işte devam ettim. Daha sonra 
insanlara daha faydalı olalım 
düşüncesiyle tavuk işine girdim. 
Ama ailem destek yerine köstek 
olunca, babama kızdım, karde-
şime kızdım işi bıraktık. Yeni-
den kendi mesleğime döndük. 
Ama enflasyon nedeniyle para 
toplayamaz olduk. Maddi duru-
mumuz da bozulunca, aileyle sı-
kıntılar başladı. Böyle ömrümüz 
geçti. Şimdi de buradayım.”
KEŞKE 5 SENE ÖNCE GELSEYDİM 

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı 
Bakım Rehabilitasyon Merke-
zi’nde oldukça mutlu olduğunu 
belirten Turhan, “3 oğlum bir 
kızım vardı burada 11 oğlum 33 
kızım var diyorum. Buraya gel-
dim keyfim yerinde. Ufak tefek 
sıkıntılar olmasına rağmen ki 

olmaması mümkün değil oluyor, 
burası oldukça iyi. Herhangi bir 
sıkıntı olduğu zaman ellerinden 
geleni yapıyorlar. 1 yıl oldu geleli 
ama keşke 5 sene önce gelseymi-
şim. Çocuklarım torunlarım çok 
sık gelmiyor. Ama buraya birçok 
çocuk geliyor bizleri de ziyaret 
ediyorlar. Hediyeler veriyorlar. 
Biz burada sosyal açıdan çok iyi 
programlar yapılıyor. Yemekleri-
miz çok iyi. Sağlık açısından çok 
iyi. Bizi götürüyorlar hastaneye 
neyimiz var neyimiz yok bakı-
yorlar. Boş durmayı sevmiyo-
rum. Burada el sanatına devam 
ediyorum. Bir de ben meraklı bir 
insanım. Her şeye burnunu sok-
mayı severim. İnternetten araş-
tırmalar yaparım. Şu nasıl yapı-
lır, bu nasıl yapılır onu araştırır 
bakarım. Şimdi internette tüm 
bilgileri bulabiliyorsunuz. Bu şe-
kilde birçok şeyi öğrendim bilgi-
sayardan, internetten. Yaş ilerle-
dikçe insanın ufku açılıyor. İnsan 
yaşlandıkça fiziki olarak geriliyor 
ama bilgi ve tecrübe olarak artı-
yor” diye konuştu. 
KANAAT YOK, AKRABALIK BİTTİ 

“Müslüman akıllı olacak, 

bilgili olacak ve tatbik edecek” 
diyen Turhan, özellikle gençlere 
önemli mesajlar verdi. Eskiden 
çok otoritenin olduğunu şimdi ise 
tam tersine serbestlik yaşandığı-
nı belirten Turhan şunları söyle-
di, “Bizim dedelerimiz çok otori-
terdi, şimdi biz torunlara o kadar 
otoriteyle yaklaşmadık. Yüz veri-
yoruz şımarıyorlar. Yani benliği 
kurabilme ortamı ne zaman olur 
o zaman Fatihlerin dönemi gelir. 
Ben Müslümanım demekle iş 
bitmiyor. Herkes kendi vazifesini 
yapacak. Dört dörtlük Müslüman 
olmak imkansız kimse Peygam-
ber değil. Ama yapılan hatanın 
farkında olup o hatayı yeniden 
yapmamaya gayret göstereceğiz. 
Önceden kanaat vardı, komşu-
luk, akrabalık vardı. Şimdi hiçbiri 
kalmadı. Kapitalist düzen bunları 
aldı götürdü. Yasaklı dönemler-
de babalarımız, dedelerimiz dini 
bilgi alamıyordu. Dini bilgi alan 
hapse giriyordu, cezalandırılıyor-
du. Ama şimdi bakıyoruz her şey 
elimizin altında. İnternet var, ki-
taplar var. Bütün bilgilere kolay-
lıkla ulaşılabiliyor. Bu anlamda 
şimdi çok iyi durum.”

El sanatı mesleğini
huzurla sürdürüyor

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezi’nde oldukça mutlu olduğunu belirten Ahmet 

Şefik Turhan, “3 oğlum bir kızım vardı burada 11 
oğlum 33 kızım var” diyerek mutluluğunu tarif ediyor.
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Yemeğe Kulüp Başkanı Fatih 
Yılmaz, Teknik Direktör Sergen 
Yalçın, yöneticiler, antrenörler, 
futbolcular, Genel Müdür Bahri 
Bıçakçı ve çalışanlar katıldı. Ra-
mazan’ın ilk iftar yemeğinde Ku-
lüp Başkanı Fatih Yılmaz, Teknik 
Direktör Sergen Yalçın ve Takım 
Kaptanı Ali Turan açıklamalarda 
bulundu.

‘BÜYÜK BİR 
MÜCADELE YAPTIK’

Ramazan’ın ilk gününde yeni-
len iftar yemeğinde bir konuşma 
yapan Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, 
Konyaspor’un ligde kalmasında 
emeği olan herkese teşekkür etti. 
Yılmaz, “Sezonun tamamlanma-
sına 10 maç kala Sergen Hocam 
ve ekibi ile yola devam kararı al-

dık. 

Ligde kalacağımıza olan inan-
cımızı hiç kaybetmedik. 5 maç gol 
yemeden iyi bir başlangıç oldu. 
İyi defans yaptınız ve bunun kar-
şılığında da iyi sonuçlar aldık. O 
günden bu yana kenetlenerek bü-
yük bir mücadele yaptık. Bunun 
sonucu olarak da ligde kaldık. 

Bu yürekli mücadelenizden 
dolayı sözlere, hocamıza ve teknik 
ekibine teşekkür ediyorum. Tabiki 
bu sadece takımın, yönetimin ve 
teknik ekibin başarısı değil. Bir 
dişlinin iyi çalışabilmesi için tüm 
parçalarının çalışması gerekiyor. 

Bizde bu dişlinin parçalarından 
olan ve başarıda emeği bulunan 
her kademedeki kulüp çalışanla-
rımıza emeklerinden ve destekle-
rinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

İnşallah bir daha böyle 

bir durumla karşılaşmayız” ifade-
lerini kullandı.

TURAN: İNŞALLAH BİR DAHA 
BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAYIZ
Takım kaptanı Ali Turan’da, 

zor günlerden geçtiklerini ancak 
sezonun tamamlanmasına 1 maç 
kala ligde kalmayı garantiledikle-
rini ifade ederek, “Öncelikle her-
kese iyi Ramazanlar diliyorum. 
Başkanımıza da konuşmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Sezona 
iyi başlayamadık. 

Son 10 hafta hocamızın geli-
şiyle birlikte bir periyoda girdik. 
Üzerimizde gerçekten çok büyük 
bir stres vardı. 

Bu zorluğun üstesinden hep 
birlikte geldik. Emeği geçen her-
kese çok teşekkür ediyoruz. Zor bir 

süreçten geçtik. Hiç bize yakış-

mayan bir yerdeydik. Türkiye Ku-
pası’nı ve Süper Kupa’yı kazanan, 
üst üste iki yıl UEFA Kupası’na gi-
den bir takım olarak bu sene bizim 
adımıza iyi olmadı ama sonu güzel 
bitti. Sonuç olarak ligde kaldık. İ

nşallah bir daha böyle şeyler 
yaşamayız. Bu bize bir ders olur 
ve seneye daha iyi bir Atiker Kon-
yaspor izlettiririz” şeklinde görüş 
belirtti. 
YALÇIN: İŞİMİZ KOLAY DEĞİLDİ

Atiker Konyaspor Teknik Direk-
törü Sergen Yalçın da yaptığı kısa 
konuşmada, “Burada zorlu bir işi 
başardık. Bu başarıda yönetim 
kurulu, teknik ekibimiz, oyuncu-
larımız ve çalışanlarımız herkesin 
katkısı var. 

Gerçekten işimiz kolay değildi. 
Biz teknik ekip olarak ayriyeten yö-

netim kurulumuza teşekkür ediyo-
ruz. Burada çok rahat bir çalışma 
ortamı bulduk. Geldiğimizden beri 
hiçbir sıkıntı yaşamadık. Oyun-
cularımız son dönemde bizim 
beklentilerimizden daha fazlasını 
gösterdiler. 

Bu kadar psikolojik olarak zor 
bir süreçte gerçekten çok iyi bir 
performans gösterdiler. Onlara 
bugün sizin 
huzurunuzda 
bir kez daha 
teşekkür edi-
yorum. Bu 
birlik beraber-
liğin sonucun-
da kümede 
kalmayı ba-
şardık. 

Esas te-

mennim inşallah Atiker Konyaspor 
büyük bir camia olarak bundan 
sonra böyle süreçler bir daha ya-
şamaz. 

Burası şehir ve camia olarak 
daha yukarılarda olmaya layık. İn-
şallah önümüzdeki seneler herkes 
için daha hayırlı olur” diyerek söz-
lerini sonlandırdı. 
n SPOR SERVİSİ  

KONYASPOR İFTARDA BULUŞTU
Atiker Konyaspor’da teknik heyet, oyuncular, yönetim ve çalışanlar Ramazan Ayı’nın ilk gününde Kayacık Tesisleri’nde verilen 
iftar yemeğinde buluştu. Yemekte konuşan Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, kenetlenerek büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti
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Sergen Yalçın: Kalmak isterim!

Atiker Konyaspor 
Teknik Direktörü 

Sergen Yalçın, şart-
ların uygun olması 

halinde yeni sezon-
da da yeşil-beyazlı 
takımdaki görevine 
devam etmek iste-

diğini söyledi

Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı ekibin 
antrenmanından önce basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper 
Lig’in bitimine 10 hafta kala Atiker Kon-
yaspor’a geldiğini ve her şeyin planladık-
ları gibi gittiğini belirtti. 

Ligde en son göreve başlayan teknik 
direktörün kendisi olduğunu ifade eden 
Yalçın, şunları kaydetti: “Zor bir periyotta 
göreve başladık. Süre çok kısıtlıydı. Şu 
ana kadar aldığımız en zor görev buydu. 
Çünkü zamanımız fazla yoktu. Sıkıntılı bir 
süreç yaşayacağımızı biliyorduk. İyi bir 
süreç geçirdik. Özellikle yaptığımız plan-

lar çok yerinde oldu. Haftalar boyunca 
stratejik planlar yaptık. Oynadığımız maç-
larda ne yapmamız ve kaç puan almamız 
gerektiğiyle ilgili planlar yaptık. Bu plan-
lar çok olumlu oldu. Özellikle Göztepe 
maçı hariç yaptığımız planlar çok doğru 
oldu. Göztepe maçına 3 puan yazmıştık. 
Orada 1 puan alınca biraz beklediğimi-
zin altında bir sonuç oldu ama futbolda 
böyle şeyler olur. Oyuncularımızdan bu 
zor periyotta gerçekten hem oyun hem 
de skor olarak fazla şey istedik. Böyle bir 
psikolojik ortamda hem iyi oynamak hem 
de maç kazanmak kolay değil. Kendileri-

ni tebrik ediyorum.”
“KONYASPOR, TÜRKİYE LİGİ 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR CAMİA”

Sergen Yalçın, futbolcularla çok iyi 
bir birliktelik kurduklarını, başarılı bir final 
dönemi geçirdiklerini aktardı. Konyaspor 
için kümede kalmanın çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan Yalçın, “Konyaspor, 
Türkiye ligi için gerçekten çok önemli 
bir camia. Yani Konyaspor bu ligde ol-
ması gereken bir camia. Lige yakışan 
bir camia. Burada kalması tabii ki çok 
önemli. Umarım bundan sonra çok daha 
doğru hareketler yapılır. Özellikle doğru 
bir yapılanma böyle bir takım için çok 
önemli. Konyaspor bunu yapabilecek 
güçte bir takım. Konyaspor doğru bir ya-
pılanma ile çok daha yukarılara çok daha 
iyi yerlere oynayabilecek bir kapasiteye 
sahip. Umarım önümüzdeki sezon veya 
sezonlarda bir daha böyle problemler ya-
şanmaz. İnşallah daha yukarılarda daha 
iyi yerlerde bitiren bir Konyaspor olur.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“KONYASPOR’DA 
KALIRSAM KENDİ TAKIMIMI 

KURMAK İSTERİM”
Sezon sonuna kadar sözleşme 

imzaladığı Konyaspor’da kalıp kalma-
yacağıyla ilgili soruya Yalçın, şu yanıtı 
verdi: “Henüz yönetimle bir görüşme 
yapmadık. 3-5 gün içinde yapacağımızı 
düşünüyorum. Görüşmeden sonra nasıl 
bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Kon-
yaspor’da kalırsam kendi takımımı kur-
mak isterim. Konyaspor için daha güçlü 
ve daha sağlıklı bir kadro iyi olur diye dü-
şünüyorum. Tabii şimdiki kadro da fena 
değil ama Türkiye Kupası ve Süper Kupa 
kazanmış Konyaspor’dan beklenti daha 
fazla olacaktır. O beklentiye cevap vere-
cek bir kadro yapılanması olursa burada 
herkes için çok daha rahat olur.”

Sergen Yalçın, şartların uygun olma-
sı halinde Konyaspor’da kalmak istedi-
ğini belirterek, “Yönetimle önümüzdeki 
sezonla ilgili bir görüşme yapacağız. 
Tabii ki biz Konyaspor’da kalmak isteriz. 
Konyaspor çok önemli bir camia. Büyük 
takımlardan sonra en önemli camialar-
dan biri. Bizim için herhangi bir sorun 
yok.” diye konuştu. 

“İKİ KONUDA ANLAŞABİLİRSEK 
KONYASPOR’DA KALMAK İSTERİM”

“Yönetimle iki konuda anlaşabi-
lirsek Konyaspor’da kalmak isterim.” 
diyen Yalçın, şöyle devam etti: “Birinci-
si takım, ikincisi ise kontrat anlamında 
konuşmamız lazım. Bu konuyla ilgili yö-
netimle görüşeceğiz. Yani şartlarımız uy-
gunsa, eğer anlaşabilirsek neden olma-
sın ama benim için takım daha önemli. 
İyi ve güçlü bir takım kurmak isteriz. Kon-
yaspor’un yukarılara oynamasını isteriz. 
Bunları daha yönetimle konuşmadık. O 
yüzden kendi kafama göre yorum yap-
mak istemiyorum. Yanlış anlaşılabilir. O 
yüzden oturacağız, görüşeceğiz. Neden 
olmasın. Şartlarımız uygun olursa, oturur 
konuşur anlaşırız. Yani çok büyük bir so-
run olmaz.”

Yalçın, genellikle düşme hattında 
olan takımlarla çalıştığını anımsatarak, 
“Bir tek Sivasspor’da yeni sezonda de-
vam ettik. Bu, biraz arz talep meselesi. 
Tabii ki Konyaspor’da çalışmak isterim. 
Tabii kalırsak yeni bir yapılanmaya gi-
deceğiz. Biz geldiğimizde sabit bir kadro 
vardı. Transfer yapmadım, oyuncu da 
almadık. Kadromuzdaki oyuncularla ya-
pabileceğimizin maksimumunu yapmaya 
çalıştık. Biz de kalırsak doğal olarak kendi 
kadromuzu kurmak isteriz. Konyaspor’u 
yukarı taşıyabileceğimiz kadroyu kurmak 
isteriz. Şartlar uygun olursa neden kalma-
yalım. Futbolda teknik direktörün başarısı 
bir yere kadardır. Önemli olan kurulacak 
kadronun nasıl bir kadro olduğudur. Yani 
eğer doğru kadroyu kurabilirsek, neden 
kalmayalım? Neden başarılı olmayalım? 
Bunlar zor şeyler değil aslında.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

“FENERBAHÇE’NİN KARŞISINA
 DİĞER MAÇLARDAKİ 

GİBİ ÇIKACAĞIZ” 
Süper Lig’in üst tarafında şampiyon-

luk yarışı olduğunu vurgulayan Yalçın, 
“Şampiyonluk için yarışan 3 takım var. 
Hepsi kazanmak için sahaya çıkacak. 
Biz de bunlardan biri olan Fenerbahçe ile 
oynayacağız. Bütün maçlarda olduğu gibi 
sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayaca-
ğız. Diğer maçlara nasıl çıkıp oynadıysak 
aynı şekilde buna da çıkıp oynayacağız. 
Kümede kaldığımız için şu anda çok mut-
luyuz. Biraz zafer sarhoşu gibiyiz. Zorlu 
bir sürecin ardından biraz nefes almak 
bize çok iyi geldi. Mutluyuz ama son ma-
çımıza çıkıp en iyi şekilde oynayacağız.” 
diye konuştu. 
n SPOR SERVİSİ
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